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Na téma Mûstská policie Zlín
hovoﬁí Martin Janeãka
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MĚSTSKÁ POLICIE MUSÍ SLOUŽIT OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
bude to již více než jeden rok, co jsem měl možnost oslovit Vás ze stránek našeho městského magazínu jako 1. náměstek primátorky, do jehož kompetence od roku 2006 patří i řízení Městské policie
Zlín. Tehdy jsem, mimo jiné, využil tohoto prostoru,
abych Vám nabídnul základní a zároveň stěžejní pilíře, na nichž by fungování městského bezpečnostního sboru mělo být založeno. Nyní, v určitém poločase mého funkčního období,
nastala doba, abych se
s Vámi podělil o průběžné
výsledky, které se mi společně s blízkými spolupracovníky ve vedení MP Zlín daří naplňovat.
Jeden z naprosto zásadních bodů, jemuž stále přikládám velkou váhu, se týká
vztahu MP Zlín k veřejnosti
a naopak. Začali jsme budovat spolupráci s veřejností,
která je založena na vzájemné důvěře, respektu a korektním chování a jednání.
S tím souvisí nejen odlišný
přístup k požadavkům, které
jsou na rozdíl od minulého
vedení kladeny na strážníky
nyní, ale také otevřenost MP
Zlín vůči občanům. Velký
důraz klademe na informování občanů našeho města
o činnostech, které MP Zlín
provádí, o jednotlivých zákrocích či událostech a v neposlední řadě také o rizicích, která široké veřejnosti hrozí. Nemohu proto
opomenout vznik vlastních webových stránek
www.mpzlin.cz, kde jsou občanům takové informace
nabízeny nepřetržitě a velmi pohodlnou formou.
Vztah veřejnosti a bezpečnostní složky rovněž spoluutváří přímý a hlubší kontakt. Kromě běžného výkonu služby mám nyní na mysli hlavně programy
prevence kriminality a sociálně patologických jevů,
které MP Zlín realizuje. Za více než rok se podařilo
rozběhnout unikátní program pro žáky 1. stupňů základních škol, kteří se po celý školní rok seznamují
s prací strážníků a vybranými společensky škodlivými jevy přímo v budově MP Zlín. Chci také vyzdvihnout ty preventivní projekty, které do naší společné
bezpečnosti zasáhly aktivně. Zde mám na mysli zejména "akci Jehla", při níž strážníci ve spolupráci
s pracovníky odboru městské zeleně pravidelně kontrolují dětská hřiště a jejich bezprostřední okolí.
Stejně jako naši nejmenší si ale zaslouží zvýšenou
péči i ti občané, jejichž životní etapa se nyní nachází v pomyslném podzimu lidského života. Projekt
"Řetízek", který Vám byl představen také na stránkách tohoto časopisu, byl prvním počinem zaměřeným na oblast seniorů. Zprávy o smutných událostech, při nichž lidské hyeny dokáží připravit starého
člověka o celoživotní úspory, nás totiž nemohly ponechat nečinnými. Velký zájem ze strany takto ohrožených lidí byl pro nás jednoznačným signálem, že
jsme vykročili správným směrem.
Další zásadní bod se týkal vytvoření nové koncepce fungování MP Zlín. Tohoto úkolu jsem se zhostil
společně s novým vedením MP Zlín a jsem přesvědčen, že i tato koncepce vede k mnoha pozitivním

změnám. Společně jsme vytvořili celou řadu vnitřních norem, které upravují chod této složky a zvyšují její efektivitu. Realizujeme celou řadu změn technického charakteru, které jsou přínosem jak pro
občany, tak i pro samotné strážníky. Daří se nám
zvyšovat podíl informačních technologií, které se
bezprostředně podílejí na naší společné bezpečnosti.
A právě v této souvislosti musím připomenout vítězství zlínského projektu "Integrovaný bezpečnostní
systém" v národním kole
"Evropské ceny prevence
kriminality", který následně
bude reprezentovat celou
Českou republiku v mezinárodní soutěži.
Před necelými dvěma lety
jste mohli zaznamenat tu
část mojí vize, která se týkala výkonu represivních činností. Je falešnou iluzí, že jakákoliv policie může působit
pouze preventivně, bez represe, ale na druhou stranu
nesmí být represe zdrojem
šikany běžných občanů.
Nikdy jsme proto nepřipustili, aby hodnotícím kritériem
pro činnost zlínských strážníků byl objem vybraných
a uložených pokut, jak je
mnohdy v masmédiích naznačováno. Také cítím potřebu napsat, že nikdy během
mého působení ve funkci nedošlo k tomu, aby byl řidič
sankcionován za překročení rychlosti na hranici
technické tolerance. Nastavené limity na technických zařízeních byly vždy dostatečně vysoké k tomu,
aby tolerovaly bagatelní překročení zákona, ale aby
zároveň dokázaly postihnout ty, kteří jej porušují záměrně a zásadně.
Pokud bych měl vymezit tu část činnosti našich
strážníků, o níž se dozvídám nejraději, jsou to ty zákroky, kdy se daří zachránit lidský život. Těžko se
dají v pár větách popsat všechny příběhy o lidském
utrpení, bezmoci či zdravotních indispozicích, ale
každý případ, kdy je pomoc strážníků včasná, mne
přesvědčuje o jejich dobré práci.
Za dobu, kdy MP Zlín řídím, jsem obdržel spoustu děkovných dopisů, ale i stížností, kdy se občanům
zdál postup strážníků zbytečně přísný, ale i neoprávněný. Každé takové sdělení bedlivě prověřujeme a zodpovědně mohu napsat, že celá řada stížností je neoprávněných a jejich jediným cílem je vyvinit
se z protiprávního jednání a vyhnout se postihu.
Samozřejmě si dobře uvědomuji, že jak já, tak Vy,
ale i strážníci či úředníci magistrátu jsme obyčejní lidé, lidé se svými charakterovými vlastnostmi, lidé se
svými náladami, lidé pracující, ale také někdy přirozeně chybující a mýlící se. Zdá se mi však, jako by si
někteří občané zaměstnance státní správy či samosprávy takto nepředstavovali. Vždy a za všech okolností předpokládají jen stoprocentně správná a bezchybná rozhodnutí, která budou vždy a za všech
okolností spravedlivá a dokonalá. Kéž by tomu tak
bylo, pak by nebylo třeba ani soudů, ani policie, ba
ani politiků...
Přeji Vám hezké podzimní dny!
Martin Janečka, I. náměstek primátorky SMZ
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Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v těchto dnech a lokalitách:
Dne 3. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. Kamenná č. p.
3842-3857 a ul. Slovenská 2686
Dne 4. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: levá strana ul.
Dlouhé od podjezdu po ul. Kvítkovou, ul.
Santražiny po koleje ČD a ul. Lešetín I.
Dne 5. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: Díly III. č. p. 1015,
1030, 1031, 1037, 1039, 1040, 1276, Díly IV č. p.
950, 851, 884, 3904-3907, T. Bati 1276 a 1285
(Mor. domy), č. p. 3609, 3907, 952, 955, 956,
Podvesná IV.- VII, Benešovo náb. č. p. 1375, 1376,
2805, 2806, 3775-3777, 3788-3790, 3804-386,
3811-3813 a 3835-3837.
Dne 6. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: Baťovy domky
ohraničené ul. Díly IV. a Díly V., Podvesná VIIIPodvesná XII a bytové domy č. p. 3691, 3692,
861, 863, 874, 876 a 879.
Dne 10. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. 2. Května č. p.
3124, 3311, 3645, 3646, Kúty č. p. 1947, 1943,
1944, 1945, 1946, 4076, Fügnerovo náb. č. p.
1505, 1537, 2485, Padělky I č. p. 3644, 3645,
4059, Padělky II. č. p. 3877, 3897, 3898, 3957,
733, Padělky III. č. p. 3899, 3900, ul. Sokolská
č. p. 2524, 3337, 3821, 3822, 3876, 3877, 39113914, 3921-3928, ul. U Splavu č. p. 1539, 1449,
2445, 2484, 2896 a 3841.
Dne 11. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. 2. května od ul.
Sokolské - pravá strana po ul. U Splavu, levá strana po ul. Padělky I a na ul. Sokolské č. p. 483,
551, 622, 655, 656 a Padělky I č. p. 3981 a 3982.
Dne 12. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. Mostní od ul.
U Zim. stad. po č. p. 981, resp. 990, ul. bří
Sousedíků od ul. U Zim. stad. po č. p. 1067,
resp.1086, ul. Kotěrova od Úřadu práce po č. p.
882, resp. 887 a celé ul. Na Vyhlídce, Vysoká
a U Zimního stadionu.
Dne 13. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. Na Požáře, ul.
Cihlářská, ul. Hradská-směr Kudlov od č. p. 662,
resp. 4353, ul. Hluboká po ul. T. Bati (mimo bytových domů), ul. T. Bati č. p. 3889-3890, 3684,
3672, 3067, 37, 46, 44 a 560, ul. Potoky 3888, ul.
Kamenná po ul. Pod Vodojemem, ul. Prlovská po
ul. Lazy II, ul. Lazy I a Lazy II, ul. Pod Vodojemem
č. p. 3651, 3301, 2568, 2499, 2498, 2493, 2492
a 1738, ul. Slovenská - č. p. 2685, 3917, 3653,
3657, 3658, ul. Štefánikova 5462, 458, 3327,
2664, 2656, 2655, 2595, a na ul. Růmy č. p.
4353.
Dne 17. 11. 2008 od 11.00 do 14.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. Lešetín 2 Lešetín 5, ul. Kvítková po obou stranách směr
Mor. domy od ul. Lešetín 1 po č. p. 1776, resp.
800 a ul. Hornomlýnská.
Dne 17. 11. 2008 od 7.30 do 11.00 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. Lazy III - Lazy
VII, ul. Pod Školou, ul. Pod Vrškem od ul. Lazy VI
po ul. Slovenskou a ul. Slovenská od č. p. 3360
směrem nahoru po č. p. 2353, ul. Prlovská od ul.
Lazy VI po ul. Lazy II.
Dne 18. 11. 2008 od 7.30 do 11.30 hod.
Obec Zlín - Vypnutá oblast: ul. Hluboká č. p.
4143-4145, 4147-4149, ul. Kvítková č. p. 3345,
Bří Jaroňků č. p. 215, 19, 20, na ul. T. Bati č. p.
1286, 1287, 1560, 1794, 2370, 2371, 32, 3250,
3767, 3768, 4066, 813, celá ul. Lorencova
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE
MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH,
KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY MAGAZÍNU
ZNÁMY.
PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE E.ON NA
TEL. 840 111 333.
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SLOVO PRIMÁTORKY

Ohlédnutí za výročím samostatného státu
Je to jen pár dnů, kdy dozněla poslední
slova, kdy skončily větší či menší oslavy, kdy
byla předána vyznamenání těm, kdo si je zaslouží. Na krátkou chvíli byla připomenuta
významná část historie těch, kdo žili, žijí
a doufám, že ještě dlouhou řadu let budou
žít na území stroze geograficky vymezeném, kterému
většinou my
sami říkáme
"naše vlast,
naše země".
Skončily oslavy 90. výročí
samostatného
státu, v němž
právě my žijeme.
Nechci se
pouštět
do
komplikovaných definic
toho, co to
vlastně samostatný stát vlast - rodná
země je. Existuje množství různých výkladů
téhož - ať už z hlediska politického, geografického, národnostního, jazykového, kulturního atd. Zcela rovnocenný výkladu odbornému je však i náš vlastní - ryze osobní.
Byly a jsou jisté situace, kdy si více než
kdy jindy uvědomujeme skutečnou hodnotu
pojmu samostatnost, státnost, národ apod.
Jsou velké - mimořádné momenty, ve kterých se rozhodovalo o existenci, či neexistenci našeho národa, chvíle, kdy národ plakal ponížením a hanbou, či radostí
z vítězství, stejně jako nad bezradností mocných a jejich zradou, nad donašečstvím
a udáváním tzv. přátel. Právě v těchto chvílích se obvykle přimykáme k sobě navzájem,
cítíme jistou pospolitost, jsme k sobě ohleduplnější a k trápení druhých citlivější.
Stejně obvyklé také je, že jakmile ony mimořádné chvíle pominou, vracíme se tzv.
"k normálu". Opět přijde ke slovu závist, ne-

Shromáždění
■ 90. VÝROČÍ KONCE
I. SVĚTOVÉ VÁLKY
Slavnostní shromáždění u příležitosti
90. výročí ukončení I. světové války se
uskuteční v úterý 11. listopadu 2008 od
11 hodin u Památníku obětem 2. světové
války v sadu Komenského ve Zlíně.
■ DEN BOJE ZA SVOBODU
A DEMOKRACII
Statutární město Zlín pořádá slavnostní
shromáždění u příležitosti vzpomínky na
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii v pondělí 17. listopadu v 10 hodin. Shromáždění se bude konat
u Pomníku obětem totality na náměstí
Míru před zlínskou radnicí.

SETKÁNÍ S OBČANY
Veřejné setkání se zástupci Rady města
Zlína a Magistrátu města Zlína s občany
Příluk se koná dne 24. 11. 2008 od 18 hodin
v restauraci Na Přístavu, Přístav 178, Zlín.

ochota, pomlouvačství, sobectví, ignorantství. Je téměř jisté, že brzy zapomeneme na
již vzpomínané hodnoty.
Láska k vlasti, ke státu, k území, kterému
říkáme domov, není dána. Vytváří se postupně předávanou historií, úctou k tradicím i k významným osobnostem našich dějin. Láska k vlasti byla mnohokrát
vnucována, diktována a před rokem 1989
i významně překrucována. Výsledkem povinných projevů úcty ke státu, jenž měl v záhlaví vedle českého lva a moravské orlice
i srp a kladivo, je současný malý respekt
k témuž. Výsledkem povinného vyvěšování
vlajek během oslav státních svátků je současná neochota konat totéž. Budí v nás
úsměv, když vidíme americké vlajky před rodinnými domy stejně jako zapíchnuté malé
vlaječky v dortech při oslavách narozenin?
Budí v nás úsměv položená ruka na srdci při
zpěvu hymny? Jde o přehnanou, veřejně
projevovanou úctu - i když svobodně zvolenou? Domnívám se, že nikoliv.
Stále dokola opakují mnozí z nás zaběhané klišé - "není u nás dosti vzorů pro
mladou generaci", a proto to tak všechno
dopadá. Není ale na nás, starších, jim ony
vzory připomínat? Nemusíme nutně vždy
připomínat osobnost prezidenta zakladatele T. G. Masaryka, stačí vzpomenout si na
ty, kteří vydrželi až do svého konce s rovnou páteří - byli to třeba lidé z našeho
města, z naší ulice. Hrdiny je potřeba připomínat a kdo jiný by měl formovat mladou
generaci více než my rodiče, stejně jako
učitelé. Zkuste se zeptat svých dětí na některé události z našich dějin. Kdo vlastně
byli oni legionáři, západní i východní vojáci, Jan Palach stejně jako Milada Horáková.
Ten pokus rozhodně stojí za to - předpokládám, že odpověďmi budete zklamáni.
Vážení a milí spoluobčané, zkrátka to, jak
si vážíme a budeme vážit naší země i její
historie, je na nás a opět dodávám: "...nejenom při slavných výročích, kterým 90. výročí samostatné republiky bylo".
Irena Ondrová

Město poskytne
VĚTŠÍ ÚVĚRY
Zvýšení horní hranice úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení schválilo na
svém zasedání Zastupitelstvo města
Zlína.
Město tak reagovalo na růst cen ve
stavebnictví. Majitelé bytů, rodinných
a bytových domů na území statutárního města Zlína budou moci žádat
např. až o 150 tisíc korun na obnovu
střechy starší deseti let, což je o 50 tisíc více než doposud.
Na zateplení obvodového pláště domu staršího 15 let mohou získat úvěr
ve výši až 90 tisíc korun, dosud horní
hranice činila 60 tisíc korun.
Navrhované zvýšení poskytovaných
úvěrů se dále týká např. rekonstrukcí
technického zařízení bytů, jako jsou
rozvody vody, elektřiny, plynu a výměny oken. Úvěr bude úročen roční
úrokovou sazbou tři procenta se
splatností nejvýše pět let.

KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ ZMĚNY VYHLÁŠEK O POPLATCÍCH ZA
ODPAD A ZE PSŮ
Zastupitelstvo města Zlína schválilo na
svém říjnovém zasedání změny ve vyhláškách
o poplatcích za odpad a ze psů. Plné znění vyhlášek bude zveřejněno jako příloha prosincového magazínu.

podniku "Star club" a tím přispěje ke snížení
narušování veřejného pořádku.
■ JESLE BUDOU MÍT NOVOU
TERASU
Výběrové řízení na stavební práce, které
souvisí s rekonstrukcí terasy Jeslí v ulici
Budovatelská, schválila Rada města Zlína.
Předpokládaná cena zakázky je cca 1,5 milionu korun.

■ DŮM UMĚNÍ SE BUDE OPRAVOVAT
Opravu havarijního stavu jihovýchodního
nároží skleněného obvodového pláště Domu
umění ve Zlíně schválila Rada města Zlína.
V rámci stavebních prací bude provedena nezbytná repase poškozených ocelových nosných
rámů, výměna popraskaných tabulí katedrálního skla, odstraněna rez, doplněn sklářský
tmel a provedeny ochranné nátěry ocelových
konstrukcí.
Opravy by měly stát 110 tisíc korun a proběhnout v období od poloviny října do poloviny
prosince.

■ OPRAVY NA SALAŠI BUDOU
POKRAČOVAT
Parkovací plochu před obchodem v místní
části Salaš i zpevněnou plochu před tamní
úřadovnou opraví v blízké době Zlín. Rada
města Zlína schválila uzavření smluv o dílo na
stavební práce. Reagovala tak na časté požadavky ze strany obyvatel Salaše. Předpokládaná cena obou zakázek činí cca 1,3 milionu
korun.

■ DOZOROVÁ SLUŽBA
V NĚKTERÝCH DOMECH
Zadání veřejné zakázky na služby "Zajištění
dozorové služby v bytových domech Okružní
4699, Středová 4786 a Nad Ovčírnou 344“
schválila Rada města Zlína. Nepřetržitá stálá
služba bude pomáhat udržovat pořádek v těchto velkokapacitních domech.

■ MŠ SANTRAŽINY ČEKÁ
ZATEPLENÍ
Výběrové řízení na zateplení budovy MŠ Zlín
- Santražiny schválila Rada města Zlína.
Součástí plánovaných rekonstrukcí je zateplení objektu včetně střechy, výměna oken a výměna radiátorů. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 5,5 milionu korun.

■ ZLÍN OPRAVÍ SILNICI V ULICI
SLOVENSKÁ
Výběr nejvhodnějšího uchazeče na rekonstrukci místní komunikace v ulici Slovenská gymnázium schválila Rada města Zlína.
Vítězná firma nabídla nejnižší cenu, která je
cca tři miliony korun. S rekonstrukcí by město
chtělo začít v nejbližších dnech.

■ V MALENOVICKÉ ŠKOLE
BEZBARIÉROVĚ
Poskytnout příspěvek ve výši devadesáti tisíc
korun pro 11. ZŠ Zlín v Malenovicích na realizaci šikmé schodišťové plošiny typu CPM 225
s jízdou do zatáčky schválila Rada města Zlína.
Město tak pomohlo paní Vaculíkové z Malenovic, jejíž šestiletý syn se pohybuje na vozíku
a bez instalace plošiny by nemohl školu navštěvovat. Celková cena plošiny činí zhruba
370 tisíc korun.

■ ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVEK POKRAČUJÍ
Dalších třináct zastávek MHD, které umožňují bezbariérový přístup, buduje Zlín. Celkové
investice přesáhnou jedenáct milionů korun.
Využije přitom více než osmi milionů korun
z dotací z Regionálního operačního programu
a cca jeden milion korun z dotací ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Zbývajících 1,7
milionu korun činí vlastní zdroje.
■ PŘED "STAR CLUBEM"
BUDE KAMERA
Uzavření smlouvy o bezplatném umístění
kamery Městského kamerového a dohlížecího
systému na adrese Kúty 4345 schválila Rada
města Zlína. Reagovala tak na časté stížnosti
obyvatel této části. Kamera bude monitorovat
veřejné prostranství v blízkém okolí zábavného

■ PARKOVÁNÍ A CHODNÍKY
NA PADĚLKÁCH
Nejvhodnější nabídku na vybudování chodníků a parkovacích stání na Padělkách schválila Rada města Zlína. Vítězná firma tak ještě
do konce letošního roku zrekonstruuje chodníky a při této příležitosti vytvoří další parkovací
místa. Celková částka provedených prací bude
cca 3,3 milionu korun.
■ MĚSTSKÁ POLICIE V AREÁLU ZOO
Okrsek Městské policie Zlín - Želechovice
se od nového roku přestěhuje do zahradního
domku v předpolí Zoo Lešná, kde bude sloužit pro obyvatele městské části Kostelce
a Štípy.

Nájemní bydlení jen pro sociálně potřebné
Změnu pravidel poskytování bydlení
v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína schválila Rada města
Zlína. Město od října již nepřijímá "klasické" žádosti o nájem.
Město začalo přijímat pouze žádosti
o nájem od osob, které pomoc města
velmi potřebují, jako jsou žadatelé
z dětských domovů a děti z pěstounské
péče v domě Kamenná 3848 a mladé rodiny. V těchto případech tzv. startovacích bytů se bude uzavírat nájem na
dobu určitou. Město bude i nadále přijímat žádosti o nájem v bytech zvláštní-

ho určení. Do této skupiny patří byty
v domech zvláštního určení. Pravidla
poskytování bydlení v bytech zvláštního
určení (pro občany důchodového věku)
se ovšem také upravila. Podmínkou pro
přijetí žádosti o přidělení bytu je zdravotní stav žadatele, který nevyžaduje
celodenní ošetřovatelskou péči, žadatel
nemá závažné psychiatrické onemocnění, není závislý na alkoholu či jiných
návykových látkách a ke dni žádosti má
trvalý pobyt ve Zlíně nejméně po dobu
5 let.
-red-
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ INFORMUJE
MOŽNOSTI PODPORY
NÍZKOPŘÍJMOVÝCH RODIN
(týkají se i lidí, kteří pracují, ale jejich
příjmy jsou nízké)
Současná doba je pro lidi s nižšími
příjmy dosti složitá. Tím více to platí pro
rodiny, které mají ve svém středu studenty. S počátkem školního roku jim
vznikají velké náklady s pořízením učebních pomůcek, oděvů a dalšího vybavení (především u učňovské mládeže),
s úhradou kroužků a zájmových činností. Na všechny tyto výdaje je možno požádat o dávku, která se nazývá mimořádná okamžitá pomoc na úhradu
nezbytných nebo odůvodněných nákladů. Tato dávka je nenároková a rozhoduje o ní orgán pomoci v hmotné nouzi,
kterým je sociální odbor pověřeného
obecního úřadu a sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(v našem případě oddělení rodin v hmotné nouzi Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína). K tomu, aby
mohlo být o dávce rozhodnuto, musí orgán pomoci v hmotné nouzi vyhodnotit,
že se žadatel a jeho rodina (vzhledem
k příjmům, majetkovým a sociálním poměrům a vzniklým nákladům) nachází
v hmotné nouzi. Od žadatele - kromě vyplnění žádosti - to vyžaduje doložit další
doklady (např. tříměsíční příjmy, doklady o studiu, o výživném, o majetku,
o nákladech na bydlení atd.). Následně
je provedeno sociální šetření v místě jeho bydliště. Jsou-li k dispozici veškeré
podklady, je možno rozhodnout. Tuto
mimořádnou okamžitou pomoc lze (za
stejných podmínek) aplikovat i na potřebu pořídit nějaký z předmětů dlouhodobé spotřeby (např. ledničku, pračku aj.)
nebo jeho opravu. Uvedené se kromě ro-

Zlínský rok seniorů „KULATÝ STŮL“
s představiteli města
Dne 30. 9. 2008 se v obřadní síni zlínské radnice uskutečnil již tradiční "kulatý stůl" představitelů města, tentokrát se zlínskými seniory a jednotlivými občany, kteří se zapojili do projektu
"Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" ve Zlíně.
Rok 2008 jsme pojali jako "Zlínský rok seniorů",
protože v tomto roce oslaví čtyři městské kluby seniorů významná výročí svého vzniku (Klub seniorů
Kvítková 50 let, Klub seniorů Malenovice 30 let,
Klub seniorů Štípa 20 let, Klub seniorů Kostelec
10 let).
Jednání slavnostně zahájila primátorka města
Zlína, PhDr. Irena Ondrová. Následoval projev náměstka pro sociální oblast, Mgr. Miroslava
Kašného, projev radního MUDr. Josefa Deváta
a tajemnice Ing. Heleny Eidové. V dalším bloku
prezentovala aktivity projektu "Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" jeho
koordinátorka, Bc. Soňa Moravcová. Předsedové
jubilujících klubů (p. V. Bill, p. M. Pleskotová, Ing.
V. Plšek, p. H. Karalová) představili svou činnost
a p. J. Matušková informovala o dalším cyklu
Akademie III. věku. Vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Jana Pobořilová seznámila přítomné s novinkami v sociální oblasti. Po zajímavé diskusi pan
náměstek poděkováním všem přítomným za jejich
prospěšnou činnost jednání ukončil.
Dne 11. 12. 2008 bude "Zlínský rok seniorů" zakončen Vánočním koncertem pro seniory. -OSV-
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din samozřejmě týká i jednotlivců či
dvojic bez nezaopatřených dětí, kteří
mají nízké příjmy.
"SEĎÁRNA" PRO MUŽE
BEZ PŘÍSTŘEŠÍ OPĚT OTEVŘENA
Přečkat chladné noci v teple mohou
i v letošním zimním období muži bez
střechy nad hlavou. Od soboty 1. listopadu 2008 (do 31. 3. 2009) je ve zlínském Azylovém zařízení pro muže opět
otevřena "seďárna" (není vybavena postelemi). Toto nízkoprahové zařízení
umožňuje mužům bez domova již čtvrtým rokem důstojně přečkat zimní období. Ti zde mohou bezplatně pobývat
každou noc v době od 19.00 do 9.00
hod. Azylové zařízení pro muže provozuje Oblastní spolek Českého červeného
kříže ve Zlíně v ulici Hornomlýnská
3713.
ŠATNÍKY ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE VE ZLÍNĚ A CHARITY ZLÍN
OPĚT V PROVOZU
Od počátku školního roku je opět
v provozu šatník Oblastního spolku
Českého červeného kříže ve Zlíně. Každé
pondělí v době od 14.00 do 15.00 hod.
je možno si sem přijít vybrat potřebné
oblečení. V tuto dobu je samozřejmě
možno i slušné oblečení darovat. Šatník
se nachází v budově Kolektivního domu
ve Zlíně na adrese Zlín, Osvoboditelů
(boční vchod z parkoviště od ul. Štefánikova, přízemí, druhé dveře vlevo).
Od září rovněž pokračuje provoz šatníku Charity Zlín na Burešově 4886 (naproti nákupnímu centru Kaufland, přes
silnici, poblíž cyklostezky). Oblečení si je
zde možno vybrat každé úterý od 8.00
do 10.00 hod. a každý čtvrtek od 15.00

do 17.00 hod. Čisté, sezonní oblečení je
také možno darovat.
TLUMOČENÍ ZE ZNAKOVÉHO
JAZYKA PO VIDEOTELEFONU
Od ledna tohoto roku slouží neslyšícím klientům Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína významný pomocník. Je jím přístroj, s jehož pomocí
se lze dohovořit ve znakovém jazyce
bez fyzické přítomnosti tlumočníka.
Prostřednictvím videotelefonu je totiž
možno se spojit s tlumočníkem z Centra
znakového překladu v Ostravě, který
on-line překládá úředníkovi požadavky
a přání klienta a naopak. Provoz jsme
úspěšně ověřili dialogem s neslyšícími
občany z České unie neslyšících. Naše
původní obavy, že obrazovka je malá,
a že tudíž nebude znakování zřetelné a srozumitelné, se nepotvrdily.
Neslyšící si on-line tlumočení velmi pochvalovali, a i pro nás úředníky byl výsledek milým překvapením. Díky této
službě se šetří vzácný čas tlumočníků,
kterých je i u nás nedostatek, a mají
leckdy problém všechno stihnout.
Přístroj je umístěn na oddělení dávek
sociální péče Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína v budově bývalého Okresního úřadu ve Zlíně (tř. Tomáše Bati 3792, 2. etáž, kancelář
č. 202). Původně byl přístroj zapůjčen
do konce května. Provozovateli této
služby se však podařilo sehnat další dotace, a proto je u nás na Odboru sociálních věcí nadále bezplatně k dispozici
všem zájemcům z řad neslyšících občanů. Přijďte a vyzkoušejte si ho, jsem si
jistá, že budete spokojeni!
Ing. Jana Pobořilová,
vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ

Zastupitelé v místních částech
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Magazínu Zlín v článku "Zlín plní sliby" došlo tiskařským
omylem k záměně několika dvojic zastupitelů. Správné složení dvojic zastupitelů v jednotlivých místních částech vám předkládáme v opravené verzi. Za
chybu se omlouváme. Redakce Magazínu Zlín
MÍSTNÍ ČÁST

ZASTUPITELÉ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Jaroslavice
Klečůvka
Kostelec
Kudlov
Lhotka, Chlum
Louky
Lužkovice
U Majáku
Malenovice I
Malenovice II (sídliště)
Mladcová
Prštné
Příluky
Salaš
Štípa
Velíková

PhDr. Zdeněk Dostál
Ing. Ctirad Zámorský
Ing. Michal Doležel
MUDr. Josef Devát
Ing. Miroslav Šenkýř
Ing. Miroslav Hladík
Mgr. Ondřej Kapusta
František Rábek
Ing. Zdeněk Blažek
Ing. Jiří Kašpárek
Ing. Petr Venený
Karel Markytán
Ing. Eva Javoříková
Ing. Richard Tomek
MUDr. Vladimír Řihák
MUDr. Jiří Sýkora

Mgr. Hynek Steska
Oldřich Květák
Mgr. Karel Jankovič
Ing. Petr Šubík
Ing. Boris Popesko Ph.D.
Karel Dvorský
Svatava Nováčková
Ing. Jaroslav Hrobařík
Ing. Ilona Šebíková
Miroslava Strnadlová
Vlastimil Vajďák
RSDr. Roman Kříž
PaedDr. Zdeněk Sasín
PhDr. Irena Ondrová
Mgr. Miroslav Kašný
Věra Komínková

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v tomto čísle
Magazínu Zlín představil další z projektů Městské policie Zlín - Bezpečnostní
stojany na kola.
Město Zlín patří mezi města s velkým počtem aktivních cyklistů, ale majitelé jízdního kola mají velmi omezené možnosti, jak si
kolo zabezpečit tak, aby co možná nejvíce
znesnadnili jeho zcizení. Jediná možnost
jak eliminovat na minimum ztrátu svého
kola je mít kolo pod neustálým dohledem.
Cyklisté, když své kolo spustí z dohledu,
musí spoléhat na vlastní zabezpečení, což
je ve většině případů mechanický zámek.
Mechanismus většiny prodávaných zámků
je založen na principu tenkého pružného
ocelového lanka nebo drobného řetízku,
kterým se obepne kolo k pevné překážce

a konec zádržného systému se uchytí
v uzamykatelném mechanismu. Výhodou
tohoto zabezpečení je využitelnost, kdy ho
lze použít téměř kdekoliv, kde je pevná překážka a dostatečná délka zádržného systému. Obrovskou nevýhodou naopak je ta
skutečnost, že aby zámek bylo možné pohodlně převážet a instalovat, tak zádržný
systém musí
být vyroben
z velmi pružného, popřípadě tenkého
materiálu.
Tento materiál je však málo odolný běžnému domácímu nářadí,
jako jsou různé kleště nebo štípačky.
Pro zloděje je
velice jednoduché takové
kolo během pár vteřin, aniž by si toho kdokoliv všiml, zcizit.
Městská policie Zlín proto přichází
s projektem "Bezpečnostní stojany na kola" a chce tak vyjít vstříc potřebám občanů, kdy má zájem se aktivně podílet na
potírání krádeží jízdních kol a přispívat
k ochraně majetku občanů. Po pečlivém

zvážení bylo vyhodnoceno, že nejoptimálnějším řešením je instalace masivních
odolných bezpečnostních stojanů, ve kterých se jízdní kolo zabezpečí uchycením
rámu kola do kovového třmenu, který se
uzamyká cylindrickou vložkou. Takto zabezpečené kolo je pro zloděje poměrně
problematické zcizit, protože kovový
třmen a rám stojanu je vyroben z masivní
oceli a běžně dostupným nářadím je velice nesnadné tuto překážku překonat.
Výhoda těchto stojanů je i jejich využitelnost, protože i v případě, že cyklista nemá
cylindrickou vložku, může si své kolo zabezpečit obvyklým způsobem.
Stojany budou montovány v průběhu
měsíce listopadu a budou umístěny
u Krajské knihovny F. Bartoše, u Lázní
Zlín, u tržiště Pod kaštany a před budovou bývalého okresního úřadu. Jízdní kolo se zabezpečí uchycením rámu kola pomocí zámku, který však není součástí
stojanu. Je možné je zakoupit na těchto
místech: MP Zlín - Santražiny 3312,
Městské informační a turistické středisko
- náměstí Míru 12 a Lázně Zlín.
Na tento projekt v rámci programu
Prevence kriminality na rok 2008 přispělo finanční dotací Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality,
a statutární město Zlín.
Martin Janečka,
1. náměstek primátorky

BEZPEâNOSTNÍ STOJANY

Postup uzamčení kola do bezpečnostního stojanu VELOCK Akademie 3. věku

1. Kolo postavte mezi naváděcí tyče a opřete je
o konzolu vpravo. Při najíždění do stojanu by měl
být třmen zachycen přidržovačem v otevřené poloze (viz šipka na obrázku).

2. Tahem za přidržovač směrem nahoru uvolněte
třmen. V případě potřeby popojeďte kolem dopředu nebo dozadu tak, aby bylo možné otočným
třmenem zachytit rámovou trubku kola.

3. Třmen otočte kolem rámové trubky kola, až jeho konec zajede do pouzdra zámku. Zasunutím
zámku do pouzdra bude třmen fixován v uzavřené
poloze.

4. Vytáhněte klíč ze zámku a tahem za třmen zkontrolujte jeho uzamčení. Při vyjíždění ze stojanu
nejdříve vykývněte třmen tak, aby zůstal zachycen
přidržovačem v otevřené poloze (viz 1. obrázek).

Na fotografiích je zobrazen typ stojanu CITY. Obdobný postup platí i pro další typy uzamykatelných
stojanů VELOCK.

Motto: Nestárnout, to není jen udržet se, ale
pořád růst, pořád získávat (T. G. M.)
Po úspěšném absolvování tříletého cyklu přednášek a exkurzí Akademie 3. věku byl - pro velký
zájem seniorů - otevřen první ročník dalšího cyklu
tentokrát na téma "Město Zlín, Zlínský kraj - co se
našim představitelům podařilo, a co nás čeká".
Zlínští senioři projevují velký zájem o vše, co se
v kraji a v našem městě děje, buduje a v budoucnosti bude dít. Proto jsme požádali představitele
z Krajského úřadu Zlínského kraje, z Magistrátu
města Zlína a různých dalších institucí o odborné
přednášky. Abychom ještě lépe poznali významné
podniky, galerie atd., budeme uskutečňovat také
exkurze v rámci našeho kraje.
Akademii 3. věku v září otevřela vedoucí Odboru
sociálních věcí Magistrátu města Zlína, Ing. Jana
Pobořilová. Všechny velmi vřele přivítala a ocenila
zájem všech účastníků se stále vzdělávat. Také poděkovala za práci výboru Akademie, hlavně paní
Janě Matuškové, která je dobrou duší a organizátorkou všech těchto akcí.
Po úvodním projevu zahájila Ing. Jana
Pobořilová první přednáškou, pro nás seniory velmi poučnou, poněvadž se týkala sociální problematiky. Dozvěděli jsme se hodně z oblasti sociální
pomoci a sociálních služeb. Také pro nás bylo přínosem to, že víme, kam se máme obrátit v případě
hmotné, nebo jiné nouze.
Jako druhá vystoupila Bc. Soňa KovaříkováMoravcová, která nás seznámila s velmi dobře
zpracovaným přehledem komunitního plánování.
Základem komunitního plánování je spolupráce
zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních
služeb při vytváření plánu, jehož společným cílem
je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.
Akademie 3. věku přináší možnost dalšího vzdělávání pro aktivní lidi, kteří prahnou po vědomostech i v pokročilejším věku. Je pro seniory poučná,
procvičuje mozkové závity, a je také místem pro
získávání cenných informací, lékem proti osamělosti.
Jsme všichni moc rádi, že se Akademie 3. věku
otevřela.
Jaroslava Vránová,
členka výboru Akademie 3. věku
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MÍSTNÍ ČÁST PŘÍLUKY
V

ážení čtenáři,
v dnešním vydání Magazínu Zlín pokračujeme v rubrice informací o činnosti kanceláří místních částí Zlína (dříve úřadoven).
První písemná zmínka o Příluku je z roku
1437. Obec byla příslušenstvím zlínského
panství, při kterém trvale zůstávala. Leží
3,5 km východně od Zlína, v poměrně prudce stoupajících kopcích. Je rozdělena na severní a jižní část protékající řekou Dřevnicí,
velmi vytíženou komunikací č. 49, železniční
tratí Otrokovice-Vizovice, s vlastní železniční
zastávkou. Nadmořská výška je 289 m.
Katastr obce měří 580 ha.
Ve třicátých letech zde byla vybudována
trojtřídní obecná škola. V posledních letech
zde sídlila ASTRA, organizace rozvíjející aktivity dětí a mládeže a školka pro místní děti,
která byla v roce 2007 uzavřena a zrušena.
V současné době dojíždějí děti i studenti do
zlínských škol a školek.
V roce 1935 byla v obci založena Občanská
záložna a prvním spolkem byl Sokol. Posléze
Sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení, které existuje a je aktivní dodnes při pořádání různých akcí (např. dětský den aj.).
V obci je zaveden veřejný vodovod, kanalizace, plyn.
K 31. 12. 2007 zde bylo přihlášeno 2 675
obyvatel k trvalému pobytu, z toho 1 200 mužů a 1 405 žen.
Kancelář místní části Příluky - dříve úřadovna (adresa: Dolní dědina č. 26, ZlínPříluky) zahájila činnost v r. 1993. Úřední hodiny jsou každé úterý od 10.00 do 16.00
hod., tel. 577 431 569, e-mail: kancelar_priluky@muzlin.cz.
Kontaktní osobou je paní Jana Kasálková.

Kancelář místní části Příluky a kaple sv. Martina.

Kancelář v roce 2007 navštívilo asi 276 občanů se svými dotazy, stížnostmi či problémy.
Provoz kanceláře místní části představoval
v r. 2007 náklady ve výši 130 tis. Kč (včetně
nákladů na opravu budovy).
V lokalitě jsou tři stanoviště informačních
vývěsních skříněk. V každé z nich bylo vyvěšeno 128 materiálů (usnesení rady a zastupitelstva MMZ, veřejné vyhlášky, oznámení,
různé zprávy a informace, upozornění důležité pro občany obce).
Za pracovnicí úřadovny občané přicházejí
se žádostmi o opravy veřejného osvětlení, kanálů, komunikací, chodníků, řešení dopravní
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situace, opravy lávky a mostu, odvozu odpadu a černých skládek, obnovy a údržby zeleně.
Na zástupce města se mohou občané obracet sami na veřejných setkáních s občany.
Poslední se uskutečnilo v letech 2003
a 2005. Další nejbližší setkání bude 24. 11.
2008. Zápisy z této besedy jsou vždy vyvěšené ve vývěsních skříňkách a doplňované informací, jak jsou úkoly vyplývající ze setkání
plněny. Stejně tak jsou zveřejněné na internetových stránkách města www.mestozlin.cz
(v sekci Informace o MMZ > Kanceláře místních částí, komise místních částí, vývěsní
skříňky, pracovníci na údržbu, setkání s občany > Setkání s občany).
O pravidelnou údržbu, letní či zimní úklid,
sečení menších ploch, se stará pracovník na
údržbu - tzv. "cestář", který odvádí práci občany kladně hodnocenou. Velké travnaté plochy sečou pracovníci městské zeleně.
V roce 2003 bylo v místní části Příluky provedeno pojmenování ulic, což velmi usnadnilo orientaci.
V letech 2003 - 2007 město proinvestovalo
cca 5 322,35 tis. Kč na akci "Kanalizační sběrač Želechovice - Příluky."
Po pravé straně komunikace Zlín - Vizovice
leží první část Příluk, která se táhne od hasičské zbrojnice, částí Obecin, Boněcka,
Pančavy. Je zde dobré trolejbusové i vlakové
spojení a nechybí ani obchody.
U točny MHD č. 1 a 11 vytéká známý pramen pitné vody, jehož kvalita je celoročně sledována a vyhodnocována hygienickou stanicí. Po povodních v roce 2002, kdy voda
zatopila domy při levém břehu Dřevnice
v části Přístav, Pod mlýnem, zde byly vybudovány protipovodňové zdi a hráze bránící
opakovaným záplavám. V roce 2003 byla nákladem cca 584 tis. Kč vybudována tzv. stavidlová komora. Jedná se o hradítkovou komoru na dešťové kanalizaci. V případě
zvýšené hladiny vody v Dřevnici nebo při povodni se hradítko uzavře, aby v kanalizaci
a v domovních přípojkách nedošlo ke zpětnému vzdutí vody a zatopení sklepů, případně
celých rodinných domů. Při déle trvajícím
dešti přečerpávají hasiči vodu z kanalizační
hradítkové komory do Dřevnice.
V roce 2006 byl zvýšen počet podélných
stání pro vozidla v ulici Přílucká včetně realizace přilehlého chodníku k těmto parkovacím
místům (náklady cca 469 tis. Kč).
V letošním roce došlo k úpravě oblouku
místní komunikace Pančava a rekonstrukce
SSZ I/49 - Přílucká "U Přístavu", kdy došlo
k rozšíření stávající vozovky v křižovatce
u točny MHD pro bezpečný průjezd především vozidel MHD. Úprava oblouku vyvolala
nutnou rekonstrukci světelného signalizačního zařízení (SSZ) nákladem 498 tis. Kč.
Celkové úpravy dosáhly tedy výše 797 tis. Kč.
Další důležitou částí Příluk je průmyslová
zóna, kde se budují nové průmyslové objekty
a tím vznikají nová pracovní místa. Pro zlepšení dopravy pracujících zde byla v roce 2006
zavedena linka MHD.
V této části Příluk se nachází i fotbalové
hřiště fotbalového klubu FK Příluky (v roce
2007 činila výše dotace ze strany města z Fondu mládeže a tělovýchovy 100 tis. Kč).
Sportovní aktivita občanů se zvýšila vybudováním cyklostezek od Bartošovy čtvrti po
Lužkovice.

Třetí částí Příluk je území rozložené od nemocnice po stranách cesty Dolní a Horní dědina, která jde do prudkého kopce a vede až
na Štákovy Paseky s 11 domy. Místní občané
dlouho čekali na vybudování nové komunikace místo stávající s kostkovým povrchem, jež
byla ve velmi špatném stavu. Realizace rekonstrukce Dolní a Horní dědiny proběhla v roce
2003 při celkových nákladech cca 7 583 tis.
Kč. V roce 2007 byla provedena další úprava
komunikace Příluky - Náves. Došlo ke změně
sklonu a zesílení povrchu z důvodu zajíždění
linky MHD (cca 571 tis. Kč). Od září 2007 sem
začalo jezdit sedm spojů v pracovní dny, čtyři
spoje v sobotu a neděli - což je pro místní obyvatele velkým odlehčením s dopravou. Za úvahu by stály požadavky občanů na protažení
linky až na konec Horní dědiny nebo až ke
Štákovým Pasekám. Byl by to přínos pro obyvatele, kteří musí spoléhat na vlastní dopravu
a kde stávající komunikace také neodpovídá
požadavkům dnešní doby.

Kaplička Panny Marie matky Boží.

U této cesty na vrcholu kopce, kde je krásný rozhled na Zlín a jeho okolí, je kaplička
Panny Marie matky Boží vysvěcené v r. 1934.
Druhá kaple sv. Martina stojí u komunikace Horní dědina (nad kanceláří), ale je otevřena pouze na Martinské hody a v květnu na
"májové modlení".

Parčík s pomníkem padlých příluckých občanů
v I. i II. světové válce.

Naproti kaple se rozkládá udržovaný parčík s pomníkem padlých příluckých občanů
v 1. i 2. sv. válce.
V části Padělky a cestě Za Kapličkou začíná velká výstavba nových rodinných domů.
Odbor kanceláře primátora MMZ

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2008 - III. část

Ing. Miroslav Hladík, 2. náměstek primátorky.

Vážení občané,
na svém zasedání dne 13. prosince 2007 schválilo Zastupitelstvo města
Zlína rozpočet na rok 2008. V minulých číslech Magazínu Zlín jste se seznámili se schváleným rozpočtem na rok 2008 a s plněním rozpočtu
k 30. 4. 2008. V období od dubna proběhly další změny rozpočtu, a to zejména z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících rozpočet příjmů či výdajů. Tyto změny byly provedeny rozpočtovými opatřeními, která se evidují dle časové posloupnosti. Za období leden - září
2008 bylo Zastupitelstvem a Radou města Zlína schváleno celkem 29
rozpočtových opatření, která představovala 1 277 řádků rozpočtových
zápisů. Pro Vaši informaci Vám uvádíme přehled upraveného rozpočtu
města Zlína k 30. 9. 2008.

Příjmy v Kč
Třída Název

1
2
3
4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
CELKEM

Investiční výdaje v Kč
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2008
1 032 589 000
387 017 000
27 378 000
315 320 000
1 762 304 000

1 015 413 000
203 168 000
18 700 000
254 324 000
1 491 605 000

Provozní výdaje v Kč
Oddíl

Zemědělství
a lesní hospodářství
21
Průmysl, stavebnictví,
obchod a služby
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31
Vzdělávání
32
Vzdělávání
33
Kultura, církve a sdělovací
prostředky
34
Tělovýchova a zájmová činnost
35
Zdravotnictví
36
Bydlení, služby
a územní rozvoj
37
Ochrana životního prostředí
41
Dávky a podpory
v sociálním zabezpečení
43
Sociální péče a pomoc
51
Obrana
52
Civilní nouzové plánování
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
55
Požární ochr. a integrovaný
záchr. systém
61
Územní samospráva
a státní správa
63
Finanční operace
64
Rozpočtová rezerva
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
1

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2008

4 557 000

8 673 000

11 434 000
88 590 000
1 592 000
63 255 000
116 000

12 592 000
161 436 000
1 666 000
67 644 000
157 000

88 853 000
66 782 000
17 012 000

91 967 000
65 496 000
25 582 000

167 614 000
108 098 000

372 215 000
107 539 000

182 640 000
23 533 000
4 000
947 000
47 559 000

211 685 000
18 657 000
4 000
967 000
48 479 000

10 836 000

11 686 000

236 647 000
83 120 000
64 500 000
267 689 000

247 483 000
99 747 000
5 898 000
1 559 593 000
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Oddíl

Schválený
rozpočet

21
22
23
31
33
34
35
36
37
43
52
53
55

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
0
Doprava
0
Vodní hospodářství
4 500 000
Vzdělávání
1 293 000
Kultura, církve a sděl. prostředky 1 594 000
Tělovýchova a zájmová činnost
5 000 000
Zdravotnictví
0
Bydlení, služby a územní rozvoj
7 797 000
Ochrana životního prostředí
0
Sociální péče a pomoc
80 832 000
Civilní nouzové plánování
0
Bezpečnost a veřejný pořádek
0
Požární ochr. a integrovaný
záchr. systém
4 500 000
61 Územní samospr. a státní správa
9 500 000
64 Rozpočtová rezerva
44 624 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
159 640 000

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2008
83 371 000
73 505 000
15 623 000
8 681 000
11 966 000
12 340 000
2 938 000
75 460 000
18 718 000
74 686 000
2 679 000
1 222 000
7 000 000
29 240 000
1 900 000
419 329 000

Financování v Kč
Položka

Schválený
rozpočet

Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjček
- 64 000 000
8115
Změna stavu prostředků
na bankovních účtech
0
CELKEM FINANCOVÁNÍ
- 64 276 000

Upravený
rozpočet
k 30. 9. 2008

8124

280 894 000
216 618 000

Komentář: Změna stavu prostředků na bankovních účtech představuje zapojení finančních prostředků ze zůstatku minulých období
na investiční a provozní potřeby.
Naší nepřetržitou snahou je optimalizace provozních a investičních
výdajů včetně zajištění maximálních financí do strategických oblastí
života města, jako jsou doprava, bydlení, sociální služby a podpora
rozvoje příměstských částí.
Podrobněji se rozpočtu pro rok 2008 budeme věnovat v dalších vydáních Magazínu Zlín.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, 2. náměstek primátorky

EXIT TOUR
Ve dnech 4. - 8. listopadu 2008 se Zlín zapojí do akce, která pod názvem Exit tour proběhne v pěti městech České republiky. Jedná
se o doprovodný program k nové řadě pořadu
Exit 316 - Mise vysílaného Českou televizí. Exit
316 se zaměřuje zejména na středoškolskou
mládež. Jak televizní pořad, tak navazující Exit
tour otvírají pro mladé lidi aktuální témata
v rámci prevence sociálně - patologických jevů.
Zlínský program Exit tour je velmi pestrý.
V dopoledních hodinách budou probíhat na
třech zlínských středních školách besedy se
zlínskými i mimozlínskými lektory na témata
vztahů, partnerství, závislostí, odpoledne mohou zájemci využít možností zajímavých

-64 276 000

workshopů - žonglování, hudební workshop
s členy rockové kapely, či besed se zajímavými
hosty. Odpolední program bude probíhat
v prostorách nízkoprahového zařízení T klub
DOMA na Divadelní ulici (suterén budovy
Regina) a v klubu Pod Kánoí na Sadové. Ve
čtvrtek 6. 11. večer proběhne v sále Masters of
Rock Cafe na Čepkově koncert rockové skupiny Dizmas z USA od 18 do 20 hodin.
Na organizaci této akce se společně podílí
6 zlínských křesťanských církví a občanské
sdružení Unie Kompas. Podrobný program zájemci naleznou na www.exittour.cz nebo
www.unko.cz
Martin Stavjaník,
koordinátor Exit tour Zlín

Den otevřených dveří – LDN
Den otevřených dveří připravuje Gerontologické centrum - Léčebna dlouhodobě nemocných
(LDN) v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.
Poprvé otevře své dveře všem, kteří se chtějí seznámit s problematikou péče o seniory a dlouhodobě nemocné pacienty a s chodem jednotlivých
oddělení. K prohlídce budou otevřena všechna
pracoviště.
Stáří je označováno za podzim života, proto se
zaměstnanci LDN rozhodli uskutečnit Den otevřených dveří ve středu 26. listopadu 2008 od
9.00 do 16.00 hodin. Na akci zvou širokou veřejnost a zástupce veřejných institucí pro seniory
a těší se na hojnou účast. Všechny zájemce přivítá šálkem teplého čaje společnost Teekanne, která je hlavním partnerem akce.
-hav-
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Plaťte za vodu levněji! SPOTŘEBITELSKÉ SPORY LZE ŘEŠIT MIMOSOUDNĚ

Společnost Moravská vodárenská zavedla
novou službu pro zákazníky, kteří platí vodné
a stočné složenkou. Od října lze zaplatit složenku na jednom ze 4 500 terminálů SAZKY
(kromě terminálů na pobočkách České pošty).
Výhodou této služby je pouze 15korunový poplatek, který se nemění ani podle výše placené
částky. Pro provedení platby stačí předložit čárový kód umístěný v příloze faktury. On-line terminály společnosti SAZKA jsou navíc snadno dostupné - v supermarketech, večerkách, sázkových
kancelářích nebo čerpacích stanicích otevřených
i ve večerních hodinách nebo nonstop. Možnost
využít tohoto způsobu úhrady faktury mají tedy
i zákazníci v menších městech a na venkově. Další
informace o nové službě najdete na internetových
stránkách www.veoliavoda.cz.
Helena Koutná

VSTUPNÍ ČÁST
BAZÉNU V NOVÉM
Městu Zlínu se pravidelně daří získávat finanční prostředky na obnovu kulturních památek
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR z Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón, jejichž poskytovatelem je Zlínský kraj. V letošním roce to byl příspěvek ve výši 400 tisíc korun, který byl na doporučení odborné skupiny Programu regenerace
věnován na obnovu historické budovy Městských
lázní s 25m bazénem.
Práce v celkové výši 826 tisíc korun byly zahájeny v dubnu a dokončeny 31. srpna 2008 a zaměřily se zejména na kultivaci vstupních prostor
lázní.
Obnovu potřebovalo vnější schodiště a bloky na
zeleň z původního teraca, dlažba v zádveří včetně
čistících roštů, zastřešení vstupu, cihelné vyzdívky
a teracové sokly budovy na severní fasádě, vnější
zábradlí a stožáry i vnitřní dřevěné dveře a sklobetonové příčky v zádveří. Podle dochovaných fotografií byly nově provedeny vstupní prosklené ocelové stěny včetně dveří dle technického návrhu ing.
arch. Bergmanna a dřevěné dveře do suterénu,
kterým byly navráceny prvky nautického stylu.
Objekt Zimních lázní je kulturní památka zapsaná do seznamu nemovitých kulturních památek MKČR 16. března 2001. Jedná se o jedno z posledních děl arch. Vladimíra Karfíka ve Zlíně
a bylo dokončeno v roce 1950 na místě bývalé cihelny firmy Baťa.

Píšete nám...
LIDSKÉ ŽIVOTY - NEJVĚTŠÍ HODNOTY
...a těm, kteří je pomáhají zachraňovat, bych
chtěla vyjádřit poděkování za jejich náročnou práci, a to: - jednotce rychlé záchranné služby a lékařskému a sesterskému týmu interního oddělení
Baťovy nemocnice ve Zlíně.
Díky vám všem!
Šárka Kielarová
PODĚKOVÁNÍ
Jsem dnes již bývalou studentkou Obchodní
akademie T. Bati ve Zlíně. Mám onemocnění, které mi ztěžovalo studium na této škole po celé čtyři roky. Obzvlášť náročný se pro mě stal poslední
maturitní ročník. Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Dofkové, která byla po celá léta vynikající ředitelkou Obchodní akademie T. Bati a VOŠE,
celému učitelskému sboru této školy a také spolužákům. Díky vstřícnosti a pochopení těchto lidí,
kteří často pracovali nad rámec svých povinností,
se mi podařilo studia zdárně dokončit a zpečetit
maturitou.
Jsem ráda, že jsem měla možnost studovat na
škole, kde se všem dostane pomoci a profesionálního přístupu.
Obchodní akademii T. Bati a VOŠE přeji mnoho dalších úspěchů a šikovných studentů!
Srdečně zdraví
Zuzka Volejníková, studentka
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Při řešení problémů mezi podnikatelem a spotřebitelem např.
v případě neuznané reklamace, neplnění podmínek či lhůt stanovených ve smlouvě apod., může dojít
ke vzniku spotřebitelského sporu,
jehož řešení před soudem je zpravidla zdlouhavé, komplikované
a drahé. Místo klasického soudního řízení je možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
které zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Mimosoudní řešení sporů je
systém, který má za cíl najít levné
a rychlé řešení. Je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti třetí neutrální strany,
a to v rámci mediace (tzn. řešení
sporu vzájemnou komunikací prostřednictvím neutrální kvalifikované
osoby, jejímž cílem je uzavření vzájemné dohody zúčastněných stran)
nebo rozhodčího řízení (tzn. řešení
majetkového sporu nezávislým rozhodcem, jehož výsledkem je vydání
závazného rozhodčího nálezu, který
je pravomocný a možnost soudního
přezkumu je dána jen z procesních
důvodů). Řízení však nelze zahájit,
jestliže:
• některá ze stran již podala podnět, soudní žalobu, nebo jiný zákonný prostředek k uplatnění svých práv
(např. u soudu),
• pokud je podnět zjevně neoprávněný, nebo
• pokud strana podávající podnět
neuplatnila svá práva u protistrany
(např. neuplatnila reklamaci), apod.
Očekávaným výsledkem je závazná
dohoda nebo vykonatelný rozhodčí
nález.
Řízení je zahájeno v okamžiku, kdy
se jedna ze sporných stran, tedy spotřebitel nebo podnikatel, obrátí se
svým podnětem a žádostí o řešení

sporu na kontaktní místo, které připraví kvalifikované informace k problematice, která je předmětem sporu, a navrhne možnost jeho řešení,
a to ve formě mediace nebo prostřednictvím rozhodčího řízení. Po zvolení
formy je kontaktována protistrana se
žádostí o vyjádření k podnětu a návrhu řešení sporu. Pokud protistrana
souhlasí, je vybrán mediátor nebo
rozhodce, který převezme veškerou
agendu k dalšímu řízení. Pokud jedna ze stran nesouhlasí s navrženým
řešením, řízení se ukončí s tím, že
spor bude možné dále řešit pouze
klasickou soudní cestou.
Výhody, které systém mimosoudního řešení sporů přináší, spočívají
především v rychlosti a nestrannosti
řízení, dobrovolnosti a rovněž i v nákladech, které jsou s konkrétním typem řízení spojeny. Např. mediace,
jejímž výsledkem je závazná dohoda
stran, je zdarma. V případě rozhodčího řízení uhradí strana podávající
žalobu částku ve výši 3 % z hodnoty
sporu, nejméně však 800 Kč.
Realizaci projektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů včetně
zajištění nestrannosti a nezávislost
mediátorů a rozhodců zajišťuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR ve spolupráci s Ministerstvem
spravedlnosti ČR, Ministerstvem financí ČR, Hospodářskou komorou
ČR, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR, Asociací mediátorů a spotřebitelskými sdruženími.
Kontaktním místem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
je ve Zlínském kraji Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Úplný přehled všech kontaktních míst je
uveden na internetových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu na
adrese http://www.mpo.cz/ochrana-spotrebitele/

Oprava kožního pavilonu zlepší péči o pacienty
Komfortnější prostředí a lepší péči
o pacienty umožní v září ukončená
rekonstrukce 2. pavilonu kožního
oddělení Krajské nemocnice T. Bati,
a. s. (KNTB) ve Zlíně. Stavební práce za 17 mil. Kč začaly letos v dubnu a hradí je Zlínský kraj.
Druhý pavilon je nyní zateplený,
má nová okna a opravené chodníky
a přístupové cesty k budově.
Přístavba k pavilonu vyřešila nedostatečné prostory pro specializované
kožní ambulance, rozšířila dosavadní nevyhovující sociální zázemí pro
pacienty a personál a díky ní se zvýší kapacita ošetřených pacientů.
"Každý rok lidí, kteří trpí různými
kožními chorobami a alergiemi, přibývá. Získali jsme moderní ordinace
a místnosti pro převazy bércových
vředů, léčbu lymfatických otoků
i samostatnou vyšetřovnu pro infekční kožní choroby. Modernizací

získají i pacienti využívající moderní
léčbu ve stacionáři, který ve dvousměnném provozu umožní u některých chorob i nahradit léčbu za hospitalizace," řekl primář kožního odd.
MUDr. Jan Šternberský, CSc.
Loni prošel rekonstrukcí 3. pavilon kožního odd. s lůžkovou částí.
Vzniklo v něm 21 lůžek ve dvoulůžkových pokojích vč. jednoho pokoje
pro izolaci nemocného s infekční
kožní chorobou. Všechny pokoje
jsou vybaveny sprchou a WC, k dispozici jsou dvě samostatné koupelny pro balneoterapii pro muže a pro
ženy. Úpravy za cca 13 mil. Kč hradil Zlínský kraj.
Oba pavilony teď spojuje zastřešená prosklená chodba, takže pacienti i personál mohou pohodlně procházet mezi lůžkovou a ambulantní
částí oddělení.
-hav-

O ZLÍNSKÉM SOUDNICT VÍ (1.díl)
HISTORIE
Už ve 14. století byl Zlín městečkem a jeho obyvatelé se postupem času domohli toho, že
jim přibývalo městských výsad privilegií, jak od vrchnosti, tak
od panovníka. Dobře to poznáváme v listinách z r. 1397, 1509,
1516 i pozdějších. K důležitým
městským právům patřilo vykonávání soudních pravomocí městský soud představoval autonomii městské komunity, na
zlínské radnici se soudily a rozhodovaly vzájemné spory měšťanů, a také činy spáchané na
území města. A navíc, jak se dovídáme, měl zlínský městský
soud v 15. století postavení určité autority i pro širší území,
byl totiž nadřízenou instancí
pro městečko Vizovice, a to až
do r. 1539, kdy byly Vizovice panovníkem převedeny k odvolacímu soudu v Uherském Hradišti.
Výkon soudních pravomocí
měl ve Zlíně v rukou zdejší
purkmistr s městskou radou,
a z druhé poloviny 15. století se
dochovaly aspoň krátké záznamy o kauzách, které se tu soudily. Spory začínaly leckdy
v hospodě, třeba r. 1466 je jedna svědecká výpověď zaznamenána skoro rýmovaně: "Když
jsem byl ve Zlíně u Zuba na ví-

ně...". Rozepře mívali mezi sebou místní měšťané, když se někdy mezi r. 1480 a 1490 svářili
o pořadí, kdy mají šenkovat víno. V r. 1499 se u soudu rozhodovalo o majetku po jednom
obyvateli Zlína, jenž byl zabit.
V r. 1496 přišel k soudu kvůli
ztrátě či krádeži velké sumy 40
zlatých měšťan Vaněk, a toho
navíc provokovala hubatá sousedka Kuna tak dlouho, až ji
zpohlavkoval a hned tu byl ještě
další důvod k souzení.
Takové a podobné spory přicházely před městský soud a bylo na purkmistrovi a radních,
aby vynesli výrok o vině a trestu. Silná tradice zdejšího soudnictví dodávala Zlínským sebevědomí a mnohé záležitosti se tu
rozsoudily s konečnou platností.
Avšak byly také složitější případy a pak se taková věc posílala
k vyšším soudním instancím k radě královského města
Uherského Hradiště, a odtud zase třeba až k městskému právu
v Brně. A tak se v zápisech dočteme, že komplikovanější kauzu, takovou, kterou "by rozumové naši vstihnúti nemohli",
posílali Zlínští k nalezení práva
do Hradiště. Odesílané listy začínaly ustálenými formulemi,

třeba takto: "Purgmistr a rada
města Zlína, službu svú vzkazujeme vaší milosti, páni milí,
múdří a opatrní páni přítelé
a súsedie naši milí. (...) Tehď
k vám posieláme pro naučenie
těchto dvú sporníků."
Z hrstky útržkovitých záznamů se dovídáme aspoň něco málo o tom, jak se v 15. století
u městského soudu ve Zlíně rozhodovalo. Můžeme jen litovat, že
zdejší soudní záznamy, které se
jistě na radnici psaly, podlehly
časem zkáze a nezůstalo nám
z nich nic. A tak se musíme spokojit aspoň se zprávou, že v privilegiu získaném od tetourské
vrchnosti r. 1516 se upravovala
kompetence zlínského soudu
s výhradou, že vrchnosti přísluší soudit tři nejtěžší zločiny, totiž žhářství, znásilnění a vraždu.
Nejhorší zločiny se trestaly na
hrdle. Popravovalo se oběšením,
jak vysvítá z jedné zmínky z doby kolem r. 1480 nebo 1490,
a popraviště snad bývalo tam,
kde je místo zvané Katovec (nad
Cigánovem); výmluvný je pro ta
místa i název Stinadla doložený
r. 1631.
Dr. Zdeněk Pokluda
(Pokračování v prosincovém
čísle magazínu)

NAVRHUJTE NOSITELE CENY MĚSTA ZLÍNA

✃

Až do konce listopadu očekáváme
vaše návrhy na nositele Ceny města
Zlína za rok 2008.
Z nich zastupitelé města vyberou
a na Zastupitelstvu města Zlína začátkem příštího roku schválí jednu
nebo dvě osobnosti, kterým bude
3. dubna 2009 Cena města Zlína
v obřadní síni primátorkou slavnostně předána. Jde o výtvarný symbol
a finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.
Návrhy mohou podávat fyzické
a právnické osoby. Podání musí být
písemné, podepsané a adresované
sekretariátu primátorky.
Vše, co musí podání obsahovat
o navrhovateli a o navrhovaném, se
podrobně dočtete ve Statutu Ceny
města Zlína.
Zveřejněn je na www.mestozlin.cz
- odkaz Informace o SMZ - Cena
města Zlína. Zde si také můžete připomenou nositele Ceny města Zlína
za léta 1993 - 2007.
Návrhy na nositele Ceny města
Zlína za rok 2008 zasílejte nejpozději do 30. listopadu 2008 na adresu: Statutární město Zlín, sekre-

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.

tariát primátorky, náměstí Míru
12, 761 40 Zlín.

Bc. Ilona Steinerová,
Odbor kanceláře primátora MMZ
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Listopad v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274

KINA
Rezervace vstupenek:
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin
MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
tel.: 571 817 255
OD 1. LISTOPADU
MALÉ OSLAVY
SR/ČR/Itálie-2008-96 minut-Bontonfilm-(12)
Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy...
Režie: Zdeněk Tyc
MAX PAYNE
USA-2008-100 minut-akční/krimi/thriller-Bontonfilm-(12)
V New Yorku zuří drogová válka. Vše se obrátí naruby, když na drogovou scénu vtrhne tajemný hráč...
Režie: John Moore
SAW V.
USA-2008-92 minut-titulky-thriller/horror-HCE-(15)
Další film kultovní série SAW přichází do českých kin...
Režie: David Hackl
REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA
Nizozemí/Kanada/Německo/Velká Británie/Francie/Polsko-2007139 minut- titulky-životopisné historické drama-Artcam-(15)
Životopisné drama o osobním i profesním životě známého holandského barokního malíře Rembrandta van Rijneho
OD 6. LISTOPADU
KRÁLOVA PŘÍZEŇ
USA-2008-115 minut-titulky-historické drama-BlueSkyFilm-(15)
Jediné, co se může postavit mezi dvě sestry, je království...
Režie: Justin Chadwick

HLÍDAČ Č. 47
ČR-2008-108 minut-milostný příběh-Falcon-(15)
Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu...
Režie: Filip Renč
STMÍVÁNÍ
USA-2008-titulky-romantický horor-SPI-(12)
V nové škole se Bella seznámí s tajemným Edwardem...
Režie: Catherine Hardwicke
TOKIO
Francie/Japonsko/Německo-2008-titulky-drama-CHCE
Tři krátké fantastické filmy volně inspirované Tokiem...
Režie: Michel Gondry, Leos Carax, Joon-ho Bong
DĚTEM
GOLDEN APPLE CINEMA - sobota, neděle, úterý v 11 hodin
1., 2. a 4. 11.
- BUDULÍNEK
8., 9. a 11. 11.
- MACH A ŠEBESTOVÁ
15., 16 . a 18. 11. - O DOROTCE
22., 23. a 25. 11.
- BROUČKOVA RODINA II.
29., 30. 11. a 2. 12. - HVĚZDA BETLÉMSKÁ III.
VELKÉ KINO
tel.: 577 432 936

Pondělí 3. - středa 5. listopadu v 19.30 hodin
SIROTČINEC
Mexiko/Španělsko-2007-105 minut-titulky- thriller/horor-SPI-(12)
Nechtěj vidět, abys uvěřil. Věř, abys uviděl.
Režie: Juan Antonio Bayona

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
USA-2008-113 minut-titulky-erotické drama-Bontonfilm-(15)
Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle románu Philipa
Rotha.
Režie: Isabel Coixetová

Sobota 8. listopadu v 18.45 hodin
John Adams: DOCTOR ATOMIC - přímý přenos z Metropolitní opery

KAUZA LITVINĚNKO
RUSKO-2007-105 minut-dokument-HCE-(0)
Dokument odhalující děsivá tajemství Kremlu..
Režie: Andrej Nekrasov
REPO: GENETICKÁ OPERA!
USA-2008-98 minut-titulky-horor/muzikál-HCE-(15)
Speciální dáreček od režiséra "saw série" Darren Lynn Bousmana
ČAS UMÍRAT
(a)
Polsko-2007-104 minut-titulky-drama-AČFK-(12)
Burcující snímek o lidské důstojnosti, vzepření se osudu, intrikách
a bezmoci...
Režie: Dorota Kedzierzawska
OD 27. LISTOPADU
ŽENY
USA-2008-114 minut-komedie/drama-Bontonfilm-(12)
Bohatá Newyorčanka (Meg Ryan) opouští svého muže kvůli nevěře...
Režie: Diane English
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Sobota 1. - neděle 2. listopadu v 17 hodin
VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Norsko-1996-109 minut-český dabing-hořká romantická komedieAtypfilm-(12)
Příběh o starostech a slastech dospívání...
Režie: Henrik Georgsson
Sobota 1. listopadu v 19.30 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ
USA-2008- 152 minut-akční/fantasy-titulky-Warner Bros-(12 )
Vítejte ve světě bez pravidel..
Režie: Christopher Nolan

Středa 5. listopadu v 19 hodin
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ

Čtvrtek 6. - neděle 9. listopadu (kromě soboty 8. 11.) v 19.30 hodin
FUNNY GAMES USA
USA/Francie/VB/Rakousko/Německo/Itálie-2008-111 minut-titulky-thriller-HCE-(12)
Chcete se vsadit, že v devět ráno budete mrtvi?
Režie: Michael Haneke

RALLYE SMRTI
USA-2008-105 minut-akční/dobrodružný/sci-fi-Bontonfilm-(15)
Závody na život a na smrt...
Režie: Paul W. S. Anderson

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

Sobota 1. - neděle 2. listopadu v 19.30 hodin
TROPICKÁ BOUŘE
USA-2008-103 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(12)
Revoluční komedie v režii Bena Stillera, používá fóry, na které by většina hollywoodských studií neměla odvahu (a žaludek), a ty jsou navíc
opravdu originální...

OD 13. LISTOPADU
MADAGASKAR 2 - ÚTĚK Z AFRIKY
USA-2008- akční/animovaný/komedie-Bontonfilm-(O)
Hýčkané hvězdy newyorské zoo uvízly u afrických břehů, to tak přece
nemůže zůstat...
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath

OD 20. LISTOPADU
VY NÁM TAKY, ŠÉFE
ČR-2008-90 minut-komedie-Bontonfilm-(0)
Příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu "poctivým" způsobem zkrachovat...
Režie: Martin Kotík

12. 11. - v 9.30 hodin - pro mateřské školy a rodiče s dětmi
O HLOUPÉM PECIVÁLOVI - 64 minut

Pondělí 3. listopadu v 19 hodin
(a)
UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Dánsko-2008-105 minut-drama-titulky-CinemArt-(12)
Groteskně laděný příběh o mladém policajtovi, přijíždějícím z velkoměsta na osiřelý zapadákov...
Režie: Henrik Ruben Genz

QUANTUM OF SOLACE
USA/VB-2008-106 minut-titulky- akční/dobrodružný-Falcon-(12)
Dobrodružství Jamese Bonda pokračuje.
Režie: Marc Forster

POUSTEVNA, DAS IST PARADIES
ČR-2007-74 minut-dokument-CinemArt-(12)
Dokumentární film objevuje komunitu městečka Dolní Poustevna,
které leží v česko-německém pohraničí...
Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník

VELKÉ KINO - sobota v 15 hodin
1. 11. - KÁŤA A ŠKUBÁNEK
15. 11. - PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA

Sobota 1. - středa 5. listopadu v 17 hodin
VALL - I
USA-2008-103 minut-animovaný/rodinný-český dabing-Falcon-(0)
VALL - I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač - Imunizátor) je
poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji
vyčistil...

Čtvrtek 6. - středa 12. listopadu (kromě 8. 11.) v 17 hodin
+ 10. - 12. listopadu i v 19,30 hodin
ZOHAN - KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
USA-2008-113 minut-akční komedie-titulky-Falcon-(12)
Nezahrávejte si se svým kadeřníkem!!!
Režie: Dennis Dugan

ANGLICKÉ JAHODY
ČR-2008-114 minut-drama-Falcon-(12)
Příliš horký srpen 1968. Režie: Vladimír Drha

Velkolepé představení tanečního souboru Merlin, výběr nejlepších choreografií irských tanců. Začátek v 19 hodin

Pátek 7. - sobota 8. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
+ neděle 9. listopadu v 17 hodin
MAMMA MIA!
Velká Británie-2008-108 minut-muzikál-titulky-Bontonfilm-(0)
Muzikál s písněmi skupiny ABBA
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried
Režie: Phyllida Lloyd
Pondělí 10. listopadu v 19 hodin
SEDMÉ NEBE
Německo-2008-98 minut-drama/romantický-Aerofilms-(15)
Láska přece kvete v každém věku...
Režie: Andrea Dresen

(a)

Středa 12. listopadu v 19 hodin
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Pátek 14. - sobota 15. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
+ neděle 16. listopadu v 17 hodin
MÁJ
ČR-2008-76 minut-filmová báseň-Bontonfilm-(12)
Výpravný historický film na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka
Máchy
Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický
Režie: F. A. Brabec
Pondělí 17. listopadu - kino nehraje

Čtvrtek 13. - středa 19. listopadu v 17 hodin
KOZÍ BŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
ČR-2008-80 minut-animovaná komedie-Bontonfilm-(0)
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu...
Režie: Jan Tománek
Čtvrtek 13. - středa 19. listopadu v 19.30 hodin
96 HODIN
Francie-2008-93 minut-akční/thriller-Bioscop-(12)
Čas odplaty nadešel!
Režie: Pierre Morel
Čtvrtek 20. - středa 26. listopadu v 17 hodin (kromě soboty 22. 11.)
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
USA-2008-95 minut-titulky-dobrodružný-Warner Bros-(12)
Stejná planeta, jiný svět...
Režie: Eric Brevig

Úterý 18. listopadu od 8 do 15 hodin
NEJLEPŠÍ LABORANT
4. ročník soutěže společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. - člena
skupiny Veolia Voda pro žáky druhého stupně základních škol.
Uzavřená akce pro hosty MOVO
Středa 19. listopadu v 19 hodin
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Pátek 21. - neděle 23. listopadu v 17 hodin
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
USA-2008-120 minut-titulky-akční-Bontonfilm-(12)
Zachránit svět je pekelná dřina...
Režie: Guillermo del Toro

Čtvrtek 20. - neděle 23. listopadu v 19.30 hodin (kromě soboty 22. 11.)
VICKY CRISTINA BARCELONA
USA/Španělsko-96 minut-titulky-romantická komedie-(15)
O dvou mladých Američankách a jejich milostných eskapádách
v Barceloně... Režie: Woody Allen

Pátek 21. - sobota 22. listopadu v 19.30 hodin
TOBRUK
ČR/SR-2008-100 minut-válečné drama-Bioscop-(15)
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého
města Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu...
Režie: Václav Marhoul

Pondělí 24. - středa 26. listopadu v 19.30 hodin
DĚTI NOCI
ČR-2008-84 minut-drama-Bontonfilm-(15)
Ofka (Martha Issová) je prodavačka v nonstopu a žije tak ve zvláštním
spiklenectví s lidmi, kteří jsou stejně jak ona vzhůru, když ostatní
spí... Režie: Michaela Pavlátová

Pondělí 24. listopadu v 19 hodin
(a)
THE RESOLUTION
ČR/USA-2008-81 minut-titulky-thriller/psych.-Vivatscreen-(12)
Někteří z nás si dlouho přáli, aby se jejich sny o hrdinství a touha po
obdivu ostatních staly nedílnou součástí jejich skryté existence...
Režie: Petr Smělík, Petr Hastík

Sobota 22. listopadu v 18.45 hodin
Hector Berlioz: LA DAMNATION DE FAUST (Faustovo prokletí)
- přímý přenos z Metropolitní opery

Středa 26. listopadu v 19 hodin
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ

Čtvrtek 27. listopadu - neděle 30. listopadu v 17 a v 19,30 hodin
(kromě soboty 29. 11.)
JUNO
USA/Kanada-2007-96 minut-titulky-komedie/drama-Falcon-(12)
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách...
Režie: Jason Reitman
Sobota 29. listopadu - KINO NEHRAJE
Agentura September pořádá vystoupení:
CELTIC ENERGY - Irská taneční show

Sobota 29. - neděle 30. listopadu v 17 hodin
DISASTER MOVIE
USA-2008-90 minut-titulky-komedie-HCE-(0)
Nejnovější film scénáristů a tvůrců SCARY MOVIE I., II., III., IV.
Režie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer
Pátek 28. - sobota 29. listopadu v 19.30 hodin
ZRCADLA
USA-2008-110 minut-titulky-horor-Bontonfilm-(15)
Zlo existuje... na druhé straně!
Režie: Alexandre Aja

Listopad v kultuře
KINO KVĚTEN - neděle v 15 hodin
2. 11. - CIRKUS HURVÍNEK
9. 11. - BROUČCI - S BROUČKEM JE ZLE
16. 11. - O HLOUPÉM PECIVÁLOVI
23. 11. - KRTEK A OREL
30. 11. - HVĚZDA BETLÉMSKÁ I.
18. 11. - v 9 hodin - pro mateřské školy a rodiče s dětmi
Z DEVATERA POHÁDEK

12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma. Film byl nominován na Oskara
za nejlepší zahraniční film, na Zlatého lva na MFF v Benátkách a získal Cenu diváků na MFF Karlovy Vary. N. Michalkov patří mezi špičky
ve svém oboru (Lazebník sibiřský, Unaveni sluncem). Vstupné 60 Kč

DIVADLA

Středa 12. listopadu ve 14 hodin
Golden Apple Cinema
MEJDAN V LAS VEGAS
USA-2008-99 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Cameron Diaz a Ashton Kutcher v hlavních rolích komedie
Středa 19. listopadu ve 14 hodin
VELKÉ KINO
JAK UKRÁST NEVĚSTU
USA-2008-102 minut-romantická komedie-titulky-Falcon-(0)
Tom si užívá života. Má kamarádku, na kterou se vždy může spolehnout. Až jednou...
Pátek 28. listopadu v 17 hodin
KVĚTEN
ÚTĚK DO DIVOČINY
USA-2007-148 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Příběh Christophera McCandlesse, mladého muže, který odřízl svá
pouta s civilizací a vyrazil směrem na Aljašku
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
Tel. 577 432 079, 777 019 109, www.malascenazlin.cz
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29. sobota - 19.00 hodin
Fan Vavřincová
EVA TROPÍ HLOUPOSTI

P

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

SENIORŮM
Pondělí 3. listopadu v 10 hodin
VELKÉ KINO
BATHORY
ČR- 2008-140 minut-historický thriller-Bontonfilm-(15)
Historický velkofilm Juraje Jakubiska přivádí k životu krvavou legendu Čachtické paní.

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

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

DIVADLO V ARŠE
26. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Fan Vavřincová - EVA TROPÍ
HLOUPOSTI

VELKÝ SÁL
3. pondělí - 10.00 hodin
Neil Simon: VÝBORNÁ KACHNA

STUDIO Z
4. úterý - 10.30 hodin
4. úterý - 14.30 hodin
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov
HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

12 (dříve sk. 27)

PŘEHLÍDKA NARÁZ 2008
11. úterý - 15.00 hodin
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?

5. středa - 19.00 hodin
Cimrman / Svěrák / Smoljak
ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana Praha v rámci Ozvěn festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země

12. středa - 16.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter
ZLODĚJKY

6. čtvrtek - 19.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

5. středa - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU
divadelní talk show Heleny Simerské s Tamarou Komínkovou
a Radoslavem Šopíkem
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8. sobota - 19.00 hodin
Zdeněk Fibich - Jaroslav Vrchlický
SMRT HIPPODAMIE
Společný projekt Městského divadla Zlín a Filharmonie Bohuslava
Martinů

DIVADÉLKO V KLUBU

PŘEHLÍDKA NARÁZ 2008
11. úterý - 22.00 hodin
FILM NARÁZ 2007
režie Jan Hubáček, UTB ve Zlíně

off program

Vždy ve středu
5. 11. - 19.30 hod.
NESAHEJTE NA SEKERU
Francie/Itálie 2007, 137 min., titulky. Režie Jacques Rivette
Nelítostný duel skutečných a předstíraných citů v bravurní adaptaci
Balzakovy novely. J. Rivette se Balzakem inspiroval už ve filmech Out
one a Krásná hašteřilka, ale ještě nikdy nebyl v obsahu a v duchu
Balzakovi tak věrný, jako v této nové adaptaci Vévodkyně de Langeais.
Je to jeden z jeho nejkrásnějších filmů, který dokáže na diváka silně
zapůsobit navzdory podivně nemodernímu chování svých postav.
Vstupné 55 Kč
Ozvěny 12. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 08
12. 11. - 19.30 hod.
VÁNOCE V BOSNĚ
ČR 2008, 28 min., režie F. Remunda a V. Klusák
V roce 2001 se uskutečnila bizardní výprava hvězd českého showbyznysu za českou posádkou v Bosně a Hercegovině. Mezi řádky výmluvný snímek je ironickou reflexí vzájemných paralel mašinérie vojenské
a popkulturní.
VŠECHNO JE RELATIVNÍ
Dánsko 2008, 75 min., titulky, režie Mikala Krogh.
Tvůrci se vypravili na různá místa světa, aby zjistili, do jaké míry vychází obecně lidské vlastnosti z daných životních podmínek. Jeden
z filmů prestižního výběru DOC ALIANCE, vstupné 55,- Kč
13. 11. - 19.30 hod.
GENERACE 68
Francie 08, titulky, 53min., režie Simon Brook
Návrat do doby, kdy muzika byla zázrakem, sex bezpečnou zábavou
a "flower power" zaplavovala svět. A přesto v New Yorku propukají rasové nepokoje, M. L. King klesá pod smrtícími výstřely, americké jednotky se přesouvají do Vietnamu a do Prahy vjíždějí sovětské tanky.
Ve filmu vystoupí i M. Forman nebo V. Havel.
O MEDIÁLNÍ REALITĚ
ČR 2008, 49 min., režie Vladimír Turner
Umělecká skupina Ztohoven se napojila do vysílání ČT fiktivním atomovým výbuchem. Ač byli označeni za digitální piráty, rozhodně poukázali na fenomén moderní doby nebývalou razancí anarchistického
gesta, vstupné 55 Kč
14. 11. - 19.30 hod.
GYUMRI
Arménie 2008, 68min., titulky, režie Jana Ševčíková
7. 12. 1988 zahynulo v arménském městě na následky zemětřesení 25
tis. obyvatel, z nichž byla více než třetina dětí. Film vypravuje o městě, které ve svých obrazech, výpovědích, scénách rodičů a dětí poodkrývá tradiční kulturu a paměť zakonzervovanou v jeho bizardních kulisách.
ČTENÁŘSKÉ DENÍKY
Dokumentární filmy sestavené z menších dokumentů o autorech:
M. Viewegh, L. Vaculík, I. Klíma, J. Rudiš, A. Lustig, P. Hůlová, P. Procházková, A. Bajaja. Vstupné 55 Kč
19. 11. - 19.30 hod.
SEDMÉ NEBE
Německo 2008, 98 min., titulky, režie Andreas Dresen
Neřekla si o to, prostě se to stalo. Občas po sobě pokukovali, vzájemně se přitahovali. Ale tohle se nemělo nikdy stát. Inge je zralá šedesátnice. Je vdaná už třicet let a miluje svého manžela. Ale přitahuje ji
starší muž, jménem Karl, kterému je už 76. Je v tom vášeň. Je v tom
sex. A ona si naráz zase připadá jako mladá holka... Vstupné 60 Kč
26. 11. 19.30 hod.
12
Rusko 2007, 159 min., titulky, režie a scénář Nikita Michalkov

9. neděle - 14.30 hodin
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové
O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
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10. pondělí - 10.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
PŘEHLÍDKA NARÁZ 2008
11. úterý - 10.00 hodin
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

12. středa - 22.30 hodin
ŽIVOT NEDOCENÍŠ
Radio Ivo

off program

13. čtvrtek - 22.30 hodin
KONCERT
Tabáskova partyja

off program

18. úterý - 16.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter
ZLODĚJKY
ZADÁNO

1

11. úterý - 18.30 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků divácké ankety APLAUS 2008
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

PŘIPRAVUJEME
Prodej vstupenek na listopad bude zahájen 14. listopadu 2008 (pro
předplatitele prodej již od 13. listopadu - předplatenku s sebou)

12. středa - 10.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

2. 12. - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON

12. středa - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

3. 12. - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

13. čtvrtek - 10.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON

6. 12. - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
po představení Mikulášská nadílka pro děti

13. čtvrtek - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

13. 12. - 19.00 hodin
Michal Viewegh
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

14 (dříve sk. 28)

13. čtvrtek - 19.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

P

3
HOSTÉ V PROSINCI

15. sobota - 19.00 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY
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5. 12. - 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
hosté: Milan Drobný, Irena Kousalová, Lenka Šlaisová, Jan
Smigmator, Hana Hložková

16. neděle - 19.00 hodin
HARLEM GOSPEL CHOIR
God Bless The Children - Czech & Slovak Republic Tour
koncert nejslavnějšího newyorského gospelového sboru

14. 12. - 19.00 hodin
Jevgenij Doga, Emil Loteanu
CIKÁNI JDOU DO NEBE
Městské divadlo Brno

18. úterý - 19.00 hodin
Stanislav Štepka: VEĽKÉ ILÚZIE
Radošinské naivné divadlo Bratislava

16. 12. - 19.00 hodin
4TET – VÁNOČNÍ KONCERT
Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník

19. středa - 14.30 hodin
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

2

16 (dříve sk. 25)

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

20. čtvrtek - 10.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň
BALADA PRO BANDITU
21. pátek - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň
BALADA PRO BANDITU
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2. 11. - Komorní sál, 15.30 h
TYGŘÍK PETŘÍK
Pohádka z cirkusového prostředí o malém bojácném tygříku Petříku,
který si své tygří pruhy musí zasloužit svou odvahou.
7. 11. - Kavárna Café Malá scéna, 20.30 h
TANEČNÍ PÁRTY V KAVÁRNĚ
Hity 80. let, míchané nápoje a dobrá zábava

22. sobota - 17.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON
27. čtvrtek - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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14. 11. - Kavárna Café Malá scéna, 19.00 h
TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře

11

Listopad v kultuře
15. 11. - Komorní sál, 19.30 h
Premiéra
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde budou
samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat.
Po premiéře jste zváni k premiérovému rautu!
20. 11. - Komorní sál, 19.30 h
HORKÁ LINKA (HOTLINE)
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat...
21. 11. - Kavárna Café Malá scéna, 19.00 h
Novinka
TURNAJ V PEXESU
Přijďte se pobavit další stolní hrou. Tentokrát je to po Člověče, nezlob
se! oblíbené Pexeso.
Všichni hraví lidé zváni a vítáni!
22. 11. - Komorní sál, 19.30 h
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
23. 11. - Komorní sál, 15.30 h
MODREJ DRAHOKAMEN ANÓBRŽ FIALOVÁ GIZELA
A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřední.
O tom, kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého kamaráda Malýho
Jardu ze spárů zlé Gizely, jako zelí kyselý.
Veselá pohádka s herci, písničkami i loutkami.
27. 11. - Komorní sál, 19.30 h
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
28. 11. - Kavárna Café Malá scéna,18.00 h
SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ...
Přátelé poezie a hudby ve spolupráci se ZUŠ Zlín pořádají Setkání
s osobností - literátem Františkem Bobákem. Večerem bude provázet
Markéta Pavlištíková.
Celý pořad bude propojen s hudbou.
30. 11.
Premiéra
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Kdo by neznal Trautnberka, Kubu, Anče a Hajného? A především
Krakonoše. Nejen pro naše nejmenší je tady nová pohádka.
Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut před
představením.
Případné rezervace na tel.: 776 575 307 či osobní rezervace v kavárně
Café Malá scéna.

GALERIE – VÝSTAVY
KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Skupina Rubikon
skleněné plastiky - obrazy - grafika
ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Michal Bauer - Struktury

do 30. listopadu 2008

do 16. listopadu 2008

Stálá expozice
České moderní umění ze sbírek KGVUZ
do 23. listopadu 2008
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních prostor
galerie.
GALERIE ATELIÉR
Santražiny 3061, Zlín, www.galeriepodradnici.cz
Prodejní výstava - Obrazy ze sbírek: Hroch, Hofman, Kousal,...
Otevřeno: na telefon 603 727 950
GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
Zlín, budova radnice
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, www.galeriepodradnici.cz

BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921
3. 11. - 21. 11.
VÝSTAVA K 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL ZLÍN
Výstava u příležitosti 110 let od založení TJ Sokol Zlín a 90 let od vzniku Československa. Návštěvníci budou moci prohlédnout si nejen fotografie z různých období činnosti TJ Sokol Zlín, ale např. i almanachy, které tato organizace vydala během posledních deseti let, 3. etáž
(denně do 22 hod.).
24. 11. - 12. 12.
10 LET
OD ZALOŽENÍ KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ ZLÍN
Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s důvody vzniku československých výsadkových jednotek a jejich dalším vývojem až do dneška. Výstava rovněž prostřednictvím fotografií přiblíží současnou činnost Klubu výsadkových veteránů Zlín, v rámci které její členové
usilují o připomínání odkazu výsadkářů bojujících za druhé světové
války proti fašismu. Kromě fotografií bude možno si na výstavě prohlédnout i pamětní medaile, vyznamenání či odznaky, 3. etáž (denně
do 22 hod.).
STÁLÉ VÝSTAVY
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22
hod.)
Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje také
o satelitních městech baťovského impéria.
(V pracovní dny 7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase
(10-22 hod.) a restaurace ve 3. etáži (14-22 hod.; víkendy od 10 hod.).
ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162,
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa
Do 29. 11.
VÝSTAVA - "NAPŘÍČ ČASEM, ZLÍN - 1918 - 2008"
Výstava dobových dokumentů a fotografií, zachycuje významné a stěžejní události ve Zlíně během let 1918 - 2008.
5. 11. - 19.00 hodin
JAZZOVÝ KONCERT
V podání Jazzového tria - Uhlíř, Jurkovič, Helešic předloží svým posluchačům další hudební lahůdku.
Darko Jurkovič - kytara - jeden ze dvou kytaristů na světě, kteří tak
dobře ovládají kytarovou techniku "two hands tapping" a současně
jsou vynikajícími interprety jazzové hudby.
František Uhlíř - kontrabas - jeden z nejlepších evropských hráčů na
kontrabas.
Jaromír Helešic - bicí nástroje - působil v různých jazzových formacích, vystupoval s různými hudebními projekty po celé Evropě.
Vstupné dospělí 99 Kč, studenti 50 Kč
Možno zakoupit v Alternativě - kulturním institutu Zlín (Kolektivní
dům) nebo v Městském informačním a turistickém středisku (přízemí
radnice).
10. 11. - 19.00 hodin
Komorní koncert s promítáním diapozitivů
"PODZIMNÍ VARIACE - CONCERTO GROSSO
V PRŮBĚHU STALETÍ..."
Komorní orchestr "Concertino" zahraje skladby A. Corelliho, A. Vivaldiho, G. F. Händela.
Vstupné: dospělí 70 Kč, studenti 50 Kč
Možno zakoupit v Alternativě - kulturním institutu Zlín (Kolektivní
dům).
12. 11. - 18.00 hodin
KONCERT ZUŠ JIŽNÍ SVAHY

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz
Pokladna FBM: 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz

Autorská výstava: František Květoň - obrazy
Jaroslav Wasserbauer - skleněná plastika
Výstava trvá od 13. 11. do 30. 11. 2008
Zdeněk Červinka - autogramiáda, obrazy, 20. 11. 2008
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
KABINET T.
12. budova továrního areálu Svit, Zlín
tel.: 728 302 879, www.kabinett.cz
Lubomír Jarcovják - obrazy, objekty, autorské papíry
Vernisáž výstavy za účasti autora 6. 11. od 17 hodin
Otevřeno: čt, pá 15-19 hod., so 10 -15 hod. nebo tel.: 728 302 879
GALERIE K + P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná I/1719, tel.: 577 437 651, 603 463 676
e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz
V sobotu 8. 11. v 18 hodin bude zahájena výstava - Josef Bartoloměj
Král - Jak jde čas - olej, kresba - za účasti autora.
Současně probíhá stálá výstava autorů: Olbram Zoubek, Adolf Born,
Jiří Brázda, Jiří Suchý a další.
Otevřeno: po-pá 9 - 12, 13 - 17, so 9 - 12 h.
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Prodejní doba:

Po
14.00 - 17.00
Út - Čt
10.30 - 17.00
(v den konání koncertu do 20.00)

HARMONIA MORAVIAE
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU
6. 11. v 19.00 hod. - Dům umění Zlín
Koncert z árií a písní G. Rossiniho, G. Gershwina, P. I. Čajkovského, F. Schuberta ad.
Sólista: Štefan Margita, tenor
Dirigent: Marek Štilec
8. 11. v 19.00 hod. - Městské divadlo Zlín
J. VRCHLICKÝ, Z. FIBICH: SMRT HIPPODAMIE
Dirigent: Roman Válek
MIMOŘÁDNÝ KONCERT
14. 11. v 19.00 hod. - Dům umění Zlín
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob
J. S. Bach: Koncert d moll pro dvoje housle
Sólista: Jaroslav Svěcený, housle
Pavel Mikeska, k.m. FBM, housle

A2
20. 11. v 19.00 hod. - Dům umění Zlín
A. Dvořák: Česká suita D dur, op. 39
V. Ullmann: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka
L. Janáček: Příhody Lišky Bystroušky, suita
Sólistka: Soňa Červená, recitace
Dirigent: Ondřej Kukal
B2
27. 11. v 19.00 hod. - Dům umění Zlín
TÓNY NAD MĚSTY
C. Debussy: Malá suita
J. Rodrigo: Koncert z Aranjuezu
S. Rachmaninov: Symfonie č. 2 e moll, op. 27
Sólistka: Miriam Rodriguez Brüllová, kytara, Slovensko
Dirigent: Patrick Doumeng, Francie

MUZEUM
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632,
www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
VELKÝ SÁL
Do 23. listopadu 2008
DOTEKY ORIENTU
Výstava Doteky Orientu, kterou společně připravila muzea Zlínského
kraje, přibližuje kulturu a řemeslnou zručnost obyvatel Iránu,
Turecka, Číny a Japonska prostřednictvím porcelánu z 18. - 19. století, perských koberců i orientálního nábytku, dekorativních předmětů a zbraní.
Z Archivu H + Z zlínského muzea jsou vystaveny fotografie Japonska dr. J. Havlasy z roku 1913 a cestovatelů ing. J. Hanzelky
a ing. M. Zikmunda z 60. let 20. století.
Výstava se koná ve velkém sále zlínského zámku od 18. 9. do 23. 11.
2008 a během října a listopadu ji doplní cyklus přednášek na téma
orientální hudba, příprava čínského jídla, vše o čaji a pěstování bonsají.
MALÝ SÁL
Do 28. listopadu 2008
NEJEN NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH
Historické radiopřijímače ze sbírky Miroslava Chluda.
SPOJOVACÍ CHODBA
Do 23. listopadu 2008
ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ 1954 - 2008
Výběr z tvorby vynikajícího fotografa Pavla Diase.
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
11. 11. - DEN ŘEMESEL
Den řemesel u příležitosti svátku svatého Martina pořádá Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Celý den budou v muzeu k vidění ukázky zapomenutých řemesel. Své
umění ukážou například košíkáři, dráteníci, řezbáři. Uvidíme, jak se
pletou ošatky ze slámy, jak se vyrábí brousky nebo svíčky z litého vosku. Odpoledne v půl druhé vyjede od budovy muzea za zvuku fanfáry
svatý Martin na bílém koni. Doprovázet ho bude družina zpívajících
malých Martínků, kteří budou rozdávat pozvánky na vánoční programy v muzeu.
Den řemesel - expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek
v 8 hodin, konec v 16 hodin.
Svatý Martin vyjede od muzea v 13.30 hodin.
MUZEJNÍ ČTVRTKY
- pozor, začínají v 17 hodin - přednáškový sál muzea
Čtvrtek 6. 11. v 17 hodin
HUDBA ORIENTU - HUDEBNÍ KULTURA ČÍNY A JAPONSKA
Čínská i japonská kulturní tradice je s hudbou spjata od samého počátku. Díky dochovaným pramenům je možné sledovat její vývoj dál
než u jiných zemí.
Také pojetí hudby bylo po dlouhá léta naprosto odlišné od pojetí nám
známého. Kromě čistě hudebních koncertů nalezla hudba své místo
také ve velmi oblíbeném žánru, kterým je hudební divadlo. Přednáší
Mgr. Jitka Bařinková ze Zlína.
Přednáškový sál muzea
20. 11. a 27. 11. v 17 hod.
MADAGASKAR I. A II. ČÁST
Přednáší RNDr. Dušan Trávníček, MJVM Zlín.(Přednáškový sál)
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: ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
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

Listopad v kultuře
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
KLUBU PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
4. 11. - začátek v 17.00 hodin
MADAGASKAR
Druhá část přednášky o přírodovědecké expedici do této vzdálené exotické země. Přednáší RNDr. Dušan Trávníček, účastník expedice.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
11. 11.
DEN ŘEMESEL (program pod hlavičkou muzea)
18. 11. - začátek v 17.00 hodin
EVANGELICKÁ CÍRKEV
A OKOLNOSTI POSTAVENÍ JEJÍHO KOSTELA VE ZLÍNĚ
Beseda s autorem publikace historikem Davidem Valůškem
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
25. 11. - začátek v 17.00 hodin
MUDR. FRANTIŠEK VESELÝ
A BUDOVÁNÍ MODERNÍHO LÁZEŇSTVÍ V LUHAČOVICÍCH
Přednáší PhDr. Blanka Petráková
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

KURZY
DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín,
tel.: 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Pro žáky základních škol, kteří se budou hlásitke studiu na středních
školách, nabízíme kurz:
Přípravka na přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého.
Pro další pololetí školního roku 2008/2009 chystáme:
POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ:
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i balonech, cvičení od
hlavy po paty, pilates+jóga, pilates pro ženy nad 40 let, gynegymnastika, tai-či
- posilování a formování postavy - kalanetika, kalanetika+power jóga,
aerobic, body styling, fit ball, kondiční cvičení, pilates mix
- škola šermu kordem pro začátečníky
POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI:
- junior aerobic (od 5 do 12 let),
- klubíčko, pohádkové cvičení (od 3 do 5 let),
- sebeobrana (od 9 do 14 let)
Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ
tel.: 728 989 184
Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
katedra designu, ul. Zahradnická, III. etáž, uč. 314
PŘIPRAVUJEME:
Nový termín výtvarné výuky pro děti - čtvrtek od 16 do 17.30 hod.
Zahájení 15. 1. 2009, kurz potrvá do 25. 6. 2009.
KURZ KERAMIKY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
úterý 15.00 - 17.00 hod.
Zahájení - 13. 1. 2009, kurz potrvá do 26. 5. 2009
ZÁPIS do výtvarných kurzů na období leden - červen 2009
ve dnech 10. a 11. 12. (st a čt) od 15 do 18 hod.
- výtvarné kurzy pro děti (po, st, čt, pá)
- večerní kresba pro veřejnost (pá)
- malířské techniky (po, út, st, pá)
- knihařský kurz (čt)

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz,
e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
5. 11. - 13.30 h: Leonard Bernstein - oběť své geniality, glosy a hudební ukázky ze závratné kariéry mistra taktovky, ve spolupráci
s Domem seniorů Zlín (sálek hudebního oddělení)
5. 11. 17 h - Architektura - věc veřejná, přednáška a beseda s M. A.
Svatoplukem Sládečkem, 12. část cyklu o architektuře (sálek hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
4. a 7. 11. - 10 -12 h: Jednoduchá práce s texty (základní pojmy,
práce s textovým editorem, psaní a formátování jednoduchých textů) poplatek 150 Kč
26. 11. - 15.00-16.30 h: Elektronický katalog knihovny (hledání
dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se čtenářským kontem apod.)
28. 11., 2. a 4. prosince - 10-12 h: Elektronická pošta a komunikace přes internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní
schránky na internetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky, komunikace mluveným slovem, případně i obrazem základy telefonování, práce s mikrofonem a kamerou).
Poplatek 150 Kč

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

loweenském duchu. Výstava strašidelných lampiček, dekorací a vlastnoručně vyrobených masek. Soutěžíme o ceny! Přezůvky s sebou.
Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Ústřední knihovna
Jak u nás malují malí i velcí - výstava prací k 20. výročí založení ZUŠ
Zlín-Jižní Svahy (přízemí)
Staré cikánské pohlednice - ze soukromé sbírky Jana Ráce (vitriny
v 1. a 2. patře)

15. 11. Volná sobota - tradiční dopol. program pro všechny děti. 9.30
-13.00 h. vás čeká práce ve výtvar. ateliéru, počítače, hry a soutěže
v tělocvičně. S sebou přezůvky a svačinu.
Vstup zdarma.

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Knihovní strašidlo - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Spirála v přírodě - ZŠ Malenovice, Komenského

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
1. 11. W. Allen: Výstřely na Broadwayi, komorní sál, 19.00 hod, divadelní představení dramatického oboru
4. 11. Třídní besídka p. Věry Žákové, učebna č. 14
5. 11. I. hudební večer, komorní sál, 17.30 hod.
8. 11. W. Allen: Výstřely na Broadwayi,
Komorní sál, 19.00 hod.
11. 11. Martínci - tradičný průvod městem s Martinem na bílém koni, 13.30 hod. od zlínského zámku
12. 11. Recitál Pavla Březíka (viola) a Martiny Mergentálové (klavír), komorní sál, 18.00 hod.
19. 11. II. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.
26. 11. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru, foyer školy, 17.30
hod. Zahájení výstavy "Inspirace uměním"
26. 11. Koncert učitelů, Komorní sál, 18.00 hod.
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín, "Prostor, světlo
a stín", 2. etáž, Baťův mrakodrap
ZUŠ MALENOVICE,
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm
18. 11. 2008 - zrcadlový sál ZUŠ, 17.30 hod.
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Ve vestibulu VO bude v listopadu ke zhlédnutí výstava prací s názvem
Pohádky.
ZUŠ MORAVA
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, tel.: 577 018 897
e-mail: zusmorava@seznam.cz, www.zusmoravazlin.cz
19. 11. Komorní koncert žáků ZUŠ
Baťova vila, začátek v 17.00 hod.
23. 11. Matinée bývalých i současných žáků ZUŠ
Host: Dr. Dominik Šedivý z Vídně
Foyer Filharmonie B. Martinů Zlín, začátek v 10.00 hod.
30. 11. Adventní koncert učitelů a žáků ZUŠ
Kostel sv. Mikuláše Fryšták, začátek v 15.30 hod.
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz
18. 11. - 21. 11. "Týden otevřených dveří" - prohlídka školy s možností návštěvy výuky hudebního a výtvarného oboru v době od 14.00
do 17.00 hod.
18. 11. "Hudební podvečer"
- sálek školy, začátek v 18.00 hodin
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
tel.: 577 437 434, 736 102 424,
e-mail harmonya@volny.cz, www.volny.cz/harmonya
Hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Novinka:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé

DĚTI A MLÁDEŽ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA, příspěvková organizace,
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
e-mail: ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), tel.: 577 142 742,
e-mail: i.malikova@ddmastra.cz
1. 11. Volná sobota - S HALLOWEENEM. Pro všechny děti. 9.30 13.00 h. Práce ve výtvar. ateliéru, počítače, hry v tělocvičně, vše v hal-

Volná místa v kroužcích Keramika, Keramika pro dospělé, Malí mistři,
Píšťalka, Meteomráček, Výuka francouzského jazyka, Sebeobrana.
Ve spolupráci s 8. ZŠ a 11. ZŠ jsme otevřeli tyto kroužky: Keramika,
Malí mistři, Orientální tance, HIP HOP, Street dance, Mažoretky,
Meteomráček, Cestovatel, Francouzský jazyk, Počítače, Aerobic
a další. Podrobnější informace na tel.: 577 142 297. I. Malíková,
Mgr. M. Ordeltová
Centrum ekologické výchovy
(Eva Kudelová, Monika Hiblerová), tel.: 577 142 297,
e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz
5. 11. Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14 - 17 h. Tradiční akce
pro veřejnost, pro všechny, kdo mají rádi zvířátka. Uvidíte kajmana,
gekončíky, ještěrkovce, želvy, andulky, činčily, užovky, korálovky,
sklípkany, králíky, pískomily, osmáky aj.
Vstup zdarma.
29. 11. Volná sobota - sobotní dopol. program pro děti, 9.30 - 13 h.
Tentokrát vás čeká prohlídka zvířátek v Malé zoo, počítače a hry. S sebou svačinu, přezůvky. Vstup zdarma.
Volná místa v kroužcích:
Indiáni (pro děti dobrodruhy), Bowling (pro děti od 6 let)
Ve spolupráci s 11. ZŠ jsme otevřeli kroužek Přírodovědy.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030,
e-mail: m.rabek@ddmastra.cz
15. 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, startovné 20 Kč/hráč.
Na turnaji mohou startovat pouze přihlášená družstva, počet družstev
omezen. Přihlášky 4členných družstev a úhrada startovného nejpozději do středy 12. 11. do 18.00 h v DDM ASTRA Družstevní. 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. Přihlášky: M. Rábek,
tel. 577 142 297, 723 318 030, milan.rabek@ddmastra.cz.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová), 575 753 484,
e-mail: kratinohova@ddmastra.cz
7. 11. Korálkové párty II" - výroba ozdob a šperků z korálků, 14.0017.00 hod., přihlášky do 31. října, vstupné 30 Kč
Novinka! Pinokio - divadelní dílna, pondělí 16.00-17.30 hod.
Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
e-mail: z.konigova@ddmastra.cz
7. 11. "Slupky z mého ovoce přemění se po roce" - Vernisáž ekologicko-výtvarné soutěže. V Zelenáčově šopě ve 14 h. Vyhodnocení a ocenění.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) 575 753 486, e-mail: e.sterbova@ddmastra.cz
10. 11. Udělej si kostým - Mikuláš, čert, anděl - od 13 do 17 hod.,
poplatek 40 Kč
28. 11. Připravujeme advent (rukodělné činnosti) - od 13 do 17
hod., poplatek 50 Kč
Nabízíme nové zájmové kroužky: Audio-video-studio, RC auta, malý
strážník, tradice a řemesla, Barbie, Pat a Mat, chatař-chalupář aj.
Hledáme externího vedoucího pro zájmový kroužek - lodní modelář,
počítače I. - začátečníci.
SARKANDER
Pobočka Zlín, Katakomby - budova Regina. Divadelní 6, Zlín,
e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel.: 575 570 295
TVOŘIVÁ SETKÁNÍ
21. 11. Výroba svíček - 15.30 - 17.30 hod. - výroba gelových a parafínových svíček rozmanitých tvarů a velikostí.
ADVENTNÍ VĚNCE
29. 11. Adventní věnce - 8.30 - 10.30 hod. - výroba a zdobení
adventních věnců a vánočních dekorací. Nahlaste, zda máte korpus
věnce.
Na obě akce určené pro děti, mládež a dospělé se přihlaste předem na
e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel.: 575 570 295. Materiál je
zajištěn.
VÝTVARNÁ ODPOLEDNE - budova Regina - Divadelní 6
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem.
Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,
zpívání
Pondělí, úterý 14.30 - 17.00 h, středa 14.00 - 17.30 h
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Listopad v kultuře
VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Římskokatolická fara Malenovice, tel.: 731 604 304
Každý čtvrtek

I. skupina děti 5 - 8 let, 15 - 17 hodin
II. skupina děti 9 - 15 let, 17 - 19 hodin

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009,
e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Volný vstup:
Klub pro děti (11 - 14 let) - Út - Pá 14.30 - 18.00 h
Klub pro mládež (od 14 let) - Út, Pá 14.30 - 18.00 h; St, Čt 16.00 20.00 h
Nealkodiskotéky: 14. 11. a 28. 11. - 19.00 - 23.00 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let.
Výlety: mládež od 14 let - 8. 11. - výlet (info nástěnky)
děti 10 - 14 let - zpravidla 3. sobota v měsíci

Kurz pro nastávající rodiče - pro páry i jednotlivce, vždy ve středu od
18.00 h; témata setkání: Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě,
Návrat plodnosti po porodu a plánování rodiny, Manželské vztahy po
příchodu dítěte. Můžete se průběžně hlásit do dalšího kurzu.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí, středa - dopoledne,
čtvrtek - odpoledne na Orlovně
Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let, skupinky rozdělené dle věku dětí (rozvíjení motoriky, řeči a komunikace,
spolupráce mezi matkou a dítětem). 6 lekcí vždy v úterý
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 3. 11. výroba panáčků
z vlny, 10. 11. výroba obrázků pomocí ubrouskové techniky a 24. 11.
zvonečky z květináčů od 16.00 do 17.30 h
Tvořivé dílny - sál Centra v 15.30 h, úterý 18. 11. malování na hedvábí
Kurz efektivního rodičovství aneb jak dobře vychovávat své děti:
v pondělí od 17.30 do 19.30 h v sále Centra; termíny: 24. 11., 1. 12.
Hlídání dětí zajištěno.
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy - tělocvična 9. ZŠ,
Štefánikova, úterý 18.00 -19.00 h
Modlitby matek - klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín.
2. čtvrtek v měsíci od 9.00 h

15. 11. Akce pro mladé dobrovolníky - George 40.
29. 11. Pletení adventních věnců
Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let:
Kavárna Út 8.30 - 11.30 h; St 8.30 - 11.30 h

AKCE
Rodinný karneval na ledě - 9. 11. od 14.30 do 16.30 h, PSG Aréna
(nová ledová plocha). Těšte se na rej masek, soutěže, autogramiádu
zlínských hokejistů, sledge hockey a spoustu zábavy.
MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com

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.
Po
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal,
sbor - viz nástěnky.
Klub pod věží: od listopadu - neděle 17.00 - 20.00 hod.
23. 11. 2008 - Církevní Silvestr
UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
T klub Pod Stráněmi (9 až 12 let)
kontaktní osoba: Bc. Hana Tománková, tel.: 577 011 947

8.00 - 17.00 h
14.00 - 17.00 h

Út
St
Čt

8.00 - 17.00 h
14.00 - 16.00 h
10.30 h

Pá

14.00 - 16.00 h
11.00 - 14.00 h

Volné setkávání maminek a dětí, výměna
zkušeností, besedy
Setkávání maminek s dvojčátky (každé druhé pondělí v měsíci)
Angličtina pro děti
Tvořivá středa - dle měsíčního programu
Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při
klavíru
Angličtina pro děti (MŠ Milíčova)
Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá (nutno
se předem nahlásit)

3. 11.

15.00 - 17.00 h

5. 11.

8.00 - 13.00 h

6. 11.

11.00 - 13.00 h

7. 11.

8.00 - 13.00 h

První pondělí v měsíci a 17. listopadu je zavřeno.
Dílny: břišní tance, žonglování, horolezectví, keramika
Provozní doba: po 15.00-19.00 h; út - pá 14.00-19.00 hodin
Klubové večery:
6. 11. Hrajeme si s podzimem
13. 11. Naše -Vaše Téčko
20. 11. Nejmilejší Večerníček
27. 11. "Je libo cigaretku?"
T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 739 309 419
Dílny: břišní tance, break dance
Provozní doba: po - čt 15.00-20.00 hod., pá 14.00-18.00 hod.
Klubové večery:
6. 11. Hudební večer
13. 11. Naše-Vaše Téčko
20. 11. Téma: drogy a závislosti
27. 11. Kdo je tvůj přítel?

RODINA
CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,
tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 8 - 12,
Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, poradna přirozeného plánování rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek: maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 h
Klub maminek Zlín
- každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6
6. 11. Cestou od křivdy k odpuštění (beseda)
13. 11. Podzimní tvoření s dětmi
20. 11. Onemocnění rakovinou prsu (beseda)
27. 11. Hrátky s dětmi
Klub maminek Štípa
- domek "Na Čalovém"u vchodu do ZŠ Štípa, každé úterý
4. 11. Městské divadlo Zlín (Hrátky s čertem)
11. 11. Jak se starat o pokoj. rostliny-beseda
18. 11. Solná jeskyně Solanka,10 h, Bartoš. ul.
25. 11. Výroba adventních věnců
Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí
3. 11. Kosmetika JUST,typ na vánoční dárek
10. 11. Přednáška o zdravé výživě
24. 11. Výroba adventních věnců (věnec a přízdoby s sebou)
Angličtina - pro mírně pokročilé, ve středu v sále Centra pro rodinu
9.00 - 10.30 h nebo 10.30 - 12.00 h. Kurzovné 90 Kč za jednu lekci,
platba vždy v den konání. Vhodné i pro maminky na rodičovské dovolené, hlídání dětí zajištěno.
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10. 11. 14.00 - 17.00 h
12. 11. 14.00 - 16.00 h
14. 11. 13.00 - 14.00 h
19. 11. 14.00 - 16.00 h
24. 11. 10.30 - 11.00 h
26. 11. 14.00 - 16.00 h

seminář pro rodiče: "Znaková řeč pro batolata",- Mgr. Michaela Sovadinová
Vánoční fotografování dětí
- Pavel Ligr
Den krásy s MARY KAY
(přírodní kosmetika)
Vánoční fotografování dětí
- Pavel Ligr
Setkání maminek s dvojčátky
Tvořivá středa - Dýně
Povídání s Dášou "O partnerství z pohledu astrologie" (cena 30 Kč)
Tvořivá středa - hra s barevnou tuží
Divadýlko pro nejmenší - O zlé koze
Tvořivá středa - sova

Připravujeme:
Mikulášská nadílka pro děti se uskuteční v pátek 5. 12. 2008 v době
od 10.00 do 11.00 hod. v MC.
DOMINO
Santražiny 4224, tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809,
mobil: 739 141 082, www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu
BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - MRAVENIŠTĚ - prostory v samém centru města,
tel. 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel. 737 675 844
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu
Břišní tance - tancování pro maminky či babičky s dětmi od 3 do 8 let
Břišní tance pro těhotné maminky - NOVINKA - taneční aktivita určená těhotným maminkám
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Přihlášky přijímáme na tel.: 577 218 708, 739 141 082 nebo osobně
v kanceláři občanského sdružení DOMINO.
Fotografování dětí, rodin - fotografování dětí profesionálním fotografem. Termíny na www.idomino.eu
Lampionový průvod městem pro rodiče (prarodiče) s dětmi. Termín
17. 11.
Dětské diskotéky - 1x za měsíc v nedělním odpoledni. Každá diskotéka má své téma. Termíny na www.idomino.eu
Workshopy - různého zaměření, 1x za měsíc, Děti si mohou zatím pod
odborným dozorem hrát v herně. Termíny na www.idomino.eu
TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
tel.: 603 508 153
Pohybové a taneční kurzy pro děti od 3 let a mládež do 18 let. Děti jsou
rozdělovány do jednotlivých oddělení dle věku a zaměření.
Taneční a pohybová průprava - pro děti od 3 do 6 let
Mix dance - Hip, hop, Disko dance - pro děti od 7 do 12 let
Street dance - Hip, hop, R’N’B’- pro děti od 13 let a výše
DĚTSKÝ KLUB DOMINO - MRAVENIŠTĚ
tel.: 739 141 082
Organizované aktivity:
Správňáci - sportovní klub, Džampík - sportovní klub pro rodiče či
prarodiče s dětmi od 1,5 roku, florball, keramika, Šikulka - výtvarný
kroužek, dramatický kroužek, žonglérský klub, Předškoláček - pří-

prava na vstup do školy pro děti od 4 let s využitím Montessori pedagogiky.
Neorganizované aktivity:
Klub Mraveniště - určený pro děti školního věku, mohou si přijít zahrát hry, pobavit se s kamarády, udělat si domácí úkoly... Každý pracovní den v době od 12.00 do 15.00 hodin.
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

AGENTURY
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín, tel.+ fax: 577 042 214,
www.september.cz, september@zlin.cz
18. 11. v 19.00 h - Academia centrum UTB Zlín
D. RIUZ, F. BETTANINI: BEZ PŘEDSUDKŮ
Skvělá a pikantní komedie o střetu ženského a mužského světa.
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
29. 11. v 19.00 h - Velké kino Zlín
CELTIC ENERGY - IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
Velkolepé vystoupení tanečního souboru Merlin, výběr nejlepších choreografií irských tanců
6. 12. v 19.00 h - Academia centrum UTB Zlín
J. ORTON: ČISTÁ KOŘIST
V. Postránecký, L. Mrkvička, H. Sršňová, V. Udatný a další
9. 12. v 19.00 h
W. RUSSELL: SHIRLEY VALENTINE
Skvělá Simona Stašová v 10 rolích komedie o ženách, nejenom pro
ženy.
10. 12. v 19.00 h - Academia centrum UTB Zlín
KONCERT THE BACKWARDS - BEATLES REVIVAL
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com
4. 11. - 18.00 h - Masters of Rock Café
Heidenfest - Finntroll (Fin), Primordial (Irl), Eluveitie (Swi),
Equilibrium (Ger), Catamenia (Fin), Manegarm (Swe)
Nový putovní vikingský festival! Pohané vyráží do boje a přinesou s sebou excelentní metalovou párty!
5. 11. - 20.00 h - Masters of Rock Café
EPICA (Nl) + AMBERIAN DAWN (Fin)
Holandská gothic/metalová kapela v rámci tour k nové desce
"The Divine Conspiracy". Speciální host: Amberian Dawn (Fin).
6. 11. - 20.00 h - Sportovní hala Novesta
TŘI SESTRY + DIVOKEJ BILL
Dvě naše populární rockové kapely Divokej Bill a Tři Sestry se po
4 letech dávají opět dohromady, aby nás všechny obdařily radostí ze
života.
29. 11. - 14.00 h - Sportovní hala Novesta
Zimní Masters of Rock - Lordi (Fin), Gamma Ray (Ger),
Destruction (Ger), Firewind (Gre), Debauchery (Ger)... a další.
4. ročník zimní verze největšího mezinárodního rockového festivalu
u nás!
PŘIPRAVUJEME:
7. 12. - 20.00 h - Masters of Rock Café
Enslaved (Nor) + Stonegard (Nor) + Kraków (Nor)
Jediný, exkluzivní koncert temně metalových vikingů pro ČR v rámci
turné k nové desce!
8. 12. - 20.30 h - Kostel Sv. Filipa a Jakuba
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2008
Jediný gospelový koncert v kostele! Strhující show amerických gospelových zpěváků. Vystoupí Cedric Shannon Rives and High Praise
Gospel Songers (USA).
15. 12. - 19.00 h - Velké kino
SCREAMERS
Nová vánoční show slavné travesti skupiny.
21. 12. - 10.00 h - Velké kino
MICHAL NESVADBA - MIKULÁŠ S MICHALEM
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
1. 11. - 20.00 h
Skapárty vol. 2 - Fast Food Orchestra, Timudej, Vysoké Napětí
Skákací skavečírek je opět tady a s ním i tři výborné skakapely - FAST
FOOD ORCHESTRA, Timudej a Vysoké Napětí.
3. 11. - 19.00 h
DÍVČÍ VÁLKA (Divadlo Františka Ringo Čecha)
Nejnavštěvovanější a nejlepší divadelní komedie všech dob pojednávající o věčném boji mezi muži a ženami. Hrají: F. R. Čech, J. Sypal,
P. Martinák, P. Novotný, B. Štěpánová, A. Vyskočilová, N. Johannes

Listopad v kultuře
4. 11. - 18.00 h
Heidenfest - Finntroll (Fin), Primordial (Irl), Eluveitie (Swi),
Equilibrium (Ger), Catamenia (Fin), Manegarm (Swe)
Nový putovní vikingský festival! Pohané vyráží do boje a přinesou s sebou excelentní metalovou párty!

25. 11. - 20.00 hod.
JAKUB NOHA BAND

5. 11. - 20.00 h
Epica (Nl) + Amberian Dawn (Fin)
Holandská gothic/metalová kapela v rámci tour k nové desce "The
Divine Conspiracy". Speciální host: Amberian Dawn (Fin).

29. 11. - 19.00 hod.
FOLKBLUEGRASSOVÝ VEČÍREK

7. 11. - 20.00 h
DRUMM WAVE
Bubenická show známých bubeníků Martina Vajgla, Klaudiuse
Kryšpína, Zdeňka Zdeňka

27. 11. - 20.00 hod.
TEZE & MIREČKOVI SEKERÁŠE

1. 12. - 19.00 hod.
MILAN CAHA - INDONÉSIE - MOLA MOLA
- projekce, beseda

SENIOŘI

8. 11. - 21.00 h
FLERET + JARMILA ŠULÁKOVÁ
Jediný, exkluzivní koncert ve Zlínském kraji k 25. výročí této skvělé
kapely!

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

21. 11. - 20.00 h
N.V.Ú. + HOUBA + BAČKŮRKY Z MECHU
Legendární punková kapela N.V.Ú. rozjede pořádný punkový večírek,
se kterým jí pomůžou kapely Houba a Bačkůrky z Mechu! Tak těšte se
pankáčové!!!

Út a čt - cvičení pro ženy, po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.

23. 11. od 7.00 h
SBĚRATELSKÉ BLEŠÍ TRHY
Staré pohlednice, dekorace, starožitnosti, numismatika, militaria, staré hračky, panenky, rádia, platidla, bankovky, zlaté mince, filatelie...

Pondělí
Úterý

24. 11. - 19.00
ZDENĚK IZER - PO PLASTICE PÍPL!
Zlínská premiéra nového zábavného pořadu.
Host: Petr Freund
PŘIPRAVUJEME:
6. 12. COUNTRY BÁL
7. 12. - 20.00 h Enslaved (Nor) + Stonegard (Nor) + Kraków (Nor) jediný, exkluzivní koncert temně metalových vikingů pro ČR v rámci
turné k nové desce!
19. 12. ROCKMAXOVA "12"
21. 12. SBĚRATELSKÉ BLEŠÍ TRHY
AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz
7. 11. SUPPORT LESBIENS
Sportovní hala Novesta, 19.00 h
21. 11. NO NAME
Sportovní hala Novesta, 19.00 h
17. 12. ONDŘEJ HAVELKA
Velké kino, 19.00 h
21. 12. JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
Velké kino, 19.00 h
5. 1. ČECHOMOR
Velké kino, 19.00 h
ZELENÁČOVA ŠOPA - ART ZLÍN
Dlouhá 111, Zlín, tel.: 603 240 882
www.sopa.cz, www.artzlin.cz
2. 11. - 19.00 hod.
VEČÍREK PÍSNIČKÁŘŮ
3. 11. - 19.00 hod.
RICHARD JARONĚK - ŽRALOCI
- projekce - beseda
5. 11. - 20.00
BPT - legenda trampské muziky (20 let)
7. 11. - 14.00 hod.
VERNISÁŽ OBRÁZKŮ DDM ASTRA
7. 11. - 19.00 hod.
NEZMAŘI - 30 let
9. 11. - 15.00 hod.
DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ divadlo pro děti
10. 11. - 19.00 hod.
ŘECKO - ANNA A IVO THURNEROVI
beseda - projekce
13. 11. - 20.00 hod.
ZVA 12-28 BAND (SK)
18. 11. - 20.00 hod.
PETR RÍMSKÝ - ŽAMBOŠI
- večer folkových písničkářů
22. 11. - 19.00 hod.
DIVADLO HONZA A SPOL. "PÍSNĚ STŘEDOZEMĚ"
23. 11. - 19.00 hod.
PODJEZD & P.R.S.T. V ZELENÁČOVĚ ŠOPĚ
24. 11. - 19.00 hod.
TAJEMNÝ JEMEN
- beseda s projekcí cestovatele Roberta Baziky

KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h

Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 2., 16. a 30. 11.
od 14 hod.
KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 2., 16. a 30. 11. se konají nedělní taneční odpoledne v restauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do
18.30 hod.
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín
http://www.zas.cz, email: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937
1. 11. v 19 hodin
Přednáška: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák: "Specifický výzkum drogových závislostí tradiční domorodou medicínou peruánské
Amazonie"
Přednáška seznámí posluchače s výsledky preliminárního výzkumu
léčby závislosti na drogách opiátového typu v podmínkách severoperuánského deštného pralesa. Zavede nás mezi klienty Centra Takiwasi
(Tarapoto), kde se již od roku 1992 léčí pacienti z celého světa neadiktivními rostlinnými prostředky tradičně používanými domorodými léčiteli. Bohatý audio-vizuálním doprovod.
Vstupné 40 Kč
5. 11. 17 - 22 hodin
Večer deskových her
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy trucker, GanXtaz, či Šestiměstí.
Vstupné 20 Kč
10. listopadu 2008 v 18 hodin
Přednáška: ing. Pavel Cagaš, Ph.D.: "Nebezpečí z vesmíru - jak malá tělesa Sluneční soustavy ohrožují život na Zemi"
Naše poznání vesmíru se za několik posledních stovek let vývoje lidské
civilizace neobyčejně rozrostlo. Uvědomili jsme si, že prostředí na povrchu naší planety, ve kterém se nám tak dobře a pohodlně žije, není
nic samozřejmého ani nic neomezeně trvalého. Z vesmíru nám hrozí
celá řada potenciálních nebezpečí.
Vstupné 25 Kč
13. 11. v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna, Brno: Michael Pokorný
"Portugalsko - na bicyklech na kraj světa"
Malá země na vzdáleném konci Evropy má všechny atributy míst, která se prostě vryjí nesmazatelně do srdce - divoké hory, nekonečný oceán, přátelské obyvatele se zálibou ve výrobě vína a nesmírně rozmanitou krajinu.
Vstupné 40 Kč
19. 11. 17 - 22 hodin
Večer deskových her
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy trucker, GanXtaz, či Šestiměstí.
Jste srdečně zváni.
Vstupné 20 Kč
VÝSTAVY:
MgA Jiří Kuděla: "Zájezd"
Výstava odborného asistenta Ateliéru Malba II. Fakulty umění
Ostravské univerzity.
Výstava potrvá do 10. prosince.

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Ve školním roce 2008/9 nabízíme základní a pokračovací kurz astronomie pro mladé zájemce (od 11 let; alespoň základní znalosti fyziky
a matematiky nutné).
Schůzky se konají v pátek od 17 hodin na hvězdárně ve Zlíně.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pro
skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13. Aktuální informace
na adrese www.zas.cz

TANEČNÍ ŠKOLY
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01
tel.: 608 751 645, www.delila.cz
Škola pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance.
V průběhu těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními variacemi na arabské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie a všechny
typy postav. Přijďte mezi nás a alespoň jednou v životě na sebe nechte
působit kouzlo Orientu.
První hodina je zdarma!
Kurzy pro děti - začátečníky
- každé úterý - 14.45 - 15.45
Kurzy pro dospělé - začátečníky od listopadu
- každou středu - 16.30 - 17.45
28. 11. Orientální diskotéka, IH Moskva, taneční kavárna
Pro ženy, dívky a pro všechny, co se chtějí bavit, předvánoční program,
začátek v 19.00 hod.
Vstupné 100 Kč
Pravidelné kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé podle rozvrhu,
více informací na www.delila.cz
HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI O.S.
Tel.: 607 606 928, www.kotata-zlin.cz
Hudebně taneční - Koťata - pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let, taneční přípravka pro
nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace,
aerobic, manekýnky, Čepkov
3. Tančíme s Jasmínou - orientální tance a motivace, aerobic, dramatika
4. Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a skladby
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel: 0420 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;
www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)
Kurzy orientálního a jazzového tance pro děti, začátečnice, mírně pokročilé i pokročilé.
8. 11. 2008
Seminář s profesionální tanečnicí Lízou Vegrovou

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena 365 dní v roce
a patří k nejoblíbenějším zahradám v republice. Rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, unikátní tropická hala
Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park nabízejí nezapomenutelné zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.
Originalitou zoo je rozčlenění areálu podle jednotlivých kontinentů. Za
jeden den procestujete Afriku, Asii, Austrálii a Jižní Ameriku a seznámíte se s 210 druhy zvířat. Mezi ta nejatraktivnější patří sloni, žirafy,
nosorožci, gorily, lachtani, lvi, tygři, mravenečníci, tučňáci, papoušci
a řada dalších.
Na konci května byla slavnostně otevřena nová moderní expozice pro
plameňáky růžové, novinkou pro příští rok bude průchozí voliéra pro
supy a mangusty a modernizace hlavního vstupu do zahrady.
Z nejnovějších přírůstků se můžete těšit např. na samičku žirafy
Rothschildovy, mládě siamanga nebo malou lamu vikuňu.
Zoo je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze v zimním období
využít pouze hlavní pokladny.
Otevírací doba zoo - listopad:
areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30
Zámek uzavřen
Vstupné: dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč
Sezonní slevy pro seniory
(platí v období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2009):
- každý čtvrtek v měsíci je vstupné pro seniory za 45 Kč (neplatí pro
hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč
Sezonní slevy pro školní skupiny
(platí v období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2009):
- vstup bez výukového programu - 50 Kč/žák, 50 Kč/student
- vstup s výukovým programem - 70 Kč/žák, 80 Kč/student
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Listopad v kultuře
PORADNY A KLUBY
SÁRA - KLUB PRO ŽENY
www.sara.yc.cz, e-mail: sara.klub@seznam.cz
koordinátorka klubu: tel.: 777 889 078
Nový klub pro svobodné a nezadané ženy kolem třiceti...
Scházíme se od července vždy 1. a 3. pátek v měsíci od
19.30 h v klubovně Katakomby (budova Regina), Divadelní 6, Zlín.
Jste srdečně zvány!!
7. 11.
Horká malba voskem...
Setkání v 18.45 hodin před budovou Regina, společně půjdeme navštívit Okno - tvořivou dílnu Astra, kde na nás bude čekat malba horkým voskem a možnosti jiných technik...
Změna programu vyhrazena
21. 11.
Domácí mazlíčci... ano či ne??...
Domácí mazlíčci.... věčné téma... Ale jak to máte vy? Žít či nežít s domácími mazlíčky? Povídání o všech možných mazlíčcích a životě s nimi.
Připravujeme na prosinec:
Výroba vánočních ozdob...
Přípravy na Vánoce aneb aby nás nepohltily...
Více na:
www.sara.yc.cz, sara.klub@seznam.cz
koordinátorka klubu: tel.: 777 889 078
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
provozuje klub 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.
7. 11. Výtvarné tvoření - dušičkové variace
21. 11. Setkání s dulou - kdo je to dula, porod doma ano či ne?
Z Olomouce přijede besedovat dula pí Ewa Kučerová
"Terapie pevným objetím" - konzultační hodiny s Mgr. Milenou
Mikulkovou z Veselí n. M.
Kontakt:
tel.: 577 222 626, 603 213 838, e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu.

POZVÁNKY
FILM TŘI DNI NA MĚSÍCI
Film zlínských studentů je vytvořen na motivy povídky žáků jedné ze
zlínských pokusných škol z Baťovy éry. Ukazuje tehdejší představu
mladých lidí o budoucnosti, konkrétně popisuje rok 1950 z pohledu
třicátých let 20. století.
Premiéra filmu je 30. 11. od 14 hodin ve Velkém kině.
HOLDUJ TANCI, POHYBU... S BIG BANDEM ZLÍN
Už 17. ročník seriálu Odpoledne v rytmu zahájí 9. a 23. 11. v 15 hodin taneční orchestr Lubomíra Morávka Big Band Zlín.
Taneční setkání se koná v kongresovém sále hotelu Moskva.
Kontakt: www.bigbandzlin.cz
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA NA VODNÍ HLADINĚ
Ve čtvrtek 27. listopadu se v Městských lázních Zlín uskuteční charitativní módní přehlídka Percipio Fashion Show.
Přehlídka bude spojená s dražbou předváděných modelů a za výtěžek
celé akce pojedou děti z Dětského domova ve Vizovicích na pobyt
k moři.
Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím webových stránek www.percipio.cz nebo přímo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Divadlo Povidlo uvádí loutkové představení. Na motivy klasické pohádky upravil Robert Bazika a divadlo Povidlo. Režie Robert Bazika.
Vhodné pro všechny děti od 3 do 99 let. Délka trvání 60 min.
Uprostřed představení je přestávka.
Představení se koná dne 2. 11. v 15 hodin v sokolovně v Malenovicích
a 9. 11. v 15 hodin v Zelenáčově šopě Zlín.
TAJEMNÝ JEMEN ANEB ZEMÍ KRÁLOVNY ZE SÁBY
Cestopisná beseda Roberta Baziky s video filmy a foto prezentacemi se
uskuteční 24. 11. ve 20 hodin v Zelenáčově šopě Zlín
EKVÁDOR A GALAPÁGY
Výstava fotografií Roberta Baziky
24. 11. - 20. 12. Zelenáčova šopa
18. ROČNÍK FESTIVALU SETKÁNÍ KYTARISTŮ
14. a 15. 11. ve Zlíně v Malenovicích v klubu U Tetoura
16. a 17. 11. v Ostravě na Stodolní ul. v klubu Templ
Tentokrát s hlavními hosty: David Dorůžka Trio (ČR) - jazz, Vladimír
Merta (Praha) - blues/folk,Trio Folarte (ČR) - klasika, jejich workshopy a mnoha dalšími...
Více informací na www.setkanikytaristu.cz
DANCE DAY
29. 11. Dance Day - workshops + party
Program od 9.00 hodin: street dance, modern dance a disko show,
18.00 - 20.00 h Dance Party - předmikulášský taneční večer plný tanečních vystoupení, soutěží a odměn a diskotékou i pro - náctileté...
Lektor: Pavel KAPOUN - vedoucí taneční skupiny XSIDE DANCERS.
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Mistři ČR ve street dance - freestyle, info na www.xside.cz. Vstupné na
1 lekci je 150 Kč, na Dance Party 50 Kč.
Akce se koná na Masters of Rock Cafe - OC Čepkov
Kontakt: Aerobik klub Zlín, Benešovo nábř. 1739, tel.: 577 432 079,
608 751 612, 608 613 001. Od 10. 11. denně 15 - 20 hod. Možno zakoupit i přímo na místě před lekcí

ZDRAVÍ
SPCCH, ZO DIABETIKŮ ZLÍN
Členské setkání na závěr roku se koná 19. 11. v 15.30 hodin v kinosále Real-Centroprojektu na Štefánikově ulici. V programu vystoupí
dětský soubor Valášek a nebude chybět ani tradiční tombola a občerstvení.
Kontakt: p. Blanařová, tel.: 722 142 030

RŮZNÉ
SEMINÁŘ SE SIMONOU KRÁLOVOU
Ovlivňují karty váš život, nebo život karty? Seminář se Simonou
Královou se koná v sobotu 15. listopadu od 10 hodin v hotelu Lázně
Kostelec.
Kontakt: tel. 777 893 315.
PŘEDNÁŠKA
Mgr. Ivana Valová zve na přednášku Lightworker - Cesta do vyšších
vibrací. Na Zemi je k dispozici Nová Energie na vstup do vyšších vibrací. Energie k tomu, abychom mohli najít naši opravdovou sílu a žít
v ní. Pokusíme se nahlédnout do svého světla a kontaktovat se s lidmi
na úrovni duše. Přednáška se koná 28. 11. v 17.30 hodin
v Ezoterickém klubu ve Zlíně, tř. T. Bati 3772 (proti zast. MHD Věžové
domy).
Kontakt: www.lightworker.cz, tel. 733 377 368
NUMEROLOGIE
Zlínský klub Vědomí srdce zve na přednášku Ivy Ďáskové Rodiče a děti numerologicky.
Témata: S jakým cílem přišlo naše dítě na svět a jak ho můžeme na jeho cestě podpořit. Jaké jsou jeho dary? Co nás přichází naučit? Jaký
je náš úkol v roli rodiče?
Přednáška se uskuteční 21. 11. 2008 18-20 hodin v Ezoterické klubovně tř. T. Bati 3772, Zlín. Vstupné 100 Kč.
HLEDÁME KAMARÁDY
Dobrovolnické centrum ADRA Zlín hledá kamarády starší 18 let pro
děti z Dětského centra. Čekají Vás společné procházky, výlety nebo
hraní her. Zajistíme Vám školení, pojištění, supervize i proplácení
cestovného.
Školení pro dobrovolníky proběhne 9. listopadu 2008 od 9 do 14 hod.
v Dětském centru, Burešov 3675, ve Zlíně.
Kontakt: koordinátorka Dobrovolnického centra tel. 731 157 471 nebo e-mail dc.zlin@adra.cz.
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá dne 13. 11. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu veřejnou přednášku Čistota myšlenek a jak jí dosáhnout.
Přednáší Petr Soldán.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se koná 18. 11. od 17.45
hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 317. Uvedení pro nové zájemce vždy od 16.30 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
JAK VYBUDOVAT ŠŤASTNÉ
A FUNGUJÍCÍ MANŽELSTVÍ (PARTNERSTVÍ)?
12.11. v 18.00 hod. Muž a žena, každý je jiný a to je dobře
26.11. v 18.00 hod. Také se hádáte?
Po stránce odborné, psychologické a na základě zkušeností, vážně
i s humorem přednáší ThB Jan Dymáček. Pořádá občanské sdružení
Život a zdraví ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne. Vstup
volný. Přednáškový sál 21. budovy Baťova mrakodrapu, 2. poschodí.
MASÉRSKÉ SLUŽBY
Poradenská a konzultační činnost. Masáže - klasické, sportovní, lymfatické. Astrologie, numerologie, výklad karet, barvová typologie, vizáž,
stylistika.
Kontakt: budova Barli - 1. patro, Mostní 138, Zlín, tel.: 737 674 898
ANGELICA STUDIO
11. 11. Jiřinka Polepilová - Řešení zdravotního stavu na tělesné, duchovní úrovni včetně odblokování přes automatickou kresbu.
13. 11. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji
OBERON TITANIUM Profesionál. V celostní medicíně patří tato diagnostika k nejmodernějším.
20. 11. Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy. Detoxikační
programy.
Přednáška - MUDr. Pavel Šácha přednáší na téma "Cesta ke zdraví
pomocí přírodní medicíny" v pátek 21. 11. v Centroprojektu Zlín na
Štefánikově ul. 167. Začátek v 17.00 hod., vstupné 50 Kč
Masáže klasické, relaxační, aromatické. Výběr 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
LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE
Léčí bez léků, bez operace a bez poškození celý organizmus a řeší
všechny nemoci. Zasvěcuje do Reiki, kdykoliv, individuálně do I., II.
a III. st. Učební materiály a certifikát.
Kontakt: 776 356 092

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – LISTOPAD 2008
90 let Waleczková Žofie
Suralová Milada
Liška Štefan
91 let Oršulík Miloslav
Hrachovcová Marie
Venglář Josef
92 let Mikulíková Marie

93 let Merta Ladislav
94 let Kovařík Miroslav
Uhříková Anna
Slámová Marie
Morýsová Zora
Králík František
96 let Mrlíková Ludmila

SŇATKY - ZÁŘÍ 2008
6. září:
Jiří Ježík, Beáta Neumajerová (Zlín, Brumov-Bylnice)
Petr Langer, Jana Kosková (Zlín, Hodonín)
František Janoš, Ludmila Černošková (Zlín, Kvasice)
Pavel Bardoděj, Ivana Vodáková (Zlín, Zlín)
Martin Ratajský, Radka Barbořáková (Zlín, Zlín)
Petr Pančocha, Zdeňka Jurásková (Březůvky, Zlín)
Petr Kožušník, Jana Mládková (Zlín, Zlín)
Kamil Sukup, Monika Rosíková (Zlín, Zlín)
Radek Červenka, Vladimíra Kotrbová (Zlín, Zlín)
Libor Tesařík, Kateřina Juráňová (Zlín, Košíky)
Karel Řezníček, Pavla Svízelová (Otrokovice, Zlín)
Rostislav Gorec, Alexandra Kučerová (Zlín, Zlín)
Roman Šenkeřík, Alena Lungová (Zlín, Otrokovice)
Marek Baďura, Martina Tomášková (Zlín, Zlín)
Lubomír Pechanec, Stanislava Kučerová (Luhačovice, Zlín)
13. září:
Marian Čapek, Jana Klimešová (Zlín, Otrokovice)
Miroslav Vrba, Barbora Lekešová (Zlín, Zlín)
19. září:
Miroslav Lapčík, Veronika Žáková (Zlín, Prostějov)
Petr Horký, Jana Horáková (Brno, Zlín)
20. září:
Milan Skřivánek, Lucie Mozgová (Zlín, Zlín)
Ondřej Šůstek, Andrea Navrátilová (Zlín, Zlín)
Tomáš Slezák, Daniela Helisová (Uherský Ostroh, Zlín)
Pavel Kostelník, Tereza Cilečková (Zlín, Zlín)
Roman Slováček, Eva Přichystalová (Zlín, Zlín)
David Paták, Věra Rozsypalová (Zlín, Zlín)
Ladislav Váňa, Romana Kučerová (Zlín, Zlín)
26. září:
Jan Závěšický, Andrea Palová (Přerov, Zlín)
27. září:
Martin Vlček, Tereza Chludová (Zlín, Zlín)
Tomáš Hrnčíř, Lucie Šidlovská (Zlín, Zlín)
Vendelín Janata, Jana Doupovcová (Praha 10, Zlín)
Jakub Lhota, Jarmila Mlýnková (Zlín, Zlín)
Tomáš Hlavica, Iva Mertová (Brno, Zlín)
Ondřej Pavlištík, Petra Halašková (Zlín, Zlín)
Pavel Maurer, Lenka Čechurová (Zlín, Zlín)
Martin Hošťálek, Martina Graclová (Holešov, Zlín)
Tomáš Hrabec, Lenka Ryšánková (Zlín, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
12. 9. 2008
Rostislav Pavlík, nar. 23. 4. 2008, Nad Ovčírnou
Lenka Baťková, nar. 20. 4. 2008, Luční
Václav Stavěl, nar. 16. 4. 2008, Okružní
Viktorie Hlaváčková, nar. 19. 4. 2008, Díly
Adam Vlček, nar. 22. 4. 2008, Budovatelská
Viktorie Chromečková, nar. 16. 4. 2008, Zálešná
Jakub Brázda, nar. 25. 1. 2008, Kamenná
Daniela Vlčková, nar. 5. 3. 2008, U Trojáku
Lucie Garguláková, nar. 1. 5. 2008, Jílová
Zoe Marie Buch, nar. 14. 4. 2008, Kocanda
Michaela Erbenová, nar. 18. 4. 2008, Křiby
Julie Keňová, nar. 23. 4. 2008, Ronzovy Paseky, Příluky
Tomáš Bobál, nar. 21. 4. 2008, Václavská, Kudlov
Kristýna Svozilová, nar. 18. 4. 2008, Obeciny
Gabriela Svozilová, nar. 16. 4. 2008, Pod Tlustou
Jana Chromková, nar. 16. 4. 2008, Formanka, Kudlov
David Synek, nar. 3. 4. 2008, Polní
Emma Masařová, nar. 19. 4. 2008, Zálešná
Noureddin Rais, nar. 15. 4. 2008, Křiby
Adam Škach, nar. 17. 4. 2008, Tyršova, Malenovice
Linda Burešová, nar. 29. 2. 2008, V Dolině, Jaroslavice
Lucie Stiburková, nar. 16. 4. 2008, Valachův žleb
26. 9. 2008
Anna Kučerová, nar. 23. 4. 2008, Okružní
Leona Zajíčková, nar. 24. 4. 2008, Lorencova
Gabriela Ševelová, nar. 29. 4. 2008, Na Honech
Daniel Kmeťo, nar. 29. 4. 2008, Moravská
Filip Judas, nar. 24. 4. 2008, Pasecká
Richard Huspenina, nar. 25. 4. 2008, Bří Sousedíků
Agáta Vrchovská, nar. 26. 4. 2008, Družstevní
Ondřej Bartoš, nar. 18. 2. 2008, Modrá, Kudlov
Alexandr Kučeřík, nar. 25. 4. 2008, Podlesí
Miroslav Pernička, nar. 23. 4. 2008, Družstevní
Martin Žůrek, nar. 29. 4. 2008, Školní
Alexandra Vidlářová, nar. 29. 4. 2008, tř. 3. května, Malenovice
Stanislav Matúšek, nar. 25. 4. 2008, Výpusta, Želech. nad Dřev.
Jakub Kuna, nar. 25. 4. 2008, Nová, Malenovice
3. 10. 2008
Antonín Chmelař, nar. 5. 5. 2008, Na Požáře
Helena Popelková, nar. 6. 5. 2008, Okružní
Jan Chromecký, nar. 13. 5. 2008, Družstevní
Julie Jadrníčková, nar. 10. 5. 2008, Prostřední
David Polášek, nar. 9. 5. 2008, Dlouhá
Anna Vrtělková, nar. 2. 5. 2008, Štefánikova
Jan Sedlařík, nar. 10. 5. 2008, Zálešná
Martin Macharáček, nar. 29. 4. 2008, Vršava
David Pečeňa, nar. 13. 5. 2008, Na Honech
Patrik Pravec, nar. 14. 5. 2008, Přední
Stella Dalecká, nar. 6. 5. 2008, Podvesná
Miroslav Budoš, nar. 5. 4. 2008, Beckovská
Gulliver Ondruch, nar. 5. 5. 2008, Nadhumení
Natálie Foukalová, nar. 6. 5. 2008, Kamenná

VÁNOČNÍ ZLÍN 2008 - VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Magistrát města Zlína vyhlašuje IV. ročník soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu. V letošním roce se bude
hodnotit vánoční výzdoba ve třech kategoriích.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
I. kategorie
- výzdoba balkonů a oken bytových domů

Vánoční výzdoby bude hodnotit
komise složená se zástupců tří odborů magistrátu. Hodnocení bude
probíhat v termínu od 10. 12. do
20. 12. 2008. Výsledky budou
zveřejněny v únorovém vydání

Magazínu Zlín 2009. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se
uskuteční na radnici. První tři soutěžící v každé kategorii budou oceněni finanční částkou, ostatní soutěžící věcnými dárky.

II. kategorie
- výzdoba rodinných domů
III. kategorie
- výzdoba firem
Soutěže "Vánoční Zlín 2008" se
mohou zúčastnit občané bydlící ve
správním obvodu města Zlína, pokud zašlou v termínu do 10. 12.
2008 vyplněný soutěžní kupon na
adresu: Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín,
nebo na e-mailové adrese: ivanachudickova@muzlin.cz. Informace
o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.mestozlin.cz.

úterý

11. 11.
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka PRINCEZNA TURANDOT režie Jiří Trnka Velký sál 10.00
Hana Mikolášková - Vladimír Fekar a kol. JE ŽENA ČLOVĚK? / IS A WOMAN A MAN? režie Hana Mikolášková Studio Z 15.00
Slavnostní vyhlášení výsledků divácké ankety APLAUS 2008
Milan Uhde - Miloš Štědroň BALADA PRO BANDITU režie Dodo Gombár Velký sál 18.30

středa 12. 11.

Emilio Salgari - Konrád Popel SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU režie Konrád Popel Velký sál 10.00
Dodo Gombár a kol. - David Rotter ZLODĚJKY režie Dodo Gombár Studio Z 16.00
Alois a Vilém Mrštíkové MARYŠA režie Martin Františák Velký sál 19.00

čtvrtek 13. 11.

Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota DEKAMERON režie Jakub Nvota Velký sál 10.00
Miloš Macourek OPICE ŽOFKA režie Dodo Gombár Velký sál 14.30
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY režie Jan Mikulášek Velký sál 19.00

Zřizovatel statutární město Zlín/Za ﬁnanční podpory Zlínského kraje a Kulturního fondu města Zlína
Městské divadlo Zlín, tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín, tel.: 577 636 207, mobil: 737 227 856, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz, www.divadlo.zlin.cz
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Sběr bioodpadů na Podvesné bude pokračovat
Zkušební sběr bioodpadů produkovaných obyvateli domků a půldomků městské části Podvesná IV. - XVII. probíhal od května do října tohoto roku.
Odběratelem bioodpadu, zpracovaného na suchý kompost, byla teplárna Atel,
která jej využila jako palivo.
S výsledkem analýzy pilotního projektu sběru bioodpadů z domácností a zahrad seznámí občany Podvesné IV. XVII. zástupci zlínské radnice na veřejném setkání k vyhodnocení celé akce.
Setkání se uskuteční v úterý 25. listopadu 2008 v 17 hodin v jídelně základní

školy Komenského I, Havlíčkovo nábřeží
3114 ve Zlíně.
Sběr, resp. svoz bioodpadů na
Podvesné bude pokračovat i nadále, a to
v koordinaci se svozem komunálního odpadu. Počínaje listopadem bude komunální odpad odvážen pravidelně každý
týden v pondělí mimo termíny 3. 11.

a 1. 12. 2008, kdy se bude konat svoz
bioodpadu.
Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ by rád touto cestou poděkoval
všem občanům městské části Podvesná,
kteří se aktivně zapojili do projektu
sběru.
OŽPaZ MMZ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008
Týdenní program, který proběhl ve
dnech 16. - 22. 9. 2008, je za námi.
Jezdili jsme na kolech, lehokolech, koloběžkách, na bruslích, vlakem, trolejbusem, šli jsme pěšky na výlet do lesa, poletíme balonem. Alternativ automobilu
je spousta a my, organizátoři akce, jsme
moc rádi, že jste si je spolu s námi přišli
vyzkoušet, i když počasí během celého
týdne nebylo přívětivé.
Součástí programu bylo vyhlášení literární soutěže o let balonem na téma
Svět je plný aut... zvládli bychom to
i bez nich? pro děti ve věku 12-18 let.
Reakce na tuto soutěž byla pro nás velkým a příjemným překvapením. O názory, úvahy a fantazie některých studentů se s vámi rádi podělíme, proto
zde jeden námi vybraný příběh uveřejňujeme a ostatní můžete najít na adrese www.mestozlin.cz, rubrika životní
prostředí. To, že mládež vnímá smysl
naší akce stejně jako my a je ochotna
rozlišovat, kdy je opravdu nutné auto
použít a kdy raději udělat něco pro své
zdraví a okolní přírodu tím, že zvolím
pro dopravu kolo, pěší chůzi, trolejbus
apod..., je pro všechny důvodem k zamyšlení a pro nás povzbuzením do dalších ročníků.
Pro shrnutí:
Pořádal: MMZ, OŽPaZ
Spolupracovaly: České dráhy a. s,
DDM ASTRA Zlín, p. o., DSZO a. s.,
Technické služby Zlín, s.r.o., Agentura D, s. r. o., o. s. UNGUŽBUNGUDUNGU, Zoo a zámek Lešná Zlín, p. o.,
Základní škola Kvítková, Mateřská škola
Slovenská 1808, TJ Sokol Prštné, Klub
českých turistů Zlín, Penam, a. s., pekařství, Europecon, s. r. o., Praha,
Eurocentrum Zlín, cyklokurýr Sýkorka,
zdravá výživa Natural Way s. r. o.,
Městská policie Zlín, regionální pracoviště BESIP pro Zlínský kraj
Finančně podpořily: Autoškola Vrla,
ZLINEX TRANS, s.r.o.
Dárky poskytly: Student Agency,
Moravský peněžní ústav Zlín
Děkujeme za spolupráci!
-OŽPaZ-
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SVĚT JE PLNÝ AUT... ZVLÁDLI BYCHOM TO I BEZ NICH?
"Dobrý den, rádo bych se vám představilo. Mé jméno je Auto a dnes tu chci mluvit, samozřejmě pokud dovolíte, hlavně o mně a o mých pocitech. Ekologové mě zavrhli již na samém začátku! Slyším od nich samé: ‘Výfukové plyny sem a znečištění při nehodě tam.’ Ale poslechnul
si někdy někdo z nich, co si o tom všem myslím já? Vy vážně věříte, že jsem z toho, že mě vyrobili, nadšené?! Tak teď poslouchejte Vy!
Začnu svou denní rutinou. Vždy ráno, když se po náročném dni probudím, tiše doufám, že
se můj majitel rozhodne začít den zdravě a použije pro dopravení se do svého zaměstnání své
vlastní dopravní prostředky, čili nohy. Bohužel každý den už od rána zažívám velké zklamání,
protože jak jste jistě pochopili, do práce svého majitele doprovázím já. Přes město to sice do našeho cíle není až tak daleko, přesto když vidím, kolik je takových jako já, mám husí kůži. Po
návratu domů si moc dlouho neodpočinu, hned mě využijí k dalším přesunům, nyní do kroužků a na nákup. Když se při jízdě nadechnu, nejradši bych se propadlo do země...
A teď se dozvíte, jaký je můj sen a moje idea. Předtím jsem říkalo, že bych se nejradši propadnulo do země, mělo jsem na mysli lepší zemi, zemi tvořenou přírodou bez škodlivých látek.
Zemi, kde bych bylo kůň. Kůň s načechranou hřívou a vůni všech těchto květin bych cítilo!
Opravdu cítilo! Tam bych chtělo žít, v mém vysněném světě, v němž když se nadechneš, ucítíš
miliony různých vůní a nezačneš přitom kašlat jako v přítomném světě.
Tak se nad mými myšlenkami zamyslete! Nebylo by přece jen lepší přivstat si a dojít do práce s větou v hlavě: "Teď jsem pomohl přírodě!" Nemyslete si, že jeden člověk nic nezmůže a nic
nezmění, protože někdo začít musí! Do kroužku vás přece nohy taky donesou. A všimnete si přitom tolika věcí kolem vás, kolem kterých jste dříve jen nevědomky propluli. A proto, myslete na
nás AUTA a vezměte si, prosím, moje slova k srdci. Pak uvidíte Krásu.“
Eliška Hrbáčková, 15 let

Nová galerie ve Zlíně – Kabinet T.
Ve čtvrtek 6. 11. 2008 v 17 hodin bude vernisáží výtvarných prací Lubomíra
Jarcovjáka zahájena činnost nové galerie ve 12. budově továrního areálu.
Galerie komorních rozměrů si klade za

cíl představit to nejlepší, co v oblasti vizuálního umění bylo nebo bude vytvořeno. Kabinet T. naváže na dlouholetou
výstavní činnost brněnského galeristy
Karla Tutsche.

CHYTŘE NA ENERGII
S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních
zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak: občanům a institucím má program
přinést úspory ve výdajích za energie, místním firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se týkají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně
se jedná o místní části Louky a Podhoří.

Vodu v Městských lázních ohřívají solární kolektory
Možná jste si při návštěvě Městských
lázní všimli zvláštní konstrukce na střeše haly krytého padesátimetrového bazénu, která se skládá z řady skleněných
tubusů. Jde o vakuové solární kolektory,
instalované za finanční podpory projektu Energy in Minds! Jsou určeny k celoročnímu ohřevu vody v krytém 50metrovém bazénu a v letním období také
k dohřívání venkovního 25metrového
bazénu. Kolektory jsou seřazeny do dvou
řad po 38 panelech a nejlépe jsou vidět

tože se v ní denně obměňuje cca 30 kubických metrů vody, je k jejímu ohřevu
třeba adekvátně vyšší energie.
Systém byl uveden do provozu koncem
dubna tohoto roku. Během května vyhříval pouze venkovní bazén, od začátku
června pak byla do solárního okruhu zapojena
také
krytá
"padesátka".
Kompletní údaje jsou proto zatím k dispozici jen za první 3 měsíce plného provozu systému, tedy za období červen až
srpen (údaje za září ještě nebyly v době

Solární kolektory na střeše haly Městských lázní.

seshora od Parkhotelu a školních budov
nad lázněmi. Zájemce o bližší podrobnosti pak odkazujeme na webové stránky www.sollux.cz, kde jsou uvedeny
přesné parametry instalovaných panelů
včetně jejich energetického výkonu.
I když se Městské lázně samozřejmě
nemohou spoléhat jen na tento zdroj
tepla (sluníčko bohužel nesvítí vždy),
přesto znamená solární energie významný příspěvek k energetické bilanci
lázní a umožňuje snížit jejich provozní
náklady. Jen pro ilustraci: ohřev vody
ve venkovní "pětadvacítce" o pouhý
1 °C za běžného letního dne stojí při
současné ceně topné páry zhruba
25 000 Kč! Nejvíce energie přitom spotřebuje ohřev čerstvě přiváděné vody
(cca 15 kubických metrů denně), která
má ve vodovodním řadu teplotu zhruba
10 °C. V takové bychom se asi koupat
nechtěli, a proto je třeba ji zahřát tak,
aby v kombinaci s momentálními povětrnostními podmínkami měla voda v bazénu návštěvníky požadovanou teplotu
23 - 26 °C. Voda v kryté "padesátce" má
celoročně stabilní teplotu 26,5 °C a pro-

uzávěrky tohoto vydání magazínu k dispozici). Dle sdělení Ing. Matouška, ředitele Městských lázní, došlo v uvedeném
období k úspoře zhruba 680 gigajoulů
tepla, které by jinak muselo být dodáno
prostřednictvím páry, což představuje
částku kolem 200 000 Kč.
Umožní-li to finanční situace, bude
systém ve druhé etapě doplněn také
o solární dohřívání vzduchu v hale
50metrového krytého bazénu. Využíváno by bylo hlavně v přechodných obdobích na jaře a na podzim, kdy je už
vypuštěn venkovní bazén, avšak sluneční energie je stále ještě více, než kolik spotřebuje samotný ohřev vody
v krytém bazénu. To by samozřejmě
přineslo další provozní úspory.
V současné době se dokončuje vývoj
softwaru, který každému zájemci s přístupem na internet umožní sledovat
on-line teplotu v obou bazénech, venkovní teplotu, ale také okamžitý výkon
solárního systému a tepelnou energii,
kterou dodal za určité období (např. od
rána, od začátku týdne či měsíce)
k ohřevu bazénů.

Kde najdete obchody a sluÏby?
ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Klára Preclíková,
MUDr. Michal Preclík
Zveme vás do nově otevřených moderních
zubních ordinací v centru Zlína.
Kontakt: 51. budova areálu Svitu Zlín
tel.: 577 522 872, 577 523 969
MASÁŽNÍ SALON JÁVA
Relaxaci při jávských masážích nabízí
Masážní salon Jáva. Provozní doba salonu
je od pondělí do soboty 10 - 21 hodin.
Kontakt:
Interhotel Moskva Zlín, 9. patro, dveře
č. 938, tel.: 776 153 960 nebo 577 560 938,
www.salonjavazlin.cz
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.
Kontakt: 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
KADEŘNICTVÍ
Kadeřnictví s novým týmem mladých kreativních kadeřníku LA’ PACHA ve stávajícím kadeřnictví FELICITA na Vodní ulici
se těší na Vaši návštěvu. S vystřiženým inzerátem vás čeká 20% sleva. Provádíme
kreativní střihy, barvy pánské grafiky,
prodlužování a zahušťování vlasů.
Kontakt: tel.: 775 907 087
STUDIO ZDRAVÍ
- Konzultační centrum Energy
Masáže - klasické, reflexní, lymfatické
a medové. Rašelinové zábaly a vakové
uhličité koupele. Reflexní a EAV diagnostika. Prodej bylinných produktů, doplňků
stravy. Tarotová poradna.
10. 11. DEN ZDRAVÍ - měření krevního
tlaku, glykémie, počítačové vyšetření chodidel PEDIKOM s možností objednání speciálních vložek.
Kontakt: tř. T. Bati 3240 (u Pracovních
oděvů), Zlín, tel.: 732 262 297
STUDIO KRÁSY A ODPOČINKU SAHIRA
Kosmetika. Masáže: Indická antistresová,
lifting obličeje, anticelulitidová, reflexní
nohou, thajská nohou, lymfodrenáže.
Kontakt: P. Koníčková, tel.: 737 584 034,
ul. Kvítková 248, Zlín, budova Ondráš,
vchod bowling - Tomma, a. s.
STUDIO ANIČKA
Pedikúra, manikúra, masáže, modeláž
nehtů, kosmetika a terapie reiky.
Výhodné permanentky a dárkové poukazy
k narozeninám či jako vánoční dárek.
Kontakt: www.studio-anicka.wz.cz,
tel.: 603 956 671,
ul. Sadová 6, Zlín (v přízemí)
PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAF
Ing. Miroslav Kováč - Ateliér - Voženílkova
5561 (nad bývalou točnou trolejbusu č. 8
na JS),
Otevírací doba: út, čt 13-18 hod.
Kontakt: tel.: 605 165 367, www.fotokovac.eu
Inzerce
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ZŠ Zlín, Křiby - přidružená škola UNESCO
HISTORIE
Škola je postavena v moderním stylu 80. let
v klidném prostředí obklopeném zelení.
Svou činnost zahájila v roce 1986. Od roku
2000 je členem sítě asociovaných škol UNESCO se zaměřením na výchovu k životnímu prostředí, ke kulturnímu dědictví, k ochraně lidských práv a prohlubování mezilidských
vztahů. V rámci UNESCO se škola zapojuje do
řady literárních a výtvarných soutěží a v posledních letech i do akce Týdne škol UNESCO
zaměřené na zpracovávání projektů.
ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TV
SE ZAMĚŘENÍM NA HÁZENOU
Od roku 1993 byly zřízeny na škole v rámci
programu Výchova budoucích olympioniků
sportovní třídy házené. Žáci využívají moderně
upravená sportovní hřiště u školy. Sportovně
nadaní žáci dlouhodobě dosahují vynikajících
sportovních výsledků v rámci celorepublikových soutěží. Více než desítka z nich se stala
reprezentanty ČR.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM
Škola zařazuje do výuky nové efektivní metody, které vedou žáky k vyjádření vlastního
názoru, k logickému myšlení, k utváření vlastního postoje, ke komunikaci, toleranci a odpovědnosti, k samostatnosti a sebehodnocení.
Pozitivní hodnocení žáků má vliv na jejich aktivitu a úspěšnost. Součástí výchovně vzdělá-

vacího procesu je pravidelné proškolování pedagogů, alternativní způsoby výuky, projektová vyučování.
Škola zdůrazňuje psychologické aspekty
vzdělávání. Klade důraz na individuální přístup ke každému žákovi jako jedinečné osobnosti, má zájem o jeho potřeby. Všichni vyučující věnují odbornou péči žákům se speciálně
vzdělávacími potřebami, tělesně postiženým
a žákům talentovaným.
ŠKOLA VYUŽÍVÁ NEJMODERNĚJŠÍ
DIDAKTICKOU TECHNIKU
Od nejnižších ročníků se žáci seznamují
s didaktickou technikou prostřednictvím moderně vybudovaných počítačových učeben, nové multimediální učebny vybavené dataprojektorem a interaktivní tabulí. Běžně využívají
internet. Odborné předměty jsou vyučovány
v modernizovaných učebnách fyziky, chemie,
přírodopisu a speciální učebně jazyků.
ŽÁCI SI VYBÍRAJÍ ZE SPOUSTY
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A AKCÍ
Na II. stupni florbal, košíková, sportovní akrobacie, posilování. Dlouhou tradici má kroužek pěvecký. Na I. stupni jsou to kroužky
v rámci školní družiny, která navíc každý měsíc pravidelně pořádá tzv. celodružinové akce drakiádu, piškvorky, malování na chodníku,
karneval a další. Výsledky své práce žáci prezentují formou veřejných vystoupení nebo vý-

stav. Škola pořádá akce: Týden zdraví,
Drakiáda, Školička nanečisto, Vánoční jarmark.
JEZDÍME DO ZAHRANIČÍ
Škola pořádá v rámci výuky cizích jazyků
a poznávání zemí EU výchovně-vzdělávací zájezdy do zahraničí. Každoročně se koná zájezd
do Anglie, uskutečnil se i ozdravný pobyt
v Itálii. Od roku 2000 začala mezinárodní spolupráce se slovenskou školou ZŠ Martin,
v rámci které jsou realizovány vzájemné projekty a výměnné pobyty. Pravidelně se uskutečňuje lyžařský výcvik na chatě Kohútka
a tradicí se stala i exkurze do Terezína.
ŠKOLA POMÁHÁ POTŘEBNÝM
Žáci navštěvují Dětský domov na Lazech,
stali se sponzory Zoo Lešná. V rámci projektu UNESCO podporují vzdělávání chlapce
z Guineje, přispívají do sbírek na pomoc nemocnicím, domovům důchodců apod.
CHCEME BÝT:
- školou moderní,
- školou pro všechny a bez stresů,
- školou s jednoduchým výčtem: spokojený
žák - spokojený rodič - spokojený učitel.
Kontakt:
ZŠ Zlín, Křiby 4788, Zlín, tel.: 577 142 075,
e-mail: zskriby@zlinedu.cz,
www.zskriby.zlinedu.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN - KUDLOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Mateřská škola Zlín - Kudlov, Na Vrchovici
21, příspěvková organizace, je v okrajové městské části. Tato část města má svým způsobem
spíše venkovský charakter a nabízí dostatek
možností trávit čas v přírodním prostředí,
vzdáleném od komunikací a zdrojů znečištění
ovzduší. Toto prostředí obohacuje děti o zážitky a dává jim možnost seznamovat se prakticky s přírodou. Děti se učí přirozené přírodní
prostředí poznávat a chránit. Nemálo důležitá
je i možnost lepšího pohybového vyžití, utužování zdraví a tělesné kondice.
UČENÍ HROU, HRA UČENÍM
MŠ má k dispozici dvě herny, samostatnou
ložnici dětí, jídelnu a vybavenou tělocvičnu.
Prostor tříd je rozčleněn na části, ve kterých
jsou centra aktivit pro děti. V centrech aktivit
jsou připraveny různé pomůcky, didaktické
hry, hračky a materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán
tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je
lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují. Probíhají zde činnosti v malých skupinkách, což dětem dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se,
procvičovat si vyjadřovací schopnosti. Děti se
učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi.
Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci.
UČÍME SE PLAVAT, ANGLIČTINU
I HRÁT NA FLÉTNU
V rámci předškolního vzdělávání probíhá
v mateřské škole výuka hry na zobcovou flétnu, starší děti absolvují výuku plavání
v Plavecké škole Zlín ve dvou kurzech (dvakrát
ročně), od září 2008 mají děti z MŠ Zlín Kudlov možnost seznamovat se se základy
anglického jazyka pod vedením odborného lektora. Děti se účastní divadelních, filmových i ji-
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ných kulturních a sportovních akcí. Součástí
mateřské školy je školní kuchyň s jídelnou.
Mateřská škola nemá speciální zaměření.
Dlouho fungovala jako jednotřídní mateřská
škola. V současné době je dvoutřídní, děti jsou
ve věkově smíšených třídách.
Přínosem věkově smíšených skupin je:
• většinou méně problémové zapojení nového dítěte do skupiny při jeho adaptaci
• předávání poznatků a zkušeností dětmi je
přirozenější a jednodušší, neboť děti k sobě
mají blíž
• čím je věkový rozdíl mezi dětmi větší, tím
bohatší a pestřejší jsou kontakty mezi nimi
• zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším, protože si uvědomují svoji vyspělost
• děti se učí obstát mezi ostatními, uplatnit
se a prosadit
• snazší a smysluplnější rozvíjení činností
nejmladších dětí, protože činnosti těch starších jsou pro ně inspirací (možná větší než aktivita učitelky)
• přirozený rozvoj spontánních aktivit v důsledku vzájemného ovlivňování her a činností
dětí mladších a starších. Nabídka her a činností je širší, prožitek z nich hlubší, vztahy mezi dětmi jsou přátelštější a vstřícnější, objevuje
se méně projevů agresivity, zmírňuje se soupeření, protože starší děti přirozeně zaujmou vedoucí postavení ve skupině.
• příznivý vliv na sourozenecké vztahy.
Sourozenci nejsou odděleni.
• rychlejší rozvoj komunikativních dovedností dětí. Děti jsou díky širší nabídce vztahů
ve skupině aktivnější.
• rychlejší vývoj pasivního i aktivního slovníku, gramatické stránky řeči nejmladších dětí.
Neřeší se tím ovšem problémy se špatnou výslovností, které jsou způsobené jinými vlivy.

• bohatost a pestrost sociálního prostředí
v mateřské škole má vliv na rozvoj schopnosti
empatie, spolupráce, smyslového vnímání, koordinace pohybů, tvořivosti a fantazie
• jedináčci mají příležitost získat specifickou
sociální zkušenost
• vklad pozitivních sociálních zkušeností
a vlastností do budoucna, základy přátelství
• možnost soužití dětí sobě blízkých bez
ohledu na věkový rozdíl
• přirozená nápodoba dětí starších a vyspělejších nejmenšími dětmi
• ochrana a pomoc starších dětí mladším
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "OD PODZIMU DO LÉTA"
Priority školního vzdělávacího programu:
• rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve
vlastní schopnosti
• pěstování kamarádství a mezilidských
vztahů
• učit děti slovně vyjádřit své pocity a názory, respektovat druhého
• vytváření kladného vztahu k přírodě
• pestrá nabídka estetických činností, využití lidových tradic
• učit děti řešit problémy
• rozvoj schopností dětí k učení
• učit děti kriticky myslet a umět si vybírat,
nést za volbu odpovědnost
• rozvoj pohybových aktivit, upevňování
zdraví
• vést děti k bezpečnosti a péči o život
a zdraví své i ostatních
• sdílet zájem, ale i odpovědnost o společenství třídy, školy, města a prostředí
Jarmila Řezníčková, ředitelka
Kontakt: MŠ Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21,
tel.: 577 225 737, mskudlov@zlinedu.cz
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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ ZLÍN www.zkola.cz
Střední škola hotelová Zlín slaví v letošním roce 15. výročí své činnosti.

HISTORIE ŠKOLY
Prvního září 1993 byla otevřena ve Zlíně
jedna třída s 21 studenty jako odloučené
pracoviště Hotelové školy v Brně. Dnem
l. září 1994 se datuje vznik samostatné školy se třemi třídami. V roce 1996 proběhly na
škole první maturitní zkoušky.
SOUČASNOST
Od školního roku 2004/2005 sídlí Střední
škola hotelová Zlín v bývalé základní škole na
Dřevnické ulici blízko Baťovy nemocnice.
Zaměření školy je hotelnictví a turismus.
Přestěhováním získala škola kvalitní prostory,
tělocvičnu a možnost stravování přímo v jídelně školy. Kromě toho může škola využívat
sportovní areál a koupaliště, které jsou přímo
u školy. Škola v novém sídle také vybudovala
počítačové učebny, učebnu na výuku cizích ja-

tonu, volejbalu a přespolním běhu. Studentům nabízíme jak základní, tak i výběrový
lyžařský kurz v Rakousku.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE
A ODBORNÉ PRAXE
Získat zkušenosti mohou studenti během
školního roku v cestovních kancelářích
a hotelových provozech zlínského kraje.
Díky projektům Comenius a Socrates studenti hotelové školy navštívili Itálii,
Portugalsko, Kypr a Švédsko a v současné
době
probíhá
projekt
se
školami
v Rakousku, Německu, Portugalsku,
Estonsku a Turecku. Zde si mohou studenti vyzkoušet i své jazykové znalosti německého, ruského, francouzského a anglického
jazyka.
V současné době se rozjíždí spolupráce
mezi naší školou, Gymnáziem s právem
státní jazykové zkoušky a City and Guilds
v oblasti přístupu studentů k britským od-

PORTÁL O ŠKOLSTVÍ
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Zajímavý projekt informačního a vzdělávacího portálu funguje na Zlínsku. Na webové adrese www.zkola.cz najdou zájemci přehled
o problematice školství, vzdělávání a výchovy.
Cílem portálu je vytvářet prostor pro výměnu
zkušeností a názorů všech, kteří jsou ve Zlínském
kraji jakkoliv zapojeni do procesu vzdělávání a výchovy, a poskytnout jim co nejúplnější informační
servis k dané problematice. Na Zkole jsou k dispozici oficiální dokumenty publikované přímo
Odborem školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Zlínského kraje, příspěvky učitelů, žáků
i rodičů, přehled všech organizací pro vzdělávání
a výchovu či různé výukové materiály a odborné
články z oblasti vzdělávání a výchovy.
Součástí portálu je i inzerce, nabídka a poptávka volných pracovních míst v oblasti školství, výchovy a vzdělávání ve Zlínském kraji. Na
www.zkola.cz je možné stát se registrovaným uživatelem. Své příspěvky mohou vkládat nejen učitelé, ale i žáci a studenti všech škol na území
Zlínského kraje a také rodiče. Rodičům jsou
k dispozici různé informace, například v sekcích
zaměřujících se na pomoc s výběrem školy, vzdělávání v zahraničí, alternativní vzdělávání, nabídku kroužků, kurzů pro děti i dospělé. Speciálně
rodičům je vyhrazena rubrika názory a dotazy rodičů, která vytváří prostor pro diskuzi rodičů.
Rodiče žáků 9. tříd najdou na portálu přehled dnů
otevřených dveří na středních školách Zlínského
kraje. Pro rodiče žáků předškolních dětí je v nabídce prezentace mateřských škol a volná místa
v mateřských školách.

Humanitární organizace
Samari je ve Zlíně již rok
Ilustrační foto.

zyků, odbornou učebnu na výuku techniky
obsluhy a kvalitní kuchyň pro výuku vaření.
Díky vybavenosti škola nabízí kromě vzdělávání také celou řadu doprovodných programů, kurzů, sportovních a společenských
akcí a to nejen pro vlastní studenty, ale i žáky základních škol a samozřejmě i pro veřejnost. Mezi velmi oblíbené kurzy patří:
• barmanský kurz
• barmanský free style kurz
• kurz studené kuchyně
• sommeliérský kurz
• kurz přípravy kávy
• kurz vykrajování zeleniny
• kurz italské kuchyně
ŚKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Ve škole je aktivní barmanský klub pro
studenty, škola každoročně organizuje společně s Českou barmanskou asociací celostátní soutěž v míchání nealkoholických nápojů, které se úspěšně naši studenti
zúčastňují.
Rovněž reprezentační ples školy, který je
každoročně pořádán školou, slouží k tomu,
aby organizací a obsluhou na plese získali
studenti dovednosti s pořádáním a organizací velkých společenských akcí.
Škola podporuje i sportovní aktivity studentů účastí na soutěžích v atletice, plavání,
stolním tenise, florbalu a hokejbalu, mara-

borným kvalifikacím v oblasti mezinárodního cestovního ruchu a gastronomie.
UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ
• po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole
• v oblasti hotelového průmyslu a cestovním ruchu
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
• Den otevřených dveří 5. 12. 2008,
11.00 - 17.00 hodin
• Internet: http://www.strednihotelova.cz
• email: strhot@zlinedu.cz
• telefon: 577 210 750
• ubytování: Domov mládeže,
http://www.dmzlin.cz,
Domov mládeže při SzŠ a VOŠZ
• od 1. 9. 2007 organizuje Střední škola
hotelová Zlín, s.r.o., jednoleté pomaturitní
kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny s denní
výukou
Další informace o přijímacím řízení, maturitních zkouškách, školním vzdělávacím
programu a mnoho dalšího se můžete dozvědět osobně při návštěvě školy v Den otevřených dveří nebo po vzájemné domluvě.
Ing. Hana Palacká,
ředitelka školy

V říjnu uplynul rok od vzniku nové humanitární organizace Samari, v jejímž čele od počátku stojí autor známých recesních pochodů, cykloturistických rally, vedoucí zahraničních brigád pro
mládež pan František Tomanec.
Cílem občanského sdružení je pomáhat lidem,
které postihla živelná pohroma, seniorům, handicapovaným, lidem bez přístřeší, v nouzi, a to nejen
na území Zlínského kraje, ale také v zahraničí.
Z dražby obrázků chudých dětí v Bangladéši
a za přispění organizace Maranatha, o.s., se podařilo opravit tři bengálské vesnické školy, které
cyklon Sidr doslova smetl ze země. Rekonstrukce
objektů přišla na 28 495 korun.
Samari zprostředkovává také takzvanou adopci
na dálku. Projekt s názvem Paprsky naděje je určen na podporu vzdělání dětí z rozvojových zemí.
Do projektu je v současné době zařazeno téměř
300 dětí. Za necelých 500 korun měsíčně pomáhají pěti dětem v Bangladéši i čeští školáci a studenti ze škol v Chomutově a v Kladně. Projekt
nadchnul také například osminásobnou mistryni
světa v jízdě na historickém kole Ing. Ivu
Zajíčkovou ze Ždánice. Kromě zahraniční pomoci
Samari prostřednictvím více než dvou desítek
dobrovolníků pomáhá v Domově pokojného stáří
v Lukově, v Holešově a na Burešově, v Dětském
centru na Burešově a v organizaci Handicap?
Dveře pro další dobrovolníky jsou stále otevřené.
Vyvrcholením dobrovolnických aktivit byla dvoutýdenní prázdninová brigáda ve vinogradovské
okresní nemocnici na Zakarpatské Ukrajině.
Zúčastnilo se jí osm lidí ze zlínského regionu, především studentů Univerzity Tomáše Bati. Odvedli práci v celkové hodnotě téměř půl milionu korun. -ar-
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Zlín má moderní Onkologické centrum
Minulostí je doba, kdy onkologicky nemocní pacienti Zlínského kraje museli
za léčbou dojíždět do center v Brně nebo Olomouci. Onkologického centra se konečně dočkal také Zlín a slavnostně bylo otevřeno 1. října v Krajské nemocnici
T. Bati, a. s. (KNTB). Náklady na jeho vybudování dosáhly více než 350 milionů
korun. Stavbu zaplatil Zlínský kraj, přístrojové vybavení nemocnice.
"O vybudování Onkologického centra
(OC) jsme usilovali několik let, protože
Zlínský kraj byl jediný v zemi, který je ještě neměl. Dnes se můžeme pochlubit moderním pracovištěm, které patří mezi nejlépe vybavená onkologická centra v České
republice. Jde o nejdůležitější investiční
akci KNTB v letošním roce. Jsme rádi, že
nyní můžeme v naší nemocnici poskytnout
onkologicky nemocným pacientům co nejlepší a dostupnou zdravotní péči včetně
dobrého komfortu poskytovaných služeb,"
řekl ředitel KNTB Ing. Zdeněk Mikel.
Zlínské OC má podle jeho primáře
MUDr. Milana Kohoutka jednu z nejmodernějších technologií pro radioterapii v celé
šíři léčby zhoubných nádorů.
"Nejdůležitější přístroj radioterapeutického oddělení, lineární urychlovač k ozařování pacientů zvenčí, je na světové špičkové úrovni. K dispozici máme CT
simulátor k přesnému zaměření cílového
ozařovaného místa, pomocí něhož lékaři
pak ozáří jen nádor s vynecháním zdravé
tkáně, takže léčba je velmi šetrná k pacientovi. K zavádění zářiče přímo do těla pa-

cienta nám slouží přístroj pro brachyterapii," vyjmenoval některé z přístrojů primář.
Vybavení OC zahrnuje spoustu dalších
moderních přístrojů a instalovaný software umožní u všech jejich vzájemnou komunikaci.
V OC je zabezpečena také lůžková část
pro 38 pacientů v jedno až třílůžkových pokojích se sociálním zázemím. O pacienty se
postará kvalifikovaný zdravotnický personál. "Celkem nás bude po doplnění stavu
asi 55, z toho v době uvedení všech nových
úseků OC do provozu devět radiologických
asistentů, čtyři fyzici, 11 lékařů - z toho tři
atestovaní radiační a tři atestovaní kliničtí
onkologové a další lékaři v přípravě k atestacím. Zbytek budou zdravotní sestry
a ošetřovatelky," sdělil primář.
Každoročně jím řízené oddělení přijímá
k léčbě 850 - 900 nových onkologických
pacientů, k tomu k nenádorové radioterapii asi 500 dalších pacientů. Celkem je
v evidenci OC zhruba 6 000 onkologických
pacientů.
Součástí OC je nové parkoviště pro 22
aut a nový vjezd se vstupní branou do

tip na milý vánoþní dárek
jednotná cena 600 korun
– výrazná sleva z bČžné ceny vstupenky
– þtyĜi pĜedstavení domácího souboru
– jedno pĜedstavení hostujícího souboru
– velký sál prosinec 2008 až þerven 2009
– volný výbČr hracího dne a titulu

prodej v pokladnČ divadla
od 10. 11. do 30. 12. 2008
www.divadlo.zlin.cz
e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
tel.: 577 636 206, 577 636 207, 737 227 856
MČstské divadlo Zlín, tĜ. T. Bati 4091/ 32, 761 87 Zlín
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Moderními přístroji vybavené brachyterapeutické pracoviště.
(Foto KNTB)

KNTB z ulice 2. května. Parkoviště je vyhrazeno pro pacienty OC a jejich doprovod.
"Práce na výstavbě OC začaly loni. Letos
v srpnu jsme stihli první přejímací zkoušku lineárního urychlovače a od 1. září
spustili jeho fyzikální provoz. V jeho průběhu nás čekala druhá zkouška na základě povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a koncem listopadu se
uskuteční třetí zkouška lineárního urychlovače. První pacienty do lůžkového oddělení jsme začali přijímat v říjnu. Klinický
provoz bychom chtěli po získání potřebných povolení spustit nejpozději v lednu,"
uvedl ředitel Ing. Mikel.
Karla Havlíková, tisková mluvčí KNTB

VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI

UŽÍVEJTE SI SVŮJ VOLNÝ ČAS
VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI
- úklid bytů i rodinných domků
- úklid po řemeslnících, mytí oken
- praní prádla, žehlení
- šití záclon, závěsů
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
- hlídání dětí
- doprovod do školy, vyzvednutí ze školy
PÉČE O SENIORY
- zajištění nákupů
- doprovod k lékaři, za kulturou
- společnost osamělým osobám
OPRAVY, DROBNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE
- drobné opravy v domácnosti
● Výpomoc jednorázová

● Výpomoc dlouhodobá

● Dobrý tým, kvalitní práce

● Pojištění odpovědnosti

www.primatrefa.cz • kontakt: 608 116 069

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

S P O R T V L I S TO PA D U
AEROBIK
AEROBIK MIX
Cvičení je zaměřeno na problematické partie: břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí následuje posilování a závěr hodiny tvoří strečink.
Vhodné pro všechny!
Út - Orlovna, Štefánikova ul., Zlín, od 18.00 do 19.00 hod.
Čt - Orlovna, Štefánikova ul., Zlín, od 18.00 do 19.00 hod.
Kontakt: tel.: 721 962 153
AEROBIK NA ZELENÉM
ASPV Zlín pořádá dne 15. 11. 2008 v hale na Zeleném - Bartošova
čtvrť cvičení aerobiku s Mgr. Lenkou Velínskou a Romanem
Ondráškem.
Cvičení bude dvouhodinové - první část aerobik, druhá část protahování a posilování.
Začátek 9.30 - 11.30 hod. Prezentace od 9.00 hod.
AEROBIK KLUB ZLÍN
Volná místa v kurzech:
Pohybová výchova 6 - 8 let
Hip hop začátečníci, doprovodná kytara
Eva Urbanová - čtvrtek 10.00 h - P-class
BOSSA MIX - středa 19.30 - 20.30 h, Blanka Hurárová
Power step x posilovací aerobik - pátek 17.30 -18.30 h, Blanka
Hurárová
Kontakt: Benešovo nábř. 1739, Zlín, tel. 577 432 079, 608 751 612,
e-mail: Stefl.charlie@tiscali.cz

FOTBAL
15. 11. Zlín - Olomouc
29. 11. Zlín - Mladá Boleslav
Začátky utkání v 17 hodin.

HOKEJ
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
14. 11. Zlín - Třinec
21. 11. Zlín - Pardubice
25. 11. Zlín - Sparta
30. 11. Zlín - Karlovy Vary
Pro další informace sledujte oficiální internetové stránky klubu
www.hokej.zlin.cz

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Bruslení veřejnosti v PSG aréně
Středa 17.30 - 19.00 hod.
Sobota 17.00 - 18.30 hod.
Neděle 17.00 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Kontakt: tel.: 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz.
Vstupné 40 Kč

VOLEJBAL
Sportovní hala SK Zlín - Novesta Zlín
1. 11. v 17.00 hodin - muži
15. 11. v 17.00 hodin - muži

HÁZENÁ
2. 11. - 11.00 - HC Zlín "B" - Bystřice p. H. "B" SM, liga muži
8. 11. - 17.00 - HC Zlín B - Droždín SM, liga muži
9. 11. - 10.00 - HCZ/SCM - Otrokovice, 1. liga ženy
- 16.00 - HC Zlín - Ivančice, 2. liga muži
22. 11. - 13.00 - HCZ/SCM - Astra Praha,1. liga ženy
23. 11. - 11.00 - HC Zlín - Nové Veselí, 2. liga muži

ŠACHY
8. 11. 10 hod. - Extraliga - Zlín A - Třinec A (Centroprojekt)
9. 11. 10 hod. - Extraliga - Zlín A - Třinec B (Centroprojekt)
9. 11. 9 hod. - 2. liga E - Zlín B - Litovel B
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)
23. 11. 9 hod. - 2. liga F - Zlín C - Vsetín
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)
29. 11. 9 hod. - Extraliga dorostu - Zlín A - Frýdek-Místek
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml. mob. 731 504 655 nebo 604 799 727, St. Chadima st. tel. 606 507 871, J. Tomáše
tel. 737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí.
NEDĚLE 2. 11. Z HOVĚZÍ NA CÁB
15 km, odjezd do Hovězího z AN ve Zlíně v 6.40 hod., vede
St. Chadim ml.
STŘEDA 5. 11. SLUŠOVICKÁ PŘEHRADA
9 km, odjezd do Kašavy autobusem z AN ve Zlíně, z nástupiště č. 5
v 7.50 hod., vede St. Chadim st.
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NEDĚLE 9. 11. PASEKY A UHLISKA
14 km, odjezd do Doubrav z AN ve Zlíně v 9.15 hod., vede
St. Chadim ml.
STŘEDA 12. 11. VRŠEK
7,5 km, sraz na točně MHD č. 11 Příluky - Za Kapličkou v 9.32 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 15. 11. CHATOCHÁCKÉ ZAMYKÁNÍ NA HUSÁRIKU
Odjezd do Slovenských Javorníků od Velkého kina ve Zlíně
v 6.15 hod., cena 300 Kč, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 19. 11. ŽABÁRNA
8 km, odjezd autobusem na Žabárnu z Obchodního centra Svit ve
Zlíně v 7.55 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 22. 11. PODZIMNÍ ROZLÚČKA POD ROZHLEDNOU NA
VELKÉM LOPENÍKU
10-12 km, odjezd v 7.00 hod. z parkoviště vedle Velkého kina.
Zájemci, hlaste se hned u Pavla Hanáka, tel. 732 823 953.
STŘEDA 26. 11. HRAD LUKOV
8 km, odjezd na Velíkovou autobusem MHD č. 36 od podchodu
u Svitu v 8.08 hod., vede. St. Chadim st.
NEDĚLE 30. 11. LENIVÁ HORA 462,7 m
15 km, odjezd do Bohuslavic u Kyjova vlakem z Otrokovic
v 7.01 hod., vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 30. 11. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ - MILENOV
7 km, sraz v 8.45 hod. na zastávce ČD v Želechovicích, vede
J. Tomáš.
Změna programu vyhrazena

POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli, šk. rok 2008/2009. Vhodné
pro začátečníky i mírně pokročilé. Neděle 17.30 hod. - Sportovní
centrum K2, Vršava, Zlín, pondělí 18.30 hod. - Sportovní centrum
K2, Vršava, Zlín, středa 17.00 - tělocvična ZŠ Štípa, čtvrtek 18.30
hod. - Středisko kurzů, Benešovo nábřeží Zlín.
Kontakt: tel.: 605 527 605

PLAVÁNÍ
BABY CLUB NEKKY
V listopadu zahájilo činnost nové centrum na Jižních Svazích se
speciálním - slaným bazénem pro děti.
Kontakt: 736 520 409, 577 599 933

ÚSPĚCH
VOLTIŽ
Již druhý velký úspěch v letošním roce zažívá Petr Eim ze Zlína.
Poté, co si z Mistrovství světa ve voltiži (gymnastika na koni), které
se konalo v srpnu v Brně, odnesl titul Mistr světa, zpečetil své
prvenství i v září na Mistrovství ČR v Chomutově, kde se stal
Mistrem České republiky pro rok 2008. Blahopřejeme!

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
PO-PÁ
6.45-7.30 pro veřejnost jen 1 dráha na 50m bazénu
PO
6.00-8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
ÚT-PÁ
6.45-7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na 25m bazénu
Otevření 50m bazénu - výjimky:
SO 1. 11. otevřeno
9.00–13.30
NE 2. 11. otevřeno
14.00–20.00
PO 3. 11. otevřeno
6.00–11.00/17.00–21.00
SO 8. 11. otevřeno
14.00–20.00
PO 10. 11. otevřeno
do 19.00
PO 17. 11. otevřeno
9.00–20.00
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
14.00–20.00
úterý
14.00–16.30/18.00–20.00
středa
zavřeno
čtvrtek
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 3. 11. otevřeno
17.00–20.00
PO 10. 11. otevřeno
do 19.00
PO 17. 11. otevřeno
9.00–19.00
25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00–8.15
úterý
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
středa
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky/15.30–17.00
čtvrtek - pátek
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota
10.00–19.00
neděle
9.00–19.00
Otevření 25m bazénu - výjimky:
PO 3. 11.
ZAVŘENO
SO 8. 11. otevřeno
14.00–19.00
PO 17. 11. otevřeno
9.00–19.00
OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za výhodné ceny, finské sauny, prohřívací kabinky, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení-vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání
těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
PILATES
Přijímáme přihlášky do kurzu Pilates pro muže.
Kontakt: www.hurarova.tym.cz, tel.: 603 581 448,
hurarova@volny.cz
PILATES gym
Přihlášky pro začátečníky kurzů Pilates, ranní a večerní kurzy.
Kontakt: Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín,
tel.: 604 785 025

AEROBIK
Fitness tým Aerobik klubu Zlín obsadil 4. místo na Mistrovství
Evropy FISAF EUROPEAN FITNESS CHAMPIONSHIPS 2008, který
se konal ve finských Helsinkách. Děvčata potvrdila, že loňské úspěchy nebyly náhodné, a předvedla skvělou úroveň zlínského aerobiku. Tým startoval ve složení Petra Machalíková, Petra Kubíčková,
Kateřina Bahulová, Klára Kalíková, Veronika Kalíková, Lucie
Košárková, Karolína Frieseová, Kateřina Kubíčková a Kristýna
Veitová. Blahopřejeme!
FOTBAL
Vítězem turnaje žáků základních škol v kopané "O pohár města
Zlína", který se uskutečnil v rámci oslav 90. výročí vzniku samostatného československého státu, se stali žáci 5. ZŠ Komenského II
(fotbalové školy). Turnaje se zúčastnilo celkem 12 týmů žáků
2. stupně zlínských základních škol. Po skončení bojů v základních
skupinách v Malenovicích a na Pasekách postoupila do finále družstva 5. ZŠ Komenského II a 8. ZŠ Zlín, Komenského 78.

NÁBOR
VOLTIŽ
V pátek 7. 11. 2008 a v neděli 9. 11. 2008 přijímá TJ VOLTIŽ
(gymnastika na koni) Tlumačov nové členy.
Vhodné pro děti od šesti let.
Kontakt: tel.: 737 610 221, 777 092 910
HOKEJBAL
Hokejbalový oddíl Storm hledá hráče ročník 1993 a starší na doplnění týmu mužů. Zároveň hledá chlapce ve věku 12 - 15 let na doplnění týmu žáku TJ ACS Malenovice.
Kontakt: Storm - Mirek Ráček, tel.: 732 129 503, racc@seznam.cz,
ACS Malenovice - Tomáš Zapletal, tel.: 724 745 563,
zapletaltomas@seznam.cz
LYŽOVÁNÍ
Lyžařský oddíl při SK Zlín - ZLK Zlín vítá mezi sebe děti (6-9 let)
do oddílu všeobecné sportovní přípravy a sjezdového a travního lyžování. Trénink je v tělocvičně každé pondělí na Střední škole polytechnické ve Zlíně, druhý trénink je venku ve čtvrtek nebo pátek.
Kontakt: tel.: 602 742 611

ásnější vý

ístě

REFIMA s.r.o.
Zarámí 89
760 00 Zlín

ve výstavbě

577 018 365
775 305 212
606 716 327

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

kriby@refima.cz
www.refima.cz

HERNÍ POČÍTAČ PRO
KAŽDÉHO!

BARBONE

REBEL II

ISO 9001, ISO 14001
www.barbone.cz | www.tsbohemia.cz
infolinka: 844 11 12 13

14.677 Kč VČ. DPH
Objednávací kód: 9344211

Procesor: INTEL Core 2 Duo E8400 3,00GHz (6MB/1333) LGA775 BOX, Základní deska: čipset P35, sc.775,
paměti DDR2 ,konektory SATA2, síťová karta, paměti: DDR2 2x 1024MB 800, Grafika: GF 9800GT GB 512MB,
pevný disk: kapacita 250GB SATAII/300 16MB cache 7200 otáček, DVD-RW, klávesnice, myš, uživatelská příručka.

AKČNÍ
NABÍDKA

BARBONE

Společnost T.S.Bohemia a.s. doporučuje operační systém Windows Vista® Home Premium
BARBONE W

TOMAHAWK

BARBONE W

21.416 Kč VČ. DPH
Herní notebook pro náročné hráče!
Chcete být mobilní a přitom se neochudit
o hry na cestách? Nemyslíme tím ani
hru MINY nebo SRDCE ve Windows,
ale pořádné pecky jako je Crysis, nebo
Call of Duty 4! Ano, i takové novinky
svižně běží na tomto notebooku.
DV
Objednávací kód: 1177702
TE
Objednávací kód OS: 9019768
Chipset: Intel 965PM, Procesor: INTEL Core 2 Duo T7500, 2.2Ghz, Meron, paměti: 2048
MB 667 Mhz, graﬁcká karta: NVIDIA GeForce 8600M GT 512MB, pevný disk: 160GB 2,5’’
SATA 5400RPM 8MB, LCD: 15,4 Wide, WXGA (1440 x 900), Glare, Mechanika Super Multi
DVD RW, čtečka paměťových karet, ﬁre-Wire IEEE 1394, S-Video, VGA out, 4x USB2.0
WIFI: 802.11 B,G, BLUETOOTH 2.0 + ERD

T.S.Bohemia a.s.
Tečovská 61, Zlín
Tel.: 585 157 491
zlin@tsbohemia.cz

MAGIC SE

16.008 Kč VČ. DPH
Do ruky se vám dostává notebook který
perfektně balancuje mezi vyloženě
herním notebookem a strojem na práci.
Přes den v kanceláři nebo na cestách
s ním můžete bezpečně pracovat díky
jeho skvělé výdrži a večer proměníte
tuto tichou „myšku“ v herního ďábla.
D

T

Objednávací kód: 1188801
Objednávací kód OS: 9019768
Chipset: Intel 965PM, Procesor: INTEL Core 2 Duo T7250 2,00GHz 2MB 800MHz Merom,
paměti: 1024 MB 667 Mhz, graﬁcká karta: NVIDIA GeForce 8600M GS 256MB , pevný
disk: 120GB 2,5’’ SATA 5400RPM 8MB, LCD: 15,4 Wide, WXGA (1280 x 800), Glare,
Mechanika Super Multi DVD RW, čtečka paměťových karet, ﬁre-Wire IEEE 1394, S-Video,
VGA out, 4x USB2.0 , WIFI: 802.11 B,G, BLUETOOTH 2.0 + ERD

www.tsbohemia.cz

ZDARMA mobilní telefon
ke spořícímu účtu

Podzimní pokračování.
Na základě rekordního nárůstu
depozit a přání klientů úspěšná
akce pokračuje.
Založte si v období od 15. října do 15. listopadu
u Moravského Peněžního Ústavu spořící účet
s minimálně půlroční výpovědní lhůtou a dostanete
jako dárek mobilní telefon NOKIA.

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.
Výpovědní lhůta

Výše vkladu
(v tisícich Kč)

1

3

6

12

18

100 - 400

3,3

3,7

4,0

4,4

4,6

400 - 1000

3,5

4,1

4,5

4,8

4,9

1000 a více

Individuální sazby (3,7 – 5,3 %)

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

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

zákaznická linka MPU

577 211 317
ženkou

eně
I s prázdnou p
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u skvělé akční splátky
Využijte

COMFOR doporuèuje
systém Windows VistaTM
Home Premium

PRO PRÁCI I ZÁBAVU
STAČIT BUDE NAD HLAVU
Poèítaè COMFOR

BOXER II

× originální Windows VistaTM Home Premium Service Pack 1, MS Office 2007 60 denní verze × procesor
Intel® CoreTM 2 Duo E7300 × pamì 2 GB DDR2 × HDD 500 GB × mechanika DL DVD±R/RW (DVD
vypalovaèka) × grafika Asus ATI Radeon HD4850, 512 MB DDR3, 2DVI, HDMI × ostatní: èteèka
pamìových karet, zvuk 5.1 kanálový int., síová karta 10/100, provedení minitower, klávesnice a optická myš
× záruka 2 roky × displej značkové 22" LCD × EXTRA: Analogový a digitální TV tuner Pinnacle
0 Kč na prodejně / 0% navýšení*

20 490 Kč s DPH ... 17 218 Kč bez DPH

Veliký 15,4" širokoúhlý lesklý displej (16:9, ColorShine), unikátní
otočná webkamera s mikrofonem, špičkový dvoujádrový procesor Intel®
CoreTM 2 Duo T5550 (1.83GHz), 2GB operační paměti, prostorný a rychlý harddisk o velikosti 250GB (5400rpm), grafika ATI, dvouvrstvá DVD
vypalovačka, podpora WiFi, originální Windows Vista® Home Premium,
bluetooth. A navíc zdarma: optická myš + brašna - originál ASUS!
0 Kč na prodejně / 0% navýšení*

13 990 Kč s DPH ... 11 756 Kč bez DPH
Multifunkce EPSON DX 4400
Barevná kopírka-tisk.-skener. Oddělené zásob. inkoustů. Vodostálý tisk.
999 Kč s DPH ... 839 Kč bez DPH
ESET NOD32 Antivirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 189 Kč s DPH . . . . . . .999 Kč bez DPH
ESET Smart Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 486 Kč s DPH . . . . . .1 249 Kč bez DPH

COMFOR Partner − AVEX COMPUTER SYSTEMS, spol. s r.o.
Smetanova 2401, 760 01 Zlín, tel. 577 002 700
www.avex.cz, www.a−store.cz, e−mail: obchod@avex.cz

* pro blížší informace volejte 577 002 700.

Platí od 11. 10. do 11. 11. 2008

Notebook ASUS F5RL

