ZDRAVO TNICT VÍ VE ZLÍNĚ
Je mi ctí, vážení spoluobčané, vás pozdravit jako radní Magistrátu města Zlína.
Budu se snažit vás informovat o zdravotnictví ve Zlíně a ve Zlínském kraji.
Prioritou zdravotnictví je dostupnost
a kvalita, možnosti čerpání zdravotní péče
prostřednictvím pojišťoven, které mají
smlouvy s ambulantními a lůžkovými zařízeními. Zvláštní důraz
se klade na primární
péči, kterou poskytují
praktičtí lékaři pro dospělé, lékaři pro děti
a dorost, gynekologové
a zubní lékaři. Síť
smluvních zdravotnických zařízení je výrazně hustší než před léty
a odpovídá potřebám
dneška. Aktualizaci sítě provádí pojišťovny ve
spolupráci s krajským
úřadem a lékařskými
komorami.
Smluvní
vztahy mají pojišťovny
také se všemi nemocnicemi, lékárnami, záchrannou službou, dopravci atd. Úroveň
zdravotní péče prudce
vzrostla díky novým diagnostickým možnostem lékařů, a proto lze více péče přesunout z nemocnic do ambulancí. Největší
pokroky jsou vidět u specializovaných oborů: kardiologie, onkologie, alergologie, endokrinologie, aj.
Mimořádnou důležitost má prevence
a s ní související odpovědnost každého
člověka za své zdraví. Devět zdravotních
pojišťoven, které v našem regionu působí, své klienty každá zvlášť motivují.
Všeobecná zdravotní pojišťovna např. platí mamografické vyšetření, vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku u svého
praktického lékaře. Dalšími úspěšnými
programy jsou očkování proti karcinomu
děložního hrdla proplácené částečně nebo
úplně pojišťovnou, očkování dětí moderní
látkou hexavakcínou, očkování proti
chřipce, klíšťové encefalitidě, příušnicím
a žloutence. Všechny tyto programy mají
jeden cíl, spokojenost a zdraví nás všech.
Když mluvíme o zdravotnictví ve Zlíně
a Zlínském kraji, nemůžeme zapomenout
na Baťovu nemocnici ve Zlíně, která letos oslavila 80 let svého působení. Současnost Baťovy nemocnice je neméně zajímavá jak její historie a svojí kapacitou
1089 lůžek je největší v kraji. Nemocnice
poskytuje nejenom základní, ale i vysoce

specializovanou péči pro pacienty nejen
ze Zlínského kraje, ale i z celé České republiky. Odborná zdatnost lékařů je podpořena technickou vybaveností nemocnice, např. novým přístrojem na drcení
močových kamenů, čtyřdimenzionálním
ultrazvukem, špičkovým ultrazvukem pro
vyšetření štítné žlázy, cév a srdce, který
kromě Baťovy nemocnice mají dle sdělení
ředitele ing. Pavla
Calábka pouze dvě
klinická
pracoviště
v České republice.
Kožní oddělení má digitální dermatoskop ke
sledování mateřských
znamének. Spoustu
novinek zavedlo oční
oddělení,
prvenství
mají neurochirurgové
se stabilizací bederní
páteře, onkologové zavedli biologickou léčbu
zhoubných
nádorů,
dál se rozvíjejí laparoskopické
operace
v urologii, chirurgii
a gynekologii.
Baťova nemocnice
byla v roce 2006 zařazena mezi "100 nejlepších" a dostala ocenění v kategorii
Zdraví, vzdělání, lidskost.
Velkolepý rozvoj pokračuje dál zahájením výstavby onkologického centra, přístavby kobky pro lineární urychlovač,
provádí se rekonstrukce kožního oddělení, připravuje se vybudování spojovacího
krčku mezi LDN a gynekologickým oddělením. Do konce roku 2007 se umístí
v areálu nemocnice baby box, provedla se
digitalizace snímků, chystá se nový informační systém v celé nemocnici.
Bude provedeno rozšíření parkoviště
u Krajské hygienické stanice na 116 parkovacích míst. V současnosti se již buduje parkoviště před budovou interní kliniky. V budoucnosti se má zrekonstruovat
budova interní kliniky a umístění dětského oddělení do jednoho pavilonu. Po realizaci záměru lze jednoznačně konstatovat,
že lékařská péče je na vysoké úrovni a bude na úrovni klinik s výrazně vyšším komfortem pro pacienty.
Můžeme si jenom všichni společně přát,
aby všechny záměry byly bezezbytku realizované a my jsme mohli být pyšní na naše zdravotnictví i na Baťovu nemocnici.
MUDr. Josef Devát,
radní Magistrátu města Zlína
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E.ON OZNAMUJE
E.ON Česká republika, s. r. o., oznamuje, že
v měsících 11/2007 - 05/2008 bude probíhat
v části města Zlína rekonstrukce vedení nízkého
napětí. Jedná se o oblast zhruba ohraničenou ul.
Hluboká, Prlovská, Lazy VI., celá Lesní čtvrť,
Obeciny, Díly a všechny ulice uvnitř této oblasti.
Rekonstrukce představuje investiční náklady
v hodnotě cca 15 mil. Kč, je rozdělena do 5 etap
a podílet se na ní bude 5 různých dodavatelů.
Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti celé akce může dojít v průběhu prací k přerušení dodávky el.
energie v jednotlivých částech dle momentální
nutnosti a potřeb, bez předchozího nahlášení dle
zákona. Jinak bude přerušování dodávky el. energie oznamováno výhradně prostřednictvím úřední
desky Magistrátu města Zlína. Orientační mapový
podklad o rozsahu celé rekonstrukce je k nahlédnutí rovněž v Městském informačním a turistickém středisku na radnici.
ZA INFORMACE O "BEZPROUDÍ"
NEZODPOVÍDÁ MĚSTO
Další způsoby informování veřejnosti o plánovaných přerušeních dodávky elektřiny připravuje
společnost E.ON Česká republika, s.r.o. "Velice si
vážíme přístupu Magistrátu města Zlína při zveřejňování oznámení o přerušení dodávky způsobem v místě obvyklém. Jsme si vědomi skutečnosti, že tuto zákonnou povinnost distributora
elektřiny nejsme schopni bez účinné pomoci a pochopení městských a obecních úřadů naplnit,"
napsal jednatel společnosti E.ON Karel DitrichNespěšný v dopise tajemníkovi Magistrátu města
Zlína Zdeňku Mikelovi.
Současně uvedl, že jejich společnost v minulých dnech zprovoznila internetový portál "Energie
24", kde se zatím vybraná skupina zákazníků může registrovat a následně bude dostávat informaci
o plánovaném bezproudí. Tuto službu by chtěla
společnost E.ON do konce roku zprovoznit pro široký okruh svých zákazníků a tím snížit dotazy
směřované na telefonické zákaznické centrum
a Magistrát města Zlína.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka el.
energie:
Dne 6. 11. od 7.30 do 11.00 hod.
Část obce - Zlín-Příluky - ul. Pekárenská celá
(vyjma obou restaurací) a ul. Cecilka od křižovatky po pilu.
Bližší informace E.ON na tel. 840 111 333
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE
MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH,
KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY MAGAZÍNU
ZNÁMY.

SHROMÁŽDĚNÍ
● Český svaz bojovníků za svobodu - veteráni
II. světové války a Armáda České republiky ve spolupráci se statutárním městem Zlínem pořádá slavnostní shromáždění k 89. výročí - Veteráni válek.
Shromáždění se koná v pátek 9. listopadu v 11
hod. u Památníku obětem 2. světové války v sadu
Komenského ve Zlíně.
● Statutární město Zlín pořádá slavnostní
shromáždění u příležitosti vzpomínky na 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii - v sobotu 17. listopadu v 10 hod. u Pomníku obětem
totality na náměstí Míru před zlínskou radnicí.

UPOZORNĚNÍ
Změna úředních hodin v úřadovně
Lhotka-Chlum od 1. 11. 2007. Čtvrtek
12.30 - 16.30 hod. Tel.: 577 106 959,
e-mail: uradovnalhotka@muzlin.cz
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SLOVO PRIMÁTORKY
"Hazardním byznysem proteče
ročně kolem sta miliard korun. Je to
o třetinu více než před pěti
lety. Podle analýzy ministerstva financí unikají ročně státu z hazardu
sta milionů korun." Těmito slovy
jsem v měsíci
září, na zasedání Zastupitelstva
města Zlína,
uváděla návrh vyhlášky
o
omezení
počtu výherních hracích
přístrojů na
území našeho města.
D l o u h o
před tím, než
ona zmiňovaná vyhláška přišla na
pořad jednání, jsem cíleně "mapovala" situaci na území Zlína, včetně informativních schůzek jak se skutečnými
hazardními
hráči,
tak
i s oběťmi hráčské posedlosti, čerpala jsem zkušenosti ze zahraničních
pramenů i z domácích zdrojů.
Stručné konstatování, že totiž realita je horší než mé doposud skeptické představy, přesně vystihuje stav
v oblasti hazardních her v České republice.
Pokusím se několika dalšími informacemi pro dosud nezasvěcené
čtenáře zlínského Magazínu přiblížit
obraz současného hráčství v ČR.
V naší zemi je zhruba 50 tisíc klasických výherních automatů a právě
na nich utratili hráči bezmála 53
miliard korun. Tyto typy výherních
přístrojů povolují vždy na dobu jednoho roku radnice obcí a měst. Za
povolení jde do pokladny měst
úměrně vysoká částka poplatků v případě Zlína kolem 20 milionů
ročně. I přes to však vydala a vydává - zejména v souvislosti s neblahými doprovodnými jevy patologického
hráčství, řada měst v ČR omezující
vyhlášky. Stejně jako my ve Zlíně
i ostatní města (Brno, Uherské
Hradiště, Ostrava, Ústí nad Labem
atd.) dávala na misku vah zisk z hazardních her a na druhou skutečně
reálné důsledky tohoto "koníčka".
Poněkud schizofrenní prostředí typické příjmem pro obecní kasy a na
straně druhé výdejem z téhož zdroje
řadou preventivních programů proti
gamblerství, Linek SOS, Azylových
domů pro ženy s dětmi atd. je symptomem dnešní reality.
Vyhláška, která omezuje dosavadní počet výherních automatů
zhruba na polovinu, byla podpořena
40 hlasy ze 41 přítomných zastupitelů, tedy poměrem zcela jednoznačným. Nutno připomenout, že bude-

me kontinuálně snižovat počet VHP
každým rokem a to zejména se zřetelem na blízkost škol, sociálních
zařízení, koncentraci v centru města
atd. V praxi to znamená, že VHP
ubude takřka polovina (kolem 280).
Jak se dalo očekávat, celé zastupitelstvo se v souvislosti se schválením zmiňované vyhlášky stalo předmětem právního napadení a pokusu
o zpochybnění její platnosti skupinou provozovatelů a majitelů VHP
hájící své vlastní zájmy. I přesto chci
ujistit veřejnost, že budeme v nelehké cestě vyprovodit hazard ze Zlína
pokračovat.
K ucelenému pohledu na oblast
hráčství v ČR je nutno podat ještě
další informace pro ty, kteří neznají všechny souvislosti a fakta.
Kromě běžně provozovaných VHP
(výherních hracích přístrojů) tak,
jak je mnozí znají z hospod i heren,
existují ještě další typy VHP zcela
nové generace. Jde o tzv. videoterminály. Ty - na rozdíl od předchozích, povoluje pouze ministerstvo
financí a nejsou z nich odváděny
žádné daně. Zdá se vám, čtenářům,
že to není možné? Ale je a obrací se
v nich další miliardy korun. V této
souvislosti je před námi další úkol
a totiž prosadit do připravované novely zákona o loteriích právo VETA
pro obce na všechny typy hazardních her.
I přes nejrůznější výhrůžky,
zpochybňování a zesměšňování
našeho rozhodnutí se k této aktivitě přidávají další velká i menší
města v ČR. Ostatně na posledním
zasedání Komory statutárních
měst ČR přijala právě tato největší
města usnesení, ve kterém žádají
ministerstvo financí o respekt k jejich názoru. Ano, chceme omezit
hazard na území měst včetně našeho Zlína a ve svém úsilí nepolevíme. Poslední informace hovoří
o tom, že v ČR je šestkrát více hazardních her než v celé Evropě dohromady!
Zcela závěrem noticka - mnozí
provozovatelé VHP protestovali proti
zákazu VHP se slovy, že je to finančně zruinuje a budou muset propustit zaměstnance. Ptám se (a nejenom
já), cožpak dobrou restauraci, hospůdku skutečně dělají jen výherní
automaty? Nedělá snad dobrou pověst těmto pohostinským zařízením
kvalitní jídlo, dobře vychlazené pivo,
nebo čisté toalety? Dokážeme se ještě vůbec v takto obyčejných a "netechnických" zařízeních normálně
bavit s přáteli, smát se a necivět
na displeje blikajících automatů
a ožebračovat při tom nejenom sebe,
ale i své nejbližší?
Irena Ondrová

SPRÁVNÍ RADA SOCIÁLNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína
pro rok 2008 na:
1. podporu poskytování sociálních služeb pro současné i bývalé občany statutárního města Zlína
2. primární podporu rodin současných občanů statutárního města Zlína
Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína jsou poskytovány organizacím,
které nejsou prvotně založeny za účelem zisku a jejich poslání spočívá mj. v sociálních aktivitách ve prospěch občanů statutárního města Zlína (příp. bývalých občanů statutárního města Zlína). Oprávněnými organizacemi jsou:
a) občanská sdružení,
b) organizační jednotky občanských sdružení,
c) obecně prospěšné společnosti,
d) církve a náboženské společnosti, svazy církví a náboženských společností a evidované právnické osoby,
e) další právnické osoby.
Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína nejsou určeny k řešení sociální situace jednotlivých občanů a těch potřeb či situací, jež mohou být řešeny prostřednictvím některé ze státních dávek.
Dotace ze Sociálního fondu na podporu poskytování sociálních služeb může být
poskytnuta pouze těm žadatelům, kteří splní podmínky, které stanoví zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Primární podporou rodin současných občanů statutárního města Zlína se rozumí
aktivity spočívající např. v preventivních akcích, vyhledávání ohrožených dětí, přednáškové činnosti, poradenství, klubové činnosti aj.
Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci ze Sociálního fondu statutárního města Zlína
je ve středu 28. listopadu 2007 do 16:00 hod.
Závazné nové formuláře žádostí o dotaci a příslušné informace poskytne Odbor
sociálních věcí Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště, tř. T. Bati 3792,
Ing. Jana Ryšková, II. etáž, kancelář č. 229C, tel.: 577 630 802.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
Žádosti budou posuzovány dle kritérií daných statutem Sociálního fondu statutárního města Zlína, jehož správní rada či orgány statutárního města Zlína si vyhrazují právo na dodatečné změny podmínek pro poskytnutí dotací a právo odmítnout
předložené žádosti. Na poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města
Zlína není právní nárok.
Správní rada Sociálního fondu statutárního města Zlína

Kde najdete obchody a služby
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Michael Javora a kol.
Srdečně Vás zveme do nově otevřené veterinární ordinace v centru Zlína,
Hornomlýnská ulice 869, Zlín.
Provádíme kompletní veterinární péči,
ošetření zubního kamene ultrazvukem.
Nabízíme prodej krmiv, klinických diet
a chovatelských pomůcek za nízké ceny.
Kontakt: tel. 576 776 287, e-mail: aanimalcare@seznam.cz.
LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING
Nově otevřená škola lyžování a snowboardingu pod vedením Ivy Kusbachové
a Marcela Huňky nabízí od ledna 2008 výuku jednotlivců i skupin. Výuka je pro děti od 4 do 18 let i pro dospělé.
Kontakt:
603 552 628 nebo www.sport-servis.eu.

STŘÍHÁNÍ PSŮ
Srdečně Vás zveme do nově otevřeného
kosmetického salonu pro psy při Veterinární
ordinaci, Hornomlýnská ulice 839, Zlín.
Nabízíme koupání, stříhání a trimování
psů všech plemen ve vysoké kvalitě s dlouhodobou zkušeností ve stříhání a trimování.
Kontakt: tel.: 576 776 287.
ŠICÍ STROJE - MIROSLAV KOVÁČ
Prodej za internetové ceny ve Zlíně na
Prioru v I. poschodí
Prodejní doba:
po - pá 9 - 12 h, 13 - 18 h, so 9 - 12 h.
Tel.: 577 211 256, kl. 234
OPRAVY - Zlín, Zálešná V/1309
Tel.: 577 433 591, 732 561 858
www.sicistroje.zde.cz,
e-mail:sici-stroje@Quick.cz
Placená inzerce
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ČČK Zlín ocenil
DÁRCE KRVE
Stalo se již tradicí, že začátkem podzimu pořádá Český červený kříž Zlín slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve z celého
Zlínského kraje medailí MUDr. Jana Janského.
V letošním roce tak oceňujeme celkem 519 dobrovolných dárců krve, z nichž bylo uděleno 300
bronzových medailí MUDr. Jana Janského za
dosažených 10 bezpříspěvkových odběrů, 160
stříbrných medailí za
20 odběrů, 50 zlatých
medailí za 40 odběrů
a 9 Zlatých křížů za
80 odběrů krve.
Získávání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve je
jednou z hlavních aktivit Českého červeného kříže ve Zlíně.
Vlastní realizaci odběrů krve pak zajišťuje personál transfúzní stanice Krajské Baťovy nemocnice Zlín, který má také velkou zásluhu, neboť
jejich příjemné a vstřícné chování vůči dárcům
zaručuje to, že se dárci rádi vrací.
Dárci velmi oceňují, že zástupci statutárního
města Zlína a Zlínského kraje vnímají tyto
humánní činy a vysoce si váží jejich vzácného
daru. Zlatým dárcům krve přispívají město
Otrokovice a statutární město Zlín ze svého rozpočtu na jízdné městské hromadné dopravy.
Červený kříž Zlín vždy na konci kalendářního
roku oslovuje zástupce měst a obcí s oznámením
o počtu držitelů zlaté medaile MUDr. Janského
z jejich regionu, jimž představitelé také osobně
poděkují.
Slavnostní setkání s oceněnými dárci, které
letos proběhlo 3. 10. 2007 v Kongresovém sále
Interhotelu Moskva a dne 16. 10. 2007 v obřadní síni Magistrátu města Zlína, bylo ve znamení
setkání s úžasnými lidmi, kteří dokáží nejcennějším darem projevit lásku a obětavost všem
ostatním. Dnes už není výjimkou, že k odběrům
přicházejí i celé rodiny. Velmi často darují krev
děti rodičů, kteří jsou již zasloužilými vyznamenanými dárci. Je velmi milé, že tento vysoce humánní čin - nezištně darovat krev potřebným lidem, tak zdárně přebírá i další generace. My
všichni si tak velice vážíme všech těchto skvělých lidí a přejeme jim hodně energie, zdraví
a osobního štěstí.
Anna Vařáková,
předsedkyně VR OS ČČK Zlín

VÝMĚNA ŘIDIČÁKŮ
Řidiči, kteří nechávají výměnu svého řidičského
průkazu na poslední chvíli nebo věří, že bude termín posunut, mohou zažít na přelomu roku nejednu pernou chvilku.
Ministerstvo dopravy posun termínu odmítá, protože by vedl pouze k přesunutí stejného problému na
pozdější období. Původní termín pro povinnou výměnu řidičských průkazů vydaných v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, byl stanoven na
uplynutí pěti let ode dne nabytí účinnosti zákona
o provozu na pozemních komunikacích, tedy do
31. prosince 2005. Díky novelám tohoto zákona došlo k posunu termínu do 31. prosince 2007. Uvedl to
ředitel odboru dopravně správního Ministerstva dopravy Milan Leitner v dopise adresovaném tajemníkovi Magistrátu města Zlína Zdeňku Mikelovi.
Ve Zlíně si řidičský průkaz musí vyměnit ještě cca
sedm tisíc řidičů. "Pokud budou řidiči nechávat
svou výměnu až na prosinec, vystavují se zbytečně
riziku, že jejich žádost nestihneme přijmout,“ řekl
vedoucí odboru dopravy Pavel Dohnal.
O výměnu řidičského průkazu mohou požádat
zlínští řidiči na oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů na Magistrátu města Zlína na
L. Váchy 602 v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v pátek potom od 8 do 12 hodin. "Ihned na informacích v přízemí si mohou řidiči vyzvednout formulář a během čekání na odbavení ho vyplnit,"
upozornil P. Dohnal.
-mm-
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Úspěšné ženy pocházejí ze Zlína
Nestává se často, že by při jedné významné akci bylo oceněno několik žen
z jednoho města - v našem případě ze
Zlína, a přesto se to stalo. Stejně jako
v předchozích letech ocenil l Mezinárodní
koordinační výbor zahraničních Čechů,
stálá komise Senátu P ČR, dne 4. října ty
ženy českého původu žijící ve světě, které
dosáhly v nejrůznějších sférách života počínaje sportem, uměním, charitativní činností, vědou, obchodní a podnikatelskou
činností, šířením vzdělanosti atd. mimořádných úspěchů.
Když se - milí čtenáři, podíváte na barevné ilustrativní foto na straně dvě magazínu, uvidíte zleva vedle sebe dámy prof.
Evu Jiřičnou - architektku, designérku
a členku Královského institutu britských

architektů (mimo jiné i autorku zlínského
Kongresového centra), Ivanu Trumpovou světově známou a úspěšnou podnikatelku,
Dolores Ljiljanu Baťa Arambasic (vnučku
J. A. Bati) z Brazílie - šiřitelku českého jazyka a kultury v Brazílii. Další dámou,
která se "přihlásila" ke Zlínu, protože
v něm část svého života prožila, je paní
Lea Vivot z Kanady - světově uznávaná sochařka a podporovatelka humanitárních
projektů. A vedle nich jistě poznáte moji
maličkost. Neodolala jsem totiž možnosti
seřadit na malou chvíli tyhle úžasné ženy,
stoupnout si spolu s nimi a všem přítomným, kterých bylo skutečně mnoho, dát
najevo, že "dámská parta" ze Zlína drží pospolu.
Irena Ondrová

CZECH POINT JIŽ NA ČTYŘECH MÍSTECH
Ověřený výpis z katastru nemovitostí nebo z veřejných částí obchodního či živnostenského rejstříku v rámci projektu Czech
Point mohou ve Zlíně žadatelé získat také na
pracovišti ověřování podpisů a listin Odboru
občansko-správního Magistrátu města
Zlína. Na třech přepážkách pracovnice ověřují podpisy a listiny a nově vydávají i výpisy prostřednictvím Czech Pointu. Zlínská
radnice nyní poskytuje ověřené výpisy
z Czech Pointu již na čtyřech místech.
Kromě zmíněného pracoviště ověřování podpisů a listin také v Městském informačním

a turistickém středisku na radnici, v Odboru
živnostenském na třídě Tomáše Bati 3792
(budova bývalého okresního úřadu)
a v Odboru občansko-správním na L. Váchy
602 (pracoviště evidence obyvatel). Od dubna, kdy zlínská radnice začala tyto výpisy
poskytovat, vydala 220 výpisů. Z toho 81
z katastru nemovitostí, 137 z veřejných částí obchodního rejstříku a dva ověřené výpisy
z veřejných částí živnostenského rejstříku.
Poplatek za vydávání ověřených výpisů činí
padesát korun za každou, i započatou stránku.
-mm-

Kontrola těsnosti u zemního plynu
Jihomoravská plynárenská, a.s., provádí v termínu od 2. 10. do 10. 11. nárazové zvýšení odorizace zemního plynu.
Zákazníci tak mohou snadno zjistit případný únik plynu již při malých netěsnostech.
Zemní plyn je bez zápachu, proto se do něj
přidává odorant, aby jej bylo možné vnímat
čichem. Odorant je látka s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem,
který vyvolává rychlou reakci smyslů a přinutí organismus k obrannému jednání. Při
této nárazové akci, která má výlučně preventivní charakter, je dávkování trojnásobně

zvýšeno, aby bylo možné zjistit i nepatrné
úniky. V případě zjištění úniku plynu nebo
jen při pouhém podezření se obracejte na
nepřetržitou Pohotovostní službu JMP na
číslo 1239.
Dispečerovi nahlaste své jméno, adresu i telefonní číslo, druh poruchy a orientační body, podle kterých se pracovníci pohotovostní služby dostanou na
místo úniku.
Po celou dobu nedojde k přerušení ani
omezení dodávky zemního plynu pro zákazníky.
-red-

Krajská kancelář Státního fondu životního prostředí ve Zlíně
Krajská kancelář Státního fondu životního
prostředí ČR se v září tohoto roku přestěhovala do areálu bývalého Svitu, do budovy 23.
Ta nese název Technologické inovační centrum (TIC), které má za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu. V budově sídlí řada společností, jejichž
činnost s prací TIC nějak souvisí či ji doplňuje. Je zde například Podnikatelské informační centrum (podnikatelský inkubátor,
vědeckotechnický park aj.), agentura
Czechinvest (rozvoj podnikání a investic),
ERIC (poradenství v přípravě a realizaci projektů ze strukturálních fondů pro podnikatele), Regionální podpůrný zdroj (podpora
malého a středního podnikání a obcí),
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy (podpora regionálního rozvoje),
Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně
(poradenské, vzdělávací a projektové služby
pro podnikatele) a řada dalších.

Kancelář Státního fondu životního
prostředí tyto služby pro podporu podnikání integrálně doplňuje. Náplň její činnosti je poměrně široká. Stejně jako
ostatní krajské kanceláře má na starosti
kompletní administraci žádostí fyzických
osob z národních programů a příjem žádostí do Operačního programu Životního
prostředí. Dále poskytuje obecné informace o zmíněném Operačním programu
a o Státním fondu životního prostředí jako takovém. Kancelář nabízí i osobní
konzultace s žadateli a zajišťuje také
předběžnou a následnou kontrolní činnost fyzických osob. K dispozici je také
zelená linka 800 260 500, která bude
pomáhat žadatelům o dotace v případě
nejasností při podávání žádostí. Doba
provozu ve všední dny od 7.30 do 16.00
je jednotná ve všech krajských kancelářích.

Vodohospodáře trápí neplatiči PROJEKT „SENIOR V TÍSNI“
Za letošní rok vyčíslila společnost Zlínská vodárenská, a.s.
(ZLV), 5,2 milionu korun v pohledávkách po lhůtě splatnosti.
V současné době má ZLV 181 případů zastavení vody a 91
spisů u soudu, které čekají na soudní řízení a exekuci.
"Uzavření vody bereme jako krajní řešení, ke kterému přistupujeme až po vyčerpání všech předcházejících kroků,"
uvedl finančně obchodní ředitel společnosti Ing. Petr
Tejchman.
Skupinu dlužníků převážně tvoří firmy v likvidaci, ale i koncoví odběratelé - tedy domácnosti. Ty nedostojí svým běžným závazkům kvůli své finanční situaci, laxnímu přístupu nebo jen
neserióznímu jednání. "Často ale jde i o odběratele ve složité
osobní situaci. To ale bereme v potaz a nabízíme jim možnost
splácení dlužné částky sjednáním splátkových kalendářů," připomněl ing. Tejchman. Individuálně se tedy domlouvají termíny
a výše splátek, které je schopen člověk v tíživé situaci zaplatit.
V ojedinělých případech spolupracuje ZLV s příslušnými odbory
sociálních věcí.
Proces komunikace, který předchází tomuto závěrečnému řešení, popsala pracovnice Zákaznického centra ve Zlíně Loukách. "Po zjištění dlužné částky zasíláme v zákonném termínu první upomínku - opis faktury. Pokud zůstane bez odezvy, tak
zasíláme doporučeně upomínku druhou. V případě, že dlužná
částka stále není uhrazena, zasílá se tzv. zavírací dopis. Zde
vlastníka upozorňujeme, že pokud do zákonné lhůty vodné
a stočné neuhradí, přistoupí společnost k přerušení dodávky pitné vody u daného odběratele."
Dodala, že je mnohem rozumnější řešit dluh dříve, než dojde
k odstávce vody. Náklady spojené se zastavením a obnovou přívodu vody hradí odběratel, stejně tak jako soudní výlohy, je-li případ postoupen až k soudnímu vymáhání. Konečné řešení pohledávek odstávkou vody je pro odběratele velmi nepříjemná
zkušenost. Ve většině případů soukromých osob se neopakuje.
"Do složité situace se společnost Zlínská vodárenská dostává
také s neplatiči, kteří jsou majiteli bytových domů. Jejich nájemníci zdaleka netuší, že mohou být i přes pravidelné splátky majiteli domu bez vody. Za takových okolností předem informujeme
obyvatele činžovního domu o vzniklé situaci, plánované odstávce
a snažíme se hledat řešení," uzavřel Petr Tejchman.
Kromě neplacení za vodu se ZLV potýká i s jejím odebíráním
načerno. Nejde o časté případy, ale občas se s nimi vodaři setkávají. Černé odběry jsou buď odhalovány při vyhledávání ztrát vody, a nebo existují i případy, kdy lidé nahlásí černý odběr svého
souseda či exmanželky.
Zlínská vodárenská, a.s., zásobuje pitnou vodou 155 tisíc obyvatel a podnikatelských subjektů. Spravuje 1 040 km vodovodní
sítě a 561 km kanalizačních stok na území okresu Zlín. Pro řešení záležitostí s vodou slouží Zákaznické centrum ve Zlíně Loukách a nové Kontaktní místo se sídlem ve Valašských
Kloboukách. Neodmyslitelnou součástí komunikace s klienty je
zelená linka: 800 100 063. Registrovaní zákazníci jsou informováni o odstávkách vody formou služby SMS INFO. Zlínská vodárenská, a.s., je členem skupiny Veolia Voda, která zásobuje 4 miliony obyvatel a zaměstnává 6000 osob.
Helena Koutná

VELVYSLANCI FRANCIE A NIZOZEMSKA CHTĚJÍ VÍCE SPOLUPRACOVAT
Intenzivnější spolupráci partnerských měst by rádi podpořili velvyslanci Francie i Nizozemska. Řekli to při své návštěvě zlínské radnice, kde je přijala primátorka Irena Ondrová, její náměstek Miroslav
Kašný a člen Zastupitelstva města Zlína Ondřej Kapusta.
"Je to snad první návštěva, kdy společně na zlínskou radnici přijeli dva velvyslanci z tak významných zemí," zdůraznila v úvodu primátorka Irena Ondrová. Velvyslanec Francouzské republiky v ČR
Charles FRIES odpověděl, že také pro oba velvyslance je to první společná cesta tohoto typu. "I když jsme dobří přátelé," uvedl.
Velká část společného jednání se věnovala spolupráci partnerských měst.
Velvyslanec Nizozemského království v ČR Jan Lucas Inayat VAN
HOORN přislíbil, že prodiskutuje požadavky Zlína se starostou partnerského města Groningen. Současně uvedl, že by rád v průběhu
příštího roku uspořádal společné jednání všech partnerských měst
obou zemí. "Tématem jednání by mohly být zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů a regenerace průmyslových budov," uvedl J.L.I van Hoorn.
Velvyslanec Francie Ch. Fries se zajímal o činnost francouzských
lektorů ve Zlíně a přislíbil pomoc v této oblasti. Ocenil také zájem
Zlína o budování klastrů.
-mm-

Městská policie Zlín vypracovala nový projekt, který by měl pomoci seniorům v tísni.
Náplní projektu "Senior v tísni" je komunikace se systémem pro
signalizaci stavu ohrožení osob. Toto zařízení bylo vyvinuto za účelem zprostředkování komunikace nemocných či
nemohoucích seniorů.
Cílem tohoto projektu
je, aby si člověk, který je
momentálně v tísni, ať
už zdravotní, nebo kupříkladu při vloupání cizí osoby do jeho bytu,
mohl ihned tísňovým
tlačítkem přivolat pomoc. Systém totiž umožňuje vzájemnou komunikaci mezi postiženou osobou a operátorem, ať už se jedná
o zdravotníky, policisty, hasiče nebo osobu blízkou. Unikátní systém
v sobě spojuje funkce mobilního telefonu, bezpečnostního systému
a poplachových hlásičů.
Technické zařízení se skládá z přístroje, umístěného na stěně,
a malého zařízení v podobě přívěsku na klíče. Do panelu, umístěného na zdi, si může jeho majitel uložit do paměti tři čísla, která může v případě nouze použít.
Zařízení, umístěné na stěně, může rovněž fungovat jako poplašný
systém. Při odchodu ho lze aktivovat a tak byt zabezpečit proti případnému vloupání nebo požáru.
Malé bezdrátové tlačítko, které má člověk neustále u sebe, může
posloužit k tomu, aby si člověk, který je nemohoucí nebo si momentálně přivodí zranění a nemůže se hýbat, přivolal pomoc.
Vzhledem k tomu, že má v sobě integrovaný mikrofon, mohou jej
použít i osoby zrakově postižené.
Projekt "Senior v tísni" je momentálně technicky připraven, před
uvedením do praxe je však třeba vyřešit jeho financování.
"Jedná se o preventivní projekt, kdy městská policie pomáhá starším osobám v tísni. Abychom mohli přistoupit k realizaci v příštím
roce, musíme najít finanční podporu z dotací a fondů. Je nutná na
pořízení koncových technických zařízení a jejich instalaci," řekl ředitel Městské policie Zlín Ing. Milan Kladníček.
Dodal také, že tento projekt nebude posledním a je součástí nové
koncepce řízení MP Zlín.
-šš-

RADÍ A INFORMUJE
www.mpzlin.cz

Strážníci prošli náročným výcvikem
V říjnu absolvovali strážníci Městské policie Zlín, kteří jsou zařazeni do Rychlé operativní jednotky (ROJ), výcvikové soustředění "Tatry 2007".
Cílem soustředění byl nácvik záchrany osob za ztížených klimatických podmínek, výcvik lezeckých dovedností při zvýšené
psychické zátěži, pohyb v neznámém terénu, práce v týmu a rovněž poskytování první pomoci.
Samotný výcvik pak probíhal pod vedením instruktora lezecké
techniky a zkušeného horského vůdce.
První den soustředění byl zaměřen na poskytování zdravotnické pomoci zraněné osobě v obtížně přístupném terénu. Byly nasimulovány různé druhy úrazů a důraz byl rovněž kladen na
transport zraněného nesením. Ukázalo se, že souhra všech členů týmu je klíčovou podmínkou pro zdárné zvládnutí těchto nestandardních situací.
Druhý den byl zaměřen na pohyb a pobyt v neznámém terénu
při zhoršených klimatických podmínkách a zvýšené fyzické zátěži. Za deštivého počasí strážníci vystoupali nejprve na horskou
chatu Pod Rysmi a poté na Český štít. Během přesunu se zátěží
tak překonali výškové převýšení 800 m, byli nuceni vypořádat se
s nepřízní počasí a provedli nácvik pohybu skupiny v obtížném
terénu.
Závěrečný den soustředění byl věnován výhradně lezeckému
výcviku s plnou výstrojí, kdy na psychiku strážníků působil již
samotný fakt, že se pohybují v několikasetmetrových výškách.
Důraz byl kladen na bezchybné provedení jednotlivých činností
při výstupu a sestupu jak jednotlivce, tak i celé lezecké skupiny.
Smyslem výcvikového soustředění strážníků MP Zlín - ROJ bylo posunout hranici jejich záchranářských dovedností a zkušeností o kus dále. Úspěšné zvládnutí jednotlivých technik je totiž
základním předpokladem pro zdárné provádění specializovaných
činností za jakýchkoliv okolností, se kterými se mohou při výkonu služby setkat.
-šš-
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Nové společensko-obchodní
centrum Kaskáda ve Zlíně
Na nové kavárny, obchody, dětské koutky a další kulturní zařízení se
mohou v brzké době těšit obyvatelé Zlína. Developerská společnost ECM
totiž plánuje, že na zakoupených pozemcích v centru Zlína postaví nové
společensko obchodní centrum s názvem Kaskáda. Areál by měl nabídnout přibližně 32 tisíc m2, z čehož jedna třetina je vyhrazena pro občanskou obslužnost a zhruba 500 až 600 parkovacích míst.
"Projekt centrum města oživí. Návštěvníci si rozhodně přijdou na své.
Právě objekt podobného typu v centru Zlína chybí," informovala Kateřina
Hainzová, marketingová a PR manažerka ECM. Standardní součástí podobných projektů je odpočinková zóna s lavičkami a potřebnou zelení.
"Centrum města se tak zkulturní a stane se přitažlivé i například pro
matky s dětmi a dříve narozené. Očekáváme, že některé kavárny se stanou vyhledávaným místem nedělního odpoledne rodin s dětmi," dodala
Hainzová.
Stavbu plánuje ECM zahájit ihned po vydání všech platných legislativních rozhodnutí. "Předpokládáme, že by to mělo být v první polovině
příštího roku," uvedla.
Atraktivitu stavby zvyšuje i účast renomované architektonické kanceláře Chapman and Taylor, která patří do první světové desítky architektů, specializujících se na společenská a obchodní centra. "Chtěli jsme
navázat na tradici vysoké architektonické úrovně Zlína, kterou nastavil
již Tomáš Baťa, a proto jsme se rozhodli spolupracovat s těmi nejlepšími zahraničními a domácími architekty," uvedl vedoucí projektu Radim
Fuka a dodal, že na projektu se výrazně podílela také zlínská kancelář
Centroprojekt.
Již název centra napovídá, že se bude jednat o kaskádovitou stavbu,
která bude skýtat krásné výhledy do zeleně. "Některé restaurace a kavárny budou částečně situovány v zeleném prostředí, a z jejich teras bude nádherný výhled do okolí," upřesnil Fuka. Většina prostor je umístěna v podzemí, pouze dvě patra budou nadzemní. "Jedná se skutečně
o projekt 3. generace, tak, jak uvažoval ve své době Tomáš Baťa," dodal
Fuka.
Kateřina Hainzová, ECM

Vizualizace společensko-obchodního centra Kaskáda.

Nejlepší „Podnikatelská nemovitost roku 2006“
První místo v celostátní soutěži "Průmyslová zóna roku" získalo
"Podnikatelské inovační centrum Zlín", které soutěžilo v kategorii
"Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu". Komise ocenila zejména to, že v jedné budově sídlí společnosti, které podporují podnikání, nově vzniklé firmy a také volná podnikatelská sdružení konkurujících si subjektů, tzv. klastry.
Sedmý ročník soutěže o prestižní ocenění "Průmyslová zóna roku", letos poprvé pod názvem "Podnikatelská nemovitost roku 2006", uspořádala agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Sdružením pro zahraniční
investice AFI.
Na projektu "Podnikatelské inovační centrum Zlín", který mnoho lidí
nazývá "podnikatelským inkubátorem", se partnersky podílelo statutární město Zlín, Zlínský kraj, Univerzita T. Bati ve Zlíně a Technologické
inovační centrum, s. r. o. "Město Zlín bylo iniciátorem a investorem rekonstrukce 23. budovy továrního areálu," řekl vedoucí oddělení koncepcí Magistrátu města Zlína Zdeněk Urbanovský. Současně uvedl, že rekonstrukce proběhla v roce 2006 s finančním příspěvkem fondu Phare.
Objekt provozuje společnost Technologické inovační centrum, kterou založil Zlínský kraj a Univerzita T. Bati k podpoře inovačního podnikání
v regionu.
Za první rok činnosti se podařilo z objektu Podnikatelského inovačního centra vytvořit centrum podpory podnikání v krajském městě.
"Postupně se daří naplňovat prvotní cíl projektu, tedy poskytovat účinnou pomoc do začátku podnikání nově vznikajícím firmám," zdůraznil
Z. Urbanovský.
-mm-
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Ocenění převzali (zprava) MUDr. O. Calábek, J. Zezulová, doc. MUDr. K. Kuběna, CSc., prof. MUDr. J. Rybka, DrSc., L. Janírková, M. Moravcová, M. Boháčová a in memoriam pro MUDr. R. Lukaštíka jeho žena MUDr. D. Lukaštíková.
Foto: M. Pokorný

BAŤOVA NEMOCNICE
SLAVILA OSMDESÁTKU
Vyvrcholením letošních oslav 80. výročí vzniku Baťovy nemocnice se stal 14. září slavnostní večer v Městském divadle ve Zlíně.
Byl také příležitostí ocenit deset osobností, které v Baťově nemocnici působily. Busta zakladatele nemocnice Tomáše Bati seniora ve skle a ocenění za zásluhy o rozvoj zdravotnictví ve zlínském regionu byly uděleny doc. MUDr. Karlu Kuběnovi, CSc.,
MUDr. Oldřichu Calábkovi, prof. MUDr. Jaroslavu Rybkovi,
DrSc., Magdě Moravcové, Marii Boháčové, Jiřině Zezulové,
Ludmile Janírkové a in memoriam MUDr. Bohuslavu Albertovi,
MUDr. Janu Černoškovi a MUDr. Rostislavu Lukaštíkovi.
Dvouhodinovým programem, který seznámil přítomné s historií a současností dnes už Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (KNTB),
provázel Aleš Cibulka, jehož pohotovosti a vtipu zdatně sekundovali všichni, kteří na pódiu vzpomínali na léta minulá nebo hovořili o aktuálním dění v nemocnici: prof. MUDr. Rybka, MUDr.
Calábek, náměstkyně ošetřovatelské péče KNTB Bc. Marie
Hejtmánková a ředitel nemocnice ing. Pavel Calábek. Hostem večera byl Tomáš Baťa junior, který si všechny získal bezprostředním vystupováním a smyslem pro humor. Hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš, primátorka Zlína PhDr. Irena Ondrová a ing.
Pavel Calábek mu předali dárky a popřáli k jeho 93. narozeninám. V hledišti zaplněném současnými a bývalými zaměstnanci
nemocnice usedli mezi hosty také 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek, ministr zdravotnictví ČR
MUDr. Tomáš Julínek a další zástupci politické, veřejné a podnikatelské sféry.
Karla Havlíková, tisková mluvčí KNTB

Internetová kavárna pro seniory
Zásluhou ergoterapie a díky pochopení vedení domova zařídili jsme si internetovou kavárničku. Řada z nás musela překonat strach z tohoto vpravdě technického zázraku. Mnozí
jsme se doslova styděli před svými vnuky, kteří jej mají v malíčku, a s obdivem jsme poslouchali, jak jej všestranně využívají. Schopnosti mladých sice nezískáme, ale proč to aspoň nezkusit.
Pozvali jsme si odborníka k základním informacím a předvedení některých možností. Nejvíce problémů nám způsobuje
ovládání "myší", šipka nám utíká po celé obrazovce. Kliknemeli na "myš", obyčejně nám naskočí něco jiného, než jsme chtěli. Pomalu však tyto počáteční potíže překonáváme. Někteří již
dokážou prohlížet novinky a události z tisku z domova i ze
světa, spustit a poslouchat záznamy z DVD apod.
Víme, že bude potřeba ještě mnoho času, než toho budeme
umět více, ale vždyť přece žádný učený z nebe nespadl. To
platí pro mladé i pro staré. Tato činnost nám pomáhá v udržování duševní kondice, procvičování mozkových závitů i v boji
proti ztrátám paměti. To dokazuje, že i ve vyšším věku nemusíme ustrnout a pořád je před námi něco nového.
Stanislav Javořík, Domov seniorů Burešov

Jak jde život v Útulku pro zvířata v nouzi na Vršavě
Zlínský útulek pro zvířata je nový
a moderní. Byl vystavěn pro kapacitu
80 psů, 40 koček a slouží i pro zraněná volně žijící (malá) zvířata a ptáky.
Tato zde naleznou útočiště na přechodnou dobu, např. do doby vyléčení
zranění. Útulek slouží veřejnosti již
3 roky a každým rokem jeho "zvířecích
nájemníků" přibývá. V některých měsících letošního roku počet umístěných zvířat výrazně překračoval stávající kapacitu.

Útulek neslouží
k odkládání zvířat
Modernost a rozsáhlost útulku často vede lidi k přesvědčení, že jim toto
zařízení musí sloužit např. k odložení
psa, kterého si pořídili pouze "z určitého rozmaru" a kterého už z nějakého
důvodu doma nechtějí. Tito lidé však
zapomínají na skutečnost, že zařízení
slouží především opuštěným a zatoulaným zvířatům, která jsou opravdu
v nouzi. K takovým patří třeba i psi,
kteří zůstanou osamělí z důvodů, že se
jim jejich majitel přestěhuje do penzionu pro důchodce, zůstane v nemocnici, nebo zemře.
Do útulku pouze prostřednictvím
odchytové služby
Po dohodě s vlastníkem zařízení statutárním městem Zlínem přijali provozovatelé útulku opatření, a to, že toulavá a opuštěná zvířata budou do
útulku přijímána pouze prostřednictvím odchytové služby, která byla zřízena při Městské policii Zlín. Její pracovníci jsou pro odchyt zatoulaných
zvířat speciálně proškoleni a vybaveni
příslušnými pomůckami.
Nároky zájemců
o adopci zvířat jsou stále vyšší
Přesto, že jsou zvířata propagována
prostřednictvím mnohých medií, jako
TV, rádia, tisk, nástěnky či internet,
odebírání pejsků do pěstounské péče
už není tak spontánní jako před lety.
Je to asi tím, že nároky některých zájemců o psy jsou stále vyšší. Preferují
spíše určitou rasu a mnohdy požadují
speciální vlastnosti. Pětiletý pes je pro
ně často již příliš starý.
Naštěstí jsou tady ještě mnozí lidé,
které do útulku vede snaha poskytnout opuštěnému pejskovi nový domov a počítají i s tím, že budou muset
společně překonat počáteční problé-

vštěvníka je přáním jak provozovatelů,
my. A dokonce jsou i takoví zájemci,
tak vlastníka, neboť právě spokojekteří chtějí výhradně starého pejska,
nost občanů úzce souvisí s dobrým
protože dobře vědí, že tento v útulku
jménem Útulku pro zvířata v nouzi
nejvíce strádá, a tak mu chtějí dát
Zlín-Vršava. A toto zařízení má sloužit
šanci dožít život v domácím prostředí.
především jako kvalitní útočiště opušK prohlídce útulku slouží
těným zvířatům a nejen to, vždyť pronávštěvní hodiny
střednictvím provozovatelů nalézají
Pro prohlídku útulku a případně výpejsci a kočičky nový domov. A jak
běr pejska nebo kočky slouží návštěvukazují statistické údaje, daří se jim
ní hodiny, které jsou každý všední den
to velmi dobře a lidé zlínský útulek ráod 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu,
di navštěvují. Tímto také chtějí provoneděli a svátky v době od 14.00 do
zovatelé i město Zlín poděkovat všem
17.00 hodin. Nejspíš jako jediný útuza jejich přízeň, trpělivost a ochotu
lek v republice je návštěvníkům k disujmout se zvířátka a věnovat mu nálepozici každý den odpoledne v poměrně
žitou lásku a péči.
velkém časovém rozpětí. I přes výše
Již druhé setkání
uvedené lidé vyžadují návštěvy v dopoútulkových psíků se vydařilo
ledních hodinách a zlobí se, když jim
Jako projev poděkování občanům
není vyhověno. Stává se, že odmítají
byl uspořádán již II. ročník Setkání
přijmout vysvětlení, že jako každé zaútulkových psíků a jejich páníčků.
řízení tohoto typu má i útulek na
Akce proběhla v sobotu 29. září za
Vršavě stanovený svůj režim dne.
krásného slunečného počasí v areálu
Všem zájemcům o adopci zvířat
útulku na Vršavě. Zúčastnilo se jí 40
je věnována náležitá pozornost
pejsků všech velikostí a ras. Jejich páV době návštěvních hodin přicházeníčkové je představili přítomným a vyjí do útulku také lidé pouze na proprávěli o svém životě s nimi. Na útulhlídku zvířat. Když vyžadují od perkovém cvičišti si pak pejci mohli
sonálu doprovod, snaží se jim zaměstvyzkoušet, co dovedou na překážkách
nanci útulku vždy vyhovět. Ovšem
a bylo velmi příjemné pozorovat, s jastává se, že v případě velkého počtu
kou radostí se snažili cvičit. Hezké sozájemců musí určitou dobu vyčkat,
botní odpoledne bylo zakončeno vynež se jim příslušná osoba může věhodnocením 3 nejlíbivějších pejsků
novat. K prohlídce pejsků umístěných
v každé velikostní kategorii. Hodnocení
v útulku slouží také nástěnka, kde
prováděli přítomní návštěvníci pomocí
jsou všichni psi vyfoceni a ke každéanketních lístků. Všichni majitelé
mu z nich je uveden nezbytný komens pejsky pak obdrželi diplom za účast
tář. K dalším návštěvníkům útulku
a ti vyhodnocení v anketě pak diplomy
patří ti, kteří mají opravdový zájem
za umístění i s medailemi. Na všechny
o výběr a adopci pejska nebo kočky.
přítomné bylo také pamatováno s věcTěmto konkrétním zájemcům je pak
nými dárky.
ze strany personálu věnováno pochoPoděkování patří všem,
pitelně více času. O vybraném zvířeti
kdo pomáhají
musí podat nezbytné informace. Také
Tímto by také chtěli provozovatelé
provozovatelé útulku naopak potřebuútulku poděkovat za věcné dary do
jí vědět, zda pro pejska jsou u nového
tomboly sponzorům: NOVESTA, BAmajitele vhodné podmínky. Tehdy se
RUM, BAŤA, Statutární město Zlín,
může stát, že některému z přítomných
CALIBRA krmivo, DOMOSA Zlín,
návštěvníků se může zdát čekání
Chovatelské
potřeby
CHLUD
dlouhé nebo může mít pocit, že jemu
Malenovice, Řeznictví Singr, Likérka
není věnována patřičná pozornost.
Vizovice I. Bajgar, Velké kino Zlín.
Zároveň už nikdo z návštěvníků neProvozovatelé Útulku pro zvířata
může vědět, že zaměstnanec v té době
v nouzi Zlín-Vršava
také vyřizuje telefonické dotazy občaa Odbor životního prostředí
nů, kterým se ztratil pes, nalezli psa
a zemědělství
nebo kočku či nějaké poraněné volně
Magistrátu města Zlína
žijící zvíře. Ošetřovatelky současně vydávají psy zájemcům
o vycházky a zároveň se starají o druhé krmení mladých
psů, štěňat a koček
a průběžně odstraňují event. nečistoty
z kotců.
Opuštěná zvířata
nalézají v útulku
kvalitní útočiště
Provozovatelům
útulku je nesmírně
líto, že jejich zaměstnanost může
mnohdy působit na
některého z návštěvníků jako nezájem
vůči němu. Spokojenost každého ná- Zpěvačka Marta Kubišová při natáčení pořadu Chcete mě ve zlínském útulku.
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Památník na Kudlově
ZRESTAUROVÁN
V letních měsících realizoval Odbor kultury
Magistrátu města Zlína opravu památníku
obětem 1. a 2. světové války, který se nachází
ve Zlíně - Kudlově na točně autobusů MHD.
Kamenosochařských prací se ujal Filip
Slezák, který očistil, dotmelil a impregnoval
jednotlivé části památníku zhotovené z terasa,
umělého kamene, zinku a mosazi. Celkové náklady na restaurování památníku činily 42 tisíc korun.
Bc. Ilona Steinerová, Odbor kultury MMZ

ÚTVAR HLAVNÍHO
ARCHITEKTA INFORMUJE
Od 1. června tohoto roku začal Útvar hlavního architekta (ÚHA) vykonávat nejenom činnost samosprávnou, ale také činnost státní
správy, hlavní architekt zastřešuje činnost
dvou nových středisek. Došlo k reorganizaci
činností a kompetencí ÚHA a stavebního úřadu. Hlavním důvodem bylo vytvoření podmínek pro koordinaci prací a koncepční činnosti
na novém územním plánu Zlína a také regulačním plánu centra města, na dopravní koncepci včetně záměru napojení města na dálniční síť. Oddělení územního plánování, které
do té doby bylo součástí stavebního úřadu,
bylo zrušeno a nově bylo vytvořeno středisko
územního plánování, které je tak ve smyslu
stavebního zákona pořizovatelem územně plánovací dokumentace a pořizovatelem územně
analytických podkladů. Dalším novým střediskem ÚHA je středisko urbanismu a architektů. Spolu s hlavním architektem se podílí
na tvorbě koncepce územně plánovací dokumentace a územních plánovacích podkladů
a vydává odborná vyjádření za statutární město Zlín v řízeních dle stavebního zákona.
Vyhodnocuje investiční záměry ve vztahu
k budoucímu možnému rozvoji území, v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Konzultuje se stavebníky projektovou dokumentaci, upřesňuje regulační podmínky
pro výstavbu s ohledem na okolní zástavbu,
architekturu a urbanismus v lokalitách, kde
nejsou zpracovány regulační plány nebo
územně plánovací podklady.
Ing. arch. Dagmar Nová,
hlavní architektka
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HOTEL MÁ 75 LET
Už od počátku 30. let ve Zlíně vystudve vzorové izby, jedna navrhnutá
povaly
k
nebi
vysoké
stavby.
Gahurom, druhá odo mňa. Dal som
Zhmotňovaly se v nich americké inspipostaviť izbu s kúpeľňou, so zabudovarace a Zlínu dodávaly svébytnou atmonými skriňami, kompletne vybavenú
sféru supermoderního města. Na jaře
nábytkom, kobercom a záclonami. (...)
1931 místní noviny s hrdostí psaly, že
Gahura v pridlhej izbe navrhol dokon"dalším malým mrakodrapem ve Zlíně
ca štyri lóžka a ich polohu naznačil len
je devítietážová budova obchodního
matracmi
položenými
na
zem.
domu", a to už se zároveň rozbíhala
Umývarne a WC mali byť podľa neho
ještě větší stavební akce.
spoločné pre celé poschodie. Prišiel
Baťovské závodní noviny otiskly
Tomáš Baťa s Čiperom a okamžite roz7. srpna 1931 článek pod titulkem
hodol: bude sa stavať Karfíkova."
"Největší hotel v republice staví se ve
V letních měsících r. 1932 se mohlo
Zlíně". Na fotografii čtenáři viděli propřikročit k vyzdívání skeletu, vše pojekt architekta Miroslava Lorence,
kračovalo rychlým tempem a na podzim
a v průvodním článku si přečetli, že na
vrcholilo. Zároveň už od října běžely
budoucím hotelu se už tři týdny pracuvnitřní práce v dolních čtyřech etážích,
je - probíhají výkopy základů a betononeztrácela se ani minuta, a pod vedevání. Výstavbu financovala firma Baťa,
ním stavitele Martince se spěchalo, aby
stavební práce běžely už od července,
přízemí s dvěma velkými restauracemi
8. září 1931 byla okresnímu hejtmanbylo hotovo již před Vánocemi. Podařilo
ství podána žádost o povolení stavby,
se - v sobotu 17. prosince 1932 v 8 hoa protokol z prosince pak sděloval, že
din večer se v obou přízemních restauproti stavbě hotelu není námitek.
racích, francouzské a lidové, konal veBudování mohutné stavby svižně počírek k zahájení provozu této části
stupovalo a místní noviny jí věnovaly
budovy, a poprvé se také podávala vevelkou pozornost. Vydání ze 16. října
čeře připravená v hotelové kuchyni.
1931 nabízelo čtenářům obšírnou reNoviny o tom napsaly: "Zájem, s nímž
portáž, ze které dodnes promlouvá
bylo sledováno zlínskou veřejností zahodně z tehdejší atmosféry: "Mrakončování prací na této nejrozsáhlejší
kodrap? U nás je to pořád nezvyklé slostavbě, stoupl tak, že jsme slyšeli dovo, avšak ve Zlíně už ne. Vždyť dva obkonce sázky, zda hotel bude opravdu
ři, hodni toho jména, již stojí, třetí se
koncem týdne hotov, anebo ne... Velká
dokončuje a pro čtvrtý kopou základy.
návštěva při otevření, jež překročila poSkladiště v závodech má deset etáží,
čet tří tisíců osob, svědčí nejlépe o tom,
nový obchodní dům také deset, dokonjak těchto rozsáhlých veřejných místčovaný hotel jich bude mít dvanáct.
ností, společenských jídelen a vůbec
A čtyřicet metrů je také pěkná výška...
společenského centra bylo ve Zlíně při
A potom: při jejich projektech se nepojeho neustálém rozmachu nejvýš započítá toliko s únosností sloupů a půdy,
třebí." V prosinci 1932 tak hotel začal
nýbrž a hlavně také s náporem větrů,
sloužit veřejnosti.
zrovna tak jako při mrakodrapech třePůvodně se tu uvažovalo o názvu
ba na new-yorské Broadway nebo
"Parkhotel", ale nakonec bylo zvoleno
Michigan Avenue v Chicagu."
pojmenování "Společenský dům", které
Ve Zlíně byli pyšní na svůj další mrase v podobě světelného nápisu rozsvítikodrap a sledovali, jak jeho železobelo na budově 31. prosince 1932. Další
tonová kostra (staticky vypočtená
části budovy se uváděly do provozu poing. Vtelenským) vyrůstá přímo před
stupně, něco v lednu 1933 a potom ješočima, takže koncem října dosáhla už
tě v březnu a květnu; prostory v 7.-10.
výše 9. etáže. V zimních měsících se
etáži začaly sloužit r. 1934. Od té doby
nepracovalo, čekalo se na jarní počasí,
uběhlo dost času, hotel dostal nový náa zároveň se upravovaly projekty.
zev Moskva, a dodnes má své pevné
Architektu Lorencovi totiž skončilo jemísto v životě Zlína.
ho působení u Baťů, rozestavěnou buDr. Zdeněk Pokluda,
dovu převzal architekt Vladimír Karfík
Státní okresní archiv Zlín - Klečůvka
a změny projektu
byly nutné kvůli
upozornění došlému z ministerstva,
že je potřeba zajistit vyšší komfort
pokojů. V dubnu
1932 firma sdělovala, že je rozhodnuto přepracovat
návrh hotelu včetně "zřízení určitého počtu pokojů s koupelnou".
O tom, jak se věc
řešila, píše V. Karfík ve svých memoárech: "Baťa nariadil,
aby
na
prázdnom štvrtom
poschodí postavili Rozestavěný hotel - foto archiv Státního okresního archivu Zlín - Klečůvka.

KUNG-FU – bojové umění ve Zlíně O VODĚ Z VODOVODU
Do dalšího výcvikového roku vstupuje sportovní klub Kungfu Zlín. Klub vznikl v roce 1990 a zabývá se výukou praktické
sebeobrany. Několik otázek jsme položili prezidentovi klubu
Ing. Františku Mrlíkovi.
Co vlastně Kung-fu znamená?
Obecně je to označení osoby, která je v něčem dokonalá. Je jedno
v čem. Ale pro nás, ovlivněné médii, se dá slovo Kung-fu charakterizovat jako název pro čínská bojová umění.
Jak byste charakterizoval váš styl?
Náš styl vychází především z řešení různých sebeobranných situací, které mohou nastat v běžném životě. Základní pravidlo je, že
akce nikdy nekončí, dokud není útočník zpacifikován, popř. znehybněn. K tomu lze použít celý rozsah technik od nejjednodušších
po techniky, k jejichž zvládnutí je potřeba více času. Obecně platí,
že ubránit se lze i velice jednoduchými, ale účinnými technikami.
Dlouhodobým výcvikem si člověk rozšiřuje zásobu technik, zafixovává si určité stereotypy. Provedení celé akce je pak rychlejší, preciznější, účinnější.
Členové našeho oddílu se v průběhu dlouhodobého výcviku učí
základním technikám, jako jsou údery, kopy, kryty, porazy a páky.
Velice dbáme na tzv. bojovou gymnastiku, bojový pohyb a fyzickou
přípravu. Hlavní výhodu spatřuji v tom, že náš styl je skutečně pro
každého a každý si vytváří svůj způsob boje s použitím těch technik,
na které má přirozené dispozice. Někdo sice může namítnout, že
náš styl je něco z karate, juda, boxu a aikida. My v tom však
nevidíme nic špatného. Celým výcvikem se prolíná jediný cíl, a to je
úspěšné vyřešení sebeobranné situace. Účinnost a tvrdost našeho
stylu mohli čtenáři posoudit na všech Budofestivalech ve Zlíně, případně se mohou podívat na videosekvence na našich internetových
stránkách.
Věnujete se i práci s dětmi?
Cvičení s dětmi je specifická činnost a v podstatě se snažíme nabídnout dětem protiváhu k současnému sedavému způsobu života
a samozřejmě získat děti pro náš sport. Na tréninku se děti učí základním pohybovým dovednostem, jako je účelová gymnastika, základní pohyb a obranné techniky. Práce s dětmi je finančně podporována Odborem školství, zdravotnictví, mládeže a TV Magistrátu
města Zlína.
Co byste vzkázal potenciálním zájemcům o tento sport na závěr?
Na závěr bych chtěl říct, že mezi námi je místo pro každého, kdo
chce něco dokázat sám sobě, druhým, kdo chce něco umět, ale je si
vědom, že nic není zadarmo. Případným zájemcům, nebo jejich rodičům, bych chtěl říct, že Kung-fu nevede k nějaké surovosti nebo
brutalitě, jak by se podle zprofanovaného názvu mohlo zdát, ale naopak upevňuje sebeovládání, učí si vážit života vlastního i života
druhých a spoléhat se na vlastní síly. V neposlední řadě také udržuje kolektiv a nabízí nová přátelství. Více informaci najdete na
www.kungfuzlin.cz.
Děkujeme za rozhovor

-red-

TVRDOST VODY
Obecně se tvrdostí vody rozumí množství příměsí, hlavně vápníku a hořčíku,
ve vodě. V jednotlivých geografických oblastech se tvrdost vody často liší. Voda
pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta z oblasti žulové. Měkká pitná voda
je hlavně v oblastech, kde se pitná voda upravuje z povrchové vody. Optimální
tvrdost je 2-3,5 mml/l. Vápník, který tvoří hlavní složku tvrdosti, nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Voda z vodovodu je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus, díky nižšímu obsahu minerálních látek méně zatěžuje ledviny. Ze zdravotního hlediska dáváme
přednost spíše vodě tvrdší.
Nežádoucím projevům tvrdé vody, např. tvorba povlaku na hladině kávy nebo
čaje, prodloužení doby vaření nebo ztráta aromatických látek z jídel a nápojů
předejdete přidáním několika kapek citrónové šťávy nebo kyseliny askorbové
(1 špetka na 1 litr vody), která je běžně dostupná v lékárnách.
JAK ROZEZNAT TVRDOU VODU OD MĚKKÉ
Tvrdá voda: mýdlo méně pění a snadno se oplachuje, zanechává bělavé stopy
v hrncích na nádobí a na sanitárním vybavení. Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, ohřívačích vody a dalších spotřebičích. V případě tvrdé vody se doporučuje používat změkčovače vody, např. při praní prádla
nebo do žehličky, ale vždy dle doporučení výrobce. Pokud voda nemá výše zmíněné účinky, jedná se o vodu měkkou.
ZDRAVÍ A KRÁSA
Měkká voda je v porovnání s vodou tvrdou naopak lepší pro pleť, ale také se
v ní například lépe pere prádlo. Spotřebu mýdla a ostatních hygienických prostředků není dobré přehánět a vždy je nutné je z pleti dobře spláchnout, nejlépe pomocí čisté vody. Doba koupele by neměla být příliš dlouhá. Při delší koupeli přidejte do vody zjemňující olejové přísady proti vysušování pleti, i příliš
teplá voda má na pleť vysušující účinek. Dlouhé sprchování nebo koupání v horké vodě může být, stejně jako používání některých přípravků, příčinou vzniku
alergií, které omylem přičítáme chlorované vodě. Při práci s mycími prostředky
používejte gumové rukavice, po skončení práce si ruce opláchněte studenou vodou.
PRAKTICKÁ INFORMACE NA ZÁVĚR
V případě poruchy na přívodu pitné vody nebo havárii na kanalizaci volejte 24
hodin denně bezplatnou linku 800 100 063 společnosti Zlínská vodárenská, a.s.
- Vašeho dodavatele vodárenských služeb. Společnost, která je členem skupiny
Veolia Voda, zásobuje pitnou vodou 155 tisíc obyvatel a podnikatelských subjektů na území zlínského okresu. Spravuje 1040 km vodovodní sítě a 561 km
kanalizačních stok.
Helena Koutná, Zlínská vodárenská, a.s.

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

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303
Pracovní
doba:
po-pá 7.00po-pá
- 15.00
hodin
Pracovní
doba:
7.00
- 15.00 hodin
středa 7.00středa
- 16.00
hodin
7.00
- 17.00 hodin
Ilustrační foto.
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Listopad v kultuře
Všechno, co jste zatím o führerovi nevěděli... kontroverzní komedie, která hned po svém uvedení v německých kinech vyvolala mimořádnou vlnu mediálního zájmu...
Režie: Dani Levy

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274
Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)

VELKÉ KINO
tel. 577 432 936
Čtvrtek 1. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY
Rumunsko-2007-113 minut-titulky-premiéra-ArtCam-(15)
Šokující příběh dvou dívek za železnou oponou...
Režie: Christian Mungiu

(a)

Pátek 2. - úterý 6. listopadu v 17 hodin
PROBUZENÍ TMY
USA-2007-99 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Jen on se může postavit temnotě, aby zachránil svět...
Režie: David L.Cunningham
Pátek 2. - úterý 6. listopadu v 19.30 hodin
ZBOUCHNUTÁ
USA-2006-129 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Stačí jeden úlet a končí legrace...
Režie: Judd Apatow
Pondělí 5. listopadu v 10 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
VLAJKY NAŠICH OTCŮ
USA-2006-132 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti v situaci válečné vřavy...
Režie: Clint Eastwood
Středa 7. listopadu
KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín uvádí: GLENN MILLER ORCHESTRA
Světová hvězda swingové hudby míří do Zlína! Začátek v 19 hodin
Čtvrtek 8. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
(a)
SNĚHOVÝ DORT
Velká Británie/Kanada-2006-112 minut-titulky-premiéra-HCE-(12)
Příběh o lásce, přátelství a neortodoxním vztahu muže unikajícího své
minulosti...
Režie: Mark Evans
Pátek 9. - středa 14. listopadu v 17 hodin
RATATOUILLE
USA-2007-110 minut-český dabing-Falcon-(0)
Komedie pro skutečné fajnšmekry...
Režie: Brad Bird
Pátek 9. - středa 14. listopadu v 19.30 hodin
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
USA-2007-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Když si nebudeš stát za svým, vždycky prohraješ - Robert Redford, Meryl
Streepová a Tom Cruise v hlavních rolích nejočekávanějšího politického
thrilleru
Režie: Robert Redford
Čtvrtek 15. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
(a)
NEBE NAD BERLÍNEM
Německo-1987-140 minut-titulky-AČFK-(15)
Příběh dvou novodobých andělů, z nichž jeden se vzdá věčnosti kvůli ženě a stává se člověkem...
Režie: Wim Wenders
Pátek 16. - úterý 20. listopadu v 17 hodin
HVĚZDNÝ PRACH
Velká Británie-2007-127 minut-český dabing-Bontonfilm-(12)
Příběh, který stvořila sama Fantazie... V hlavních rolích Charlie Cox,
Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro
Režie: Matthew Vaughn
Pátek 16. - úterý 20. listopadu v 19.30 hodin
POSLEDNÍ PLAVKY
ČR-2007-90 minut-premiéra-Bioscop-(12)
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli
Režie: Michal Krajňák
Středa 21. listopadu ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
ZÁPISKY O SKANDÁLU
Velká Británie-2006-92 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Podlehnout vášni může být nebezpečné...
Režie: Richard Eyre
Středa 21. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín uvádí:
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
Večer, v němž si publikum může nechat zahrát jakýkoliv kus z repertoáru orchestru! Začátek v 19 hodin
Čtvrtek 22. listopadu v 17 ve 20 hodin
(a)
INLAND EMPIRE
USA/Polsko/Francie-2006-172 minut-titulky-premiéra-SPI-(15)
Příběh o záhadě... Záhadě uvnitř vnitřních světů... Rozvíjející se kolem
ženy... Ženy zamilované a v nesnázích
Režie: David Lynch
Pátek 23. - neděle 25. listopadu v 17 hodin
MŮJ VŮDCE:
SKUTEČNĚ SKUTEČNÁ SKUTEČNOST O ADOLFU HITLEROVI
Německo-2007-96 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
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Pátek 23. - neděle 25. listopadu v 19.30 hodin
DISTURBIA
USA-2007-105 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Každý vrah je něčí soused...
Režie: D. J. Caruso
Pondělí 26. - středa 28. listopadu v 17 hodin
VÁŠEŇ A CIT
Velká Británie/USA-2007-120 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(12)
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové
a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány...
Režie: Julian Jarrold
Pondělí 26. - středa 28. listopadu v 19.30 hodin
MÉ DRUHÉ JÁ
USA-2007-122 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Jodie Foster pátrá v newyorských ulicích na vlastní pěst po mužích, kteří brutálně zavraždili jejího snoubence...
Režie: Neil Jordan
Čtvrtek 29. listopadu
KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín uvádí koncert HANY ZAGOROVÉ
Příznivci "Haničky písničky" se mohou těšit na spoustu hitů, jak staršího data, tak na nový singl Adieu. Začátek v 19 hodin
Pátek 30. listopadu - úterý 4. prosince v 17 a v 19.30 hodin
BEOWULF
USA-2007-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Legendární staroanglická hrdinská báseň o mocném bojovníkovi
Beowulfovi, který zabil svého démonického soka Grendela... nová verze
Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy...
Režie: Robert Zemeckis

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
3. 11. MALÝ BLESK - 63 minut
10. 11. KRAKONOŠOVY POHÁDKY III. - 71 minut
17. 11. SMOLÍČEK - 63 minut
24. 11. SOBECKÝ OBR - 60 minut

Čtvrtek 15. listopadu od 8 do 15 hodin - UZAVŘENÁ AKCE
Čtvrtek 15. listopadu v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
POSLEDNÍ PLAVKY
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(12)
Nová česká rozmarná komedie s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli
Režie: Michal Krajňák
Pátek 16. - neděle 18. listopadu v 17 hodin
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, v níž se zelení manželé Shrekovi vydávají vstříc dalším dobrodružstvím
Režie: Chris Miller, Raman Hui
Pátek 16. - sobota 17. listopadu v 19.30 hodin
ĎÁBLOVA DÍLNA
Rakousko/Německo-2007-98 minut-titulky-premiéra-HCE-(12)
Největší pokus o padělání bankovek v dějinách..., který skoro vyšel.
Strhující vzpomínky vězně č. 64401
Režie: Stefan Ruzowitzky
Pondělí 19. listopadu v 19 hodin
VITUS
Švýcarsko-2006-100 minut-titulky-premiéra-AČFK-(12)
Vitus je chlapec, který vypadá, jako by pocházel z jiné planety...
Režie: Fredi M. Murer

(a)

ANÝZ

Čtvrtek 22. listopadu v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
DISTURBIA
USA-2007-105 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Každý vrah je něčí soused...
Režie: D. J. Caruso

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice,
tel. 577 103 284
PŘEDPREMIÉRA

Pátek 2. a sobota 3. listopadu v 19.30 hodin
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
USA-2007-115 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Všechno si pamatuje. Nic neodpouští - Matt Damon coby nepolapitelný
tajný agent s amnézií.
Režie: Paul Greengrass
Pondělí 5. listopadu v 19 hodin
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
NORSKO-2006-80 minut-titulky-premiéra-CinemArt-(12)
Všechno, co potřebujete vědět k přežití. Vítejte v klubu!
Režie: Bard Breien

Pátek 23. - sobota 24. listopadu v 17 hodin
KOŘENÍ ŽIVOTA
USA-2007-104 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete...
V hlavních rolích Catherine Zeta-Jones a Aaron Eckhart
Režie: Scott Hicks
Pátek 23. - sobota 24. listopadu v 19.30 hodin
+ neděle 25. listopadu v 17 hodin
VÁŠEŇ A CIT
Velká Británie/USA-2007-120 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(12)
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové
a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány...
Režie: Julian Jarrold

Pátek 2. - neděle 4. listopadu v 17 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
USA-2007-138 minut-český dabing-WarnerBros-(0)
Rebelie začíná...
Režie: David Yates

Úterý 6. listopadu v 19 hodin
DÍVKA S PERLOU
Velká Británie-2004-93 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Krása inspiruje vášeň...
Režie: Peter Weber

Úterý 13. listopadu v 19 hodin
FK ANÝZ
KÁMEN MUDRCŮ
Francie/Belgie-1988-105 minut-titulky-NFA-(15)
Historická freska o trýznivých osudech lékaře a učence Zenona Ligra,
která rezonuje s ideovými a lidskými dilematy naší doby...
Režie: André Delvaux

Úterý 20. listopadu v 19 hodin
PRAVIDLA MOŠTÁRNY
USA-1999-125 minut-titulky-obnovená premiéra-SPI-(12)
O hříchu, nevinnosti, o poznání a ztracených iluzích...
Režie: Lasse Hallström

V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

Čtvrtek 1. listopadu v 19 hodin
ZBOUCHNUTÁ
USA-2006-129 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Stačí jeden úlet a končí legrace...
Režie: Judd Apatow

Pondělí 12. listopadu v 19 hodin
(a)
NÁMĚSTÍ SPASITELE
Polsko-2006-105 minut-titulky-AČFK-(12)
Příběh viny a jejího vykoupeni, který se odehrává v docela obyčejné rodině, mezi lidmi, do jejichž životů nepříjemně zasáhne osud...
Režie: Krzysztof Krauze a Joanna Kos-Krauze

(a)

ANÝZ

Čtvrtek 8. listopadu v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
USA-2007-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Když si nebudeš stát za svým, vždycky prohraješ - Robert Redford, Meryl
Streepová a Tom Cruise v hlavních rolích nejočekávanějšího politického
thrilleru
Režie: Robert Redford
Pátek 9. - neděle 11. listopadu v 17 hodin
POTKAN 007
Norsko-2006-72 minut-český dabing-Atypfilm-(0)
Malý Svein se rozhodne přesvědčit lidi, že potkani jsou roztomilí a bezvadní kamarádi...
Režie: Magnus Martens

Pondělí 26. listopadu v 19 hodin
(a)
LUK
Korea/Japonsko-2005-90 minut-titulky-Aerofilms-(15)
Poetický příběh pozdní lásky šedesátiletého muže, který žije na lodi kotvící na otevřeném moři...
Režie: Kim Ki-duk
Úterý 27. listopadu v 19 hodin
FK ANÝZ
ZELENÝ PAPRSEK
Francie-1986-95 minut-titulky-NFA-(15)
Mistrovsky natočené letní přemítání o tom, kam a s kým na dovolenou a co si počít se životem...
Režie: Eric Rohmer
Čtvrtek 29. listopadu v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
BEOWULF
USA-2007-titulky-WarnerBros-(12)
Legendární staroanglická hrdinská báseň o mocném bojovníkovi
Beowulfovi, který zabil svého démonického soka Grendela... nová verze
Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy...
Režie: Robert Zemeckis
Pátek 30. listopadu v 17 hodin a v 19,30 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
VDÁŠ SE A BASTA!
USA-2007-102 minut-titulky-SPI-(12)
Proč? Protože jsem řekla!!! - Romantická komedie s Diane Keaton
a Mandy Moore v hlavních rolích.
Režie: Michael Lehmann

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
V NEDĚLI V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

Pátek 9. - sobota 10. listopadu v 19.30 hodin
CESTA BOJOVNÍKA
USA-2007-100 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Postavil se zlu a stal se legendou... Dobrodružný příběh staví proti sobě
temné, chladné a nekompromisní vikingské válečníky a přirozené, otevřené Indiány...
Režie: Marcus Nispel

4. 11. Z DEVATERA POHÁDEK - 64 minut (Čapek) - kresl.
11. 11. ŠROUBKOVO DOBRODRUŽSTVÍ - 67 minut
18. 11. VLÁČEK KOLEJÁČEK - 65 minut
25. 11. KRAKONOŠ A STRAŠIDLO - 61 minut
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Listopad v kultuře
FILMOVÝ KLUB CHARLIE
na Malé scéně ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
Tel.: 577 432 079, 777 019 109; www.malascenazlin.cz

20. úterý - 10.00 hodin a ve 14.30 hodin
Vlastimil Peška:
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno
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21. středa - 17.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe: FAUST (Pokušení a vykoupení)

21

VŽDY VE STŘEDU
7. listopadu - 19.30 hod.
vstupné 60 Kč
SADISTICKÝ RITUÁL
Brazilie 1970, 93 min., angl. titulky + sim. překlad.
Sex, drogy, rock, televize tvoří v tomto příběhu vhodné pozadí pro psychedelickou sebereflexi režiséra.

23. pátek - 19.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET

14. listopadu - 19.30 hod.
vstupné 55 Kč
AMARCORD
Itálie/Francie 1973, 127 min., titulky,
Scénář a režie: Federico Fellini
Režisér se obrací k době, kdy sám prožíval mládí, kdy se vyrovnával se
zkostnatělou školskou výchovou a kdy získával první sexuální zkušenosti.

26. pondělí - 19.00 hodin
Cimrman / Svěrák: AKT
Divadlo Járy Cimrmana Praha v rámci Ozvěn festivalu cestování
Neznámá země 2007

21. listopadu - 19.30 hod.
vstupné 60 Kč
ŠŤASTNÉ MÍLE
Austrálie 2007, 105 min., titulky.
Režie a scénář: Michael James Rowland
Film neobyčejně baví obyčejným příběhem, přestože ho prožívají pro Čechy možná exotické postavy v ještě exotičtějším prostředí australské
pouště.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
28. listopadu - 19.30 hod.
vstupné 60 Kč
COMING SOON
ČR/Rakousko 2006, 106 min., námět, scénář a režie Sir Tijn Po
Inspirován Nietzschem, Švankmajerem a Pasolinim, vytvořil režisér a desítky jeho přátel cestu, která vyzývá k alternativnímu nebo dokonce experimentálnímu myšlení.
5. prosince - 19.30 hod.
vstupné 55 Kč
INTERVIEW PODLE VAN GOGHA
Nizozemí 2003, 89 min., titulky. Režie: Theo van Gogh
Film se stal předlohou pro stejnojmenný snímek Stevea Buscemiho z roku 2007.

MĚSTSKÉ DIVADLO
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
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3. sobota - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe:
FAUST (Pokušení a vykoupení)

6

1

1. 11. - Velký sál - 19.00 h
DIVADLO KALICH PRAHA - BARONKY
Příběh plný lidského porozumění. Filmový i divadelní autor a režisér
Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné,
dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce.
Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská Režie: Šimon Caban
2. 11. - Kavárna Café Malá scéna - 19.00 h
TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel.: 776 575 307

4. 11. - Komorní sál - 15.30 h
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA - pohádka

29. čtvrtek - 10.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála: LIMONÁDOVÝ JOE
30. pátek - 19.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

ZADÁNO

10. 11. - Komorní sál - 19.00
ORNITOLOGIE
Komický, absurdní, psychopatický až téměř hororový příběh jednoho večera, o tom, co se jednou může stát i Vám.
11. 11. - Komorní sál - 15.30
U NÁS V NESVÁROVĚ ANEB KDO PŘEMŮŽE DRAKA - pohádka

STUDIO „Z“

11. 11. - Velký sál - 19.00
N. V. GOGOL - ŽENITBA
Komedie o tom, že není snadné se rozhodnout, navíc na celý život a neodvolatelně.

1. čtvrtek - 19.00 hodin
Alina Nelega: AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA
v rámci cyklu KAUZA Ž
6. úterý - 19.00 hodin
SKANAPEL ISTOAR
na motivy románu N. V. Gogola MRTVÉ DUŠE
Samarské akademické činoherní divadlo M. Gorkého - Ruská federace představení pořádá Zlínský kraj ve spolupráci s MDZ

15. 11. - Komorní sál - 19.00 h
ORNITOLOGIE
Komický, absurdní, psychopatický až téměř hororový příběh jednoho večera, o tom, co se jednou může stát i Vám.
17. 11. - Komorní sál - 19.00 h - PREMIÉRA
HORKÁ LINKA (Hot line)
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv jste
chtěli vědět, ale báli jste se zeptat...
18. 11. - Komorní sál - 15.30 h
O PEJSKOVI A KOČIČCE - pohádka

PREMIÉRA
19. 11. - Komorní sál - 19.00 h
ORNITOLOGIE
Komický, absurdní, psychopatický až téměř hororový příběh jednoho večera, o tom, co se jednou může stát i Vám.

26. pondělí - 17.00 hodin
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?
v rámci cyklu KAUZA Ž

22. 11. - Velký sál - 19.00 h
DIVADLO UNGELT PRAHA - MATHILDA
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém spolu prožili kus života. Hrají: Zuzana
Bydžovská a Jiří Bartoška. Režie: Monika Elšíková
24. 11. - Komorní sál - 19.00 h
BLÍZKOST V POKUSECH
Představení je do 16 let nevhodné

5. pondělí - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

7. středa - 10.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška:
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

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

3. 11.
"POBUDEM, NEPŮJDEM, MY TADY ZŮSTANEM"
vystoupení k 55. výročí založení Bartošova souboru. Info: 606 118 998

28. středa - 10.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe: FAUST (Pokušení a vykoupení)

DIVADÉLKO V KLUBU

5. pondělí - 19.00 hodin
KRYŠTOF AKUSTIK BEST OF TOUR

25. 11.
ARENAYSAL-TEMASDE FLAMENCO

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

9. pátek
SLAVNOSTNÍ VEČER
KE 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ BUDOVY MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN
18.00 hodin Vernisáž výstavy ZLÍNSKÉ DIVADLO 1967 - 2007
Udělení Ceny ředitele divadla
19.00 hodin Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála:
LIMONÁDOVÝ JOE

MALÁ SCÉNA s.r.o.

PŘIPRAVUJEME

Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, hanka@malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

Prodej vstupenek na prosinec bude zahájen 15. listopadu 2007
(pro předplatitele prodej již od 13. listopadu - předplatenku s sebou)
8. 12. - 19.00 hodin - PREMIÉRA
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

10. sobota - 19.00 hodin
Karel Čapek: R.U.R.

P

HOSTÉ V PROSINCI

12. pondělí - 19.00 hodin
Zuzana Lapčíková - Hana Litterová:
BALADY
Balet Národního divadla v Brně
14. středa - 19.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff:
KABARET

2

15. čtvrtek - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

28

16. pátek - 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
70. VÝROČÍ OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ
ODBORNÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ ZLÍN

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

27. úterý - 19.00 hodin
Sławomir Mrožek: TANGO
Divadlo Bez zábradlí Praha

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

2. pátek - 19.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff:
KABARET

17. sobota - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

25. neděle - 17.00 hodin
PODZIMNÍ KONCERT
VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU MĚSTA ZLÍNA

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

VELKÝ SÁL
1. čtvrtek - 10.00 hodin
William Shakespeare:
KRÁL LEAR

8. čtvrtek - 10.00 hodin a ve 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

4

Režie: Konrád Popel
Hrají studenti divadla Mandragora, vstupné 35 Kč.
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4. 12. - 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hosté: Naďa Urbánková, Gabriela Urbánková, Nikoleta Spalasová, Jan
Šmikmátor, Éléonore Loué-Feichter
14. 12. - 19.00 hodin
Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim
WEST SIDE STORY
Městské divadlo Brno

DIVADLO MANDRAGORA
Zlínská vyšší odborná škola umění
Dřevnická 1788, 760 01 Zlín, tel. 577 271 185,
www.skolaumeni.cz, mail-info@skolaumeni.cz
Rezervace vstupenek možno i na tel. čísle: 777 198 400
Termíny představení: 6. 11., 13. 11., 20. 11. - vždy v 19.00 hod.
ROMEO DELL’ARTE JULIE

30. 11. - Komorní sál - 19.00 h
Taneční soubor Quiorfano / Brno - Večer moderního tance
Taneční soubor Quiorfano z Brna představí ve svém Večeru moderního
tance čtyři samostatné choreografie (spektrUTRUM, Proměny, Vayamos
al diablo, Cafe La Famme). Choreografie: Julie Bienertová, Hana Vašková
4. 12. - Velký sál - 19.00 h
Divadlo Ungelt Praha - Picasso
Paříž roku 1941. Pablo Picasso vyslýchán slečnou Fischerovou.
Hrají: Milan Kňažko a Vilma Cibulková (Cena Thálie za rok 2007).
Režie: Jiří Svoboda.

KRAJSKÁ GALERIE
tel.: 577 210 662,
www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Pavel Preisner

2. 10.- 25. 11. 2007

Umělecké sbírky zlínské galerie 2001 - 2007 11. 12. 2007 - 24. 2. 2008
ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Dušan Tománek - Home alone
Libor Stavjaník - Garáž na prodej

25. 9.- 25. 11. 2007

Umělecké sbírky zlínské galerie 2001 - 2007 11. 12. 2007 - 24. 2. 2008

11

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

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 630 - sekretariát, tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz
62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá v pokladně Domu umění ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00, v den koncertu 14.30 - 20.00.
Slavnostní ukončení festivalu HM
1. listopadu 2007 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Recitál Dagmar Peckové
G. F. Händel, Ch. W. Gluck, J. Haydn
Dirigent a klavírista: Vojtěch Spurný
7. listopadu 2007 v 19.30 hodin, Dům kultury Kroměříž
8. listopadu 2007 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín - B2
Večer francouzské hudby
Ve spolupráci s Francouzsko - českým klubem ve Zlíně
A. Thomas: Raymond, předehra
D. Milhaud: Scaramouche pro altsaxofon a orchestr
M. Ravel: Má matka husa
Ch. Gounod: Faust a Markétka, baletní hudba
G. Bizet: Arlésanka (Arelatka), výběr
Sólista: Jérôme Laran, altsaxofon, Francie
Dirigent: Jan Jakub Bokun, Polsko
14. listopadu 2007 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
15. listopadu 2007 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín - C2
Pocta Gershwinovi
Písně G. Gershwina zpívá Petra Janů a Rhapsody in Blue hraje Karel
Košárek
Dirigent: Zbyněk Müller
29. listopadu 2007 - A3
M. Ravel: La Valse
P. I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
C. Franck: Symfonie d moll
Sólistka: Jung Yoon Yang, housle, Jižní Korea
Dirigent: Tomáš Hanus

KONCERTY
KONCERT JANÁČKOVA KVARTETA
obřadní síň zlínské radnice 13. 11. 2007 v 19.00 hodin
Program:
Mozart: Smyčcový kvartet č. 19, "Disonantní"
Dvořák: Smyčcový kvartet op 96 "Americký"
Martinů: Smyčcový kvartet č. 2
Vstupné 60 Kč, členové SBM zdarma. Rezervace na tel.: 737 950 656.
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK ZLÍN
V sobotu 10. 11. v 17 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Jižních Svazích a v neděli 18. 11. v 15 hodin v kostele Narození Panny
Marie ve Štípě. Na programu obou koncertů bude Requiem Gabriela
Faurého.
PODZIMNÍ KONCERT
Hudební sdružení Zlín zve v neděli 25. 11. v 17.00 hodin do Městského
divadla na Podzimní koncert, který se koná u příležitosti 85. výročí založení orchestru. Účinkují Velký dechový orchestr města Zlína,
Mažoretková skupina a Taneční klub Aleše a Dany Mědílkových.

MUZEUM
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632,
www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
velký sál
do 25. listopadu 2007
PROMĚNY TRADIČNÍHO VENKOVSKÉHO INTERIÉRU
Výstava připravená ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně představuje na dobovém materiálu proměny venkovského interiéru od konce
19. do 40. let 20. století ve zlínském regionu. Kromě instalace staré jizby, světnice, kuchyně či komory, jejich vybavení, budou vystaveny i malby dokumentující staré interiéry ze Zlínska.
malý sál
do 2. prosince 2007
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BAŤOVY NEMOCNICE
(éra MUDr. B. Alberta)
Výstava 80. výročí založení Baťovy nemocnice prostřednictvím unikátních fotografií přibližuje historii Baťovy nemocnice od jejího založení v roce 1927 až do roku 1945.
spojovací chodba
do 2. prosince 2007
FOTOGRAFIE KARLA PLICKY
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Výstava připravená z bohatých fondů Slovenského národného múzea
Etnografického múzea - v Martině je výběrem fotografií významného fotografa, filmaře, etnografa a folkloristy Karla Plicky (1894 - 1987).
MUZEJNÍ ČTVRTKY
čtvrtek 8. listopadu 2007 v 18 hodin
přednáškový sál MJVM
BRAZILSKÉ STOPY JANA ANTONÍNA BATI
Jan Antonín Baťa se v Brazílii definitivně usadil v roce 1941, když opustil USA. Po válce se do Československa nevrátil v důsledku nespravedlivého odsouzení Národním soudem.
Přednášející Mgr. Hana Kuslová, historička Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně.
čtvrtek 15. listopadu 2007 v 18 hodin
přednáškový sál MJVM
HIMÁLAJ - DOMOV SNĚHU
O nejvyšším horstvu naší planety, o jeho přírodě tolik odlišné na jižních
a severních svazích, o lidech, kteří tam žijí v mnohdy těžkých podmínkách a vyznávají nejrůznější náboženství - www.namastenepal.cz.
Přednášející pan Tomáš Beránek z Prahy.
čtvrtek 22. a 29. listopadu 2007 v 18 hodin
přednáškový sál MJVM
22. listopadu - Jemen - Země královny ze Sáby
29. listopadu - Putování horami Jemenu
Přednášející pan Robert Bazika z Otrokovic.
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií
i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
list., pros., únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
Muzeum Luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé
Luhačovice, umístěná v nových prostorách kulturního domu Elektra.
Otevřeno: ÚT - NE 9-12, 13-17 hodin - pondělí zavřeno
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - MUZEUM LUHAČOVICKÉHO
ZÁLESÍ, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, kontakt: PhDr. Blanka
Petráková, 577 132 883, muzeum.luhacovice@seznam.cz
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
6. listopadu
ČÍNA OČIMA TURISTY, aneb, jak poznat cvičení Tai chi
Přednáška s promítáním, přednáší Milena Kostrůnková ze Zlína.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy, ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin.
13. listopadu
PAVEL PREISNER, malba a práce na papíře.
Prohlídka výstavy zlínského autora, spojená s odborným výkladem.
Dům umění, výstavní sál, začátek v 16.00 hodin.
20. listopadu
NOVINKY Z MINERALOGICKÝCH BURZ VE ST. MARIE, MNICHOVĚ
A TIŠNOVĚ.
Přednáší Pavel Sláma ze Zlína.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin.
27. listopadu
NAVŠTIVTE S NÁMI ITÁLII A JEJÍ PAMÁTKY
Capri, San Marino, Pompeje a Neapol.
Přednáška s diapozitivy, přednáší Mgr. Zdeněk Samek z Ostravy.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin.

Na závěr školního roku je pro rodiče a rodinné příslušníky všech dětských kurzů připraveno vystoupení.
Celoročně - kurz psychoprofylaxe - příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - cvičení na balonech
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová.
Kontakt: tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
VÝTVARNÉ KURZY - VĚRA MACHALÍNKOVÁ
Dům kultury Zlín - III. et. 322, tel.: 728 989 184
- výtvarné kurzy pro děti
- večerní kresba podle modelu
- malířské techniky
- kresba a modelování
- knihařský kurz
- textilní techniky
Výstava ve III. etáži DK:
Výtvarné práce dětí z kurzu v DK "Objekty, tvary"
listopad - prosinec 2007

GALERIE
GALERIE POD RADNICÍ
Zlín, budova radnice
Autorská výstava Taťána Ruprichová - obrazy
Blažena Fořtová - keramika, plastiky
Prodejní výstava trvá od 8. 11. do 28. 11. 2007
Otevřeno: Po - Pá 10 - 18 hod., So 9 - 12 hodin
Kafírna galerie Radnice
Stálá prodejní výstava - spolupracující autoři
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130
GALERIE ATELIÉR
Santražiny, Zlín, www.galerieatelier.cz
Hana Münsterová - obrazy
Dana Sedlářová - objekty z kůže
Výstava trvá od 15. 11. do 10. 12. 2007
Otevřeno: Po - Pá 12.30 - 17.30 hod.
GALERIE K+P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná 1/1719, tel.: 577 437 651, 603 463 673,
e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz
Ve čtvrtek 15. 11. v 18 hodin bude zahájena výstava BŘETISLAVA
JANOVSKÉHO - KRÁSA ŽENY A HUDBY - za účasti autora.
Současně probíhá stálá výstava autorů: Olbram Zoubek, Jiří Brázda,
Hana Čápová a další.
Otevřeno: Po - Pá 9-12 h., 13-17 h., So 9-12 h.

ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa
7. 11. 19.00 hod. - pohybové divadlo
"MEZI PILÍŘI" - účinkuje ZBROŽEK COMPANY Martina Zbrožka.
Martin Zbrožek - jazzový houslista, herec, zpěvák, život při svých kreacích riskující tanečník, přeborník v používání oděvních doplňků hostuje
v Divadle na zábradlí, v baletu ND, spolupracuje s hercem Pavlem
Liškou, J. Duškem aj.
Vstupné 99 Kč. Vstupenky možno zakoupit v Alternativě nebo
v Městském informačním a turistickém centru - přízemí radnice
9. 11. 18.00 hod. - podvečer s poezií
Sbírkou básní "Otevřené dlaně" autorů Dagmar Bačíkové a Vojtěcha
Mrázka provedou přítomné herci Zdena Kružíková a Tomáš Slepánek.
Křtu knížky se v průběhu večera ujme básník Karel Sýs. Pořadem bude
provázet Ludmila Keřkovská.
14. 11. Koncert žáků Základní umělecké školy, Okružní, Jižní Svahy
Začátek v 18 hodin, vstup volný

Upozorňujeme členy KPVÚ i ostatní zájemce na připravovaný zájezd na
unikátní výstavu "Valdštejn a jeho doba" ve Valdštejnské jízdárně
v Praze, který se uskuteční v sobotu 24. 11. 2007.
Součástí zájezdu bude vyhlídková plavba parníkem po Vltavě.

19. - 22. 11. - MIXER - MULTIMEDIÁLNÍ FESTIVAL
- pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Interaktivní projekt, který formou workshopů, přednášek, výstav a happeningů prezentuje současnou
tvorbu vysokých a vyšších odborných škol v oblasti multimédií.

Zájemci se mohou přihlásit u Pavly Hradilové, tel. 608 741 563.

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

28. 11. 19.00 hod.
koncert KVARTETA JIŘÍHO JIRMALA A SHAHAB TOLOUIE
Klasický a jazzový kytarista, hudební pedagog a skladatel Jiří Jirmal, legendární jazzový bubeník Vladimír Žižka, kytaristka Denisa
Schneebaum a kontrabasista Petr Dvorský hrají skladby na pomezí klasické hudby, jazzu a "latiny". Shahab Tolouie.
Vstupné 120 Kč možno zakoupit v Alternativě nebo v Městském informačním a turistickém centru - přízemí radnice.

Lze se ještě přihlásit do kurzů
Nabízíme různé stupně pokročilosti pod vedením zkušených lektorů:
angličtina (od úplných začátečníků až po úroveň FCE), dále němčina,
ruština

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

DŮM KULTURY

Přípravky k přijímacím zkouškám na střední školy (JČ a MA)
Angličtina pro seniory, odpolední výuka v centru Zlína
Pohybové kurzy
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže a cvičí
se při hudbě.
Na formování a posilování postavy:
kalanetika (17.50 nebo 18.40 hod.), aerobic mix (středa 18 -19 hod.),
kick box aerobic (pondělí 20.05-21.05 hod.), dance aerobic (čtvrtek
18.45-19.45 hod.)
Zdravotní kurzy:
- rehabilitace na lehátkách (středa 15.50 hod.)
Kurzy pro děti:
- dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let

ZUŠ MALENOVICE, tř. Svobody 868,
tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm
12. 11. koncert učitelů a žáků ZUŠ Topolčany
20. 11. Žákovský koncert - zrcadlový sál ZUŠ - 17.30 hod.
Ve vestibulu VO proběhne v měsíci listopadu výstava plošných a prostorových prací na téma "Album osobnosti".
ZUŠ ZLÍN,
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
7. 11. - 17.00 Kytara staletími, Městská knihovna F. Bartoše

Listopad v kultuře
11. 11. - 10.00 Martínci, průvod městem se zpěvy a básněmi
14. 11. - 17,30 II. hudební večer, Komorní sál
19. 11. - 16.30 Vernisáž prací žáků výtvarného oboru, 3. etáž mrakodrap - Výstava potrvá do 7. 12.
21. 11. - 17.30 Pocta Gershwinovi, 2. etáž mrakodrap
25. 11. - 15.00 Podzimní koncert, Kostel sv. Filipa a Jakuba
25. 11. - 15.30 Strašidláci, představení literárně-dramatického oboru,
Malá scéna
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
www.volny.cz/harmonya, e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424
ZUŠ s holandskou atestací uskutečňuje již 14. rokem pravidelné výběrové řízení pro hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Práce na PC - notační programy, vědomostní testy
Práce se zvukem na PC
Dějiny vývoje akustiky
Dějiny vývoje hudebních nástrojů
Dějiny hudby
Hodnocení studentů:
Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy
Ukončení studia:
Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
Novinka:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé
ZUŠ MORAVA
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, tel.: 577 018 897
e-mail: zusmorava@seznam.cz, www.zusmoravazlin.cz
27. listopadu 2007 "Koncert žáků ZUŠ Morava věnovaný patronce
muzikantů sv. Cecílii". Začátek koncertu v 17.00 hod.
2. prosince 2007 "Adventní koncert žáků ZUŠ Morava", který se koná ve Fryštáku v kostele sv. Mikuláše v 15.30 hod.
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Tel.: 603 772 353,
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz,
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY,
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767
1. veřejný žákovský koncert, ve středu 14. 11. od 18 hodin v prostorách kulturního centra Alternativa.
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz
9. 11. Výchovný koncert pro mateřské školy
19. 11. - 23. 11. "Týden otevřených dveří"
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na prohlídku školy s možností
návštěvy výuky hudebního a výtvarného oboru v době od 14.00 do 17.00
hodin.
20. 11. Hudební podvečer
- sálek ZUŠ Harmonie - začátek v 18.00 hodin
1. - 30. 11. Výstava výtvarného oboru v knihovně Františka Bartoše pod
názvem "Období dešťů"

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
Středa 7. listopadu 17.00: Kytara stoletími - koncert žáků ZUŠ Zlín,
Štefánikova (sálek hudebního oddělení)
Středa 14. listopadu 13.30: Pocta Pavarottimu - vzpomínka na slavného tenoristu doplněná ukázkami zvukových i obrazových nahrávek, ve
spolupráci s Domem seniorů (sálek hudebního oddělení)
Středa 14. listopadu 17.00: Zlín očima zahradnice - přednáška
Zuzany Řezníčkové, 10. část cyklu Architektura - věc veřejná (sálek hudebního oddělení)
Středa 28. listopadu 17.00: Beseda s Josefem Holcmanem o nové
knize Hýlom hálom, aneb Kyjov v jízdě králů (sálek hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
Pondělí 5. listopadu 10-12 h: Internet na první pokus
Pondělí 12. listopadu 10-12 h: Elektronická pošta pro začátečníky
Pondělí 19. listopadu 10-12 h: Elektronická pošta prakticky
26., 29. a 30. listopadu 10-12 h: Internet pro seniory
- poplatek 120 Kč
Středa 28. listopadu 15-16.30: Elektronický katalog knihovny
(hledání dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se
čtenářským kontem apod.)

DDM ASTRA
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297, ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková),
ivladikova@ddmastra.cz, pkolarikova@ddmastra.cz
10. 11. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro všechny
děti. Od 9.30 do 13.00 hodin vás čeká práce ve výtvarném ateliéru,
počítače, hry, soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dobrou
náladu. Vstupné 5 Kč.
Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková), dsimkova@ddmastra.cz, (Eva Kudelová)
Září - listopad
- Ekologicko výtvarná soutěž pro děti "Oheň-dar přírody"
Obrázky malujte jakoukoliv technikou pouze na výkresy A3, A4, na
druhou stranu napište své jméno, adresau, třídu, školu. Odevzdejte do
2. listopadu na adresu DDM ASTRA, Tyršovo nábř. 801, 760 01 Zlín nebo pošlete poštou. Slavnostní vernisáž 9. 11. od 14.30 hod. v Zelenáčově
šopě
ZOO Astra - Každá poslední středa v měsíci 13 - 17 hod., DDM Astra
Družstevní, vstup zdarma.
Nabízíme ekologické a přírodovědné kroužky pro děti - chovatelský, teraristický, rybářský, ochranářský, zdravotnický, indiáni, kamera na
cestách, apod. - volejte 577 142 297
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 723 318 030, mrabek@ddmastra.cz
10. 11. Turnaj ve hře Tekken Tag Tournament na PS2 a PS3
9 - 13 h, DDM ASTRA Družstevní. Turnaj dvoučlenných družstev na
PlayStationu, systém hry - pavouk. Zahájení turnaje v 9.00 h. Akce je určena dětem od 7 do 15 let.
17. 11. Turnaj ve florbalu
9 - 13 h, tělocvičny ZŠ Zlín, Křiby (bývalá 18. ZŠ - Jižní Svahy), startovné 20 Kč/hráč.
Na turnaji mohou startovat pouze přihlášená družstva. Přihlášky
4členných družstev a úhrada startovného nejpozději do středy 14. 11. do
18.00 h v DDM ASTRA. Družstevní. S sebou do tělocvičny sportovní obuv
s nebarvící podrážkou. Hraje se podle pravidel malého florbalu.
Akce je určena dětem od 7 do 15 let. Kategorie: 1.- 3. třída, 4.- 6. třída,
7.- 9. třída.
Předběžné přihlášky: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030, milan.rabek@ddmastra.cz.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ekratinohova@ddmastra.cz
9. 12. Mikulášská nadílka s programem
- organizováno s odd. techniky
Opět otevřeny kroužky ,,Keramika pro studenty i dospělé" - začátečníci
i pokročilí (každé úterý) a ,,Kouzelnická škola" (výuka kouzelnických triků - čtvrtek)
Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zkonigova@ddmastra.cz
9. 11. Oheň - dar přírody - vernisáž výtvarné ekolog. soutěže pro školy,
Zelenáčova šopa, 14.30 hod.
11. 11. Vystoupení sebeobrany dětí v rámci akce Barevný podzim,
nám. Míru od 16 hod.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) esterbova@ddmastra.cz
2. 11. Podzimní dekorace, 13-17 h, poplatek 30,- Kč
9. 11. Svatý Martin - patron koní, vojáků, 13-17 h, poplatek 30,- Kč
23. 11. Mikulášské a vánoční dekorace, 13-17 h, poplatek 50,- Kč
(rukodělná činnost ve spolupráci s oddělením společenských věd)
7. 12. Vánoční ladění, 13-17 h, poplatek 30,- Kč
Hledáme externího vedoucího zájmových útvarů Letecký modelář
a Mladý technik.
Volná místa v kroužcích: Mažoretky pro nejmenší čt. 16.30 h, Cvičení
pro ženy čt. 17.30 h, Laštověnka St. 16.30 h, Keramika pro pokročilé
a pro dospělé St. 17.00 a 19.00 h, Angličtina začátečníci a anglická konverzace

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, tel.: 577 431 542,
e-mail: svc@ostrovzl.cz, www.ostrovzl.cz

Do všech kurzů pro veřejnost je nutno se přihlásit osobně
v Informačním a referenčním centru knihovny nebo na telefonu
577 210 018, linka 126 nebo 122, příp. na e-mail: ucebna@kfbz.cz .

Provozní doba střediska PO - PÁ 10.00 - 18.30 hod.

VÝSTAVY
Ústřední knihovna
listopad: Období dešťů - ZUŠ Harmonie, Zlín

Od 1. 7. 2007 k nám patří i detašované pracoviště M. Knesla 4056,
Zlín - které mohou navštěvovat zdravotně postižené děti, mládež a dospělí
Provozní doba detašovaného pracoviště PO - PÁ 8.00. - 16.30 hod
Program Listopad "Každý je šikovný na něco jiného"

Obvodní knihovna Jižní Svahy
listopad: Papírové balady - ZUŠ Zlín - Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
listopad: Svět kolem nás - MŠ Zlín - Malenovice, tř. Svobody

Týden bystrých hlav
1. 11. "Šifrovaná abeceda"
2. 11. "Tajemné záhady" - záhady zápalek
5. 11. "Pátrání" - pomocí šifrovaných zpráv plníme úkoly...

6. 11. "Kimovy hry" - rozvoj verbálního a numerického myšlení
7. 11. "Hlavolamy a kvízy"
8. 11. "Puzzliáda" - soutěž ve skládání puzzlí na čas
9. 11. "Uhodni sportovní disciplínu" - pantomima
Týden dovedných rukou
12. 11. "Náramky přátelství" - pleteme z bavlnek, řemínků...
13. 11. "Výtvarné dobrodružství" - práce netradiční technikou, zapouštění barev, tisk korkovými zátkami
14. 11. "Tvořivá dílna" - O nejkrásnější podzimní listopad
15. 11. Tvoříme"lidským tělem" - otisky rukou, nohou...
16. 11. "Stavíme hrad" - ...z různých materiálů
Týden plný rekordů
19. 11. "Překonej sám sebe!" - soutěž v netradiční disciplíně...
20. 11. "Cestujeme kolem světa" - znalosti ze zeměpisu...
21. 11. "Olympiáda trochu jinak" - soutěžní disciplíny v přetlačování rukou, otvírání dlaně, přetahování lana...
22. 11. "Turnaj v šipkách"
23. 11. "Rekordiáda slov" - umění využití slovní zásoby...
Týden naší přírody
26. 11. "Co nepatří do lesa" - znalosti zálesáků
27. 11. "Hledání podzimního pokladu" + plníme úkoly na cestě...
28. 11. "Naučná stezka" po středisku - zábavná pohybová a vědomostní
hra
29. 11. "Vyrábíme krmítko na zimu" - tvořivá dílna
30. 11. "Den radosti" - nejoblíbenější soutěže, hry a aktivity
Program a nabídka střediska je ZDARMA

MATEŘSKÉ CENTRUM
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:
PO 8.00 - 17.00 *vzdělávací kurzy projektu (pro maminky) - koordinátor projektu - p. S. Chalánková, tel. 724 516 901
ÚT 8.15 - 9.00 angličtina pro nejmenší děti do 3 let s rodilým
mluvčím - manželé Venterovi, tel. 774 332 711
ÚT 9.00 - 10.00 angličtina pro maminky - mírně pokročilí
- Mgr. Silvie Máčalová, tel. 605 888 914
ÚT 10.00 - 11.00 angličtina pro nejmenší děti do 3 let s rodilým
mluvčím - manželé Venterovi, tel. 774 332 711
ÚT 15.00 - 16.00 angličtina pro děti 3 - 6 let (mírně pokročilí) - manželé Venterovi
ÚT 16.00 - 17.00 angličtina pro děti 3 - 6 let (mírně pokročilí) - manželé Venterovi
ST 8.00 - 17.00 *vzdělávací kurzy projektu - koordinátor projektu p. Chalánková
ST 14.00 - 16.00 "Tvořivá středa" - vyrábění a tvoření dle měsíčního
programu
ČT 8.00 - 17.00 *vzdělávací kurzy projektu - koordinátor projektu p. Chalánková
ČT 14.00 - 15.30 angličtina pro děti (v rámci programu MŠ Milíčova) p.Kassawatová
PÁ 10.30 - 11.00 "Kolo, kolo mlýnský" - tancování, zpívání při klavíru
PÁ 11.00 - 11.45 cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková
*"Vzdělávací a motivační program pro ženy na rodičovské dovolené s podporou eLearningové technologie". Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
PROGRAM NA LISTOPAD
ST 7. 11. - 14.00 - 16.00 Tvořivá středa - kreslíme lampióny
ST 7. 11. - 16.00 - 20.00 "Seznamujeme se s homeopatií"- Nutno předem se přihlásit v MC, cena 250 Kč za osobu (4 hodiny). Přednáší Mgr. Kaplijová.
ST 14. 11. - 14.00 - 16.00 Tvořivá středa - sova (voskovky, vodové barvy)
ST 21. 11. - 14.00 - 16.00 Tvořivá středa - okenní vitráže (vánoční výzdoba)
ST 28. 11. - 14.00 - 16.00 Tvořivá středa - papírové lucerničky s vánočními motivy
PÁ 30. 11. - 10.00 - 10.30 Divadýlko pro nejmenší děti
Mikulášská nadílka pro děti proběhne ve čtvrtek 6. 12. 2007 v prostorách mateřského centra v době od 9.30 do 10.30 hodin (není potřeba se
předem objednávat).

AGENTURY
AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz
5. 11. Joe Cocker - Ostrava, ČEZ arena
7. 11. Glenn Miller Orchestra - Zlín, Velké kino
21. 11. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - Zlín, Velké kino
23. 11. Chinaski - SH Novesta Zlín
29. 11. Hana Zagorová - Zlín, Velké kino
11. 12. Hradišťan a J. PAVLICA - VÁNOČNÍ KONCERT, Velké kino Zlín
14. 12. Alexandrovci, SH Novesta Zlín
16. 12. Hana a Petr ULRYCHOVI - VÁNOČNÍ KONCERT, Velké kino Zlín
16. 12. Dáda PATRASOVÁ, 10.00 hodin, Velké kino Zlín
Vstupenky již v prodeji, v prodejních systémech ticketpro a ticketportal.
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Listopad v kultuře
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz
8. listopadu v 19.00 hod. - Sportovní hala Novesta Zlín
LUCIE BÍLÁ - Madeland tour 2007
hosté: Ewa Farna, Kamil Střihavka, Václav "Noid" Bárta a Ondřej
Soukup a orchestr Petra Maláska.
27. listopadu v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
THE BACKWARDS - Podzimní tour 2007
Nejlepší česko-slovenský Beatles revival opět ve Zlíně ve skvělé formě
a s novými písničkami!
30. listopadu v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
G. Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Hrají: E. Balzerová v 18 rolích laskavé komedie ze života
PŘIPRAVUJEME:
8. prosince v 19.30 hod. - Academia centrum UTB Zlín
K. Ludwig: LO STUPENDO - aneb Tenor na roztrhání
Hrají: V. Vydra, S. Postlerová, S. Skopal, Z. Adamovská/J. Boušková,
G. Vránová a další.
12. prosince v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
N. Coward: ROZMARNÝ DUCH
Hrají: L. Zedníčková/J. Zenáhlíková, M. Bočanová/A. Gondíková/
K. Hrachovcová, I. Andrlová/O. Želenská, J. Šulcová, D. Rous a další.
14. prosince v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
FLERET S JARMILOU ŠULÁKOVOU - Tradiční vánoční koncert
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
2. 11. - DIE HAPPY (GER)
Německá rocková kapela, v čele s charismatickou Martou Jandovou,
vyráží na evropské tour k nové desce "No Nuts No Glory". Jako host
vystoupí: NIL, DYING PASSION
3. 11. - NOCTURNAL RITES (SWE), THUNDERSTONE (FIN)
Obě kapely vydaly novou desku a vyrazily na evropské turné. Ve Zlíně se
uskuteční jediný exkluzivní koncert v ČR. Jako speciální host vystoupí:
CAST IN SILENCE (GER)
7. 11. - ZDENĚK IZER v nové zábavné talkshow
"Dnes Vás baví holohlaví"
Zdeněk Izer spolu s Petrem Freundem se představí po více než třech letech zlínskému publiku s novým zábavným pořadem, který je parodií na
oblíbené televizní zábavné pořady.
16. 11. - KERN
Brněnská rocková legenda se vrací. TURNÉ V PŮVODNÍ SESTAVĚ! Jako
hosté vystoupí: VIDOCK, MR. DYNABOOM, SECOND END, EAGLE
HEART
21. 11. - FRANTIŠEK NEDVĚD a DRUHÉ PODÁNÍ
Folk & country legenda František Nedvěd se po dlouhé době vrací do
Zlína v plné síle
24. 11. - -123 minut - UNPLUGGED TOUR
Při příležitosti tohoto speciálního tour zařadí skupina do repertoáru kromě největších hitů a pověstných improvizací i své starší skladby. Hostem
je skupina IMORTELA
26. 11. - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - dopolední představení pro děti
Známý příběh o Kajovi a Gerdě, jak ho vidí tři uklízečky Růža, Máňa
a Jiřina. Děti jsou zapojeny do děje a spolupracují.
Hrají: Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com, pragokoncert@pragokoncert.com
PŘIPRAVUJEME:
1. 12. - Sportovní hala NOVESTA - ZIMNÍ MASTERS OF ROCK 3. ročník zimní variace velkého open-air festivalu MASTERS OF ROCK
představí ve Zlíně tyto headlinery - nejvýraznější žijící legendu a pravou
legendu rock’n’rollu W.A.S.P. (USA); mladé a dravé Němce EDGUY. K dalším potvrzeným hvězdám patří holandská death/goticky laděná metalová kapela AFTER FOREVER. Nebude chybět ani severská metalová
kapela - dánští folk metalisté SVARTSOT. Českou scénu budou reprezentovat ARAKAIN, KRUCIPÜSK a HANNIBAL LECTER.
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 538, Malenovice
Tel.: 728 362 386, e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
10. listopadu v 19.30 - Sokolovna Malenovice
AG FLEK - 30 let
Koncert legendární zlínské kapely v původním složení!
Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markytán, Josef Šobáň, Michael
Vašíček a David Velčovský
Více informací na www.foton-klub.cz
Předprodej v restauraci Café Rak Malenovice, nebo na tel.: 728 362 386
nebo email: zelvak@foton-klub.cz
PŘIPRAVUJEME:
Prosinec - Výbuch
Divadelní představení divadla H+P Zlín

KLUBY DŮCHODCŮ
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
Program:
7. 11. 13.30 h - receptář
12. 11. 9 - 14 h - bazárek
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13. 11. 9 - 13 h - bazárek
14. 11. 13.30 h - hudební středa - knihovna F. Bartoše
19. 11. od 15.30 h - hudební beseda v Otrokovicích
21. 11. 13.30 - Receptář
28. 11. 13.30 - Společenské hry
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
Út a Čt - cvičení pro ženy
Po a Čt - jazykové kurzy NJ, AJ
KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, 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 11. 11. - Martinské
hody a 25. 11. od 14.00 hod.
Zahájení kurzu angličtiny a ruštiny - pro začátečníky, seniory.
Kontakt: 577 437 605 každou středu či čtvrtek 13 - 17 hod.
KLUB DŮCHODCŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuality,
kultura, šipky, karty). Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stolní tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 4. a 18. listopadu se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod.
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.

BIG BAND ZLÍN
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka hraje k tanci i poslechu v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně. Odpoledne v rytmu se koná o nedělích 4. 11., 18. 11. a 2. 12. od 15 do 19 hod.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, www.zas.cz, email: zas@zas.cz,
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)
Pátek 2. listopadu 2007 v 18 hodin
Přednáška: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky ČAV,
Řež u Prahy): "Co způsobuje malá nicka" aneb význam výzkumu
neutrin pro naše poznání vesmíru.
Přednáška jednoho z předních jaderných fyziků ČR nám přiblíží poznání
neutrin. Vstupné 40 Kč
Úterý 6. listopadu 2007 17-22 hodin
Herní klub ALBIREO
Večer deskových her pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč
Čtvrtek 8. listopadu 2007 v 18 hodin
Přednáška: ing. Robert Bazika: "Alžírskem se samopalem"
Neobvykle pojatá cestopisná přednáška zlínského cestovatele.
Vstupné 40 Kč
Pátek 23. listopadu 2007 v 18 hodin
Přednáška: RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky ČAV,
Řež u Prahy): "Nejmohutnější exploze ve vesmíru" aneb záhada vzniku záblesků gama
Přednáška je věnována přehledu našich současných experimentálních
znalostí o záblescích gama a rozboru hypotéz věnovaných jejich původu.
Vstupné 40 Kč
Pátek 30. listopadu v 18 hodin
Přednáška: Mgr. Jiří Holuša (Hvězdárna a planetárium J. Palisy,
Ostrava): "Už Fitz Zwicky..." aneb Enfant terrible astrofyziky
20. věku
Populární povídání o jednom ze zakladatelů moderní astrofyziky určené
široké veřejnosti. Vstupné 40 Kč
VÝSTAVY:
MUDr. Pavel Baran: "Císařský řez"
Černobílé fotografie v podání zlínského gynekologa. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 3. listopadu 2007 v 17 hodin a je na ni vstup volný.
Výstava potrvá do 6. 12.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí, středu a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pouze pro
skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Kroužky mladých astronomů:
Schůzky kroužků mladých astronomů se konají v pátek od 17 hodin.
Zde je možné se přihlásit. Roční kurzovné 500 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, asi
300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Volný vstup:
Klub pro děti (11 - 14 let) - Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let) - Út, Pá 14.30 - 18.00 hod. a St, Čt 16.00 20.00 hod.
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod.

Nealkodiskotéky
2. 11. a 16. 11. a 30. 11. - 19.00 - 23.00 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let, účast dětí mladších
14 let není vhodná
Výlety:
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci, popř. víkend, děti 10 - 14
let zpravidla 3. sobota v měsíci.
Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.
Zájmové kroužky:
- Malá schola (hudebně dramatický kroužek)
- Rukodělný kroužek pro děvčata
- Kouzelnický
- Keramický
- Kytara
- Malá kopaná
- Modelářský
- Středověký chlapci
V některých kroužcích jsou ještě volná místa - infor. na recepci klubu.
Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse Út 9.00 - 11.30 hod.
Kavárna
St 8.30 - 11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky,
různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal,
keramika, sbor - viz nástěnky.
10. 11. Celostátní setkání dobrovolníků
25. 11. Církevní Silvestr

TANEČNÍ ŠKOLY
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Zve na pravidelné kurzy orientálního tance v budově Business line,
Lorencova 3791 ve Zlíně.
V LISTOPADU NOVĚ OTVÍRÁME KURZY PRO - DĚTI (7 - 13) (za dětské
ceny), DÍVKY (14 - 17) (za studentské ceny) A PRO DOSPĚLÉ
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Pravidelné kurzy pro začátečnice, mírně pokročilé a pokročilé v nově
otevřeném tanečním studiu na Dlouhé ulici nad prodejnou Wimers
12. 11. v 18.30 otvíráme nový kurz pro začátečnice
24. 11. workshop Mystic Bellydance s rodilou Indkou - kromě břišního
tance v tomto workshopu kombinuje práci s energií čakry a teorií tantry,
aby vytvořila unikátní inspirující zkušenost pro všechny ženy - vhodné
i pro úplné začátečnice.
1. 12. orientální diskotéka s příchutí bollywoodu (vstupenky lze zakoupit v tanečním studiu)
Informace a přihlášky na tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz,
www.orientalnitance.com
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
TANEČNÍ KURZY PODZIM 2007
Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR
ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců, novinky, (jedna lekce 3 vyučovací hodiny) stolování, etiketa v praxi !!!
SKUPINOVÉ SLEVY!!! Slevové kupony na oblečení pro naše žáky
Základní školy - Předtaneční výchova
KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP
mažoretková skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez
obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli, tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky věk 8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad... pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami. Různé žánry, na věku
nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8 - 17 let. Výuka klipů známých hudebních hvězd. HIP- HOP, STREET DANCE
Přihlášky, informace denně v DK Zlín, tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www.medilkovi.cz
HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
Nabízí pohybovou výuku pro předškolní děti v těchto oborech:
Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti od 3 do 7 let
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace - Čepkov
3. Cat - od 4 do 8 let, aerobic, taneč. průprava, skladby, dramatika
Novinka!
KORÁLEK - pohybová miniškolka - pro děti od 3 do 5 let - pro děti,
které se nevešly do MŠ - středa, dopoledne
Tel.: 607 606 928, podrobnější informace - www.kotata-zlin.cz
STUDIO GEMINI - FLAMENCO
Nabízí ještě volná místa pro začátečníky v kurzech španělského flamenka.
Nenechte si ujít 25. 11. v 19.00 - flamenkové představení na Malé scéně
"ARENA Y SAL" - účinkují Juan Trigueros, Gema Caballero Garzón,
Morenito de Triana a skupina Arsa y Toma, v čele s Janou Drdáckou.
TANEČNÍ KLUB DREAMS COUNTRY ZLÍN
Pořádá nábor nových členů: Zkoušíme každou středu od 19.30 h
v Domě kultury Zlín (v přízemí diskotéka Flip), dveře č. 327. Vítáni

Listopad v kultuře
budou všichni, kdo se umí pohybovat v rytmu a chtějí se naučit irské,
mexické, staropražské, moderní i klasické country tance.
Kontakt: www.dreams.cz, 607 690 850, info@dreams.cz
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN MANŽELŮ FELCMANOVÝCH
Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé mezinárodní licence a Mistři republiky v novém reprezentativním prostředí MASTERS OF ROCK CAFE na OC Čepkov.
Kurzy tance a společenské výchovy Jaro 2008
- pro mládež (začátečníci a pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
- pro skupinky i jednotlivce.
Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda, Salsa party
a Latino party ( kavárna IH Moskva Zlín).
Baby klub od 5 let
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský tanec.
Junior klub od 12 let
Systematická příprava pro sportovní společenský tanec.
Sportovní společenský tanec a plesové choreografie
Profesionální vedení pro mládež od 15 let
Moderní taneční směry od 12 let
Senior klub soutěžní i amatérský tanec bez omezení věku.
Individuální lekce a semináře s předními českými lektory.
Výuka na: Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky
a Beseda Otrokovice.
Kontakt: www.tkfortuna.cz, tel.: 608 831 203, 776 771 323,
radek.felcman@tkfortuna.cz .

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI - v pracovní dny 7 - 17 hod.
Do 2. 11. Sněhové sochy v ČR a USA
Prezentace o sympoziích u nás i ve světě, na kterých vznikají sochy ze
sněhu a ledu.
5. 11. - 16. 11. Týká se to také tebe 2007
Prezentační výstava ekologického festivalu, který se koná v druhé půli
listopadu v Uherském Hradišti.
19. 11. - 7. 12. Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín
Vernisáž 19. listopadu v 16.30.
VÝSTAVY VE 2. ETÁŽI - denně do 22 hod.
Do 4. 11. Architekt Vladimír Karfík
Výstava o autorovi mrakodrapu a jeho dalším díle.
VÝSTAVA VE VÍCE ETÁŽÍCH - etáže 2, 13, 14, 15
12. 11. - 14. 12. Stavební deník ve fotografiích Františka Řeháka
Archivní snímky mapující výstavbu továrních i obytných budov v meziválečném Zlíně.
AKCE VE 2. ETÁŽI
20. 11. od 17.00 hod. Týká se to také tebe - projekce
Projekce soutěžních filmů z ekologického festivalu.
21. 11. od 17.30 hod. Pocta Georgi Gerschwinovi
Jazzový koncert žáků Základní umělecké školy Zlín.
EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.
Denně do 22 hod, pokud není v budově uvedeno jinak.
EXPOZICE V 8. ETÁŽI - v pracovní dny 7 - 17 hod.
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje také
o satelitních městech baťovského impéria. V etáži je umístěna obnovená
busta zakladatele moderního Zlína - Tomáše Bati.
Uvedený program je volně přístupný

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Zlínská zoologická zahrada je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze
během zimního období využít pouze hlavní pokladny. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy, gorily, lvi,
medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. Z přírůstků se můžete těšit např. na
malou vikuňu či žirafí samičku.
Zvlášť v zimním období vynikne tropické klima nové haly Yucatan.
Spatřit v ní můžete stromové mravenečníky, lenochody, drápkaté opičky
či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků.
Navíc pokud navštívíte zlínskou zoo do konce roku 2007, můžete se zapojit do soutěže "Hledáme 13miliontého návštěvníka" a vyhrát tak jednu ze zajímavých cen. Na vítěze čeká skútr, další vylosovaní návštěvníci
získají např. vyhlídkový let letadlem, let balonem, tuzemský víkendový
pobyt, digitální fotoaparát nebo CD přehrávač. Stačí odevzdat vstupenku
z uvedeného období (nutno uvést jméno a kontakt) na pokladně zoo nebo ji zaslat na adresu Zoo Zlín, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12. Do slosování budou zařazeny všechny vstupenky doručené do 31. ledna 2008.
Otevírací doba (listopad):

areál zoo: 8.30 - 17.00
pokladna: 8.30 - 16.30
Vstupné:
dospělí 80 Kč, studenti, důchodci 70 Kč, děti 60 Kč
SEZONNÍ SLEVY PRO SENIORY
(platí v období od 1. 9. 2007 do 15. 4. 2008)
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 35 Kč (neplatí pro hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč

SEZONNÍ SLEVY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY
(platí v období od 1. 10. 2007 do 21. 3. 2008)
- vstupné do zoo bez výukového programu - 25 Kč/žák
- vstupné do zoo s výukovým programem - 35 Kč/žák

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, Zlín
Tel.: 577 240 036, +420 737 504 258, e-mail: chp.zlin@charita.cz
Ve čtvrtek 8. 11. v 17.00 hodin slavnostní otevření prodejní výstavy
fotografií slečny Zuzany Krátké, posluchačky 4. ročníku SUŠ umění
a designu Brno. Zároveň její maminka, paní Jaroslava Krátká, zahájí
vernisáží prodejní výstavu suchých vazeb "Podzimní variace."
V sobotu 17. 11. ve 20.00 hodin Společenský večer Charity Zlín
konaný pod záštitou primátorky města Zlína Ireny Ondrové.
V Kulturním domě Podhoran Lukov hrají k tanci a poslechu Kosovci.
Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte na pracovišti Podlesí, rezervace možná na e-mailu: zlin@charita.cz, či tel.: 577 224 050.
Pátek 30. 11. v 17.30 hodin "Poezie" večer věnovaný poetické tvorbě
Svatavy Mášové, rodačky z Kroměříže. Všichni příznivci poezie jsou
srdečně zváni k pravidelnému volnému setkávání písmáků vždy poslední
pátek v měsíci.
KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU
Rezervace a bližší informace na mobilním čísle 724 366 644
Úterý 6. 11. v 17.00 hodin pro pravidelné účastníky kurzů je připraveno "Překvapení" - zhotovení obrázků speciální technikou
Úterý 20. 11. v 17.00 hodin "Příprava na Vánoce", výroba drobných
dárečků, ozdob, dekorací.
Cena kurzu pouze za spotřebovaný materiál.
Změna programu vyhrazena!
Prodejna otevřena
PO - PÁ od 10 do 19 hod., SO od 10 do 14 hod.
Kavárna s cukrárnou a galerií otevřena
PO - PÁ od 10 do 19 hod., SO od 10 do 14 hod.
NE od 14 do 19 hod.
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.
Provoz Chráněného pracoviště Charity Zlín podporuje statutární
město Zlín a drobní dárci. Děkujeme!

PORADNA PRO RODINU
U náhonu 5208, tel. 577 210 809
e-mail: poradna.zlin@volny.cz, www.poradnazlin.cz
• Poskytuje bezplatné psychologické, sociální a právní poradenství, psychoterapii a další odborné služby manželům a partnerům, rodinám
i jednotlivcům při řešení jejich psychických a vztahových problémů,
osobních krizí a jiných nepříznivých sociálních situací.
• Každou první středu v měsíci od 15.30 hod. problematika
DOMÁCÍHO NÁSILÍ. Osobně, bez nutnosti se objednat, možnost anonymity, zaručena mlčenlivost. Možný též telefonický nebo e-mailový
kontakt.
• Nabídka RODINNÉ MEDIACE - je to neformální metoda rychlého a mimosoudního řešení konfliktů, například v případech rozvodové a porozvodové situace, dohody o výchově dětí apod. Objednávky telefonicky
i e-mailem.

SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže
"Chceme žít s vámi", Integrované centrum Slunečnice Zlín
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz, tel. 577 019 912, 577 434 602
NETRADIČNÍ KAVÁRNA SLUNEČNICE
Provozní doba:
Pondělí 14.00 - 20.00 hod
Úterý - pátek 10.00 - 20.00 hod.
15. 11. čtvrtek v 18 hod. - přednáška MUDr. Strnadelové (Institut celostní medicíny Praha) - na téma Strava a civilizační nemoci, vstup 30 Kč
Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru Slunečnice
6. 11. malování na sklo
13. 11. věnce hojnosti
20. 11. stromečky štěstí
27. 11. malování na sklo
Den otevřených dveří ve Slunečnici
27. 11. 9.00 - 18.00 hod. - Přijďte se podívat, jak pracujeme, a nakoupit si u nás vánoční dárky!

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
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 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 8 - 12
a 16 - 18, Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní, poradna přirozeného
plánování rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče - ve školách i jinde
dle domluvy.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
Maminky se scházejí 1x za týden nebo 14 dní, vždy v době od 9.00 do
11.00 hod.
Klub maminek Zlín
- 1. a 3. čtvrtek v měsíci v sále centra na Divadelní 6
1. 11. Jak se ze všeho nezbláznit - aneb povídání o tom, jak si zorganizovat čas
15. 11. Já sám, já sama! - beseda s psych. Bc. Z. Polínkovou o období
dětského vzdoru
Klub maminek Zlín-Velíková
- každé pondělí ve staré škole Velíková
5. 11. Výchova dětí v rodině - beseda s Andreou Šimečkovou
12. 11. Komunikace I - "S tebou se nedá mluvit"
- přednáška p. Jaroslava Šlosárka
Barevné koláže z listů - listy ze stromů s sebou
19. 11. Komunikace II - "Miláčku, já tě slyším"
- přednáška p. Jaroslava Šlosárka
26. 11. Výroba adventních věnců - s sebou větvičky + přízdoby na věnce
Klub maminek Zlín-Štípa
- 2., 3. a 4. úterý v měsíci v prostorách kláštera ve Štípě
13. 11. Kreslení obrázků barvami na textil - přineste si trička
20. 11. O Šípkové Růžence - návštěva divadla ve Zlíně, autobus 34 jede
ze Štípy 9.15
27. 11. Návštěva herny Beruška ve Zlíně, Ševcovská ul. - autobusem 34
v 9.15 ze Štípy
Dále máme kluby maminek ve Fryštáku, Hvozdné, Lukově,
Bohuslavicích a Otrokovicích.
Cvičení žen s hudbou: pondělí 18.30 - 19.30 h a 19.30 - 20.30 h, středa 19.30 - 20.30 h v Orlovně Zlín na Štefánikově ul.
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: úterý 18 - 19 h, tělocvična
9. ZŠ na Štefánikově ul.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: ještě máme volné termíny ve
středu od 9.00 a 10.10 h a ve čtvrtek od 16.30 h, hlaste se co nejdřív
v naší kanceláři.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00, Divadelní 6
12. 11. Navlékání korálků, 26. 11. Barvení triček
Angličtina: v pondělí v 9.00 h mírně pokročilí, v 10.00 h pokročilí,
v 11.00 začátečníci.
Kluby seniorů: Zlín - v úterý 6. listopadu od 16.00 v sále Centra na
Divadelní 6. Bohuslavice - 1. a 3. pondělí v měsíci od 16.00 na obecním
úřadě, termíny 5. a 19. 11.
ZVEME VÁS NA AKCE
Setkání rodin s handicapovanými členy (dětmi i dospělými) - neděle
11. listopadu od 15.00 do 17.00 hodin v sále Centra na Divadelní 6.
Přijďte nás obohatit o své zkušenosti, společně si zazpívat a vzájemně se
potěšit.
Víkend pro všechny generace - 16. - 18. 11. - na Svatém Hostýně, zveme rodiny i jednotlivce každého věku. Program vede paní Marie Klašková
z Biblického díla v Dolanech na téma práce s Biblí a tvoření biblických
postaviček. Pro malé děti bude zajištěno hlídání.
Tvořivá dílna - úterý v 15.30 h, materiál zajištěn. Program: 13. 11.
Malování na sklo, bižuterie, svícny, vázy; 27. 11. Adventní věnce
Povídání s porodní asistentkou paní Evou Bednářovou - úterý
20. listopadu v 17 hodin v sále Centra na Divadelní 6

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
SARKANDER, POBOČKA ZLÍN
ORGANIZACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Klášterní budova REGINA - Divadelní 6, Zlín
KATAKOMBY
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,
zpívání
pondělí 14.00 - 17.30
středa
14.00 - 17.30
Jednorázové akce probíhají od 16 do 18 hod., pokud není uvedeno
jinak, 1. patro klášterní budovy REGINA. Akce je pro děti, mládež
i dospěláky, přihlaste se předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz
PÁTEK 9. 11. - VÝROBA GELOVÝCH A PARAFÍNOVÝCH SVÍČEK
gelové svíčky do svícnů a kořenek, parafínové svíčky různých tvarů
a vůní. Materiál připraven.
ÚTERÝ 13. 11. - VÝROBA VOŇAVÝCH MÝDEL PRO RADOST
- materiál je připraven 9 - 11 hod.
PÁTEK 23. 11. - MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ A ZDOBENÍ BARVAMI NA
TEXTIL - malování hedvábných šátků, šál, kravat, polštářků a dekorování polštářků a pytlíčků barvami na textil. Materiál je připraven.

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: Petra Šimková, tel.: 577 011 947
Otevřeno: pondělí: 15.00 - 19.00; úterý - pátek: 14.00 - 19.00;
zavírací den: pondělí 5. 11.
Klubové večery - čtvrtek od 16.00 hod.
1. 11. Pokusy a hádanky
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Listopad v kultuře
8. 11. Týrání: věc tajná, nebo veřejná ?
15. 11. Naše -Vaše Téčko
22. 11. Tvořivé hrátky
29. 11. Komunikace - naše největší zbraň
Středisko pro mládež od 13 let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 018 876, 739 309 419
Otevřeno: pondělí - čtvrtek: 15.00 - 20.30; pátek: 14.00 - 18.00;
zavírací den: pondělí 5. 11.
Volný vstup. K dispozici el. šipky, fotbálek, kulečník, boxovací pytel, prostor pro break dance, kytara, klávesy, bonga, deskové hry, nealkoholický bar. Doučování, poradenství.
Klubové večery - čtvrtek od 18.00 h
1. 11. Nejmilejší Večerníček
8. 11. Naše-Vaše Téčko
15. 11. Křeslo pro hosta: hasič
22. 11. Téma: Sebepoškozování
29. 11. Volný program
Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající a jejich rodiče
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individuální i skupinová
práce s dětmi s ADHD, krizová intervence.
Kontakt: Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Provoz klubu pro ženy středního věku - RÚT v budově Regina na
Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby od 15.30 do 18.00, každý
1. a 3. pátek v měsíci.
2. 11. Tvořivé setkání - suchá vazba a výroba věnců a kytic na výzdobu hrobů.
16. 11. Univerzita třetího věku - o tom, jak se studuje a co to přináší
do života přijde pobesedovat paní Františka Janečková
V rámci akce "Týden zdraví", pořádané městem Zlínem, nabízí
Poradna pro ženy a dívky i tento měsíc besedu, která se tentokrát bude
konat v MC Domino. Toto MC se nachází v areálu mateřské školy na
Družstevní ulici na Jižních Svazích.
8. 11. v 9 hod. - Zlín - JS, MC Domino
TERAPIE PEVNÝM OBJETÍM
Metoda pevného objetí ve výchově dětí - beseda pro mateřská centra
o pomoci pro výchovně hůře zvladatelné děti. Přednáší Mgr. Milena
Mikulková z Veselí nad Moravou.
Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným
objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M..
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626,
603 213 838 nebo objednat na e-mail: poradnaprozeny@quick.cz.
Konzultační hodiny jsou každý 2. čtvrtek v měsíci, dle dohody. Nejbližší
termín je 8. 11. po besedě v MC Domino. Tato služba není bezplatná.

POZVÁNKY
EDUCO - středisko rané péče
Prezentace celoroční činnosti a výstava fotografií
Dne 5. - 9. 11. ve 2. etáži Krajského úřadu ve Zlíně
Program:
6. 11. - slavnostní zahájení ve 13 hodin, seminář na téma raná péče od
15 hodin.
9. 11. - výstava hraček a didaktických pomůcek - Benjamin

10. 11. od 10.00 do 15.00 hod., hotel Lázně Kostelec.
Kontakt: tel. 777 893 315
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Dne 16. 11. od 10 do 16 hodin se koná v Baťově vile výstava dovedných
rukou členů Svazu tělesně postižených Zlín.
SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA
Dlouhodobá hra Tauris ve SCI-FI stylu od října do května pro mikrokolektivy.
Bližší podrobnosti o hře: http://dlouhodobka.cz, e-mail: tauris@spjf.cz,
SPJF, Bobří stopou, pošt. schr. 245, 658 45 Brno.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 13. 11. a 4. 12.
2007 od 18.00 do 20.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín,
č. učebny 315 B. Uvedení pro nové zájemce vždy od 16.15 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
17. ROČNÍK SETKÁNÍ KYTARISTŮ - FESTIVAL KYTAROVÉ HUDBY
Hudební klub U Tetoura, Malenovice - Podhradí
So 3. 11. 18 hod. začínáme společným koncertem porotců
a jejich kapel
So 10. 11. 20 hod. 1. soutěžní kolo
Pá 16. 11. 20 hod. 2. soutěžní kolo
So 24. 11. 20 hod. 3. soutěžní kolo
So 1. 12. finále: 16 hod. workshop Apostolise Anthimose, 18 hod. koncerty finalistů, 22 hod. hlavní host: Apostolis Anthimos Trio
Více informací na www.setkanikytaristu.cz
OPEN MORAVIA
Cvičební týden s mistrem Chen Xiaowangem, představitelem 19. generace rodu Čchen, od 28. 11. do 3. 12. v Luhačovicích.
Ubytování ve dvou standardech - školní internát či hotel.
Kontakt: www.chen-taiji.cz, Vit.Vojta@aicta.com
KLUB VĚDOMÍ SRDCE
1. 11. Klubové setkání - 18 hodin v Ezoterické klubovně Zlín
3. a 4. 11. Tajemství vnitřní síly a moudrosti - pokračovací seminář
B. Gerychové (tel.: 724 104 980) Ezoterická klubovna Zlín
23. 11. Galerie života Ilmíry Vítkové - 18 hodin - Ezoterická klubovna
Zlín
17. 11. od 9 do 17 hod. Jednodenní seminář: Pohled na partnerství, pohled na výchovu dětí, pohled na zdraví. v Ezoterické klubovně Zlín
(tř. T. Bati 3772, Věžové domy - bus 31, trolejbus 8, 9, 11, zastávka
Příčná, vlak - zastávka Podvesná).
Přednáší Radka a Jiří Ottovi z Liberce, cena za seminář 400 Kč.
Kontakt: tel.: 723 099 804, nebo přímo ottoviliberec@atlas.cz
ASTROLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Máte už horoskop vašeho dítěte, víte jak ho vychovávat, po čem
touží váš partner?
Využijte odborné konzultace na téma práce, rodina, děti, osobní růst
u doc. PhDr. Pavla Hlavinky, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci na
I. internátě nad Obchodní akademií ve Zlíně.
Tel.: 775 111 051.
STUDENTSKÝ KLUB "POD KÁNOÍ"
Sadová 149, Zlín, www.rr49.cz, kontakt: 608 030 591
12. 11. v 19.30 hod. STUDENTS NIGHT - filmová projekce studentů
z Fakulty multimediálních komunikaci - UTB Zlín
14. 11. v 19.30 hod. Modlitba Taizé
16. - 18. 11. - Víkend pro prváky v Horní Lhotě. Podrobněji na webových stránkách klubu
26. 11. v 19.30 hod. - Přednáška na téma: Křesťan mezi uživateli drog.
Přednášet budou členové sdružení Podané ruce - S. M. Immaculata
Konvalinková OSF a ThMgr. Jaromír Smejkal
28. 11. v 19.30 hod. - Studentský večírek Mecheche
30. 11. - 2. 12. - Zážitková injekce aneb Jak zvládat důležité milníky na
cestě k dospělosti

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ VE ZLÍNĚ
Den otevřených dveří spojený s vernisáží výstavy v neděli 4. 11. v evangelickém kostele ve Zlíně
Program:
9.30 hodin bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
14.00 hodin slavnostní vernisáž výstavy, uvede farář Petr Pivoňka
a historik David Valůšek
14.30 hodin beseda s pamětníky
15.30 hodin prohlídka kostela s výkladem faráře
16.30 hodin koncert evangelického pěveckého sboru za vedení
Ladislava Moravetze s průvodním slovem
19.30 hodin koncert jazzové kapely Noční optika
Výstava je otevřena denně od 16 do 19 hodin a potrvá do 11. 11. (nadále bude přístupná po předchozí domluvě)

ANGELICA STUDIO
8. 11. Lékařská poradna - MUDr. Antonín Minařík, hodnocení zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních orgánů
14. 11. Milena Kubáčová- Astroporadenství, výklad karet
20. 11. Novinka - Dalibor Andrle -Diagnostika zdravotního stavu na přístroji OBERON TITANIUM Profesionál
22. 11. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy, detoxikační
programy
26. 11. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování duševních a fyzických problémů MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské a tibetské
medicíny.
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou
Generali), tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

ZDRAVÍ

EZOTERICKÝ KLUB
8. 11. v 18 hod. - přednáška známého typologa Jána Šrama, který poradí jak upravit některé své postoje a vlastnosti, jak zvýšit účinnost našich výchovných postupů a jak zlepšit soužití se svým partnerem.....
20. 11. v 17.30 hod. - řízená meditace podle CD od RNDr. Jarmily
Riegerové, CSc.
Kontakt:
tř. T. Bati 3772 (proti zast. MHD Věžové domy), Zlín, tel.: 731 109 568

SVAZ DIABETIKŮ ČR
Setkání diabetiků - členské schůze
Schůze se konají v "Domě seniorů a zdravotně postižených" na sídlišti
Podhoří ve Zlíně.
19. 11. - Světový den diabetu, diabetiků - speciální program
Kontakt: Jana Wintrová, tel:. 577 195 110
SPCCH - ORGANIZACE DIA
AKTIVITY PRO DIABETIKY
Dne 15. listopadu - setkání členů s programem - přednáška očního lékaře (šedý a zelený zákal), plán pro rok 2008, tombola, pohoštění.
Schůzky výboru 7. 11 a 5. 12. od 15 hodin.
Kontakt: Jindra Pavlitová, tel. 577 430 360

RŮZNÉ
OVLIVŇUJÍ KARTY VÁŠ ŽIVOT, NEBO ŽIVOT KARTY?
"Jak na to?" Výukový seminář se SIMONOU KRÁLOVOU
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LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE
Léčí bez léků, bez operace a bez poškození celý organismus a řeší všechny nemoci.
Zasvěcuje do Reiki I. až III. st., certifikát a uč. materiály
Kontakt: 776 356 092
KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Pomáhá lidem řešit fyzická i psychická onemocnění, stresy, závislosti,
problémy ve vztazích, pochopení sama sebe aj. Poradenství, terapie,
masáže s ošetřením Světlem.
Kontakt: Kolaříková Šárka, tel.: 605 584 541
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 15. 11. v 17.00 hod. na fakultě Univerzity T. Bati
veřejnou přednášku Jitro kouzelníků - možnost léčitelství.
Přednáší Petr Soldán

JUBILANTI – LISTOPAD 2007
90 let
Miloslav Oršulík
Marie Hrachovcová
Josef Venglář
91 let
Marie Mikulíková
92 let
Jiřina Červinková
Ladislav Merta
93 let
Miroslav Kovařík
Anna Uhříková
Marie Slámová
Zora Morýsová
Josef Chytil
František Králík
94 let
František Matýsek
Marie Smyčková
95 let
Ludmila Mrlíková
Anděla Dědková

2. 11. 1917
12. 11. 1917
29. 11. 1917
20. 11. 1916
21. 11. 1915
22. 11. 1915
10. 11. 1914
12. 11. 1914
19. 11. 1914
28. 11. 1914
29. 11. 1914
30. 11. 1914
4. 11. 1913
20. 11. 1913
2. 11. 1912
5. 11. 1912

SŇATKY - ZÁŘÍ 2007
1. září
Přemysl Kočí, Ilona Králíková (Kojetín, Zlín)
Miroslav Popelák, Marcela Křetínská (Zlín, Zlín)
Pavel Marek, Jana Mikulčíková (Zlín, Zlín)
Richard Donoval, Petra Pažourková (Zlín, Zlín)
Roman Dřevojánek, Ivana Čermáková (Zlín, Zlín)
Radim Skala, Renata Tarabová (Zlín, Zlín)
Miroslav Klimecký, Jana Polášková (Zlín, Zlín)
Pavel Bilík, Božena Matoušková (Zlín, Zlín)
Libor Vrlíček, Kamila Krajčová (Zlín, Zlín)
Petr Polášek, Petra Pravdová (Zlín, Zlín)
8. září
Petr Jelínek, Monika Rájová (Zlín, Koryčany)
Filip Stříteský, Eva Faldíková (Lhotsko, Zlín)
Michal Brida, Barbora Jančíková (Zlín, Zlín)
Vladimír Sedlařík, Jana Bobálová (Hulín, Zlín)
Pavel Janík, Kateřina Dvořáková (Zlín, Zlín)
Michal Brablc, Kateřina Frankeová (Zlín, Zlín)
Miroslav Hrbáček, Alice Rysnerová (Zlín, Zlín)
Radovan Míček, Marta Cvičková (Trojanovice, Zlín)
Tomáš Vaculík, Tereza Navrátilová (Zlín, Zlín)
Marek Barbořák, Petra Zbořilová (Slušovice, Zlín)
Roman Drga, Lenka Molčíková (Zlín, Zlín)
15. září
Jiří Vyorálek, Ivana Reimitzová (Zlín, Otrokovice)
Robert Jonák, Petra Zemanová (Zlín, Zlín)
Jiří Sýkora, Adriana Ucháčová (Zlín, Zlín)
Pavel Šiller, Renata Zelíková (Zlín, Zlín)
Tomáš Flám, Soňa Bartošíková (Držková, Zlín)
Jiří Martinek, Kateřina Balcárková (Zlín, Zlín)
Michal Bartík, Iveta Vrbková (Zlín, Březová)
Ondřej Sedlák, Helena Mašková (Zlín, Zlín)
Jan Svoboda, Eva Nádvorníková (Zlín, Halenkovice)
David Řehák, Pavla Jetlebová (Zlín, Zlín)
Lubomír Vašina, Eva Volfová (Březnice, Zlín)
22. září
Petr Mudrák, Petra Fusková (Zlín, Valašské Klobouky)
Jindřich Hub, Jarmila Krestová (Zlín, Zlín)
Jiří Odložilík, Petra Daňková (Zlín, Zlín)
Petr Budín, Lenka Veselá (Mohelno, Zlín)
Roman Ambrož, Jana Heryánová (Zlín, Březnice)
Ivo Rajnošek, Jarmila Myjavcová (Zlín, Zlín)
Jan Hala, Markéta Dobšová (Zlín, Zlín)
Jiří Novák, Renáta Němcová (Zlín, Zlín)
29. září
Zdeněk Balajka, Natálie Pobudová (Zlín, Jasenná)
Jan Bartolčic, Libuše Nápravníková (Zlín, Chvaletice)
Radovan Klement, Veronika Čižmářová (Otrokovice, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
14. 9. 2007
Nikolas a Samuel Koňárkovi, nar. 30. 4. 2007, Štefánikova
Dominik Kos, nar. 29. 4. 2007, Luční
Viktor Pravda, nar. 26. 4. 2007, Zálešná
Štěpán Brok, nar. 30. 4. 2007, Sokolská
Tomáš a Alžběta Knotovi, nar. 4. 5. 2007, tř. T. Bati
Samuel Kirschner, nar. 14. 2. 2007, Mokrá, Mladcová
Petr Slačálek, nar. 26. 4. 2007
Simona Flaková, nar. 1. 5. 2007, Mokrá, Mladcová
Erik Popelka, nar. 25. 4. 2007, Sv. Čecha, Prštné
Sébastien a Benjamin Dědkovi, nar. 2. 4. 2007,
Chmelnická, Prštné
Hana Bartůnková, nar. 23. 4. 2007, Podlesí
Radovan Staněk, nar. 24. 4. 2007, Pod Strání
Veronika Nováková, nar. 3. 5. 2007, Podlesí
Matěj Boček, nar. 30. 4. 2007, Obeciny
Nicol Burešová, nar. 12. 4. 2007, Jabloňová, Kostelec

Přehled o plnění rozpočtu města Zlína za rok 2006
Vážení občané,
v minulém díle jsme ukončili sérii článků, ve kterých jsme vás seznamovali s rozpočtem statutárního města Zlína na rok 2007.
V dalších článcích vás budeme informovat o přehledu hospodaření statutárního města Zlína za rok 2006. Plnění rozpočtu statutárního města Zlína za rok 2006 bylo schváleno Zastupitelstvem
města Zlína dne 28. 6. 2007. Pro vaši informaci vám předkládáme
souhrnný přehled hospodaření za loňský rok:
PŘÍJMY ZA ROK 2006 (v Kč)
Třída Název
1
Daňové příjmy
2
Nedaňové příjmy
3
Kapitálové příjmy
4
Přijaté dotace
Celkem příjmy

Částka v Kč
873 164 727
218 239 994
88 334 269
321 699 956
1 501 438 946

FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2006 (v Kč)
Položka Název
8115
Změna stavu účtů
8123
Dlouhodobé přijaté půjčky
8124
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček
Celkem financování
Příjmy:
Financování:
Úhrn:
VÝDAJE ZA ROK 2006 (v Kč)
Oddíl
Provozní
výdaje
10 Zeměděl. a lesní
hospodářství
4 985 538
21 Průmysl, stavebnictví,
obchod a služby
12 962 702
22 Doprava
163 660 135

Částka v Kč
19 700 196
254 922 752
-44 571 984
230 050 964
1 501 438 946
230 050 964
1 731 489 910

Investiční
výdaje

Celkové
výdaje

600 000

5 585 538

75 642
49 600 293

13 719 130
213 260 428

23
31
32
33

Vodní hospodářství 1 613 442
Vzdělávání
60 700 170
Vzdělávání
137 689
Kultura, církve
a sděl. prostředky 107 318 334
34 Tělovýchova
a zájmová činnost 46 642 732
35 Zdravotnictví
20 448 983
36 Bydlení, služby
a územní rozvoj
183 750 815
37 Ochrana životního
prostředí
98 449 849
41 Dávky a podpory
v soc. zabezpečení 109 350 559
43 Sociální péče
a pomoc
18 908 089
52 Civilní nouzové
plánování
497 323
53 Bezpečnost
a veřejný pořádek 39 133 714
55 Požární ochr.
a integrovaný
záchranný systém
3 446 103
61 Územní samospráva
a státní správa
199 859 264
62 Jiné veřejné služby
a činnosti
102 000
63 Finanční operace
9 575 400
64 Ostatní činnosti
5 953 079
CELKEM VÝDAJE
1 087 495 924

22 210 401
111 664 837
0

23 823 843
172 365 007
137 689

90 888 031

198 206 365

68 183 672
6 780 098

114 826 404
27 229 081

89 906 104

273 656 919

91 363 296

189 813 145

0

109 350 559

81 389 455

100 297 544

1 499 860

1 997 183

2 359 487

41 493 201

999 230

4 445 333

25 792 798

225 652 062

0
0
0
643 993 986

102 000
9 575 400
5 953 079
1 731 489 910

Vážení čtenáři, úvodem jsme vás seznámili s přehledem hospodaření
vašeho města za uplynulý rok a v příštím díle našeho miniseriálu si
podrobněji rozebereme příjmy statutárního města Zlína za rok 2006.
Ing. Jana Holcová, ekonomický odbor

DEN BEZ AUT SENIORSKÉ KLUBY SLAVILY
V týdnu od 16. do 22. září 2007 proběhlo ve
Zlíně, tak jako v celé řadě českých i zahraničních měst, několik akcí v rámci Evropského
týdne mobility, upozorňujícího na problematiku zvyšující se automobilové dopravy a možnostech cestování alternativními dopravními
prostředky.
Ve čtvrtek 20. 9. na dopravním hřišti BESIP
v Malenovicích měly děti možnost prověřit si
svou šikovnost v jízdě na kole nebo koloběžce
při projíždění překážkové dráhy nebo si společně se svými rodiči ověřit, zda rozumí dopravním
předpisům. Této akce, kterou zorganizovalo
a ceny věnovalo Regionální pracoviště BESIP
pro Zlínský kraj, se zúčastnilo asi 40 dětí se
svými rodiči.
Dne 21. 9. 2007 ožilo odpolední náměstí
Míru ve Zlíně dětmi i dospělými, kteří se přišli
zúčastnit hlavní akce DEN BEZ AUT VE ZLÍNĚ.
Na náměstí se proháněly děti na koloběžkách, lehokolech, skládacích kolech či se povozily na tříkolce rikša. Pro všechny věkové kategorie byla připravena celá řada soutěží
s hodnotnými cenami. Závodilo se ve skákání
v pytlích, projíždělo se na kolech s přilbou po
překážkové dráze, z různých materiálů se vyráběly alternativní dopravní prostředky, malovalo
se křídami na chodník na téma "ekologický dopravní prostředek, dopravní prostředek budoucnosti a čím jsem jezdil o prázdninách".
U stánku ZŠ Štípa se měřila "ekologická stopa",
a tak si lidé mohli ověřit a zamyslet se, jak žijí
a co by pro naši Zemi a zachování přírody mohli udělat více. Městská policie zorganizovala pro
děti dopravní kvíz, kterým zjišťovala, jak jsou
děti informovány o vybavenosti svých kol a jak
se chovat při jízdě na cestách. Magistrát města
Zlína měl i pro dospělé připraven soutěžní test,
ve kterém spoluobčané mohli projevit své znalosti o dopravě, a to nejen ve Zlíně. Za správně
zodpovězené otázky pak mohli zúčastnění obdržet zdarma celodenní lístek na MHD.
Kolemjdoucí se na náměstí zastavili mimo jiné
u stánku Českých drah, aut na rostlinný pohon
nebo u ekologické kurýrní služby "Sýkorka".
Velké díky patří dětem ze Základní školy Štípa
ve Zlíně, které pod vedením Mgr. Luboše Klátila
zajistily na náměstí soutěže pro děti a po celé
odpoledne se našim nejmenším činorodě věnovaly.
V průběhu odpoledního programu v centru
města se konala na cyklostezce na Havlíčkově
nábřeží "Veselá jízda" - soutěžní cesta, kterou
připravil Dům dětí a mládeže Astra a ve které
se děti projely na svých kolech úsekem s veselými maskami, po cestě plnily úkoly, zodpovídaly otázky na téma "Cyklostezka a doprava"
a s vyplněnou kartou zdárně dojely do cíle pro
krásné ceny.
Ve večerních hodinách se uskutečnilo pro širokou veřejnost promítání oscarového dokumentu Nepříjemná pravda, kterým provádí bývalý viceprezident USA Al Gore a který
informuje o změnách klimatu a o lidském vlivu
na životní prostředí.
Po celý čas Evropského týdnu mobility probíhala ve zlínské radnici výstava na téma "Ulice
pro lidi", která představila inspirativní řešení
vybraných evropských měst při řešení způsobu
alternativní dopravy, kde zájmy cyklistů
a chodců mají přednost před individuální automobilovou dopravou.
Poděkování patří dále všem zmíněným, kdo
se na Dni bez aut spolu s Magistrátem města
Zlína, odborem životního prostředí a zemědělství, bezprostředně podíleli, ale také zlínským
firmám, které sponzorsky poskytly ceny dětem
do soutěží. Radost dětem v podobě dárku udělalo: Centrum pro dopravu a energetiku (České dráhy, a. s.), ZPS - frézovací nástroje,
Proko, s. r. o., Zlín, Spar Invest CZ, člen skupiny Spar, s. r. o., Zoo Lešná Zlín, Baťa, a. s.,
Zlín, Komerční banka, a. s., Zlín, Živnostenská banka, a. s., Zlín, Volksbank CZ, a. s.,
Zlín, GE Money Bank, a. s., Zlín, DOMOZ Zlín
(úklidové a čisticí stroje).
Odbor ŽPaZ
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V neděli 7. října oslavilo všech devět klubů seniorů ve Zlíně svůj svátek Den seniorů
- v Hotelu Lázně Kostelec.
Přišly nás pozdravit zástupkyně magistrátu, vedoucí soc. odboru ing. Jana Pobořilová
a její kolegyně p. Bronislava Křížová. Svou
gratulací na nás nezapomněl ani bývalý primátor, nynější poslanec českého parlamentu
pan Tomáš Úlehla. Slavnostním přípitkem
a milým pozdravem zahájil toto setkání.
Další gratulanti byli zlínští sokoli a sokolky. Předvedli sestavu "Ta naše písnička česká", ženy ještě přidaly působivou skladbu
s barevnými stuhami. Pánové z klubu na
Kvítkové ul. zazpívali tklivé i veselé písně

a rozezpívali celý sál. Za mladou generaci nás pozdravily dvě dívenky, Monika
Geržová, která je mistryní republiky v aerobiku. Její kamarádka Aneta Karlíková rovněž předvedla nádherný aerobik. Jejich obdivuhodné výkony nás vrátily o několik let
zpět, do našeho mládí. Po programu si při
příjemné hudbě mnozí z nás i zatančili
a zazpívali.
Děkujeme pořadatelům z klubu seniorů
z Podhoří, vedoucí paní Janě Matuškové za
příjemně strávené odpoledne. Velká pochvala patří i obsluhujícímu personálu.
Těšíme se na setkání v roce 2008.
Za účastníky J. Vránová
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Magistrát města Zlína vyhlašuje III. ročník soutěže o nejhezčí vánoční světenou výzdobu. I v letošním roce se bude hodnotit
světelná výzdoba ve třech kategoriích (kupon).
V termínu od 10. 12. do 20. 12. 2007 bude komise složená se zástupců odborů
Magistrátu města Zlína hodnotit světelnou
výzdobu. Výsledky budou zveřejněny
v únorovém vydání Magazínu Zlín 2007
a slavnostní vyhlášení a předání cen se
uskuteční na radnici. První tři soutěžící
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v každé kategorii budou oceněni finanční
částkou.
Soutěže "Vánoční Zlín 2007" se mohou
zúčastnit občané bydlící ve správním obvodu města Zlína, pokud zašlou v termínu do
1. 12. 2007 vyplněný soutěžní kupon na adresu Magistrát města Zlína, odbor životního
prostředí a zemědělství, náměstí Míru 12,
761 40 Zlín. Přihlásit se můžete i na e-mailové adrese: ivanachudickova@muzlin.cz
Informace o soutěži najdete na webových
stránkách www.mestozlin.cz

STŘECHY ZAČÍNAJÍ MĚNIT BARVU
S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z
Konkrétně ji mění z obvyklé červené na
modročernou a nejde o nějaký módní trend
v barvách střešní krytiny, ale o to, že se na
střechách objevují solární kolektory. Ty, které pokrývají jen kousek střechy, slouží obvykle pro přípravu horké vody, případně i dotápění domu. V nejbližších týdnech budou
ale také první 4 střechy rodinných domků většinou skoro celé - pokryty kolektory solárních elektráren.
Řeč je o střechách domů v demonstrační
oblasti projektu Energy in Minds!, přesněji
v Loukách, lokalitě Prštné - Křiby a ekosídlišti Jižní Chlum. To ale vůbec neznamená
vyloučení obyvatel jiných částí Zlína "ze
hry". Vlastníkem solární elektrárny vybudované s podporou z projektu Energy in
Minds! může být kdokoliv z občanů Zlína,
pokud se dohodne s majitelem některé
z vhodných nemovitostí o pronájmu střechy
na jeho objektu. V demonstrační oblasti projektu se nachází stále několik volných střech
vhodných pro instalaci solárních elektráren
o výkonu kolem 5 kWp a nad 20 kWp.
Informace případným zájemcům bezplatně
zprostředkují pracovníci občanského sdružení Zelené bydlení na tel. čísle 577 103 212
nebo e-mailu info@chytraenergie.cz.
Pokud jde o pořizovací náklady na takovou solární elektrárnu, orientačně lze vycházet z ceny 150 000 Kč na 1 kWp výkonu
+ DPH (5 % pro občany a 19 % pro podnikatelské subjekty). Uvedená cena zahrnuje nejen panely a konstrukci pro jejich uchycení
na střeše, ale také měniče a vše ostatní potřebné k funkci solární elektrárny, včetně
administrativy spojené s jejím připojením do
elektrické sítě. V případě pronájmu střechy
je obvyklou cenou 1000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu ročně.
A co z toho takový investor může mít?
Jistě elektřinu samotnou, ale to není příliš
výhodné. Mnohem výhodnější je prodávat
elektřinu tomu, kdo ji distribuuje dál. Že to
nedává smysl? Dává, a to díky zákonu
180/2005 sb. o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů. Ten ukládá provozovatelům elektrické sítě povinnost vykupovat
takto vyrobenou elektřinu od občanů a podnikatelských subjektů za zvýhodněnou cenu, která je zhruba 4x vyšší než cena, za

kterou ji občanům dodávají. Je tedy lepší
odebírat "klasickou" energii za standardní
ceny a prodávat solární za výrazně vyšší cenu. Lze také využít tzv. zeleného bonusu,
který je kombinací obou forem. Co naopak
nemá valný smysl, je uchovávat přes den vyrobenou solární elektřinu a svítit s ní večer.
K tomu jsou zapotřebí objemné a drahé akumulátory, které jsou v tomto případě zbytečné, protože nejlepším "akumulátorem" je samotná rozvodná síť. Její provozovatel od Vás
rád vykoupí elektřinu, které je nejvíc potřeba právě přes den, a naopak Vám dodá večer
jinou, které má v té době přebytek, protože
už nejede tolik strojů a elektrických lokomotiv.
Výpočet návratnosti takové investice je
samozřejmě individuální, závislý na výkonu
systému (obecně čím větší, tím rychleji návratný), na způsobu uchycení na střechu (ta
nikdy není poškozena, naopak v případě šikmých střech jde vlastně o "zdvojení" střešní
krytiny), dále na její přesné orientaci (často
není ideálně jižní a nemá ideální sklon) atd.
Opět orientačně lze říci, že prostá ekonomická návratnost takové investice je 12 let (při
životnosti systému 30 let!), což znamená
roční výnos kolem 8 %. To je nejméně 2x více, než Vám dnes může nabídnout kterákoliv banka. V případě, že se rozhodnete pro
instalaci v demonstrační oblasti projektu
Energy in Minds!, máte možnost získat dotaci z EU ve výši až 35 % pořizovacích nákladů. To může návratnost Vaší investice
zrychlit na 8 let a výnosnost na 12 %. Další
možností je požádat o dotaci ve výši 30 %
nákladů (do výše 200 000 Kč) Státní fond životního prostředí. Ta samozřejmě platí pro
instalace kdekoliv na území ČR.
Je ale třeba znovu zdůraznit - a provozovatelé již instalovaných solárních elektráren
v ČR to potvrzují, že ekonomicky zajímavá je
už samotná dotace ve formě zvýhodněné výkupní ceny. Ta platí pro každého, bez ohledu na to, zda ve chvíli Vašeho rozhodnutí už
bude vyčerpána dotace z projektu Energy in
Minds!, nebo zda bude dost prostředků ve
Státním fondu životního prostředí. Jak taková "solární střecha" vypadá, se budete moci
podívat už před Vánocemi, např. na návsi
v Loukách.
-lf-

VÝZNAMNÉ
LISTOPADOVÉ DNY
Listopad. Když slyšíme tohle slovo,
spoustě z nás se vybaví příjemné podzimní dny, které i nezkoumavým očím představují harmonii širokého spektra barev
náležejících pouze tomuto období. Často
se s ním spojují nostalgické vzpomínky
na různé životní události, a pokud je
kouzlo stárnoucího roku dostatečně silné, zdají se být opět na dosah ruky. Jestli
listopadu jako jedinečné součásti podzimu porozumíme, může se stát neocenitelným společníkem našeho života.
Tento měsíc se nemůže pyšnit tolika
ekologicky významnými dny jako třeba
duben nebo květen. Ani ty, které se zde
najdou a nepatří mezi zcela zapomenuté,
se netěší příliš velké pozornosti.
Výjimkou je snad pouze datum 1. listopadu, kdy vznikla úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů pod
názvem Bonnská úmluva. Jejím hlavním
cílem je zabezpečení ochrany stěhovavých
živočichů v celém areálu jejich rozšíření,
tzn. na hnízdištích, tahových cestách
a sídlištích. Součástí úmluvy jsou seznamy, které vyjmenovávají kriticky ohrožené druhy v areálu svého rozšíření a zasluhují tedy přísnou ochranu. Státy,
u nichž se některé z uvedených druhů objeví, by dle dohody měly zakázat jejich
úmyslné zabíjení a zajistit ochranu jejich
stanovišť. Česká republika je v současnosti tzv. areálovým státem 159 obratlovců v seznamu uvedených a na dohody
a memoranda v rámci Bonnské úmluvy
začala přistupovat od roku 1994.
Méně známým už je Den bez pesticidů,
který každoročně vyhlašuje organizace
Pesticide International Network o dva dny
později. Připomíná tak tragédii z roku
1984, kdy z továrny na pesticidy v indickém městě Bhopál uniklo přibližně čtyřicet tun jedovatého plynu, jenž okamžitě
usmrtil osm tisíc místních obyvatel. V roce 2001 uspořádaly ekologické organizace
Arnika, Děti Země a Nesehnutí celostátní
kampaň, aby podpořily ekologicky šetrné
zemědělství a upozornily na problematiku
jedovatých chemických a umělých látek
používaných k ochraně rostlin. Osvětová
akce se uskutečnila i ve Zlíně, ale následující léta již o Dnu bez pesticidů nebylo
příliš slyšet.
Pohyblivým svátkem, připadajícím tentokrát na den 16. listopadu, je Mezinárodní nekuřácký den nazývaný také jako Den bez cigaret. Slaví se z podnětu
Mezinárodní unie boje proti rakovině, a to
každoročně vždy třetí čtvrtek v listopadu.
Česká republika se k němu připojila v roce 1992 a spolu s květnovým Světovým
dnem bez tabáku tak upozorňuje na negativní zdravotní dopady kouření. Jak
důležité to je, ukazuje skutečnost, kterou
popisuje Krajská hygienická stanice
v Jihlavě jako celorepublikový trend:
"Kouření je příčinou každého pátého
úmrtí, přičemž na jeho následky umírá
každoročně okolo 22 tisíc osob. Třicet
procent všech nádorových onemocnění je
zapříčiněno kouřením, které může za 90
procent onemocnění rakovinou plic."
Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
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ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ
Diagnosticko-poradenský den Základní škola Komenského I
V sobotu 10. 11. 2007 od 9 do 16 hod.
proběhne v ZŠ Malenovicích, na tř. Svobody, pro rodiče a děti diagnosticko-poradenský den, který je součástí výběrového řízení pro zařazení Vašeho
dítěte do třídy pro mimořádně nadané
děti, školní rok 2008-2009.
Pozorujete zvýšené schopnosti svého
dítěte v kontextu jeho vrstevníků, projevuje zájem o počítání, písmena, čtení
a má odlišné zájmy od svých kamarádů?
Nabízíme vašemu dítěti individuální
vzdělávání ve speciální třídě.
Na diagnosticko poradenském dnu
můžete absolvováním psychologického
testování zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů svého
dítěte (od 2,5 do 15 let). Testování provádějí psychologové, celorepublikově zaměření na problematiku diagnostiky nadaných dětí.
Bližší informace o projektu a přihlášení na diagnostiku na webových
stránkách školy:
www.zsmalenovice.cz,
tel.: 577 104 964, 577 104 411,
e-mail: zsmalsvob@zlinedu.cz
Další informace získáte na:
www.mensa.cz, www.nadanedeti.cz,
www.centrumnadani.cz

BRUSLENÍ
NEJMENŠÍCH ŽÁKŮ
Statutární město Zlín se rozhodlo vytvořit speciální podmínky pro bruslení
nejmenších dětí. Od října tohoto roku
mají žáci I. stupně základních škol možnost navštěvovat ledovou plochu v PSG
aréně pouze se svými vrstevníky za doprovodu zákonných zástupců. Bruslení
bude probíhat každé úterý od 15.15 do
16.15 hod.
Rodiče byli o této skutečnosti informováni v září tohoto roku na rodičovských
schůzkách.
Každý žák I. stupně má možnost získat
"PRŮKAZ malého bruslaře", na základě
něhož je umožněn vstup na stadion jemu, a dospělé osobě, která jej doprovází.
Cena za bruslení byla stanovena symbolicky na 10 Kč za žáka a 10 Kč za osobu,
která jej doprovází. Tato příležitost je
plánována prozatím do konce roku 2007.
V případě dostatečného zájmu akci prodloužíme až do rozpuštění ledu.
Bruslení malých žáčků za zvýhodněných podmínek je umožněno dohodou
statutárního města Zlína s HC RI okna,
stejně jako již déle využívané bruslení
školáků v dopoledních hodinách. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo tuto
možnost rozšířit mezi žáky základních
i mateřských škol.
Přejeme všem bruslařům příjemný
sportovní zážitek.
Mgr. Hynek Steska,
náměstek primátorky
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Základní škola Komenského I ve Zlíně
(4. ZŠ Zálešná) se nachází v centru Zlína
blízko řeky Dřevnice. V současné době je ve
škole 18 tříd se 419 žáky. Učitelský sbor
tvoří 25 pedagogů a 4 vychovatelky školní
družiny. Žáci, kteří navštěvují ZŠ Komenského I, pocházejí jednak z blízkého okolí
školy, ale také díky jedinečnému zaměření
školy na výtvarnou výchovu i z ostatních
částí Zlína a nedalekých měst a vesnic.
Ve škole jsou třídy s rozšířenou výukou
výtvarné výchovy
Škola zřizuje běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Tyto třídy
jsou v každém ročníku od prvního až po devátý. Ve škole pracují čtyři oddělení školní
družiny, ve kterých paní vychovatelky pečují o děti v době po vyučování. Výtvarná specifikace školy se projevuje vkusnou úpravou
interiéru, kterou tvoří převážně práce žáků.
Vedle příjemně barevného a pro výuku motivujícího vybavení ovlivňuje zaměření školy
také její celkové klima. Prostředí, ve kterém
se děti učí, je díky zmíněným pozitivním
okolnostem klidné a neagresivní.
Škola nabízí přes dvacet zájmových
kroužků
Výuka ve škole probíhá v souladu s nejmodernějšími pedagogickými postupy a metodami. Učitelé každoročně absolvují vzdělávací semináře a připravují pro žáky
projektové vyučování, vedou je ke kooperaci
a práci v týmu, podporují sebevědomí dětí.
Do tříd jsou také integrováni žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie) a je jim věnována individuální péče.
V průběhu školního roku je pro děti a jejich
rodiče připravena řada aktivit a zajímavých
akcí. Škola a školní družina nabízí žákům
přes dvacet kroužků sportovních, výtvarných, rukodělných, jazykových, dyslektických a dalších. Díky činnostnímu a prožitkovému způsobu výuky, kdy se žáci učí
dovednostem prakticky, jsou co nejvíce
v "akci", je ZŠ Komenského I zařazena do sítě Tvořivých škol. Kromě vzdělávání poskytuje škola i poradenskou činnost v oblasti
přípravy žáků na budoucí povolání, v oblasti péče o žáky se vzdělávacími obtížemi a logopedickými nedostatky.
Škola spolupracuje s mnoha subjekty.
V prvé řadě je to rada rodičů, která pomáhá se zabezpečením některých aktivit, dále
následují místní vzdělávací, společenské
a ekologické organizace.
Partnerské vztahy škola
navázala s blízkými mateřskými školami. Děti
se navzájem navštěvují
a připravují společné aktivity a dílny.
Pedagogové se zapojili do mezinárodní spolupráce škol v Evropě Sokrates
Pedagogové ZŠ Komenského I vytvořili v loňském roce projekt Můj region a zapojili se tak do
programu mezinárodní
spolupráce škol v Evropě
- Sokrates. Spolu s partnerskými školami v polském Chrzanowě a slovenském Dolném Kubíně
přichystali učitelé pro žá-

ky akce s cílem navázat přátelství a poznat
kulturní i jiné odlišnosti národů střední
Evropy. V současné době je schváleno pokračování projektu na další dva roky.
ZŠ Komenského I také každoročně vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky škol zlínského regionu Okno do světa, organizuje jazykové soutěže a pořádá okresní dějepisnou
olympiádu. Žáci vydávají svůj vlastní časopis Čtvera, připomínkují práci školy v žákovském parlamentu, sami vedou školní
rozhlas. V budově školy má své pracoviště
i Hudební škola Yamaha a výtvarný obor
ZUŠ Zlín.
Učitelé s vedením školy stále pracují na
zlepšení komunikace mezi školou, rodiči
a veřejností. Nabízejí dny otevřených dveří,
připravují výstavy, soutěže, školní akademie, spravují webové stránky školy. Rodiče
mohou využívat konzultační hodiny učitelů
k osobním návštěvám, telefonické a e-mailové kontakty.
Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu Barevná škola
Od září 2007 začala v Základní škole
Komenského I výuka podle vlastního vzdělávacího programu Barevná škola. Tento program umožňuje učitelům v rámci státem zaručených norem pro základní vzdělávání
tvůrčím způsobem a kreativně připravovat
své hodiny pro žáky tak, aby byly obsahově
zajímavé a přitom neztratily náročnost
a vedly děti k rozvíjení dovedností potřebných pro život. Ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) Barevná škola shrnuli učitelé
úkoly základní školy do oblasti vztahů a komunikace, vzdělávání a rozvoje osobnosti.
Jakým způsobem konkrétně pedagogové cíle
naplňují, je blíže popsáno a vysvětleno v dokumentu, který je k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři ředitelky školy. Části ŠVP budou
rovněž umístěny na webových stránkách
školy.
Základní škola Komenského I je moderní,
otevřená škola poskytující své služby na základě přátelských a vstřícných vztahů k žákům, jejich rodičům a veřejnosti.
Mgr. Ilona Garguláková,
ředitelka školy
Kontakt:
www.zskomjedna.zlinedu.cz
zskomjedna@zlinedu.cz
Telefon: 577 044 711

70 let Střední průmyslové školy kožařské ve Zlíně
Začátek školního roku je vždy spojen s hektickým úsilím pracovníků škol, aby po měsících prázdnin začali přesvědčovat žáky a studenty, že energii a elán získaný ve dnech
volna, popř. na různých brigádách, je nutno
využít nejen jako prezentaci před svými spolužáky, ale i pro svůj další duševní rozvoj.
Obdobné je to i na naší škole.
Letošní školní rok byl však pro zaměstnance bývalé SPŠ kožařské ve Zlíně ještě komplikovanější. Tzv. "kožárna" by letos slavila 70. výročí od svého založení. V roce 1937 byla zřízena Firemní průmyslová škola při firmě Baťa
s obory obuvnickým, koželužským, strojírenským, stavebním, chemickým a pletařským.
Jejím základem byl třístupňový nástavbový
systém zajišťující dokonalý výběr absolventů.
V roce 1953 dochází k dalším organizačním
změnám, Vyšší průmyslová škola ve Zlíně při
n.p. Svit se dělí na samostatné průmyslové
školy - kožařská, chemická, koželužská. Škola
se přemísťuje z původních továrních budov
(u koupaliště) do budovy bývalého Studijního
ústavu (vedle stávajícího Domu umění, dříve
Památníku T. Bati). Na škole začíná výuka výroby galanterie. Roku 1961 je škola přejmenována na Střední průmyslovou školu kožařskou a tento název ji provází až do roku 2005.
Škola se snaží reagovat na složitou situaci
v kožedělném průmyslu, úbytek zájemců
o studium se snaží nahradit vyšším odborným
studiem a následně bakalářským studiem
oboru Obuvnická technologie, které však končí v roce 2007. Další aktivitou školy reagující
na situaci v oboru je zavedení nového studijního oboru "Zpracování usní, plastů a pryže"
se třemi zaměřeními: zpracovatelské technologie (zaměřené na plasty a pryž), navrhování
a modelování výrobků (obuv, gala) a ekonomika a řízení výrobních a obchodních firem.
Tento nový flexibilní obor se vyučuje od roku
2003, ale především v zaměření navrhování
a modelování výrobků je podstatná část odborné výuky zaměřena na konstrukci a technologii výroby obuvi a galanterie. Tímto způsobem se škola snaží zachránit poslední

možnost vzdělávání v našem oboru ve Zlíně
a pravděpodobně i v celé republice.
K 1. 9. 2005 dochází k přejmenování školy
na SPŠ technologickou Zlín, které mělo lépe
vystihnout rozšířené zaměření školy novým
směrem, tj. i na gumárenský a plastikářský
průmysl. Tento záměr však nenachází pochopení u zřizovatele a 1. 1. 2007 dochází ke spojení SPŠ technologické s ISŠ technickou
a COP Zlín a s Domovem mládeže. Vznikl nový subjekt, Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín,
který představuje v souhrnu cca 1000 žáků,
450 ubytovaných žáků a téměř 180 zaměstnanců.
Přes výše uvedené těžkosti škola neustále
klade důraz na svoji hlavní přednost, a to úzké propojení s praxí. Právě vypracování absolventských prací "návrhářů" v podmínkách
konkrétní výroby je pro ně jedinečnou praxí
s příslibem do budoucna. Příkladně se našim
žákům věnují ve firmách Fare a Ellements
a výsledkem jsou vzory, které byly vystaveny
na Kabu a některé jsou zařazeny i do výroby.
Mezi další pozitiva patří organizace řady výtvarných soutěží na škole, kdy podle zadání firem a podniků žáci zpracovávají návrhy obuvi
i galanterie a jejich návrhy jsou realizovány ve
výrobě, jako např. v Gale Prostějov nebo v ALPINEPRO.
Snažil jsem se velmi stručně zrekapitulovat
mezníky ve vývoji SPŠ kožařské ve Zlíně. Rád
bych poděkoval výše jmenovaným firmám
a podnikům i všem dalším, kteří jsou nám
v těchto složitých dobách nápomocni ve výchově a vzdělání mladé generace a také bych
rád všechny zainteresované ujistil, že ve vedení nové školy jsou lidé, kteří mají pozitivní
vztah k oboru i k městu Zlínu a jeho tradicím.
Závěrem mi dovolte pozvat všechny na Dny
otevřených dveří dne 30. 11. 2007 a 16. 1.
2008. Výročí založení školy připomeneme i na
školním plese "Fidlovačka" 14. 3. 2008 na hotelu Moskva.
Ing. Václav Talaš,
ředitel SPŠ kožařská v letech 1995-2005

Mateřská škola Zlín, Česká
Mateřská škola byla uvedena do provozu
v roce 1988 na sídlišti Jižní Svahy, Zlín. Škola
je umístěna mimo frekventovanou část Jižních
Svahů, vedle Centrálního parku - park poskytuje dětem z mateřské školy vyžití ke sportovním aktivitám v každém ročním období.
Mateřská škola vlastní samostatnou zahradu se třemi pískovišti a skluzavkou. Travnatá
plocha je využívána ke hrám dětí, v areálu zahrady jsou sprchy k otužování dětí, vydlážděný
prostor je určen k míčovým a závodivým hrám.
Mateřská škola je oplocena a osázena zelení.
Specifikou mateřské školy je zařazování dětí
do tříd - smíšené třídy - věk dětí od 3 do 6 (7)
let v každé třídě. S tímto věkovým složením dětí ve třídách jsou spokojeni nejen pedagogové,
ale také rodičovská veřejnost. Aktivity mateřské školy jsou: výtvarný kroužek, výuka anglického jazyka, logopedická péče, děti mají
možnost účasti na plaveckém výcviku - 2x ročně, mateřská škola spolupracuje s dětskou
zubní lékařkou - 2x ročně ošetření všech dětí,
dále zde pracuje Klub rodičů. Společné akce
s rodiči jsou již tradicí - vánoční besídky, oslava svátku maminek, tatínkovské odpoledne,
dny otevřených dveří - společné hry dětí a rodičů. Pro děti jsou během školního roku při-

pravovány kulturní a společenské akce - divadla, filmová představení, výstavy, koncerty.
Děti jezdí na školní výlety - Zoo, plavba lodí,
jízda vlakem, pravidelné vycházky do přírody
v každém ročním období.
Nejoblíbenější akcí mateřské školy je týdenní pobyt dětí ve ŠKOLE V PŘÍRODĚ. Akce se
koná již několik let, vždy týden v květnu nebo
v červnu v krásném prostředí rekreačního střediska Trnava. Školy v přírodě se mohou účastnit děti již od tří let. Počet dětí je omezen na 55
dětí - a to je škoda, protože zájem je daleko větší. Děti zde prožijí 5 dnů bez rodičů - radost
a spokojenost po návratu bývá oceněním práce
všech pracovnic MŠ.
Od 1. 9. 2007 MŠ Česká pracuje dle nového
Školního vzdělávacího programu s názvem
"Barvy roku". Cílem projektu je prostřednictvím symboliky ročních období a barev vytvořit
a zprostředkovat každému dítěti optimální
podmínky k rozvoji osobnosti a získání vlastní
identity, k učení, samostatnosti a sebedůvěry.
Snahou mateřské školy bylo, je a bude spokojenost dětí, rodičů a nás všech, kteří v mateřské škole o děti pečují.
Zdeňka Smažinková,
ředitelka mateřské školy

Novinky ve studijních
programech univerzity
Řadu novinek ve svých studijních programech a oborech připravila pro své posluchače v nadcházejícím akademickém
roce 2007/8 Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně.
Vzhledem k tomu, že univerzita usiluje
o dosažení významného postavení v rámci
evropských vysokoškolsky vzdělávacích
institucí, soustředí se zejména na rozšíření nabídky studijních programů vyučovaných v angličtině. "V letošním roce nově
otevřeme tři doktorské studijní obory s výukou v anglickém jazyce," sdělila kancléřka a tisková mluvčí Ing. Andrea
Kadlčíková. Na Fakultě managementu
a ekonomiky půjde o studijní obor
Finance
ve
studijním
programu
Hospodářská politika a správa. Fakulta
aplikované informatiky otevírá v angličtině studijní obor Inženýrská informatika
(ve stejnojmenném programu) a Fakulta
technologická doplní nabídku studijním
oborem Technologie potravin ve studijním
programu Chemie a technologie potravin.
V angličtině bude přednášeno i nové zaměření magisterského studijního oboru
Inženýrství polymerů (v rámci programu
Chemie a technologie materiálů), a sice
Geopolymerní inženýrství. Další dva nové
doktorské studijní programy (Hospodářská politika a správa na Fakultě managementu a ekonomiky a Inženýrská informatika na Fakultě aplikované informatiky) budou vyučovány v češtině.
Všem pěti fakultám zlínské univerzity
se podařilo akreditovat nové bakalářské
nebo magisterské studijní programy či
alespoň nová zaměření. K nejzajímavějším
novinkám patří bakalářský studijní program Německý jazyk pro manažerskou
praxi, který v rámci programu Filologie
otevře Fakulta humanitních studií.
Program doplní již zavedenou Angličtinu
pro manažerskou praxi, která je vyučována jak v českém, tak i v anglickém jazyce.
Studenti dalšího oblíbeného studijního
programu, Sociální pedagogiky, budou
moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu (v prezenční i kombinované
formě). S atraktivní novinkou přichází
Fakulta aplikované informatiky, která
otevírá navazující magisterský obor
Počítačové a komunikační systémy
(v rámci programu Inženýrská informatika). Pozadu nezůstává ani Fakulta technologická, která navázala spolupráci se
Střední uměleckoprůmyslovou školou
sklářskou a Glass centrem ve Valašském
Meziříčí a svou nabídku rozšířila o zaměření Sklo a keramika (v magisterském programu Chemie a technologie materiálů).
"Rozšíření nabídky se týká také Regionálního vzdělávacího centra v Uherském Hradišti, kde mají detašovaná pracoviště Fakulta technologická a Fakulta
multimediálních komunikací," ujistila
A. Kadlčíková. "Fakulta technologická tam
nově zavádí specializaci v oboru Logistika
a management s názvem Ekonomika a řízení v gastronomii a hotelnictví a Fakulta
multimediálních komunikací rozšíří bakalářský studijní program Výtvarná umění,
obor Multimedia a design, o Atelier 3D designu."
Celkem bude zlínská univerzita vyučovat 54 studijních oborů v 30 programech.
Počet studentů se přiblíží k 11 000.
Mgr. Jana Brázdilová
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V měsíci listopadu letošního roku 2007
uplyne čtyřicet let od otevření nového kulturního stánku Městského divadla Zlín. Občané
města Zlína a jeho představitelé dokázali sami
sobě dát ten nejhodnotnější dárek. Připomínáme-li si právě toto výročí, pak s vědomím,
že Městské divadlo Zlín je dnes jedinou profesionální scénou Zlínského kraje s vlastním
areálem budov, který byl včetně uměleckých
děl a exteriéru s kašnou prohlášen za kulturní
památku Ministerstvem kultury České republiky dne 6. prosince 2000. V rozhodnutí
Ministerstva kultury se mimo jiné uvádí:
"Městské divadlo Zlín je jednou z mimořádně
kvalitních staveb vzniklých na přelomu 50.
a 60. let v bývalém Československu. Umělecké
vybavení tvoří slohově integrální součásti stavby. Areál budov včetně uměleckých děl a parku s kašnou je vynikajícím příkladem slohové
syntézy architektury a výtvarného umění bruselského stylu".
Komplex budov Městského divadla Zlín - jeho hlavní a provozní budova - se stal ve struktuře města významným architektonickým počinem. Hlavní budova je činoherním divadlem
o celkové kapacitě 687 diváků a umožňuje
současně provoz zpěvohry i baletu. Výjimečnost interiéru divadla zdůrazňují hodnotná výtvarná díla, která dotvářejí architektonické řešení a tím je bezezbytku dosaženo sváteční
atmosféry divadelního prostředí.
Uplynulých čtyřicet let od otevření je dost
dlouhá doba na to, aby divadlo doznalo mnoho
změn všude tam, kde zub času a nové zpřísňující normy na provoz divadla vyžadují obnovu části exteriéru a interiéru budov, vnitřního
zařízení, elektroakustiky sálu, modernizaci
scénického osvětlení a světelného parku i dalších prostorů se sociálním vybavením, které lépe vyhoví požadavkům a potřebám návštěvníků divadla i jeho zaměstnanců.
Největší investiční podpory se dostalo divadlu za poslední desetiletí od roku 1998. V tomto období byly prováděny zásadní a velké rekonstrukce hlavní budovy divadla, interiérů
divadla a vnitřního technicko-provozního zařízení divadla, dosahující k dnešnímu dni téměř
62 milionů Kč.
Jsem šťasten, že Městské divadlo je krásným příkladem vztahu statutárního města
Zlína a jeho občanů k jejich divadlu. Plná a nezištná podpora rady a zastupitelstva města také přinesla jedinečné úspěchy v umělecké práci Městského divadla Zlín. Městské divadlo
dosáhlo mimořádných úspěchů při pohostinských vystoupeních a na festivalech v zahraničí v Německu, Slovinsku, Rakousku, Polsku,
Slovensku a Portugalsku, odkud si loni přivezlo vavřín festivalového prvenství.
Pravidelně hostuje na divadelních scénách
v Praze, Brně, Bratislavě a jiných českých
a slovenských městech.
Ceny Thálie udělené hercům Heleně Čermákové a Luboru Tokošovi a další nominace herců na Cenu Thálie, Cenu A. Radoka, uvádění
inscenací Městského divadla Zlín v programu
České televize, ale především velký zájem veřejnosti zdobí těch čtyřicet let od otevření komplexu budov zlínského divadla. Za dobu své
existence a působení se zlínské divadlo plným
právem stalo respektovanou a uznávanou profesionální kulturní institucí města Zlína,
Zlínského kraje a České republiky.
Uplynulá 61. sezona 2006/2007 završila
radostnou a velmi úspěšnou uměleckou práci
divadla, která předznamenala dnes připomínané čtyřicáté výročí otevření stánku kultury Městského divadla Zlín.
Antonín Sobek,
ředitel Městského divadla Zlín
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Kdo získá Cenu města Zlína za rok 2007?
Cena města Zlína (dále i cena) za
rok 2007 bude udělována již podle
novelizovaného statutu. Tady jsou
nejdůležitější vybrané informace,
podle kterých je možno kandidáty navrhnout:
• Cenu uděluje Zastupitelstvo
města Zlína jedenkrát ročně, a to
k 3. dubnu - dni narození T. Bati.
• Nositelem ceny se může stát na
základě podaného návrhu:
a) fyzická osoba starší 30 let, která
žila, žije ve Zlíně, významným
způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a šířila či šíří
jméno Zlína doma i ve světě,
b) právnická osoba, má-li sídlo ve
Zlíně nejméně tři roky před
dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu, a její činnost má podstatný přínos pro
obohacení života města,
c) ocenění in memoriam může být
uděleno pouze fyzické osobě formou čestného vyhlášení, a to
v případě, že k úmrtí došlo po
návrzích na udělení ceny v době
od 1. 12. do 3. 4.
• Nositelem Ceny města Zlína nemůže být současný člen Zastupitelstva města Zlína a vedoucí zaměstnanci města, příspěvkových, obecně
prospěšných a obchodních organizací
zřizovaných a založených městem.
• V každém roce může být udělena
cena nejvýše dvěma navrženým osobám.
• Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu se znakem města
Zlína a finanční odměnou ve výši
50 000 Kč. Při ocenění in memoriam
nejbližší příbuzní zesnulého nositele ceny převezmou pouze výtvarný symbol.

• Návrhy na udělení ceny mohou
podávat fyzické a právnické osoby. Informaci o možnosti podávat návrhy na udělení ceny zveřejní i webové stránky statutárního města
http://www.mestozlin.cz/page/
19166.cena-mesta-zlina/.
• Návrh musí být učiněn písemně
nejpozději do 30. listopadu, musí být
podepsán a adresován sekretariátu
primátorky města. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.
• Z návrhu musí být patrné, kdo jej
podává a koho a proč navrhuje na
cenu. Fyzická osoba uvede jméno,
příjmení, trvalé bydliště. Právnická
osoba uvede název obchodní firmy,
identifikační číslo a adresu sídla firmy.
• Informace o nominované osobě
musí obsahovat:
a) v případě fyzické osoby jméno
a příjmení, datum narození, trvalé bydliště (případně jinou doručovací adresu), stručný životopis
a popis jejího přínosu k rozvoji
města Zlína,
b) v případě právnické osoby název
obchodní firmy, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu
sídla a dále stručnou historii
a popis přínosu právnické osoby
k rozvoji města Zlína.
• Návrh na udělení ceny může být
podán opakovaně, pokud cena navrhované osobě již nebyla udělena.
Plné znění statutu Ceny města
Zlína je k dispozici na webových
stránkách města Zlína www.mestozlin.cz/page/19166.cena-mestazlina/

Návrhy na kandidáty Ceny města Zlína za rok 2007 ze všech profesních
oblastí zasílejte nejpozději do 30. listopadu na adresu:
Statutární město Zlín, sekretariát primátorky, nám. Míru 12, 761 40 Zlín.

✁

MĚSTSKÉ DIVADLO
SLAVÍ ČTYŘICETINY

NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA ZLÍNA NAVRHUJI (zašlete na výše uvedenou adresu)
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby název obchodní firmy)
Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby její IČO)
Trvalé bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby sídlo firmy)
Stručné zdůvodnění návrhu*:

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

............................................................
............................................................
............................................................
Jméno, příjmení, adresa navrhujícího: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby její název, IČO a sídlo)
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Stručný životopis navrhované osobnosti (či stručnou historii firmy) přiložte na zvláštním listu.

PAMÁTKA ZESNULÝCH NA ZLÍNSKÝCH HŘBITOVECH
V souvislosti se svátkem Památky
zesnulých jsme hovořili s ředitelem
Pohřebnictví Zlín panem Milanem
Macurou.
Jako již každoročně v období Dušiček v rámci zajištění organizace dopravy v okolí Lesního hřbitova,
ale i ostatních hřbitovů, jsme požádali o spolupráci
jak státní tak i Městkou policii Zlín. Městská policie
v době svátků zvýší četnost návštěv hřbitovů provozovaných městem Zlín v dopoledních i večerních
hodinách. Cílem těchto návštěv je předejít drobným
krádežím, které se v období dušiček množí.
Vedle opatření souvisejících s pořádkem a dopravní situací je zajištěno také posílení autobusové
linky č. 31, která je v období svátků zemřelých využívána návštěvníky Lesního hřbitova. Na dobu
Dušiček jsme zajistili dostatečné množství řezaných
květin a věnců mnoha druhů. Občané tak mohou zakoupit květinové dary k uctění památky svých blízkých a známých přímo u Lesního hřbitova. Po dobu
svátků má prodejna květin prodlouženou pracovní
dobu a je otevřena v sobotu i v neděli. Prodej je podpořen i stánkem při vstupu na LH. Stánek bude
v provozu dle potřeby.

provádět výsadbu stromů na hřbitovech v Malenovicích a na Salaši. Jde o plánovanou náhradní
výsadbu za pokácené dřeviny. Na hřbitově na Salaši
budeme provádět asanaci stávajícího provozního
objektu. Výstavba nového objektu bude zahájena na
jaře roku 2008.

Činnost společnosti na spravovaných hřbitovech
V průběhu roku 2007 jsme provedli opravu zpevněných komunikací na Lesním hřbitově a na hřbitově ve Štípě. V zájmu zpřístupnit sociální zařízení na
hřbitovech po celý rok jsme instalovali na hřbitovech
chemická WC, jejichž použití je zpoplatněno.
Do konce roku respektive pro období než námi
provozované hřbitovy zapadnou sněhem budeme

Byla společnost Pohřebnictví Zlín
zastoupena na veletrhu?
Naše společnost se prezentovala na veletrhu samostatným panelem, který představoval námi poskytované služby a dále pak prezentace zlínského krematoria a architektury zlínských hřbitovů. Jeden
z architektonických prvků Lesního hřbitova - hřbitovní zeď s kolumbárii byl předmětem ocenění cenou
Antonína Wiela

V květnu 2007 proběhl v Brně veletrh
VÉNIA. Můžete nám tuto akci přiblížit.
Veletrh VÉNIA 2007je mezinárodní veletrh oboru
pohřebnictví, který se koná jednou za tři roky. Je určen jak odborné tak laické veřejnosti. Laická veřejnost se zde může seznámit se současnou úrovní
oboru pohřebnictví a s nejnovějšími trendy v pohřebnictví, přičemž mezinárodní zastoupení vystavovatelů na veletrhu umožní srovnávat úroveň zahraničních a tuzemských výrobků určených pro oblast
pohřebnictví. Veletrh je doprovázen doprovodným
programem v podobě přednášek a seminářů, který je
zaměřen na odbornou veřejnost.
Vedle doprovodného programu bylo součástí veletrhu také ocenění osobností v oboru pohřebnictví
a ocenění vybraných pohřebních služeb Znakem kvality, které uděluje Sdružení pohřebnictví v ČR.

Tato cena je udělována za přispění k rozvoji funerálního umění v ČR. Ocenění bylo uděleno za architektonické ztvárnění hřbitovní zdi s kolumbárii na
Lesním hřbitově. Cenu uděluje spolek Svatobor, který byl založen v roce 1862 z iniciativy Františka
Palackého, jako dobročinný spolek ku podpoře spisovatelů českých jak peněžními pomůckami tak
oslavení jejich památky. Členem spolku Svatobor
byl mimo jiné i president T. G. Masaryk. Svatobor
postavil náhrobky Josefu Jungmanovi, prof. Janu
Ev. Purkyněmu, Františku Palackému, Karlu Hynku
Máchovi atd.
Současný Svatobor je občanskou iniciativou, jejíž činnost je zaměřena na péči o historické hřbitovy.
Na základě předložených návrhů, které posoudí porota složená ze zástupců spolku Svatobor, ministerstva kultury ČR a odborné veřejnosti. Jsme rádi, že
hřbitovní zeď s kolumbáriem na Lesním hřbitově ve
Zlíně upoutala pozornost všech zástupců komise.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na
tomto projektu a především pak investorovi
Statutárnímu městu Zlín.
Závěrem mi dovolte požádat vás
o informace co připravujete do budoucna na hřbitovech.
Z dlouhodobého hlediska připravujeme rozšíření
hřbitova na Mladcové a ve Štípě a dále pak v současné době vytypováváme lokalitu na Lesním hřbitově ke zbudování další vsypové loučky, která by měla
mít oproti staré vsypové loučce, která je již uzavřena
a současně provozované vsypové loučce, charakter
parku.
-PR-
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S P O R T V L I S TO PA D U
AEROBIK
SPORTOVNÍ CENTRUM K2 VRŠAVA
Různé formy aerobiku, Fitbox, Powerjóga, Tae-bo, Břišní tance,
Pilates, Spinning a další. Hlídání dětí dopoledne i odpoledne. Široká
nabídka cvičení pro začátečníky.
Výživový poradenský servis. Speciál. programy na snižování nadváhy.
Aktuální rozpis cvičení najdete na www.k2-bowling.cz
Kontakt: tel.: 604 260 020, 577 200 204.
ASPV A SPORTOVNÍ KLUBY ZLÍN
Dvě cvičební hodiny aerobiku, dynamického posilování, strečinku
a relaxace pod vedením Mgr. Lenky Velínské se konají dne 10. 11. od
9 do 11.30 hod. v městské hale Zelené na Bartošově čtvrti.
AEROBIC - ZDEŇKA ŠTEFLOVÁ
Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Vydáváme přihlášky na nové kurzy Pilatesu - i dopoledne.
JANA ZUZANÍKOVÁ
Orlovna (Štefánikova ul. Zlín)
PO 19 - 20.30 h,dance aerobik ČT 19 - 20 h, p-class
Tělocvična 3. ZŠ ul. Slovenská – ST body work 20.00 - 21.00 hod.
SK Benešovo nábřeží – ČT 17.45 - 18.45 h p-class
Kontakt: janezs@seznam.cz, tel.: 731 187 175

LÁZNĚ ZLÍN

FOTBAL
ZÁPASY I. GAMBRINUS LIGY
10. 11. SO Zlín - Kladno
1. 12. SO Zlín - Most

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

HOKEJ
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
Neděle 4. 11. Zlín - Třinec
Pátek 16. 11. Zlín - Pardubice
Pátek 23. 11. Zlín - Ústí nad Labem
Čtvrtek 29. 11. Zlín - Liberec (zač. v 17.25 hod.)
Bezplatné parkování návštěvníků hokejových utkání RI OKNA ZLÍN
v objektu parkoviště u 21. budovy v čase od 16.00 do 20.30 hod.

BASKETBAL
Sobota 3. 11.
14.00
Proton Zlín - USK Praha, extraliga U18 - juniorů
Neděle 4. 11.
8.45 Proton Zlín - BBK Ives Brno, extraliga U18 - juniorů
Sobota 10.11.
17.00
Proton Zlín - VŠB Ostrava, I. liga mužů
19.00
Proton Zlín - SŠB Pardubice, II. liga žen
Neděle 11. 11.
11.00
Proton Zlín - BK Opava, I. liga mužů
13.00
Proton Zlín - Sokol Pečky, II. liga žen
Sobota 17. 11.
14.00
Proton Zlín - Lokomotiva Plzeň, extraliga U18 - jun.
16.00
Proton Zlín B - SK UP BCM Olomouc, liga U18 - jun.
Neděle 18. 11.
8.45 Proton Zlín - Sokol Písek, extraliga U18 - juniorů
11.00
Proton Zlín - A plus OHL ŽS Brno, liga U20 - mladých mužů
Sobota 24. 11.
14.30
Proton Zlín - Slavoj Litoměř., extraliga U16 - kadetů
Neděle 25. 11.
8.30
Proton Zlín - BK Ústí n. L., extraliga U16 - kadetů
Neděle 2. 12.
11.00
Proton Zlín - Jiskra Kyjov, II. liga žen
Utkání budou odehrána v městské sportovní hale Zelené, Bartošova
čtvrť. Změna začátků utkání vyhrazena.
Pro aktuální informace doporučujeme všem zájemcům a fanouškům
sledovat internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. nástěnky
u sportovní haly Zelené, kde naleznete více informací mj. i o utkáních
mladších kategorií či družstev hrajících nižší soutěže.

ŠACHY
ne 18. 11. 10 hod. - zápas - 2. liga - Zlín B - Kroměříž (herna šachového klubu, Kotěrova ulice)
so 1. 12. 10 hod. - zápas - Extraliga - Zlín A - Litovel (Centroprojekt)
ne 2. 12. 10 hod. - zápas - Extraliga - Zlín A - Grygov (Centroprojekt)

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla 731 504 655 nebo
604 799 727, St. Chadima st., tel. 606 507 871, J. Tomáše již jen mobil 737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí.
SOBOTA 3. 11. PROSTĚJOVSKO
16 km, odjezd do Brodku u Prostějova vlakem ze Zlína v 6.31, vede
J. Tomáš.
NEDĚLE 4. 11. KOLUMBÁRIUM HOVĚZÍ
13 km, odjezd do Vsetína v 8.00 hod. z AN ve Zlíně, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 7. 11. FRYŠTÁCKÁ PŘEHRADA
8 km, sraz na točně trolejbusů MHD č. 6, 7, 8 v 8.00 hod., vede
St. Chadim st.
STŘEDA 14. 11. LHOTA
9 km, odjezd do Šarov autobusem z AN ve Zlíně z nástupiště č. 21
v 7.30 hod., vede St. Chadim st.
ČTVRTEK 15. - NEDĚLE 18. 11. ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM
Setkání proběhne v Moravském krasu s centrem v Blansku, odjezd
zlínských turistů ve čtvrtek odpol., vede a informace podá J. Tomáš.
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SOBOTA 17. 11.
CHATOCHÁCKÉ ZAMYKÁNÍ HORPOVÁŽSKÉ PODHRADÍ
Připraveny jsou 2 délkové varianty tras, odjezd v 6.15 hod. od Velkého
kina ve Zlíně, cena za dopravu je 250 Kč, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 21. 11. VYSTRKOVÁ
8 km, sraz na točně MHD č. 11 - průmyslová zóna Příluky v 8.00 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 24. 11. PODZIMNÍ ROZLOUČENÍ POD ROZHLEDNOU
NA VELKÉM LOPENÍKU
Zájemci se mohou hlásit na tel. 737 005 174 (p. Tomáš). Předpokládaná trasa asi 12 km. Podrobnější informace - propozice - budou po
obdržení v klubové skříňce.
NEDĚLE 25. 11. TEMPL
15 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.25 hod., jízdenka do ž. st. Červenka zpáteční, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 28. 11. SÝKORY
9 km, sraz na točně MHD č. 33 Paseky v 8.00 hod., vede St. Chadim st.
ZÁJEZDY ST. CHADIM ml. - PROSINEC
1. - 2. 12.
Vysočina - Nedvědicko - vlakový zájezd
15. 12.
Mikulášská jízda - sklep Svatobořice
30. 12. - 1. 1. 2008 Silvestr na Seneckých jezerách
Změna programu vyhrazena.

50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý-pátek

6.00– 6.45/7.30–21.00
9.00–20.00
9.00–20.00
6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na
25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
so 3. 11. otevřeno
9.00–13.30
ne 4. 11. otevřeno
14.00–20.00
po 5. 11. otevřeno
6.00–11.00/17.00–21.00
po 19. 11. otevřeno
do 19.00
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
11.15–13.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek
13.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po 5. 11. otevřeno
17.00–20.00
po 19. 11. otevřeno
do 19.00
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských
potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu. Změna programu vyhrazena.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
ZLATÁ TROJKORUNA PRO ZLÍNSKOU PŘEKÁŽKÁŘKU
Další skvělý úspěch zaznamenala zlínská překážkářka Kristýna
Toufarová. Po vítězství na jarní Olympiádě dětí a mládeže a na

Mistrovství ČR pokořila letos již potřetí celou překážkářskou špičku
a vyhrála 100 m překážek na mezistátním utkání žactva ČR Slovensko v Třebíči časem 14,97 s. Bronz pak přidala v běhu na
200 m překážek časem 30,64 s. Velmi dobře si ještě vedla spolu se svými kolegyněmi z AK Zlín, když ve složení A. Komrsková, K. Henešová,
A. Přívarová a K. Toufarová vybojovaly ve skvělém čase 30,63 s stříbrnou medaili ve štafetě na 4 x 60 m a výborně tím reprezentovaly město Zlín i naši vlast v tomto mezistátním utkání.
Blahopřejeme.
Milan Nožička, trenér AK Zlín
MLADÍ PLAVCI
Žáci ZŠ E. Zátopka, členové Plaveckého klubu Zlín, mají za sebou
úspěšnou letní sezonu. Zúčastnili se všech úrovní republikového mistrovství, kde získali 1 zlatou, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili.
Z Poháru 11letých ve Vsetíně si 8 účastníků přivezlo zlato ze štafety
4x50 VZ (Polášková, Juřicová, Kolářová, Lavičková) a stříbro vybojovala Polášková na 100 PZ. Další stříbro přidali kluci Vašina, Ryzí,
Macek a Mňačko ve štafetě 4x50 pol.
Na P-ČR mladšího žactva v Novém Jičíně se nejúspěšnější plavkyní
stala Beáta Polišenská ziskem stříbrné a bronzové medaile. Další
stříbro přidala Zuzka Šerá.
Na P-ČR staršího žactva v Plzni získali stříbrnou medaili za štafetu
4x50 VZ kluci Šimoník, Urban, Hejda, Hovorka.
Úspěšným reprezentantům školy a města Zlína blahopřejeme.
Hana Martinková

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
BUDOSHOW 2007
Již 5. ročník přehlídky bojových umění se koná 10. 11. v 17.00
hod. ve sportovní hale Novesta ve Zlíně. Více jak 150 učinkujících
předvede své umění v bohatém programu dokresleném zvukovou
a světelnou show.
PILATES GYM
Pilates podle zakladatele J. Pilatese - nové přihlášky pro začátečníky
Pilates pro MUŽE - úterý od 20.15 hod.
Novinka - Pohybové cvičení pro děti 3 - 4 let
Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6),Zlín
Kontakt: tel.: 604 785 025
TENŠIN DÓDŽÓ,
víkendová cvičení - semináře bojových umění
10. - 11. 11. 2007, Zlín, SZŠ Bartošova čtvrť
11. národní seminář Šintó musó rjú džó, Fred Quant (ŠMR gomokuroku) z Holandska
24. - 25. 11. 2007, Zlín, Tenšin dódžó
seminář aikidó, Zdenko Reguli (Brno), 4. dan a veřejná ukázka bojových umění (aikidó, iaidó, kendó a Šintó musó rjú)
8. - 9. 12. 2007, Zlín SZŠ Bartošova čtvrť
seminář iaidó, Vláďa Hyndrák, 4. dan
27. - 30. 12. 2007, Zlín, Tenšin dódžó
zimní cvičení džódó (a iaidó)
Akce jsou otevřené i začátečníkům, podmínkou je včasné přihlášení. Kontakt: http://tenshin.cz
ESTETICKO POHYBOVÉ KURZY
Volná místa v esteticko pohybových kurzech:
Aerobik - základy, hip hop základy, aerobik pokročilí - 2x týdně, hip
hop pokročilí - 2x týdně - ve věkových kategoriích od 10 do 18 let
Přihlášky a informace - denně 10 -18 hod., Benešovo nábř. 1739,
760 01 Zlín, tel.: 577 432 079, 608 751 612
POWERJOGA
neděle 17.00 - Sportovní centrum K2 Vršava Zlín
pondělí 10.00 - Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín
středa 18.00 - tělocvična ZŠ Štípa
čtvrtek 18.30 - Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín
Kontakt: tel. 605 527 605

PŘEHLED CVIČEBNÍCH HODIN ASPV SK ZLÍN – 2007/2008
5. ZŠ Zálešná

Rodiče a děti
PO
17.30-18.30
Nejmladší žactvo
PO
17.30-18.30
Seniorky - zdravotní TV
PO
18.30-19.30
Starší žáci - rekreační sport
PO
18.30-19.30
Malá kopaná
PO
19.30-20.30
Malá kopaná
SO
13.00-14.00
17. ZŠ - Jižní Svahy
Muži + dorost - florbal
ST
19.00-21.00
2. ZŠ - Letná
Ženy - aerobik
PO+ČT
19.00-20.00
12. ZŠ - Podhoří
Ženy - aerobik, zdravotní TV
PO
19.30-20.30
Oddíl šermu
ST
18.30-20.30
Sokolovna - Prštné
Starší žáci + dorost - rekreační sport
PO+ČT
18.00-19.00
Ženy - aerobik
PO+ČT
20.00-21.00
Senioři - zdravotní TV + rek. sport
PO
17.00-18.00
Mateřská škola Louky
Zdravotní TV
PO
18.00-19.00
Ženy - aerobik
ČT
18.00-19.00
10. ZŠ - Bartošova čtvrť
Ženy
PO+ČT
19.30-20.30
6. ZŠ - Bartošova čtvrť
Muži - volejbal
ÚT
19.30-21.00
Muži + ženy - volejbal
ST
19.30-21.00
Muži + ženy - volejbal
PÁ
18.00-19.30
Muži - volejbal
PÁ
19.30-21.00
9. ZŠ - Štefánikova
Seniorky - zdravotní TV
ČT
18.00-19.00
Mateřská škola Kudlov
RS - stolní tenis
PO
18.00-19.30
Aerobik
PO
19.30-20.30
Cvičení s gym. balóny - zdravotní TV
ÚT
19.30-20.30
RS - stolní tenis
ST
18.30-20.30
3. ZŠ - Lesní čtvrť
Seniorky - zdravotní TV
PO
20.00-21.00
ORLOVNA
Rodiče a děti
ČT
16.30-18.00
UPOZORNĚNÍ! Cvičební hodiny byly zahájeny 10. 9. 2007. Informace: mobil 732 161 368.

Kýblová,Grossová
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Ing. Mrázková
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Povondra K.
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Eichler, Ing.Přemyslovský
Povondra K.
Hořelková
Ing. Šubík
Neherová
Ing. Šubíková
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