JAKÉ BYLY UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY NA MAGISTRÁTU
Na závěr roku 2006 jsme požádali o rozhovor tajemníka
Magistrátu města Zlína ing. Zdeňka Mikela.
Pane tajemníku, jaký byl právě končící rok 2006?
Na radnici nemohu říct nic jiného, než že to byl rok volební.
Stovky úředníků i dobrovolníků zajišťovaly troje volby - parlamentní, komunální a senátní. Za jedním konkrétním víkendem jsou vždy
měsíce příprav, proto všem děkuji za příkladnou spolupráci.
Rok 2006 byl rokem pokračování snah o rehabilitaci Jana
Antonína Bati. V letošním roce jsme začali realizovat konkrétní kroky vedoucí k vysvětlení jeho role v historii Zlína. Podpořili jsme vydání reedice knihy Jana Antonína Bati Za obchodem kolem světa,
dotovali jsme výrobu dvou krojů, které jsme poslali krajanským
sdružením do Brazílie. Společně se Zlínským krajem, dalšími městy
a podnikateli jsme podpořili výrobu dokumentárního filmu o významné osobnosti dějin moderního Zlína. A ve veřejné soutěži byl
vybrán autor sochy Jana Antonína Bati, kterou chceme 2. května příštího roku odhalit
na náměstí Práce ve Zlíně, na okraji
Univerzitního parku. Jsou to vše drobné
krůčky, které směřují k přiznání správného
místa Jana Antonína Bati v historii města.
Co vede radnici a Vás osobně k aktivitě
při objasňování role Jana Antonína Bati
v historii Zlína?
Jsem přesvědčen, že vedle starostí o každodenní život občanů města, vedle snah o to,
abychom měli co nejlepší chodníky, cesty, sály, hřiště, životní prostředí, se musí radnice
starat i o historii, o to, abychom věděli, odkud pocházíme, čemu vděčíme, že žijeme
v moderním krajském městě. Vyrovnání se
s minulostí a zbavení naší historie nánosů
polopravd, mýtů až nesmyslů, které se v průběhu času na ni nabalily, je dle mého názoru
podstatné. Z toho pohledu je téma Jana
Antonína Bati jedním z nejdůležitějších.
Většina Zlíňanů dnes ví, že zakladatelem či
tvůrcem moderního Zlína je Tomáš Baťa.
Chceme, aby většina Zlíňanů měla realitě odpovídající informace
i o Janu Antonínovi a o všech dalších ředitelích Baťových závodů.
Jaké byly uplynulé čtyři roky v životě magistrátu?
Poslední čtyři roky byly svým způsobem "hektické" a došlo v nich
i ke značnému rozšíření činností a kompetencí magistrátu. K 1. 1.
2003 byla delimitována spousta činností Okresního úřadu ve Zlíně
na obce třetího typu, nejvíce na Zlín a jeho magistrát. Ke stejnému
datu jsme převzali 156 úředníků okresního úřadu. Magistrát byl
rozšířen zejména o činnosti, které jsou dodnes vykonávány na detašovaném pracovišti na ul. L. Váchy, kde vydáváme občanské průkazy, řidičské průkazy, pasy, osvědčení o technické způsobilosti vozidel apod. Dnes tady máme i přestupkové oddělení. Je spousta
nových činností, které parlament během uplynulých čtyř let svěřil do
působnosti obcí a my jsme se s nimi museli vyrovnat. Převážnou většinu nových úkolů dělají stávající zaměstnanci bez nároku na rozšíření úřadu a v průběhu doby jsme zvyšovali počty úředníků pouze
minimálně. Pravdou je, že v roce 2006, případně od 1. 1. 2007 přebíráme opět spoustu nových povinností, které nám ukládají zákony.
Je to zejména v odboru dopravy, v odboru sociálních věcí, na stavebním úřadě, v odboru živnostenském. A stát tyto povinnosti nekryje vždy i přidáním odpovídajícího množství finančních prostředků, které jsou potřebné k zajištění těchto činností státní správy. To
je velké dilema pro vedení magistrátu i pro politickou reprezentaci,
protože jsme nuceni z jiných příjmů města, než je státní příspěvek
na výkon státní správy, hradit její provádění. Je to velká nespravedlnost vůči samosprávám obcí, kterou nejsou poslanci a senátoři
v České republice při stavu státních financí schopni napravit.
Jste s výsledky své práce spokojený?
Uspokojení z práce na radnici rozhodně nemám, to mi, doufám,
nehrozí. Vždy je totiž co zlepšovat. Myslím si však, že se nám spous-

ta věcí daří a ve spoustě situací se občané mohou setkat s takovými
řešeními ze strany magistrátu, že s nimi mohou být spokojeni. Byť
mnohdy je naše práce principiálně o tom, že nemůžeme uspokojit
všechny či vyhovět všem. Nejde jen o přestupková řízení, kde je jedna strana žalující a jedna hřešící či jen obviňovaná. Stavební úřad,
nájem veřejných prostranství, sociální dávky, půjčky na opravy bytového fondu, zproštění od místních poplatků. Věřte, že ač bychom
mnohdy lidsky chtěli vyhovět všem, nemůžeme. Rozhodující pro
úředníka musí být dodržení zákonů a předpisů, nikoliv zájem jednoho vyzrát nad druhým.
Letos se ve městě hodně stavělo. Bylo dokončeno i rozestavěno
mnoho staveb. Jsem přesvědčen, že většině občanů by se nelíbilo,
kdybychom v některém období financovali jenom jednu část života
města - jenom dopravu, sociální věci nebo jen kulturu či jen sport.
Považuji za rozumné finanční prostředky
průběžně uvolňovat do všech oblastí a jsem
přesvědčen, že hledáme stále nové a nové
formy, jak dostat peníze ke konkrétním lidem. To se děje zejména v oblasti kultury
a sportu, kde město výrazně přispívá na provoz spolků, organizací a klubů, které se zabývají výchovou dětí a mládeže. Je to i investiční činnost při budování sociální,
kulturní a sportovní infrastruktury. V tomto
směru je, myslím, prozíravé starat se o to,
aby si Zlín nejen udržoval, ale zlepšoval pozici moderního, kulturního, podnikatelského, společenského centra. Zřejmě už nikdy
nebudeme mít postavení, které jsme měli za
první republiky, ale to neznamená, že bychom se měli smířit s dnešním postavením
Zlína.
To, že dodnes nemáme dálnici a ani čtyřpruhem připojenou tranzitní dopravu do
Zlína, není "zásluha" jenom radnice. Na tom
se významnou měrou podílí stát a kraj.
Jsem přesvědčen, že v uplynulém volebním
období byly udělány zásadní kroky, abychom v roce 2010, tedy na konci začínajícího volebního období, měli dálnici co nejblíže
Zlínu, to je ve Fryštáku. A tím měli čtyřpruhem přivedenou dopravu alespoň ze dvou světových stran do centra města.
Jsem nejen pro opravy chodníků a komunikací, nejen pro podporování spolků, klubů, hudebních, společenských a sportovních organizací. Z tohoto pohledu jsem i pro výstavbu kongresového a univerzitního centra a pro spoustu dalších investic, které zvyšují
přitažlivost Zlína pro obyvatele i návštěvníky. Dle mého názoru není
možné se zabývat jenom jednostranným rozvojem města a je na nás,
abychom se snažili získávat ještě více finančních prostředků z jiných
zdrojů a starat se o to, aby město mělo na dofinancování staveb ve
více oblastech života.
Jak si myslíte, že radnici vnímají občané?
Cítím, že hodnocení radnice dle objektivních kritérií zvenčí je lepší než naše pověst u občanů Zlína. Někteří lidé kritizují radnici, že
nedělá pro občany vůbec nic. Jsem přesvědčen, že tyto pocity jsou
liché a že za nimi stojí většinou nedorozumění, neinformovanost,
možná někdy i úmysl. Stále hledáme nové formy a rozšiřujeme komunikaci s občany a vysvětlování kroků a práce, kterou děláme.
Na druhé straně musím respektovat, že v okamžiku, kdy mají spor
například dva sousedé, je více než pravděpodobné, že při sebelepší
práci úředníků bude spokojena jen polovina občanů. Je to nepříjemné, ale musíme se s tím vyrovnat.
Máte nějaká přání do nového roku?
Moc bych si přál, aby nás negativní věci neodrazovaly od další
prospěšné práce pro co největší počet obyvatel.
Přeji všem občanům města krásné klidné svátky vánoční, plné pohody a svátečního rozjímání. Do nového roku Vám všem přeji hodně
zdraví, lásky a porozumění, vzájemné tolerance a pochopení. A ještě
něco. Dobrou mysl.
-red-
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Kompetence členů
Rady města Zlína
Primátorka města Zlína Irena Ondrová
Kultura, památková péče, zahraniční
vztahy, partnerská města, kontrola, vztahy
s Univerzitou T. Bati
1. náměstek primátorky Martin Janečka
Oblast ekonomiky, financí, regionálního
rozvoje, správy majetku, správa majetkových účastí v obchodních společnostech, řízení Městské policie Zlín, Integrovaný záchranný systém, zásobování vodou, teplem
a jinými druhy energií
2. náměstek primátorky Miroslav
Hladík
Oblast rozpočtu a controllingu, financí
a ekonomiky, strategického rozvoje a financí, oblast majetkových účastí města v obchodních společnostech a neziskových organizacích
Náměstek primátorky Hynek Steska
Oblast školství, informatiky, životního
prostředí, městské zeleně, cestovního ruchu, Městská policie Zlín - konzultační činnost pro 1. náměstka primátorky
Náměstek primátorky Miroslav Šenkýř
Oblast dopravy, stavební, územního plánování a architektury, průmyslové zóny
Náměstek primátorky Petr Venený
Oblast mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních věcí, bydlení, církví, zdravotnictví
a péče o zdravotně postižené, Zdravé město
a agenda 21, oblast národnostních menšin
Radní města Tomáš Úlehla
Oblast bezpečnosti a krizového řízení,
Integrovaný záchranný systém, strategický
rozvoj, Evropská unie, životní prostředí
Radní města Karel Jankovič
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy,
sport, bydlení
Radní města Zdeněk Blažek
Oblast dopravy, stavební, územního plánování a architektury, průmyslové zóny
Radní města Vladimír Řihák
Oblast správy majetku, sociálních věcí,
městské zeleně, regionálního rozvoje
Radní města Josef Devát
Oblast zdravotnictví, péče o zdravotně
postižené, národnostních menšin, kultury,
církví, dotací, Zdravé město, agenda 21

KOMUNIKACE JE OPRAVENA
ZLÍN - Město Zlín dokončilo hlavní práce
na sanaci sesuvu nad Malenovickým rybníkem. "Sesuv vznikl na jaře letošního roku
v důsledku rychlého tání a vydatných srážek.
Poškodil místní přístupovou komunikaci do
zahrádkářské kolonie," řekl tajemník magistrátu Zdeněk Mikel.
Komunikace je zatím zprovozněna jen provizorně; z důvodů nestejnoměrného vysychání zemin bude živičný povrch realizován až na
jaře příštího roku, aby se zamezilo jeho popraskání. Práce realizuje firma IMOS Zlín,
náklady jsou vyčísleny na 500 tis. Kč.
Práce na sesuvu komunikace v ul. Zátiší ve
Zlíně, ke kterému došlo rovněž letos na jaře,
budou zahájeny v tomto týdnu. Náročná
oprava, kterou zajišťuje firma SSŽ, si vyžádá
náklady ve výši zhruba 2,8 mil. Kč.
Město požádalo o dotaci na sanaci obou sesuvů u ministerstva pro místní rozvoj. Na
přípravné práce (odborné geologické posudky, zaměření sesuvů) již obdrželo finanční dotaci ve výši 75 % nákladů od
Krajského úřadu Zlínského kraje (zhruba
40 tis. Kč).
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SLOVO PRIMÁTORKY
Vážení a milí Zlíňané,
je to vůbec poprvé, co se s vámi - prostřednictvím tištěného slova - setkávám
ve své nové a zatím ještě nevyzkoušené
a obtížné "roli". V roli primátorky města
Zlína.
Na téma "historicky
první žena
v čele města
Zlína" - bylo
doposud popsáno více
papíru, než
si toto téma
zaslouží.
Prostě stalo
se a je to realitou, že důvěru veřejnosti a poté
i většiny zastupitelů jsem dostala právě
já.
Stejně jako předchozí léta, kdy jsem
měla možnost působit ve významných
funkcích i mimo naše město, nehodlám
funkci primátorky účelově přizpůsobovat
své osobní preference a hodnoty, které
jsem vyznávala celý svůj život. Naopak hodlám zůstat stejná, jako jsem byla doposud. A právě proto nehodlám vám - občanům předkládat nesplnitelné sliby, ne-

hodlám slibovat snadná, líbivá a tedy i do
jisté míry populisticky snadná řešení.
Mohu však slíbit všem, kteří dokáží
myslet nejenom na sebe, ale naopak dokáží uvažovat ve smyslu obecného prospěchu a rozkvětu Zlína, že udělám vše
pro to, aby právě Zlín byl skutečně hoden
titulu krajského města. Čeká nás spousta
tvrdé práce, mnoho nelehkých rozhodnutí.
Vím, že jeden člověk zmůže jen velmi
málo. Má-li však kolem sebe pevný tým
a také občany, kteří projevují zájem o věci veřejné, pomáhají nalézat řešení
a jsou tedy tím, čemu říkáme konstruktivní opozice, jsem přesvědčena o tom, že
společně hodně věcí "rozhýbeme".
Máme před sebou čtyři roky. My, radní máme své funkce "půjčené" právě na
tuto dobu. A jste to právě vy, kteří nás
máte kontrolovat a vyjadřovat se k našim
činům. V tomto smyslu využijte svých
práv i možností.
Pomalu a jistě se blíží nejhezčí svátky
v roce. A proto vám (ale vlastně nám
všem) přeji pod vánoční stromeček hodně
dobré vůle, trpělivosti, tolerance a vzájemné důvěry. A samozřejmě k tomu navrch - hodně zdraví a klidu v rodinném
kruhu.
S přáním všeho dobrého
Irena Ondrová

MOŽNOSTI PŘÍSTAVEB BAŤOVSKÝCH ČTVRTDOMKŮ
ZLÍN - Z důvodu množících se žádostí
obyvatel Zlína žijících v městské části Letná
na přístavby čtvrtdomků si nechal útvar
hlavního architekta zpracovat prověřovací
studii, která řeší možnosti přístaveb k jednotlivým objektům. Dokumentace se zabývá
rovněž parkováním v této lokalitě a navrhuje je řešit formou podélných stání na rozšířených komunikacích a zjednosměrněním
dopravy v jednotlivých ulicích.

Studie byla v průběhu zpracování konzultována s odborem kultury zlínského magistrátu a Národním památkovým ústavem
v Kroměříži, který k závěrům studie po jejím
předložení vědecké radě, což je jeho poradní
orgán, vydá doporučující stanovisko.
Tato studie by se do budoucna měla stát
územně-plánovacím podkladem pro regulaci území i podkladem pro případný regulační plán.

Zlín se představil na veletrhu v Lipsku
ZLÍN - Ve dnech 22. až 26. listopadu se
v německém Lipsku uskutečnil mezinárodní
veletrh cestovního ruchu TC Lipsko. Město
Zlín je v rámci projektu Společné propagace
Zlínského kraje pověřeno zajistit prezentaci
nejen svou, ale celého kraje. Řekl to náměstek primátorky Hynek Steska.
Na veletrhu se prezentovalo 1100 vystavovatelů z 51 různých zemí a návštěvnost by-

la zhruba osmdesát jeden tisíc návštěvníků.
"Z rozpočtu města se hradily náklady na
ubytování, dopravu, stravné a kapesné pracovnice, která v expozici zajišťovala propagaci kraje. Expozice Zlínského kraje, která
je součástí společné prezentace České republiky, byla hrazena z dotace, kterou kraj
na tento projekt získal od Evropské unie,"
dodal náměstek Steska.

CHCETE NÁM PSÁT?
Vážení občané, v poslední době se
stále častěji stává, že občan sepíše dopis, námět, žádost, stížnost, či petici
a adresuje ji současně více osobám, ať
už členům rady, zastupitelstva města
nebo úředníkům magistrátu.
V rámci urychlení vyřizování vašich
žádostí a s cílem zamezit duplicitním
odpovědím si vás dovolujeme požádat,
abyste svou korespondenci adresovali
vždy jen jedné osobě, nejlépe takové,
která má pro danou oblast delegovanou
kompetenci.

Pokud si nejste jisti, adresujte laskavě svůj dopis přímo na primátorku
města PhDr. Irenu Ondrovou, nebo na
tajemníka Magistrátu města Zlína ing.
Zdeňka Mikela. Oba prostřednictvím
svých sekretariátů zajistí, aby se vaše
písemnost dostala do správných rukou
a vám mohlo být v zákonné lhůtě odpovězeno.
Děkujeme za pochopení.
H. Eidová,
odbor kanceláře primátora

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:
na akce, projekty v 1. čtvrtletí 2007 pro oblasti:
a) estetická výchova dětí a mládeže
b) mimořádné kulturní akce na území města Zlína
c) reprezentace na kulturních akcích mimo město Zlín
d) rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost
e) podpora profesionálních kulturních aktivit
f) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
g) výstavy a prezentační akce
h) ediční činnost
i) obnova kulturních památek.
O dotaci může žádat občan, fyzická či právnická osoba nenapojená na veřejné
rozpočty nebo osoba napojená na veřejné rozpočty v případě, že realizuje projekt, který je nad rámec jejího běžného provozu.
Uzávěrka příjmu žádostí je do středy 20. prosince 2006.
Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne odbor kultury
Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště na tř. T. Bati 44, ing. Renata
Robková, 7. etáž, dveře č. 71, tel. 577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - odbor kultury.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!

Nejúspěšnější sportovci za rok 2006
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
a nejúspěšnějšího sportovního kolektivu se koná každoročně. Vyhlášeni a oceněni budou nejlepší sportovec a nejúspěšnější sportovní kolektiv města Zlína, dále
devět individuálních sportovců podle abecedního seznamu bez uvedení pořadí za
vynikající sportovní výsledky a vzornou
reprezentaci města Zlína podle kritérií
schválených Radou města Zlína a Cenou
primátorky nejlepší sportovci v kategorii
mládeže.
Poprvé za rok 2006 bude vyhlášen
nejúspěšnější zdravotně postižený
sportovec.

Může být případně udělena i Cena fairplay za mimořádný čin na sportovním poli.
Závazné formuláře návrhů a informace poskytuje odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy MMZ (detašované
pracoviště tř. T. Bati), tel. 577 630 343,
577 630 390 - pí Hráčková a Vořechovská.
Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Elektronické formuláře
Magistrátu města Zlína - odbor školství,
zdravotnictví, mládeže a TV.
Uzávěrka návrhů za rok 2006 je
5. ledna 2007.
Ing. Petr Venený,
náměstek primátorky

„SEĎÁRNA“ SLOUŽÍ MUŽŮM BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
ZLÍN - Od pondělí 13. listopadu v době
od 19 do 7 hodin slouží mužům bez
domova opět nízkoprahové centrum
v Hornomlýnské ulici. To je součástí
Azylového zařízení a provozuje ho
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín. Klienti v něm mohou v době zimních
měsíců (přibližně do konce března) bezplatně přečkat noc. Kromě toho se zde
mohou osprchovat a dostanou také teplý
čaj. Ti z mužů, kteří si předem zaplatí minimálně na týden, mohou za 20 Kč za noc
získat lůžko v nově zrekonstruovaných

prostorách, které se "seďárnou" bezprostředně souvisí. Budovy, ve kterých jsou
uvedené aktivity provozovány, jsou majetkem statutárního města Zlína. To v roce
2004 investovalo do vybudování "seďárny"
116 tis. Kč a v roce 2006 rozšířilo její prostory nákladem 296 tis. Kč včetně opravy
kanalizace. Na provoz pak uvedenému zařízení v roce 2006 přispělo dotací z rozpočtu města ve výši 200 tis. Kč.
Kontaktní adresa:
Zlín, Hornomlýnská 3713,
tel.: 577 432 383.

Opuštěná zvířata z Rackové najdou útočiště na Vršavě
ZLÍN - Zlínští radní schválili uzavření
smlouvy s obcí Racková o umístění toulavých či opuštěných zvířat odchycených na
jejím správním území v útulku pro opuštěná zvířata ve Zlíně na Vršavě.
"Už před dvěma roky rada města schválila, aby kapacita útulku na Vršavě sloužila i okolním obcím, městům a organizač-

ním složkám státu. S ohledem na to, že
obec Racková projevila o tuto službu zájem, je vhodné s ohledem na optimální využití kapacity útulku, smlouvu s ní uzavřít," řekl náměstek primátorky Hynek
Steska.
Obec bude za služby platit dle platného
ceníku.

Obsah
Rozhovor
str. 1
Slovo primátorky
str. 2
Kompetence členů Rady města Zlína
str. 2
Možnosti přístaveb baťovských čtvrtdomků str. 2
Nejúspěšnější sportovci za rok 2006
str. 3
Seďárna slouží mužům bez přístřeší
str. 3
Další dotace jdou na kulturní akce
str. 4
Plánování sociálních služeb ve Zlíně
str. 4
Zápisy vodoměrů
str. 4
Výsledky voleb
str. 5
Průzkum podnikatelského prostředí
str. 6
Podnikatelské inovační centrum
str. 6
Zlínská architektura
str. 7
Ohlédnutí za výstavou Zlinbata
str. 7
Koncepce školství
str. 7
Bohoslužby a koncerty
o vánočních svátcích
str. 8
Vánoce 2006
str. 8
Chcete vystupovat na Vánočním jarmarku?str. 8
Ten vánoční čas dočkali jsme zas...
str. 9
Vánoční kamion zavítá do Zlína!
str. 9
Prosinec v kultuře
str. 10 – 16
Přehled o plnění rozpočtu města
Zlína za rok 2005 - provozní výdaje
str. 17
Po stopách Jana Antonína Bati
str. 18
Ekologické zemědělství
str. 19
Zlínská teplárna má nový název
str. 19
Koncert k poctě sv. Mikuláše
str. 20
Zlatý puk
str. 20
Olympiáda škol v orientačním běhu
str. 20
Výročí Dechového orchestru mladých
str. 21
Kdo získá Cenu města Zlína za rok 2006? str. 21
Tříkrálová sbírka
str. 21
Soutěž o ceny
str. 22
Jubilejní sezona
str. 22
Žáci soutěžili
str. 22
Nejlepší med roku
str. 22
Sport v prosinci
str. 24

Magazín Zlín
Vydává 1x měsíčně MMZ
v nákladu 34 750 výtisků
Registrační číslo: MK ČR 13000
Redakční rada:
Mgr. Tomáš Úlehla - předseda redakční
rady, Martin Janečka, Karel Dvorský,
Svatava Nováčková, Irena Ondrová,
Mgr. Hynek Steska, ing. Zdeněk Mikel,
PhDr. Dana Daňová, Slávka Červená,
Mgr. Ludmila Hyblerová,
Zdeňka Ordeltová
Návrh obálky:
BPP produkce, design Aleš Mička
Foto na obálce:
Fotoarchiv MMZ Zlín
Sazba, grafická úprava, zlom:
Tiskárna Reproprint, s. r. o., Zádveřice
Tisk: Tiskárna Reproprint, s. r. o.,
Zádveřice
Distribuci provádí:
Česká pošta, s. p., tel.: 577 00 41 13
577 05 81 76
Inzerce: Mgr. R. Šopík, tel.: 602 850 180
Tel. redakce: 577 630 250
Fax: 577 630 250
e-mail: ivapastuszkova@muzlin.cz
Adresa redakce: MMZ (radnice),
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Uzávěrka čísla: 10. 11. 2006
Ročník: 12. (16. – Zpravodaj Zlín)

3

DALŠÍ DOTACE JDOU NA KULTURNÍ AKCE
ZLÍN - Na posledním zasedání správní rady kulturního fondu města Zlína v tomto
kalendářním roce a současně v uplynulém
volební období, které se uskutečnilo v polovině října, schválili její členové dotace ve
výši 1 265 000 Kč. Podpoří tak řadu zajímavých kulturních akcí, které se konají
v měsících říjnu až prosinci. Půjde zejména
o vánoční koncerty, besídky a vystoupení,
karneval na ledě pro rodiny s dětmi, výtvarné kurzy, výstavy, večery hudby a poezie, realizaci inscenací amatérské divadelní
scény, filmová představení, taneční soutěže,
divadelní festival a mnoho dalších kulturních projektů.
V průběhu celého letošního roku schválila správní rada dotace v celkové výši
5 986 962 Kč, které pomohly žadatelům rozvíjet své celoroční aktivity, doplnit kostýmní
a krojové vybavení, setkávat se na soustředěních a odborných seminářích, zúčastnit
se prezentací ve Zlíně i na zahraničních festivalech, prezentovat tvorbu profesionálních

21. října 2006 se konala v Jaroslavicích na novém dětském hřišti (před bývalou školou) akce "Setkání před
školou". V hraní k poslechu se střídaly místní dechovka
a country kapela, které si přišlo poslechnout asi 50 lidí
s dětmi. Setkání se moc líbilo a pořadatelé již plánují jeho jarní reprízu.

Sběr bílého skla
OPĚT ZAVEDEN
Proč třídit barevné a bílé sklo?
Koncem letošního roku budou v městské
čtvrti Obeciny umístěny kontejnery na sběr bílého skla. Nádoby budou umístěny vedle současných nádob na třídění. Prozatím se jedná o
14 jednotlivých nádob na bílé sklo. V roce
2007 budou postupně umisťovány nádoby na
bílé sklo v příměstské části Malenovice a na
sídlišti Jižní Svahy.
Hlavními důvody, které vedly k tomu, že dochází k zavádění odděleného sběru bílého a barevného skla, jsou požadavky zpracovatelů skláren na dodávky bílého skla a zkvalitnění
třídění odpadů v našem městě.
Do kontejnerů na sklo patří:
- skleněné láhve od nápojů, zavařenin a jiné
skleněné nádoby roztříděné podle barev, čiré
tabulové sklo
Do kontejnerů na sklo nepatří:
- keramika, porcelán, autosklo, drátěné
sklo, zrcadla, plexisklo, obrazovky a jiné láhve
znečištěné od chemikálií a zbytků potravin.
Děkujeme, že se společně s námi zapojíte do
třídění bílého a barevného skla.
Své dotazy můžete směřovat na odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína, tel.: 577 630 244, e-mail: ivanachudickova@muzlin.cz.
-PŽPaZ-

OMLUVA
Omlouváme se čtenářům Magazínu
Zlín a panu ing. Jiřímu Havlíkovi, že jsme
v minulém čísle na str. 9 nesprávně
uvedli jeho funkci. Ing. Jiří Havlík je
předsedou představenstva firmy POZIMOS, a.s.
Redakce
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i amatérských výtvarníků, tanečníků, hudebníků, literátů, zpěváků a divadelníků.
Mezi žadateli o neinvestiční dotaci na podporu kulturních akcí, projektů a nájemného za
užívání prostor k pravidelné činnosti byla občanská sdružení, fyzické osoby podnikající, nepodnikající, společnosti i příspěvkové organizace.
Okruh žadatelů se každé čtvrtletí rozšiřuje,
což je pro pestrost kulturního vyžití potěšující
skutečnost.
Od ledna 2007 budou platit pro poskytování
a vyúčtování neinvestičních dotací z kulturního fondu města Zlína nová pravidla. Pro žadatele to přinese zejména:
1. zjednodušení dokládání žádostí povinnými
přílohami - budou se dokládat pouze při prvním
podání žádosti v daném roce,
2. rozšíření účelu poskytované dotace,
3. povinnost předkládání zaúčtování dotace
v celém účetnictví pouze jednou v roce po daňovém přiznání.
Irena Ondrová,
předsedkyně správní rady kulturního fondu

Plánování sociálních služeb ve Zlíně
Dne 23. 10. 2006 se konalo v obřadní síni
zlínské radnice 1. veřejné setkání k tématu
"Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování".
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a ministerstvem pro místní rozvoj.
Veřejné setkání zahájila ing. Jana Pobořilová, která hovořila o historii, současném stavu a budoucnosti plánování sociálních služeb
ve statutárním městě Zlíně. Michal Polesný
z organizace Centrum komunitní práce Ústí
nad Labem vysvětlil pojem komunitní plánování sociálních služeb, informoval veřejnost
o zkušenostech organizace s metodou komunitního plánování v jiných městech České re-

publiky. Dále moderoval diskusi s veřejností
o potřebách v sociálních službách. Tyto potřeby budou zpracovány jako výstup z veřejného
setkání.
Všem přítomným děkujeme za aktivní zapojení se do diskuse. Uvítáme také všechny další
zájemce, kterým není stav sociálních služeb ve
Zlíně lhostejný a chtějí se podílet na plánování
těchto služeb (kontakt: Bc. Soňa Kovaříková,
tel. č.: 577 630 935, e-mail: sonakovarikova@muzlin.cz).
Těšíme se na další veřejné setkání na podzim příštího roku 2007.
Bc. Soňa Kovaříková,
koordinátorka projektu

ZÁPISY VODOMĚRŮ
Upozorňujeme nájemce bytů a nebytových
prostor ve správě společnosti Správa domů
Zlín, že ve dnech 27. 12. 2006 - 31. 12.
2006 budou provedeny zápisy stavů vodoměrů.
Žádáme nájemce bytů a nebytových prostor, aby k zápisům vodoměrů přistupovali
zodpovědně a v případě, že nebudou ve dnech
zápisu přítomni, stavy vodoměrů nahlásili písemně na Správu domů Zlín, Zarámí 428,

761 45 Zlín nejpozději do 5. 1. 2007, nebo
e-mailem na adresu info@sdz.muzlin.cz.
Vyhnou se tak možným komplikacím vzniklým při vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2006.
V případě opakovaného neumožnění odečtu
měřidel bude Správa domů Zlín nucena přistoupit k sankčním opatřením podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj číslo
372/2001 Sb., v platném znění.

Univerzita vybuduje Vědecko-technický park
Vědecko-technický park a centrum pro
transfer technologií vzniknou v budově univerzity ve Zlíně, v ulici Nad Ovčírnou 3685
(U11). Objekt čeká v průběhu příštího roku generální rekonstrukce a modernizace.
"Z původní budovy zbude prakticky jen
skelet a obvodové zdivo," předpokládá
kvestor RNDr. Alexander Černý. V budově
vzniknou speciální laboratoře, které budou
uvádět do zkušební praxe výsledky výzkumu a vývoje zdravotnických a potravinářských materiálů. Předpokládá se také
uplatnění pro procesní inženýrství a bioinženýrství polymerů. Zajišťován bude rovněž výzkum a vývoj prvních sérií výrobků
pro jejich zkoušky a certifikace.
Předpokládané náklady 160 mil. Kč
pokryje projekt, s nímž univerzita uspě-

la v rámci operačního programu Průmysl
a podnikání (z toho již bylo vynaloženo
na projektové přípravy 5,7 mil Kč).
Z uvedených nákladů bude UTB (po splnění vypsaných podmínek) poskytnuta
75procentní dotace ze strukturálních
fondů EU a státního rozpočtu ČR.
Zhruba 40 mil. Kč investuje do rekonstrukce univerzita z vlastních zdrojů
(FRIM).
Vybudování vědecko-technického parku
mimo jiné přispěje k vytvoření infrastruktury pro rozvoj inovačního výzkumu a vývoje firem, účinně propojí výzkumnou základnu UTB ve Zlíně s podnikatelskou
sférou a vytvoří perspektivní pracovní příležitosti.
Mgr. Jana Brázdilová
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Průzkum podnikatelského PODNIKATELSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM
prostředí
V srpnu a září 2006 byl mezi významnými podnikatelskými subjekty ve Zlíně proveden nezávislou poradenskou firmou Berman Group průzkum
ke zjištění stavu podnikatelského prostředí. Pro
účast v průzkumu bylo osloveno 80 rozhodujících
zlínských zaměstnavatelů ve všech důležitých odvětvích mimo veřejnou správu. Průzkumu se přímo zúčastnilo 53 firem. Průzkum byl prováděn
formou strukturovaného dotazníku. Zde jsou
stručné výsledky průzkumu:
Pozitivní zjištění:
• Pozitivní hodnocení současné situace.
Místní podniky hodnotí svou vlastní současnou
situaci vesměs dobře (i do budoucna), jak subjektivně (vnímaná kvalita zaměstnanců), tak objektivně (počet zaměstnanců a růst, investiční očekávání, růst prodeje).
• Organizovanost a angažovanost soukromého sektoru. Ve srovnání s jinými městy se projevuje aktivnější přístup místních podniků k řešení
problémů (více projektů na čerpání dotací ze
Strukturálních fondů EU, investice do expanzí výstavby nových provozů namísto přesunu výroby
z města).
• Růst počtu pracovních míst. Celkový počet
zaměstnanců všech 53 dotazovaných podniků je
stabilní a v brzké době má v těchto podnicích
vzniknout dalších až 400 pracovních míst.
• Vysoká míra nových investic. V tomto
a příštím roce 19 firem plánuje investovat do rozšíření výroby a modernizace svých technologií více než 800 milionů Kč.
• Nově příchozí firmy diversifikují místní
ekonomiku. Rozvoj průmyslové zóny a vstřícnost
radnice v uplynulých letech k podpoře podnikání
vedly k tomu, že se ve městě etablovala řada nových investorů.
Negativní zjištění:
• Nespokojenost s podporou podnikání.
Obecně převažuje aktuálně negativní nálada mezi
firmami ohledně podpory podnikání ve Zlíně.
• Roste tlak na trhu práce v exponovaných
oborech. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích - zejména technicky orientovaných a v řemeslech.
• Tlak na inovace a růst produktivity.
Podniky začínají ztrácet výhody vstupu na západní trhy plynoucí z nižších nákladů práce a výhodného kurzu koruny nebo se těžko vyrovnávají
s konkurencí z levných asijských zemí.
• Pomalejší tempo internacionalizace místní
ekonomiky. Zlínské firmy v průměru ještě nejsou
dostatečně zaměřeny na export, vývoj a inovace.
Podniky také hodnotily charakteristiku podnikatelského prostředí Zlína. Jako pozitivní prvek
v místním podnikatelském prostředí je uváděna
zejména podnikatelská tradice pocházející z baťovského období, následuje obecné vnímání kvalifikovanosti pracovních sil a vzdělanostní úroveň
obyvatelstva (univerzita), atraktivní okolí města,
dobrý stav životního prostředí, množství zeleně ve
městě. Pozitivně hodnocena byla také kvalita života ve Zlíně nebo např. kvalita dodavatelů v regionu.
Za největší problém je považována dopravní
dostupnost města, především absence dálničního (ale i leteckého) napojení. Dalším negativním
faktorem je nedostatek kvalifikované pracovní síly
v určitých (zejména strojírenských) oborech, image příhraničního regionu na východě republiky
a neexistující nebo nedostatečně známá strategie
budoucího rozvoje města, práce s občany, vlastní
výkon činností magistrátu.
Mezi nejspokojenější patří obuvnické a plastikářské firmy. Strojírenské firmy velmi špatně
hodnotí dostupnost pracovní síly. Stavební firmy
nejhůře vnímají spolupráci se školami.
Celkové hodnocení místní správy a veřejných
institucí se pohybuje na průměrné úrovni.
Hodnocení města jako místa pro podnikání je spíše průměrné.
Ing. Zdeněk Urbanovský,
vedoucí oddělení koncepcí
(Zpracováno dle nezávislé analýzy provedené
firmou Berman Group.)
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První základy dnešní podoby Podnikatelského inovačního centra (PIC) byly položeny
v roce 2003 v diskusi zástupců Magistrátu
města Zlína, Univerzity T. Bati (UTB) ve Zlíně,
Regionální rozvojové agentury a několika podnikatelských subjektů. Tato iniciační pracovní
skupina připravila návrh na vybudování centra, jehož náplní měla být součinnost univerzity s podnikateli, vytvoření podmínek pro vznik
a rozvoj nových začínajících firem. Námět byl
předložen Radě města Zlína, ta rozhodla o realizaci projektu a využití možnosti, kterou nabízel dotační program Phare z prostředků
Evropské unie.
K umístění nového prvku městské infrastruktury byla vybrána bývalá 23. budova

továrního areálu, jejíž lokalizace a dispozice
byly pro záměr vyhovující.
Projekt byl zpracován pracovním týmem, jehož součástí byli zástupci Regionální rozvojové
agentury Východní Moravy, společnosti JVM
RPIC, týmu ing. arch. Mudříka a města Zlína.
Od prvopočátku byl projekt konzultován se zástupci UTB ve Zlíně, která se následně stala
partnerem projektu. Žádost o dotaci z programu Phare, kterou podalo město Zlín, byla úspěšná a v červenci 2004 byla podepsána
smlouva o dotaci na částku 1,59 mil. EUR (dle
dnešního kurzu cca 44 mil. Kč), což představovalo 75 % celkových tzv. uznatelných nákladů.
Čtyřpodlažní budova č. 23, do které je
Podnikatelské inovační centrum situováno, byla postavena v roce 1927 a až do roku 1996
sloužila obuvnické výrobě. Čtyřpodlažní skeletový objekt v typickém stavebním modulu
s nosnými sloupy ve sponu 6,15 m x 6,15 m
byl přestavěn na administrativní budovu s flexibilní kancelářskou plochou pro účely podnikatelského inkubátoru. Záměrem autorů
stavebního projektu ing. arch. Mudříka
a ing. arch. Míčka bylo zachovat podstatu
a charakter baťovských výrobních objektů, zejména jejich užitkovost, konstrukční a materiálovou pravdivost i proporční vyváženost.
Prostorová koncepce byla ovlivněna statickým
stavem budovy, který nedovolil zatěžovat čtvrté podlaží, jehož zbourání však z proporčních
a urbanistických důvodů nepřicházelo v úvahu. Proto byl odstraněn celý obvodový plášť
čtvrtého podlaží, uvnitř zůstal pouze holý skelet. Prostorová koncepce budovy se odvíjí od
centrálního atriového prostoru, kolem něhož
jsou uspořádány kancelářské plochy s přímým
denním osvětlením.
Přestavbou 23. budovy vzniklo více než
2450 m2 ploch pro podnikání. Rekonstrukci
budovy považujeme také za první názorný krok
k realizaci jednoho z prioritních cílů města regenerace a revitalizace Průmyslového areálu
bývalých Baťových závodů.
Podnikatelská inovační centra jsou v Evropě
známa pod zkratkou BIC (Business Innovation
Centre). Jejich hlavní úlohou je podpora inovačního podnikání. Typické je propojení inovačních center s univerzitami nebo s významnými firmami. Podnikatelská inovační centra

jsou v Evropě sdružena do celoevropské sítě
BIC (European BIC Network). Ta byla založena
v roce 1984 a má sídlo v Bruselu. Síť je tvořena 160 plnohodnotnými členy z 21 zemí a dalšími 70 přidruženými členy. V ČR jsou v současnosti dvě inovační centra vybudována
v Praze, po jednom v Brně, Plzni, Ostravě.
Hlavním cílem našeho inovačního centra je
podpořit rozvoj podnikání, přilákat nové podnikatelské subjekty, aktivizovat zakládání malých a středních firem, stabilizovat vysokoškoláky ve městě. Mělo by vzniknout regionální
centrum inovačního podnikání, které by mělo
do Zlína postupně přivést nové obory, které
zvětší rozmanitost ekonomických aktivit ve
městě a regionu.
Lokalizace objektu PIC v těsné blízkosti
městského centra a univerzity je výhodná jak
pro podnikatele, tak pro jejich obchodní partnery. Budova je v docházkové vzdálenosti od
městské hromadné dopravy, krajského úřadu,
finančního úřadu a řady podniků, s nimiž mohou nově vznikající firmy kooperovat. Přímo
v objektu PIC budou sídlit také firmy a agentury podporující podnikání, například
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, Technologické inovační centrum Zlín,
agentura CzechInvest, Energetická agentura
Zlínského kraje, Regionální agentura pro obnovitelné zdroje, kontaktní místo Vlády ČR EUROCENTRUM, Regionální podpůrný zdroj,
vzdělávací agentura Marlin apod.
Co vše objekt PIC nabídne veřejnosti?
V přízemí bude mít své místo stálá galerie
podnikání ve Zlínském kraji, která bude prezentovat výrobky a aktivity významných regionálních firem, malá restaurace a jednací salonek. K pronájmu je určena polovina podlaží.
Ve II. nadzemním podlaží jsou připraveny
prostory pro výzkum a vývoj. Zde naleznou
místo laboratoře a zkušebny. Zázemí navazuje
na již existující klastrové iniciativy v plastikářském průmyslu (pozn.: klastr je seskupení vzájemně spolupracujících samostatných firem
vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a efektivitě podnikání). Bude zde prostor pro tzv.
podnikatelský inkubátor, v němž jsou vytvořeny podmínky pro počátky podnikání nových
malých firem. Ty mohou využívat konzultačních a poradenských služeb přítomných organizací a po určitou, předem dohodnutou dobu
mohou využívat zvýhodněných podmínek pronájmu.
Ve III. nadzemním podlaží budou sídlit již
zmíněné organizace podporující podnikání.
Ve IV. nadzemním podlaží je vybudován
multimediální přednáškový sál s kapacitou asi
100 osob.
Provoz Podnikatelského inovačního centra
Zlín bude zajišťovat společnost Technologické
inovační centrum Zlín, s. r. o. (TIC). TIC je firma založená Zlínským krajem a UTB ve Zlíně
k podpoře inovačního podnikání ve Zlínském
kraji.
Po nezbytných úpravách interiéru se první
nové firmy do nově zrekonstruované budovy
nastěhují v lednu 2007. V prvním roce činnosti by mělo být vytvořeno 15 nových pracovních
míst. V plném provozu by měl PIC generovat
vznik podnikatelských aktivit, které zaměstnají 50 osob ročně.
Kontakt na provozovatele:
Technologické inovační centrum, s.r.o.
Růmy 4046, 760 01 Zlín
tel.: +420 576 033 006
e-mail: sobieska@ticzlin.cz
www.ticzlin.cz
Zdeněk Urbanovský,
Monika Valeriánová,
odd. koncepcí Magistrátu města Zlína

ZLÍNSKÁ ARCHITEKTURA
SoutûÏ na zpracování pomníku Jana Antonína Bati
Historie Zlína je neodmyslitelně spjata se
jménem Baťa. Po tragické smrti zakladatele
obuvnické firmy T. Bati v roce 1932 se stal pokračovatelem jeho díla a jeho myšlenek nevlastní, o 22 let mladší bratr Jan (1889 1965). Nejenom, že za jeho vedení Zlín pokračoval v nebývalém průmyslovém rozvoji, tento
velikán navíc dokázal vybudovat světové obuvnické impérium. Jeho vliv na chod firmy byl
výrazně omezen nástupem fašismu v Evropě
a 2. světovou válkou, kdy byl nucen odejít do
emigrace. Nejprve do Spojených států, ale vlivem nepříznivých konkurenčních snah se jeho
novým domovem na téměř 25 let stala Brazílie.
Odtud řídil svůj podnik, zakládal pobočky po
světě, ale brzy řešil i problémy končící ztrátou
firmy. Řízení firmy mu bylo zcela znemožněno
po válce, kdy za nově nastupujícího totalitního
režimu byl nařčen z kolaborantství s Němci,
a že se nepřihlásil veřejně k československému
zahraničnímu odboji. Účelem byla konfiskace
majetku firmy. Janu Baťovi zůstalo nakonec
jenom několik továren v Brazílii. V roce 1965
zemřel, aniž spatřil svůj domov.
Do r. 1989 v podstatě nebylo možné veřejně
rehabilitovat jeho jméno. Vytvořením pomníku
J. A. Baťovi ve Zlíně se naše město snaží napravit alespoň morální dluh, který má k tomuto zlínskému a světovému podnikateli, v roce
1957 byl kandidátem i na Nobelovu cenu míru
za migrační zásluhy. Zároveň tak deklaruje
i kladný postoj ke snahám jeho rodiny o očistu
jména J. A. Baťa.
Místo pro pomník bylo vybráno po pečlivém
uvážení. V centru Zlína v Univerzitním parku,
proti jím vybudované největší stavbě ve Zlíně administrativní budově č. 21. Blízkost univerzity je symbolická, protože J. A. Baťa promyšleným systémem vzdělávání svých zaměstnanců a založením Studijního ústavu ve 30. letech
minulého století položil základy vysokého školství ve Zlíně.
Předmětem veřejné výtvarné soutěže byl návrh figurální bronzové plastiky portrétního
charakteru v mírně nadživotní velikosti, která
bude umístěna na betonovém podstavci o "baťovském rozměru" 6,15 m x 6,15 m. Statutární
město Zlín vyhlásilo soutěž 3. 8. 2006, hodnocení poroty proběhlo v prostorách Alternativy
10. října 2006. Soutěžní podmínky si vyzvedlo
26 zájemců včetně pěti vyzvaných autorů. Ve
stanoveném termínu bylo odevzdáno 14 návrhů. Porota doporučila pro postup do druhého
kola 3 návrhy, z nichž vybrala vítěze - návrh
č. 7 autora akademického sochaře Radima

Hankeho. Jeho návrh byl porotou téměř jednohlasně hodnocen jako nejlepší, se značným odstupem od ostatních návrhů. Autor nejlépe
splnil zadání soutěže, postojem i věrností portrétu. Jako klad byl vyzdvižen autorův citlivý
přístup k pochopení osobnosti a lidského charakteru J. A. Bati. To se projevilo především
v civilním pojetí figury i ve velmi zdařile modelovaném výrazu obličeje. Figura představuje
J. A. Baťu v jeho nejcharakterističtější podobě,
nejen jako mocného šéfa, ale především jako
člověka,
kterému není cizí pokora.
Tento
postoj nabývá na aktuálnosti právě v konfrontaci
s 21. budovou, nynějším sídlem
Krajského
ú ř a d u .
Porota doporučila zamyslet se ve
finální podobě návrhu
nad možnými korekcemi detailů a případně
konzultovat s architektem např. doplnění nápisu, jak ostatně autor sám navrhuje v průvodní
zprávě. Byla též vyslovena obava z přílišného
klasicismu a nedostatečně moderního pojetí.
Tento dojem by však mohlo zmírnit materiálové provedení v bronzu.
A kdo se účastnil hodnocení soutěže?
Jednak to byli členové poroty závislí - za město Zlín ing. arch. František Petr, Martin
Janečka, Svatava Nováčková a jako zástupce
rodiny J. A. Bati RNDr. Marek Belza. Dále členové poroty nezávislí - doc. PhDr. Jaroslav
Sedlář, CSc., historik umění, ak. sochař Otmar
Oliva, ak. malíř Jan Pospíšil. Jako znalci poroty byli přizváni za město Zlín ing. arch.
Dagmar Nová, ing. Barbora Muselíková, ing.
Zdeněk Mikel a dále PhDr. Jaroslav Pelikán,
historik umění. Přezkušovatelem soutěžních
návrhů byla Mgr. Ladislava Horňáková a zmocněným zástupcem vyhlašovatele, který pomáhal soutěž organizovat, byl Mgr. Václav Mílek.
Pomník bude v parku realizován příští rok.
Slavnostní odhalení sochy předpokládáme
2. 5. 2007, v den 60. výročí procesu vedeného
v nepřítomnosti J. A.
Bati bez možnosti
vlastní obhajoby. Na
jeho základě byl Národním soudem J. A.
Baťa odsouzen k 15 letům vězení a ztrátě
majetku ve prospěch
státu. Přáli bychom si,
aby se slavnostního
aktu zúčastnili i zástupci jeho rodiny.
Všechny soutěžní
návrhy můžete vidět
na
internetových
stránkách města Zlína
v sekci architektura
a územní plánování.
Ing. arch.
Dagmar Nová

Ohlédnutí za výstavou
ZLINBATA
Na přelomu října a listopadu se ve foyeru
Městského divadla uskutečnila pod záštitou
zlínského primátora a hejtmana Zlínského kraje první prezentace dlouhodobého projektu, jehož cílem je upozornit "celý svět" na ojedinělý
architektonický skvost ve funkcionalistickém
pojetí, zrealizovaný Tomášem Baťou, zakladatelem světového obuvnického impéria. Pouhé
upoutání pozornosti směrem k bývalému městu
obuvi by však zcela určitě nestačilo k naplnění
představ spolutvůrců projektu ani široké veřejnosti. Proto si dovolím podotknout, že naším záměrem je také snaha o zviditelnění Zlína mezi
strategickými investory, pořadateli kongresů,
zástupci významných obchodních společností
a mezi zahraničními i tuzemskými studenty,
které by připomenutí tradice a filozofie baťovské
éry mělo motivovat ke zvolení si svého dalšího
působení právě ve zlínském regionu, a ještě lépe v krajské metropoli. Průmyslový areál v centru města je pro všechny zájemce určitě velkou
výzvou.
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat především Krajskému archívu na Klečůvce za poskytnutí cenných dokumentů a materiálů. Mé
srdečné díky patří Antonínu Sobkovi, řediteli
Městského divadla ve Zlíně, ale i všem divadelním zaměstnancům, za jejich vstřícný přístup
během instalace i samotného otevření expozice
výstavy ZLINBATA. Velmi si vážím podpory projektu formou vystoupení na pódiu opravdu významných osobností, a sice náměstka hejtmana
Stanislava Mišáka, prorektora Univerzity Tomáše Bati doc. Romana Prokopa, zástupce Úřadu vlády České republiky Petra Běhana, úspěšného managera a baťovce, generálního ředitele
holdingu Barum Continental Pavla Pravce a dalších významných zástupců z řad podnikatelů,
politiků i veřejné správy. Zvláštní uznání bych
rád touto cestou vyslovil autorovi uměleckého
pojetí dokumentace ZLINBATA Ivanu Němcovi
(CFA DESIGN Berlín) a moderátorce, operní
pěvkyni Pavlíně Senič, kteří společně se
Zámeckou restaurací připravili příjemné odpoledne pro více než dvě stovky hostů v atmosféře
blízké slavné baťovské době.
Věřím, že projekt bude nadále podporován
zástupci veřejné správy i podnikateli a brzy
úspěšně dosáhne na evropské peníze, abychom
co nejdůstojněji dokázali městu Zlín vrátit image, kterou se před druhou světovou válkou celosvětově proslavilo jako úspěšná mekka byznysu.
Tomáš Úlehla, člen Rady města Zlína

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ
ZLÍN - Průměrně 75 milionů korun ročně
v příštím plánovacím období let 2007 až 2013
bude zapotřebí investovat do rekonstrukcí školských zařízení ve Zlíně. Vyplývá to z koncepce
školství, kterou schválili zlínští zastupitelé.
"Velká část investic by měla řešit havarijní
stavy budov, některé budou přinášet energetické úspory. Právě v těchto je potřeba hledat možnosti spolufinancování z finančních zdrojů mimo rozpočet města - ze státních fondů, fondů
EU, norských fondů a jiných," řekl náměstek
primátorky Hynek Steska.
"I přes nebývale vysoké objemy investic do rekonstrukcí školských zařízení v posledních letech jsou potřeby investic a oprav mnohem vyšší. Předložená koncepce popsala doporučené
kroky, které umožní školské budovy udržet ve
stavu schopném sloužit svému účelu, dostát
všem normám i hygienickým a bezpečnostním
předpisům," dodal náměstek Steska.
Město Zlín je zřizovatelem jeslí v ulici Tyršově
a M. Knesla, stacionáře Klubíčko, centra respiračně oslabených dětí, rehabilitačního stacionáře, mateřského centra, 25 mateřských škol,
2 školních jídelen a 14 základních škol.
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BOHOSLUŽBY A KONCERTY
o vánočních svátcích
KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA VE ZLÍNĚ
24. prosince - Štědrý den
- nedělní pořad bohoslužeb - 7 hod., 8.30
hod., 10 hod., 11.30 hod.
předvečer Slavnosti narození Páně
- v 15 hod. - mše svatá pro rodiče s dětmi
s přinesením betlémského světla.
Po mši sv. mají věřící možnost odnést si betlémské světlo domů (svíčky s sebou).
- ve 24 hod. - půlnoční mše svatá se zpěvy
koled v provedení místního chrámového sboru
25. prosince - Slavnost Narození Páně
- nedělní pořad bohoslužeb (v 10 hod. - latinská mše svatá, zpívá místní chrámový sbor)
- v 15 hod. pobožnost u jesliček - vánoční
pásmo - pořádá 6. skautské středisko Zlín
26. prosince - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
- nedělní pořad bohoslužeb
27. prosince - Svátek sv. Jana, apoštola
a evangelisty
- v 19.30 hod. - Vánoční varhanní koncert
v provedení Ludvíka Šuranského
28. prosince - Svátek betlémských dětí,
mučedníků
- v 16.30 hod. - Vánoční koncert pěveckého
souboru Canticum Camerale se sólisty a instrumentalisty pod vedením prof. Eduarda
Tomaštíka
31. prosince - Svátek sv. Rodiny a sv.
Silvestra I., papeže
- nedělní pořad bohoslužeb
- v 17 hod. - mše sv. na poděkování za uplynulý rok 2006
1. ledna - Slavnost Panny Marie, Matky
Boží, Nový rok
- nedělní pořad bohoslužeb
6. ledna - Slavnost Zjevení Páně - Tří
Králů
- celostátní Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným a lidem v nouzi (projekt České katolické charity)
- v 8.30 hod. mše sv. s rozesláním tříkrálových koledníků
KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE
KŘESŤANŮ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH
Neděle 24. 12. Štědrý den
16 h Bohoslužba slova pro děti s betlémským světlem, zpívá dětská "Malá schola".
21.30 h Vystoupení mladých muzikantů na
prostranství před kostelem
22 h - Vánoční bohoslužba slova zvaná
"Půlnoční", při níž si společně zpíváme koledy.
Pondělí 25. 12. Boží hod vánoční
8 h a 11.30 h Mše svatá - zpěv s doprovodem varhan
10 h Mše svatá - zpívá chrámový sbor TIBI
Odpoledne je kostel otevřený k prohlídce od
14 do 18 hodin.
Úterý 26. 12. svátek sv. Štěpána
8, 10 a 11.30 h Mše svatá - zpěv s doprovodem varhan nebo rytmiky
Odpoledne je kostel otevřený k prohlídce od
14 do 18 hodin.
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VÁNOCE 2006
Štědrovečerní zpívání
Valašský soubor Kašava zve na Štědrovečerní zpívání na náměstí Míru od 21.30
hodin.
Beseda u cimbálu
9. 12. od 19.30 h se koná již 62. beseda
u cimbálu ve víceúčelové budově
Podhoran Lukov. Účinkují lidové muziky
Lipka a Nowina z Jablůnkova a valašský
soubor Kašava.
Vánoční koledování
o adventní neděli
Zveme vás na tradiční "Vánoční koledování", které se uskuteční v základní
škole Zlín, Křiby 4788 (17. ZŠ Jižní
Svahy) v neděli 17. prosince od 14 hodin.
Přijďte si vyrobit vánoční ozdobu, nazdobit perníčky a další. Bude zde zajištěn
i prodej výrobků z Férového obchůdku.
Přijďte si společně zazpívat, vánočně se
naladit a strávit příjemné předvánoční
odpoledne.
Akci pořádá: ZŠ Křiby 4788, odbor životního prostředí a zemědělství MMZ ve
spolupráci s DDM Astra, Pekařství Boner,
Pekařství Veka Štípa.
Malé občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.
Adventní neděle
Ekocentrum Čtyřlístek zve všechny zájemce na adventní neděli, která se uskuteční 17. prosince 2006 v ZŠ v Želechovicích. Návštěvníci se mohou těšit na
ukázky tradičních lidových řemesel, výrobu vánočních ozdob a vystoupení dětského folklorního souboru Maryánek.
Předvánoční čas zpříjemní také vůně
a chuť čaje, který zde ekologové připraví
v "jednodenní" čajovničce.
Začátek programu je v 17 hodin.
Stromeček v přírodě
ASPV SK Zlín pořádá předvánoční setkání u stromečku v přírodě, které se koná
ve středu 20. 12. od 16.30 h v prostoru
staré střelnice Na Kamenci. Přístupová
cesta bude světelně označena od předposlední zastávky trolejbusu č. 4 směr
Vršava.
Zveme všechny děti i dospělé na koledu. Vezměte s sebou něco pro zvířátka,
prskavky na stromeček i něco na opékání.
Vánoční varhanní koncert
Ve středu 27. prosince v 19.30 h se koná varhanní koncert v kostele sv. Filipa
a Jakuba. Na programu jsou díla J. S.
Bacha, J. Clarka, G. Milewského a dalších.
Na varhany hraje Ludvík Šuranský,
vstupné dobrovolné.

Vánoční strom splněných přání
Rádia KISS Publikum
Chcete zpříjemnit vánoční svátky dětem, které nemohou být na Štědrý den
u svých rodin? Máme pro vás tradiční
charitativní akci s názvem Vánoční strom
2006 Rádia KISS Publikum.
Vánoční stromy Rádia KISS Publikum
budou umístěny na 3 místech ve Zlínském kraji v termínu od 1. prosince do
19. prosince 2006.
- Zlín - nákupní centrum Centro Zlín Malenovice
- Uherské Hradiště - Pasáž Slunce
- Kroměříž - Hypernova
Přijďte i vy udělat radost dětem.
Tradiční Silvestr
rádia KISS Publikum!
Nejlepší hudba, moderátoři rádia Kiss
Publikum a společná oslava příchodu
Nového roku!
Neděle 31. prosince - náměstí Míru ve
Zlíně od 22. hodiny!
Prožijte konec roku s rádiem Kiss
Publikum!
Vánoce s pěveckými sbory
ČAMLÍCI A CARMINA BONA
ZŠ, tř. Svobody 868, Malenovice
tel. 774 106 119, email: zsmalsvob@zlinedu.cz
"Stačí jedna píseň, pryč je všechna tíseň" - je název cyklu adventních koncertů,
a vystoupení, které škola připravila. Proto
se malí i větší zpěváci horlivě chystají na
bohatou uměleckou nadílku, jíž chtějí potěšit nejen své rodiče, ale všechny lidi
dobré vůle, kteří navštíví v předvánočním
čase některý z připravovaných koncertů:
15. 12. v 17 hod. - MALENOVICE,
chrám sv. Mikuláše - koncert sborů Čamlíci, Carmina bona, jako host vystoupí i
sbor Comenius z Uh. Brodu, sbormistryně
Mgr. Marcela Burešová
2. 12. v 17 hod. LHOTA U MALENOVIC, sál kulturního domu - koncert
Čamlíci, Carmina bona
30. 12. v 18 hod. TEČOVICE, chrám
sv. Jakuba Většího - vystoupení - duchovní hudba v provedení Carminy bony
6. 12. v 17 hod., Malenovice, modlitebna církve adventistů
- tradiční koncert, tentokrát Mikulášský, s nadílkou...
Vánoční jarmark
2. prosince na hradě Malenovice.
Drobný prodej vánočních dárků - vystavený betlém - vyhlídka z věže - historický
šerm. Začátek v 10 a konec v 16 hod.

Chcete vystupovat na Vánočním jarmarku?
Hledáme soubory, skupiny, tanečníky, zpěváky, kapely, kteří by měli zájem vystupovat zdarma v rámci Vánočního jarmarku na náměstí Míru ve dnech 14. - 22. 12. 2006.
Bližší informace na tel. 577 630 152 - Radka Kaňková.

SOUTĚŽ „VÁNOČNÍ ZLÍN 2006“
Upozorňujeme občany, že přihlášky do soutěže mohou podávat do 10. 12. 2006 na adresu Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 12,
761 40 Zlín, nebo na e-mailové adrese: ivanachudickova@muzlin.cz. Tel.: 577 630 244.
Informace o soutěži: webové stránky www.mestozlin.cz

TEN VÁNOČNÍ ČAS DOČKALI JSME ZAS...
...i děti v dětském domově ve Zlíně na
Lazech...
Největší událostí poslední doby je skutečnost, že dům, ve kterém děti žijí - dětský domov od roku 1951 - je úplně jejich.
Znamená to, že díky společnému přičinění
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše
a bývalého primátora města Zlína Tomáše
Úlehly byl dům odkoupen od restituentů
a jeho druhá část bezúplatně převedena
Zlínskému kraji, který je zřizovatelem dětského domova.
Na začátku roku začala na Krajském úřadě Zlínského kraje jednání ohledně financování rekonstrukce a nyní již pracujeme na
projektech, aby rekonstrukce mohla v dubnu 2007 začít.
Druhou velkou událostí byl odchod do
svobodného života dvou našich děvčat Lucie
a Anety. Obě už měly skoro devatenáct, ale
dokončovaly ještě učební obor kuchařka.
Přípravu na samostatný život jsme nepodcenili. Již v březnu jsme připravili náš malinký startovací byt a nachystali pravidla samostatného fungování. Děvčata skvěle
plnila povinnosti dané smlouvou. Jako oříšek se opravdu ukázalo hospodaření s penězi. I přes přesný popis, co musí odevzdat

(částku za nájem, vodu, elektřinu, kartičku
na cestování,...) se ukázalo, že vyjít s penězi
se musí cvičit. Důležité bylo získání bytu.
Začali jsme chodit po úřadech - žádali o byt,
zakládali stavební spoření, vyřizovali účet
v bance.... Díky městu Zlínu každá z dívek
dostala přidělen byt v domě na půl cesty.
V domově vždy dlouho střádáme dětem výbavu. Tety nosí z domu, co zrovna již nepotřebují - peřiny, povlečení, potřeby do kuchyně či stůl. Děvčata již dva roky dostávala
na Vánoce třeba fén, žehličku či vysavač. Ale
na to, abychom vybavili dva byty, to opravdu nebylo. Ukázal se však nový fantastický
partner. Zlínská vodárenská díky svému
Nadačnímu fondu Krok do života připravila
dívkám nevšední překvapení - možnost vybavení bytu. Dnes už bydlí ve svém malém
krásném bytečku se stolem, nábytkem,
křeslem, kobercem či postelí. Díky aktivním
lidem z této společnosti se podařilo jim také
najít práci.
V našem městě má náš domov opravdu
své místo a přátele, kteří nám nezištně pomáhají, ať už finančně či službou, radou,
materiálem. Díky Vám všem!
Mgr. Helena Stráská,
ředitelka dětského domova

Vánoční koncert: Již slunce z hvězdy vyšlo
Komorní smíšený sbor Canticum camerale se snaží ve vánočním čase představovat
zlínské veřejnosti skvosty barokní hudby,
které mnohdy zazní v autentické dobové
interpretaci ve Zlíně poprvé - G. Zrunek
Vianočna omša in F, A. Charpentier Missa
mase, G. F. Telemann - Otevřte brány,
H. Schutz - Historie o narození Ježíše Krista
apod.
Letošní vánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 28. prosince v 16.30 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba, bude spojen
se jménem
skladatele Adama Václava
Michny z Otradovic. Sbor pod vedením dirigenta Eduarda Tomaštíka uvede jeho vánoční mši "Již slunce z hvězdy vyšlo" pro sólisty, pěvecký sbor a komorní barokní
soubor smyčcových nástrojů.
Komorní sbor CANTICUM CAMERALE je
svým zaměřením na renesanční a barokní
hudbu v regionu ojedinělý. Od svého vzniku
v roce 1992 (zakladatel dirigent Roman
Válek) sbor pořádal pravidelné koncerty ve
Zlíně a okolí a získal řadu regionálních i me-

zinárodních ocenění. Dirigent sboru Eduard
Tomaštík vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění obor dirigování sboru
a dirigování orchestru. V centru jeho zájmu
stojí hudba duchovní. V roce 1998 založil
komorní soubor staré hudby Societas
Incognitorum, jehož je dodnes uměleckým
vedoucím.
Program:
Adam V. Michna: Vánoční mše "Již slunce
z hvězdy vyšlo", Vánoční rosička, Vánoční
Kolíbání, Vánoční magnet a střelec, T. Merula: Sonata "La Cattarina", A. Mazák:
Nobilissime Jesu, Philipp Rittle: Pastorela,
Jacobus Handl Gallus: Dies sanctificatus
illuxit, Laudate Dominum, G. Battista Aloisi:
O magnum mysterium.
Účinkují: K. Šujanová, soprán, D. Tomaštíková - Čermáková, alt, V. Richter, tenor, A. Procházka, bas, M. Kalista a L. Mik,
housle, O. Michal, violoncello, M. Čermák,
varhanní pozitiv.
- Sab -

Vánoční kamion zavítá do Zlína!
I letos rozváží Vánoční kamion Coca-Cola
tu pravou vánoční atmosféru po celé České
republice. Vánoční kamion vypadá přesně
tak, jak ho znáte z televizní reklamy, a přiváží k vám Santa Clause, hravé Elfy, spoustu zábavy, soutěží, písniček - a samozřejmě dárků.
Do Zlína přijede Vánoční kamion v pondělí 18. prosince 2006 a zastaví ve tři hodiny odpoledne na náměstí Míru. Před jeho příjezdem si již od deseti hodin budete
moci vyzkoušet jednu z atrakcí. Ve tři čtvrtě na tři začne vlastní program, během kterého se můžou děti zapojit do nejrůznějších
soutěží - například se zkusit protáhnout komínem či naplnit vánoční punčošky dárky
až po okraj. Malí i velcí návštěvníci kamio-

nu si budou moci zazpívat při karaoke svou
oblíbenou vánoční koledu či jinou známou
písničku. Kdo bude mít zájem, toho šikovní
Elfové vyfotí se Santa Clausem nebo se sobem Rudolfem. Fotografie budou poté umístěny na internetové stránky www.vanocnikamion.com, odkud si je budete moci
stáhnout. Sob Rudolf vás nechá sáhnout na
svůj červený nos a když si budete něco přát,
třeba se vám to splní...
V letošním roce je vše, co kamion přiváží,
zdarma, nelze u něj nic koupit či směnit za
víčka nebo etikety, dárky lze pouze dostat
nebo vyhrát v soutěžích.
Přijďte si i vy užít předvánoční odpoledne
plné dárků, zábavy a překvapení. Těšíme se
na setkání s vámi u Vánočního kamionu.

VÁNOCE S PEJSKY
Náš dětský domov sídlí ve Zlíně v budově společně se Základní školou speciální. Máme dvě rodinné skupiny dětí
s mentálním postižením. Protože jen
malá část z nich odjíždí na vánoční
prázdniny k rodinám či známým, snažíme se těm ostatním volné dny kolem
Vánoc zpestřit zábavným programem.
Jedním takovým, který se stal už tradicí, je vánoční setkání dětí s pejsky.
Jedná se o psy se speciálními zkouškami, které v našem domově i škole využíváme už 5 let ke canisterapii. Je to
metoda založená na přirozeném vztahu
dítěte k živému psu. Ten se pro něj stává zdrojem podnětů a velkou motivací
k učení, ke komunikaci, k pohybu
apod. V současné době k nám za tímto
účelem dochází pravidelně devět canisterapeutických psů.
"Už se na pejsky moc těším. Budeme
zase závodit, hrát si, dávat jim pamlsky...", říká 17letá Ilona, která si na
všechny tři předchozí "canisbesídky"
moc dobře pamatuje.
U stromečku si společně se psy děti
zábavnou formou užijí celé odpoledne.
Závodí s nimi v různých disciplínách kdo dříve proleze tunelem, přinese gumový kroužek, vylíže jazykem kelímek
s jogurtem - vždycky se společně moc
nasmějeme a pobavíme. Někdy vyhrají děti, jindy zase psi.
Ke každým Vánocům patří také nadílka dárků. Ty si tentokrát připravují
děti pro pejsky: nakreslí jim obrázky,
do balíčku nachystají psí pamlsky.
Následuje společné posezení u vánočního cukroví s páníčky těchto psů, neboť se jim sluší poděkovat za to, že za
námi po celý rok ve svém volném čase
chodili a i oni se stali velkými kamarády našich dětí.
Tím ale náš program nekončí.
Zejména starší děti mají v oblibě volnou zábavu, kdy si každý může libovolně pohrát se svým oblíbeným psem,
zavést si jej k sobě do pokoje, pomazlit
se s ním. Naši psi jim svou lásku opětují trpělivostí a vstřícností, nikdy děti
nezklamou. "Takový živý plyšák, to je
něco docela jiného než ti na poličce,
moc ráda si je hladím," říká Ilonka.
Jen velmi neradi se v tento den vždy
až za tmy loučíme s Betynkou, Benem,
Ticou, Cali, Laky a ostatními. Musíme
si slíbit, že za rok se u nazdobeného
stromečku zase sejdeme.
"Teto, kolikrát se ještě vyspím, než
budou Vánoce?" ptá se Ilonka a začíná
na velký papír kreslit jeden z dalších
portrétů psů, které tak ráda maluje.
Nejhezčí obrázky pak budou na ně čekat pod letošním vánočním stromečkem.
Spolu s Ilonkou Klubalovou
napsala teta Zorka,
Základní škola speciální
a Praktická škola
při Dětském domově Zlín,
Lazy 3695
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Prosinec v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274
Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské
a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)
- na koncerty a kulturní akce ve Zlíně pořádané agenturou Pragokoncert Bohemia

VELKÉ KINO
tel. 577 432 936
1. prosince - KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín pořádá:
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
Atraktivní skladby širokého žánrového spektra od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových
big-bandů. Začátek v 19 hodin
2. - 5. prosince v 17 hodin (kromě pondělí 4. prosince)
LOVECKÁ SEZÓNA
USA-2006- 86 minut-český dabing-animovaný-premiéra-Falcon-(0)
Upovídaný jelen Elliot přesvědčí zdomácnělého medvěda
grizzlyho Booga, aby opustil svůj pohodlný domov.
Režie: Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi
2. a 3. prosince v 19.30 hodin
MALÁ MISS SUNSHINE
USA-2006-102 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Nekonvenční americká rodinná komedie o jedné z nejroztomilejších dysfunkčních rodin, které se v poslední
době objevily na filmovém plátně...
Režie: Jonathan Dayton, Valerie Faris
4. prosince v 10 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
ČR-2006-110 minut-Falcon-(15)
Milostný příběh mladé ženy řešící dilema lásky ke dvěma
mužům. Režie: Jan Hřebejk
4. prosince v 16.30 hodin
Pořádá agentura Velryba Zlín:
VÁNOČNÍ DÁDA HITPARÁDA!
Zbrusu nový vánoční program Dády Patrasové se spoustou soutěží, písniček a povídání..
4. a 5. prosince v 19.30 hodin
PO HLAVĚ DO...
ČR-2006-89 minut-premiéra-Bioscop-(15)
"Jdi do klidu, stíhané můžeš bejt až od patnácti..."
Provokativní komedie. Režie: Marcel Bystroň
6. prosince - KINO NEHRAJE
Agentura EMP -Luděk Malár Zlín pořádá:
VÁNOČNÍ KONCERT ALICE KONEČNÉ A JEJÍCH
HOSTŮ
Hlavní host večera je Vladimír Hron, začátek v 19 hodin
7., 8.,10. a 13. prosince v 17 hodin
SPLÁCHNUTEJ
Velká Británie-2006- 86 minut-český dabing-animovaný-premiéra-Bontonfilm-(0)
Roddy St.James je rozmazlený myšák z lepší společnosti. Režie: David Bowers, Sam Fell
7. ,8., 10. a 13. prosince v 19.30 hodin
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Francie/Španělsko/Německo-2006-147 minut-titulkypremiéra-SPI-(12)
Film podle známého bestselleru Patricka Süskinda.
V hlavních rolích Ben Whishaw a Dustin Hoffman.
Režie: Tom Tykwer
9. prosince - KINO NEHRAJE
Belly Dance Group ve Zlíně pořádá ORIENTÁLNÍ SHOW
APHRODITE, začátek v 18 hodin
11. prosince - KINO NEHRAJE
Agentura Pragokoncert pořádá vystoupení travesti skupiny SCREAMERS v programu "VÁNOČNÍ SPECIÁL",
začátek v 19 hodin
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12. prosince - KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín pořádá:
HRADIŠŤAN
Vánoční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou. Začátek v 19 hodin
14. - 20. prosince v 17 hodin (kromě 17. prosince)
HAPPY FEET
USA-2006-108 minut- český dabing -animovaný- premiéra-Warner Bros.-(0)
Pokud neumíte zpívat, jste mezi tučňáky z arktických
plání nikým. Režie: George Miller
14. - 16. prosince v 19.30 hodin
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK
USA-2006-91 minut-titulky-premiéra-WarnerBros.-(15)
Staňte se svědky zrození strachu
Režie: Jonathan Liebesman

30. 12. VÁNOČNÍ SEN - 69 minut
Vánoční sen, Trápení medvídka Brumly, Jak
šli nadělovat a další.

KINO KVĚTEN
tel. 577 103 284
Začátky představení v pátek - neděli v 17 a v 19.30 h,
pokud není uvedeno jinak,
v pondělí v 19 h program Kina Art.
1. - 3. prosince v 17 hodin
STORMBREAKER
USA/Německo/Anglie-2006-93 minut-premiéra-Bioscop-(0)
Nikdy nejsi dost mladý na to, abys zemřel...
Režie: Geoffrey Sax

17. prosince v 10 hodin
Agentura Pragokoncert uvádí premiéru nového pořadu
pro děti
"FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU"

1. - 3. prosince v 19.30 hodin
HADI V LETADLE
USA-2006-107 minut-titulky-prem.-WarnerBros.-(12)
Teror v oblacích - není kam uniknout.
Režie: David R.Ellis

17. prosince - KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín pořádá:
HANA a PETR ULRYCHOVI
Vánoční koncert je letos obohacen o písničky z nového
CD "Stromy, voda, tráva".
Začátek v 19 hodin

4. prosince v 19 hodin
(a)
ČAS
Jižní Korea-2006-96 minut-titulky-prem.-Artcam-(15)
Může skalpel plastického chirurga zastavit čas? Může ho
zastavit láska? Režie: KIM Ki-duk

18. - 20. prosince v 19.30 hodin
VOLVER
Španělsko-2006- 120 minut-titulky-prem.-Falcon-(15)
Když duchové tančí tango...
Režie: Pedro Almodóvar
20. prosince ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
PIRÁTI Z KARIBIKU - TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
USA-2006-151 minut- titulky-Falcon-(0)
Johnny Depp, Orlando Bloom, Naomie Harris, Keira
Knightley v dobrodružném a velkolepém pokračování filmového hitu z roku 2003. Režie: Gore Verbinski
21. - 26. prosince v 17
a v 19.30 hodin (kromě 24. prosince)
+ 27. - 30. prosince v 17 hodin
ERAGON
USA-2006-115
minut-český
dabing-premiéraBontonfilm-(12)
Fantazie o patnáctiletém chlapci Eragonovi, který se stane nositelem osudového dědictví.
Režie: Stefen Fangmeier
27. prosince v 19.30 hodin
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu
40 LET PANIC
USA-2005-116 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Každý určitě rád vzpomíná na to, jaké to bylo poprvé.
Existují jen dvě výjimky. Lidé, kterým to se sexem tragicky nevyšlo, a Andy Stitzer (Steve Carell)...
Režie: Judd Apatow
28. - 30. prosince v 19.30 hodin
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
USA-2006-109 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Skvostná královna módy Meryl Streepová dusí jako šéfredaktorka časopisu pro ženy mladičkou absolventku
žurnalistiky...
Režie: David Frankel
24. a 31. prosince KINO NEHRAJE

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Hrajeme v sobotu v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o.
- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ
2. 12. ČTYŘLÍSTEK - 62 minut
Krtek a autíčko, Krakonoš a ovčák, Potkali se
u Kolína a další.

5. 12. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PO REKONSTRUKCI KINA
15 h - AUTA
USA-2006-116 minut-český dabing-anim.-Falcon-(0)
Velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen se během
cesty na velkolepý šampionát zatoulá do ospalé
Kardanové Lhoty. Režie: John Lasseter
VSTUP VOLNÝ
17 h - EXTRÉMNÍ SVAHY
USA-2005-110 minut-titulky-BLUE SKY FILM-(12)
Sjezd na hraně života - pět nejlepších prknařů světa, hory, adrenalin, riziko...
Režie: Kemp Curly, Kevin Harrison.
VSTUP VOLNÝ
19.30 h - DOBRÝ ROČNÍK
USA-2006-117 minut-předpremiéra-titulky-Bontonfilm(0)
Každý jednou dospěje - možná... Komedie s Russellem
Crowe, Albertem Finney a Marion Cotillard v hlavních
rolích. Režie: Ridley Scott
VSTUP NA POZVÁNKY
8. - 10. prosince v 17 hodin
KLIK-ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
USA- 107 minut-titulky-premiéra-Falcon-(0)
Život mi řídí dálkové ovládání - komedie.
Režie: Frank Coraci
8. - 10. prosince v 19.30 hodin
GRANDHOTEL
ČR-2006-96 minut-Bontonfilm-(0)
Nová komedie Davida Ondříčka se odehrává v hotelu
Ještěd.
11. prosince v 19 hodin
(a)
BEASTIE BOYS
USA-2006-90 minut-titulky-premiéra-Aerofilms-(15)
Banda nezkušených kameramanů na vyprodaném koncertě Beastie Boys. Režie: Nathanial Hörnblowér
15. prosince v 17 a v 19.30 hodin
a 16. prosince v 17 hodin
KUPŘEDU LEVÁ, KUPŘEDU PRAVÁ
ČR -2006-70 minut-premiéra- Aerofilms-(12)
Kdo jsou mladí lidé, kteří nám mohou za pár let vládnout?

16. 12. O HLOUPÉM PECIVÁLOVI - 64 minut
O hloupém Peciválovi, Mokrá pohádka, Růžový
slon, Autíčková romance a další.

16. prosince v 19.30 hodin
a 17. prosince v 17 a v 19.45 hodin
SKRYTÁ IDENTITA
USA-2006-152 minut- titulky-WarnerBros.-(12)
Tajný policista Billy Costigan (Leonardo Di Caprio) je pověřen úkolem infiltrovat zločineckou síť.
Režie: Martin Scorsese

23. 12. KRTEK A SNĚHULÁK - 58 minut
Krtek a sněhulák, Psí nebe, Půlnoční příhoda,
Popletená planeta a další.

18. prosince v 19 hodin
PŮL ČTVRTÉ
ČR-2006-75 minut-premiéra-Artcam-(0)

(a)

Prosinec v kultuře
Film o bohatém životě v chudém kraji - celovečerní dokument se odehrává na Zakarpatské Ukrajině.
Režie: Tomáš Hodan
22. a 23. prosince v 17 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
USA-2006-89 minut-animovaný-český dabing-Warner
Bros-(0)
Kreslený příběh o tom, co se vám může stát, když se navezete do mravenčí kupky...
Režie: John A. Davis
22. a 23. prosince v 19.30 hodin
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
USA-109 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Skvostná královna módy Meryl Streepová dusí jako šéfredaktorka časopisu pro ženy mladičkou absolventku
žurnalistiky...
Režie: David Frankel
24. - 28. prosince KINO NEHRAJE
29. prosince v 17 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
SHOW ZAČÍNÁ
Velká Británie-2005-103 minut-titulky-SPI-(12)
Londýn 1937. Laura Hendersonová, bohatá žena právě
pohřbila svého milovaného manžela a teď se nudí.
Režie: Stehen Frears

10. neděle v 19 h
VÁNOČNÍ KONCERT LÁDI KERNDLA
s orchestrem Jazz Friends a hostem TEREZOU
KERNDLOVOU
14. čtvrtek v 10 h
Karel Čapek:
R.U.R.
16. sobota v 19 h - premiéra
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij:
KDO HLEDÁ, NAJDE
17. neděle v 17 h
VÁNOČNÍ KONCERT SDRUŽENÍ DECHOVÉHO
ORCHESTRU MLADÝCH ZLÍN
u příležitosti 60. výročí založení SDOM
19. úterý v 10 h
D. Wasserman - J. Darion - M. Leigh:
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
19. úterý v 19 h - 1. abonentní řada
KDO HLEDÁ, NAJDE
20. středa v 10 h
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
21. čtvrtek v 10 h
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Hrajeme v neděli v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o.
- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ
3. 12. O PEJSKOVI A KOČIČCE - 61 minut
Jak ulovit tygra, Krtek a telefon, Sněžný muž
a další.
10. 12. LYŠAJŮV SEN - 62 minut
Krtek a zápalky, Vánoční stromeček, Jak
Mikeš zachránil Bobeše a další.
17. 12. KOČIČÍ SLOVO - 60 minut
Lup, Leo u fotografa, Kočičí slovo,Vánoční sen
a další.
30. prosince 2006 - 4. ledna 2007 KINO NEHRAJE
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTSKÉ DIVADLO
tel. pokladna 577 636 207, fax: 577 636 300
http://divadlo.zlin.cz,
e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

21. čtvrtek v 19 h - 10. abonentní řada
R.U.R.
22. pátek v 10 h
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
22. pátek v 19 h - 7. abonentní řada
KDO HLEDÁ, NAJDE
25. pondělí ve 14.30 h
PUF A MUF
26. úterý v 19 h
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
28. čtvrtek v 19 h - derniéra
dle pana de Beaumarchais:
FIGAROVA SVATBA aneb Figaro sem Figaro
tam aneb Perný den
29. pátek v 19 h - 5. abonentní řada
KDO HLEDÁ, NAJDE
30. sobota v 19 h - 6. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE

STUDIO „Z“

VELKÝ SÁL
1. pátek v 19 h
W. Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
2. sobota v 16 h a v 19 h
VÁNOČNÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Hosté: L. Županič, M. Vítková, I. Kousalová, J. Šmikmátor, I. Dohnalová
3. neděle ve 14.30 h
N. Tanská - Z. Mikotová: PUF A MUF
Po představení Mikulášská nadílka pro děti
6. středa v 10 h
J. Brdečka - J. Rychlík - V. Hála:
LIMONÁDOVÝ JOE
7. čtvrtek v 10 h mimo předplatné
a ve 14.30 h - 28. abonentní řada
M. Macourek - J. Soprová: MACH A ŠEBESTOVÁ
Slezské divadlo Opava
8. pátek v 18.30 h - zadáno
LIMONÁDOVÝ JOE
9. sobota v 19 h - derniéra
Z. Fibich - J. Vrchlický: SMRT HIPPODAMIE
Společný projekt Městského divadla Zlín
a Filharmonie B. Martinů

4. pondělí v 10 h
Allan Poe:
JÁMA A KYVADLO
5. úterý v 10 h
JÁMA A KYVADLO
11. pondělí v 19 h
B. Hrabal - J. Krasula:
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

DIVADÉLKO V KLUBU
12. úterý v 19 h - zadáno
J. Holcman - K. Semerád:
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE,
POLETÍME... aneb Neklidná noc
15. pátek v 16 h - zadáno
A. Goldflam:
MATYLDA A EMÍLIE aneb CO DĚLAT...
18. pondělí v 19 h - zadáno
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE,
POLETÍME... aneb Neklidná noc
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Štefánikova 91, www.malascenazlin.cz
tel.: 776 575 307
8. 12. - Když tančila
Romantická láska americké tanečnice Isadory
Duncanové a ruského básníka Jesenina.
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
10. 12.
U nás v Nesvárově aneb Kdo přemůže draka
Pohádka. Začátek představení v 15.30 h, vstupné
40 Kč
11. 12.
WOODY, WOODY... aneb 36. repríza, Woody, jak
ho ještě neznáte
Historicky první scénické čtení v Kavárně Malá
scéna
Začátek představení v 19 h, vstupné 50 Kč
15. 12. - N. V. Gogol - Ženitba
Komedie o tom, že není snadné se rozhodnout.
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
17. 12. - PIPI dlouhá punčocha, premiéra
Pohádka. Začátek představení v 15.30 h, vstupné
40 Kč
21. 12. - N. V. Gogol - Ženitba
Začátek představení v 19 h, vstupné 60 Kč
26. 12. - PIPI dlouhá punčocha
Pohádka - Začátek představení v 15.30 h, vstupné
40 Kč
HRAJEME OPĚT NA MALÉ SCÉNĚ.
Změna programu vyhrazena

KRAJSKÁ GALERIE
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Oldřich Tichý. Retrospektiva
do 3. 12.
F. L. Gahura - projekty, realizace
a sochařské dílo
12. 12. 2006 – 18. 2. 2007
ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Ivan Bergman - architektonická tvorba

do 4. 2. 2007

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

od 21. 11.

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 12,
13 - 17 hodin.
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních prostor galerie.

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 730 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz
7. 12. v 19 hodin, Dům umění
Jihoamerické rytmy
Astor Piazzolla: Dvojkoncert "Hommage a Liége"
Heitor Villa-Lobos: Preludium z Bachianas Brasileiras
č. 4
Jorge Morel: Fantasia de la Danza
Astor Piazzolla: Oblivion
Jorge Morel: Preludium
Roland Dyens: Tango en Skai
Nikolaj Rimskij - Korsakov: Španělské capriccio
Sólisté: Duo guitarinet, Krzysztof Pelech, kytara, Jan
Jakub Bokun, klarinet, Polsko
Dirigent: Jan Jakub Bokun, Polsko
9. 12. v 19 hodin, Městské divadlo Zlín, derniéra
Vrchlický, Fibich: Smrt Hippodamie
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Prosinec v kultuře
21. 12. v 19 hodin, Dům umění
Vánoční koncert
G. F. Händel: Hudba k ohňostroji
A. Vivaldi: Koncert pro dvě violoncella
G. F. Händel: Koncert pro dvě violoncella
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Spoluúčinkuje: Canticum camerale
Sólisté: Dominika Hošková, violoncello, Jiří Hošek, violoncello
Kateřina Kněžíková, soprán, Kamila Ševčíková, alt,
Tomáš Kořínek, tenor, Josef Škarka, bas
Dirigent: Roman Válek

ků, Ája Kadlecová - perníkářka, Jana Návratová - vizovické pečivo, velký sál - Hana Sládková - keramička

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

14. a 15. 12. (9-12, 13-16.30 hodin) - přednáškový sál
Vánoční dílna - výroba vánočních ozdob a drobných
dárků z různých materiálů
přednáškový sál - Jaroslav Martínek - keramik

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE příprava na těhotenství a porod.
Každý pátek - Klub maminek, cvičení na balonech
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

4. - 21. 12. (9-12, 13-16.30 hodin) - malý sál
NOVÝ BETLÉM - Realizace figurek pro "nový betlém",
který budou děti postupně dotvářet v průběhu výstavy
Vánoce očima dětí

PROGRAM
12. 12. v 8.30 a 10 h - Dům kultury
Mrazík - legendární ruská pohádka v podání členů divadelního souboru Opona.

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty po celou
koncertní sezonu v pokladně FBM Zlín - přízemí Domu
umění, po - čt 14.30 - 17 h, v den koncertu 14.30 20 h.

21. 12. v 17 hodin
Slavnostní vernisáž "NOVÉHO BETLÉMA" s kulturním
programem žáků ze ZŠ Komenského II ve Zlíně.

DIVADELNÍ SOUBOR STUDIO T
zve malé i velké diváky na poslední představení pohádky
BUBÁCI, které se uskuteční v neděli 10. 12. v 10 hodin
v sále Domu kultury ve Zlíně.

SPOJOVACÍ CHODBA
Autobus k Domu umění odjíždí v 18.40 h od Tržnice
pouze ve čtvrtek.
Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webové adrese: www.fbmzlin.cz

Výstava Šťastné a veselé Vánoce představí krásu a proměny vánočních pohlednic od počátku 20. století až do
současnosti.
Otevřeno:
ÚT - NE 9-12, 13 - 17 h (v 16.30 poslední návštěva)

MUZEUM
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632,
www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
VÁNOCE V MUZEU 2006
2. 12. v 16 hodin - velký sál muzea - vernisáž výstavy
Půjdem spolu do Betléma
Výstava ve velkém sále muzea představí návštěvníkům
a především školním skupinám betlémy a jejich historii.
Vánoce očima dětí
Výstava v malém sále muzea bude zaměřena na výtvarné práce dětí ze základních škol, základních uměleckých
škol a ze soukromých sbírek. V tvůrčích dílnách budou
děti postupně dotvářet nový betlém, který tak v průběhu
výstavy vznikne.
21. prosince bude tento betlém slavnostně představen
veřejnosti.
3. 12.
9 - 15 hodin - Mikulášský jarmáček na nádvoří zámku
ve Zlíně
9.30 hodin - Mikulášský rej - FS KAŠAVA (muzeumnám. Míru-muzeum)
v 11 hod. a ve 13.30 hod. - Vánoční hra - (DS KAŠAVA)
- přednáškový sál
4. a 5. 12. (9-12, 13-16.30 hodin) - přednáškový sál
ČERTOVSKÁ DÍLNA
Výroba tradičních mikulášských masek
Celý týden bude v malém sále - tvůrčí dílna "Nový betlém"
6. 12. (9-12, 13-16.30 hodin)
Velký sál - Oldřich Unar - řezbář
7. 12. (9-12, 13-16.30 hodin)
Velký sál - František Zuska - výroba slaměných ozdob
8. 12. (9-12, 13-16.30 hodin)
velký sál - Magdalena Zavrtálková - výroba betlému
z rouna
6.-8. 12. 2006 v 17 hodin (přednáškový sál)
VÁNOČNÍ KONCERTY
Profesionální škola klávesových nástrojů ve Zlíně
12. 12. v 9, v 11, ve 14.40 a v 17 hodin
- přednáškový sál
Přednášky - ing. Rostislava Rajchla z Uherského
Brodu s názvem "CESTA ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU"
- ASTRONOMICKÁ SYMBOLIKA VÁNOC - přednášky
jsou určeny školní mládeži a široké veřejnosti
Velký sál
- Ludmila Čechová - výroba betlémů ze šustí
13. 12. (9-12, 13-16.30 hodin) - přednáškový sál
PEKAŘSKÁ DÍLNA - pečení a zdobení vánočních perníč-
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OBJEKTY POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ
MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se
nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru
města - budova č.1.
Otevřeno:
listopad, prosinec ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
Poslední prohlídka v 16 hodin, pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Přednáškový cyklus
12. prosince
CESTA ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU
- ASTRONOMICKÁ SYMBOLIKA VÁNOC
Přednáška s videoprojekcí, přednáší ing. Rostislav
Rajchl z hvězdárny v Uherském Brodě.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
začátek v 17 hodin.
19. prosince
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Prohlídka výstavy s odborným výkladem.
Výstavní sály Muzea jihovýchodní Moravy, začátek
v 16 hodin.
Po prohlídce výstavy srdečně zveme všechny členy
KPVU a knihy na přátelské posezení
při příležitosti vánočních svátků a ukončení roku
2006.

VÝTVARNÉ KURZY
Věra Machalínková, Dům kultury,
informace - tel. č. 728 989 184
Výtvarné kurzy pro děti 5 - 16 let (Po, St, Pá)
Večerní kresba podle modelu - Pá
Malířské techniky (Út a St)
Knihařský kurz - Čt
Zápis do výtvarných kurzů na období leden - červen
2007 se koná ve středu 13. 12., 12 - 17 hod. v DK
Výstava ve III. etáži Domu kultury
BARVAMI BABÍHO LÉTA
výtvarné práce dětí výtvarného kurzu v DK

GALERIE
GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),
tel.: 577 240 036, 603 491 601,
e-mail: chp.zlin@charita.cz
14. 12. v 16 hodin Půjdem spolu do Betléma.
Vystoupí žáci ZŠ Dřevnická 1790 pod vedením Mgr. Evy
Studené a Mgr. Libuše Žáčkové.
14. - 15. 12. od 15 do 19 hodin se uskuteční ve spolupráci s firmou Celebra malování baněk.
18. 12. v 18 hodin Komorní sál ZUŠ Štefánikova:
Třináct písní, ... aneb Koncert, který nebyl. Hudební
doprovod Miroslav Křivánek (housle) a Viktor Kozánek
(violoncello).
22. 12. v 17.30 hodin Klub přátel hudby a poezie připravil nejen pro své členy "Vánoční Vnímání" - básně,
písně, koledy.
Změna programu vyhrazena!
Komplex obchůdků Chráněného pracoviště s výrobky
chráněných dílen otevřen po-pá 10-19 h, so 10-14 h
a při kulturní akci.
Kavárna s galerií otevřena pro veřejnost po-pá 10-20 h,
so 10-14 h, ne 14-20 h

Vstupné na přednášky - pro členy KPVÚ 10 Kč, pro nečleny 20 Kč.

GALERIE K + P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná I/1779, tel.: 577 437 651, 603 463 673
e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

DŮM KULTURY

Autorská výstava: Sadílková Jitka - obrazy
Vánoční výstava: Vladimír Suchánek, Ota Janeček,
Herbert Kisza, Olbram Zoubek a další.
Otevřeno: Po - pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, so 9 - 12 h

tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Zápis do kurzů na II. pololetí školního roku 2006/07
se uskuteční 22. 1. 2007 - 25. 1. 2007 od 13 do 17
hodin. Platba kurzů v hotovosti.
Poslední volná místa v jazykových kurzech:
Angličtina, němčina, italština, španělština, francouzština, ruština pro začátečníky i pokročilé, AJ úroveň FCE
POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
Junior aerobic pro děti od 4 do 14 let (úterý)
NOVINKY:
Dopolední cvičení rodičů s dětmi od 3 do 4 let (čtvrtek)
Angličtina pro děti ve věku od 5 do 7 let
Poslední místa v pohybových kurzech:
Platba kurzů v hotovosti.
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže.
Kalanetika (čtvrtek), kondiční cvičení (čtvrtek), rehabilitace (středa)

GALERIE ATELIÉR, Santražiny 3061
tel.: 603 727 950, www.galerieatelier.cz
Zuzana Honsová: Výstava obrazů naivního umění
Otevřeno: po - pá 13 - 18 hodin
GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
Vánoční maličkosti aneb přejeme krásné Vánoce prodejní výstava.
Ilja Hartinger:
VÝSTAVA OBRAZŮ K VYDÁNÍ KALENDÁŘE
Otevřeno: út-pá 9 - 19 hod., so 9 - 14 hod.
Info: www.galerieatelier.cz
GALERIE KINCOVÁ
Sokolská 420, tel. 577 221 708, 603 366 715
e-mail: galerie@galeriekincova.cz, www.galeriekincova.cz
Otevřeno út - pá 10 - 13 h, 14 - 18 h, so 9 - 12 h

Prosinec v kultuře
GALERIE CELEBRA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879
do 23. 12. Prodejní výstava vánočních ozdob a vánočních dekorací - skleněné ozdoby, svíčky, lidové
ozdoby, adventní dekorace, textilní doplňky a mnoho jiného.
Každou adventní neděli setkání lidí, kteří nespěchají.
Ukázky řemesel, malování baněk na přání, něco pro zahřátí...

ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778,
tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz,
www.mestozlin.cz/alternativa
V průběhu výstav otevřeno:
Po - pá 8-12 h, 13-17 h, so - 10-16 h
PROGRAM:
8. 12. v 18 h
Předvánoční posezení se spisovatelkou Martou
Zapletalovou, její novou knihou Editin deník, a písničkářem Oldřichem Janotou.
Vstupné 30 Kč. Prodej vstupenek v Alternativě - kulturním institutu Zlín před zahájením programu.
do 16. 12.
Výstava gobelínů -" SLOVA"
Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském
Meziříčí představuje svá jedinečná díla současné tvorby,
ve kterých lze nalézt rytmickou kompozici, monumentalitu detailu i celku, vysokou výtvarnou úroveň a hlavně
skvělé kvalitní řemeslné zpracování gobelínů.
12. 12.
ZUŠ Yamaha - Popsong párty - soutěž amatérských
zpěváků. Začátek v 16 hodin. Vstup volný.

ZUŠ MALENOVICE
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,
www.volny.cz/zusm
5. 12. v 17.30 hod. Žákovský koncert, zrcadlový sál
ZUŠ
11. 12. v 16,00 hod. Vánoční koncert, ZŠ Tečovice
19. 12. v 17.30 hod. Slavnostní vánoční koncert,
modlitebna CASD Zlín - Malenovice
Ve vestibulu výtvarného oboru se bude v prosinci konat
výstava objektových i plošných prací na téma Domácí
štěstí.
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793
Hudební obory: klávesové nástroje (keyboardy), klávesové nástroje - klavír
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
Kontakt: tel.: 577 437 434, 736 102 424,
e-mail: harmonya@volny.cz
Info: www.volny.cz/harmonya
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Kontakt: Tel.: 603 772 353, 603 552 321,
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz,
www.skolayamaha.wz.cz
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz
Veřejné akce školy:
5. 12. Adventní koncert, obřadní síň zlínské radnice,
začátek v 18 hodin
17. 12. Vánoční koncert, kostel Panny Marie pomocnice
křesťanů, Jižní Svahy, začátek v 17 hodin
20. 12. Vánoční koledování pod širým nebem z balkonu
ZUŠ Harmonie, začátek v 17 h

MASTERS OF ROCK CAFÉ

PŘIPRAVUJEME
4. 1. - 20. 1. 2007
ANIMATORÁMA 07 - výstava - práce vedoucího pedagoga akad. mal. Michala Zemana a absolventů Ateliéru
animované tvorby Ústavu animace a audiovize Fakulty
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati.
Vernisáž výstavy se uskuteční 4. ledna 2007 v 18 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN, Štefánikova 91, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zusstef@zlinedu.cz, www.zusstef.zlinedu.cz
5. 12. Mikulášská besídka, komorní sál ZUŠ Zlín,
17.30 hod.
6. 12. Mikuláš s CM Strunka a Strunečka a folklorním
souborem Maryjánek, komorní sál ZUŠ Zlín,
17 hod.
12. 12. Vánoční besídka, komorní sál ZUŠ Zlín,
17.30 hod.
19. 12. Velký vánoční koncert, komorní sál ZUŠ Zlín,
17.30 hod.
20. 12. Vánoční koncert, Malá scéna, 18 hod.
18. 12. v 18 h - Komorní sál ZUŠ
Charita Zlín ve spolupráci se ZUŠ Štefánikova uvádí
Helenu Čermákovou a Gustava Řezníčka ve zpěvohře
Petra Hromádky na slova básní Bohuslava Reynka
Třináct písní, ... aneb Koncert, který nebyl. Hudební
doprovod Miroslav Křivánek (housle) a Viktor Kozánek
(violoncello).
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz,
tel.: 577 143 767
ADVENTNÍ KONCERT
Již několik let po sobě zveme zlínskou veřejnost na adventní koncert do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Letos to bude sobota 16. prosince v 17 hodin.
Hosty adventního koncertu budou děti z Dětského centra Burešov.
Přijďte se svátečně naladit a pomoci dobré věci.

OC Čepkov
tel.: 577 001 122,
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
7. 12. IN EXTREMO (DE)
- nejšílenější skupina světových koncertních pódií, svérázní "Rammsteini s dudami" slaví již 10. narozeniny.
Přijďte i vy oslavit tyto mistry originality a osobitého hudebního stylu.
16. 12. JAKSI TAKSI a ROCKOVÁ DVANÁCTKA
- další série trojkoncertů vítězů soutěže Rádia Rock Max
o účast na festivalu Masters of Rock 2007.
22. 12. Galavečer KICK BOXU
29. 12. RYCHLÉ ŠÍPY
- Slovácké divadlo Uherské Hradiště vám přináší vánočně novoroční dárek v podobě nejúspěšnější komedie.

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
13. 12. v 17 hodin: Hej, mistře...
Předvánoční vyprávění o Janu Jakubu Rybovi a jeho
slavné pastorální mši s hudebními ukázkami, ve spolupráci s Domem seniorů. (Ústřední knihovna, sálek hudebního oddělení)
14. 12. ve 14 hodin: Předvánoční kratochvíle
- výtvarná dílna pro děti od 7 let
(Ústřední knihovna, oddělení pro děti)
12., 15. a 19. 12. v 10 hodin:
Kouzlo vánočních zvyků
- beseda pro žáky 1. - 5. tříd
(Obvodní knihovna Jižní Svahy, oddělení pro děti)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
4. 12. 10 - 12 h: Internet na první pokus
(seznámení s internetem, vyhledávání informací)
11., 14. a 15. 12. 10-12 h: Internet pro seniory
(základy práce s počítačem ve WINDOWS, práce s internetovým prohlížečem, vyhledávání infor. na internetu)

13. 12. 15 h: Elektronický katalog knihovny
(hledání dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se čtenářským kontem apod.)
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním
a referenčním centru knihovny nebo na telefonním čísle
577 210 018, linka 126 nebo 122, příp. na e-mailu tomancova@kfbz.cz. Kurzy jsou bezplatné.
VÝSTAVY
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
prosinec:
Voskové Vánoce - výrobky Chráněné dílny Naděje, pobočky Zlín (vitríny v 1. a 2. patře)
Ze starozlínských pověstí - výtvarný obor ZUŠ Štefánikova (chodba v přízemí)
OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY
prosinec: Zima maluje - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
prosinec: výstavky z MŠ Malenovice, tř. Svobody
20. 12.: Sanitární den - zavřeno
23. a 30. 12.: zavřeno

DDM ASTRA
DDM Astra, Družstevní 4514, tel.: 577 142 742
Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková)
ddmastra@volny.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková)
ddmastra@volny.cz
3. 12. Mikulášská show
pro rodiče s dětmi.
Mikulášská nadílka, čertovské hry a soutěže.
Začátek v 15 hod. Vystoupí folklorní soubor
Laštověnka, Píšťalka, orientální tance, diskotance
4. 12. Malá vánoční dekorace Přijďte si vyrobit drobné dekorace z přírodních materiálů. S sebou
malé špičaté nůžky. Začátek v 18 hod. Cena 85
Kč.
9. 12. Předvánoční dílna 9-13 h. Výroba dárků,
ozdob, pečení perníčků, Vizovické pečivo, vánoční přáníčko a další. Vstup 25 Kč.
16. 12. Volná sobota 9.30-13 h. Práce ve výtvarném
ateliéru, počítače, hry, soutěže - zdarma.
Novinka: Kurz studené kuchyně, pro začátečníky i pokročilé, 1x měsíčně
Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová)
simkova.ddmastra@volny.cz,
petra.brodinova@seznam.cz
17. 12. Adventní neděle, ZŠ Křiby - odp. vánočních
zvyků a písniček, určeno pro veřejnost
Volná místa v kroužcích: Indiáni, Cestovatel, Klavír
Oddělení TVS a TU
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030,
ddmpriluky@volny.cz
6. 12. Turnaj v NHL 2007 - PlayStation 2,
14-18 h, Nákupní centrum Čepkov-dětský koutek
Přihlášky 3-4členných družstev do pondělí 4. 12. V rámci turnaje se uskuteční autogramiáda hráčů HC Hamé.
Info: Milan Rábek.
27. 12. Vánoční turistická vycházka "Po stopách
zvířátek"
Sraz v 9 h u II. segmentu. S sebou uzeninu na opékání,
teplý čaj a krmivo pro zvířátka. Předpokládaný návrat
kolem 14 h. Info: Petr Svoboda, tel. 608 743 908.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz
8. 12. Výroba perličkových vánočních ozdob
13.30-17 hod.
Zapomenutá česká vánoční tradice výroby zajímavých
ozdob na vánoční stromeček.
Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz
16. 12. Za zvířátky do lesa - tradiční zimní vycházka.
S sebou svačinku pro vás a také dobroty pro zvířátka.
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Prosinec v kultuře
Sraz v 9 h u Velkého kina. Pro děti, mládež, dospělé i seniory!

řadu M. Reifové pro děti s názvem "FRANTIŠKOVO
ČAROVÁNÍ S MAJDOU"

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz
15. 12. Vánoční ladění
lidové zvyky, výroba vánoční dekorace, balení dárečků
netradičními technikami. 13.30 - 17.30 h, vstupné 25 Kč
Novinka: Včelařský kroužek

19. 12. ve 20 hod. - Kostel sv. Filipa a Jakuba
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2006.
Gospelové vánoce ve Zlíně mají již svou dlouholetou tradici. Letos k vám zavítá slavný gospelový soubor NEW
ORLEANS GOSPEL - Topsy Chapman & Solid Harmony
(USA). Půjde o jediný koncert ve zlínském kraji!
Vstupenky již v předprodejích!

Divadelní soubor Houpačka zve diváky na sobotní večer 2. 12. do KD na Lukově.
Soubor se představí s divadelní hrou PĚT RAN DO
ČEPICE. Akce se uskuteční od 19 h.

MATEŘSKÉ CENTRUM
MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
Pravidelné programy:
Pondělí - Břišní tance pokročilí (P. Boudová), úterý Břišní tance začátečníci, středa - Tvořivá středa, Masáže
kojenců, Kurz předporodní péče, čtvrtek - Kolo mlýnský, Kurz předporodní péče, pátek - Angličtina (I. Tichá),
Cvičení maminek (B. Babíková)
PROGRAM:
4. 12., 9.00 h Co je důležité vědět před zápisem dětí do MŠ - beseda s p. řed. Bařinovou (možnost hlídání
dětí)
5. 12., 9.30 - 10.30 h Mikulášská nadílka pro děti
8. 12., 12.00 h Prodejní výstava dětského a kojeneckého zboží
9. 12., 14 h Vánoční dílna pro školáky
Z provozních důvodů bude MC v době od 11. 12. 2006
do 5. 1. 2007 uzavřeno!
Pro rodiče s dětmi nabízíme:
4. 12. od 9 hod. v MC - Vše kolem zápisu dětí do MŠ
a informace o MŠ
MC KOPRETINKA,
tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín
tel.: 577 217 838, (www.kopretinka.cz)
7. 12. Andělská nadílka dětem (zač. v 10 hod.)
18. 12 - 19. 12. Vánoční bazárek hraček (prodej od 8 do
18 hod.)
21. 12. - loučení s Kopretinkou
Oznamujeme všem maminkám smutnou zprávu, že
od 1. 1. 2007 bude mateřské centrum Kopretinka
ZRUŠENO!
Děkujeme všem maminkám a dětem, které nás za 6 let
působnosti navštěvovaly a rády se k nám vracely.
BABY DOMINO,
MŠ Družstevní, Jižní Svahy
Informace na telefonech: 737 675 844, 577 218 708,
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz
Nabízíme nejrůznější programy pro nastávající maminky, pro maminky s dětmi i kurzy pro rodiče.
REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY,
tel. 577 223 056
Středa 6. 12. od 10 h
Vánoční pohádka, zpívání koled, nadílka

AGENTURY
AGENTURA PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com
11. 12. Velké kino
- Vánoční speciál travesti skupiny SCREAMERS.
17. 12. v 10 hod. - Velké kino - PREMIÉRA nového po-
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21. 12. FUTURUM
Brněnská rocková legenda v čele s Romanem
Dragounem
Vstup: 100 / 130 Kč
27. 12. DEEP PURPLE REVIVAL
Koberec Band & Frank Zappa Quartet
Tradiční sváteční nadílka rockové klasiky...
Vstup: 100 Kč

AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz

KLUBY DŮCHODCŮ

DÁDA PATRASOVÁ
4. 12., Velké kino, 16.30 h Vánoční Dáda hitparáda!
Zbrusu nový vánoční program Dády Patrasové se spoustou soutěží, písniček a povídání.

DŮM SENIORŮ,
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
2. 12. ve 13.30 h - Kavárnička
5. 12. ve 14.00 h - Vánoční posezení
13. 12. v 17.00 h - Hudební středa v Krajské knihovně F. Bartoše
14. 12. ve 13.30 h - Ruční práce
Út a čt - cvičení pro ženy

MŇÁGA & ŽĎORP
7. 12., Velryba Music Bar, 21 h
Skupina Mňága & Žďorp přijíždí s novou deskou "Dutý,
ale free", kterou vydala 15. 9.
HRADIŠŤAN
12. 12., Velké kino, 19 h
Vánoční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou.
Uslyšíte písně z jejich vlastní tvorby, písně lidové a historizující - o lásce, o lidském životě, o dětském světě.
OLYMPIC - TRILOGY TOUR 2006
14. 12., Sportovní hala Novesta, 19 h
Ty největší hity z Prázdnin na Zemi, Ulice a Laboratoře
a spousta dalších překvapení!
Každá vstupenka je zároveň slevový kupón, za který si
můžete v den koncertu zakoupit DVD za symbolickou
částku 99 Kč. Toto DVD bude po dobu turné k dostání
pouze na koncertech!
HANA a PETR ULRYCHOVI
17. 12., Velké kino, 19 h
Vánoční koncert je letos obohacen o písničky z nového
CD "Stromy, voda, tráva".

KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 10. 12.
od 14 do 19 hodin.
KLUB DŮCHODCŮ, Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání každé pondělí a středu začínají ve
13 hodin.
Pondělí až pátek od 9 do 12 h stolní tenis, út a čt od
14 h šipky.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
O nedělích 10. 12. se konají další hudební odpoledne
v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná se
vždy v 15 hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská
muzika, řízený Miroslavem Františákem.
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

ANETA LANGEROVÁ
20. 12., Velryba Music Bar, 21 h
Vánoční koncert - club tour 06
Předvánoční koncert Anety Langerové v rámci club tour
po pěti městech České republiky
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214
e-mail: september@zlin.cz, www.september.cz
7. prosince v 19 hod. - Academia centrum UTB
FLERET S JARMILOU ŠULÁKOVOU
Vánoční koncert známé kapely.
13. prosince v 19 hod. - Academia centrum UTB
Marc Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE
Francouzská komedie o potížích s nesprávnou adresou.
Hrají: A. Gondíková / L. Zedníčková, I. Andrlová / V. Jeníková, M. Zounar / D. Rous, V. Čech / Z. Mahdal,
L. Svobodová a další.
19. prosince v 19 hod. - Academia centrum UTB
Richard Baer: SMÍŠENÉ (PO)CITY
Vynikající komedie plná jiskrných dialogů a laskavého
humoru.
Hrají: J. Hlaváčová, P. Kostka, J. Satoranský a L. Hampl
ZELENÁČOVA ŠOPA
Hudební a divadelní klub,
www.sopa.cz, tel.: 577 434 414
6. 12. Podjezd uvádí - Jiřího Plocka a Jitku Šuranskou
9. 12. Podjezd country bál (kulturní dům Čepkov)
Vánoční koncerty
12. 12. Žalman a spol. (křest nového CD)
19. 12. Odpolední směna (Karel Markytán, Kačes
Husár...)
21. 12. Robert Křesťan a Druhá tráva
Začátky všech akcí jsou vždy ve 20 hod.
GOLEM ZLÍN
Tel. 577 596 111, www.golemclub.info
6. 12. BABIČKA (Zl)
Live Blue Tone Music
SLÁVEK JANDA BANDA (Pha), vstup: 60 Kč

Pondělí 4. 12. v 10 h - VELKÉ KINO
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
ČR-2006-110 minut-Falcon-(15)
Milostný příběh mladé ženy řešící dilema lásky ke dvěma
mužům.
Režie: Jan Hřebejk
Středa 20. 12. ve 14 h - VELKÉ KINO
PIRÁTI Z KARIBIKU - TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
USA-2006-151 minut- titulky-Falcon-(0)
Dobrodružné a velkolepé pokračování filmového hitu
z roku 2003.
Režie: Gore Verbinski
Pátek 29. 12. v 17 h - KINO KVĚTEN
SHOW ZAČÍNÁ
Velká Británie-2005-103 minut-titulky-SPI-(12)
Londýn 1937. Laura Hendersonová, bohatá žena právě
pohřbila svého milovaného manžela a teď se nudí.
Režie: Stehen Frears
Vstupné 25 Kč.
Změna programu vyhrazena

BIG BAND ZLÍN
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka se těší na setkávání se svými příznivci. Hraje k tanci i poslechu v kongresovém sále hotelu Moskva. Odpoledne v rytmu se koná o nedělích 3. a 17. prosince od 15 do 19 hodin.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193,
e-mail: centrum.zlin@volny.cz
Kancelář:
Od pondělí 18. prosince do úterý 2. ledna (včetně) bude
kancelář zavřena - vánoční prázdniny.

Prosinec v kultuře
Příprava snoubenců: přednášky probíhají každý měsíc 1., 2., 3. a 4. čtvrtek od 16.30 hodin v Divadelní 6,
můžete přijít přímo na místo. Termíny jsou v prosinci
pouze 7. a 14. 12.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
7. 12. Vnitřní uzdravení - jak odpustit sama sobě
Klub maminek Zlín-Velíková
- každé úterý ve staré škole
5. 12. Výměna vánočních receptů
12. 12. Adventní zamyšlení - beseda s P. Františkem
Sedláčkem
19. 12. Výroba vánočních řetězů a ozdob
Klub maminek Zlín-Štípa
- 1. a 3. pátek v měsíci v prostorách kláštera
15. 12. V předvánoční náladě - hraní a zpívání s dětmi
Modlitby matek - 14. 12. od 9 do 11 hod., kaple ve 3.
poschodí na Divadelní 6.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16 h, 1x za
14 dní, Divadelní 6. Termín je 11. prosince.
Angličtina: v úterý v 9 h mírně pokročilí, v 10 h nejpokročilejší, v 11 h úplní začátečníci. Můžete se ještě přihlásit v naší kanceláři.
AKCE
Výroba šperků ze sklíček a korálků - 14. prosince od
16 hodin v Divadelní 6.
Na všechny tvořivé akce se prosím hlaste předem v naší
kanceláři.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz,
tel.: 577 436 945
4. 12., 19 - 21 hodin
Přednáška:
Martin Kolařík "Proč už Pluto není planeta?"
Astronomové po 76 letech Pluto vyřadili ze seznamu planet po složité diskuzi. Vstupné 25 Kč
5. a 19. 12., 18 - 22 hodin
Deskové hry ALBIREO
Přijďte si zahrát tradiční i netradiční deskové hry.
Vstupné 20 Kč
7. 12., 19 - 20.30 hodin
Cestopisná přednáška: Václav Pátek: Trek ke K2
Povídání o tropech, dvacetistupňových mrazech, sněhu
a ledu. Vstupné 40 Kč
15. 12., 19 - 21 hodin
Vánoční koncert skupiny PODJEZD
Zlínská country a bluegrassová kapela vystoupí ve vánoční náladě. Vstupné 40 Kč
18. 12., 19 - 21 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: Saturn
Saturn je od roku 2004 podrobně zkoumán sondou
Cassini. Vstupné 25 Kč

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, tel.: 577 434 428,
unie-kompas@volny.cz, www.unko.cz
T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
POZOR! Změna věkových kategorií v obou střediscích!
Pondělí 4. 12. ZAVŘENO
21. 12. - 1. 1. 2007 ZAVŘENO
Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 011 947
Klubové večery
Každé úterý od 18 do 19 hod.
5. 12. Chystáme se na Vánoce
12. 12. Výtvarné řádění
19. 12. Vánoční Téčkohry
Středisko pro mládež od 13 let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 018 876
Volný vstup. K dispozici el. šipky, fotbálek, kulečník, boxovací pytel, prostor pro break dance, kytara, klávesy,
bonga, deskové hry, nealkoholický bar. Doučování, poradenství.
Klubové večery
Čtvrtky od 18 do 19.30 hod.
7. 12. Chystáme se na Vánoce
14. 12. Naše - Vaše Téčko
Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající
a jejich rodiče
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individuální i skupinová práce s dětmi s ADHD, krizová intervence.
Kontakt:
Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Volný vstup:
Klub pro děti 11 - 14 let, út, st, čt, pá 14.30 hod.
Klub pro mládež
od 14 let, st, čt 16 hod., út, pá 14.30 hod.
Klub pro dospělé ne 17 hod.
Nealkodiskotéky: 15. 12. (19 - 23 hod.)
Určeno dětem a mládeži ve věku 14 - 17 let, účast dětí
mladších 13 let není vhodná.
Informace o akcích a výletech sledujte aktuálně na nástěnkách klubu.
28. 12. - 31. 12.
Vánoční program v klubu - viz nástěnky
Rodiče s dětmi do 6 let, cvičení, diskuse Út 9 - 11.30
hod.
Kavárna (po mši sv.) St 8.30 - 11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník
a další. K dispozici je také hřiště. Součástí klubu je bar,
kde je možnost zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.

27. 12., 19 - 21 hodin
Povánoční koncert kapely KRUTÝ OMYL
Krutý omyl je široce žánrově zaměřená kapela s dechovou sekcí. Vstupné 40 Kč

Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá
kopaná, volejbal - viz nástěnky.
8. 12. - 10. 12. Víkend pro dobrovolníky
10. 12. Vánoční koncert ve spolupráci s Rotary klubem
v kostele
22. 12. Vánoční besídka v klubu

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Schůzky se konají každý pátek na hvězdárně od 17 hodin (začátečníci) a 18.30 hodin (pokročilí).

TANEČNÍ ŠKOLY

VÝSTAVY:
Petr Nikl: Výstava
Vstup na vernisáž volný. Výstava potrvá do 4. ledna
2006
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
v pondělí, středu a pátek od 19 do 21 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na
Lesní čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz

KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky věk
8 - 14 let
NOVINKA! D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů pro děti a mládež
12-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP- HOP, STREET DANCE
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad..
pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
Tel.: 777 283 877, 775 141 123, tel. DK: 577 210 318,
577 220 528, www. medilkovi.cz
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
zve na víkendový seminář pro začátečnice dne 10. 12.
Informace na tel.: 737 702 492
V novém prostoru v budově Business line na Lorencově
ulici probíhají v průběhu celého týdne kurzy pro začátečnice, mírně pokročilé a pokročilé.
Informace na tel.: 608 751 645 www.delila.cz
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
Tel.: 608 831 203, 577 222 028
e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz , www.tkfortuna.cz
MASTER OF ROCK CAFE na OC Čepkov
9. 12. Taneční soutěž KD Fryšták 9 až 19 h
15. a 16. 12. Prodloužená tanečních hodin Podzim
2006
IH Moskva 20 hod. K tanci a poslechu hraje MARATHON
BAND.
Kurzy tance a společenské výchovy Jaro 2007
mini taneční pro základní školy , pro mládež (začátečníci a pokročilí), pro vysokoškoláky (začátečníci a pokročilí),
Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda,
Salsa party a Latino party (také VELRYBA MUSIC BAR
Jižní Svahy).
Baby klub od 5 let
Junior klub od 12 let
Sportovní společenský tanec a plesové choreografie
Moderní taneční směry od 12 let
Senior klub soutěžní i amatérský tanec bez omezení věku.
Výuka: Master of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy,
Prštné a Louky.
Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz
a na tel. 608 831 203, 776 771 323.

NADACE T. BATI
Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083
8. 12. v 19 hod. Koncert Zuzany Lapčíkové
a Josefa Feča
14. 12. Přednáška - Michal Balík: Téma Křesťané
v Egyptě - pouť na Sinaj a do Kopských klášterů.
Počítačové kurzy
- pro začátečníky. Výuka zahrnuje obsluhu počítače,
základy Windows, všechny nejpoužívanější operace
v programech Word a Excel, práce s Internetem
a e-mailem, vše prakticky na příkladech, individuální
přístup učitele.
- mírně pokročilé. Výuka zahrnuje praktické využití
Outlook a další.

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín
Tel.: 577 432 079; www.artfilm.cz/charlie

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Taneční hodiny - podzim 2006
Mikulášská a vánoční prodloužená v PROSINCI
Zápis do tanečních kurzů jaro 2007 - v lednu
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol
- stolování, etiketa v praxi
ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, mažoretková skupina
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje

VŽDY VE STŘEDU
13. 12., 19.30 hod., premiéra, vstupné 60 Kč
TRANSYLVANIA - Francie 2006, 103 min., titulky, scénář a režie Tony Gatlif
Nejnovější film T.G. (Exil, Gadjo Dilo) o životě "na cestě",
o hledání svého místa na zemi, o lásce a novém životě...
20. 12., 19.30 hod., vstupné 55 Kč
PINK FLOYD - THE WALL - VB 1982, 95 min., titulky,
režie: Alan Parker, scénář: Roger Waters, hudba: Pink
Floyd a Robert Ezrin
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Prosinec v kultuře
ZOO ZLÍN
Tel. 577 914 180, www.zoolesna.cz
V říjnu byla slavnostně otevřena nová dominanta zlínské
zoo - tropická hala Yucatan. Těšit se zde můžete např. na
lenochody, drápkaté opičky, krokodýly, želvy, sladkovodní ryby a rejnoky. Zcela ojedinělá je flora haly, vysázeno
zde bylo téměř 2000 rostlin v zhruba 300 druzích. V interiéru haly vás navíc zavedeme zpět do doby, kdy na yucatanském poloostrově uprostřed nepropustného pralesa vzkvétala civilizace Mayů. Do tropické haly můžete
zavítat každý den.
V kolekci Zoo Zlín je téměř 220 druhů zvířat. K nejatraktivnějším patří sloni, žirafy, gorily, tygři, lvi, medvědi, tučňáci a lachtani. Z letošních přírůstků se můžete
těšit např. na mládě medvěda ušatého, dvě žirafy
Rothschildovy či malé plameňáky.
Otevírací doba (listopad - březen):
areál zoo 8.30 - 16 h, pokladna: 8.30 - 15.30 h
Vstupné:
dospělí 75 Kč, studenti, důchodci 65 Kč, děti 55 Kč
Sezónní slevy (platí v období od 1. 9. do 15. 4.):
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 30 Kč (neplatí
pro hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené
o 10 Kč
- pro školní skupiny dětí s pedagogickým dozorem
a doprovodem (více jak 10 dětí):
a) vstup bez výukového programu - vstupné 30 Kč/žák
b) vstup s výukovým programem - vstupné 55 Kč/žák

RŮZNÉ
ANGELICA STUDIO,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)
7. 12. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnostika na EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů
z konečků prstů
Přednáška:
14. 12. Ing. J. Sedlářová a E. Vohárová: Kolagen
Seznámení s přírodní bílkovinou jako lékem. Začátek
v 17.30 h. (Účast nahlásit předem.)
18. 12. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů
metodou návratu do minulých životů
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
21. 12. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdravotních problémů pomocí vaší karmy, detoxikační programy
Masáže - klasické, relaxační, aromatické (předprodej
permanentek na r. 2007).
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170
nebo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail:
jindra.muzna@quick.cz
ANGLIČTINA PRO DĚTI 2 - 9 LET
Stále máme volná místa pro zájemce o kurzy angličtiny
pro děti. Výuka ve Zlíně. Ukázková hodina zdarma.
Tel. 603 165 377, www.anglictinaprodeti.cz,
e-mail: anglictina@c-mail.cz
JAZYKOVÉ KURZY
němčiny a angličtiny ve Zlíně - možnost se připojit od
ledna 2007. Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo tel. 577 218 290, 728 961 836.
HOVORY O DOSPĚLÉ VÍŘE
Celoživotní vzdělávání - Mgr. Petr Žůrek, Th. D., přednáškový sál, Sadová 149
6. 12. v 19.15 h - Čtyři základní vzorce vývoje života
církví. Historický pohled.
13. 12. v 19.15 h - Číst znamení doby?
20. 12. v 19.15 h - Náboženství a pseudonáboženský
konzumismus
CARUSELL, ŠKOLA KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Nabízí semináře:
8. - 10. 12. - DVANÁCT DOTEKŮ LÁSKY - meditační seminář
Přednášky a meditace:
5. 12. Úplňkové bubnování pro ženy - čajovna Podlesí,
Jižní Svahy
6. 12. Cesta duší - čajovna Podlesí, Jižní Svahy
Lektorka: Helena Zavadilová, Mistr Kineziologie Světla
Infor. na tel. 577 657 517, 776 69 88 71, 775 33 23 19
e-mail: info@carusell.cz, http:/www.carusell.cz
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KVĚTINOVÝ PLES
V sobotu 20. ledna 2007 se bude na IH Moskva konat
8. květinový ples, na kterém hotel Moskva oslaví své
75. narozeniny. Ples bude pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje Libora Lukáše a poslance Parlamentu ČR Tomáše Úlehly. Výtěžek plesu bude věnován
na charitativní účely. IH Moskva daruje navíc částku
25 000 Kč.
Předprodej vstupenek je od 1. prosince v recepci IH
Moskva, Zahradnictví Pěnička a Agentuře Velryba.
NADACE HNUTÍ GRÁLU
pořádá 7. 12. v 17 hod. přednášku na téma "Žena, smysl pro krásu a estetiku v tvůrčí činnosti denního života". Koná se v kinosále Centroprojektu, přednáší Jana
Rozsypalová.
KAFÍRNA A ČAJOVNA POHODA NA SADOVÉ
(Sadová 3049)
16. 12. KYTAROVÝ KONCERT - Dan Janál, 19.30 h
1. 12. - 31. 12. Výstava Markéty Stolařové (fotografky a výtvarnice): BAREVNÁ FANTAZIE - relaxační obrazy
HLEDÁTE SMYSL ŽIVOTA?
Pojďme se společně zamyslet s terapeutem Petrem
Velechovským, 11. 12. v 17.30 h.
Dopoledne možnost osobní konzultace 1 hod. za 100 Kč
(info 731 109 568) v ezoterickém Klubu Ka ve Zlíně,
tř. T. Bati 3772 (proti zast. MHD Věžové domy)
AGENTURA VICTORIA
Bližší informace: tel. 777 585 311, nebo zelinkova.lenka@centrum.cz
7. 12. Tvorba vlastních skleněných baněk
Přijďte se naučit, jak si sami namalovat vánoční baňky.
Technika malování na sklo. Začátek v 16 hod. v regeneračním a masérském centru Elisté, Vodní 105, Zlín
13. 12. Twistart naruby
Pomocí této nové techniky si vytvoříte nádherné obrázky
na zeď. Začátek v 16 hod. v regeneračním a masérském
centru Elisté
PŘÍRODNÍ LÉČENÍ Kateřiny Treiberové
Léčím účinnou přírodní metodou různé zdravotní potíže
fyzické i psychické.
Informace a objednávky denně na tel. 776 356 092.
K. Treiberová zasvěcuje do Reiki I, II i III. st., certifikát.
POBYTY PRO NEZADANÉ:
Mikuláš v Luhačovicích 1. - 3. 12. nad 35 let, Silvestr
v Rožnově 30. 12. - 1. 1. do 40 let, Silvestr
v Luhačovicích 30. 12. - 1. 1. nad 40 let, nebo
Silvestrovský večírek 31. 12. s odvozem ze Zlína a zpět.
Informace:
Agentura Harmonie, nám. Míru 61, 760 01 Zlín
tel.: 577 436 113, 602 779 579, 732 919 919, info@seznamka-harmonie.cz
TERAPIE, ODBLOKOVÁNÍ, PORADENSTVÍ
Alexandra Dubská, kineziolog světla,
tel.: 420 577657520, GSM: 420 776698871
SONŽ, PORADNA PRO ŽENY
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.
V budově Regina na Divadelní 6, v klubovně Katakomby
od 15.30 h, 1. a 3. pátek v měsíci.
1. 12. Nad novým zákonem o sociálních službách budeme besedovat s ing. Janou Pobořilovou, vedoucí soc. odboru Magistrátu města Zlína.
15. 12. Tradiční setkání předvánoční - ochutnávka vzorků cukroví, výměna receptů, beseda se soc. pracovnicí
o pěstounství...
PŘEDNÁŠKY
9. 12. od 9 hodin - Oshovy meditace.
Přihlášky do 4. 12. u ing. Aleny Cetkovské,
tel. 737 927 271
12. 12. v 17.30 h Přednáška o metodě kineziologie
One Brain.
Přihláška na přednášku do 6. 12. u ing. Aleny Cetkovské, tel. 737 927 271
STUDENTSKÝ KLUB "POD KÁNOÍ"
Čajovna - Sadová 149, Zlín; www.rr49.cz
4. 12. v 19.15 h Jan Balík - představení nové knihy
a autogramiáda.
Téma: Máš na víc - výzva mladým. 11. 12. v 19.15
Klub je čajovna. Setkání nad kvalitním čajem. 19. 12.
v 19.15 h Anton Kasan, mediálně známý kněz.
Téma: O sexu před Vánocemi.
Duchovní obnova pro mládež - 8. - 10. 12 - klášter sester minoritek

JUBILANTI – PROSINEC 2006
90 let Josef Broulík
Františka Procházková
Elvíra Jarková
Antonie Úlehlová
Jan Blažek
91 let Karel Koš
Štěpánka Novotná
Anna Šmídová
Josef Utěkal
Helena Bednaříková
Marie Daňková
92 let Marie Chromková
Marie Přidalová

Josef Štach
Štěpánka Světlíková
Jan Svoboda
Marie Benetková
93 let Miloslav Šůstek
Filomena Rychlíková
94 let Antonie Hašpicová
Hedvika Frydrýšková
95 let Marie Ševečková
Emilie Žídková
97 let Josef Velísek
98 let Josef Latinák
100 let Emílie Malotová

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
6. 10. 2006
Adéla Kolajová, nar. 26. 5., Mostní
Oliver Lukaštík, nar. 5. 5., Slunečná
Natálie Matulíková, nar. 30. 5., Kúty
Edita Kocurková, nar. 9. 5., Klabalská
Johana Surovíková, nar. 15. 5., Podlesí
Eliška Blažková, nar. 19. 5., Stará cesta, Štípa
Filip Dalajka, nar. 16. 5., Luční
Jonáš Hloušek, nar. 28. 5., Zálešná
Michaela Skácelíková, nar. 20. 5., Dolečky, Štípa
Kateřina Ďuláková, nar. 17. 5., Sádek, Lužkovice
Jitka Chromková, nar. 16. 5., Formanka, Kudlov
Linda a Nikol Petřvalské, nar. 17. 5., Budovatelská
Michaela a Daniel Dalajkovi, nar. 12. 5., Kúty
Lukáš Novotný, nar. 30. 5., Příční
Jakub Ožvoldík, nar. 19. 5., Díly
Nikola Balcarová, nar. 24. 5., Zálešná
Matěj Podlez, nar. 24. 5., Okružní
13. 10. 2006
Jan Francl, nar. 6. 6., Rašínova
Kateřina Foukalová, nar. 15. 6., Česká
Andrej Kratochvíl, nar. 5. 6., Středová
Aneta Daňková, nar. 6. 6., Podlesí
Justina Zábojníková, nar. 8. 6., Podlesí
Kateřina Srovnalíková, nar. 1. 6., Křiby
Radovan Kleibl, nar. 4. 6., Padělky
Markéta Korčáková, nar. 4. 6., Zálešná
Martina Polišenská, nar. 7. 6., Zálešná
Zuzana Zouharová, nar. 5. 5., Okružní
Jonáš Daněk, nar. 13. 6., tř. T.Bati
Nikola Slováčková, nar. 1. 6., Lhotka
Kristýna Rajnochová, nar. 12. 6., Zadní Luhy
Miroslav Chmelík, nar. 15. 6., Příkrá
Aneta Březíková, nar. 13. 6., Klečůvka
20. 10. 2006
David Brada, nar. 27. 6., Podlesí
Michaela Kubelková, nar. 30. 6., Dolní
Ondřej Šimek, nar. 21. 6., Hluboká
Justýna Schovajsová, nar. 23. 6., Školní
Vojtěch Štrom, nar. 21. 6., Sokolská
Zuzana Němcová, nar. 2. 6., Přílucká
Filip Klement, nar. 17. 6., Příkrá
Miroslav Macháček, nar. 26. 6., Mostní
Alexandr Kunst, nar. 22. 6., Křiby
Karolína Kostková, nar. 30. 6., tř. T. Bati
Tomáš Ramert, nar. 19. 6., Podlesí
Richard Šín, nar. 27. 6., Štefánikova
Oliver Mikulka, nar. 23. 4.
Tereza Brabcová, nar. 27. 6., Kamenná
David Pešat, nar. 19. 6., Jaroslavice, V Dolině
Adam Matoušek, nar. 19. 6., Kudlov, Pindula
Kateřina Chrastinová, nar. 27. 6., Dukelská
Daniel Fruněk, nar. 18. 5., Obeciny
Tereza Vaňharová, nar. 19. 7., Lazy
Ondřej Kozel, nar. 28. 6., Chlumská, Louky
27. 10. 2006
Zuzana Maňasová, nar. 3. 7., Podlesí
Ondřej Pagáč, nar. 11. 7., Kotěrova
Adéla Gogelová, nar. 4. 7., Zborovská
Denisa Kydalová, nar. 1. 7., tř. 2. května
Lucie Tesařová, nar. 8. 7., Středová
Simona Kučerová, nar. 10. 7., Pod Tlustou
Mariana Fancová, nar. 3. 7., Prlovská
Vladan Řeholka, nar. 9. 7., U Trojáku
Iva Krejčí, nar. 27. 6., Okružní
Matyáš Sedláček, nar. 7. 7., Podvesná
Veronika Boťová, nar. 23. 6., Budovatelská
Julia Kudlová, nar. 2. 7., Vysoká, Malenovice
Matyáš Flám, nar. 9. 5., tř. T. Bati
Daniela Drozdová, nar. 4. 7., Okružní
Tomáš Ordelt, nar. 14. 6., Masarykova, Malenovice
Lenka Vaculíková, nar. 7. 7., Podlesí
Filip Divila, nar. 7. 7., Košařice, Velíková

SŇATKY - ŘÍJEN 2006
7. října, radnice
Jiří Šopík, Hana Bursová (Zlín, Zlín)
Jiří Mikel, Iva Janochová (Zlín, Vizovice)
Přemysl Hradila, Markéta Klečková (Veselá, Zlín)
Petr Slačálek, Radka Pastyříková (Zlín, Zlín)
Petr Buráň, Radka Chytílková (Uherský Brod, Zlín)
7. října, hrad Malenovice
Tomáš Husár, Marcela Fojtů (Zlín, Zlín)
Jan Fryštacký, Markéta Zábojníková (Zlín, Zlín)
Martin Sládek, Jana Ohnůtková (Zlín, Zlín)
Jaroslav Mišurec, Lenka Širučková (Žlutava, Zlín)
Jiří Vlček, Olga Brázdilová (Zlín, Tlumačov)
14. října, radnice
Miroslav Flak, Iva Vycudilíková (Zlín, Zlín)
Petr Gelnar, Martina Čuříková (Ostrava, Zlín)
Miroslav Kadlec, Iva Leskovjanová (Otrokovice, Zlín)
21. října, zámek Lešná
Roman Kroča, Kateřina Šabatková (Zlín, Holešov)
Pavel Novák, Martina Chaloupková (Zlín, Zlín)
28. října, Baťova vila
David Julina, Lenka Hroňková (Zlín, Zlín)
28. října, zámek Lešná
Jan Michlovský, Linda Voksová (Zlín, Hradec Králové)
Jiří Kubečka, Magda Váchová (Zlín, Zlín)

PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZLÍNA
II. část
ZA ROK 2005 - PROVOZNÍ VÝDAJE
Vážení občané,
v rámci pravidelné informační rubriky z oblasti rozpočtu
statutárního města Zlína se dnes podíváme blíže na provozní
výdaje, které vynaložilo město v loňském roce, tzn. v roce
2005.
Tab. č. 1 - Struktura provozních výdajů v roce 2005
Oddíl
10
21

Zemědělství a lesní hospodářství
Průmysl, stavebnictví,
obchod a služby
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31, 32 Vzdělávání
33
Kultura, církve
a sdělovací prostředky
34
Tělovýchova a zájmová činnost
35
Zdravotnictví
36
Bydlení, služby a územní rozvoj
37
Ochrana životního prostředí
41
Dávky a podpory
v sociálním zabezpečení
43
Sociální péče a pomoc
51
Obrana
52
Civilní nouzové plánování
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
55
Požární ochr.
a integrovaný záchr. systém
61
Územní samospráva
a státní správa
62
Jiné veřejné služby a činnosti
63
Finanční operace
64 Ostatní činnosti
(rozpočtová rezerva)
CELKEM
PROVOZNÍ VÝDAJE

Schválený
rozpočet
3 941

Upravený
rozpočet
4 867

v tis. Kč
Provozní
výdaje
4 797

8 289
123 048
4 900
55 437

8 908
147 529
4 908
56 800

7 776
133 630
4 782
56 032

87 977
40 324
21 068
100 120
87 121

103 242
41 051
20 533
202 989
97 379

99 692
40 755
20 293
178 054
89 432

107 497
16 535
4
508
35 889

115 986
16 446
0
892
36 890

110 045
15 911
0
845
37 442

3 219

3 165

3 121

179 369
0
85 063

190 863
229
31 471

179 868
229
31 362

0

6 959

3 608

960 309

1 091 107

1 017 674

Výdaje na územní samosprávu a státní správu představovaly v roce 2005:
- činnost místních zastupitelských orgánů (tzn. činnost
Rady města Zlína a Zastupitelstva města Zlína) 11,1 mil. Kč,
- činnost místní správy asi 168,7 mil. Kč. V rámci těchto finančních prostředků byly hrazeny nejen výdaje bezprostředně související s chodem úřadu (mzdy a související výdaje,
nákup tiskopisů pro veškerou agendu státní správy a samosprávy, elektrická energie, voda, plyn, služby telekomunikací,
nákup programového vybavení, právní poradenství pro soudní případy, nákup stravenek apod.), ale také poštovné za
všechny agendy státní správy a samosprávy (3,9 mil. Kč, z čehož činí poštovné k sociálním dávkám 0,9 mil. Kč), dále např.
4,9 mil. Kč na opravy a udržování hmotného a nehmotného
majetku a dále celá řada výdajů, které nebylo možno přesněji zařadit podle účelu do jiných oddílů.
Finančně druhou nejsilnější oblastí rozpočtu statutárního
města Zlína se v roce 2005 stala oblast bydlení, služeb
a územního rozvoje. Výše výdajů byla ovlivněna zejména začleněním bytového hospodářství města (133,1 mil. Kč) do rozpočtu od 1. 1. 2005, v rámci bytového hospodářství byly hrazeny výdaje na opravy bytového fondu (60,1 mil. Kč), výdaje
na vodu, plyn, elektrickou energii, teplo a další související výdaje. Dalším významným faktorem byly výdaje na veřejné
osvětlení. Na paušální platby pro Technické služby Zlín,
s.r.o., zajišťující provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení
a také elektrickou energii, vydalo město Zlín v roce 2005 celkem 24,6 mil. Kč. Daň z převodu nemovitostí, hrazená v roce
2005 za prodeje realizované v předchozích letech, činila cca
1,8 mil. Kč.Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
(plynovodů ve vlastnictví města) si vyžádala cca 0,9 mil. Kč,
opravy objektů (veřejných WC, podchodů, parkomatů
apod.) činily 1,9 mil. Kč. Na opravy hřbitovů bylo určeno cca
1,6 mil. Kč.

V oblasti dopravy byla v loňském roce vynaložena částka
133,6 mil. Kč zejména na:
- opravy místních komunikací, parkovišť a chodníků ve výši 24,4 mil. Kč,
- zimní obsluhu místních komunikací v zájmu jejich sjízdnosti a na čištění města ve výši cca 24,8 mil. Kč,
- dotace města na ztráty z provozu městské hromadné dopravy Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., ve výši
71,2 mil. Kč.
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení byly v loňském roce čerpány ve výši 110,1 mil. Kč. Nejvíce finančních
prostředků bylo vyplaceno na dávky sociální péče pro rodinu
a děti (66,2 mil. Kč), dále na příspěvek při péči o osobu
blízkou (21,4 mil. Kč), na příspěvek na provoz motorového
vozidla (10,8 mil. Kč) a na příspěvek na zvláštní pomůcky
(4,5 mil. Kč).
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Nejvýznamnějšími výdaji v roce 2005 v oblasti kultury byly
dotace Městskému divadlu Zlín ve výši 39,6 mil. Kč (z toho
1,3 mil. Kč byly dotace ministerstva kultury a 0,7 mil. Kč dotace z Krajského úřadu Zlínského kraje), dotace Filharmonii
B. Martinů ve výši 30,5 mil. Kč (z toho 0,8 mil. Kč dotace min.
kultury a Krajského úřadu Zlínského kraje), dotace z kulturního fondu 5,1 mil. Kč, tisk a distribuce Magazínu Zlín do
všech zlínských domácností představoval v roce 2005 částku
5,4 mil. Kč, částka 7,0 mil. Kč byla využita na jmenovité kulturní akce (např. FILMFEST, Zlíntalent, Zlínské besedování,
1. máj 2005, Země neznámá, knihovní fond Krajské knihovny F. Bartoše Zlín apod.), na zachování a obnovu kulturních
památek vynaložilo město částku 0,2 mil. Kč.
V rámci ochrany životního prostředí byly finanční prostředky ve výši 89,4 mil. Kč vynaloženy na:
- sběr a svoz komunálního odpadu 27,9 mil. Kč,
- dotace Technickým službám Zlín, s.r.o., na svoz velkoobjemového odpadu a na sběrné dvory 8,5 mil. Kč,
- dotace Zoo Zlín a Zámku Lešná, příspěvkové organizaci,
ve výši 25,4 mil. Kč (z toho 2,6 mil. Kč dotace ministerstva životního prostředí),
- výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň - budování
a údržba dětských hřišť, parků, sečení trávy apod. asi 19,9
mil. Kč,
- ostatní výdaje (automatický imisní monitoring, koše na
psí exkrementy, velkoplošná deratizace, Den Země, prevence
a osvěta v oblasti životního prostředí, likvidace černých skládek, chemické rozbory, ekofond apod.) 7,7 mil. Kč.
Tělovýchova
Výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti zahrnují zejména:
- provozní příspěvek na činnost s.r.o. STEZA Zlín - provozovateli městských lázní a koupaliště "Zelené" (14,9 mil. Kč),
- příspěvky na úhradu provozních nákladů tělovýchovných
zařízení (12 mil. Kč) a dotace na koupaliště (0,7 mil. Kč),
- dotace z fondu mládeže a tělovýchovy (9,3 mil. Kč),
- provozní výdaje střediska volného času dětí a mládeže
Ostrov radosti (1,4 mil. Kč),
- jmenovité sportovní akce (vyhlášení nejlepšího sportovce,
Zlín - město dětí apod.).
Výdaje v oblasti vzdělávání - 56 mil. Kč představují zejména provozní příspěvky poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství - základní školy ve výši
34,7 mil. Kč, mateřské školy ve výši 15,8 mil. Kč a školní jídelny ve výši 2,3 mil. Kč.
V dalším pokračování minisérie o financích města Zlína se
budeme věnovat investičním neboli kapitálovým výdajům statutárního města Zlína za rok 2005.
Ing. Jana Holcová,
ekonomický odbor
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PO STOPÁCH JANA ANTONÍNA BATI
Vydat se po stopách kohokoliv
není snadné. Vydat se však po stopách Jana Antonína Bati do Brazílie
šedesát let po něm - to byl skutečně
oříšek. Je to dlouhá historie, takže
všechno pěkně po pořádku...
Před čtyřmi lety přišel do redakce
zlínské
kabelové
televize
mail
z Brazílie. Byl psán lámanou češtinou
a žádal o setkání. Napsal a poslal ho
Evandro Trachta, veterinář z brazilského městečka Bataypora, vnuk
Baťovce Jindřicha Trachty, který
Batayporu pomáhal zakládat a byl
mnoho let také jejím starostou. Nebyl
důvod ho odmítnout, ba právě naopak. Evandro přijel a rozvykládal se
o svém dědečkovi, o rodném městě
i o Janu Antonínu Baťovi. "Však přijeďte a natočte to," řekl tehdy. Znělo to
jako něco nepředstavitelného, ne však
nemožného, a tak se pomalu začal připravovat projekt.
Na podzim 2005 do Brazílie vůbec
poprvé odjeli zástupci města Zlína,
aby se setkali s rodinou Jana
Antonína Bati a navštívili některá
města či místa s ním související.
Jejich návštěva prolomila ledy a nastartovala tak znovu snahu o natočení
dokumentu. Začali jsme shánět finance, psát scénář, a projekt pomalu dostával konkrétní rozměry. Jeho hlavním cílem bylo natočení dokumentárního filmu. Ale nejen to.
Nakonec se rozšířil o možné tematické
besedy a přednášky na školách
a osvětu, týkající se života a díla J. A.
Bati v České republice a hlavně
v Brazílii. Partnery projektu se staly
Zlínský kraj, město Zlín, města
Uherské Hradiště a Otrokovice. A samozřejmě několik soukromých firemHP Tronic, Centroprojekt a Profidach,
bez jejichž pomoci by bylo velmi těžké
cestu do Brazílie uskutečnit.
A tak se stalo, že ke konci října nastoupil do letadla ve Vídni tým tří lidí.

Autorka projektu Dana Lipovská, kameraman Petr Staroveský a historička
Muzea jihovýchodní Moravy Hana
Kuslová.
Je velmi těžké popsat všechny zážitky a prožitky spojené s patnáctidenním pobytem v Brazílii. Je těžké líčit
ve stručnosti něco tak silného a emočně vypjatého, jako bylo setkání s potomky Jana Antonína Bati, kteří se
slzami v očích a zároveň pevným
odhodlaným pohledem vyprávěli
o svém otci, dědečkovi a pradědečkovi
v jedné osobě. O jeho čestnosti, pracovitosti, houževnatosti a lásce k vlasti.
K té vlasti, která ho tolik zradila. Ne
on ji...
Z pěti Janových dětí dnes žijí už jen
dvě dcery - Hana /ve Zlíně pokřtěná
jako Jena, ale jméno nikdy nepoužívala/ a Edita. Ani jedna z nich si nevzala Čecha, přesto hovoří plynně a velmi
spisovně česky. Také vnučka Dolores,
dcera už nežijící Janovy dcery
Ludmily, mluví krásně rodnou řečí své
maminky. A posuneme-li se ještě
o jednu generaci dál, její dcera, tedy
pravnučka J. A. Bati Giomar, během
letních prázdnin studovala češtinu
v Dobrušce a návštívila na pár dní
i Zlín. Česky se také domluví.
Někteří členové rodiny nás doprovázeli a dělali nám průvodce při natáčení ve městech, která Jan Antonín Baťa
založil. Jen osmdesát kilometrů od
Sao Paula jsme navštívili město
Batatuba. Bylo jediné, ve kterém J. A.
Baťa rozjel obuvnickou výrobu.
Továrna stojí dodnes, dokonce i boty
se v ní vyrábějí - jen už nemají se jménem Baťa nic společného. Firmu ale
vede člověk, který se boty naučil dělat
právě u Baťů. V Batatubě také můžete vidět řady typických domků z červených cihel a základní školu, pojmenovanou po manželce J. A. Bati Marii.
A ještě něco - krajina kolem nápadně
připomíná valašské kopce. Takže není

Po J. A. Baťovi jsou v Brazílii pojmenována nejen města, ale i silnice či mosty.
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divu, že tady Jan Antonín Baťa s rodinou zakotvil.
Po Batatubě vzniklo město Mariapolis, pojmenované po Janově ženě
Marii. Dnes má přes deset tisíc obyvatel. Poblíž, v městečku podobného
jména - Martinopolis - žije dosud dcera J. A. Bati Hana. Navštívili jsme také město Bataguassu, čítající asi 30
tisíc obyvatel, a setkali se se starostou, který zavzpomínal na léta, strávená s J. A. Baťou. Překvapilo nás, že
popisoval zážitky s ním, jako by se
staly před týdnem, a ne před padesáti
lety. I později se nám mnohokrát po-

Při natáčení rozhovoru s vnučkou J. A. Bati Dolores
v městečku Bataypora.

tvrdilo, že jméno Jan Antonín Baťa je
v Brazílii stále živé. Poslední z měst,
která J. A. Baťa založil, je Bataypora.
V té asi nejvíce žije "český duch". Má
zhruba 9 tisíc obyvatel. Navštívili jsme
a natáčeli v památníku Jindřicha
Trachty, o němž už byla zmínka, hovořili s Brazilci, kteří pro J. A. Baťu
pracovali. V Bataypoře sídlí také krajanský spolek, který vede právě vnučka J. A. Bati Dolores a vnuk Jindřicha
Trachty Evandro.
Za zmínku stojí i město Regente
Seijo. To sice Jan Antonín Baťa přímo
nezaložil, ale bylo postaveno na základě jeho plánů.
Všechna ta místa mají jedno společné. Velmi se liší od měst typicky brazilských. Jsou uspořádaná, čistá, plná
zeleně. Roli v tom, jak vypadají, hraje
i rozložení ulic - to J. A. Baťa přenesl
do Brazílie z USA. Všechno má svůj
řád a to je právě pro Brazílii velmi netypické.
O tom, co je pro Brazílii typické
a jak pokračovala naše cesta, si budete moci něco přečíst zase příště.
Dana Lipovská

Ekologické zemědělství ZLÍNSKÁ TEPLÁRNA MÁ
NOVÝ NÁZEV
Ještě před několika lety bylo ekologické zemědělství okrajovou specialitou malé skupiny farmářů a spotřebitelů. Jeho
postavení se začalo dramaticky měnit až po přehodnocení
udržitelnosti tradičního zemědělství v průběhu devadesátých
let. Šetrné hospodaření se od té doby začalo v České republice stávat samozřejmostí a potraviny, které nabízí, běžnou
součástí našeho jídelníčku.
Stále známější je i zásada, která je ekozemědělství vlastní:
chování v souladu s přírodou. Odvíjí se od ní nepoužívání
umělých chemických prostředků poškozujících prostředí
a ohrožujících i zdraví lidí, minimalizování znečištění a odpadů, nebo etické zacházení se zvířaty respektováním jejich vrozených potřeb.
Vzhledem k tomu, že trvalých travnatých porostů a orné
půdy je ve Zlínském kraji relativně málo, zaměřují se ekologické farmy zejména na chov skotu, ovcí a ostatních zvířat.
Několik zemědělců pěstuje a zpracovává ovoce, zeleninu, byliny a další tržní plodiny.
V kraji je přes čtyřicet ekofarem členem PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců. Tato celostátní nevládní organizace
přišla začátkem března letošního roku s novým projektem
k podpoře šetrného hospodářství.
K šíření jeho poslání se rozhodlo i Ekocentrum Čtyřlístek
spolu s Českým svazem ochránců přírody Kosenka
z Valašských Klobouk a Pozemkovým úřadem Ministerstva
zemědělství ve Zlíně. Ekocentrum realizovalo v rámci projektu dosud dvě exkurze na ekofarmu Vránovi a do výukové činnosti na základních a středních školách zařadilo program
o biopotravinách. Projekt skončí začátkem března roku 2008.
Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
Ekoporadna, II. budova Městského divadla ve Zlíně
Tel.: 577 636 314, e-mail: eko4listek@seznam.cz
www.eko.ecn.cz

CHYTŘE
NA ENERGII
s podporou EU
w w w.c h y t r a e n e r g i e.c z
Od května 2005 je Zlín spolu se třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu
Energy in Minds! Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to jakkoliv
dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak - občanům a institucím má
program přinést úspory ve výdajích za energie, místním firmám pak zakázky při zateplování budov
a jejich vybavení moderními technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie.
Přímými účastníky projektu ve Zlíně jsou:
Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
Teplo Zlín, a. s. jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
Ekosolaris, a. s. jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie
Zelené bydlení, obč. sdružení jako organizátor české účasti v projektu a zástupce spotřebitelů
Nejdůležitějším účastníkem projektu je občan – ať už jako realizátor energeticky úsporných opatření,
které se s finanční podporou EU rozhodne uskutečnit, nebo jako příjemce informací.
Realizace investičních opatření se netýká celého Zlína, pouze místní části Louky a některých přilehlých lokalit. Přesné vymezení demonstrační oblasti najdou všichni zájemci v brožuře, která je
k dispozici v Informačním středisku v přízemí zlínské radnice, nebo na výše uvedených webových
stránkách.
Projekt je spolufinancován z prostředků 6. rámcového programu EU pro vědu a výzkum

VYCHÁZÍ BROŽURA „VYPLATÍ SE SOLÁRY?“
Instalace solárních systémů k ohřevu teplé vody, případně i k přitápění budov, je
jednou z klíčových aktivit projektu Energy in Minds! O „solárech“ se obecně šíří
spousta mýtů a polopravd – jedni o nich nekriticky hovoří jako o „energii zadarmo“,
druzí je zase považují za „luxus pro bohaté“ a třetí tvrdí, že „u nás na to nejsou
podmínky“.
Skutečností je, že v zemích EU byly v r. 2005 instalovány nové systémy o celkovém výkonu zhruba 1 gigawatt (1,6 mil. m2 solárních panelů) a že solární termika
tak s meziročním nárůstem 11 % (v ČR 21 %) představuje jedno z velmi úspěšných
odvětví ekonomiky. Někteří v této souvislosti neopomenou dodat, že je to hlavně
díky dotační politice mnohých evropských vlád. Na to lze namítnout, že vlády zřejmě
vědí, proč tak činí a že je to docela rozumný výdaj státního rozpočtu. Příklady severských zemí, kde celkový dosud instalovaný výkon v přepočtu na 1000 obyvatel je
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V prosinci roku 2005 získala 100% podíl ve společnosti
MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s., švýcarská společnost ATEL
AG se sídlem v Oltenu. Tento podíl držela prostřednictvím
své 100% dceřiné společnosti s názvem Atel Energetika
Zlín, s.r.o. Od počátku roku byl spuštěn projekt uskutečnění fúze mezi oběma společnostmi. Cílem bylo převést
veškeré majetky spolu se závazky do společnosti Atel
Energetika Zlín.
Tento nelehký právní úkon byl zakončen zánikem společnosti MORAVSKÉ TEPLÁRNY ke dni 31. 10. 2006 a převedením aktiv a pasiv této společnosti na nástupnickou
firmu Atel Energetika Zlín, s.r.o. Obchodní kontinuita je
zajištěna univerzálním právním nástupnictvím společnosti.
Ve vztahu k obchodním partnerům, dodavatelům i odběratelům bude nová společnost pokračovat v dlouhodobě
budovaných vazbách. Cílem je udržet vysokou úroveň těchto vztahů a vzájemnou spoluprací je dále upevnit.
V oblasti získaných ISO certifikátů bude Atel Energetika
Zlín, s.r.o., držet dosažené úrovně vnitřních řídicích procesů a bude dále zkvalitňovat své bezpečnostní standardy
v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí.
Nic se nemění ani na vůli společnosti podporovat regionální společenské, kulturní, sportovní či charitativní projekty v obdobném rozsahu jako doposud.
Atel Energetika Zlín, s.r.o., je a bude i nadále dodavatelem tepla a elektřiny pro město Zlín. Tepla a elektřiny vyráběných na moderních, k lidem i přírodě maximálně šetrných, technologiích.
Ing. Jaroslav Kulhánek,
ředitel pro obchod a finance

výrazně vyšší než u nás (např. ve Švédsku 5 x, v Dánsku 13 x) zase vyvracejí mýtus,
že solární termika je dobrá jen pro „jižní země“.
Jak je to tedy: vyplatí se soláry nebo nevyplatí? Bereme-li v úvahu čistě ekonomická
kritéria, např. prostou návratnost investice počítanou jako pořizovací náklady děleno dosaženými ročními úsporami při dnešních cenách energií, dostáváme se k době
návratnosti blízké životnosti systému, tj. 25 až 30 let. Jinými slovy to znamená, že
zařízení se tak akorát zaplatí a možná dodá i něco navíc. K podstatně lepšímu výsledku se dostáváme, když počítáme také s růstem cen energií. Hodnota dosažených
úspor se pak zvyšuje, doba návratnosti snižuje a investice se „zaplatí“ už třeba po
patnácti letech (při průměrném 5 % ročním zdražování energií), nebo dokonce po
deseti letech (při průměrném 10 % zdražování).
Popravdě řečeno, tyto kalkulace mohou být ale trochu scestné, hlavně v případě
instalací pro rodinné domy. Stejně jako při výběru rodinné dovolené nebo auta málokdo propočítává jejich ekonomickou návratnost (a v dnešní době snadných půjček
nemusí být podstatná ani výše příjmu), k rozhodnutí zapojit sluníčko do energetiky
domu také vedou obvykle jiné než ekonomické důvody. Jaké?
• Solární systém představuje vrchol uživatelského komfortu a bezpečnosti provozu.
• Demonstruje odpovědnost uživatele vůči životnímu prostředí. Každá kilowatthodina energie vyrobená solárním systémem znamená úsporu přibližně 1 kg CO2,
který by se do atmosféry dostal, kdybychom tutéž energii vyrobili spalováním
fosilních zdrojů.
• Solární kolektory na střeše představují pro Vaše okolí rozhodně smysluplnější
vizitku, než je značka auta stojícího před Vaším domem.
• Solární systém výrazně snižuje závislost uživatele na růstu cen
energií. Obvykle dnes vynakládá rodina k pokrytí svých energetických potřeb 3 průměrné měsíční výplaty ročně. Doba, po
kterou budeme muset pracovat „na energie“, postupně poroste. Majitelé solárních systémů budou moci tyto prostředky
použít příjemnějším způsobem.
O tom všem se dočtete v brožuře Vyplatí se soláry?, která právě
vychází v edici „Chytře na energii“ projektu Energy in Minds! Je
určena jak lidem, kteří o instalaci solárního systému vážně uvažují, tak i těm, kteří se o něm chtějí jen více dozvědět. Brožura
je k dispozici zdarma v informačním středisku zlínské radnice
a v úředních hodinách také v místní úřadovně Magistrátu města
Zlína v Loukách.
11/13/06 10:14:28 AM
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KONCERT K POCTĚ
SV. MIKULÁŠE
V předvánočním období letošního roku bude
v Praze, Zlíně, Pardubicích a mnoha dalších
městech naší republiky uveden slavnostní
koncert K POCTĚ SV. MIKULÁŠE, který spojuje přednes legendy O svatém Mikuláši s varhanní hudbou barokních mistrů do jednotného, vzájemně se umocňujícího celku. Koncert
přináší zjasněnou pohodu a hluboké poselství
lidskosti. Premiéru měl v chrámu sv. Mikuláše
v Praze na Malé Straně a poté byl uveden
v mnoha našich městech, katedrálách i vesnických kostelících. Jedná se o špičkovou kulturní událost, kterou už navštívily tisíce diváků.
Jejími interprety jsou naši přední umělci.
Legendu O svatém Mikuláši přednese její autor
Vladimír Matějček, herec, režisér a básník.
Varhanní skladby J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta,
J. Pachelbela a J. F. Segera zahraje Vladimír
Roubal, regenschori Strahovského kláštera
v Praze.
Ve Zlíně se legendární KONCERT
K POCTĚ SV. MIKULÁŠE uskuteční v závěru
celé dlouhé řady koncertů ve středu 20. 12.
v 19.30 v kostele sv. Filipa a Jakuba.
Spoluúčinkovat bude Pěvecký sbor zlínského
Gymnázia TGM a mladí lidé ze Zlína, kteří jako
Mikuláš a andělé budou v závěru rozdávat malé dárky.
Koncert by se měl stát krásným pozastavením v adventním čase.

ZLATÝ PUK
Dětský domov na Lazech uspořádal pro
děti z dětských domovů Zlínského kraje ojedinělou akci. 4. listopadu se děti z deseti
domovů sešly na zlínské ledové ploše spolu
s malými hokejisty Zlínského hokejového
klubu. Tito malí hráči ukázali dětem, jak
tvrdý je hokejový trénink a navíc si spolu
zahráli společný zápas, který skončil nerozhodně. Nejlepším domovem se ukázal
Dětský domov z Uherského Ostrohu, který
si odvezl domů zlatý - dortový puk. Celou
akci přišel podpořit nový náměstek primátorky města Zlína ing. Petr Venený, který
při soutěži dělal časoměřiče domácímu týmu. Na závěr si s námi zahráli i ligoví hráči
HC Hamé Vosátko, Záhorovský, Mokrejš,
kteří dětem předali krásné knihy o hokeji
s podpisy.
Akce se uskutečnila díky dotaci odboru
školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy města Zlína.
Mgr. Helena Stráská,
ředitelka dětského domova

20

Olympiáda škol v orientačním běhu
Smyslem akce, kterou pořádá oddíl
orientačního běhu SK Zlín, je zvýšit popularitu tohoto sportovního odvětví, které patří mezi nejzdravější sporty na čerstvém vzduchu a rozvíjí nejen fyzickou
stránku, ale také intelektuální.
Začátkem října byl zahájen již 4. ročník této olympiády. Každoročně jsou pořádány 4 závody, dva na podzim a dva
v jarním období. První letošní závod se
konal v okolí 3. ZŠ Slovenská.
Zúčastnilo se ho 280 mladých závodníků.
V kategorii I. chlapců dvojic zvítězili
S. Mechl a J. Tobolák z Církevní ZŠ, v kategorii II. D. Bukovjan ze 16. ZŠ a v kategorii III. V. Jurák z Církevní ZŠ. Mezi dívkami v kategorii IV. S. Kroupová z 12. ZŠ,
v kategorii V J. Jeřábková ze 7. ZŠ.
19. října se konalo 2. kolo olympiády,
tentokrát v Malenovicích u ZŠ na tř.
Svobody. Běhalo se podle nových map
v okolí školy i na sídlišti. O bezpečnost

závodníků se velmi dobře postaraly hlídky Městské policie Zlín.
V kategorii I. chlapců dvojic opět zvítězili S. Mechl a J. Tobolák z Církevní ZŠ,
v kategorii II. M. Polášek ze 17. ZŠ a v kategorii III. Erdenebol Tsogt z 5. ZŠ. Mezi
dívkami v kategorii IV. B. Bahulová z 8. ZŠ,
v kategorii V. J. Jeřábková ze 7. ZŠ.
V celkovém pořadí po obou kolech
jsou na 1. místě Církevní ZŠ, na 2. místě
7. ZŠ a 3. příčku obsadila ZŠ Emila
Zátopka.
Poděkování patří organizátorům akce,
vedení škol, které poskytly mladým sportovcům kvalitní zázemí, učitelům
i Městské policii Zlín.
Spolu s dalšími organizátory akce se
těšíme na mladé závodníky při jarních
kolech 2007, která se uskuteční
19. dubna v okolí 16. ZŠ Okružní na
Jižních Svazích, a finále 10. května
v okolí tenisového areálu na Vršavě.
Ing. Alois Láznička

Dopoledne pro předškoláky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Poslední říjnový den jsme měli v 17. ZŠ
milou návštěvu. Pozvali jsme budoucí
prvňáčky z MŠ na Jižních Svazích. Žáci
z 2.-5. tříd si pro ně připravili bohatý
program, nazvaný "Takoví jsme my, za
rok, za dva to můžete být i vy."
Naši školáci se předvedli v rolích zpěváků, herců a tanečníků. Malí kamarádi
se tak přesvědčili, že škola není jen
o učení, ale i o zábavě.
Doufám, že jsme jim tímto programem
aspoň trochu usnadnili jejich vykročení
do 1. třídy.
Olga Stoppaniová,
učitelka ZŠ Zlín, Křiby 4788
Bližší informace a foto:
www.zskriby.zlinedu.cz

ZDRAVÍ PATŘÍ NÁM
Ve všech školách zemí EU probíhá vytváření nového školního vzdělávacího
programu. V jeho rámci vznikají různé
projekty, které mají dětem zajistit informace jiným, pro ně zajímavějším, způsobem.
I ZŠ Štefánikova má zájem o to, aby žáci vyzkoušeli různé formy získávání vědomostí, které budou moci v životě uplatnit. Proto uskutečnil 19. října projekt
s názvem Zdraví patří nám.
Tento den, zaměřený na zdravou výživu, žáci zahájili písničkou. Přinesli si
různé druhy ovoce a zeleniny a udělali
nejen ve svých třídách, ale i na chodbě
výstavku. V některých třídách vytvářeli
recepty na různé zeleninové a ovocné saláty.
I když příprava tohoto projektu byla
velmi náročná, za což poděkování patří
všem paním učitelkám z prvního stupně,
odměnou byla radost, se kterou se děti
do práce zapojily. Doufáme, že si z tohoto dne odnesou nejen pěkné vzpomínky,
ale také ponaučení, že zdraví je pro každého člověka velmi důležité a musí o ně
dobře pečovat.
Marcela Pešková

Ředitelství ZŠ E. Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, škola s rozšířenou výukou
plavání, ledního hokeje a atletiky, pořádá
Den otevřených dveří v úterý 12. 12.
od 8 do 16 hod.
8 - 11 hod.
- vstupy do vyučování,
11 - 13 hod.
- volná prohlídka školy,
13 - 16 hod.
- zapojení dětí do práce ve školní družině
Zveme všechny rodiče, aby se seznámili se vzdělávacím programem i chodem
školy, která je výjimečná rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách, nabízí kvalitní vzdělávání i mimoškolní aktivity nejen malým začínajícím
sportovcům.
Dr. Mirka Horníková
Bližší informace na tel. č. 577 439 068,
www.zsez.zkedu.cz, osobně dr. Horníková, tel. č. 776 003 132

Pasování na prvňáčky
8. 11. 2006 byl v 1.A v základní škole Emila Zátopka ve Zlíně slavnostní
den. Všechny děti
dostaly Slabikář
a mečem od pohádkové postavy byly
pasovány na prvňáčky. Pěkný zážitek
ještě umocnilo i to, že každé dítě dostalo pamětní medaili školy. Pro všechny
prvňáčky i jejich rodiče si připravili
spolužáci 2. až 5. ročníků pěkná vystoupení. Zazněly lidové písničky za doprovodu houslí, flétny, harmoniky a kytary, dramatizace pohádky Boženy
Němcové, taneční vystoupení malých
tanečnic orientálních tanců a tanečníků hip hop, nechyběla gymnastická vystoupení či recitace básniček.
Akce se všem moc líbila a naši prvňáčci si z ní odnesli kromě zážitků i pocit, že začátek své školní docházky
úspěšně zvládli. Příští školní rok budou
již oni v rolích těch, kteří budou vystupovat pro své mladší spolužáky.
ZŠ E. Zátopka

Jak tu můžeme být pro druhé TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Po 27 letech ukončil svou činnost
ve zlínském sboru Českobratrské
církve evangelické pan farář Jiří
Kabíček. Jeho nástupce, pana faráře
Petra Pivoňku, jsme požádali, aby
nám řekl něco o sobě a také, kde už
působil. Odpověděl:
Je mi čtyřicet let, jsem ženatý, máme
tři děti. Mým prvním působištěm byl
evangelický sbor v Prostějově. Mohl
jsem tam pozorovat, že slovo Boží skutečně nachází člověka, duch Kristův
nás sbližuje, úsilí o solidaritu s lidmi
v těžkostech má smysl a přináší časem
své plody. Po třinácti letech v Prostějově
nazrálo rozhodnutí ke změně působiště
a přestěhovali jsme se do Zlína.
V čem hlavně chcete navázat na
činnost svých velkých zlínských
předchůdců?
Ve zlínském evangelickém sboru se
mým předchůdcům zřejmě dařilo předávat živě a aktuálně dobrou Boží zvěst,
střízlivě a přitom hluboce, tak, jak ji lidé potřebují slyšet. Ta pak lidi otvírá,
projevuje se vzájemnou vstřícností,
sdílností, solidaritou. V tom bych rád
pokračoval a to pomohl rozvíjet. A velikosti svých předchůdců se nechci lekat,
neboť vpravdě velký, velký v dobrotě, je
jen Jeden. A ten chce dávat nehledě na
osoby.
Na co kladete ve své práci důraz?
Vycházím z toho, že slovo Bible chce
a dokáže svou pravdou a hloubkou oslovovat dnešní lidi nehledě na věk, postavení či názory. Zve nevtíravě, a přece
mocně k novému pohledu na život,
k přehodnocení věcí i našeho jednání,
zve k naději. Zve také k setkávání, ke
vzájemné otevřenosti a sdílení dobrého
i zlého. Pod tímhle důrazem bych rád
pracoval, aby dobré slovo mohlo působit
mezi nejrůznějšími lidmi.

Co byste řekl (trochu upravenému)
výroku J. F. Kennedyho - neptej se,
co pro Tebe může udělat město, ptej
se, co pro ně můžeš udělat ty?
Ten výrok mi do jisté míry souzní
s Ježíšovou výzvou: buďte solí země
anebo jako lampa, která se neskrývá
pod kbelík, ale svítí všem v domě. Jako
lidé, obyvatelé, spoluobčané, natož pak
jako křesťané nežijeme jen pro sebe, ale
máme se ptát, jak tu máme a můžeme
být pro druhé. Ten náš architektonicky
zvláštní evangelický kostel na malém
vršku uprostřed velkého města pulsujícího svým dravým životem ve mně takovou otázku vyvolává. Byl bych rád, aby
v něm další lidé našeho města mohli
najít místo zastavení, osvěžení a povzbuzení, jakousi oázu jiného ducha,
než jaký nás žene životem a všelijak nás
dusí. Aspoň trochu té soli a světla.
Ptala se Ludmila Hyblerová

Výročí Dechového
orchestru mladých

Kdo získá Cenu města Zlína za rok 2006?
ZLÍN - Přispět k odpovědi na tuto
otázku mohou ti, kteří pošlou své návrhy na kandidáty Ceny města Zlína
za rok 2006 do konce letošního roku.
Návrhy na kandidáty Ceny města
Zlína za rok 2006 ze všech profes-

Tato sbírka, kterou pořádá sdružení Česká
katolická charita každoročně počátkem ledna,
v době připomínky Tří králů, se uskuteční v celostátním měřítku již posedmé.
Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora
charitního díla.
Přípravy na Tříkrálovou sbírku začaly před
dvěma měsíci tvorbou letáčků, které každá domácnost v naší zemi obdrží. Důležité bylo oslovit ochotné děti, mládež i dospělé - koledníky
a všechny ochotné spolupracovníky, bez kterých by nebylo možné sbírku uskutečnit.
Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který se může na požádání prokázat průkazem, a také řádně zapečetěnou pokladničku
opatřenou razítky příslušného obecního či
městského úřadu, Charity Zlín s jejím logem.
V minulém roce Charita Zlín uspořádala
Tříkrálovou sbírku ve 43 obcích, v nichž se
podařilo vytvořit 165 skupinek koledníků.
V jejich pokladničkách bylo po rozpečetění
celkem 828 041 Kč, z toho 244 184,50 Kč
ve Zlíně a jeho městských částech. (Více informací na www.zlin.charita.cz).
Ing. Pavla Romaňáková,
koordinátor Tříkrálové sbírky

ních oblastí lze zaslat na adresu:
Ilona Steinerová, odbor kultury,
Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín. Své návrhy můžete posílat do 31. prosince 2006.
-IS-

✄
NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA ZLÍNA NAVRHUJI (zašlete na výše uvedenou adresu)
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stručné zdůvodnění návrhu*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................
...................................................................................
Jméno, příjmení, adresa navrhujícího: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................
* Stručný životopis navrhované osobnosti přiložte na zvláštním listu.

Slavnostním veřejným koncertem v Městském divadle Zlín si v neděli 17. prosince připomeneme výročí 60 let nepřetržité činnosti
Dechového orchestru mladých ze Zlína.
Soubor za dobu svého působení několikrát
změnil název. Podstata jeho činnosti však zůstala stále stejná. Taková, kterou určil jeho zakladatel a dlouholetý vedoucí Karel Trávníček.
Sjednocující náplní činnosti souboru byla
pochopitelně vždy hudba. Ale nebyla to pouze
hudba. Důležitá byla i nabídka aktivního využití volného času pro mládež ze Zlína i blízkého okolí, dalšího rozvíjení hudebního umění
mládeže zejména v oblasti souborové hry
a možnost společně prožívat určité časové úseky života.
Již s Karlem Trávníčkem a s jeho následovníky se na vedení souboru i činnosti podíleli další spolupracovníci. Jejich dobrovolná
práce významně přispěla k tomu, že soubor
stále existuje a rozvíjí svoji činnost.
Členy Dechového orchestru mladých od jeho
založení do dnešních dnů bylo již více než tisíc
mladých hudebníků ze Zlína i okolí. Současné
vedení souboru by velmi rádo pozvalo na výroční koncert nejen své příznivce a přátele, ale
také co nejvíce těch, kteří delší či kratší čas
prožili v souboru. Bohužel proměny života mění nejen příjmení u děvčat, ale i původní adresy bydliště. Není tedy možno všechny oslovit,
a tak snad i tento článek pomůže zprostředkovat informace o oslavě. Aby si členové orchestru mohli zavzpomínat, připravuje se ihned po
slavnostním koncertě setkání bývalých i současných členů souboru.
Dechový orchestr mladých po celou dobu
své činnosti také reprezentuje město Zlín. Ze
soupisu vystoupení jak v naší republice, tak
zejména v zahraničí, lze odvodit, že tato reprezentace byla široká a úspěšná. Orchestr se tak
stal nedílnou součástí zlínského veřejného života.
Přejeme tedy Dechovému orchestru mladých
ze Zlína, ať pokračuje úspěšně ve své činnosti,
dál reprezentuje naše město a hudbou přináší
radost všem posluchačům.
Ing. Jaromír Schneider
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SOUTùÎ O CENY
SPECIÁLNÍ TMEL
V dnešním čísle vás seznámíme s rychle
tvrdnoucím tmelem Atlas TEN-10.
Tmel Atlas TEN-10 se používá na rychlé
opravy betonu, železobetonu, povrchů podlah
a betonových potěrů. Atlas TEN-10 umožňuje
rychlé opravy poškozených pilířů a průvlaků
v průmyslovém stavebnictví, okrajů balkonů
a teras, povrchů schodů, obrubníků a ramp.
Lze jej také použít na provádění podlah a podlahových podkladů. Tmel Atlas TEN-10 se nanáší ve vrstvách o tloušťce od 5 do 30 mm.
Tmel Atlas TEN-10 se vyznačuje vysokou počáteční pevností, odolností proti osamělým
břemenům a otěru a také výbornou přilnavostí k podkladu. Práce s ním je snadná a pohodlná. Podklad je pochůzný po 3 hodinách. Po
úplném uschnutí je mrazu i vodě odolný.
Vyznačuje se také vysokou pevností - po vytvrzení je pevnost v tlaku minimálně 40 Mpa
a pevnost v ohybu minimálně 7,5 Mpa.
Pokud bude zákazník požadovat také barevné řešení - v RENOMIXu Vám doporučí nejvhodnější typ nátěrové hmoty. Ty jsou tónovatelné podle pestré palety barevných vzorníků
(RAL, NCS, Caparol Color, 3D Systém, Herbol,
JUB a celé řady dalších).
RENOMIX nabízí fasádní omítky SAINT
GOBAIN WEBER TERRANOVA (akrylátové,
silikátové, silikonové) do konce roku s 15%
slevou. Navíc 175 odstínů těchto omítek
bez barevného příplatku!
RENOMIX nabízí také kompletní certifikované zateplovací systémy, veškeré prvky zateplovacích systémů, lepicí a spárovací tmely (40
odstínů) na obklady a dlažby.
Při správné odpovědi na soutěžní otázku obdrží tři vylosovaní poukaz na zboží firmy
Renomix, s.r.o., Zlín - Louky 329, areál
Pozemního stavitelství, telefon: 577 102 965,
www.renomix.cz.
Soutěžní otázka: Pro jaké tloušťky vrstev
je určen tmel ATLAS TEN-10?
Správnou odpověď zašlete do 10. 12. 2006
do redakce Magazínu Zlín na adresu Magistrát
města Zlína, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.
Ze správných odpovědí na soutěžní otázku v Magazínu Zlín č. 11 byli vylosováni:
Anna Lošáková, ze tř. Svobody, Malenovice
Jaroslav Forejtar z Hrobic
Alena Krystýnová z Horního Podvinohradí
Blahopřejeme!
Žádáme výherce, aby si po předcházející telefonické domluvě (tel. 577 630 250) vyzvedli
poukázku na cenu na Magistrátu města Zlína,
radnice, nám. Míru 12, kancelář č. 121, přízemí, do 15. prosince 2006. Po tomto datu výhra
propadá.

NEJLEPŠÍ MED ROKU
V letošním roce pořádali zlínští včelaři již
11. ročník soutěže o nejlepší med. Včelaři
předali k degustaci 102 vzorků medů z celého zlínského regionu. Soutěž se konala ve
4 kategoriích - květové, smíšené, lesní a pastované medy. Odborná i laická komise hodnotila vzhled, vůni, chuť a konzistenci přihlášených medů. Nejlepší ocenění získali
v anonymní soutěži následující včelaři:
Květové medy: R. Šeďa z Kostelce,
J. Fianta ze Zlína, J. Krpelán ze Zlína.
Smíšené medy: ing. J. Dofek z Fryštáku,
R. Šeďa z Kostelce, L. Okál ze Štípy
Lesní medy: K. Kolínek z Nedašova,
L. Okál ze Štípy, ing. J. Dofek z Fryštáku
Krémové - pastované medy: J. Krpelán
ze Zlína, ing. J. Dofek z Fryštáku, L. Okál
ze Štípy
Zlatý med okresu Zlín: zlatý pohár získal
ing. J. Dofek.
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Kde najdete obchody a sluÏby?
SUN STUDIO YVONNE
- nástřikové opalování za 9 sekund
Aplikace samoopalovací přírodní emulze
v automatizované kabině.
Vhodné pro všechny typy pleti, alergiky, albíny, pihaté, mateřská znaménka. Jediné v našem kraji. Nahradí 3-5 opalování v soláriu.
Osvoboditelů 91, za kostelem nad lékárnou
Anta.
Tel. 608 775 358

ČAJCHÁNA GATO
Čajovna a kafírna na Podlesí,
otevřeno denně od 16.30 do 22 hodin
Výběr z více než 50 druhů čajů, speciální kávy, arabské pity a kuskus, obchůdek s čajovým
a etnickym zbožím, vodní dýmky.

JUBILEJNÍ SEZONA
Jubilejní 60. sezona 2005/2006 Městského
divadla Zlín patřila bezesporu k tomu nejlepšímu a nejhodnotnějšímu v celé jeho historii.
Umělecká činnost divadla byla oceněna kritikou i velkou návštěvností diváků. Všechny inscenace si získaly jejich velkou přízeň.
Uměleckého vrcholu dosáhl melodram Zdeňka
Fibicha a Jaroslava Vrchlického Smrt
Hippodamie - společný projekt Městského divadla Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů.
Nadšené ohlasy diváků, ovace vstoje při každém představení - to jsou důkazy mimořádné
úspěšnosti tohoto ojedinělého tvůrčího počinu.
Záznam
představení
inscenace
"Smrt
Hippodamie" uvede ve svém vysílání také Česká televize Praha. Natáčení záznamu se uskuteční v Městském divadle Zlín v lednu 2007.
Městské divadlo Zlín svými výsledky v oblasti umělecké činnosti zaujalo i organizátory tuzemských i zahraničních festivalů, přehlídek
a významné divadelní scény národních divadel
v Praze a Bratislavě. To se odrazilo v pozvání
naší zlínské scény k hostování v Bratislavě,
v Praze, k účasti na festivalech v Praze,
Pardubicích, v Hradci Králové, v Luhačovicích,
v Chebu, v Uherském Hradišti, v zahraničí na
Slovensku a Portugalsku. Právě na XXIII. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu v portugalské Almadě dosáhlo zlínské divadlo s inscenací Válka mezi rozmarýnem a majoránkou
na post nejvyšší a přineslo si vavřín vítězství.
Své pevné místo a reprezentativní postavení
v kalendáři nejvýznamnějších divadelních festivalů má náš zlínský mezinárodní festival
Setkání/Stretnutie.
Mám největší radost z ohlasů našich diváků.
Stojí za to citovat z dopisu dlouholeté návštěvnice divadla paní Ambrožové z Otrokovic, která
zobecňuje pocity a ohlasy našich diváků:
..."Zanedlouho nastane velký den pro Vaše
divadlo, hodnocení jubilejní 60. sezony. Pro nás
diváky je velmi obtížné vybrat jednu inscenaci,
herečku, herce. Byl to vydařený a krásný rok
s Vámi a přinesl nezapomenutelné zážitky. Je
to těžké a sporné rozhodnout, co nebo kdo je
nejlepší, protože se nedá porovnat antická tragédie, navíc propojená nádhernou hudbou,
a shakespearovská komedie, velké herecké patetické výkony s těmi niterními či komediálními
ať na velké scéně, nebo v intimnějším prostředí
Studia Z.
Se zájmem jsem v tisku sledovala všechny
úspěchy divadla na scénách v Brně, v Praze, ve
Zvolenu i v dalekém Portugalsku. Už loni jsem
vyslovila přání, aby se "naše divadlo" stalo
Divadlem roku a moc Vám přeji, ať se to splní
letos. Ocenění si zasloužíte opravdu všichni."
Malé ohlédnutí za jubilejní sezonou je radostné, ale i zavazující. Stojí před námi velká
výzva pro budoucnost. Věřím, že se jí divadlo
a jeho umělecký soubor zhostí se ctí, ke spokojenosti diváků.
-So-

Navštivte oázu klidu a odpočinku na Jižních
Svazích, tel. 777 153 551.

MASÁŽNÍ STUDIO THERAP
(u zastávky MHD "Školní") nabízí relaxační
pobyty s širokou nabídkou masáží, např. lymfatické, thajské, havajské, horkými kameny,
anticelulitidní programy, vacupress, kosmetiku, pedikúru a jiné. Pro své klienty a firmy nabízíme výhodné slevy formou permanentek,
dárkových i vánočních poukázek.
Na vaši návštěvu se těší kvalifikovaný zdravotní personál.
Provozní doba:
PO-PÁ 7.30 - 22 h,
SO 9 - 18 h (dle objednávek).
Tel.: 577 018 448, www.therap.info

ŽÁCI SOUTĚŽILI
Společnost Zlínská vodárenská a Nadační fond VEOLIA, jejichž společným projektem je i Vodní kufřík, uspořádaly 16. listopadu ve Velkém kině ve Zlíně soutěž
o Nejlepšího laboranta pro žáky 2. stupně
ZŠ. Letos se do soutěže přihlásilo rekordních 19 družstev z desíti škol na Zlínsku.
Vítězem v první kategorii, tedy žáků 6.
a 7. tříd, se stalo družstvo 7. A ZŠ M. Alše
ze Zlína. Ve druhé kategorii žáků 8. a 9. tříd
zvítězilo družstvo 9. A/2 ZŠ z Val. Klobouk.
Každé družstvo soutěžilo s vlastním Vodním kufříkem; jde o přenosnou mini laboratoř, kterou Ekocentru Čtyřlístek a 67 školám v okrese věnovala společnost Zlínská
vodárenská (dále jen ZLV) poté, co vstoupila do skupiny Veolia. S kufříky mohou žáci
provádět na čtyřicet různých pokusů, díky
kterým zkoumají a poznávají vlastnosti vody. Soutěž probíhala tak, že tříčlenné družstvo předstoupilo před porotu a vylosovalo
si jeden ze čtyřiceti možných pokusů. Tento
pokus provázený mluveným slovem předvedli žáci tříčlenné porotě. Porotu tvořili
manažerka společnosti ZLV, která hodnotila prezentační dovednosti žáků, vedoucí laboratoří ZLV a pedagog Univerzity T. Bati
z Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí hodnotili odbornou část soutěže.
Druhou částí, tzv. volnou, byla prezentace
volného pokusu.
Helena Koutná,
Zlínská vodárenská, a. s.

Den otevřených dveří
v Domě pokojného stáří
Obyvatelé Domu pokojného stáří, který
provozuje zlínská pobočka Naděje, se
v průběhu listopadu
přestěhovali do
krásného nového domu na sídlišti Jižní
Svahy. Ten se postupně stane domovem
pro 65 seniorů ze Zlína a blízkého okolí.
Nově postavený Dům pokojného stáří
vytvoří vstřícné domácí prostředí téměř
dvojnásobnému počtu seniorů, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a zdravotního
stavu již nemohou žít sami.
Cílem pracovníků Naděje je poskytovat
kvalitní sociální služby. Součástí života
v domově je také arteterapie, ergoterapie,
aktivační terapie, kulturní programy, koncerty a duchovní služba. Plánuje se také
rehabilitační a logopedická péče.
Pracovníci a obyvatelé nového domova
si dovolují pozvat širokou veřejnost na
Den otevřených dveří, který se bude konat
dne 14. 12. od 10 do 17 hodin v Domě pokojného stáří, Okružní 5550, Zlín.

SPORT V PROSINCI
AEROBIK
STŘEDISKO KURZŮ, Benešovo nábř. 1739,
tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Dance aerobik, P-class, power yoga, cvičení pro střední generaci Pohoda, cvičení na balónech, posilovací hodiny, step
aerobik, body styling
STEP A DANCE AEROBIK
Step aerobik - sudý týden, Dance aerobik - lichý týden, každou středu od 19.30 h,
Sport centrum K2 Vršava.
Více informací paní Julinová, tel. 603 105 863,
www.sweb.cz/aerobic-veronika
CVIČENÍ AEROBIKU
Upozorňujeme ženy, že cvičení v 10. ZŠ v Bartošově čtvrti je
opět zahájeno. Cvičí se v pondělí a čtvrtek od 20 hodin. Zvou
cvičitelky H. Polášková a V. Kusáková.

BASKETBAL
Sobota 2. 12.
14.30 h Proton Zlín - Krnov, dorostenecká liga mladších dorostenců
17.00 h Proton Zlín - BC Kolín, II. liga mužů
17.00 h Proton Zlín - Kroměříž B, SOP JM mužů východ
(těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)
19.00 h Proton Zlín U20 - BSC Husovice, III. liga mužů
Neděle 3. 12.
8.30 h Proton Zlín - Olomouc, dorostenecká liga mladších
dorostenců
9.30 h Proton Zlín - Kyjov B, SOP JM mužů východ
(těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)
11.00 h Proton Zlín - BK Sadská, II. liga mužů
13.00 h Proton Zlín U20 - Sokol Boskovice, III. l. mužů
Sobota 9. 12.
16.30 h Proton Zlín - BC Brno, dorostenecká liga starších
dorostenců
18.30 h Proton Zlín - Loko Krnov, III. liga žen
Neděle 10. 12.
9.00 h Proton Zlín - Humpolec, dorostenecká liga starších
dorostenců
11.00 h Proton Zlín - SK UP Olomouc, III. liga žen
Sobota 16. 12.
17.00 h Proton Zlín - Velké Bílovice, SOP JM mužů východ
(těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)
19.00 h Proton Zlín - Ives Blansko ASK, II. liga mužů
Neděle 17. 12.
9.30 h Proton Zlín - Židlochovice, SOP JM mužů východ
(těl. 3. ZŠ, Slovenská ul.)
10.00 h Proton Zlín - BK Jind. Hradec, II. liga mužů
Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené,
Bartošova čtvrť, s výjimkou utkání s poznámkou tělocvična
3. ZŠ, Slovenská ul.
Více informací, zejména o utkáních mladších kategorií, naleznete na www.skbzlin.cz a nástěnkách u sportovní haly
Zelené.

HÁZENÁ
Upozorňujeme příznivce házené, že vzhledem k uzávěrce
Magazínu Zlín a ke komerčnímu provozu ve Sportovní hale
může docházet ke změnám v začátcích hrací doby utkání.
Přesnější čas si můžete ověřit na tel. číslech 577 431 404
a 577 439 621. Děkujeme za pochopení.
Neděle 3. 12.
10.00 h HC - VESELÍ, DL ml. dorostenky
12.00 h HC-SCM - LOKO CHEB, 1. liga ženy
14.00 h HC - LIBEREC, 1. DL st. dorostenky
Sobota 10. 12. - neděle 11. 12.
9 - 17 h Mezinárodní turnaj, starší dorostenci

HOKEJ
Zimní stad. Luďka Čajky, začátky utkání se konají v 17 h
Neděle 3. 12.
Úterý 5. 12.
Pátek 22. 12.
Pátek 29. 12.
Pátek 5. 1.

HC
HC
HC
HC
HC

Hamé
Hamé
Hamé
Hamé
Hamé

-

Pardubice
Znojmo
Sparta
Liberec
České Budějovice

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
PROSINEC 2006
Informace k vycházkám St. Chadima ml. - tel. 604 799 727,
St. Chadima st. - tel. 577 430 862, J. Tomáše tel.
577 438 539 nebo 737 005 174, vycházky se konají za každého
počasí.
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SOBOTA 9. 12.
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA - JESENÍK NAD ODROU - zájezd
Odjezd v 7 hod. od Velkého kina ve Zlíně, vede St. Chadim ml.
i st.
ČTVRTEK 7. 12. VIZOVICKÉ HATĚ
8 km, odjezd vlakem z Příluku v 7.37 hod., jízdenka do Vizovic
zpáteční, vede St. Chadim st.
SOBOTA 9. 12.
PŘEDVÁNOČNÍ COURÁNÍ OKOLÍM VYŠKOVA
15-50 km, odjezd do Vyškova přes Přerov vlakem z Otrokovic
v 7.26 hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 13. 12. SVÁROVEC
8 km, sraz na zastávce MHD Kvítkovice křižovatka v 8.30 hod.,
vede St. Chadim st.
NEDĚLE 17. 12. VSETÍNSKÁ BEČVA
12 km, odjezd z AN ve Zlíně v 8 hod., vede St. Chadim ml.
STŘEDA 20. 12. DUBOVÁ
8 km, sraz na zastávce MHD autobusu č. 55 hotel Společenský
dům v 8.45 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 23. 12. SVATÝ KOPEČEK
11 km, odjezd do Olomouce vlakem z Otrokovic v 7.58 hod., vede St. Chadim ml.
ÚTERÝ 26. 12. ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
Tradiční pochod s cílem letos na myslivecké chatě na točně autobusu Podkopné Lhoty - Moravanu. Start 10km trasy na konečné zastávce MHD ve Velíkové (bus č. 36) v době od 8.40 do
10.10 hod. Start 20km trasy ze zastávky MHD "Pod Burešovem"
(trolejbus č. 4) v době od 7.30 do 8.30 hod.
ČTVRTEK 28. 12.
ZA LIDOVÝM BETLÉMEM I AZTÉKY
8 km, odjezd do Kostelan nad Moravou vlakem z Otrokovic
v 8.56 hod., vede J. Tomáš.
ČTVRTEK 28. 12. KONEC ROKU "U MAŠINKY"
6 km, sraz na zastávce MHD Malenovice - sklady v 9 hod., vede
St. Chadim st.
PÁTEK 29. 12. JUDITIN POCHOD DO DASK
20 km, odjezd do Přerova vlakem z Otrokovic v 6.57 hod., vede
St. Chadim ml.
SOBOTA 30. 12.
PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA BRDO
Odjezd do Starého Města vlakem z Otrokovic v 7.55 hod., vede
J. Tomáš.
SOBOTA 30. 12. - 1. 1. 2007
SILVESTR V HAŠKOVĚ LIPNICI
Zve St. Chadim ml.
NEDĚLE 31. 12. SILVESTROVSKÉ PROVĚTRÁNÍ
7 km, start u tur. rozcestníku "Pod Burešovem" v 8.30 hod, vede J. Tomáš.
NEDĚLE 31. 12. SVATÝ HOSTÝN
11 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.26 hod., vede R. Kouřilová.
PONDĚLÍ 1. 1. 2007
ZA NOVOROČNÍM ČTYŘLÍSTKEM NA TLUSTOU HORU
Nový rok bude zahájen tradičním výstupem po libovolné trase
na Tlustou horu (458 m). Kontrolu a občerstvení najdete v budově u "majáku" od 14 do 16 hod., vede J. Tomáš.
Změna programu vyhrazena

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00–6.45/7.30– 21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
po + čt
6.00–8.15 (celý pro veřejnost 25m bazén)
út + st + čt + pá
6.45–7.30 (pro veřejnost jen 2 dráhy
na 25m bazénu)
otevření 50m bazénu - výjimky:
2. 12 a 3. 12.
Vánoční cena města Zlína
pro veřejnost otevřena část bazénu
4. 12.
6.00–11.00/17.00–21.00
23. a 30. 12.
9.00–18.00
24., 25., 26. 12.
zavřeno
27. – 29. 12.
9.00–20.00
31. 12. a 1. 1.
zavřeno
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
13.00–20.00
úterý
13.00–16.30/18.00–20.00
středa
13.00–15.00
čtvrtek
13.00–14.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek
12.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
4. 12.
17.00–20.00
21. 12.
14.00–15.00
22. 12.
11.30–12.30
23. a 30. 12.
9.00–18.00
24., 25., 26. 12.
zavřeno
27. – 29. 12.
9.00–19.00
31. 12. a 1. 1.
zavřeno
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19 hod., sobota 17 - 18.30 hod., neděle
17 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Informace na tel. 577 221 892 nebo na www.hokej.zlin.cz,
vstupné 30 Kč
PILATES - ŠKOLA RENATY SABONGUI
Chcete udělat něco pro svá bolavá záda a posílit bříško? Naučte
se pracovat s vlastním tělem pomocí jedinečného cvičebního
systému a budete se cítit dobře. Pilates je pro ženy i muže bez
rozdílu věku. Začátečníci od února 2007.
Info na tel.: 603 581 448.
SILVESTROVSKÁ JÍZDA
Asociace sportu pro všechny SK Zlín vypravuje autobus na tradiční silvestrovskou jízdu z Bumbálky na Soláň. Autobus
s označením ASPV bude přistaven v sobotu 31. 12. v 6.30 h na
parkovišti vedle Velkého kina. Odjezd autobusu je v 6.45 h, návrat do Zlína v 15 hodin.
Přihlášky přijímá Josef Pšenka každou středu v Sokolovně
ve Zlíně od 11 do 16 h. Informace na tel. 577 216 547 nebo
732 131 658. Uzávěrka přihlášek 18. 12. 2006.
Organizátoři doporučují vzít s sebou průkaz pojištěnce.
ŠTĚPÁNSKÝ BĚH
V úterý 26. prosince se koná na Burešově 17. ročník tohoto běhu. Prezentace je od 9 hodin, délka hlavního závodu je 10 km.
Závod se koná za každého počasí.
Bližší informace Jiří Prokop, tel. 577 524 605, 577 439 646,
e-mail: prokop.beh@seznam.cz
BASKET BAR
Pořádá 5. turnaj v minikopané. Uskuteční se 25. 12. v 8.30 h ve
sportovní hale Zelené na Bartošově čtvrti. Večer se uskuteční vyhlášení vítězů, předání cen a diskotéka s programem.
Bližší informace na tel. 603 879 301, 577 271 494. Přihlášky
přijímá obsluha do 20. 12. 2006.
ATLETICKÝ KLUB
pořádá nábor do atletické přípravky od 9 do 11 let.
Zájemci se mohou hlásit u paní ing. Antošové,
mobil 604 257 171.
Tréninky probíhají v pondělí od 16.30 do 18 hod. v základní škole Emila Zátopka a ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. v 6. ZŠ
na Bartošově čtvrti vedle Městské sportovní haly Zelené.

JARNÍ PRÁZDNINY
AGENTURA SLUNÍČKO
opět pořádá Zimní rekreaci pro děti s výukou lyžování a snowboardingu
25. 2. - 3. 3. 2007 (jarní prázdniny)
Horský hotel Moravice Karlov pod Pradědem - Jeseníky
Cena: 2 950 Kč
Kontakty: 603 187 124, 577 22 33 55 - Mgr. Iva Kusbachová
603 552 628 - Marcel Huňka, www.slunicko.unas.cz
JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH
Tábor s výukou lyžování i rodinný pobyt
25. 2. - 2. 3. hotel s bazénem
Dětská rekreace s výukou lyžování, pobyt i pro zkušené lyžaře
a zájemce o snowboarding, tradiční rodinná rekreace s programem pro děti. Cena pro děti: 2 690 Kč. Cena pro dospělé:
2 890 Kč. Zve Karamela, tel. 577 220 858, 737 987 487.
e-mail:karamela.zlin@karamela.info, www.karamela.info
AGENTURA BODY
Pořádá dětskou zimní rekreaci o jarních prázdninách v termínu
24. 2. - 2. 3. 2007 v hotelu Duo na Horní Bečvě. Pobyt je určen
dětem ve věku 6 - 17 let. Přímo u hotelu je upravovaná sjezdovka s možností nočního lyžování, vhodná jak pro začátečníky, tak
pro zkušené lyžaře. Bude se zde také konat výuka lyžování
a snowboardingu. Cena 2990 Kč
Bližší informace na tel. 603 875 385 - hl. vedoucí p. Jiříček nebo e-mail: agentura.body@volny.cz

STŘEDISKO KURZŮ
Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info
KARNEVAL
V týdnu od 4. prosince se koná v běžných lekcích pohybové výchovy pro předškoláky Vánoční karneval. Tentokrát necháváme
tvůrcům kostýmů "divokou kartu".
KURZ MALÝCH LANOVÝCH AKTIVIT
- určeno pro dívky i chlapce 10-15 let, kteří by rádi překonali
strach z výšek a mají rádi "adrenalin". Kurz lze navštěvovat i po
jednotlivých lekcích.
V prosinci vydáváme přihlášky na kurzy Pilatesu pro začátečníky (dopoledne i večer).

