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Vážení Zlíňané,
obvykle se na stránkách našeho magazínu vě-

nuji praktickým a konkrétním tématům s pří-
mou vazbou na město, jako je kvalita hospoda-
ření radnice i našich organizací nebo fungování
městské policie a zvyšování bezpečnosti nás
všech. Protože však v měsíci listopadu oslavíme
dvacáté výroční tzv. "Sametové revoluce", tedy
17. listopadu 1989 a následného pádu komu-
nistického režimu v České
republice, chci tentokrát
obecněji bilancovat dění
v našem městě i ve společ-
nosti.

Jsem přesvědčen, že
Zlín se za posledních dva-
cet let stal moderním
a stále se rozvíjejícím měs-
tem, v němž žijí schopní li-
dé, kteří mají ke svému
městu silný vztah. Samo-
zřejmě jsme museli překo-
nat a stále překonáváme
řadu komplikací, jež náš
rozvoj zpomalily a případ-
ně nadále brzdí. 

Zlín zásadně a těžce za-
sáhlo rozdělení tehdejšího
Československa, kdy jsme
se z výhodné polohy upro-
střed republiky dostali na její východní hranici
a tedy také na okraj zájmu centrálních státních
orgánů. To náš rozvoj samozřejmě přibrzdilo,
protože jsme ztratili atraktivní strategickou po-
lohu a nesli veškeré důsledky této skutečnosti.
Rozdělení republiky také narušilo hospodářské
vazby zlínských a slovenských firem, zpomalilo
budování našeho rychlostního dopravního na-
pojení, které bylo a stále je částečně limitujícím
faktorem zejména pro firmy. Nicméně jistě za-
znamenáváte, že se dálniční spojení k našemu
městu v posledních letech poměrně rychle blíží,
což je pro nás všechny dobrá zpráva. 

Pozitivní je také skutečnost, že se Zlín po-
stupně stává plnohodnotným krajským městem
se všemi důležitými institucemi. Je to dlouhý
a komplikovaný proces, nicméně pokud chceme
být rovnocenným krajským centrem, musíme
tyto naše zájmy nadále prosazovat. Stali jsme se
také důležitým univerzitním městem a jsem
skutečně rád, že věhlas Univerzity Tomáše Bati
roste nejen v naší republice. 

Věřím, že Zlín bude svou pozici silného centra
nadále posilovat a nebude se vnitřním dělením
a spory oslabovat. Jsem přesvědčen, že poslední
události a dění v místních částech, především
výsledky referenda v Kostelci, budou toho záru-
kou. 

Pokud zmiňuji integrační tendence, nemohu
nezmínit aktuální dění v Evropské unii. Jedním
z největších výdobytků událostí před dvaceti le-
ty bylo naše otevření se světu. Pro dnešní mladé
je téměř nepředstavitelné, že jsme nemohli svo-
bodně cestovat, že existovala železná opona
a pokud jsme se skutečně za hranice dostali, byl
to složitý a komplikovaný proces. Dnes můžeme
cestovat po celém světě, disponovat informace-

mi, stejně jako kterýkoliv jiný občan vyspělé ze-
mě. V Evropě je to po našem vstupu do
Shengenského prostoru ještě jednodušší. Proto
si i já přeji, aby další integrace unie pokračova-
la, samozřejmě při respektování všech našich
národních zájmů. 

Nyní zpět do našeho Zlína. Kvalita života ve
městě se postupně zvyšuje. Díky dobrému hos-
podaření můžeme realizovat řadu investičních

akcí napříč resorty, což je
ve městě vidět. 

Jako jeden ze svých nej-
větších úspěchů, kterého
jsem za celou dobu svého
působení na zlínské radni-
ci dosáhl, považuji odblo-
kování majetku Svitu.
V posledním roce jsme to-
tiž učinili významný krok
k tomu, abychom vyřešili
jeden z největších problé-
mů v centru města, který
má kořeny v pádu minulé-
ho režimu a následné pře-
měně charakteru hospo-
dářství. Ve spolupráci
s řadou partnerů, přede-
vším státem, krajem, pod-
nikateli v areálu i kon-

kurzními správci, se nám konečně podařilo
odblokovat majetkovou situaci tak, abychom
získali práva k majetku, který máme jako město
ve prospěch veřejnosti spravovat. Jedná se pře-
devším o zásadní část infrastruktury ve svitov-
ském areálu a dále také o Stadion mládeže, kou-
paliště a školská zařízení nebo jejich části
a vybavení. Majetek Svitu, jako bývalého obuv-
nického gigantu, byl totiž rozeset po celém měs-
tě, a proto jeho blokace komplikovala řadu na-
šich záměrů. Byť to třeba nebylo na první
pohled patrné. Nyní můžeme konečně zahájit re-
konstrukci Stadionu mládeže a narovnat majet-
kové vztahy k některým školským zařízením.
Samozřejmě bude pokračovat další obnova sa-
motného svitovského areálu a rekonstrukce jed-
notlivých budov tohoto areálu.

Jako 1. náměstek primátorky zodpovídám ta-
ké za Městskou policii Zlín, o níž vás v každém
čísle magazínu informuji. Jsem přesvědčen, že
Zlín je městem bezpečným a městská policie je
pro své občany partnerem a pomocníkem. Tuto
filozofii jsem se od svého převzetí policie snažil
prosazovat a věřím, že výsledky jsou patrné.

Vážení spoluobčané, za posledních dvacet let
jsme při snaze o rozvoj našeho města museli
překonat řadu těžkostí. Díky spolupráci a pod-
poře občanů jsme se nimi dokázali vyrovnávat
a já věřím, že to bude platit i do budoucna.
Určitě nás čeká ještě množství práce, protože
rozvoj města je nikdy nekončícím procesem.
Proto věřím, že společně budeme budovat mo-
derní, prosperující město, v němž budeme všich-
ni se svými rodinami společně a spokojeně žít.

Martin Janečka,
1. náměstek primátorky

DVACET LET VÝVOJE ZLÍNA
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OObbyyvvaatteelléé  sseevveerroovvýýcchhooddnnííhhoo  ZZllíínnaa
MMAAJJÍÍ  SSVVÉÉ  SSTTRRÁÁŽŽNNÍÍKKYY

17. listopad 1989 a dvacet let potéPietní setkání u příležitosti 91. výročí
ukončení 1. světové války se uskuteční ve
středu 11. listopadu 2009 od 11 hodin
u Památníku obětem 2. světové války v sadu
Komenského ve Zlíně.

9911..  vvýýrrooččíí  kkoonnccee
II..  SSVVĚĚTTOOVVÉÉ  VVÁÁLLKKYY

SLOVO PRIMÁTORKY

Vážení a milí Zlíňané,
je zřejmé, že právě teď - v období těs-

ně před dvacetiletým výročím tzv."same-
tové revoluce", se v médiích objevuje řa-
da článků, vzpomínek přímých
účastníků, ba dokonce za tímto účelem
byly natočeny nové dokumenty i filmové

seriály.
Dvacet let

je v lidském
životě velmi
v ý z n a m n ý
časový úsek.
Lze říci, že
bez rozdílu
nás oněch
dvacet let
poznamena-
lo všechny.
Tato léta po-
znamenala
zásadn ím i
z m ě n a m i
náš osobní
i profesní ži-

vot. Pevně doufám, že výrazná většina
obyvatel ČR, i přes četné kritické hlasy
k současné ekonomické, či politické si-
tuaci, se již nikdy nechce vrátit do svě-
ta tzv. " rudých jistot". Jsou ale tací,
kteří jsou přesvědčeni o pravém opaku.
Svět bez oněch "jistot" je pro ně cizí, ne-
rovnostářský, příliš konkurenční, dra-
vý, málo organizovaný a regulovaný,
zkrátka nebezpečný.

Tehdy - v roce 1989 nás přišla spous-
ta na náměstí i do ulic.Cinkali jsme klí-
či, nadšeně reagovali na proslovy no-
vých - neotřelých a odvážných řečníků.
Byli jsme plni naděje v totální obrat
v našich životech. Každý z občanů naší
malé země si zásadní změnu v podobě
"sametové revoluce" tehdy vykládal po
svém. Prvotně naivní představa o tom,
jak rychle se změní svět kolem nás -
zvláště bez našeho vlastního přičinění,
jak rychle se narovnají mezilidské vzta-
hy, jak budou po zásluze potrestáni ti,
kteří totálně pokřivili, ba dokonce i zni-
čili některé z nás, jak rychle se přiblíží-
me tzv. "západní" životní úrovni, atd. -
zkrátka brzy dostala na frak. 

Vedle ideově naivních občanů nosí-
cích na sobě "sametové kabáty" poměr-
ně dlouho se naopak velmi rychle etab-
lovala "pružná" rychle reagující vrstva
podnikající ve všech možných i nemož-
ných oborech lidské činnosti.

Někteří vydrželi, jiní skončili - po prv-
ním vzletu poměrně rychle. Lze konsta-
tovat, že právě v prvních poněkud naiv-
ních letech "poté" se stalo hodně chyb
zejména v majetkových operacích, fi-
nančnictví, legislativě - někdy zcela zá-
měrně, jindy díky "sametovosti" hybate-
lů nového českého světa.

Při kontrole pomyslného účtu starého
dvacet let je nutné si povšimnout výraz-
ných kladů zásadní změny. Nekonečně
otevřené možnosti pro mladé lidi v po-
době široké škály studijních oborů do-
ma i ve světě, poznávání doposud tvrdě
zakazovaného cestování po celém svě-
tě, odbourání nedůstojného a ponižují-
cího čekání na přidělení valut stejně ja-
ko celoživotního kádrování, výrazně
ideologicky zbarvené výuky v celém
školském systému. O ohromných mož-
nostech nabídky trhu, dostupnosti 
čehokoliv, svobodné umělecké tvorby,
celoživotního vzdělávání atd. ani ne-
mluvě.

Je na každém z nás, jak si provedeme
svoji malou osobní "inventuru" oněch
dvaceti let. Jedni zůstali stát, v očeká-
vání toho, že svět se změní sám od sebe,
a druzí začali dohánět to, co jim bylo
násilně odepíráno v předchozím životě.
Smysluplné využití šancí, nezaslepené
vnímání života kolem sebe, invence,
energie - kolika z nás právě toto změni-
lo zásadně život. 

Život kolem nás je jiný než před dva-
ceti lety. Pro jedny neskonale barevněj-
ší, pro druhé plný stesku po dávno mi-
nulém. Reálný, každodenní život odkryl
zásadní znaky našeho národa - závist,
pomlouvačství, nekritické ambice,
schopnost vykonat cokoliv pro peníze,
zapomnění, ale také vysokou míru vzdě-
lanosti, energie, kreativity, pracovitosti,
schopnosti uplatnění se v konkurenčně
těžkém světě. 

Jsem šťastná, že patřím mezi ty, kte-
rým byla osudem dána šance zažít listo-
pad 1989 a také - alespoň skromnou
měrou se podílet na významných změ-
nách v naší zemi.

Nikdy nezapomeňme na ty, kteří se
"sametového měsíce" v roce 1989 nedo-
čkali. Náš svět by obohatili vlastní neza-
měnitelnou zkušeností i pamětí. 

Vzpomínat a nezapomínat - právě to
by mělo být krédem listopadových dnů.

Irena Ondrová 

Odbor dopravy a silničního hospodářství
MMZ obdržel od občanů místní části Lazy
anonymní kritiku ve věci zbytečných sta-
vebních prací na ulici Dlouhá před Domem
obuvi a na druhé straně špatného stavu ně-
kterých místních komunikací ve čtvrti Lazy.
Na kritiku reagoval Jaroslav Kubáč z odbo-
ru dopravy a silničního hospodářství. 

"Bezbariérové úpravy zastávek v centru
města se řeší již třetím rokem proto, aby
technický stav na zastávkách MHD vyhověl
mimo jiné i pohybu osob s omezenou
schopností pohybu a taktéž pro bezproblé-
mový provoz vozidel Dopravní společnosti

Zlín - Otrokovice. Argument zbytečnosti je
vnímán občany z neznalosti věci. Tyto
stavby jsou totiž z velké části (80 - 85 %)
hrazeny z jiných finančních zdrojů, podíl
města je v těchto případech ve vztahu
k provedeným pracím minimální.

Co se týká např. špatného stavu komu-
nikace z žulových kostek, odbočující z uli-
ce Slovenské směrem ke škole, vede ji od-
bor dopravy a silničního hospodářství
v evidenci, stejně jako řadu dalších.
Veškeré záležitosti v oblasti dopravy se ře-
ší postupně dle priorit a finančních mož-
ností města."

REAKCE NA ANONYM

U příležitosti vzpomínky na 17. listopad
1989, který Česká republika slaví jako Den
boje za svobodu a demokracii, zve primátor-
ka Zlína Irena Ondrová na setkání a polože-
ní věnce u Pomníku obětem totality.

Pietní akce se uskuteční v úterý 17. listo-
padu 2009 v 10 hodin na náměstí Míru před
zlínskou radnicí. 

VVZZPPOOMMÍÍNNKKAA  NNAA  
1177..  lliissttooppaadd  11998899

Veřejná setkání občanů 
se členy Rady města Zlína 

2. 11. v 18 hodin, Mladcová, Klub
zahrádkářů, MUDr. Vladimír Řihák 

Zvýšení bezpečnosti obyvatel místních
částí na severovýchodě Zlína je jedním
z úkolů strážníků Městské policie Zlín,
kteří od 1. října sídlí v nově otevřené slu-
žebně u zoologické zahrady. "Doposud
musely hlídky do Štípy, Kostelce či
Velíkové jezdit z centra města. Nyní bude
pomoc strážníků rychlejší a také budou
mít větší místní znalost," vysvětlil první
náměstek primátorky Martin Janečka. 

Podle jeho slov přispěje městská policie
také ke zklidnění dopravní situace v okolí
Zoo Zlín Lešná. "Zejména v jarních a let-
ních měsících, kdy je počet návštěvníků
v zoologické zahradě velký a situace s par-
kováním je složitá," doplnil M. Janečka. 

Nová služebna vznikla při plánované re-
konstrukci domku u vstupu do areálu zo-
ologické zahrady. V přízemí budovy vzniká
centrum služeb pro návštěvníky Zoo, jako
např. půjčovna vozíků, prodej upomínko-
vých předmětů, ale také nové toalety.
Veřejnost by je měla využívat od dubna
příštího roku.

"Pro služebnu jsme využili podkroví
domku," doplnil první náměstek. -mm-

Martin Janečka (vpravo) s ředitelem MP Zlín
Milanem Kladníčkem.
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KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ MINISTERSKÁ KONTROLA NENAŠLA 

NA MAGISTRÁTU CHYBY
Žádné zásadní nedostatky nezjistili pracovníci

Ministerstva vnitra v průběhu kontroly informač-
ních systémů na Magistrátu města Zlína, a tudíž
nemuseli navrhovat žádná nápravná opatření.
Takový byl závěr zářijové kontroly, kterou proved-
li zaměstnanci odboru koncepce a koordinace
Ministerstva vnitra. "Kontrola potvrdila, že máme
zpracovanou a řádně schválenou Informační kon-
cepci dlouhodobého řízení informačních systémů
veřejné správy a také že splňujeme další, zákonem
stanovené, podmínky ve vztahu ke zpřístupnění
informací o svých informačních systémech a vyu-
žívání datových prvků," řekl náměstek primátorky
Hynek Steska.

■ OPRAVU ČEKÁ CHODNÍK NA MLADCOVÉ
I CESTA POD TLUSTOU
Chodník v areálu Mateřské školy na Mladcové

i panelovou cestu v ulici Pod Tlustou opraví v ná-
sledujících týdnech na základě požadavku komisí
místních částí statutární město Zlín. 

Za stavební práce při opravě chodníku na
Mladcové zaplatí Zlín cca 140 tisíc korun + DPH.
Nabídková cena na položení živičné vrstvy na pa-
nelovou cestu v ulici Pod Tlustou je cca 230 tisíc
korun.

■ MALENOVICKÉ HŘIŠTĚ V NOVÉM
Po opravách chodníků dochází v Malenovicích

také k rekonstrukci dětského hřiště. Zlínští radní
schválili výběrové řízení na rekonstrukci hřiště na
tř. Svobody, dle požadavku komise místní části.
V rámci rekonstrukce by mělo dojít k odstranění
nevyhovujících hracích prvků, rozšíření stávající-
ho hřiště a jeho vybavení novými herními prvky
pro děti všech věkových kategorií. Nutné je také
položení nového umělého povrchu do dopadových
zón a rovněž laviček, odpadkových košů a oploce-
ní. Výsledná cena bude výsledkem výběrového ří-
zení.

■ ZLÍN ROZDĚLIL 98 TISÍC Z EKOFONDU
Poskytnutí dotací v celkové výši 98 tisíc korun

z Ekofondu schválila Rada města Zlína. Příspěvek
tak získá např. Sdružení mateřských škol
Zlínského kraje na Stezku zdraví Lazy, fyzické
osoby na ořez stromů, údržbu zahrady, kácení
dřevin, údržbu trvalého travního porostu atd. 

■ ULICI NERUDOVU 
ČEKÁ GENERÁLNÍ OPRAVA
V nejbližších týdnech bude zahájena komplex-

ní oprava zlínské ulice Nerudova, během níž bude
zdejší stávající žulová dlažba nahrazena živičným
povrchem. Za provedené stavební práce, kvůli
nimž bude muset být v lokalitě do konce roku
omezen provoz pro individuální i městskou hro-
madnou dopravu, by mělo krajské město zaplatit
téměř 3,2 miliony korun.

■ PŘÍPRAVA OBCHVATU ZÁLEŠNÉ POKRAČUJE
Posouzení stavu mostu Podvesná XVII je dalším

důležitým krokem přípravy obchvatu Zálešné. Na
základě výsledků se bude rozhodovat o nutnosti
rozsahu stavebních úprav, které by měly most
připravit na předpokládané zatížení. V současné
době jsou na stavbu obchvatu Zálešné, který má
ulehčit dopravě v krajském městě, již připraveny
pozemky. Z pohledu projekční přípravy se dokon-
čuje proces EIA, tedy posouzení vlivu stavby na ži-
votní prostředí. Na základě připomínek požadav-
ků občanských iniciativ je EIA zpracovávaná jako
komplexní materiál zahrnující posouzení dopadů
na životní prostředí celého úseku přivaděče k R49
od Zlína po Fryšták.

■ POLOVINA ZAHRAD U MATEŘSKÝCH ŠKOL
JE OPRAVENÁ
Zahrady u dvanácti zlínských mateřských škol

a dvou jeslí doznaly v uplynulých měsících vel-

kých změn. "Zejména zahradní plochy u mateř-
ských škol v Prštném, na Kudlově, na Svatopluka
Čecha a na Slovenské 3660 se změnily k nepo-
znání," konstatoval náměstek primátorky Hynek
Steska a dodal, že na dalších deseti zahradách se
děti těší z nových hracích prvků. Statutární měs-
to Zlín v průběhu osmi měsíců zcela nebo částeč-
ně zmodernizovalo zahradní plochy u poloviny
mateřských škol a jeslí ve městě. Na projekt
"Modernizace vybavení mateřských škol a jeslí ve
Zlíně" v celkové hodnotě přesahující částku 11
milionů korun získalo krajské město v roce 2008
grant z tzv. norských fondů. "Z našeho rozpočtu
jsme dofinancovali zhruba 15 procent ceny pro-
jektu, tedy 1,65 milionu korun," upřesnil náměs-
tek primátorky.

■ ZOO SE TĚŠÍ PŘÍZNI NÁVŠTĚVNÍKŮ
Za devět měsíců letošního roku navštívilo zlín-

skou zoo již 480 000 návštěvníků. Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2008 je letošní dosažená
návštěvnost o 20 000 osob vyšší. Velmi potěšují-
cím zjištěním je také vzrůstající příliv návštěvníků
ze Slovenska.

Vyšší zájem obyvatel ČR a SR o domácí turis-
tické cíle, který vyplýval z nejrůznějších publiko-
vaných výzkumů a anket, potvrdily i statistiky ná-
vštěvnosti zlínské zoo za měsíce červenec a srpen
letošního roku. V červenci do zoo zavítalo 98 000
návštěvníků, což představuje rekordní červenco-
vou návštěvnost ve více než šedesátileté historii
zoo. V srpnu do zoo přišlo více než 122 000 osob,
čímž se téměř podařilo vyrovnat rekord ze srpna
2008.

■ DISPEČERŮM POMÁHAJÍ PŘI ŘÍZENÍ MHD
KAMERY
Dalším významným technickým vylepšením

disponuje pracoviště centrálního dispečinku MHD
Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice. Dispečeři
mohou monitorovat provoz ve městě i prostřed-
nictvím čtyř dálkově ovládaných kamer. Zařízení,
které bylo uvedeno do provozu během měsíce září
2009, umožňuje sledovat na exponovaných mís-
tech pohyb vozidel i cestujících on-line. Dálkově
ovládané kamery DSZO jsou umístěny ve Zlíně
v blízkosti zastávek Dlouhá, Školní a náměstí
Práce. V Otrokovicích monitoruje objektiv kamery
provoz na dopravním terminálu u železniční sta-
nice. 

■ INFORMAČNÍ PANELY SE VRACÍ ZPĚT
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice průběž-

ně nahrazuje staré elektronické informační pa-
nely, které na frekventovaných zastávkách
v centru Zlína i v Otrokovicích ukazují odjezdy
nejbližších spojů. Modernějšími či stávajícími,
ale repasovanými panely, jsou nyní ve Zlíně
znovu osazovány zastávky Školní, náměstí
Míru, náměstí Práce v obou směrech
a U Zámku v obou směrech. Nově tento infor-
mační panel přibude i na zastávce Dlouhá ve
směru jízdy na Cigánov.

■ ZLÍN ZÍSKÁ AŽ 18 MILIONŮ EUR
Primátorka města Irena Ondrová a předseda

Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava Martin Tesařík podepsali smlouvu
o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města
Zlína. Na základě této smlouvy může město
Zlín čerpat finanční prostředky do výše 18 mi-
lionů EUR na realizaci projektů v zóně v cen-
tru města. 

Největší část z těchto peněz bude použita
na výstavbu polyfunkční budovy Kongreso-
vého centra, která bude sloužit především ja-
ko sídlo Filharmonie Bohuslava Martinů.
"Dotace pro Zlín je největší dotací v rámci
krajů Olomouckého a Zlínského," řekl Tesařík
a dodal, že zlínský projekt je výjimečný nejen
svým finančním rozsahem, ale také svým do-
padem.

11_listopad_09  19.10.2009 14:16  Stránka 3



4

VODÁRNY  SE ZAVÁZALY
KE KVALITĚ

24. BUDOVA AREÁLU SVITU OŽIJE 
výstavou květin i přednáškou architekta 

PŘECHODNÁ ZMĚNA  SÍDLA

Zlínští středoškoláci absolvovali praxi v Německu

Zlín zahájil stavbu kanalizace a čističky na SalašiKANCELÁŘ MÍSTNÍ ČÁSTI PŘÍLUKY
Z důvodu stavební rekonstrukce budo-

vy kanceláře místní části Příluky, Dolní
dědina 26, je od konce října kancelář pře-
chodně přemístěna na adrese Dolní dědi-
na č. 2, Zlín - Příluky (dříve sídlo DDM
Astra). Změna sídla potrvá po dobu asi 4
měsíců. 

Společnost Moravská vodárenská se
v odpovědi na stále rostoucí požadavky
svých zákazníků dlouhodobě věnuje zvy-
šování kvality poskytovaných služeb. Tuto
svou strategii orientace na zákazníka po-
tvrzuje nyní svým novým a v Česku ojedi-
nělým projektem Závazků zákaznických
služeb, který odstartoval v říjnu. Vodárny
se v deseti zcela konkrétních bodech zava-
zují zajistit svým zákazníkům snadnou
a rychlou dostupnost svých služeb, chtějí
své zákazníky více a otevřeně informovat
o poskytovaných službách a v neposlední
řadě se zavazují být vůči svým zákazní-
kům v případě jejich tíživé situace solidár-
ní. V případě nedodržení stanovených
lhůt ze strany vodáren dostane zákazník
jako omluvu věcný dárek. Společnost chce
prostřednictvím tohoto projektu posílit
důvěru svých zákazníků v poskytované
služby.

Podrobné znění závazků najdete na
www.veoliavoda.cz a na www.smv.cz. 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
Magistrát města Zlína hledá na

dohodu o pracovní činnosti v odbo-
ru kanceláře primátora:

• pracovníka na údržbu místní
části Prštné - výhodou je bydliště
v místní části Prštné

(údržba čistoty zeleně, chodníků,
zimní údržba aj. práce pro místní
část)

Bližší informace: 
kancelář místní části Prštné,

Náves 636, Zlín - Prštné
Úřední hodiny: 
pondělí 13-17 hod.
Magistrát města Zlína - Odbor

kanceláře primátora, nám. Míru
12, Zlín,

Středisko komunikace s místní-
mi částmi, kanc. č. 121

• pracovníka Kanceláře místní
části Klečůvka (výhodou je bydliš-
tě v místní části Klečůvka)

Bližší informace: 
kancelář místní části Klečůvka,

Klečůvka 16, Zlín - Klečůvka, 
Úřední hodiny: 
čtvrtek 11-16 hod. 
Magistrát města Zlína - Odbor

kanceláře primátora, nám. Míru
12, Zlín 

Středisko komunikace s místní-
mi částmi, kanc. č. 121

Výstavbu tlakové kanalizace a čističky
odpadních vod v místní části Salaš zahá-
jilo statutární město Zlín. Celkové nákla-
dy projektu přesahují 23 milionů korun,
z nichž téměř 14,5 milionu korun pokryjí
dotace z Evropské unie - Fondu
Soudržnosti a téměř 853 tisíc dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
Do zkušebního provozu by měla být čis-
tička uvedena do konce letošního roku,
do 30. června 2010 by měla být celá stav-
ba dokončena.

V současné době je místní část Salaš od-
kanalizována jednotnou a dešťovou kana-
lizací, která je zakončenou dvěma výustě-
mi do místních vodotečí. Část této
kanalizace je svedena žlebem pod zastavě-
ným územím do povodí Lhotského potoka,
druhá část kanalizace je svedena do povo-
dí toku Březnice. Odpadní vody jsou do
kanalizace vypouštěny po předčištění v do-
movních zařízeních, která jsou nedostateč-
ně účinná.

Nově vybudované objekty se napojí na
stávající kanalizační síť. Odpadní vody
z jižní části obce budou podchyceny a sve-
deny do čerpací stanice, odkud budou vý-
tlakem čerpány podél západní části obce do
stávající stokové sítě v severní části lokali-
ty. Tam bude vybudována nová čistírna od-
padních vod včetně odlehčovací komory.
Odtud budou předčištěné odpadní vody od-
váděny stávající kanalizací, která je vyústě-
na do přítoku Lhotského potoka. Délka no-
vě budované kanalizace je 0,59 km.

Realizací tohoto projektu bude možno
ročně odstranit znečištění 13,34 tun che-
mické spotřeby kyslíku chrómu a 6,25 tun
nerozpuštěných látek. Bude vytvořen
předpoklad pro připojení 370 EO na nově
vybudovanou čistírnu odpadních vod.

Projekt je spolufinancován Evropskou
unií - Fondem soudržnosti a Státním fon-
dem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

-mm- 

Květinovou výstavu s doprovodným
programem, která bude umístěna do sta-
ré 24. tovární budovy v areálu Baťových
závodů, si budou moci obyvatelé i ná-
vštěvníci Zlína prohlédnout od soboty
14. listopadu do úterý 17. listopadu.
Kontrast účelné industriální architektu-
ry a přirozené krásy rostlin v podzimním
období slibuje již dopředu nevšední záži-
tek. 

Jedním z hlavních hostů bohatého do-
provodného programu bude architekt
David Vávra, který hned v sobotu poho-
voří o "šumném Zlíně", úvodní večer pak

zakončí moderátorka, herečka a zpěvač-
ka Ester Kočičková. Nedělní program bu-
de více zaměřen na dámy, protože k prá-
ci známého holandského floristy Barta
van der Elskena, který bude před zraky
návštěvníků vytvářet originální vazby, se
připojí kadeřníci, kosmetičky, vizážisté
nebo odborníci na zdravou výživu, den
završí módní přehlídka. Výstava začne
sobotním podvečerem, další dny bude
otevřena již od dopoledních hodin.
Přesné informace budou zveřejněny před
samotnou akcí na internetové stránce
organizátorek www.arangia.cz.

Šest vybraných studentů SPŠ polytech-
nické - COP Zlín se ve dnech od 24. 8. do
13. 9. 2009 zúčastnilo projektu zahranič-
ní odborné praxe ve vzdělávacím institutu
Sazev Schwerin v německém Pomořan-
sku-Meklenburgsku. Praxi zlínským žá-
kům z oboru Zpracování plastů v dopro-
vodu vedoucího projektu zprostředkovalo
koordinační centrum Tandem, které pod-
poruje česko-německá přátelství ve ško-
lách s praktickou výukou. 

Praxe probíhala na špičkově zařízených
pracovištích institutu a ve spolupracují-
cích německých firmách formou pracov-
ních a studijních stáží, především na
plastikářských technologiích. Žáci se bě-
hem pobytu naučili zacházet a samostat-
ně obsluhovat tvářecí stroje a laboratorní
techniku a taktéž laminaci drobných vý-
robků. Na studijních stážích poznali plas-
tikářskou a gumárenskou výrobu v okol-
ních firmách, kde měli možnost sledovat
například výrobu obrovských souprav vě-
trných elektráren, výrobu listů vrtulí
o délce 50 metrů technikou laminace, vý-
robu vstřikovaných výrobků obrovskými
až 200tunovými vstřikovacími stroji
s uzavírací silou 4000 tun či výrobu plas-
tové a pryžové kabeláže. 

Nebylo dne, kdy by žáci - mimo pracov-
ní zapojení - nepoznávali kulturu, kultur-
ní památky a pamětihodnosti nejen ve
Schwerinu, ale i v okolí. Objevili maleb-
nou přírodu samotného města, ležícího
uprostřed desítek jezer, s překrásným
zámkem, chráněným organizací Unesco.
Navštívili zemský parlament v tomto zám-
ku a dostali se až do míst, kam se běžní
návštěvníci zámku nepodívají. Měli navíc
štěstí, že v době jejich pobytu probíhala
oslava 850 let založení města s velkole-
pým programem nabízejícím nejrůznější
výstavy, přehlídky a hudební vystoupení
družebních měst z mnoha zemí Evropy
a navštívili velkolepou pouť u jednoho
z jezer města se spoustou stánků a atrak-
cí, více na www.spspzlin.cz.

Díky starostlivé péči německých hos-
titelů, kteří se o studenty ze Zlína sta-
rali vskutku příkladně, i finanční po-
moci některých firem a institucí ze
Zlínska proběhla odborná praxe zlín-
ských studentů v Německu úspěšně.
Žáci mimo odborných a osobních zku-
šeností získali i osvědčení o této praxi
a Europass. 

Ing. Radomil Hanulík, 
SPŠP-COP Zlín, vedoucí projektu
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V měsíci září
se psovodi
Městské policie
Zlín zúčastnili
dvou kynologic-
kých závodů,
při nichž mohli
prověřit a zhod-

notit kvality své vlastní práce i svých
čtyřnohých kolegů.

První akcí byl již 16. ročník velmi vý-
znamného závodu "Obranářský speci-
ál", který se uskutečnil v severomorav-
ské Studénce. Tento závod je mezi
psovody služební kynologie vyhlášený
pro svoji obtížnost, neboť roli figurantů
zde zastávají skuteční profesionálové.

Disciplíny jsou ve své podstatě velmi
podobné těm, které nalezneme i na ji-
ných akcích pro služební psy, tzn. po-
slušnost dle ZVV1, zadržení pachatele
v noční době, vyhledávání osob v terénu
+ likvidace výtržnosti s náhubkem, vy-
hledání osob v objektu, přepad psovoda
při pochůzce, likvidace výtržnosti ve ztí-
žených podmínkách a v neposlední řa-
dě hladké a kontrolní zadržení, které
vždy velmi kvalitně prověří hlavně psy-
chickou odolnost psa.

Této soutěže se za MP Zlín zúčastnil
str. Jaroslav Dlabač se svým 6letým ně-
meckým ovčákem (NO) Argem. Podařilo
se jim získat nejlepší hodnocení při vy-
hledávání osob ukrytých v terénu,
a i přes menší zaváhání psovoda při cvi-

ku revír v objektu obsadili v konečném
hodnocení celkové 3. místo. Tím se sta-
li suverénně nejlepšími mezi německý-
mi ovčáky, neboť v dnešní době vládne
soutěžnímu poli služební kynologie ple-
meno belgický ovčák - malinois (BO).

Obranářský speciál patří mezi pres-
tižní akce, a proto lze již zmíněné umís-
tění považovat za velký úspěch na spor-
tovním poli služební kynologie.

Další akcí byl XI. ročník "O pohár
města Litvínov". Této soutěže se zúčast-
nilo 17 psovodů městských policií a jed-
notlivé disciplíny zde byly nachystány
velmi netradičně. Např. při poslušnosti
museli psi zdolávat různé překážky, se
kterými se mohou dostat do styku při
výkonu služby (popelnice, plechové su-
dy poskládané na sebe do výšky 2 m
pod.). Dále zde byl prováděn netradiční
zákrok proti pachateli v autobusu, li-
kvidace dvou pachatelů s náhubkem
nebo zákrok v místnosti, kde byla tro-
pena velmi hlučná výtržnost, a samo-
zřejmě také nesmělo chybět vyhledává-
ní ukrytých osob. 

Psovodi a psi z útvaru kynologické
služby MP Zlín, kteří se této akce zú-
častnili, zde předvedli velmi kvalitní
a v několika disciplínách dokonce nej-
lepší výkony (vyhledání osoby v objek-
tu, likvidace výtržnosti s náhubkem,
zákrok v autobusu a v místnosti a hlad-
ké zadržení).

V celkovém pořadí se umístil psovod

str. Jaroslav Dlabač se psem Argem
opět na 3. místě, psovod str. Vladimír
Bobál se psem Bonem (NO) na 5. místě
a psovod str. Roman Fojtík s mladou
fenkou Bashkou (BO), která se teprve
seznamuje se záludností cviků služeb-
ních závodů, na 7. místě. V družstvech
se tým Městské policie Zlín umístil na
bronzovém 3. místě, hned za dvojicí
družstev Městské policie hl. m. Prahy.

Martin Janečka,
I. náměstek primátorky

Vážení a milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych se v tomto čísle Magazínu Zlín s vámi
podělil o úspěchy psovodů Městské policie Zlín na soutěž-
ním poli.

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY 

Komu bude udělena Cena města Zlína za rok 2009?
Až do 30. listopadu 2009 můžete po-

sílat své návrhy na udělení Ceny města
Zlína za rok 2009. Výjimeční lidé, kteří
svojí činorodou prací či svými občan-
skými postoji pozitivně ovlivnili život
v našem městě, žijí kolem nás.

Ze statutu si připomeňme, že nosite-
lem Ceny města Zlína se může stát na
základě vašeho návrhu:

• fyzická osoba starší 30 let, která ži-
je či žila ve Zlíně a která významným
způsobem ovlivnila některé obory lidské
činnosti a významně působila ve pro-
spěch občanů našeho města, šířila či
šíří jméno Zlína doma i ve světě,

• právnická osoba, má-li sídlo ve
Zlíně nejméně tři roky před dnem, do
kterého musí být učiněno podání návr-
hu na Cenu města Zlína (30. 11. 2009)
a její činnost má podstatný přínos pro
obohacení života města.

Návrhy mohou podávat fyzické
a právnické osoby. Podání musí být pí-
semné, podepsané a adresované sekre-
tariátu primátorky.

Vše, co musí podání obsahovat o na-
vrhovateli a o navrhovaném, se podrob-
ně dočtete ve Statutu Ceny města Zlína.
Zveřejněn je na http://www.zlin.eu/pa-
ge/42226.vyznamne-osobnosti/. 

Návrhy na nositele Ceny města Zlína
za rok 2009 zasílejte nejpozději do 
30. listopadu 2009 na adresu: 

Statutární město Zlín, 
sekretariát primátorky, 
nám. Míru 12, 761 40 Zlín.

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 IČ)

Trvalé bydliště:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby sídlo firmy)

Stručné zdůvodnění návrhu?:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Jméno, příjmení, adresa navrhujícího:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby její název, IČ a sídlo)

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

Datum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Stručný životopis navrhované osobnosti (či stručnou historii firmy) přiložte na
zvláštním listu
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Vážení občané,

v tomto pokračování na-
vážeme na předchozí člán-
ky týkající se plnění roz-
počtu statutárního města
Zlína za rok 2008 a podí-
váme se na provozní a in-
vestiční výdaje. 

Struktura provozních a investičních výdajů v roce 2008 - skutečnost
Částky v tis. Kč

Oddíl Provozní Investiční Výdaje
výdaje výdaje celkem

10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 0 8 562
21 Průmysl, stavebnictví, 

obchod a služby 10 966 2 801 13 767
22 Doprava 160 464 105 509 265 973
23 Vodní hospodářství 1 672 50 586 52 258
31, 32 Vzdělávání 72 315 29 667 101 983
33 Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 89 851 10 704 100 555
34 Tělovýchova a zájmová činnost 67 936 31 913 99 849
35 Zdravotnictví 22 655 3 608 26 263
36 Bydlení, služby a územ. rozvoj 345 109 45 954 391 063
37 Ochrana životního prostředí 99 906 25 025 124 931
41 Dávky a podpory 

v sociálním zabezpečení 211 096 0 211 096
43 Sociální péče a pomoc 18 609 72 868 91 477
52 Civilní nouzové plánování 872 2 386 3 258
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 46 437 1 264 47 701
55 Požární ochrana a integrovaný 

záchranný systém 10 035 7 833 17 868
61 Územní samospráva 

a státní správa 237 309 30 575 267 884
62 Jiné veřejné služby a činnosti 20 0 20 
63 Finanční operace 86 376 0 86 376
64 Ostatní činnosti 5 889 0 5 889
CELKEM VÝDAJE 1 496 080 420 693 1 916 773

V oblasti provozních výdajů musí město zabezpečit správu
a údržbu majetku města - čištění, zimní údržba a opravy ko-
munikací, provoz a opravy městských objektů, staveb, pozem-
ků, parků a lesů, poskytovat služby občanům vyplývající měs-
tu z legislativy či rozhodnutí RMZ a ZMZ, zabezpečit činnost
městské policie, bezpečnost silničního provozu, městskou hro-
madnou dopravu, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství,
kulturu, sport, sociální záležitosti, nájemní byty, jesle, stacio-
náře, kluby důchodců apod. Výši provozních výdajů v roce
2008 velmi významně ovlivňuje transakce vedoucí k revitaliza-
ci bývalého průmyslového areálu Svitu, a. s. (jednorázový výdaj
ve výši 180 mil. Kč, stejná částka je zahrnuta i v příjmech).

Nyní si podrobněji rozebereme nejvýznamnější investiční vý-
daje v roce 2008:

Nejvíce investičních prostředků v celkové výši 105,509 mil.
Kč bylo v roce 2008 vynaloženo do oblasti Dopravy.
Rekonstrukce místních komunikací (projektové dokumentace,
výkupy pozemků pod komunikacemi, revitalizace areálu Svitu
- komunikace a chodníky, prodloužení komunikace v průmys-
lové zóně Zlín - východ II. etapa, rekonstrukce místní komuni-
kace ke gymnáziu Lesní čtvrť aj.) si z městského rozpočtu vy-
žádaly 29,96 mil. Kč, ostatní záležitosti pozemních komunikací
částku 67 mil. Kč (a to zejména na tyto akce: chodník Salaš,
chodník Štípa - Větřák, chodník Kudlov, cyklostezky Prštné -
Louky a Zlín východ - západ - tř. Svobody aj.). Nákup vozů
městské hromadné dopravy pro DSZO, s.r.o., město dotovalo
částkou 2,6 mil. Kč. 

Částka ve výši 72,8 mil. Kč byla proinvestována v roce 2008
v oblasti Sociální péče na výstavbu Domu s chráněnými byty
v Malenovicích.

Oddíl Vodního hospodářství se stal třetí nejvýznamnější in-
vestiční oblastí. Město významným způsobem přispělo na bu-
dování kanalizace na Podhoří ve Zlíně (22,7 mil. Kč), v rámci
revitalizace průmyslového areálu Svit získalo město kanalizace
v průmyslovém areálu (17,5 mil. Kč), z dalších akcí lze uvést

např. budování dešťové kanalizace na Kudlově a rekonstrukce
kanalizace Zlín - Salaš.

V rámci oddílu Bydlení, služeb a územního rozvoje bylo
v roce 2008 proinvestováno 45,954 mil. Kč. Do samotného by-
tového hospodářství směřovaly investice ve výši 10,4 mil. Kč.
Mezi významné akce patřila přístavba a zateplení bytového do-
mu K Majáku (7,4 mil. Kč) a vybudování dozorové služebny
Nad Ovčírnou 344 (2,2 mil. Kč). Prostřednictvím Fondu rozvo-
je bydlení a Fondu na opravy a modernizace bydlení bylo po-
skytnuto občanům města Zlína na rekonstrukce, opravy a roz-
voj bytových jednotek celkem 5,7 mil. Kč. V rámci územního
plánování byly zahájeny práce na novém územním plánu měs-
ta Zlína (6,1 mil. Kč).

Pátou nejvýznamnější oblastí v rámci investičních výdajů
v roce 2008 byla oblast Tělovýchovy a zájmové činnosti, ve
které bylo proinvestováno celkem 31,9 mil. Kč. V rámci revi-
talizace areálu Svitu město získalo pozemky a nemovitosti spa-
dající do této oblasti (např. Stadion mládeže, objekt jižní tribu-
ny fotbalového stadionu Letná, apod.). Částkou ve výši 2,35
mil. Kč město přispělo na řešení a dodávku systému pro vytá-
pění a předehřev vody v objektu Městských lázní, město také
přispělo na výstavbu východní tribuny na fotbalovém stadionu
Letná (6,4 mil. Kč) a na rekonstrukci Sportovní haly Novesta
(2,015 mil. Kč).

Do Územní samosprávy a státní správy město investovalo
30,575 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce budovy na Zarámí si
vyžádalo 18,6 mil. Kč, programové vybavení částku 3 mil. Kč
a pořízení nového hardware a software částku 4,1 mil. Kč. 

V oblasti Vzdělávání bylo proinvestováno 29,667 mil. Kč,
z toho 16,6 mil. Kč bylo použito na rekonstrukce a moderniza-
ce předškolních zařízení (např. zateplení budovy MŠ
Santražiny, rekonstrukce kuchyně MŠ Milíčova, revitalizace
zahradních hracích ploch MŠ) a 10,5 mil. Kč na technické
zhodnocení a modernizace základních škol (např. zavedení IRC
systémů a rekonstrukce střechy 12. ZŠ). Dále byla rekonstru-
ována a dovybavována stravovací zařízení dle předpisů Krajské
hygienické stanice ve Zlíně.

V rámci Ochrany životního prostředí bylo v roce 2008 pro-
investováno 25 mil. Kč. Město přispělo částkou ve výši 5,5 mil.
Kč příspěvkové organizaci Zoo a zámku Zlín - Lešná na vybu-
dování voliéry supů a dětského koutku. Další investiční akce
realizoval odbor městské zeleně, z nichž nejvýznamnější byla
obnova dětských hřišť dle schválené koncepce (5,2 mil. Kč), re-
generace panelového sídliště Jižní Svahy - část Hony a Podlesí
(3,7 mil. Kč), proběhla výstavba hřiště U Majáku (2,3 mil. Kč).
Město dále také přispělo částkou ve výši 2 mil. Kč na nákup
nádob na bioodpad pro lokalitu na Zálešné.

V oblasti Kultury, církve a sdělovacích prostředků bylo
proinvestováno 10,7 mil. Kč, město Zlín podpořilo částkou ve
výši 4,15 mil. Kč rekonstrukci kostela Římskokatolické farnos-
ti sv. Filipa a Jakuba Zlín, dále poskytlo investiční dotaci
Městskému divadlu Zlín v celkové výši 4 mil. Kč, a to na re-
konstrukci topení a výměnu oken v pomocné budově divadla. 

V rámci Požární ochrany a integrovaného záchranného
systému byla zakoupena cisternová automobilová stříkačka.

Investice do Zdravotnictví zahrnují zejména rekonstrukci
budovy Respiračního centra Budovatelská (2,2 mil. Kč) a dále
investiční dotace Krajské nemocnici T. Bati na nákup zdravot-
nických přístrojů.

V oblasti Civilního nouzového plánování byl budován ze-
jména Vyrozumívací, varovný a informační systém obyvatel-
stva (2,3 mil. Kč).

V rámci oddílu průmysl, stavebnictví, obchod a služby mi-
mo jiné město poskytlo finanční transfery občanským sdruže-
ním v rámci projektu "Energy in Minds!".

Investice do Bezpečnosti a veřejného pořádku představují
zejména výdaje na obnovu vozového parku Městské policie Zlín
a dobudování městského kamerového systému.

Vážení čtenáři, touto částí jsme dokončili sérii článků týkají-
cí se přehledu hospodaření vašeho města za uplynulý rok a tě-
šíme se na setkání s vámi v dalším pokračování našeho rozpo-
čtového miniseriálu. 

Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2008 - IV. část - výdaje

Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek pri-
mátorky
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MÍSTNÍ ČÁST MLADCOVÁ
Vážení čtenáři,
další místní částí Zlína, kterou

vám chceme prostřednictvím maga-
zínu představit, je Mladcová.

První zmínka o Mladcové je z roku
1365, a to jako o majetku rodu
Šternberků s názvem Mladerzow.
V dalších záznamech se můžeme

přesvědčit, že její pojmenování je
uváděno v různých tvarech:
Malczow, Mlatcov (1906) a až od ro-
ku 1924 Mladcová. Původ názvu je
odvozen od osobního jména Mladec
neboli mladý.

Obec Mladcová se stala městskou
čtvrtí roku 1938. Nachází se 2,5 km
severozápadně od centra Zlína,
v nadmořské výšce 294 metrů.
V současné době zde žije 1 382 oby-
vatel.

V katastru Mladcové tvořily dvě
třetiny půdního fondu lesy. K obci
patřil dvůr Zbožensko, který vznikl
na místě zaniklé vsi Zbožná. V le-
tech 1804 až 1857, kdy zlínské pan-
ství vlastnili baroni rodu Brettoni,
byly založeny Zboženské rybníky.
Obyvatelé obce byli české národnos-
ti a římskokatolického vyznání. 

V pramenech ze čtyřicátých let
minulého století je uvedeno, že zde

byl vybudován veřejný vodovod,
provedeny úpravy obecních a pol-
ních cest a regulace potoka.
Elektřina byla v obci zavedena již
před rokem 1936 a její rozvod pro-
vedla firma Baťa.

Místní část je rodištěm Františka
Bartoše (1837 - 1906), významného
národopisce, pedagoga, sběratele li-

dových písní a pohá-
dek, jazykovědce
a redaktora časopisu
Matice moravská.
Bartošův dům je pa-
mátkově chráněný
a je na něm umístě-
ná pamětní deska.
V roce 1894 byla
v obci zřízena škola,
která byla zpočátku
jednotřídní, od roku
1906 dvoutřídní.
V posledních letech
děti dojíždějí do zá-
kladních škol ve
Zlíně. Mateřská ško-
la byla zřízena v roce
1958. Budova mateř-
ské školy v Mladcové
je ze všech stran ob-
klopena zelení.
V přední části se roz-
prostírá velká trav-
natá plocha s hrací-
mi prvky pro děti, na
areál pak navazuje
pás lesa, který roste
na svahu a zasahuje
až ke čtvrti Mokrá.
Roku 1951 bylo na
Mladcové založeno
zemědělské druž-
stvo, které bylo v ro-
ce 1963 přičleněno
ke zlínskému.

Kancelář Magistrátu města Zlína
Mladcová, zřízená v roce 2000, sídlí
v budově hasičské zbrojnice na ad-
rese Náves 421. Úřední hodiny jsou
v pondělí od 8 do 10 hodin a ve stře-
du od 15 do 17 hodin, telefonní kon-
takt. 577 012 477, e-mail: kance-
lar_mladcova@muzlin.cz. Kontaktní
osobou je paní Irena Krobathová.
V roce 2008 navštívilo kancelář přes
sto občanů. 

V roce 2008 v této lokalitě vznik-
la Komise místní části Mladcová.
Z finančních prostředků určených
pro místní části na rok 2009 bylo
Mladcové přiděleno 1 486 000 Kč.
V současné době má komise sedm
členů a schází se 1x měsíčně. Jejím
hlavním posláním je řešit podněty
občanů a místní problémy. Jako
priority si komise určila přeložení
chodníku podél hlavní komunika-
ce, projektovou dokumentaci chod-

níku a opěrné zdi na ulici Stráně -
Náves.

K informovanosti občanů přispí-
vají vývěsní skříňky, které jsou
umístěné na konečné zastávce MHD
č. 32 a na zastávce MHD Mlad-
covská. V loňském roce na nich by-
lo vyvěšeno 195 materiálů, převážně
informace z usnesení Rady a Za-
stupitelstva města Zlína, veřejné vy-
hlášky a oznámení, dále tiskové
zprávy a důležitá upozornění pro
občany. 

Letošní, v pořadí už páté setkání
zástupců Rady města Zlína
a Magistrátu města Zlína s občany
Mladcové, se uskuteční 5. listopadu
2009 v 18 hodin v klubu zahrádká-
řů. Zápis a plnění jednotlivých úko-
lů zájemci naleznou na interne-
tových stránkách města Zlína
www.zlin.eu.

O pravidelný úklid a čistotu míst-
ní části se starají společně s cestá-
řem především pracovníci Odboru
městské zeleně Magistrátu města
Zlína. Dvakrát ročně je v rámci akce
"Čisté město" přistaven na ulici
Nadhumení kontejner na svoz ob-
jemného odpadu.

Pravidelně se opravují výtluky.
V loňském roce byla opravena ko-
munikace na ulici Stráně, U Hřiště
a také na ulici Zbožensko. Na
Mladcové byly také pojmenovány
nové ulice, a to Bezová, Brusinková
a Meduňková. Přibyl i počet před-
školáků, kteří zde navštěvují mateř-
skou školu.

Na Návsi, v budově hasičské
zbrojnice, stojí vozy Sboru dobrovol-
ných hasičů. V prvním poschodí té-
to budovy je kulturně-společenská
místnost. Zdejší hasiči také aktivně
pracují s mládeží. V minulých letech
prošla budova celkovou rekonstruk-
cí. Členové dalších dobrovolných
spolků - Klubu zahrádkářů, fotbalo-
vého oddílu TJ SK Zlín - Mladcová
a Zálesáku organizují nebo se jinak
podílejí na nejrůznějších akcích či
soutěžích. Například můžeme zmí-
nit stavění a kácení máje či sběr 
železa.

Pro svou dobrou polohu, klid
a dostupnost městskou hromadnou
dopravou je tato lokalita atraktivní
jak pro stále větší skupinu občanů,
kteří si zde chtějí vytvořit své nové
domovy, tak pro výletníky z celého
města i okolí.

Použitá literatura: 
Kronika Zlínsko

Připravil: 
Odbor kanceláře primátora

Magistrátu města Zlína

Sportovní areál na Mladcové.

Setkání obyvatel Mladcové během každoročně pořádaného fašanku.
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Zooterapie v tomto zařízení probíhá
několika způsoby. Jeden z nich před-
stavuje trvalé umístění a chov akvarij-
ních rybiček v relaxační místnosti, ne-
bo andulek, které můžeme vidět ve
velké kleci na jedné z chodeb školy.
Péči o tato zvířata zajišťují děti společ-
ně s učiteli, které se tak zároveň učí
zodpovědnosti a respektování potřeb
těchto živých tvorů. Andulky a rybičky
zároveň dodávají školnímu prostředí
radostnou atmosféru, odvádějí pozor-
nost od vlastních problémů a starostí
všedního dne.

Návštěvní formou zde probíhá caniste-
rapie a felinoterapie. Přítomnost speciál-
ně testovaných psů při výchově a vzdě-
lávání dětí s mentálním postižením má
tady několikaletou tradici. Klade se při
tom důraz na odborné vedení canistera-
pie, které je zajištěno tím, že ji plánuje
a řídí speciální pedagog. Ten své žáky
dobře zná a směřuje touto metodou
k dosažení potřebných výchovných cílů.
Psovod, který má se svým psem složeny
canisterapeutické zkoušky a dochází
sem jako dobrovolník, však představuje
nedílnou součást celého canisterapeu-

tického týmu. Tato činnost klade na něj
i na psa velké nároky. Důležitá je sou-
stavnost a pravidelnost docházky a zvý-
šená péče o psychickou i fyzickou kon-
dici psa, pro něhož tato práce
představuje určitou zátěž.

Pro některé děti, které dávají před-
nost kontaktu s kočkou a v její přítom-
nosti jsou aktivnější, než se psem, za-
čala škola v tomto roce využívat
felinoterapie - tedy léčebného kontaktu
mezi člověkem a kočkou. 

Obecně slouží zooterapie při edukaci
dětí s mentálním postižením k aktiviza-
ci, zlepšení psychické pohody a tím
i fyzického zdraví těchto dětí.

Bc. Zora Oškerová,
Dětský domov, Základní škola

speciální a Praktická škola Zlín

Jednou z metod výchovy a vzdělávání v Dětském domově, Základní škole spe-
ciální a Praktické škole Zlín, kterou zde dlouhodobě speciální pedagogové využí-
vají, je zooterapie. Jedná se o cílené využívání pozitivního vlivu živého zvířete na
člověka.

Ve  škole pomáhají k učení i živá zvířata

11. ro ník p ehlídky inscenací M stského divadla Zlín

10. - 12. listopadu 2009

HLAVNÍ PROGRAM

ÚTERÝ Lud k Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR Velký sál / 10.00
10. 11. hudební pohádka pro d ti od 4 do 104 let

 Jozef Krasula s použitím text  Voskovce a Wericha: 
KDYŽ UŽ LOV K JEDNOU JE… Studio Z / 15.00

 scénická koláž o Janu Werichovi

 Slavnostní vyhlášení výsledk  divácké ankety 
APLAUS 2009 Velký sál / 19.00

 Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
 hrdinská komedie o lásce a cti

ST EDA Michal Viewegh: AND LÉ VŠEDNÍHO DNE Velký sál / 10.00
11. 11. divadelní adaptace novely populárního eského prozaika

 Karel Semerád: MADAM PIAF Divadélko v klubu / 15.00
 život a písn  nejslavn jší šansoniérky 

 Fan Vav incová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI Velký sál / 19.00
 komediální retro-muzikál

TVRTEK Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI Velký sál / 9.00
12. 11. jevištní verze románové kroniky

 Jaroslav Hašek: ŠVEJK Velký sál / 19.00
 nejslavn jší eský humoristický román na jevišti

M stské divadlo Zlín, p ísp vková organizace
t . T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín, tel.: 577 636 111, fax: 577 636 300
e-mail: divadlo@divadlo.zlin.cz, www.divadlo.zlin.cz
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O. s. Domek ve Zlíně již devátým rokem
realizuje program Pět P. Dobrovolnický
program je zaměřen na začleňování dětí
s nejrůznějším handicapem do společnos-
ti prostřednictvím dobrovolníků. 

Koordinátorka Marie Forgáčová nám pro-
gram Pět P přiblížila v několika otázkách.

Co je to vlastně dobrovolnictví?
Dobrovolnictví je svobodně zvolená čin-

nost, konaná ve prospěch druhých bez náro-
ku na odměnu. Dobrovolník dává část svého
času, energie a schopností ve prospěch čin-
nosti, která je časově i obsahově vymezena.
Za tuto činnost nedostává finanční odměnu,
ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomo-
ci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka
i přátelství.

Co je cílem Programu Pět P?
Pět P je sociálně preventivní, volnočasový

program pro děti fungující na principu dob-
rovolného vztahu mezi dítětem a dobrovolní-
kem. 

Program Pět P znamená: podporu, přátel-
ství, prevenci, péči a pomoc-což je základní
náplň a filozofie mezinárodního programu,
který je v anglosaských zemích znám pod
názvem Big Brother, Big Sisters. Tímto vel-
kým bratrem nebo sestrou se může stát pro
dítě dobrovolník.

Program Pět P v České republice je národ-
ní variantou programu Big Brothers Big
Sisters.

Komu je určen?
Dětem ve věku 6 -15 let, které to mají ja-

kýmkoliv způsobem v životě složitější než je-
jich vrstevníci (somatické či mentální posti-
žení, nízké sebevědomí, děti, které jsou
šikanovány...) 

Nabízí pomoc například dětem ze sociálně
slabých rodin, dětem, které si obtížně hleda-
jí kamarády, mají výchovné problémy, poru-
chy učení, jsou z početných rodin apod.

Za pomoci dobrovolníků (obvykle studen-
tů, ne příliš věkově vzdálených dítěti) se dě-
ti lépe orientují ve vrstevnické skupině i ro-
dině, získávají sebedůvěru potřebnou
v běžném životě. Dochází k poznání, že ne-
stojí mimo ostatní, že jsou přijímány a oce-
ňovány.

Kdo se může stát dobrovolníkem?
Lidé starší 18 let (většinou studenti),

s čistým výpisem z rejstříku trestů, kteří
prošli:

-motivačním pohovorem
- psychologickými testy
- výcvikem sociálně-psychologických do-

vedností
Jak program funguje?
Odborně sestavená dvojice dítě a dobrovol-

ník se schází na jedno odpoledne v týdnu a vě-
nuje se volnočasovým aktivitám, na kterých se
podle svých zájmů společně domlouvá.

Dělají to, co oba baví a co je pro dítě pří-
nosem. Mohou sportovat, chodit do přírody,

na výlety, učit se spolu, ... ale hlavně spolu
kamarádí.

Pravidelný kontakt dítěte s dobrovolníkem
je stvrzen písemnou dohodou a trvá nejméně
po dobu deseti měsíců. Průběžně je program
doplňován společnými volnočasovými aktivi-
tami pro děti i dobrovolníky. 

Co rodiče dítěte?
Dítě přihlašují do programu sami, nebo

využijí nabídky instituce, která je s koordi-
nátorem v kontaktu. Jejich souhlas je pro
účast dítěte v Programu Pět P nezbytnou
podmínkou.

Spolupracují s dalšími účastníky progra-
mu (koordinátorem, dobrovolníkem, super-
vizorem). 

Kolik pracuje dobrovolníků ve Zlíně?
Ve Zlíně se za poslední čtyři roky program

výrazně rozšířil. Přibylo dobrovolníků i klientů.
Nyní zde pracuje cca 20 dobrovolnických 
dvojic a další desítka dobrovolníků se na práci
připravuje. Od loňského roku zlínský Program
Pět P akredituje Ministerstvo vnitra ČR.

Kde vás případný zájemce o dobrovol-
nickou činnost nebo rodič najde?

Najdete nás na adrese: SVP Domek, ul.
Česká 4789, Zlín 760 05, www.svpdomek.cz.
tel.: 577 242 786, 606 818 818.

Kontaktní osoba: 
Marie Forgáčová, koordinátor Pět P ve

Zlíně (M.Forgacova@seznam.cz)
Irena Orságová

9

DEVĚT LET DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU PĚT P VE ZLÍNĚ

OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ!
VÝHODNÉ P EDPLATNÉ ZA 600 K
4x P EDSTAVENÍ DOMÁCÍHO SOUBORU A 1x HOSTUJÍCÍ DIVADLO S VÝRAZNOU SLEVOU
VELKÝ SÁL PROSINEC 2009 - ERVEN 2010 | MOŽNOST VOLBY TITULU A DNE P EDSTAVENÍ

Zakoupíte v pokladn  divadla od 13. 11. do 30. 12. 2009.
M stské divadlo Zlín, p ísp vková organizace
p edplatné tel.: 577 636 206, pokladna tel.: 577 636 207, 737 227 856, www.divadlo.zlin.cz
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nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.zlin.eu

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

- informace o ubytování, stravování, o možnostech výletů do okolí
a o aktuálních kulturních akcích

- propagační předměty, tištěné materiály, Magazín Zlín, letáky,
brožury, pohlednice, publikace a mapy

- prodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Zlíně a okolí, pro-
dej vstupenek do Filharmonie Bohuslava Martinů 

- možnost využití internetu a faxu
- agenda ztrát a nálezů
- vydávání rybářských lístků
- vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné sprá-

vy v rámci projektu CzechPOINT

Rezervace vstupenek: 
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin

Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO a KINO
KVĚTEN na měsíc listopad připravují:

Od 1. 11.
VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ (DIGITAL 3D)
Anglie - 2009 - 81 minut - český dabing - (0) - HCE dokument
Fascinující výlet do světa pod hladinou z dílny legendy Jeana-
Michela Cousteau přináší životní zážitek ve formátu 3D. 
Režie: Jean-Jacques Mantello
Hrají: V českém znění: Zlata Adamovská 

2BOBULE
ČR - 2009 - 94 minut - (0) - Bioscop - komedie
2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie
Bobule, která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008. 
Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lubomír
Lipský, Jana Švandová, Jiří Krampol, Jiří Korn, Václav
Postránecký, Jan Antonín Duchoslav
Režie: Vlad Lanné

BRATŘI BLOOMOVI
USA - 2008 - 113 minut - titulky - (0) - Palace Pictures - dobro-
družná krimikomedie
Od dětství v ponurých sirotčincích až po luxusní život mezinárod-
ních podvodníků se Stephen a Bloom dělili o vše. Bloom ale touží
po "neplánovaném životě" - po skutečném dobrodružství, které pře-
dem nenaplánoval jeho starší bratr.
Režie: Rian Johnson
Hrají: Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Rinko Kikuchi 

HRDINOVÉ Z DARANU
Nizozemsko - 2009 - 89 minut - český dabing - (0) - Cinemart - ro-
dinný film
Hrají: Caroline Goodall, Nthati Moshesh, Hanna Verboom 

MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT 
USA - 2009 - titulky - (0) - Falcon - hudební dokument
Film Michael Jackson`s THIS IS IT nabídne Jacksonovým fanouš-
kům a milovníkům jeho hudby unikátní pohled do zákulisí připra-
vovaného představení, které se mělo stát hudební událostí nejen
tohoto roku, ale celého desetiletí a možná i více... 
Režie: Kenny Ortega. Hrají: Michael Jackson

Od 12. 11. 
2012
USA - 2009 - 125 minut - titulky - Falcon - katastrofický/sci-fi
Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář
s jasným datem, kdy končí, a popisem toho, co se odehraje. V roce
2012 zjistíme pravdu.
Režie: Roland Emmerich
Hrají: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
USA - 2009 - 109 minut - titulky - (0) - HCE - romantické drama
Režie: Brandon Camp
Hrají: Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Judy Greer 

ELECTROMA - DAFT PUNK
Francie - 2006 - 74 minut - titulky - (0) - Atlantis - drama
Dvojice robotů na planetě obývané jen roboty řeší problémy odlou-
čení a nepochopení robotické společnosti, když se sami chtějí stát
lidmi.
Režie: Thomas Bangalter, Guy Manuel De Homem-Christo

Od 19. 11.
ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
ČR - 2009 - 110 minut - Bontonfilm - mrazivá komedie
Režie: Irena Pavlásková
Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák,
Tereza Voříšková, Dana Marková, Jan Zadražil, Bára Seidlová, Jan
Hartl

VÁNOČNÍ KOLEDA
USA - 2009 - 120 minut - český dabing - (0) - Falcon - animované
fantasy

KINA

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
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Režie: Robert Zemeckis
Hrají: Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright Penn, Peter
Cratchit, Colin Firth

SAXANA - VELETRH STRAŠIDEL
ČR - 2009 - 90 minut - (0) - SPI - pohádka
Uprchlá žákyně čarodějnické školy se ve světě lidí šťastně provda-
la za svou první lásku Honzu Bláhu. Mají spolu dceru, která o ma-
minčině minulosti nic netuší...
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Petr
Nárožný, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Josef Somr

Od 26. 11.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
USA - 2009 - titulky - (15) - SPI - fantasy, horor, romance, thriller
Režie: Chris Weitz
Hrají: Kristen Stewar, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley
Greene

ŽENY MÉHO MUŽE
ČR/SR - 2008 - 82 minut - (12) - SPI - drama
Příběhy všech hrdinů snímku Ženy mého muže jsou spojeny s osu-
dem mediálně úspěšného manželského páru. Film je výpovědí o ži-
votě ve středoevropské metropoli, z které se v důsledku unáhlené-
ho životního stylu vytrácí lidskost a duchovní hodnoty. 
Režie: Ivan Vojnár
Hrají: Zdena Studenková, Martin Stropnický, Eva Bándor, Vladimír
Dlouhý, Lubomír Paulovič, Marija Dimishkova, Masahiko Shiraki

3 SEZÓNY V PEKLE
ČR - 2009 - 110 minut - (12) - Falcon - milostné drama
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru
a nekonečnému očekávání. Režie: Tomáš Mašín
Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Martin Huba, Jan Kraus,
Tomas Tyndyk, Luboš Kostelný, Táňa Pauhofová, Matěj Ruppert 

BOŽSKÝ
Itálie - 2008 - 118 minut - Atlantis - drama
Brilantní portrét muže, který vstoupil na politickou scénu Itálie
v roce 1946 a dodnes z ní zcela neodešel. 
Režie: Paolo Sorrentino
Hrají: Toni Servillo, Flavio Bucci, Fanny Ardant, Michele Placido

VELKÉ KINO - METROPOLITNÍ OPERA 
opět nabízí přímé přenosy z Metropolitní opery New York

2009/2010

Sobota 7. 11. 2009 v 18.45
Giacomo Puccini - TURANDOT
Opulentní inscenace Pucciniho poslední opery vytvořená režisérem
Francem Zeffirellim je jedním z nejoblíbenějších diváckých kusů na
repertoáru Metropolitní opery. Maria Guleghina se představí v ti-
tulní roli kruté čínské princezny, jejíž nenávist vůči mužům je tak
silná, že všechny nápadníky, kteří neuhodnou její hádanku, ne-
chává bez milosti popravit. 
Účinkují: Maria Guleghina (Turandot) Marina Poplavskaya (Liú)
Marcello Giordani (Calaf) Samuel Ramey (Timur) 
Dirigent: Andris Nelsons
Režie: Franco Zeffirelli
Nastudování italsky s českými titulky

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Pondělí 2. listopadu v 10.00 a 14.00 Velké kino
COCO CHANEL
Francie - 2009 - 105 minut - titulky - (12) - SPI - biografie
Příběh Coco Chanel -příběh moderní ženy, která navždy změnila
svět módy, svět žen.
Hrají: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain. Režie:
Anne Fontaine

Středa 11. listopadu v 10.00 a 14.00 Multikino
NEDODRŽENÝ SLIB
SR/ČR/USA - 2009 - 129 minut - slovensky - SPI - (12) - drama
Martin Friedmann, židovský chlapec - jeho příběh by nebyl ničím
výjimečný, pokud by se mu nepodařilo uniknout deportaci do kon-
centračního tábora díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu
a několika šťastným náhodám. 
Hrají: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Ľubo Paulovič, Marián
Slovák. Režie: Jiří Chlumský

Středa 18. listopadu v 10.00 a 14.00 Velké kino
VENI, VIDI, VICI
ČR - 2009 - 95 minut - (0) - SPI - romantická komedie
Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková, B. Klepl, 
V. Postránecký. Režie: Pavel Göbl

Pátek 27. listopadu v 17.00 Kino Květen
ADMIRÁL
Rusko - 2008 - 124 minut - titulky - (12) - HCE - historické váleč-
né drama
Hrají: Kostantin Khabenskiy, Elizaveta Boyarskaya, Sergej
Bezrukov. Režie: Andrei Kravchuk

HRAJEME PRO DĚTI

MULTIKINO - každou sobotu a neděli v 10 hodin a 11.30 (další
promítací časy se dozvíte na našich webových stránkách www.ga-
cinema.cz)
1. 11. Krakonošovy pohádky II.
7. a 8. 11. Broučci - s broučkem je zle
14., 15. a 17. 11. Pohádky tisíce a jedné noci (K. Zeman)

L i s topad  v  ku l tu ře

5. září
Ivan Bernatík, Jindra Ondruchová (Zlín, Otrokovice)
Michal Výmola, Iva Štěpánová (Zlín, Zlín)
Jiří Plaček, Miroslava Ziglerová (Břest, Zlín)
Pavel Zapletal, Magda Doležalová (Zlín, Zlín)
Pavel Michl, Martina Kalíková (Zlín, Zlín)

9. září
Jiří Hamšík, Zuzana Jeníčková (Slušovice, Zlín)
Jaroslav Loucký, Eva Kašperová (Zlín, Zlín)

12. září
Bohdan Žák, Kateřina Šivicová (Zlín, Zlín)
Lukáš Janoušek, Barbora Besnyeiová (Zlín, Otrokovice)
Lukáš Chlud, Kateřina Švajdová (Zlín, Lukoveček)
Pavel Kadleček, Andrea Kašíková (Zlín, Zlín)
Vladislav Všetula, Jana Hartigová (Zlín, Zlín)
Libor Vajík, Jana Kolečková (Zlín, Zašová)
Pavel Kopecký, Soňa Vyroubalová (Pardubice, Zlín)
Daniel Suchánek, Markéta Staňková (Otrokovice, Zlín)

19. září
Jiří Vavřínek, Michaela Freundová (Zlín, Mistřice)
Stanislav Malíšek, Jana Jarcovjáková (Zlín, Zlín)
Libor Gorec, Jana Karásková (Otrokovice, Zlín)
Jaroslav Piškula, Hana Lysáková (Zlín, Zlín)
Tomáš Zemek, Lucie Václavková (Zlín, Zlín)
Tomáš Novák, Dominika Gardoňová (Zlín, Světlá Hora)
Marian Pagáč, Daniela Vychopňová (Tečovice, Zlín)
Martin Pelikán, Eva Nedbálková (Zlín, Zlín)
František Průša, Lenka Lajmarová (Zlín, Zlín)
Lukáš Staník, Iveta Ambrožová (Zádveřice-Raková, Zlín)
Ondřej Faldík, Veronika Motýlová (Zlín, Hvozdná)

20. září
Ondřej Bosák, Eva Kaláčová (Praha 4, Zlín)

26. září
Jiří Máca, Lucie Kopčilová (Zlín, Zlín)
Roman Koňař, Michaela Matvija (Zlín, Zlín)
Jan Vrba, Jana Vavrušová (Zlín, Zlín)
Petr Malíček, Markéta Žáčková (Zlín, Zlín)

11. 9. 2009
Jiří Pátík, nar. 6. 4. 2009, Slezská
Anita Kolajová, nar. 2. 4. 2009, Okružní
Kristýna Héčová, nar. 4. 4. 2009, Lazy
Adam Vašica, nar. 7. 4. 2009, Prostřední
Michaela Chmelová, nar. 19. 9. 2008, U Náhonu
Jonáš Absolon, nar. 10. 4. 2009, Dukelská
Andrea Molová, nar. 6. 4. 2009, Mladcová
Filip Kovář, nar. 12. 4. 2009, Obeciny
Kryštof Boháč, nar. 10. 4. 2009, B. Němcové, Prštné
Tobiáš Donoval, nar. 3. 4. 2009, Kotěrova
Natálie Kopčilová, nar. 12. 4. 2009, Malenovice
Matěj Šalomoun, nar. 6. 4. 2009, Tyršova, Malenovice
Karolína Hubíková, nar. 2. 4. 2009, Brigádnická, Malenovice
Kateřina Ponížilová, nar. 1. 4. 2009, Zlínská, Kostelec
Nikol Kuželová, nar. 8. 4. 2009, tř. Svobody, Malenovice

18. 9. 2009
Adriana Šopíková, nar. 17. 4. 2009, Zálešná
Karolína Kaláčová, nar. 11. 4. 2009, Pasecká
Viktor Weiss, nar. 30. 4. 2009, Kvítková
Karolína Dopitová, nar. 29. 4. 2009, Podlesí
Ema Mašláňová, nar. 15. 4. 2009, Podvesná
Ondřej Dudr, nar. 27. 4. 2009, Na Honech
Kateřina Tomanová, nar. 18. 4. 2009, Zálešná
Jiří Bonifác Procházka, nar. 25. 4. 2009, Partyzánská
Martin a Anna Ševčíkovi, nar. 24. 4. 2009, 

Tyršova, Malenovice
Zuzana Opluštilová, nar. 17. 4. 2009, Fabiánka, Kudlov
Martin Beneš, nar. 24. 4. 2009, Zámecká, Štípa
Štěpán Pešl, nar. 28. 4. 2009, Dolní konec, Velíková

25. 9. 2009
Linda Šimperská, nar. 5. 5. 2009, Zálešná
Matyáš Chodil, nar. 10. 5. 2009, Benešovo nábřeží
Kristýna Koudelíková, nar. 3. 5. 2009, Podvesná
Oliver Quido Trčala, nar. 17. 4. 2009, Okružní
Jarmila Šimová, nar. 8. 5. 2009, Slunečná
Nela Korvasová, nar. 7. 5. 2009, Sokolská
Vojta Kudláček, nar. 9. 5. 2009, Česká
Adéla Sajdová, nar. 4. 5. 2009, Okružní
Jiří Koňařík, nar. 4. 5. 2009, Vinohrady, Prštné
Anna Krňávková, nar. 6. 5. 2009, Májová, Kostelec
Eliška Vyhlídalová, nar. 11. 5. 2009, Mokrá, Mladcová
Richard Baxa, nar. 1. 5. 2009, Nadhumení, Prštné

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - ZÁŘÍ 2009

JUBILANTI STARŠÍ DEVADESÁTI LET– LISTOPAD 2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Hilšerová Vlasta 
Halajová Slavica 
Zemanová Ludmila 
Štefková Ludmila 
Hofrová Leopoldina 
Hrůzková Leopoldina 
Červinková Aloisie 
Šilová Jindřicha 
Elsner Vladimír 
Kadlečková Paulína 
Odehnalová Marie 
Waleczková Žofie 

Suralová Milada 
Liška Štefan 
Oršulík Miloslav 
Hrachovcová Marie 
Venglář Josef 
Mikulíková Marie 
Merta Ladislav 
Uhříková Anna 
Slámová Marie 
Morýsová Zora 
Králík František
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ZELENÁČOVA ŠOPA

25. středa - 17.00 hod.
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda o premiéře SLUHA DVOU PÁNŮ

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na LISTOPAD bude zahájen 16. listopadu 2009

(pro předplatitele prodej již od 13. listopadu 
- předplatenku s sebou)

1. 12. - 19.00 hod. 1
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ

3. 12. - 14.30 hod. 17
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

6. 12. - 14.30 hod.
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
po představení Mikulášská nadílka pro děti

7. 12. - 19.00 hod. P
Jakub Nvota: SRDCE KRÁSNÉ SLIVOVICE PLNÉ!
Divadélko v klubu

12. 12. - 19.00 hod. P
Lars von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?

HOSTÉ V PROSINCI

2. 12. - 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hosté: Luděk Sobota, Jan Smigmator, Veronika Savincová,
Barbora Mochowá, Martin Růža

14. 12. - 19.00 hod.
KONCERTNÍ PŘEDSTAVENÍ NA MOTIVY MUZIKÁLU BÍDNÍCI
Městské divadlo Brno

15. 12. - 10.00 hod.
15. 12. - 14.30 hod. 13
na motivy Karla Jaromíra Erbena OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

17. 12. - 10.00 hod.
17. 12. - 14.30 hod. 15
na motivy Karla Jaromíra Erbena OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín

www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

Prodej 30 minut před představením. Rezervace na telefonním čísle
776 575 307 či osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

1. 11. - Komorní sál 15.30 hod. 
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka 

1. 11. - Sál Malá scéna 19.30 hod. 
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Je to silnější než já...

2. 11. - Sál Malá scéna 19.30 hod. 
NEBEZPEČNÉ VZTAHY

5. 11. - Komorní sál 19.30 hod. 
SIC! 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako
způsob existence, hra jako možnost.

6. 11. - Sál Malá scéna 19.30 hod. 
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY 
A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY
Pohladit člověka je stejně jednoduché, jako pohladit psa...

8. 11. - Komorní sál 15.30 hod. 
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka 

12. 11. - Komorní sál 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 
Komedie, ve které se obchodník po letitém spořádaném manželství
odhodlá k první nevěře. 

15. 11. - Komorní sál 15.30 hod. 
MODREJ DRAHOKAMEN 
ANÓBRŽ FIALOVÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřed-
ní. O tom, kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého kamaráda
Malýho Jardu ze spárů zlé Gizely, jako zelí kyselý. 

15. 11. - LOFT 19.00 hod. 
Dodo Gombár
MEZI NEBEM A ŽENOU - Kavárna Loft 
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...

17. 11. - Komorní sál 19.30 hod.
L. Fuks - Konrád Popel
SPALOVAČ MRTVOL aneb Kabaret U Leoparda
Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlásí, že není... 

21. a 22. 11. Vánoční pásmo IV.
28. a 29. 11. Krtek a orel 

VELKÉ KINO - každou sobotu v 15 hodin
28. 11. Lyšajův sen

KINO KVĚTEN - každou neděli v 15 hodin
1. 11. Požár v Kocourkově
8. 11. Rusalka Hupsalka

15. 11. Krakonošovy pohádky I.
22. 11. Sobecký obr 
29. 11. Kamarád krteček

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín

Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín 
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, tel. 577 432 079, 777 019 109

www.os-atmosfera.net; http://aerobik.e-zlin.info

Vždy ve středu
4. 11. 19.30 hod. 
VNITŘNÍ POUŠŤ 
Mexiko 2008, 112min., titulky.
Scénář a režie Rodrigo Plá
Příběh o rodinném prokletí se odehrává na pozadí politicko-nábo-
ženského konfliktu. Prvním impulzem k natočení filmu bylo pro 
režiséra objevení deníkových záznamů S. Kierkegaarda, ve kterých
filozof líčí strach z předčasné smrti, vyvolaný jeho otcem. 
Vstupné 55 Kč

11. 11. 19.30 hod. 
NA CHVÍLI SVOBODNÍ
Rakousko/Francie 2008, 110 min., titulky.
Scénář a režie Arash T. Riahi
Všechny příběhy jsou inspirovány reálnými zážitky režisérových
krajanů prchajících před totalitním režimem a hledajících v Evropě
místo pro lepší existenci. 
Vstupné 55 Kč

13. 11. 13.30 hod. 
NEFŇUKEJ, VEVERKO 
ČSSR 1988, V. Plívová, 71min.
Vstupné 30 Kč

18. 11. 19.30 hod. 
SUD PRACHU 
Jugoslávie/Makedonie 1998, 102min., titulky.
Scénář a režie Goran Paskaljevič
Námětem pro Sud prachu se stala stejnojmenná divadelní hra
Dejana Dukovského, který ji ovšem psal původně jako filmový scé-
nář; pro divadelní formu se rozhodl až později. 
Vstupné 55 Kč

25. 11. 19.30 hod. 
DUŠE PAULA GIAMATTIHO 
USA 2009, 101min., titulky.
Scénář a režie Sophie Barthesová
"Dílo hodné pozornosti každého diváka, který preferuje jemný, in-
teligentní humor a zároveň i žensky citlivý tvůrčí přístup k filmové
látce." Zuzana Pudilová, Aerofilms. 
Vstupné 60 Kč

2. 12. 19.30 hod. 
NA SEVER 
Norsko 2009, 78min., titulky.
Režie Rune Denstad Kanylo
Typický suchý severský humor v nejlepším režisérském i hereckém
podání. Ivo Andrle, Aerofilms. Vstupné 60 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO 
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín

tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL
1. neděle - 19.00 hod.
SONGS OF THE SOUL - mezinárodní turné 2009
meditativní skladby Sri Chinmoye ve strhujících aranžmá špičko-
vých evropských hudebníků

3. úterý - 19.00 hod.
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI 

4. středa - 10.00 hod.
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

5. čtvrtek - 10.00 hod.
5. čtvrtek - 14.30 hod. 14
Karel Čapek, Ondřej Elbel: POLICEJNÍ POHÁDKA
Divadlo Šumperk

5. čtvrtek - 19.00 hod. 10
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

6. pátek - 19.00 hod. 5
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA 
VE 120 MINUTÁCH
Divadlo v Dlouhé Praha

DIVADLA

7. sobota 19.00 hod. 6
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

11. ročník přehlídky inscenací MDZ Naráz 2009

10. úterý - 10.00 hod.
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
NARÁZ 2009

10. úterý - 19.00 hod. 1
Slavnostní vyhlášení výsledků divácké ankety APLAUS 2009
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
NARÁZ 2009

11. středa - 10.00 hod.
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
NARÁZ 2009

11. středa - 19.00 hod.
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI
NARÁZ 2009
Po představení autogramiáda Kateřiny Králové a Gustava Řezníčka

12. čtvrtek - 9.00 hod.
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI 
NARÁZ 2009

12. čtvrtek - 19.00 hod. 3
Jaroslav Hašek: ŠVEJK
NARÁZ 2009

14. sobota - 19.00 hod.
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Balet Státní opery Praha

15. neděle - 19.00 hod.
OPERA? JO! OPERA!
Jedinečná přehlídka známých operních a operetních melodií s do-
provodem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Nadějní mladí
interpreti na pódiu společně s profesionály.

18. středa - 10.00 hod.
18. středa - 14.30 hod. 16
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

19. čtvrtek - 10.30 hod.
19. čtvrtek - 14.30 hod. 15
Jerzy Rakowiecky - Jerzy Wittlin: SNĚHURKA
Těšínské divadlo Český Těšín

19. čtvrtek - 19.00 hod. 11
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

20. pátek - 10.00 hod.
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

26. čtvrtek - 19.00 hod.
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

27. pátek - 19.00 hod. 4
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

28. sobota - 19.00 hod. P
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ

29. neděle - 17.00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT 
VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU MĚSTA ZLÍNA

STUDIO Z

10. úterý - 15.00 hod.
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
NARÁZ 2009

23. pondělí - 16.00 hod.
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

DIVADÉLKO V KLUBU

Otevřeno hodinu před každým představením 
- možnost občerstvení

4. středa - 16.00 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF
ZADÁNO

11. středa - 15.00 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF
NARÁZ 2009

13. pátek - 19.00 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF
ZADÁNO

17. úterý - 19.00 hod.
VZPOMÍNÁNÍ NA SAMETOVOU REVOLUCI
Účinkují: divadelníci MDZ a jejich hosté

21. sobota - 19.00 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF

11

L i s topad  v  ku l tu ře
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L i s topad  v  ku l tu ře
19. 11. - Komorní sál 19.30 hod. 
SIC! 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako
způsob existence, hra jako možnost.

20. 11. - Komorní sál 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA - zadáno!
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde bu-
dou samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat. 

22. 11. - Sál Malá scéna 15.30 hod. 
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA

23. 11. - Sál Malá scéna 19.30 hod. 
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY 
A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY
Pohladit člověka je stejně jednoduché, jako pohladit psa

29. 11. - Komorní sál 15.30 hod.
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka 

29. 11. - Loft 19.00 hod. 
VÝROČÍ - kavárna Loft PREMIÉRA
Nevázaná situační komedie o manželství a o všem, co s ním 
souvisí.

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
Objekt animace. Třetí smysl do 15. 11. 
Principy animace v současném umění 
Architektonická soutěž o návrh na Krajské kulturní a vzdělá-
vací centrum ve Zlíně - revitalizace 14. a 15. budovy bývalé to-
várny firmy Baťa ve Zlíně 23. 11. 2009 - 24. 1. 2010

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro (Grafický kabinet)
Zlínský obraz světa do 1. listopadu 
- výstava k 15. výročí založení Zlínské soukromé vyšší odborné ško-
ly umění

Exotismy v architektuře XX. století v Čechách a na Moravě
3. 11. 2009 - 24. 1. 2010

STÁLÁ EXPOZICE
České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století ze sbírek 
KGVU ve Zlíně
Otevřeno denně mimo pondělí 9 - 17 hodin
Každou neděli je vstup do výstavních prostor galerie zdarma

BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921

Do 5. 11. - Největší dárek pro dítě je zdravá máma
Výstava fotografií známých maminek s jejich ratolestmi, která je
součástí projektu na podporu prevence ženských onemocnění, 
14. etáž (pracovní dny, 7-17 hod.)

Do 15. 11. - Č. P. "1336"
Fotografiemi zdokumentovaný příběh vsetínského pavlačového do-
mu č. p. 1336, 3. etáž (pracovní dny, 7-17 hod.)

2. 11. - 30. 11. - Wet Universe - Mokrý vesmír 
Známý dobrodruh a fotograf Richard Jaroněk představí fotografie,
na nichž zachytil podmořský život, 2. etáž (denně do 22 hod.)

5. 11. - 27. 11. 
Českoslovenští letci v zahraničním odboji za 2. světové války
Výstava rozčleněná do tří tematických bloků: "90 let českosloven-
ského letectva", "Letecké legendy" a "Letci Zlínska na bojištích 
2. světové války", 16. etáž (denně do 22 hod.)

16. 11. - 6. 12. - Fotografie - Milan Červenka
Výstava fotografických cyklů "Ze života panenky" a "Z opuštěných
domů" autora Milana Červenky, 3. etáž (pracovní dny, 7-17 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 ve-
doucích 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 (po-pá 11.00-13.30 hod., 
poté individuálně po dohodě; so-ne individuálně po dohodě).

ALTERNATIVA 

Do 24. 11. Jak padaly dračí hlavy. Dvacet let od Listopadu. 
Výstava a cyklus besed k 20. výročí událostí 17. listopadu 1989

GALERIE – VÝSTAVY

Alternativa - kulturní institut Zlín ve spolupráci s Muzeem
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravila informační, vzdělávací
a společenský projekt k připomenutí 20. výročí událostí navazují-
cích na 17. listopad 1989.
Na výstavě budou plakáty, fotografie, volební materiály, bude pro-
mítnut filmový dokument o zlínských i celostátních listopadových
událostech.

Součástí tohoto projektu bude i cyklus tematických besed, a to ve
dnech:

4. 11. - jak se události vyvíjely ve zlínském divadle,
11. 11. - jak fungovalo Občanské fórum ve Zlíně,
19. 11. - role studentů středních a vysokých škol v událostech 

17. listopadu.
Začátek besed je vždy v 10.00 hodin pro školy a v 17.00 hodin pro
veřejnost

18. 11. - 19.00 Jazzový koncert
František Uhlíř Team a Andrew Lee Davison 

V pořadu zazní nejen světoznámé jazzové skladby z repertoáru 
F. Sumatry, E. Fitzerald a dalších, ale také skladby brazilského au-
tora A. C. Jobima, který obohatil v 60. letech minulého století jazz
o nový hudební styl, který si říká LATIN JAZZ. Nebude chybět pra-
vé černošské blues, které patří neodmyslitelně k hlavním hudeb-
ním vlivům, které měly velký význam pro vznik a vývoj jazzové hud-
by. František Uhlíř Team hraje v obsazení František Uhlíř -
kontrabas, Adam Tvrdý - kytara, Jaromír Helešic - drums
Prodej vstupenek 18. 11. před koncertem v Alternativě. 
Cena 120 Kč, studenti a důchodci 50 Kč 

25. 11. Koncert - ZUŠ Jižní Svahy, začátek v 18.00 hodin 

GALERIE KABINET T.
32. budova továrního areálu Svit, Zlín, 

www.kabinett.cz, tel. 728 302 879. 
Otevřeno: st - pá - 14 - 18 hod., so, ne po tel. domluvě.

Jakub Matuška - MASKER1 - vernisáž výstavy: ve čtvrtek 5. 11.
v 17 hod. Výstava potrvá do 4. 12. 

GALERIE POD RADNICÍ
www.galeriepodradnici.cz

Zlín, budova radnice, tel./fax: 575 758 216, 608 872 130
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin

7. 11. od 13 hodin - aukce výtvarného umění, dražená díla jsou
vystavena od 3. do 6. 11. 

10.- 20. 11. - výstava Ota Janeček - Obrazy ze sbírek
Kafírna - prodejní výstava různí autoři

GALERIE K+P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná I/1779, 

tel. 577 437 651, 603 463 673
e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Otevřeno po - pá 9 - 12 hod. a 13 - 17 hod. so 9 - 12 hod. 

6. 11. v 18 hodin - Vzpomínky - Josef Pavlík 
- výstava zlínského výtvarníka při příležitosti autorových osmdesá-
tých narozenin. Výstava potrvá do 20. 11.

Současně probíhá stálá výstava autorů: Tomáš Hřivnáč, Jiří
Salajka, Tomáš Bím, Daniela Benešová a další.

EVANGELICKÝ KOSTEL
Štefánikova 3018, www.zlin.evangnet.cz 

10. 11. 2009 - 3. 1. 2010 Miloš Šimurda: Mozaiky
Českobratrská církev evangelická pořádá výstavu, jejíž vernisáž se
uskuteční 10. listopadu od 17 hodin ve vestibulu zlínského evan-
gelického kostela. Vstup je zdarma. 
Výstava bude přístupná v době konání bohoslužeb (neděle dopo-
ledne), případně po domluvě. 

tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz, 

www.filharmonie-zlin.cz

Pokladna FBM: tel. 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz

Prodejní doba: Po 14.00 - 17.00 hod. 
Út - Čt 10.30 - 17.00 hod. 
(v den konání koncertu do 20.00 hod.)

A2 
5. 11. v 19.00 hodin Dům umění Zlín
Hudba slavných romantiků I.
A. P. Borodin: Ve stepích střední Asie, symfonická báseň
J. Brahms: Dvojkoncert pro housle a violoncello a moll, op. 102 
Z. Fibich: Symfonie č. 3 e moll, op. 53
Sólisté: Josef Špaček, housle, Petr Špaček, violoncello
Dirigent: Stanislav Vavřínek

22. 11. v 19.00 hodin Dům umění Zlín
Norrköping Symphony Orchestra, Švédsko
F. Berwald: Symfonie č. 3 C dur, Sinfonie singuliére
B. Martinů: Concertino pro klavír a orchestr
J. Sibelius: Symfonie č. 2 D dur, op. 43

FILHARMONIE B. MARTINŮ

Sólistka: Patrícia Bretas, klavír, Brazílie
Dirigent: Alan Buribayev, Kazachstán

15. 11. v 19.00 hodin, Městské divadlo Zlín
Opera? Jo! Opera!
Jedinečná přehlídka známých operních a operetních melodií.
Nadějní mladí interpreti na pódiu společně s profesionály.
Dirigent: Jan Petrdlík

B2
26. 11. v 19.00 hodin Dům umění Zlín
Tance minulého století
B. Bartók: Dva rumunské tance, op. 8
G. Gershwin: Koncert pro klavír F dur 
S. Rachmaninov: Symfonické tance, op. 45
Sólista: David Syme, klavír, USA 
Dirigent: Urs Schneider, Švýcarsko

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ, 
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

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
do 29. listopadu 2009
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY
Výstavu připravilo ze svých sbírek Národní technické muzeum
v Praze. 
Je věnována významným vědcům a vynálezcům působícím v čes-
kých zemích od 18. do 20. století, kteří ovlivnili naši i světovou 
vědu. 
Výstava je svou populární formou určena nejširší veřejnosti a při-
blíží velké osobnosti naší vědy i školní mládeži.

MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL A SPOJOVACÍ CHODBA
Do 3. ledna 2010 
NEPÁL - ZEMĚ TIBETSKÉ THANGKY
Výstavu připravilo občanské sdružení Namasté Nepál, jehož poslá-
ním je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu
a přibližování života lidí v Nepálu lidem v ČR. K vidění bude spous-
ta uměleckých rukodělných výrobků vyrobených v tamních malých
dílnách, které bude možné zakoupit a přispět tak na financování
charitativních projektů v Nepálu. 

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
1. - 8. 11. KOUZLO PATCHWORKU
Výstava originálních výrobků zhotovených sešíváním a prošíváním
různobarevných kousků látek s krásnými vzory, které zdobí pře-
hozy, deky, ubrusy, polštáře, tašky a mnoho jiných dílek. Od 9 do
17 hodin.

MUZEJNÍ ČTVRTKY
24. 11. v 17 hodin - přednáškový sál muzea
NEPÁL - ZEMĚ TURISTIKY?
Nepál je multietnický stát obývaný množstvím nejrůznějších náro-
dů a kmenů. Žijí v různých životních podmínkách, které se navíc
liší v turistických oblastech a mimo ně. Srovnání způsobu života
hlavních nepálských kmenů ukazuje míru ovlivnění cestovním ru-
chem, který je hlavním průmyslovým odvětvím země pod
Himálajem.
Přednášející - RNDr. Tomáš Beránek, CSc. z Prahy.

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-NE 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin
pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225, 

fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený jen několik kilometrů od centra města
Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční pro-
hlídka hradu). 

Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy; Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945; Dřevo, proutí, sláma
v tradiční rukodělné výrobě

Výstava: Řemesla ve starých Malenovicích s ukázkou řemeslnic-
kých dílen a výrobků

MUZEUM
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Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 
577 103 379; 577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz,
sweb.cz/hradmalenovice

BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Tel: +420 737 145 175
Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je uzavřena.

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
3. 11. Obrazy ze sbírek 
Prohlídka obrazů připravovaných pro První živou aukci, v Galerii
pod radnicí.
Kafírna Galerie pod radnicí, začátek v 18.00 hodin.

10. 11. Výpravy za dobrodružstvím se Zdeňkem Burianem 
Návraty IV. Výstava pedagogů a žáků k 70. výročí založení SUPŠ
Prohlídka obou výstav je spojená s odborným výkladem 
PhDr. Marie Martykánové. Galerie Slováckého muzea v Uherském
Hradišti.
Odjezd autobusu ve 13.30 hodin, Zlín, autobusové nádraží, stano-
viště č. 21.

POČÍTAČOVÉ KURZY 
Pro začátečníky
Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy Windows, všechny nej-
používanější operace v programech Word a Excel, práce s interne-
tem a e-mailem, vše prakticky na příkladech, individuální přístup
učitele.

Pro mírně pokročilé 
Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nadstandardní využití
Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabulátory, speciality
textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, komentáře, vklá-
dání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit (vzestup-
ně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

8. 12. - 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA A ALFRÉDA STREJČKA

DŮM KULTURY 
Gahurova 5265, Zlín, 

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

Přípravka na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky
a jazyka českého.

Pro další pololetí chystáme:
Pohybové kurzy pro dospělé: 
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i na balonech, cviče-

ní od hlavy po paty, pilates, jóga, pilates pro ženy nad 40 let, tai-
či, speciál zdravotní cvičení - gynegymnastika

- posilování a formování postavy - pilates, kalanetika, power jó-
ga, aerobic mix, body styling, fit ball + body styling, kondiční cvi-
čení, pilates body

Kurz psychoprofylaxe (celoročně) - příprava na těhotenství a po-
rod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, 
Kontakt: tel. 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

Škola šermu kordem - kurz základů bezpečného šermu kordem,
zvládnutí šermířských technik, možnost zdokonalování v pokračo-
vacích kurzech.
Kontakt: p. Kohoutek, tel. 605 939 161

KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
V Domě kultury ve Zlíně, ul. Gahurova. 
Kontakt: www.ceska-fotoskola.com

VÝUKA HRY NA BICÍ 
Výuka hry na bicí soupravu a DJEMBE. Pro začátečníky 
i pokročilé. 
Vhodné i pro osoby s tělesným postižením jako relaxace. 
Kontakt: p. Zemlák, tel. 776 191 852

KURZY PRVNÍ POMOCI 
Dne 21. 11. od 8 do 12 hodin se koná školení první pomoci pro ve-
řejnost. Účast je nutno předem nahlásit. Cena 300 Kč. 
Kontakt: projekty.cckzlin@volny.cz. tel. 577 210 607. 

VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ 
tel.: 728 989 184, www.machalinkova-kurzy.webnode.cz

Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309

Volná místa v kurzech:
- výtvarné kurzy pro děti, po 16-17.30 hod., pá 14.30-16 hod.
- malířské techniky, pá 18.15-20.45 hod.
- večerní kresba podle modelu, pá 18.15-20.45 hod. 
- knihařský kurz pro začátečníky, čt 19.00-21.30 hod.- kurz trvá

do 21. 1. 2010

KURZY

NADACE TOMÁŠE BATI

Připravujeme:
- kurz keramiky vždy čt 15-18 po 14 dnech, nový kurz od 28. 1. do

22. 4. 2010
- informace o kurzech a předběžný zápis do výtvarných kurzů na

II. pololetí ve dnech 23. a 30. 11. od 15 do 17 h. 

VÝTVARNÁ VÝUKA 
Kurzy kreslení, malování, nebo modelování pro vážné zájemce bez
věkového omezení, individuálně. 
Kontakt: 
p. Jecho, tel. 602 832 359, e-mail: e.jecho@worldonline.cz

KURZY PŘÍPRAVY NA TĚHOTENSTVÍ A POROD 
(PSYCHOPROFYLAXE) 

Celoročně v centru Nekky - Jižní Svahy, možnost individuální pří-
pravy k porodu. Každé úterý relaxační, dechové a taneční aktivity
pro nastávající maminky
Kontakt: registrovaná por. asistentka Romana Gogelová, 

tel. 737 539 218, e-mail: gogelovaromana@volny.cz

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

BESEDY
4. 11. v 17 hod. Na počátku byla báseň, komponovaný literárně
hudební večer v podání básníka a spisovatele Michala Čagánka
(sálek hudebního oddělení)
11. 11. v 13.30 hod.: Záhada smrti Jana Zacha, hudební pořad
k 310. výročí narození skladatele, slavného českého Evropana 
18. století, ve spolupráci s Domem seniorů Zlín (sálek hudebního
oddělení)
11. 11. v 17 hod. Z Bunče na Kamínu za příběhy Chřibů -
Marcel Sladkowski představí nedávno vydanou stejnojmennou 
knihu, na níž spolupracoval s Jiřím Jilíkem a Bořkem Žižlavským
(sálek hudebního oddělení)
25. 11. v 17 hod. Ohlédnutí za (městem) Zlínem, přednáška
doc. ing. arch. Karla Havliše, 14. část cyklu Architektura - věc 
veřejná (sálek hudebního oddělení)

VÝSTAVY:
Ústřední knihovna
Listopad: výtvarné práce žáků ZUŠ Harmonie Zlín

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Listopad, prosinec: V dešti i ve slunci - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
6., 9. a 12. 11. 10-12 hod.: Elektronická pošta a komunikace
přes internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní
schránky na internetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky na-
stavení schránky, komunikace mluveným slovem, případně i obra-
zem - základy telefonování, práce s mikrofonem a kamerou), tří-
denní kurz, poplatek 180 Kč
19., 20. a 23. 11. 10-12 hod.: Začínáme pracovat s počítačem
(součásti počítače, základy systému Windows), třídenní kurz, po-
platek 180 Kč
30. 11., 3. a 4. 12. 10-12 h: Jednoduchá práce s texty (základ-
ní pojmy, práce s textovým editorem, psaní a formátování jedno-
duchých textů), třídenní kurz, poplatek 180 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 

ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008, 

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

2. 11. Seminář "Setkání s hudební formou", Komorní sál 8. 30
hod.

4. 11. II. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.
18. 11. Koncert učitelů věnovaný 20. výročí sametové revoluce,

od 18.00 hod, Komorní sál
do 23. 11. Výstava prací žáků výtvarného oboru z poboček ve Ští-

pě, Vizovicích a na ZŠ Komenského I, foyer hlavní budo-
vy školy

24. 11. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru, foyer školy,
16.30 hod. 

25. 11. III. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.

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

www.zusmalenovice.cz, e-mail: zusm@volny.cz

24. 11. Žákovský koncert 
25. 11. Ukázkové hodiny tanečního oboru pro rodiče a MŠ 
Výstava ve vestibulu VO - Podzimní čas

ZUŠ MORAVA ZLÍN
Tř. T. Bati 4342, Zlín, tel.: 577 018 897

www.zusmoravazlin.cz, e-mail: zusmorava@seznam.cz

29. 11. Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

v 15.30 hodin, účinkují: žáci a učitelé ZUŠ Morava Zlín
a Bartošův dětský folklorní soubor Zlín.

25. 11. v 18 hodin. - Žákovský koncert ZUŠ Jižní Svahy, prostory
galerie Alternativa 

6. 11. v 9.30 hod. a v 11. hodin - Výchovný koncert sboru DPS
Cantica se uskuteční v prostorách Domu umění Zlín.

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

e-mail: info@zus-harmonie, www.zus-harmonie.cz

10. 11. Hudební podvečer, sálek školy od 18 hodin
23. - 27. 11. Týden otevřených dveří - prohlídka školy s možností ná-
vštěvy výuky v hudebním a výtvarném oboru v době od 14 do 17 hod.
24. 11. Hudební podvečer - sálek školy od 18 hodin 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
www.ddmastra.cz

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

Oddělení výtvarných a pohybových aktivit
(Irena Malíková), 577 142 742, i.malikova@ddmastra.cz,

do 6. 11. Výstava - přehlídka prací ze soutěže 

7. 11. Volná sobota - Andělská. Program od 9.30 do 13.00 hodin.
Spousta her a zábavy v tělocvičně, počítačové učebně a ve výtvar-
ném atelieru. S sebou přezůvky, svačinu, věci na převlečení. Vstup
zdarma.

28. 11. Volná sobota - Dárečková. Hrníčky, misky a spoustu dal-
ších Vánočních dárků z keramické hlíny budeme vyrábět nejen na
hrnčířském kruhu. Všem dětem také nabízíme tradiční program
v tělocvičně a na počítačích. Od 9,30 do 13,00 hodin. 
S sebou přezůvky, svačinu, věci na převlečení a dobrou náladu.
Vstup zdarma.

4. 12. Mikulášská šou. Od 16.00 do 17.30 hod., odpolední pro-
gram pro celou rodinu. Vstupné - nafukovací balónek jakéhokoliv
tvaru a CD fix. Masters of Rock Café Zlín

NOVÉ KROUŽKY
Roztleskávačka - ve věku od 13 let. Vhodné pro úplné začáteční-
ky i děvčata s taneční či pohybovou průpravou. Zápis proběhne 
ve čtvrtek 12. 11. v DDM Astra na Družstevní ulici od 16.30 hod.
nebo telefonicky.
Orientální tance pro maminky (tety, babičky,...) a malé slečny
- každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. v DDM Družstevní. 
Škola šermu - pro kluky a holky ve věku 8 - 18 let. 
Kinoklub - 1-2krát v měsíci, navštívíme speciální sobotní ranní
představení v Golden Apple Cinema. Pro všechny děti ve věku 6-15
let. Premiérové i klasické filmy za dostupnou cenu.

Oddělení Environmentální výchovy
(Mgr. Michaela Pokorná), 577 142 299, m.pokorna@ddmastra.cz

Výlety klubu Malý cestovatel:
14. 11. - Centrum Veronica Hostětín - prohlídka, ukázka starých
řemesel 
28. 11. - Muzeum Tatra Kopřivnice
Nábor do kroužků:
Meteomráček - ekologicko-přírodovědný kroužek, pátek od 14.30
v DDM Astra, Družstevní
Street dance - středa od 16.30 hod. na 11. ZŠ Zlín - Malenovice,
dle zájmu otevřen další kroužek
Angličtina pro nejmenší - pátek od 13 hod., od 5 do 7 let na 
11. ZŠ Zlín - Malenovice
Znaková řeč - pondělí od 17 hod. v DDM Astra, Družstevní
Němčina začátečníci - pátek od 15 hod. v DDM Astra, Družstevní
Angličtina doučování - pondělí od 15.30 hod. v DDM Astra,
Družstevní

Oddělení přírodovědy 
(Eva Kudelová, 603 301 435, 

Monika Hiblerová, 774 192 105 ), 577 142 297, 
e.kudelova@ddmastra.cz, m.hiblerova@ddmastra.cz

4. 11. - Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14.00-17.00 hod. Akce
pro veřejnost, pro všechny, kdo mají rádi zvířátka. Vstup zdarma.
6. 11. - Vernisáž ekologicko - výtvarné soutěže pro děti s ná-
zvem "Vzduch"
Vernisáž proběhne v Zelenáčově Šopě od 14.00 hod.
14. 11. - Volná sobota - dopolední program pro děti, 9.00-13.00
hod. Prohlídka zvířátek v Malé ZOO, tvoření a hry. S sebou svači-
nu, přezůvky. Vstup zdarma.
Kroužky pro děti - chovatelský, teraristický, rybářský, přírodo-
vědný, indiáni a bowling

Astra v Malenovicích 
Kroužek Přírodovědy (ve spolupráci s 11. ZŠ) 
Keramika - pro ty, kteří rádi tvoří z hlíny 
Malí Mistři - seznámení s různými výtvarnými a rukodělnými tech-
nikami
Orientální tance a Aerobic - pro malé tanečnice

DĚTI A MLÁDEŽ

L i s topad  v  ku l tu ře
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Přírodovědný kroužek - pro děti, které rády poznávají přírodu
Počítače - pro začátečníky od 6 let
Němčina - pro děti od 6 let
(ve spolupráci s 8. ZŠ) 

Oddělení sportu a turistiky 
(Milan Rábek), 577 142 297, 723 318 030, 

m.rabek@ddmastra.cz

14. 11. Turnaj ve hře Tekken Tag Tournament na PlayStationu 
9-13 hod., DDM Astra. Družstevní. Turnaj dvoučlenných družstev
na PlayStationu, systém hry - pavouk. Zahájení v 9.00 hod. Akce
je určena dětem od 7 do 15 let.
17. 11. Turnaj ve florbalu 
9-13 hod., tělocvičny 17. ZŠ Zlín, Křiby
Na turnaji mohou startovat pouze přihlášená družstva. Přihlášky
4členných družstev a úhrada startovného nejpozději do středy 
11. 11. do 18.00 h v DDM ASTRA Družstevní. Akce je určena dě-
tem od 7 do 15 let. 
Míčové hry - pro mladší děti od 7 do 12 let (fotbal, basketbal, vy-
bíjená, aj.) v pondělí 17-18 hod. v tělocvičně 17. ZŠ Zlín, Křiby.
Kroužek volejbalu hledá nové hráčky ve věku od 12 do 16 let.
Tréninky v pátek 15-16.30 hod. v tělocvičně 17. ZŠ Zlín, Křiby.
Kontakt: p. Svoboda, tel. 608 743 908.
Kroužek Badmintonu - pro starší děti od 12 do 15 let v pondělí
17-18 hod. v tělocvičně 17. ZŠ Zlín, Křiby.

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.kratinohova@ddmastra.cz

20. 11. od 16.30 hod. akce pro celou rodinu - pro rodiče před-
náška EFT terapie - jak se zbavit problémů, být v pohodě, zvýšit si
sebevědomí (www.emohradby.cz), pro děti - výtvarná činnost.
Vstup volný.

Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy 
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592 

z.konigova@ddmastra.cz

11. 11. Léčivé teplo - ukázka canisterapie. V DDM ASTRA na
Tyršově nábřeží, v 16 h. Vstup zdarma. 
Nové kroužky na ZŠ Tečovice: Počítače pro děti i pro dospělé,
Angličtina pro dospělé, Kalanetika pro maminky s dětmi,
Kalanetika pro ženy.
Hledáme trenéra/trenérku bojového umění pro spolupráci při
vedení dětského oddílu.

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) tel. 575 753 486, e.sterbova@ddmastra.cz

14. 11. Mikulášský atelier - nám. Míru, restaurace Dolce vita od
10 do 14 hod. 

23. 11. Mikulášská show - výroba masek k Mikuláši od 13 do 
17 hod. (40 Kč) 

30. 11. Mikulášská show - výroba mikulášské punčochy, dekora-
ce od 13 do 17 hod. 40.- Kč

7. 12. Betlém i anděl - výroba v atelieru tvorby, od 13 do 17 hod.
(40 Kč)

11. 12. Vánoční čarování (výroba dekorací-odd. estetiky a techni-
ky) od 13 do 16 hod. (40 Kč)

Nabídka kroužků 
Na 12. ZŠ Podhoří - RC AUTA, hokus-pokus, PAT a MAT
Tyršovo nábřeží - mladý technik, atelier tvorby, letecký, plastikový
a železniční modelář, počítače, malý modelář, malý filatelista,
Barbie (pro děvčata od 1. třídy), chatař-chalupář, RC AUTA
Hledáme externí vedoucí pro zájmové kroužky: lodní modelář, fila-
telistický a numismatický kroužek a studenty i dospělé pro další
zajímavé kroužky 

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009, 

e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

Provoz - volný vstup: 
Klub pro děti (11-14 let) - út, st, čt, pá 14.30-18.00 hod.
Klub pro mládež (14-26 let) - út, pá 14.30-18.00 hod. a st, čt
14.30-20.00 hod. 
Nealkodiskotéky pro mládež od 14 let: 6. a 20. 11. 19.00-23.00
hod.

Sobotní akce:
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci
Děti od 11 do 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci
Ve šk. roce 2009/2010 opět probíhají zájmové kroužky.
Volná místa ještě v kroužcích: fotografický, kouzelnický, keramika
Rodiče s dětmi do 6 let: út 8.30-11.30 hod. a st 8.30-11.30 hod.
13. 11. Diskotéka pro dospělé
22. 11. Církevní Silvestr
25. 11. Bazárek dětského oblečení
27. 11. Cimbál
28. 11. Pletení adventních věnců od 14 hod., malý sál SKM

2. 12. Vánoční tvoření pro maminky

V klubu je možné zahrát si stolní tenis, kalčo, kulečník, elektro-
nické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení a neal-
koholické nápoje.

Pro dospělé: 
nedělní kavárna, Klub pod věží, malá kopaná, sbor, cvičení pro že-
ny, volejbal

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

2. - 6. 11. Vyrábíme a tvoříme - výtvarný ateliér, výroba makety
města Zlína, beseda na téma - šikana, tancování s Michalem, vy-
cházka do lesa poznáváme přírodu, playstation, společenské hry 

9. - 13. 11. Na ostrově se nenudíme - malování na sklo - pod-
zimní tematika, zábavná hra Twister, hra město jméno, tancování
s Michalem, práce na PC, turnaj v šipkách, překážková dráha na
čas, playstation, hra na hudební nástroje

16. - 20. 11. Vánoční zdobení - výtvarný ateliér - výroba makety
města Zlína,vánoční ozdoby, turnaj ve stolním fotbálku, tancování
s Michalem, práce na PC, výzdoba střediska - Vánoce, playstation

23. - 30. 11. I pod střechou je zábava - pleteme scoubidou - oplé-
tání tužek,vyrábíme vánoční ozdoby z korálků, soutěž ve skládání
puzzlí,turnaj ve stolních hrách, maškarní diskotéka, odpoledne pl-
né soutěží, filmový klub, playstation

DOMINO
Santražiny 4224, 

tel. 577 218 708, fax: 577 211 809, tel. 739 141 082
www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu

Komunitní centrum pro rodinu Domino
1. Komunitní centrum pro rodinu Domino - Mraveniště, ul.

Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům), prostory v centru města,
tel. 737 675 844, kcr.zlin@idomino.eu

2. Komunitní centrum pro rodinu Domino- Jižní Svahy, ul.
Družstevní 4514 (areál MŠ), tel. 739 866 556, kcr.zlin@idomi-
no.eu

Přihlášky na následující služby:
Všeználková miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu
v Komunitním centru pro rodinu na Jižních Svazích - pondělí
až pátek v čase od 8.00 do 18.00 hod. Výchovný a zájmový pro-
gram, pobyt venku, odpočinek. Pro děti je zajištěn oběd a pitný re-
žim. O děti pečují zkušení pedagogové s praxí. Omezený počet míst.
Nutnost telefonicky objednat..
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí - rodiče s dětmi od 
1 do 3 let 
Žížalky - taneční, pohybová a dramatická výuka pro rodiče a děti
od 1,5 do 4 let
Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat od 6 týdnů
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší od 2 let
Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1,5 
roku
Pondělní klub PO-PO - pravidelné povídání si o věcech všedních
i nevšedních s významnou osobností
Hlídání dětí od 1 roku
Herna v Mraveništi - pondělí, čtvrtek a pátek v čase od 8 do 12
hodin; úterý, středa v čase od 10 do 12 hodin, každý pátek v 10 ho-
din divadélko.
17. 11. Světluškový rej - lampiónový průvod městem pro rodiče,
prarodiče a jejich děti. Od 16 hodin na nám. Míru ve Zlíně.
Vánoční fotografování dětí, rodin profesionálním fotografem. 
8. 11. Dětská diskotéka od 15 do 18 hodin v REM kavárně na 
IH Moskva Zlín
Narozeninová párty - k dispozici prostory Mraveniště, animační
program, možnost zajištění občerstvení, nutno si předem domluvit
termín!
Celé Česko čte dětem - významné osobnosti přijdou mezi nás
a budou nám předčítat z různých knih pro děti. 
Možnost objednání na anonymní poradenství: sociálního či psy-
chologického, právního a výchovného charakteru - e-mail: porad-
na@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

Taneční škola DOMINO,
tel. 737 622 142
Poslední volná místa do pohybových kurzů pro děti od 3 let a mlá-
dež do 18 let. 
Taneční a pohybová průprava - od 3 do 6 let
Mix dance - Hip hop, Disko dance - od 7 do 12 let
Street dance - Hip hop, R’N’B’ od 13 let a výše
D chilli - profi taneční skupina pro mladé od 17 let a výše (možno
i mladších tanečníků, podmínka taneční průprava a vytančenost).
Dance Group - taneční skupina pro dospělé.

Dětský klub DOMINO - Mraveniště, 
tel. 739 141 082
Centrum volnočasových aktivit DOMINO
Poslední volná místa v organizovaných aktivitách: 
Správňáci - sportovní klub pro kluky a holky, Floorbal - pro klu-
ky od 3 do 9 let, Zobáček - hra na flétnu - program zdravé píská-
ní, zdravé dýchání, Keramika - keramický kroužek, Šikulka - vý-
tvarný kroužek pro děti, Předškoláček - všeobecná příprava na
vstup do školy pro děti od 4 let, PC klub - počítačový kroužek pro
dospělé, a to jak začátečníky, tak i pokročilé.

Klub Mraveniště - určený pro děti školního věku. 
Děti si mohou přijít zahrát stolní hry, pobavit se s kamarády, 
udělat si domácí úkoly... Každý pracovní den v době od 12 do 15
hodin.

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 a st 8 - 12 a 14 - 16, Út , čt a pá 8 - 12, 
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní poradna, poradna
přirozeného plánování rodičovství 
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.

Kluby maminek: 
maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 hod.
Klub maminek Zlín - každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na
Divadelní 6

5. 11. Děti a strach - beseda s psycholožkou Mgr. Zdeňkou
Polínkovou

12. 11. Jak se nám daří vést děti k Bohu - vzájemné sdílení, názo-
ry, zkušenosti

19. 11. Využití hudby při výchově dětí - beseda s knězem P. Pavlem
Šupolem 

26. 11. Hrátky s dětmi - cvičení a říkanky s Dankou Orsavovou

Klub maminek Štípa - domek Na Čalovém u vchodu do ZŠ, úterý
v 9.00 h, tel. 739 561 136

Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.

Tvořivé dílny: 3. 11. Tvoření z korálků a 24. 11.
Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let,
skupinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí v úterý dopoledne, ve
středu odpoledne. 
Sedmikrásek a MiniSedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi na
Orlovně
Cvičení na velkých balonech: Orlovna Zlín, pondělí 18.30-19.30
hod.; tel. objednávky na telefonním čísle 773 628 904.
Modlitby matek - klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín. 
2. čtvrtek v měsíci od 9.00 h
Kurz angličtiny: Pro mírně pokročilé, ve středu v sále Centra pro
rodinu od 9.00 do 10.30 hod. nebo pro začátečníky od 10.35 do
12.05 hod. Hlídání dětí po domluvě zajistíme. 
Sobotní rybářský výlet pro tatínky s dětmi: Sraz v 10.00 hod.
u dolního rybníka na Hvozdné; poplatek 100 Kč.
6. - 8. 11. Tvořivý víkend pro ženy: Rekreační středisko Trnava

INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí 

a mládeže
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín

www.slunecnice.us, izap@volny.cz, 
tel.: 577 019 912, 577 434 602, 736 774 469

Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod. Přijďte si vyrobit dárkový předmět
do chráněných dílen.

3. 11. Stromečky štěstí 
10. 11. Keramika
24. 11. Věnce a květináče hojnosti

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Začínáme opět vařit makrobioticky! Každý čtvrtek, více na webo-
vých stránkách.
Internet, WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny. 
Kontakt: tel. 776 391 599
Pondělí 14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek 10.00 - 20.00 hod.

Do 5. 11. výstava draků
"Drakování se Slunečnicí", nákupní centrum Čepkov. Draky lze za-
koupit v kavárně Slunečnice od 6. do 30. 11.
Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
V provozu úterý a čtvrtek dle tel. objednávky.
Kontakt: tel. 777 074 286
Slevová akce do prosince: k pedikúře lakování zdarma

Chráněná dílna kadeřnictví
Úterý: 15.00 - 18.00 hod. 
Středa: 14.00 - 18.00 hod. 
Čtvrtek na tel. objednávku 776 853 144
Pátek na tel. objednávku 725 790 888
Slevová akce do prosince - úterý a čtvrtek regenerace zdarma

Sociální služba - Centrum denních služeb
Otevřeno v běžném celotýdenním provozu. 
Pondělí až pátek 8.00 - 14.00. 

SARKANDER
Budova Regina, Divadelní 6, Zlín, 

e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel. 575 570 295.

Fimo a plovoucí hmota - 5. 11. 15.30-17.30 hod. - výroba šper-
ků a dekorací z fima a plovoucí hmoty.
Korálkování - 19. 11. 15.30-17.30 hod. - výroba šperků z korálků.
Adventní věnce - 29. 11. 8.30-10.30 hod. - výroba a zdobení ad-
ventních věnců a vánočních dekorací. Nahlaste, zda máte korpus
věnce, popř. vlastní svíce, aj.

RODINA

L i s topad  v  ku l tu ře
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Na tvořivá setkání je nutné se přihlásit předem. Materiál je zajiš-
těn.

BABY CLUB NEKKY
www.nekky.cz, e-mail: info@nekky.cz

Centrum I - Hradská 888, tel. 736 520 409, www.nekky.cz
Plavání dětí od 6 týdnů do 6 let, cvičení dětí od 2 měsíců do 5 let,
kurzy péče o dítě pro těhotné maminky, masáže pro těhotné ma-
minky a děti od 2 měsíců, miniškolička
Centrum II - Valachův žleb 5371, Jižní Svahy, tel. 736 520 494
Volná herna - pondělí a čtvrtek 9 - 12 a 15 - 18 hodin

4. 11. logopedická poradna v 17 hodin
8. 11. pohádkový příběh pro děti MAUGLÍ v 17 hodin

20. a 27. 11. kurzy první pomoci od 18 do 20 hodin
6. 12. mikulášská besídka ve Flipu 

AGENTURA SEPTEMBER
Třída T. Bati 190, 760 01 Zlín

tel.: 576 114 529, www.september.cz, september@zlin.cz 
Upozornění: kancelář se přestěhovala do budovy Archy ze strany

parkoviště pod kostelem. 

25. 11. v 19.00 hod. Karel Plíhal 
Koncert jednoho z nejlepších folkařů na české hudební scéně,
skvělého kytaristy, autora a multiinstrumentalisty - Academia
centrum UTB Zlín

26. 11. v 19.00 hod. Divadlo Sklep - Besídka 09
Tradiční, vynikající, vtipná a pokaždé jiná - taková je sklepácká
Besídka! Hrají: Vávra, Šteindler a mnozí další... - Malá scéna Zlín 

29. 11. v 19.00 hod. Rob Backer: Caveman 
Vynikající One man show "Obhajoba jeskynního muže" v podání
Honzy Holíka představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi
muži a ženami - Academia centrum UTB Zlín

7. 12. v 19.00 hod. Noel Coward: Zamilovat se ...
Oblíbená dvojice Jana Paulová a Pavel Zedníček v nové skvělé ko-
medii - Academia centrum UTB Zlín

14. 12. v 19.00 hod. Miro Gavran: Vše o ženách.
Komedie o ženách, mužích a vztazích pro tři skvělé herečky.
Hrají: Jitka Schneiderová, Jana Krausová, Anna Šišková a Michal
Slaný/Ján Jackuliak - Academia centrum UTB Zlín 

PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 420, 777 701 590

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com, 
benesova@pragokoncert.com

12. 11. 20.00 hod. U.D.O. (Ger) - Koncert německé metalové le-
gendy v rámci Evropského turné k nové desce "Dominator"!
Masters Of Rock Café

15. 11. 15.00 hod. Putování pohádkovým lesem aneb
Perníková chaloupka - divadelní představení pro děti v podání
Absolutního Divadla Brno. Masters Of Rock Café

19. 11. 19.00 hod. Galakoncert Heleny Vondráčkové 
Jako hosté s ní vystoupí Jitka Zelenková, Ondřej Ruml a dvanácti-
členný symfonický orchestr. Hala Euronics 

20. 11. 20.00 UFO (UK) - The Visitor Tour 2009. 
Masters Of Rock Café

28. 11. 13.00 Zimní Masters Of Rock 2009 - Nazareth (UK),
Kreator (Ger), Leaves’Eyes (Ger), House Of Lords (USA), Jorn Lande
(Nor), Sirenia (Nor)... a další. 5. ročník jednodenní zimní mutace
největšího mezinárodního rockového open-air festivalu u nás! 
Hala Euronics 

Připravujeme:
8. 12. 20.30 hod. Gospelové Vánoce 2009 - Oscar Williams &
Perfected Praise (USA). Kostel Sv. Filipa a Jakuba
11. 12. 20.00 hod. Crucified Barbara (Swe) - švédské kvarteto
dravých dračic v rámci svého "Till Death Do Us Party Tour 2009".
Speciální host: Bonafide (Swe). Masters Of Rock Café
14. 12. 19.00 hod. Screamers - vánoční speciál známé travesti
skupiny. Velké Kino
20. 12. 10.00 hod. Michal Nesvadba - Vánoce s Michalem. 
Velké Kino

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 539, Malenovice 

Tel.: 728 362 386 
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz 

16. 12. v 19.00 hod. Fleret a Jarmila Šuláková a Svatý pluk
Kino Květen Malenovice

MASTERS OF ROCK CAFÉ
OC Čepkov, tel.: 577 001 122

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

6. 11. 20.00 hod. J.A.R.
- na turné k 20. výročí kapely s názvem "Ples es"

AGENTURY

Po dlouhých letech přijede vyhlášená funk-rocková legenda J.A.R.
do Zlína.

12. 11. 20.00 hod. U.D.O. (GER)
Německá metalová ikona U.D.O. v čele s legendárním "domináto-
rem" s nezaměnitelným hlasem Udo Dirkschneiderem přijede do
Zlína v rámci evropského turné k nové desce "Dominator"!

13. 11. 20.00 hod. Sonata Arctica (FIN), Delain (Nl), Winterborn
(Fin)
Mladí, populární Finové Sonata Arctica vyjíždějí na podzimní ev-
ropské turné "The Days Of Grey Tour 2009" a zavítají i do Zlína,
aby pohladili svou muzikou duši nejednoho metalisty. 

14. 11. 20.00 Divokej Bill - akustické turné 2009
Oblíbená česká kapela Divokej Bill vyráží na své historicky první
akustické turné a přijede i do Zlína! Pozor - omezená kapacita, pro-
to si nezapomeňte včas zajistit lístky!

15. 11. 15.00 hod. Putování pohádkovým lesem aneb
Perníková chaloupka - divadelní představení pro děti v podání
Absolutního Divadla Brno.

20. 11. 20.00 hod. UFO (UK)
Legendární kapela UFO vydala novou desku "The Visitor", která je
plná čistého aranžmá, chytlavých melodií a svěží energie. V rámci
světového turné k této nové desce se UFO zastaví i ve Zlíně.

21. 11. 20.00 hod. Arakain - turné k nové desce "Restart" + hosté
Venefica a Katakomby

Připravujeme: 
5. 12. Horkýže Slíže (SK) - tour k nové desce

11. 12. Crucified Barbara (Swe), Bonafide (Swe)

AGENTURA DELFA
Bří Jaroňků 5217, tel.: 737 408 162, 604 109 895

e-mail: delfa@delfa.cz, www.delfa.cz

3. 12. 19.00 hod. Iveta Dufková a hosté
Sólistka hudebního divadla Karlín, Praha, Malá scéna Zlín 

ZELENÁČOVA ŠOPA - ART ZLÍN
Dlouhá 111, Zlín, tel.: 603 240 882, sopa@sopa.cz, www.artzlin.cz

1. 11. Cimrman & Smoljak & Svěrák DOBYTÍ SEVERNÍHO
PÓLU, divadlo DNO Vizovice 

5. 11. Devítka, folk 
7. 11. Nápoj zdarma, brutal folk 

10. 11. Jakub Noha band, folkrock 
12. 11. O 18 měsíců později, rocknroll band 
14. 11. Katka Garcia, Luboš Malina, Adam Stivín, David

Landštof, Pavel Košumberský
15. 11. Dětská výtvarná dílna, pro děti 3-8 let (nutná rezer-

vace) - 15 hodin 
15. 11. ZHASNI+ Karel Markytán a Roland Kašpar, folkrock 

16. 11. Robert Bazika Sahara-Hoggar-Alžírsko - beseda, pro-
jekce 

17. 11. Mike Visceglia, Saša Langošová, Martin Vajgl, Roman
Helcl-koncert 

19. 11. Šimon band, folk rock 
21. 11. Hazard křest CD
23. 11. Filmový klub Zlínská studna-projekce
24. 11. Limbo speciál koncert
25. 11. KLEVETIVÁ STŘEDA-beseda k premiéře Sluha dvou

pánů (MDZ) 17 hodin 
26. 11 COP křest CD, blue grass 
28. 11. Gympleři a Karel Zich revival 
29. a 30. 11. Žalman a spol.

Akce, kde není uvedeno jinak, začínají v 19 hodin

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU 

Po - zdravotní cvičení, od 17.00 hod. 
St - turistický kroužek (instrukce ve vitríně)

- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod. 
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do
knihy v klubu)
Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování
knih a další činnost dle domluvy. 
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod. 

DŮM SENIORŮ 
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411, 

e-mail: j.vranova@karneval.cz

Po a čt - jazykové kurzy - němčina a angličtina
Út a čt - cvičení pro ženy
Čt - ruční práce

KLUB SENIORŮ 
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13.00 - 17.00 hod.

Pondělí - pěvecký kroužek mužů od 13.00 hod., pěvecký krou-
žek žen od 14.00 hod. 

SENIOŘI

Úterý - angličtina 9.45 hod., taneční kroužek žen od 12.00
hod., petanque od 14.00 hod., vycházka turistického
kroužku (sraz v 13.30 hod. na zastávce u podchodu
u Svitu)

Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k posle-
chu a zpěvu hraje vlastní kapela)

- ruština od 9.00 hod. 

Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, taroky, šachy (od
14.00 hod.)

Pátek - francouzština v 9.00 hod.

Taneční odpoledne v hotelu Moskva 1., 15. a 29. 11. Akce za-
čínají od 14 hod. 

KLUB SENIORŮ MALENOVICE 
Mlýnská ul.

Pravidelná setkání v pondělí a ve čtvrtek od 13 hodin (aktuality, re-
laxační cvičení, internet, kultura, šipky, karty, společná zábava,
plánované akce). 
Pondělí až sobota od 9.00 do 12.00 hod. stolní tenis. 
Karty muži - každou středu od 14.00 hodin. 
Šachy v úterý a ve čtvrtek od 17.00 hodin. 

Lesní čtvrť III/5443, Zlín 
www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937

Za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, 
cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13. 

3. 11. 17-21 hodin
Večer deskových her
Nejnovější hry, ale také klasiky jako např. Carcassonne, Osadníci
z Katanu apod. Jsou vítány všechny věkové kategorie. 
Vstupné 30 Kč

5. 11. v 18 hodin
Cestopisná přednáška: ing. Robert Bazika: "Slavnosti (buddhis-
tické i hinduistické) v indickém Himálaji"
Vstupné 50 Kč

16. 11. v 19 hodin
Přednáška: ing. Vratislav Zika: "Počátky novověké astronomie"
Přednáška se koná při příležitosti 400letého výročí použití daleko-
hledu v astronomii a Mezinárodního roku astronomie (IYA 2009).
Vstupné 40 Kč

19. 11. v 18 hodin
Cestopisná přednáška: Jarmila a Zbyšek Čižmařovi: "Írán - ze-
mě mnoha tváří"
Starobylá Persie je pro nás velkou neznámou. Je Írán mocností zla,
nebo je to země přátelských lidí, kteří chtějí žít v míru a pokoji?
Vstupné 50 Kč

23. 11. v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: "Nebe nad Zlínem -
Podzim"
Povídání o tom, jak vypadá na podzim obloha v našich zeměpis-
ných šířkách. Přehledový výklad podzimních souhvězdí doplněný
snímky mlhovin a jiných vesmírných zajímavostí. 
V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky navazo-
vat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.
Vstupné 40 Kč

VÝSTAVY:
Grand Prix Obce architektů ČR - Národní cena za architekturu
Do 5. 11. v době konání akcí na hvězdárně.

Obrazy Radka Michálka
Vernisáž 7. 11. v 17 hodin, vstup volný.
Výstava potrvá do 9. 12. 

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 nej-
lépe e-mailem.

Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. 

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01

tel.: 608 751 645, www.delila.cz

Výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance. První hodina je
zdarma.

Nové kurzy pro dospělé a děti začátečnice 
Termíny pro dospělé - úterý 19.15 hod., děti- pondělí 15.00 hod. 
První hodina je zdarma.

8. 11., 13. 12. a 17.1. Intenzivní Bollywood semináře
s Vendulou Uhýrkovou 

TANEČNÍ ŠKOLY

HVĚZDÁRNA ZLÍN

L i s topad  v  ku l tu ře
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L i s topad  v  ku l tu ře
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA

Tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz
www.orientalnitance.com

Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)

Kurzy orientálního tance ve Zlíně od pondělí do čtvrtka pro začá-
tečnice, mírně pokročilé, pokročilé, dětské kurzy. 
13. 11. v 19.30 hod. Ukázková hodina orientálního tance zdarma 

6. - 8. 11. Víkendový relaxační pobyt s orientálním tancem
21. - 22. 11. Seminář jazzového tance TD Bralen

5. 12. Seminář step-pilates-jazz
5. 12. Dance Fashion show - Otrokovice

STUDIO ŠPANĚLSKÉHO FLAMENKA 
Tel. 602 184 594 nebo www.studiogemini.cz

31. 10. a 1. 11. víkendový seminář s naší nejlepší flamenkovou ta-
nečnicí z Prahy. 
Začátečníci mohou ještě přijít do kurzů v pondělí - 17.30 nebo
19.00 hod. seznámí se s technikou dupů, rukou a s tancem
Tangos.

TGK ZLÍN - TANEČNĚ GYMNASTICKÝ KLUB 
Tel. 732 849 417, 725 826 758

e-mail: katerina.holikova@email.cz, www.tgkzlin.cz

TGK Zlín se zaměřuje na výchovu děvčat v oblasti gymnastiky
a tance. 
Zápis pro školní rok 2009/10 do oddělení:
Přípravka - ročník narození 2005-2003, tréninky vždy v úterý
16.45-18.00, ZŠ Okružní - Jižní Svahy.
Společné skladby ESG - ročník narození 2002 - 1994 (výhodou
předchozí pohybová průprava), tréninky vždy v úterý, čtvrtek, pá-
tek od 15.00 (16.30 hod.), Sokolovna Prštné

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI 
www. medilkovi.cz

Přihlášky a informace denně v DK Zlín
tel: 777 283 877, 775 141 123, DK: 577 210 318, 577 220 528 

Kurzy tance a společenské výchovy, Mikulášská a vánoční pro-
dloužená 
Zápis - již nyní je možné se přihlásit do kurzů na JARO 2010
Kurzy základní, pokračovací, speciálky 
Kurzy pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců,
novinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny), stolování, etiketa v praxi
(skupinové slevy). Slevové kupony na oblečení pro naše žáky 
Základní školy - předtaneční výchova 
Kurzy pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoret-
ková skupina od 4 let 
Kurzy pro dospělé - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez
obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli.
Salsa klub -pro páry, věk nerozhoduje 
Kroužek společenských tanců, kluci a holky 8-14 let 
Salsa - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad. pro všechny
věkové kategorie - základní - pokračovací
Dámský klub - nemáte tanečníka? Nevadí! Přijďte se bavit s ka-
marádkami. 
D.C.C. - Dance Clip Club - kurzy tanečních videoklipů pro děti
a mládež 8-17 let, HIP-HOP, STREET DANCE

ROKEC ZLÍN - TANEČNÍ SDRUŽENÍ 
Komárov 38, Napajedla, www.rokeczlin.cz

tel. 776 816 603 nebo e-mail: rokeczlin@mail.com

Stále přijímáme nové tanečníky a tanečnice!
Rokenrolová a taneční přípravka od 5 let
Dívčí formace junior 7 - 15 let 
Dívčí formace senior nad 14 let
Závodní páry bez omezení věku
Výrazový akrobatický tanec - formace i páry bez omezení věku

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

Zlínská zoologická zahrada má své kouzlo v každém ročním období.
Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci opou-
štějí své letní voliéry a zimu tráví v chovatelském zázemí. Na druhou
stranu řada zvířat původem z teplejších oblastí se na naše klimatic-
ké podmínky již adaptovala a chlad a zima jim nevadí. Do venkov-
ních výběhů tak pravidelně chodí většina našich "afrických" obyva-
tel. Zima nevadí ani plameňákům či velkým papouškům ara. 
Zvlášť v zimním období vynikne klima tropické haly Yucatan.
Teplota zde neklesá ani v mrazech pod dvacet stupňů, vlhkost vzdu-
chu se drží na osmdesáti procentech. Spatřit můžete drápkaté opič-
ky, nejrůznější druhy jihoamerických ptáků, krokodýly či piraně. 
Ze zvířecích novinek je největším lákadlem trojice mláďat tygrů
ussurijských, která se již od října vydává na své první procházky do
venkovního výběhu. Z dalších přírůstků můžete vidět dvě mláďata
lamy vikuně či trojici mláďat lemurů kata. Na své snůšky letos po-
druhé zasedli tučňáci Humboldtovi, tři dubnová mláďata už najde-
te v expozici.

Otevírací doba:
Areál zoo: 8.30 - 16.00 hod., pokladna: 8.30 - 15.30 hod. 

Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti, důchodci 90 Kč a děti 80 Kč
Sezónní slevy poskytované v období od 1. 9. do 31. 12.: 
- každý čtvrtek v měsíci je vstupné pro seniory za 50 Kč (neplatí pro

hromadné zájezdy) 

ZOO ZLÍN

- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč na 
osobu 

- školní skupiny žáků (žáci do 15 let) nebo studentů s pedagogic-
kým dozorem a doprovodem (více jak 10 žáků, studentů) - platí
pouze ve dnech školního vyučování, neplatí během víkendů: 

a) vstup bez výukového programu (děti, studenti) - 60 Kč/osoba
b) vstup s výukovým programem (děti, studenti) - 70 Kč/osoba

KONFERENCE CESTY KRVE
Konference na podporu bezplatného dárcovství krve pro studenty
i veřejnost se koná 18. 11. v Aule Univerzity T. Bati. Vstup zdarma
Kontakt: www.cervenykriz.zlin.cz. 

ODPOLEDNE S BIG BANDEM ZLÍN 
Taneční orchestr Lubomíra Morávka hraje o nedělích 8. a 22. 11.
k tanci a poslechu v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně.
Začátek v 15 hodin. 

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU 
Ve dnech 8. a 22. 11. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Odpoledne s tancem začíná od
15.00 do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem
Františákem. 

KLUBOVÁ STŘEDA ABŠ
Na středu 4. listopadu připravil Klub absolventů Baťovy školy prá-
ce přednášku a diskuzi na téma "Baťa a současný svět." Účastníci
budou seznámeni se změnami a vývojem společnosti Baťa v sou-
časné době u nás i ve světě a bude jim představen jeden z nejús-
pěšnějších obchodních modelů společnosti v Asii. Hostem a před-
nášejícím bude tentokrát člen vedení společnosti Baťa ČR a SR pan
Vojtěch Kořen. Klubová středa začíná v 16 hodin ve zlínské vile 
T. Bati.
Klubové středy pravidelně připravuje František Šumpela, který se
nedávno dožil devadesátky. Výbor Klubu ABŠ mu k významnému
životnímu jubileu blahopřeje!

BENEFIČNÍ TANEČNÍ SHOW
Přehlídka tanečních stylů s více jak 60 tanečnicemi Show Belly
Dance Group Aphrodite se uskuteční 21. 11. 2009 v 18.00 hod. ve
Velkém kině. Jako host večera zazpívá Miroslav Hrabě. Výtěžek bu-
de věnován Občanskému sdružení Šance pro život Zlín
a Humanitárnímu sdružení "HANDICAP (?)" Zlín. Předprodej lístků
ve Velkém kině a na tel. 776 009 097, 739 092 357, 605 459 333

ŘECKÝ VEČER IV.
Beseda, projekce - tentokrát na téma Dovolená v Řecku - řecké ost-
rovy se koná 9. 11. v Zelenáčově Šopě od 19 hodin. 
Vstupné 200 Kč, předprodej Zelenáčova Šopa a prodejna Greek
Health, Zlaté Jablko 
Součástí je ochutnávka vín, oliv, večeře, aperitiv. 

SETKÁNÍ KYTARISTŮ
Setkání se koná v klubu U Tetoura v Malenovicích - Podhradí
13. a 14. 11. Štěpán Rak, Luboš Andršt, Zdeněk Bína,
Bluegrassanka, Njorek, Jackye, Day off, Ležérně a vleže, Slow
Tension, Pařený Cokánek, Quaoar, Seven Sheep. Kytarové work-
shopy hlavních hostů a soutěž o nejlepší kytarové sólo. 
Kontakt: www.setkanikytaristu.cz 

PŘEHLÍDKA DRAKŮ A PODZIMNÍ MÓDY
Dne 8. 11. od 13 hodin se na Biofarmě Juré v Lužkovicích usku-
teční Velká podzimní drakiáda a módní podzimní show M. Lérlové.
Proběhne velký boj v přehlídce draků, jehož účastníky čeká drob-
ná odměna za snahu a ty nejlepší pěkná cena pro vítěze. Draka si
můžete přinést nebo si ho vyrobíte přímo na místě. 
Kontakt: přihlášky na www.nenuda.eu, www.biofarmajure.ic.cz

JAN BALABÁN... MALÝ A VELKÝ PŘÍBĚH...
Má můj osobní příběh nějakou cenu?Zapadají naše malé příběhy
do velkého lidského příběhu? Rozhovor nejen na toto téma se zná-
mým ostravským spisovatelem se koná 22. 11. v 15.00 hodin v ma-
lém sálu evangelického kostela ve Zlíně. 

KONCERT KAŠAVY 
Koncert "25 let cimbálové muziky Kašava" se uskuteční 28. 11.
v 17.00 hodin na Malé scéně ve Zlíně. 
Předprodej vstupenek na tel. 608 800 369. 
Kontakt: www.cimbalova-muzika.cz

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ 
A MEZILIDSKÉ VZTAHY ZLÍN 
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, e-mail: poradna.zlin@volny.cz
www.poradnazlin.cz
Bezplatné psychologické, sociální a právní poradenství, psy-
choterapie a další odborné služby manželům a partnerům, rodi-
nám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení jejich
vztahových problémů a jiných nepříznivých sociálních situací. 
Kurz rozvoje osobnosti "Cesty k lidem" pro mládež ve věku 15 až
20 let, začíná se v říjnu
Rodinné mediace - neformální metoda rychlého a mimosoudního
řešení konfliktů, například v rozvodových a porozvodových situa-
cích, při dohodách o kontaktu s dětmi apod. 

PORADNY

POZVÁNKY

INTERVENČNÍ CENTRUM
U Náhonu 5208, tel. 577 018 265, 774 405 682, 
e-mail: ic.zlin@seznam.cz, www.poradnazlin.cz
Poskytuje bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy násil-
ným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi ži-
je ve společném obydlí (tedy domácím násilím).

KURZ NUMEROLOGIE II 
Vaše nejsilnější čísla a jejich skrytý duchovní a karmický význam.
Volné pokračování kurzu se koná v Centroprojektu od 13. do 15.
11. Přednáší ing. Adriana Teigiserová.
Kontakt: tel. 775 101 999

SEBEÚCTA ANEB JAK MÍT RÁD SÁM SEBE 
Nadace hnutí Grálu kruh Zlín pořádá veřejnou přednášku
Sebeúcta aneb Jak mít rád sám sebe. Přednáší Mgr. Helena
Bartošová 19. 11. od 17 hodin v kinosále Centroprojektu. 

ANGELICA STUDIO NABÍZÍ 
12. 11. Dalibor Andrle diagnostika zdravotního stavu na přístroji

Oberon Titanium Profesionál.
19. 11. Karel Reidl - diagnostika karmy- odstraňování duševních,

fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy.
Detoxikační programy.

20. 11. v 17.30 hod - Poruchy imunitního systému - nosní mandle
- přednáška MUDr. Pavla Šáchy a PhDr. Pavly Šáchové.
Vstupné 50 Kč. Účast je nutné nahlásit předem.

21. 11. MUDr. Pavel Šácha - diagnoza funkční medicíny - graf DFM
- vyhodnocení

Masáže - klasické, relaxační, aromatické 
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad kuchyněmi
Lošák, 2. patro), tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2acti-
ve.cz

VOLNÉ HODINY V NOVÉM TANEČNÍM SÁLE 
Sál v centru Zlína nabízí poslední volné hodiny pro taneční a spor-
tovní kurzy, společenské nebo rodinné akce, oslavy, semináře
apod. Sál se nachází na Bartošově ulici 4393, budova vedle hlavní
pošty na nám. Míru.
Kontakt: www.lakne.webnode.cz nebo na tel. 739 422 553

ZO DIA SPCCH
Organizace zve své členy 25. listopadu, kdy se uskuteční po-
slední setkání v tomto roce. Připraven program, tombola, občer-
stvení.

ADVENTNÍ ODPOLEDNE NA FARMĚ
Výroba adventního věnce, vánočního svícnu na Biofarmě Juré,
Lužkovice 63, pro širokou veřejnost, maminky s dětmi dne 29. 11.
od 14. hod, cena 250 Kč (materiál, čaj), nutná rezervace do 25. 11.
Kontakt: tel. 739 016 452, www.biofarmajure.ic.cz

PŘEDNÁŠKA FENG-SHUI
Zlínský klub Vědomí srdce zve na přednášku Ivy Matyášové "Feng-
Shui, harmonické uspořádání interiéru a exteriéru". Přednáška se
koná 13. 11. v Netradiční kavárně Slunečnice tř. T. Bati 1276, Zlín,
II. Morýsův dům od 17.30 do 19.30 hodin. Vstupné 100 Kč, dů-
chodci a studenti 50 Kč.

BESEDA KŘESŤANEM DNES...
Hostem besedy 7. 11. v 16 hodin je Jiří Drejnar - překladatel, vy-
davatel, autor několika knih... Sál modlitebny Církve adventistů
sedmého dne, Tyršova 1108, Malenovice, vstup volný. 

SEMINÁŘ O STRESU
Přednáší pan Jaroslav Šlosárek vždy ve čtvrtek 5., 12., 19. 
a 26. 11. od 18.00 hodin v prostorách 21. budovy - expozice zlín-
ského mrakodrapu. Vstup volný

MASÁŽE ZLÍN - CENTRUM ZDRAVÉ PÁTEŘE
Zkušený nevidomý masér Ondřej Dvorský nabízí klasické masáže,
sportovní a rekondiční masáže, reflexní masáže, reflexní terapii
mikrosystému plosky nohy a shiatsu
Kontakt: 
Růmy 5470, Zlín (prostory tenisové haly), tel. 776 016 493, 
e-mail:slepousek@tiscali.cz, www.masazedvorsky.estranky.cz. 

LÉČBA PARKINSONOVY NEMOCI 
Přednáška na téma Léčba Parkinsonovy nemoci pomocí hluboké
mozkové stimulace se koná 12. listopadu od 15 hodin na hotelu
Moskva Zlín. 
Přednáší MUDr. David Krahulík a primář MUDr. Pavel Otruba -
neurochirurgové kliniky FN Olomouc. 

KINEZIOLOGIE ZLÍN JANA KOČENDOVÁ
Jemná a účinná metoda, řešící problémy metodou one brain, ne-
boli metodou ideálního fungování mozku jako celku. Pomáhá při
bolestech hlavy, zad, migrénách, fobiích, alergiích, podrážděnosti,
poruchách spánku, nadváze, obezitě a závislostech. Dětem pomá-
há při problémech s učením, čtením, psaním, počítáním, při agre-
sivitě...
Kontakt: tel. 603 982 937, www.kineziologiezlin.cz

BEAUTY GIRL DAY - ZDRAVÁ KRÁSA
21. 11. 9.00-20.00 hod. 
Seminář zdravá výživa, zdravý životní styl, sebepojetí- prožitková
pedagogika, konzultace s vizážistkou, kadeřnicí, focení...
Kontakt:  tel. 776 816 603

RŮZNÉ
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Kde najdete obchody a sluÏby?
MUDR. KLÁRA PRECLÍKOVÁ 
Zubní ordinace přijímá nové pacienty k regist-

raci do obvodu.
Kontakt: 51. budova areálu Svitu Zlín, 
tel.: 577 522 872

MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ
Modeláž nehtů, zpevnění přírodních nehtů,

pánská a klasická manikúra, parafínové zábaly
na suché ruce, japonská manikúra P.Shine-vyži-
vování nehtů pastou z přírodních produktů pro
lámavé a roztřepené nehty.

Kontakt: Hotel Moskva, 4. patro, 
tel.: 776 180 402, 776 258 350, 577 560 416

1. KORÁLKOVÝ OBCHOD NA ZLÍNSKU 
Prodej korálků a komponentů, výroba origi-

nální bižuterie, oprava bižuterie
Kurzy výroby šperků. Otevřeno po-pá 11.00-

17.30 hod. a so 9.30-12.30 hod. 
Kontakt: Střípek Štěstí, Lorencova 5424,

Zlín, tel.: 736 611 

MASÁŽE A PORADENSTVÍ 
Masáže ruční lymfatické, klasické a relaxační.

Poradenství - numerologie, astrologie, výklad ka-
ret, široký výběr přírodních produktů pro pre-
venci zdraví - staré čínské receptury. 

Permanentky, dárkové poukazy. Za nákup
permanentky výklad karet zdarma. 

Kontakt: Milena Kubáčová, tel.: 737 674 898, 
Mostní 138, Zlín, budova Barli, I. patro, 
e-mail: milena.kubacova@seznam.cz 

PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLY, 
RODIČE DĚTÍ 
Vyřešte jednou provždy problém s vešmi po-

mocí vysoce účinného olejového šamponu 014
Anti-Lice Oil-Shampoo proti vším. Prevence při
výskytu, klinicky testováno, s rostlinnými výtaž-
ky, nedráždivý. Hledejte v lékárnách, naší podni-
kové prodejně a e-shopu. Akční ceny pro hro-
madné objednávky. 

Kontakt: 
SAXO spol. s r.o., 
Václavská 458, Zlín - Kudlov, 
tel.: 577 211 027, 
e-mail: kosmetika@saxo.cz, www.saxo.cz 

Inzerce 

Možnosti pomoci mužům bez přístřeší
Osobám v tíživé životní situaci,

pro které příchod chladného počasí
představuje velkou starost o teplé
přenocování či obstarání teplého ob-
lečení, nabízí různé formy pomoci
Oblastní spolek Českého červeného
kříže Zlín.

Azylové zařízení a "seďárna" 
Oblastní spolek na ulici Horno-

mlýnská ve Zlíně nabízí mužům bez pří-
střeší možnost využití Azylového zaříze-
ní, kde mohou bydlet až jeden rok. 

Spolek také nabízí přenocování na
jednu noc v nocležně a v tzv. seďárně. 

Přenocování na nocležně je možné ce-
loročně a vyjde zájemce na 60 Kč. 

Seďárna se otevírá 1. 11. a umožňuje
mužům bez přístřeší bezpečné přečkání
noci, a to zcela zdarma. 

Obě zařízení nabízí také podmínky
k provedení hygieny a poskytnutí čisté-
ho oblečení. 

Za rok 2008 využilo služeb nocležny
13 a seďárny 49 osob. 

Nízkoprahové centrum 
a Ošacovací středisko
Součástí komplexu služeb poskytova-

ných ČČK Zlín mužům bez přístřeší je
také Nízkoprahové centrum a Ošaco-
vací středisko. Tyto služby nabízí mož-
nost provést hygienu, vyprat si či vymě-
nit ošacení, součástí sociálních služeb
je také poradenství a terénní činnost. 

Sbírka ošacení 
Od října do konce listopadu probíhá

v obci Velíková sbírka ošacení.
Předmětem sbírky je pánské zimní i let-
ní oblečení a pánská obuv. Darované
ošacení je určeno pro Ošacovací stře-
disko ČČK Zlín, které je umístěno v pří-
zemí Kolektivního domu na ulici
Osvoboditelů ve Zlíně. Zde je ošacení
celoročně a zdarma poskytováno přede-
vším lidem bez přístřeší, jež tvoří hlav-
ně muži. Čisté a nositelné pánské oble-
čení a obuv mohou zájemci donést
každý čtvrtek po 17. hodině do Klubu
seniorů ve Velíkové. -red-

Magistrát města Zlína vyhlašuje 
V. ročník soutěže o nejhezčí vánoční
výzdobu. V letošním roce se opět bude
hodnotit vánoční výzdoba ve třech ka-
tegoriích.

Soutěžní kategorie:
I. kategorie - výzdoba balkonů a oken

bytových domů
II. kategorie - výzdoba rodinných domů
III. kategorie - výzdoba firem

Vánoční výzdoby bude hodnotit komise
složená se zástupců tří odborů magistrá-
tu. Hodnocení bude probíhat v termínu od
7. 12. do 22. 12. 2009. Výsledky budou
zveřejněny v únorovém vydání Magazínu
Zlín 2010.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předá-
ní cen se uskuteční na radnici. První tři
soutěžící v každé kategorii budou oceněni
finanční částkou, ostatní soutěžící věcný-
mi dárky.

Soutěže "Vánoční Zlín 2009" se mohou
zúčastnit občané bydlící ve správním ob-
vodu města Zlína, pokud zašlou v termínu
do 7. 12. 2009 vyplněný soutěžní ku-

pon na adresu: Magistrát města Zlína, od-
bor životního prostředí a zemědělství,
Zarámí 4421, 761 40 Zlín nebo na e-mai-
lové adrese: ivanachudickova@muzlin.cz.

Informace o soutěži najdete na webo-
vých stránkách www.mestozlin.cz

Vyhlašujeme soutěž Vánoční Zlín 2009 

Soutěžní kupon:

ZLÍN ZABODOVAL NA FESTIVALU 
Absolvent zlínské univerzity Jan

Otruba přivezl z 16. ročníku karlo-
varského festivalu Tour Region Film 
2. místo za propagační film pro newyor-
skou výstavu ZLÍNY - Zlín in New York.
Zabodoval v konkurenci 128 českých
snímků s tematikou cestovního ruchu. 

"Je to úžasné ocenění nejen mojí prá-
ce, ale také výkonů celého štábu a spo-
lupracovníků. Hodnocení poroty mě tě-
ší o to víc, že již dlouho zazna-
menáváme kladné reakce také na inter-
netu přímo od obyvatel Zlína i rodáků
žijících v zahraničí, kteří nás například
v komentářích na You Tube chválí za

pěknou propagaci jejich rodiště," řekl
mladý režisér. 

Snímek vznikl během několika měsí-
ců na jaře loňského roku. "Dozvěděli
jsme se, že výstava v New Yorku bude
v květnu, takže pak už jsme jen čekali,
až se Zlín zazelená," zavzpomínal. 

Zajímavostí oceněného filmu je, že se
jako jediné vítězné dílo v konkurenci
propagací regionů a krajů zaměřuje
pouze na jedno konkrétní město a navíc
byl do soutěže přihlášen přímo jeho
tvůrcem, nikoli ministerstvem, krajem
nebo jinou státní organizací, jak tomu
běžně bývá. -red-
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ENVIRONMENTÁLNÍ  V¯CHOVA 

Zlín se ve dnech 16.- 22. 9. 2009
stal spolu s dalšími městy Evropy
dějištěm jedné z klíčových kampaní
proti klimatickým změnám, kdy
jsme si připomněli, že se můžeme
přepravovat i bez vlastního auta.

Jezdili jsme historickým trolejbu-
sem, na vysokém kole a koloběžkách,
vlakem za památkami a do aquaparku,
šli jsme na výlet do lesa a podívat se na
Ekodomy v Chlumu. Byli jsme svědky
kolové, krasojízdy, tanečních a hudeb-
ních vystoupení. Děti si zasoutěžily,
zasportovaly a zahrály, vyzkoušely si
třeba, jaké to je stát se městským poli-
cistou v plné zbroji. Ze soutěží si od-
nesly dárky, za které děkujeme všem
sponzorům. Na www.zlin.eu (odbor
OŽPaZ - EVVO - akce pro veřejnost) si
můžete přečíst některé povedené pří-
běhy dětí na téma letošního ETM
"Naše město - naše klima!". 

V rámci kampaně Evropský den bez
aut jsme nasbírali 633,6 kg použitých
baterií a umístili se tak na 3. místě
z celé ČR (hned po Ústí nad Labem
a Třincem). Vzhledem k bohaté účasti
a vstřícným ohlasům se pravděpodob-
ně pokusíme překonat rekord zase
příští rok. Za sběr baterií byli někteří
i odměněni: hlavní cenu, výlet pro dva
do Evropy dle vlastního výběru, vyhrál
školák ze ZŠ Křiby. 

Na vlakovém nádraží se konaly v so-
botu a v neděli oslavy 110. výročí trati
z Otrokovic do Vizovic. Byl zde přista-
ven např. vláček hráček a kinemato-
vlak s poutavým programem. Nejvíce
pozornosti však upoutala parní loko-
motiva Matěj, která jezdila mezi Zlínem
a Vizovicemi, kde bylo možné navštívit
např. likérku a sklárny. 

Děkujeme všem školám, školkám,
firmám a společnostem za spolupráci
a odměny pro děti, a hlavně za to, že 
se do kampaně ochotně a aktivně za-
pojily. 

Pořádal: MMZ, OŽPaZ

Spolupracovaly: České dráhy, a. s.,
DDM ASTRA Zlín, p. o., DSZO a. s.,
Technické služby Zlín, s.r.o., Zoo a zá-
mek Lešná Zlín, p. o., Základní škola
Kvítková, Mateřská škola Sloven-
ská 1808, TJ Sokol Prštné, Klub čes-
kých turistů Zlín, Europecon s. r. o.,
Praha, cyklokurýr Sýkorka, občerstve-
ní Minutka, Městská policie Zlín, 
regionální pracoviště BESIP pro
Zlínský kraj, Centrála jihovýchodní
Moravy

Finančně podpořily: Autoškola
Vrla, ZLINEX TRANS, s.r.o.

Dárky poskytly: Student Agency,
E.ON, Hudy sport, Hervis, Statutární
město Zlín 

Okolí hradu Malenovice 
Hrad byl vždy tradičním hnízdištěm

některých druhů ptactva. Především se
jedná o kavku obecnou (Corvus monedu-
la) a poštolku obecnou (Falco tinnuncu-
lus), z nichž kavka obecná patří v ochra-
ně přírody a krajiny mezi zvláště
chráněné druhy v kategorii silně ohrože-
ných. 

Les Burešov - Vršava - studánka 
Budete mít krásné výhledy na Lesní

čtvrť a Obeciny a budou se střídat různé
typy lesa. Můžete pozorovat různě vyvi-
nutá bylinná a křovinatá patra v jednot-
livých částech lesa. V jedné části se ces-
ta hluboce zařezává do svahu, kde si
můžete všimnout velmi zřetelné vrstev-
natosti pískovců. U studánky si můžete
odpočinout na lavičce a po té se vrátit
zpět na cestu a pokračovat dolů, kde po-
dél tenisových kurtů dojdete k trolejbu-
sové zastávce.

Zlínské děti doporučují na Burešově
tuto aktivitu:

Na začátku si vytvořte skupinky tak po
pěti výletnících. Na papíry malujte map-
ku vaší cesty a značte si druhy stromů,
okolo nichž projdete. Vycházka se vám
potom bude ještě víc líbit. V tomto lese
můžete najít buk, dub i javor, vrbu, tře-
šeň a dokonce i modřín, smrk, borovici
i olši.

Les Mladcová 
Po celém hřebenu jsou nádherné sle-

pencové skály s lidovými názvy "Skalka",
"Schody do nebe" apod. Na jaře zde na-
jdete konvalinky, v létě spoustu lesních
jahod v krásném bukovém lese. Cestou
zpět na zastávku můžete navštívit
Centrum lanových aktivit C.V.A.K

Přílucký rybník
Čekají vás nezapomenutelné výhledy

na město Zlín a údolí rybníka nabízí pro-
stor a čas pro relaxaci.

Významný krajinný prvek lom v Lu-
kovečku

Opuštěný stěnový lom, který se nachá-
zí severně od zástavby v obci Lukoveček,
byl v roce 2004 registrován jako význam-
ný krajinný prvek. Původně se v lomu tě-
žil pískovec pro stavební účely. Ploché
dno lomu je pokryto bylinnou vegetací,
okolní stěny pak stromovým patrem
s převahou buku, jasanu, dubů a bříz.
Jako významný krajinný prvek byl býva-
lý lom zaregistrován z důvodu výskytu
vzácných a ohrožených druhů rostlin. Na
botanicky pestré lokalitě je mimo běžné
druhy rostlin možné najít nenápadnou
zeměžluč spanilou (Centaurium pulchel-
lum), léčivou zeměžluč okolíkatou
(Centaurium erythraea), hvozdík svazčitý
(Dianthus armeria), ostřici převislou a ze
vstavačovitých pak okrotici dlouholistou
(Cephalanthera longifolia), prstnatec
Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii) a bradá-
ček vejčitý (Listera ovata). 

-OŽPaZ-

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

O městě Zlíně se mluví jako o městě zeleně. Začátkem roku 2009 vznikl ná-
pad zmapovat místa, kam můžeme jít na procházku či výlet, aniž bychom
použili auto. Na jaře tohoto roku se objevila další zrnka nápadů v dětské sou-
těži "Kam z města do lesa", ve kterých děti navrhovaly naučnou stezku nebo
typ na rodinný výlet. Magistrát města Zlína použil tyto skvělé nápady do prá-
vě připravované brožury "Kam z města Zlína do lesa".

Nahlédněme v podzimním čase do připravovaného textu brožury, ať víme,
na co se můžeme těšit již po Novém roce.

Vysloužilé lineární či úsporné zářiv-
ky a výbojky nepatří do popelnice na
směsný odpad, protože z nich mohou
při rozbití unikat nebezpečné látky. 

Každého z nás to někdy potkalo.
Přestane nám po letech svítit zářivka, a tak
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již za-
slechli, že vysloužilé zářivky nepatří do ko-
munálního odpadu. Nepatří ale ani do tří-
děného skla, i když jsou ze skla vyrobené. 

Ale proč vlastně?
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)

totiž obsahují malé množství jedovaté rtu-
ti, která by při špatném zacházení a vyš-
ších koncentracích mohla ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku

a odevzdat ji v obchodě při nákupu té no-
vé. Další možností, jak správně naložit
s nefunkční zářivkou, je její odevzdání 
ve sběrném dvoře (Zálešná, Louky,
Malenovice). Obsluha sběrného dvora ji
od Vás zdarma převezme a uloží ji do spe-
ciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro naše město za-
jišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který

nejen přispívá na náklady provozu sběr-
ného místa, ale plně hradí veškeré nákla-
dy na přepravu a recyklaci. Tím našemu
obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komunálním
odpadem. 

Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných

míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářiv-
kami do specializovaných recyklačních fi-
rem. Zde jsou pro opětovné použití získá-
vány především kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou zno-
vu použít v kovovýrobě, např. pro sou-
částky jízdních kol. Recyklované plasty
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť
je znovu využívána v průmyslové výrobě.
Sklo se používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro výrobu
nových zářivek. Opětovně je tak možné
pro další výrobu použít až 90 % materiá-
lu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně
recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále
ale velké množství zářivek končí v koši. 

Právě Vy můžete pomoci tuto situaci
změnit. -OŽPaZ- 

OHLÉDNUTÍ
EEVVRROOPPSSKKÝÝ  TTÝÝDDEENN  MMOOBBIILLIITTYY  

AA  EEVVRROOPPSSKKÝÝ  DDEENN  BBEEZZ  AAUUTT    22000099 KKAAMM  ZZ  MMĚĚSSTTAA  ZZLLÍÍNNAA  DDOO  LLEESSAA??
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CCHHYYTTŘŘEE  NNAA  EENNEERRGGIIII
s  p o d p o r o u  E U

w w w . c h y t r a e n e r g i e . c z

Co přinesl projekt Energy in Minds jeho přímým účastníkům?

Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem me-
zinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je pro-
kázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení zá-
vislosti 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 technic-
kými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se tý-
kají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní části Louky
a Podhoří.

Tentokrát přínos projektu popsal 
p. Josef Morys, ředitel společnosti
Teplo Zlín, a. s.

Teplo Zlín dlouhodobě vyvíjí aktivity ve-
doucí k úsporám při výrobě, rozvodu
a spotřebě tepla. Když jsme dostali nabíd-
ku účastnit se evropského projektu
s prakticky totožnou náplní, velmi jsme to
uvítali. Je skutečností, že záběr celého
projektu je podstatně širší, než je proble-
matika, kterou se zabýváme my, ale to
není nikterak na závadu. A když evropská
komise uznala, že je náš program v sou-
ladu se zájmy a představami organizáto-
rů, podpořila naše dílo i finančně. I to je
pro nás důkazem, že se ubíráme správ-
ným směrem.

Naše společnost vyrábí jen velmi malou
část tepla v několika domovních plyno-
vých kotelnách (0,5 %) a podstatnou část
tepla nakupuje od centrálního zdroje tep-
la ve Zlíně firmy Atel energetika Zlín.
I proto se naše snažení zaměřuje hlavně
na snižování ztrát při rozvodu tepla a ří-
zení provozního režimu jeho spotřeby
v převážně obytných domech.

Vzhledem k lokalitě demonstrační ob-
lasti mezinárodního projektu jsme naši
práci realizovali na sídlišti Podhoří. Již
v roce 1998 jsme zde modernizovali stá-
vající 30 let starý systém zásobování tep-
lem pro 750 bytů, mateřskou školu a ob-
čanské vybavení celkem v 9 objektech,
vybudováním objektových předávacích
stanic s individuální přípravou teplé vody
a regulací vytápění. Tím byla umožněna
individuální regulace a měření spotřebo-
vaného tepla pro vytápění a ohřev teplé
vody pro každý dům.

Dalším krokem právě v rámci projektu
EIM bylo hydraulické vyvážení rozvodů

a hledání optimálních provozních para-
metrů rozvodů tepla a jednotlivých odběr-
ních míst. Přitom je třeba brát v úvahu
špičkové odběry tepla pro vytápění
a ohřev teplé vody v určitých denních ho-
dinách i na druhé straně tepelnou setr-
vačnost domů a rozvodů. Dále pak vazbu
mezi teplotou oběhové vody a jejím množ-
stvím. Toto ovlivňuje jak tepelné ztráty,
tak čerpací práci, tedy spotřebu el. ener-
gie pro pohon cirkulačního čerpadla.

Všechny tyto technologické a provozní
úpravy realizují všichni provozovatelé
v celé Evropě. Je to jednak v důsledku ná-
růstu cen energií a snahou o jejich šetře-
ní, ale také změnou technických podmí-
nek. Všechny technologické prvky
prodělaly v posledních 20 letech obrovský
vývoj. Není ale vždy správným technicko-
ekonomickým řešením celková rekon-
strukce a náhrada původního zařízení no-
vým. Vzhledem k tomu, že v této oblasti
neprobíhá žádný konkurenční boj mezi
jednotlivými provozovateli v různých čás-
tech Evropy, je zde široký prostor pro vý-
měnu poznatků a zkušeností. Setkání,
kterých jsme se v rámci tohoto programu
zúčastnili, se vyznačovala maximální
otevřeností a snahou o spolupráci. Bylo
pro nás překvapením, že nejvíce poznatků
jsme získali při návštěvě města Turína.
Rovněž jejich zájem a dotazy při návštěvě
Zlína dokazovaly, že řešíme stejnou pro-
blematiku obdobným způsobem.

Bližší informace o firmě Teplo Zlín mo-
hou zájemci najít i na nově zřízených we-
bových stránkách www.teplozlin.cz, kde
jsou kromě organizačních údajů a cen
tepla uváděné i aktuální informace o pří-
padných výlukách v dodávce tepla, jejich
příčinách a předpokládané době trvání.

DEN BEZ AUT
S dětmi mateřské školy ve Zlíně na

Kútech jsme se zapojili do Evropského
projektu Den bez aut.

Na tento den jsme se s dětmi předem
připravovali. Spolu jsme objevovali,
jak můžeme zlepšit kvalitu ovzduší
v našem městě a jaké jsou alternativní
způsoby dopravy lidí. Děti samy do-
spěly k názoru, že auta přispívají
k znečisťování ovzduší, že pohyb je pro
člověka prospěšný a pro zdraví důleži-
tý.

Podnikli jsme pěší vycházku na za-
hradu do Dětského centra na
Burešově.

Šli jsme po cyklostezce kolem potoka
Januštice a pak směrem k lesu, k za-
hradě. Na vyhlídce jsme se s dětmi za-
stavili a rozhlíželi se po našem městě.
Objevovali jsme známá místa, ukázali
jsme dětem základní orientační body
a blízké městské čtvrti ve Zlíně.

Na zahradě v Dětském centru jsme
se rozdělili do několika skupin.
Některé děti jezdily na koloběžkách,
tříkolkách a na kolech, jiné si hrály na
dětském hřišti a ostatní mohly kreslit
u dřevěných stolečků své zážitky.
Ukázali jsme si také jak se bezpečně
vybavit pro jízdu na kole, koloběžce.

Do mateřské školy jsme se vraceli
s myšlenkou, že i delší trasu projdeme
bez auta a že se nám u lesa na
Burešově celé dopoledne dobře dýchal
čistý vzduch.

Povědomí o šetření životního prostře-
dí budeme průběžně celý rok u dětí
podporovat dalšími projekty. Pokud
budou tak úspěšné jako ten dnešní,
rádi Vás o nich budeme informovat.

Helena Kukulová, 
Mgr. Květa Žůrková

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
ZPŘÍJEMNIL ZOBÁČEK
V září se uskutečnila další z řady

akcí dětí MŠ Malenovice, tř. Svobody
a Klubu důchodců na Mlýnské ul.
V rámci dlouhodobé spolupráce opět
malí zpěváčci ze souboru Zobáček při-
šli potěšit své " sousedy" písničkami
a tanečky na pravidelné členské schů-
zi. Dědečkové a babičky je odměnili
velkým potleskem a malou sladkos-
tí.Už teď připravujeme s dětmi další
program, abychom v prosinci mohli při-
jít za našimi staroušky zase.

Mgr. Ivana Pilátová

PPííššeettee  nnáámm......
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2200..  VVÝÝRROOČČÍÍ  SSAAMMEETTOOVVÉÉ  RREEVVOOLLUUCCEE  ––  1177..  1111..  11998899
JAK PADALY DRAČÍ HLAVY

Možná se to může zdát až neuvěřitelné, že od listo-
padových a následných událostí v roce 1989 uběhlo již
dvacet let. Nicméně je to tak a jistě stojí za to připo-
menout si, jak se události od 17. listopadu 1989 (ma-
nifestace k 50. výročí uzavření českých vysokých škol
nacisty, která přerostla v násilně rozptýlenou demon-
straci) až do 24. listopadu 1990 (první demokratické
volby do městských a obecních zastupitelstev) řetězily
a co znamenaly pro naši současnost.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně jako odborná
instituce, jejíž hlavní náplní je uchovávat, třídit a pre-
zentovat doklady o minulosti dávné i nedávné, sestavi-
lo výstavu, která připomíná atmosféru listopadových
dní na fotografiích jak z fotoarchivů muzea, tak ze
Státního okresního archivu Zlín a soukromých archi-
vů. Návštěvníci zde najdou také stručné shrnutí udá-
lostí jak v Československu, tak i ve Zlíně v letech 1989

a 1990. Výstava je doplněna prezentací dobových au-
diovizuálních dokumentů a atmosféru dokreslí i origi-
nální materiály z uvedeného období ze sbírkových fon-
dů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 

Textová část výstavy čerpala ze vzpomínek Františka
Bobáka shrnutých do knížky Moje svědectví o listopa-
du 1989 ve Zlíně, která bude veřejnosti poprvé před-
stavena na vernisáži. Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně děkuje dědicům autorských práv, že laskavě svo-
lili k využití částí vzpomínek jako textů výstavy a dě-
kuje také všem, kteří zapůjčili nebo věnovali materiály
k danému tématu. 

Doufáme, že naleznete čas navštívit výstavu Jak 
padaly dračí hlavy a připomenout si doby nedávno 
minulé.

Mgr. Hana Kuslová, 
autorka výstavy, Muzeum jihovýchodní Moravy

18. listopadu 1989 
ve zlínském divadle čteno provolání vysokoškolských
studentů
20. listopadu 1989
první setkání veřejnosti ve zlínském divadle
21. listopadu 1989 
první manifestace na náměstí Míru (od tohoto dne se
manifestace konaly pravidelně)
23. listopadu 1989 
založení Občanského fóra ve Zlíně
24. listopadu 1989 
první schůze zlínského Občanského fóra v divadle

27. listopadu 1989 
generální stávka ve Zlíně

30. listopadu 1989 
provolání zlínského Občanského fóra o nutnosti prosa-
zení všech vznesených požadavků

Stručný přehled událostí ve Zlíně, listopad 1989 - listopad 1990

Podchod na Rašínově ulici - plakáty Občanského fóra. Foto MZA Klečůvka, V. Kubík
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1. prosince 1989 
setkání Koordinačního výboru zlínského Občanského
fóra s Radou okresního národního výboru, Občanské
fórum vydalo prohlášení o výsledcích jednání
4. prosince 1989 
na manifestaci na náměstí Míru přečteno prohlášení
zlínského Občanského fóra požadující odstoupení
všech městských a okresních funkcionářů, kteří ne-
jsou zárukou demokratického vývoje
6. prosince 1989 
tisková konference zlínského Občanského fóra o jeho
nejbližších úkolech (např. odstoupení zprofanovaných
okresních a městských funkcionářů, vrátit městu jmé-
no Zlín, obnovení sochy T. G. Masaryka)
9. prosince 1989
setkání představitelů zlínského Občanského fóra
s představiteli okresního výboru KSČ
11. prosince 1989 
druhé jednání představitelů zlínského Občanského fó-
ra a okresního národního výboru, Občanské fórum vy-
dalo prohlášení, v němž vyslovilo nedůvěru radě okres-
ního i městského národního výboru, na manifestaci na
náměstí Míru vystoupil Stanislav Devátý
12. prosince 1989 
prohlášení zlínského Občanského fóra, oznamující ko-
nání manifestace 13. prosince 1989 na náměstí Míru
s pochodem před budovu okresního národního výboru
a vyhlášení výstražné stávky na 18. prosince, pokud
nebudou splněny předložené požadavky, Rada okres-
ního národního výboru po několika hodinách abdiko-
vala
13. prosince 1989 
manifestace na náměstí Míru, seznamující zlínskou ve-
řejnost s osobností Václava Havla
16. prosince 1989 
návštěva Tomáše Bati mladšího ve Zlíně

29. prosince 1989 
zlínské Občanské fórum uveřejnilo v Naší pravdě zprá-
vu o situaci

1. ledna 1990 
Zlín přestal být oficiálně
Gottwaldovem, byl mu
navrácen původní název
Zlín
4. ledna 1990 
setkání představitelů
zlínského Občanského
fóra s představiteli
okresních představitelů
Sboru národní bezpeč-

nosti, Státní bezpečnosti, Lidových milicí a Okresní vo-
jenské správy
16. ledna 1990 
mítink na náměstí Míru k výročí smrti Jana Palacha
19. ledna 1990 
odstranění sochy Klementa Gottwalda z náměstí Práce
25. ledna 1990 zlínské Občanské fórum odeslalo
otevřené dopisy prezidentu republiky a ministru vnit-
ra, žádající zrušení StB
6. března 1990 
instalace sochy T. G. Masaryka
7. března 1990 
návštěva prezidenta Václava Havla ve Zlíně

11. března 1990 
manifestace za vrácení majetku a zrušení výhod KSČ
(tento požadavek nebyl nikdy splněn, přestože mani-
festace s tímto požadavkem se konaly opakovaně)
18. května 1990 
návštěva předsedy vlády Petra Pitharta ve Zlíně
5. června 1990 
poslední předvolební mítink na náměstí Míru
8. a 9. června 1990 
první demokratické parlamentní volby od roku 1946,
výsledky ve zlínském okrese: Občanské fórum 42,3 %
hlasů, KSČ 9,9 %, volební účast byla 97,5 %
12. července 1990 
znovuodhalení busty Tomáše Bati v Baťově nemocnici
20. listopadu 1990 
poslední mítink před obecními volbami na náměstí
Míru
24. listopadu 1990 
první demokratické volby do městských a obecních za-
stupitelstev, výsledky ve zlínském okrese Čsl. strana li-
dová 34,45 %, Občanské fórum - koalice 22,65 %, ne-
závislí kandidáti 14,30 %, Komunistická strana 7,72 %

Mgr. Hana Kuslová,
autorka výstavy, Muzeum jihovýchodní Moravy

Prezident Václav Havel v Divadle pracujících. Foto archiv MJVM Zlín, V. Kubík

Tomáš Baťa mladší s Valtrem Komárkem na balkonu budovy radnice. 
Foto MZA Klečůvka

Gottwaldovská Naše pravda, prosinec 1989.
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František Bobák je autorem vzpomínkové knihy Moje svě-
dectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně, která bu-
de poprvé představena veřejnosti u příležitosti vernisáže vý-
stavy "Jak padaly dračí hlavy. Dvacet let od listopadu
1989". Publikaci vydalo Muzeum jihovýchodní Moravy a ta-
ké samotný název výstavy je inspirován jejím textem.

František Bobák (narozen 3. února 1926 ve Zlíně, zemřel
4. prosince 2008 ve Zlíně) byl neopomenutelnou postavou
zlínského společenského života. Byl aktivním účastníkem
politických a společenských změn v listopadu 1989 jako
člen a mluvčí Koordinačního centra Občanského fóra Zlín.
Jeho projevy před dvaceti lety sledovalo plné náměstí Míru. 

V roce 1994 byla Františku Bobákovi udělena Cena měs-
ta Zlína za celoživotní pedagogickou práci v duchu demo-
kratického smýšlení a za bohatou publicistickou činnost
svědčící o jeho mravní a společenské autoritě.

Mgr. Kateřina Pešatová

Ukázka z knihy Františka Bobáka: 
Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně

Občanské fórum je široké spole-
čenství všech, kdo usilují o zásad-
ní demokratickou změnu společ-
nosti. Vzniklo jako rychlá
a bezprostřední reakce občanů na
podporu studentských požadavků
po tragických událostech v Praze
17. 11. 1989 a přerostlo v široké
hnutí za obnovu demokratických
práv a svobod všech vrstev společ-
nosti. Podporováno masovými de-
monstracemi, vyústilo dne 27. 11.
1989 v manifestační stávku na
obrodu společnosti.

I v našem okrese byl utvořen
Koordinační výbor Občanského fó-
ra, v němž jsou zástupci studentů,
dělníků, umělců, rolníků, nezávis-
lých iniciativ, členů různých poli-
tických stran i bezpartijních obča-
nů. Koordinační výbor Občan-
ského fóra není politickou stranou
a nečiní si nárok na žádné politic-
ké či řídicí funkce. Vyjadřuje a ob-
hajuje zájmy dělníků, rolníků, stu-
dentstva, umělců a dalších vrstev
společnosti, které jsou spojeny
upřímnou snahou po obrodě spo-
lečnosti v duchu demokratických
tradic našich národů, a spolupra-
cuje se všemi organizovanými
i spontánními strukturami naší
společnosti k dosažení zdravé,
svobodné, demokratické, mravné,
prosperující společnosti. Občan-
ské fórum je zásadně proti jaké-
mukoliv násilí, z tohoto hlediska
odsuzuje provokace, štvanice na

lidi a akce fanatické pomstychti-
vosti.

Složení Koordinačního výboru
Občanského fóra se mění podle ča-
sových možností, pracovní vytíže-
nosti a odborné způsobilosti k ře-
šení problémů a rozšiřuje se
připojováním zástupců Občan-
ských fór jednotlivých podniků
a míst.

Činnost Koordinačního výboru
Občanského fóra zanikne ve chvíli,
kdy bude dosaženo stanovených
cílů.

Za Koordinační výbor: 
Ing. Miroslav Zikmund, 
Jiří Devát, František Bobák

Zlín 30. 11. 1989

Desatero naší revoluce
Lidé byli rozhořčeni tak, že rostlo

přesvědčení jednat razantněji. Ale
jak? Nemohli jsme připustit násilné
živelné akce. V rukou komunistů
byly všechny ozbrojené složky: po-
licie, Lidové milice, vojsko. Pře-
devším Lidové milice, složené z nej-
věrnějších a nejposlušnějších čle-
nů KSČ, byly připraveny zasáh-
nout tvrdě a nekompromisně.
V noci 12. prosince jsme vydali pro-
hlášení Občanského fóra, které by-
lo okamžitě vytištěno, studenty
rozmnoženo a distribuováno do
všech měst našeho okresu. Bez po-
moci studentů a samozřejmě velké-
ho množství obětavých členů
Občanského fóra i neorganizova-

ných občanů by celá akce vyzněla
naprázdno.

Desatero naší revoluce
Naše současná revoluce dostala

již mnoho různých přívlastků. Říká
se jí československá, listopadová,
studentská, dětská, sametová, ne-
násilná... Které z těchto označení jí
nakonec zůstane, není rozhodující.
Důležité je ctít její hlavní pravidla,
k nimž patří:

1. Neuplatňuj násilí a nikdy ni-
komu neubližuj.

2. S nikým si nevyřizuj staré
účty.

3. Jednej s odpůrcem tak, aby se
stal tvým přítelem.

4. Uplatňuj zásadu převahy
myšlenek nad hrubou silou.

5. Buď tolerantní, neurážej, ne-
vyhrožuj.

6. Hovoř se všemi, o všem a trpě-
livě vyslechni každý názor.

7. Pomáhej všem, kteří tvoji po-
moc potřebují.

8. Upozorňuj na ty, kteří se uchy-
lují k násilí a dezinformaci.

9. Zachovej si lidskost v každé
situaci. Jednej s každým tak, jak
by sis přál, aby on jednal s tebou.

10. Sejděme se všichni na zá-
kladně všelidských hodnot, který-
mi jsou svoboda, rovnost, bratrství,
tolerance, demokracie, lidskost.

Ve Zlíně 5. prosince 1989

Svědectví Františka Bobáka

Občanské fórum Gottwaldov - Zlín informuje o svém poslání
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Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 17.00 hodin

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

DRAŽBA 19. 11. 2009 VE VYŠKOVĚ
Rodinný dům v obci Všemina u Slušovic s pozemkem 712 m2

NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ:
999 000,- Kč

TRŽNÍ CENA:
2 400 000,- KČ

MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ:
30 000,- Kč

KP – real CZ Litoměřice • www.kp-real.cz • tel.: 777 269 906
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SPORT V  L ISTOPADU

AEROBIK KLUB ZLÍN
Benešovo nábř. 1739, Zlín
Tel.: 577 432 079, 608 751 612, e-mail: Stefl.charlie@tiscali.cz
Lekce pro dospělé - novinky rozvrhu:
pondělí 18.30-19.30 hod. - aerobik - Zuzka Šedivá
úterý 19.00-20.00 hod. - Body Styling - Iva Klimková
středa 18.15-19.15 hod. - power yoga - Katka Baďurová 

Chystáme na prosinec Vánoční karneval v běžných hodinách kurzů
pro předškoláky od 7. do 11. 12.

Nejbližší program házené ve Sportovní hale Euronics:
1. 11. 17.00 HC Zlín "B" - Napajedla "B" - SM. liga muži
8. 11. 15.00 HC Zlín "A" - Bohunice, 2. liga muži (hala SPŠ Zlín)

17.00 HC Zlín - Veselí - interliga žen (hala Euronics)
15. 11. 11.00 HC Zlín/JUN - Otrokovice - 1. liga ženy
21. 11. 17.00 HC Zlín - Bratislava - interliga žen 
22. 11. 11.00 HC Zlín "A" - Hustopeče- 2. liga muži 
29. 11. 12.00 HC Zlín/JUN - Havl. Brod - 1. liga ženy 

www.hokej.zlin.cz

Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně, začátky utkání v 17 hodin
Pátek 13. 11. PSG Zlín - Kometa Brno
Pátek 20. 11. PSG Zlín - Slavia Praha - 18.10 hodin
Pátek 27. 11. PSG Zlín - Mladá Boleslav

www.skbzlin.cz
Sobota 7. 11.
16.00 Proton Zlín B - Jihlava B, přebor II jižní Moravy muži

Neděle 8. 11.
9.30 Proton Zlín B - Znojmo A, přebor II jižní Moravy muži

Sobota 14. 11.
14.30 Proton U16 Zlín - Pardubice, extraliga U16 - kadeti
17.00 Proton Zlín - Liberec, I. liga muži
19.00 Proton U20 Zlín - Kroměříž, II. liga muži

Neděle 15. 11.
8.30 Proton U16 Zlín - Vysočina, extraliga U16 - kadeti
11.00 Proton Zlín - Trutnov, I. liga muži
13.00 Proton U20 Zlín - Uherský Brod, II. liga muži

Úterý 17. 11.
18.30 Proton U18 Zlín - Brno, extraliga U18 - junioři

Sobota 21. 11.
17.00 Proton U18 Zlín - Slezská Ostrava, extraliga U18 - junioři

Neděle 22. 11.
11.00 Proton U18 Zlín - Moravská Ostrava, extraliga U18 - junioři

Sobota 28. 11.
17:00 Proton U54 Zlín - Kroměříž C, přebor III jižní Moravy muži

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova
čtvrť s výjimkou utkání označených 3. ZŠ (tělocvična 3. ZŠ, Slovenská
ulice).

Sportovní hala Euronics
3. 10. Fatra-Kladno - 17.00

15. 10. Fatra-Praha - 17.00
27. 10. Fatra-Ústí n/L. - 17.00
5. 11. Fatra-Příbram - 18.00

14. 11. Fatra-Benátky n/J. - 17.00
19. 11. Fatra-Havířov - 17.00
26. 11. Fatra-Č. Budějovice - 17.00
12. 12. Fatra-Liberec - 17.00

KČT ZLÍN
Informace k vycházkám: St. Chadim ml. tel. 774 618 099 (změ-
na), St. Chadim st. tel. 606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.

STŘEDA 4. 11. NA HRANICI
9 km, sraz na vlakovém nádraží ve Vizovicích v 8.45 hod., vede St.
Chadim st.

PÁTEK 6. - NEDĚLE 8. 11. 
POSLEDNÍ PUCHÝŘ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2009
Hlavním turistickým dnem bude sobota 7. 11. (13, 16, 18, 19 km), od-
jezd busem do Valašské Polanky z AN ve Zlíně v 6.10 hod., informace
J. Tomáš.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

VOLEJBAL

BASKETBAL

HOKEJ

HÁZENÁ

AEROBIC
STŘEDA 11. 11. SVATÁ VODA
8 km, sraz na zastávce MHD Kvítkovice - křižovatka v 8.30 hod. vede
St. Chadim st. 

ČTVRTEK 12. - NEDĚLE 15. 11. 
ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM - MLADÁ BOLESLAV
Informace podá J. Tomáš.

SOBOTA 14. 11. 
ZAMYKÁNÍ HOR NA PAPRSKU - autobusový zájezd
Vede a informace podá St. Chadim ml.

STŘEDA 18. 11. OSTRÁ HORKA
8 km, sraz na točně MHD č. 33 (Paseky) v 8.30 hod., vede St. Cha-
dim st. 

SOBOTA 21. 11. 
PODZIMNÍ ROZLUČKA A ZAMYKÁNÍ ROZHLEDNY NA VELKÉM
LOPENÍKU
Doprava bude opět autobusem se slevou. Informace J. Tomáš.

STŘEDA 25. 11. TRESNÝ
8 km, sraz v 8.45 hod. na točně MHD č. 55 na Štěrkovišti, vede St.
Chadim st. 

POZOR! Zájemci o turistiku rodičů s dětmi!

Kontakt: 
Peter Schovajsa, tel. 776 713 865, e-mail: warps@centrum.cz 

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
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 2. 11. 6.00–11.00/17.00–21.00
PÁ 6. 11. 6.00–9.00/16.00–21.00
SO 7. 11. 9.00–13.30
NE 8. 11. 14.30–20.00
PO 9. 11. do 19.00
ÚT 17. 11. 9.00–20.00 - státní svátek
So 28. 11. a NE 29. 11. Vánoční cena města Zlína
So 28. 11. a NE 29. 11. pro veřejnost otevřena část bazénu

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa 14.00–15.00
čtvrtek 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 2. 11. 17.00–20.00
PO 9. 11. do 19.00
ÚT 17. 11. 9.00–19.00 - státní svátek

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí zavřeno
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 6.00–8.15
pátek 6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota 10.00–19.00
neděle 9.00–18.00
Otevření 25m bazénu - výjimky
SO 7. 11. 10.00–21.00
ÚT 17. 11. 9.00–19.00 - státní svátek
So 28. 11. a NE 29. 11. Vánoční cena města Zlína
So 28. 11. a NE 29. 11. bazén uzavřen

FINSKÉ SAUNY - ženy, muži
pondělí 13.30–19.00 ženy
úterý 7.00–13.00 ženy, 13.30–20.00 muži
středa 7.00–13.00 muži, 13.30–20.00 ženy
čtvrtek 7.00–20.00 společná
pátek 7.00–20.00 ženy
sobota 9.00–20.00 společná
neděle 9.00–19.00 společná
V prostorách sauny se provádí masáže.
Objednávky na tel.: 577 599 922, 577 599 911
Výjimky:
PO 2. 11. 13.30–19.00 ženy
Út 17. 11. zavřeno

MASÁŽE
(v budově 50m bazénu, v sauně)
pondělí 8.00–19.00 ženy (sauna až od 13.30)
úterý 7.00–13.00 ženy, 13.30–20.00 muži
středa 7.00–13.00 muži, 13.30–20.00 ženy
čtvrtek 7.00–20.00 společná
pátek 7.00–20.00 ženy
sobota 9.00–19.00 společná
neděle 9.00–18.00 společná
Otevření sauny a masáží - výjimky:
PO 2. 11. 13.30–19.00 ženy
ÚT 17. 11. zavřeno

LÁZNĚ ZLÍN

SPORT STUDIO - veřejná posilovna
(v budově 25m bazénu)
pondělí 7.00–14.30/15.30–21.00
úterý 7.00–20.00
středa 7.00–14.30/15.30–21.00
čtvrtek 7.00–21.00
pátek 7.00–14.30/15.30–21.00
sobota 9.00–15.00
POZOR: PO, ST, PÁ 14.30–15.30 zavřeno
Výjimky:
PO 2. 11. 7.00–11.00/15.30–21.00
ÚT 17. 11. zavřeno

PROHŘÍVACÍ KABINKY u 50m bazénu
(v budově 50m bazénu - ženy i muži)
PO – PÁ 6.00–7.15/10.00–13.00/17.00–20.00
SO + NE 10.00–19.00
Výjimky:
PO 2. 11. 6.00–7.15/17.00–20.00
ÚT 17. 11. jako neděle

OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky
za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských po-
třeb, servis lyží, cvičení-vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dě-
tí a dospělých, plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením pro-
vozu.

VÝUKA LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI OD 5 LET 
Termíny: 9., 16. a 23. 1. a 13. a 20. 2. 2010 (dle počasí změna termí-
nu možná).
Kontakt: HP sport servis, Mgr. Iva Kusbachová a Marcel Huňka 
Tel.: 577 223 355, 603 187 124, 603 552 628, info@sport-servis.eu,
www.sport-servis.eu

KONDIČNÍ CVIČENÍ 
Prostory areálu Stadionu mládeže ve Zlíně - kondiční cvičení pro širo-
kou veřejnost pod dohledem zkušených trenérů. 
Kontakt: tel. 602 768 089, www.bootcamps.cz

TANEČNÍ HODINY 
Studio Nike nabízí taneční styly sólová latina - Latin for Ladies - sam-
ba, čača, rumba, paso doble, jive a salsa. Hodiny jsou určené pro só-
lo tanečnice. Každé úterý od 19.30 do 20.30 hodin na ZŠ Okružní,
Jižní Svahy.
Kontakt: 
725 826 758, katerina.holikova@email.cz, http://tsnike.wz.cz

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 
ASPV SK Zlín pořádá 14. 11. na 10.ZŠ Bartošova čtvrt - dvě hodiny
cvičení s Mgr. L. Velínskou a Ing. R. Ondráškem.
První část bude Dance aerobik, druhá část PortDe BRas +core.
Začátek v 9.30 hod., prezentace od 9.00 hod.

POWER JOGA
Čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín, středa
17.00 hod. - tělocvična ZŠ Štípa, neděle 16.00 hod. - K2 Vršava.
Seminář Vinyasa FLOW Powerjóga sobota 28. 11. od 9.30 hod. -
Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín. 
Kontakt: tel. 605 527 605 

JEZDECKÝ KROUŽEK 
JSS Zlín nabízí výuku jízdy na koni, vyjížďky do přírody a pro děti od
7 let jezdecký kroužek. Možnost ustájení koní.
Kontakt: www.jss-zlin.ic.cz nebo na tel.: 737 157 733

DĚTSKÁ REKREACE
Od 31. 1. do 6. 2. 2010 pro děti od 6 do 17 let, s možností výuky ly-
žování a snowboardingu. Ubytování je ve 2 - 3lůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV, balkonem, nebo terasou. V hotelu
je dětem k dispozici bazén s mořskou vodou, bowling, tělocvična, ku-
lečník a stolní tenis. Přímo naproti hotelu jsou upravované, uměle za-
sněžované sjezdovky. 
Kontakt: Agentura BODY CLUB, Zálešná IV/2964, Zlín, www.body-
club.cz, tel. 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.

SILVESTR A JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
Dětský tábor a rodinný pobyt s výukou lyžování v Beskydech. Hotelové
ubytování u sjezdovky. V místě další sjezdovky.
Kontakt: Karamela, tel. 737 987 487, 577 220 858.

PRÁZDNINY NA LYŽÍCH A SNOWBOARDU
Pro děti 6 - 18 let pod dohledem zkušených instruktorů. Horský hotel
Kahan Beskydy s tělocvičnou a krytým bazénem. Termín 31. 1. - 6. 2.
2010. Cena 3 250 Kč. 
Kontakt: Mgr. Iva Kusbachová, sdruzeni.slunicko@seznam.cz, 
www.slunicko.unas.cz, 
Marcel Huňka - info@sport-servis.eu, 
tel. 603 187 124, 603 552 628, 577 22 33 55

JARNÍ PRÁZDNINY 2010

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

LYŽOVÁNÍ
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Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

náměstí M íru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz

pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

Kvalitní služby klientům

bezplatná infolinka

800 678 678

Dlouhodobá spolupráce, 
zajím avé podm ínky

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou 
úrokové sazby v % p.a. platné od 15. 7. 20

Výpovědní lhůta
(v m ěsících)

Výše vkladu (v tisících Kč)

100 - 400 400 - 800 800 - 1 2001 200 - 3 000

18 4,3 4,7 4,8 5,0

24 4,5 4,8 5,0 5,3

- úroková sazba až 5,3 % p.a.,
 bilanční suma přesáhla 5 miliard Kč

-  více než 7 700 klientů,

 již 14 let kvalitních služeb klientům

- Nový spořící účet s výpovědní lhůtou 24 m ěsíců

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 vbankovních
institucích, tedy do výše 50000 EUR.

Pobočka ve ZLATÉM JABLKU
PO–NE 9:00–21:00 • Tel.: 777 021 700

Centrála v budově „ČEDOK“
Otevřeno: PO–PÁ 9:00–17:00
Tel.: 577 212 359, 577 019 300

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

Kv a l i t n í  s l u ž by  k l i e n t ů m

bezplatná infolinka
800 678 678

Dlouhodobá spolupráce, 
zajímavé podmínky

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou 
úrokové sazby v % p.a. platné od 15. 7. 2009

Výpovědní lhůta
(v měsících)

Výše vkladu (v tisících Kč)

100 - 400 400 - 800 800 - 1 200 1 200 - 3 000

18 4,3 4,7 4,8 5,0

24 4,5 4,8 5,0 5,3

- úroková sazba až 5,3 % p.a.,
 bilanční suma přesáhla 5 miliard Kč

-  více než 7 700 klientů,
 již 14 let kvalitních služeb klientům

- Nový spořící účet s výpovědní lhůtou 24 měsíců

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, tedy do výše 50 000 EUR.
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pobočka
Z L Í N

Rychle a výhodně prodáme i Váš dům, byt, chatu či pozemek...

www.zvonek.cz REALITNÍ INFOLINKA: 800 986 635

Spolehněte se i Vy na našich 
17 let zkušeností na realitním trhu!

Hrubá stavba podsklepené dřevěnice 
s travnatými pozemky o výměře cca 1.5 
ha v krásné přírodě Hostýnských vrchů.

737 261 283 3.800.000 Kč

Rozestavěný RD Držková   SUPER!
Prostorný RD v pěkné lokalitě Vizovic, garáž, 
zahrada se sklepem, skleníkem a jezírkem. 
Krásný otevřený výhled na okolí Vizovic.

737 261 283 4.500.000 Kč

RD Vizovice     NOVINKA!

Baťovský půldomek (dostavovaný), vhodný 
pro rekonstrukci podle vlastních představ. 
K domku přiléhá prostorná zahrada.

603 246 685 1.540.000 Kč

Půldomek Zlín - Zálešná   NOVINKA!
Luxusní a velmi prostorný byt 3+kk v klidné 
lokalitě s krásným výhledem na Zlín a Vi-
zovické vrchy. Nová kuchyňská linka, terasa.

Byt 3+kk Zlín - Podlesí, Kaskády

739 625 555 3.990.000 Kč

Cihlový, celopodsklepený dům rozdělený 
na 2 bytové jednotky 3+1, s prostornou 
půdou, plynové topení, garáž.

736 785 182 4.660.000 Kč

RD Zlín - Podhoří

Podsklepený prostorný dvoupodlažní dům 
s garáží a udržovanou zahradou, s obytným 
zahradním domkem s posezením u krbu.

737 261 283 3.900.000 Kč

RD Zlín - Malenovice    NOVINKA!
Dům na dokončení na lukra� vním klidném 
pozemku (2.500 m2) ve Zlíně - Š� pě pro 
náročného klienta. Úpravy domu na přání.

602 772 255 od 9.500.000 Kč

RD Zlín - Štípa   NOVINKA!

Dům k dokončení ve Zlíně - Kudlově. 
Vhodný pro bydlení a/nebo podnikání. 
Pozemek o ploše 1.100 m2.

602 772 255 Cena v RK

RD Zlín - Kudlov   NOVINKA!

pobočka

Z LÍN
Rychle a výhodně prodám e i Váš dům , byt, chatu či p

w w w.zvonek.czREALITNÍ INFOLINKA: 800 986 635

Spolehněte se i Vy na našich 
17 let zkušeností na realitním  trhu!
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Půldom ek Zlín - Zálešná   NOVINKA!
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Byt 3+kk Zlín - Podlesí, Kaskády
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RD Zlín - Podhoří
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RD Zlín - M alenovice    NOVINKA!
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RD Zlín - Štípa   NOVINKA!
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�602 772 255 Cena v RK

RD Zlín - Kudlov   NOVINKA!



Bytové domy Zelinova, Zlín - Kozlův Žleb
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: PÁ 6.11.2009 (14-17 h), SO 7.11.2009 (9-14 h)

BYTOVÉ DOMY ZLÍN - ZELINOVA

�_nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
�_vysoký standard, podzemní parkování
�_prostorné terasy s krásným výhledem
�  dokončení: 
    B9 (konec r. 2009), B10 (jaro 2010)
�  zvýhodněné podmínky financování!

Pro účastníky BONUS až 50.000 Kč!

tel.: 603 246 685 | www.zvonek.cz

Výhradní prodejce:

Projekční kancelář: 

Investor: 

NOVÉ BYTY OTROKOVICE - TRÁVNÍKY
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pá 13.11. (14-17 hod.) - So 14.11. 2009 (9-12 hod.)  tel.: 736 785 182

VÁNOČNÍCH OZDOB
P R O D E J N Í  V Ý S T A V A


