
P R O S I N E C  2 0 0 8 R O â N Í K  X I V

zlín
M  A  G  A  Z  Í  N

1212

ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU
15. 12. 2008

VÁNOâNÍ JARMARK
16. – 23. 12. 2008

ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMU
15. 12. 2008

VÁNOâNÍ JARMARK
16. – 23. 12. 2008



Vyvrcholením oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa
byl slavnostní večer 27. října v Městském divadle Zlín. Historií od roku
1918 po současnost diváky provázeli herci divadla Petra Hřebíčková
a Rostislav Marek. Součástí programu byla „Talk Show“, ve které 
vzpomínali významní pamětníci města Zlína.
Zleva Rostislav Marek, ing. Miroslav Zikmund, Petra Hřebíčková, 
PhDr. Karel Pavlištík a Jiří Novotný 

Ohlédnutí za oslavami 
90. výročí vzniku samostatného Československa

Před polednem 27. října si zástupci města, kraje, Armády ČR, váleční
veteráni, členové Sokola, "PTP", skauti i veřejnost připomněli vznik sa-
mostatného Československého státu u sochy prvního prezidenta 
T. G. Masaryka.
Na oslavy 90. výročí vzniku samostatného Československa pozvala do
Zlína primátorka statutárního města Zlína Irena Ondrová také zástupce
partnerských měst Chorzowa, Izegemu a Trenčína, kteří se zúčastnili
slavnostního večera v Městském divadle ve Zlíně.

Herci divadla oživili večer scénkami, přibližujícími některé historické 
událostí.
Zleva Rostislav Marek, Petra Hřebíčková, Jan Leflík, Pavel Leicman
a Radoslav Šopík.

Memorandum o partnerství, jehož předmětem je budoucí spolupráce
v kulturní a společenské oblasti, v říjnu slavnostně podepsal v prosto-
rách expozice Baťova mrakodrapu bývalý hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš a primátorka Zlína Irena Ondrová s ředitelem Národní galerie
Milanem Knížákem.
Prvním projektem partnerství bude výstava Fenomén Baťa (zlínská 
architektura 1910 - 1960), která začíná 19. března příštího roku ve
Veletržním paláci v Praze-Holešovicích. Výstava je pořádána Národní
galerií v Praze a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně ve spolu-
práci se Zlínským krajem a statutárním městem Zlín.

Hlavním bodem večera bylo vyhlášení a ocenění vítězů fotografické
soutěže, vědomostní a historické soutěže žáků a studentů a sportovní
soutěže o pohár města Zlína, které byly vyhlášené již na začátku 
tohoto roku. Na snímku přebírá cenu od náměstka primátorky Hynka
Stesky vítězka jedné z kategorií fotografické soutěže Zuzana Königová.
Hostem večera byla i zpěvačka Yvonne Přenosilová.

Memorandum o partnerství
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přinášíme Vám rozhovor s členem
Rady města Zlína MUDr. Josefem
Devátem, kterému jsme položili několik
otázek týkajících se sociální oblasti
a zdravotnictví. 

Pane doktore, je rok dost dlouhá doba
na to, aby ve zlínském zdravotnictví na-
staly potřebné změny? 

Změnilo se mnohé,
ale za nejdůležitější po-
važuji otevření Onkolo-
gického centra. Zlínský
kraj má konečně mo-
derní pracoviště, které
patří mezi nejlépe vyba-
vené v České republice.
Nejdůležitějším přístro-
jem centra je lineární
urychlovač k ozařování
pacientů. Velmi důleži-
tým přístrojem je i CT
simulátor určený k za-
měření místa ozáření.
Onkologické centrum
má však mnoho dalších
přístrojů pro pomoc pa-
cientům. Jeho otevření
je významným počinem
a důležitou pomocí pro
Zlín a celý Zlínský regi-
on. Už jen proto, že on-
kologie registruje ročně
800 nových pacientů.

Druhým významným počinem je oprava
pavilonu č. 2 pro kožní oddělení. Pří-
stavbou pavilonu se podařilo získat nové
prostory pro moderní ordinace i nové soci-
ální zázemí pro pacienty. Pavilon č. 3, kte-
rý byl zrekonstruován v loňském roce, je
spojen s pavilonem č. 2 pomocí zastřešené
chodby.

Mimořádně významné je samozřejmě
i nové pracoviště Záchranné služby.
Krajská nemocnice rovněž usiluje o získání
robotického operačního systému da Vinci
k efektivnější operaci v oblasti všech chi-
rurgických oborů. 

Zdravotnické zázemí ve Zlíně se tedy
zlepšuje. Jak jsou na tom se zdokonalo-
váním zdravotníci?

Zdravotníci se nikdy nemohou spokojit
se stávajícími znalostmi a zkušenostmi,
musí neustále pracovat na jejich rozšiřová-
ní a prohlubování. Také proto zde napří-
klad začátkem listopadu proběhl za účasti
špičkových chirurgů z USA a Švédska me-
zinárodní kongres na velmi závažné téma:
Rakovina prsu. Výměna zkušeností beze-
sporu přispěje k účinnější léčbě a k větší
úspěšnosti léčení tohoto nejčastěji se vy-
skytujícího onemocnění u žen.

Jste předsedou komise tělesně posti-
žených - jak probíhá dostavba Domu

s chráněným bydlením v Malenovi-
cích? 

Dostavba tohoto objektu finišuje. Byty
uzpůsobené potřebám klientů dle jejich po-
stižení by měly být předány do konce roku
2008. Stavení má 40 bytových jednotek
a 16 z nich splňuje podmínky pro bezbari-
érové bydlení. Náklady na vybudování do-
mu činí 81 milionů, z toho 5 milionů po-

skytla vláda. Věříme, že
tyto moderní byty uspo-
kojí potřeby našich
handicapovaných spo-
luobčanů.

Mezi Vaše kompe-
tence patří také soci-
ální péče. Jak se pe-
čuje ve Zlíně o senio-
ry? 

Z mnoha akcí, které
v tomto roce proběhly,
bych připomněl a vy-
zdvihl Kulatý stůl - se-
tkání se seniory.
Letošní rok byl pojatý
jako rok seniorů - tři
jejich zdejší kluby
oslavily významná vý-
ročí. Klub Kvítková 50
let svého založení,
Malenovice 30 let,
Kostelec 10 let a nově

byl založen Klub U majáku. 
Pro velký úspěch letos rovněž běží třetí

cyklus Akademie třetího věku, jehož té-
maty jsou: Město Zlín, Zlínský kraj, Co se
našim představitelům podařilo a co nás
čeká.

Pane doktore, dá se alespoň částečně
odhadnout, jaká budoucnost nás ve
zdravotnictví čeká?

Toť otázka. Vítězná strana před volbami
slíbila zrušení poplatků ve zdravotnictví,
které zaplatí z krajského rozpočtu, což činí
ročně 65 a více milionů. Stejná strana slí-
bila, že Krajskou nemocnici T. Bati převede
na neziskovou organizaci, která se dle znal-
ců opět propadne do ztrát. Zdá se, že daný
krok by byl krokem zpět.

Máte nějaká přání do nového roku
2009?

Přeji Vám i sobě, aby nová garnitura roz-
hodovala uvážlivě a po náležité konzultaci
s odborníky, aby nás čekalo období prospe-
rity, dokonalé péče o pacienty, aby vztahy
mezi pacienty a zdravotnickým personálem
byly korektní a přátelské, a aby spokoje-
nost byla oboustranná. Zároveň přeji všem
čtenářům magazínu spokojené Vánoce
a šťastný nový rok 2009. 

Děkujeme za rozhovor.
Redakce 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
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VZNIKL NOVÝ KLUB
SENIORŮ

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme nájemce bytů a neby-
tových prostor ve správě společnosti
Správa domů Zlín, že ve dnech 

27. 12. 2008 - 31. 12. 2008 budou
provedeny zápisy stavů vodoměrů. 

Apelujeme na nájemce bytů a nebyto-
vých prostor, aby k zápisům vodoměrů
přistupovali zodpovědně, předejdou tak
možným komplikacím vzniklým při vy-
účtování služeb spojených s užíváním
bytu a nebytových prostor za rok 2008.
Pokud nájemci bytů a nebytových pro-
stor nebudou ve dnech zápisu přítomni,
nahlásí stavy vodoměrů písemně do 
7. 1. 2009. 

V případě opakovaného neumožnění
odečtu měřidel nebo při zjištění nesrov-
nalostí v nahlášených stavech bude
Správa domů Zlín nucena přistoupit
k sankčním opatřením dle vyhlášky mi-
nisterstva pro místní rozvoj číslo
372/2001 Sb., v platném znění. 

Adresa: 
Správa domů Zlín, spol. s r. o., 
Zarámí 428, PSČ 761 45 Zlín
E-mail: info@sdz.muzlin.cz

ZZááppiissyy  vvooddoomměěrrůů  kk  3311..  1122..  22000088
SLOVO PRIMÁTORKY

Vážení a milí Zlíňané,
jsme sice teprve na počátku snad

nejkrásnějšího měsíce v roce - na po-
čátku měsíce plného kvapu, zmatků,
radostného očekávání, mimořádných
prožitků, rozzářených dětských očí,

také ovšem
nervózních
n á k u p ů ,
úklidů, va-
ření i peče-
ní, nadměr-
né spotřeby
cukrů i tu-
ků, atd. 

Každý rok
je to stejné,
snad jen
stále více
a více roz-
mař i l e j š í ,
snad jen ví-
ce a více za-

měřené na finanční hodnotu dárků
pro své nejbližší - ale i přesto Vánoce
nás alespoň na malou chvilku promě-
ní. Říkáme tomu kouzlo Vánoc - té
zvláštní atmosféře porozumění, ohle-
duplnosti, rodinné pohody a lásky
k bližním. Všichni víme, že toto kouz-
lo zase rychle pomine a objeví se ná-
sledky v podobě zbytečného zadluže-
ní (neboť zahraniční zájezd, drahý
televizní přijímač, apod. se stávají
normou úspěšnosti vánočních svát-
ků), mnozí z nás zjistí, že se nám po-
někud změnila naše vlastní postava
vlivem lenošení spojeného s nadměr-

nou konzumací sladkého i slaného
a konečně - začneme se chovat opět
všedně, racionálně, bez zbytečných
citových i jiných ohledů.

I přesto se spolu s vámi všemi těším
na onen krátký sváteční klid, těším se
na krátké ztišení negací, agresí, závi-
dění si i vzájemné arogance. 

Z celého srdce přeji všem občanům
našeho města lásku bližních, zdraví,
spokojenou rodinnou atmosféru
i úsměvy obdarovaných dětí.

Těm, kteří žijí zcela osamoceně,
přeji, aby si jejich samoty všiml ně-
kdo ze sousedů, či z lidí, kteří si v za-
žitém tempu svého vlastního života
ani neuvědomují, že někdo blízko
nich potřebuje pomoci. Možná - pro
nastávající sváteční dny postačí jen
zaklepat na některé dveře a popřát
vše dobré, darovat trochu vánočního
cukroví a pozvat na kávu. Někteří
z vás třeba najdou cestu do některé-
ho z dětských domovů, zařízení pro
seniory, lidi bez přístřeší. Jiní spolu
se svými dětmi procházkou zajdou do
útulku pro zvířata, Zoo, atd. 

Zkrátka - volba a forma obdarová-
vání je na každém z nás. Tak tedy ješ-
tě jednou vše dobré - a nejenom
o Vánocích.

Ze srdce přeje 
Irena Ondrová

P.S. Srdečně Vás zvu na setkání
a přípitek v úterý 30. prosince od
14 hodin do obřadní síně zlínské
radnice. 

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:

na akce, projekty v 1. čtvrtletí 2009 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 dotace mohou žádat právnické a fyzické osoby, které zabezpečují konkrétní kul-
turní činnost.

Termín uzávěrky je 18. 12. 2008 do 16 hodin.

Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu
města Zlína, detašované pracoviště, Zarámí 4421, Ing. Renata Robková, 5. etáž, 
tel.: 577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - odbor kul-
tury.

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!

PhDr. Irena Ondrová, 
předsedkyně správní rady Kulturního fondu města Zlína

Město Zlín zřídilo již desátý měst-
ský Klub seniorů. Nový klub začne
fungovat v prosinci tohoto roku v lo-
kalitě U Majáku. 

Počátky úsilí o vznik klubu spadají do
poloviny roku 2006, kdy zdejší občané
vyjádřili přání a potřebu mít k dispozici
prostory, ve kterých by se mohli schá-
zet senioři, a které by - v rámci spole-
čenského života - využívali i další obča-
né čtvrti. Tento jejich požadavek byl
zařazen do Programového prohlášení
Rady města Zlína na období 2007 -
2010. V rámci komunitního plánování
sociálních služeb byl rovněž včleněn do
"Střednědobého plánu sociálních a sou-
visejících služeb na období 2008 -
2012". V podzimních měsících byly při-
stavěny potřebné prostory k bytovému
domu U Majáku č. p. 5005 a byl rovněž
zvolen výbor seniorů, který bude klubo-
vou činnost řídit. Budoucí členové kon-
taktovali "starší" městské kluby za úče-
lem získání nápadů a podnětů pro svou
práci. V městských klubech seniorů je
nyní organizováno na 900 členů, jež
jsou zapojeni do klubového života.
V klubech se senioři především setká-
vají se svými vrstevníky. Nejvíce času
věnují studiu cizích jazyků, tanci, spor-
tu a poznávání krásy naší země na 
zájezdech. 

Jana Pobořilová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ
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KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ PRVŇÁČKŮ JE MÉNĚ 

Celkem 630 prvňáčků mají zlínské
základní školy. Vyplynulo to z výkazů,
které školy odevzdaly. Ve srovnání
s předcházejícím školním rokem došlo
k poklesu počtu dětí, které poprvé za-
sedly do školních lavic. Školní rok
2007/2008 zahájilo svou školní do-
cházku ve Zlíně 729 dětí. Zlínské ma-
teřské školy navštěvuje od letošního zá-
ří 2 094 dětí, což je o šedesát více než
v loňském roce. 

■ STUDNY JSOU OZNAČENÉ
Na všech 103 veřejných studnách na

území statutárního města Zlína je nové
informativní označení - "Voda není ur-
čena k pití".

Přestože mnohé veřejné studny město
Zlín v minulých letech opravilo a vyčis-
tilo, voda v nich stále nesplňuje poža-
davky na pitnou vodu. V mnoha lokali-
tách, především pak v zástavbě
baťovských domků, zůstávají tyto stud-
ny i nadále významným zdrojem vody
pro zahrádky obyvatel a rovněž vítaným
náhradním zdrojem užitkové vody v pří-
padě havárie na vodovodním řadu.

Kvalitu vody ve všech 103 veřejných
studnách na území celého města Zlína
již několik let sleduje Odbor životního
prostředí a zemědělství magistrátu. 

■ ŠKOLY MAJÍ NOVOU TERASU
A SCHODIŠTĚ 
Opravu venkovní terasy u MŠ

Družstevní dokončuje statutární město
Zlín. Původní terasa z roku 1975 již by-
la velmi popraskaná, dlažba byla uvol-
něná. Cena rekonstrukce činí cca 180
tisíc korun.

V MŠ Františka Bartoše dokončují
opravu venkovního schodiště. Přestože
tento vchod již děti ani jejich rodiče ne-
využívají, byla oprava nezbytná.
Schodištěm prosakovala voda do umý-
várny, která je umístěna pod ním.
Oprava, včetně izolace, fasády a úpravy
terénu byla poměrně náročná a statu-
tární město Zlín za ni zaplatí cca 95 ti-
síc korun.

Mezi prováděné opravy v mateřských
školách patří také výměny osvětlení.
Nové zářivky má v hernách, šatně
a vstupní hale MŠ na Družstevní. Cena
opravy činí více než osmdesát tisíc 
korun.

■ ZLÍN BUDE OPRAVOVAT
V KOSTELCI 
Zlínští radní schválili na svém posled-

ním zasedání výběr nejvhodnějšího
uchazeče, který za necelých 1,8 milionu
korun opraví chodník v Kostelci, a také
schválili výběrové řízení na opravu par-
kovacích míst v lokalitě hřiště - mateř-
ská škola. Mezi velké požadavky obyva-
tel Zlína patřilo osazení křižovatky od
Kostelce do centra města semaforem.
Radní schválili výběrové řízení na zříze-
ní dočasné světelné křižovatky a na sta-
vební práce pro přípojku elektrické
energie. 

■ NOVÁ KANALIZACE NA MOKRÉ 
Opravu stávající kanalizace dešťo-

vých a splaškových vod v ulici
Klabalská ve Zlíně na Mokré, která je
v havarijním stavu, schválili zlínští rad-
ní. V průběhu letošního roku tak město
Zlín nahradí cca 100 metrů stávajících
betonových trub o průměru 20 cm za
nové. Předpokládaná cena této zakázky
je cca 250 tisíc korun.

■ OPRAVY ŠKOL POKRAČUJÍ
Opravu zdravotechnické instalace

a rekonstrukci spojovacího krčku v 8. ZŠ
v Malenovicích, opravu sociálního zaří-
zení v 16. ZŠ v ulici Okružní na Jižních
Svazích, dodávku kompletního IRC
systému včetně výměny stávajících ven-
tilů do celého objektu Základní školy 
M. Alše na Podhoří, opravu střešního
pláště Mateřské školy Milíčova a opravu
zásobovací rampy 11. ZŠ schválila
Rada města Zlína. V některých přípa-
dech radní schválili zadání výběrového
řízení, v některých již nejvhodnější na-
bídku. Všechny práce by však měly být
hotovy do konce letošního roku, koneč-
ný termín závisí na počasí.

■ SPORT ZA ČTVRT MILIONU
O poskytnutí dalších dotací z Fondu

mládeže a tělovýchovy města Zlína, ten-
tokrát v celkové výši přes 270 tisíc ko-
run, jednali zlínští radní.

Schválili dotace pro čtrnáct akcí: osm
akcí sportovních organizací, čtyři krát-
kodobé projekty primární prevence
a dva letní táborové pobyty dětí. Město
Zlín tak finančně podpořilo např. mezi-
národní plavecký závod O vánoční cenu
města Zlína, Celorepublikový turnaj ve
volejbale kadetů, turnaj v JUDU,
Zlínskou olympiádu škol v orientačním
běhu a další.

Radní souhlasili také s poskytnutím
65tisícové dotace pro Orel jednotu Zlín.
Protože dotace přesahuje částku pade-
sát tisíc korun, musí ji schválit ještě za-
stupitelstvo.

Z Fondu mládeže a tělovýchovy roz-
dělilo město Zlín v průběhu roku 2008
více než deset milionů korun.

■ NOVÁ LÉKÁRNA V NEMOCNICI 
Nová lékárna pro výdej léků zahájí

v prosinci svoji činnost v přízemí budo-
vy ředitelství Krajské nemocnice T. Ba-
ti, ve Zlíně. Nemocnice tak chce vyjít
vstříc pacientům, kteří chodí k ošetření
do zdravotnických oddělení ve východní
části areálu. 

Jde hlavně o pacienty úrazových
a urologických ambulancí, ale také
ostatních chirurgických oborů a inter-
ny, pro které je nevýhodné vracet se pro
léky do lékárny u hlavního vjezdu do
nemocnice. 

Důvodem vybudování nové lékárny je
také budoucí postupný přesun zdravot-
ní péče do východní části areálu ne-
mocnice v souladu s vypracovaným
Generelem rozvoje Krajské nemocnice
T. Bati. 
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21. pavilon již  v provozu

Dny otevřených dveří se uskuteční ve
dnech 12. 12. 2008 a 23. 1. 2009 na celé
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, tj. na
Fakultě technologické, Fakultě manage-
mentu a ekonomiky, Fakultě multimediál-
ních komunikací, Fakultě aplikované infor-
matiky a Fakultě humanitních studií.
Jednotlivé fakulty budou pořádat prezenta-
ce vždy v 10, ve 12, ve 14 a v 16 hodin.
Zájemci budou mít možnost prohlédnout si
prostory budov a jejich vybavení. 

I letos proběhne vyhlášení deseti nej-
úspěšnějších sportovců. Vyhlášeni bu-
dou jednotlivci a nejúspěšnější kolektiv
za vynikající sportovní výsledky a vzor-
nou reprezentaci města Zlína dle pravi-
del schválených Radou města Zlína.

Vyhlášeni a oceněni budou:
➨ nejlepší sportovec a nejúspěšněj-

ší sportovní kolektiv města Zlína;
➨ devět individuálních sportovců

podle abecedního seznamu bez uve-
dení pořadí za vynikající sportovní vý-
sledky a vzornou reprezentaci města
Zlína podle kritérií schválených
Radou města Zlína;

➨ nejúspěšnější zdravotně postiže-
ný sportovec;

➨ nejlepší sportovec nebo sportovní
kolektiv v kategorii mládeže bude oce-
něn Cenou primátorky 

Případně může být udělena i Cena
fair-play za mimořádný čin na spor-
tovním poli. 

Závazné formuláře návrhů a infor-
mace poskytuje Odbor školství, zdra-
votnictví, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Zlína (detašované
pracoviště Zarámí), tel.: 577 630 343
- pí Hráčková. Formuláře jsou rovněž
k dispozici na webových stránkách
města Zlína (www.mestozlin.cz) v sek-
ci Elektronické formuláře Magistrátu
města Zlína - Odbor školství, zdravot-
nictví, mládeže a TV.

Uzávěrka návrhů za rok 2008 je
5. ledna 2009.

Mgr. Karel Jankovič,
předseda Komise mládeže a TV

Nejúspěšnější sportovce čeká oceněníUUNNIIVVEERRZZIITTAA  PPOOŘŘÁÁDDÁÁ
DDnnyy  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí

V nově zrekonstruovaném 21. pavi-
lonu Krajské nemocnice T. Bati ve
Zlíně jsou zpátky již všechna praco-
viště a ambulance, které zde působi-
ly před jeho opravou a které našly po
dobu oprav zázemí v jiných budo-
vách. 

V průběhu října začala v přízemí 
21. pavilonu nemocnice jako první fun-
govat pracoviště radiologického odděle-
ní, lékařská služba první pomoci pro
děti a dospělé a stomatologická lékař-
ská služba první pomoci. V současné
době se v přízemí budovy již nachází
oddělení ústní, čelistní a obličejové chi-

rurgie včetně rentgenu, ke kterému se
ještě vybavuje operační sál, rentgenolo-
gické pracoviště, terapeutický rentge-
nový ozařovač, sono a mammograf, or-
topedické ambulance a ortopedický
stacionář a dětské odborné ambulance
(mimo alergologické, která je ve 20. pa-
vilonu).

Do prvního patra 21. pavilonu je pře-
stěhována lůžková část Onkologického
centra (OC), onkologický stacionář
a onkologické ambulance. Umístěno je
zde také radioterapeutické oddělení OC.
Zaparkovat lze na parkovišti přímo před
pavilonem. -red-

Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi, dojde od 
1. 1. 2009 k dalšímu zpřísnění v oblasti
dávek pomoci v hmotné nouzi, přede-
vším pak u příspěvku na živobytí.

Občané, kteří jsou nepřetržitě - déle než
12 měsíců - nezaměstnaní (kromě výjimek
uvedených v zákoně), budou mít nárok na
částku na živobytí pouze ve výši existenční-
ho minima, které aktuálně činí 2 020 Kč
(nikoliv životního minima). V případě, že vy-
konají veřejnou službu (pomoc obci při zlep-
šování životního prostředí v obci, v oblasti
kulturního rozvoje a sociální péče) v rozsa-
hu alespoň 30 hodin v kalendářním měsíci,
budou výrazně zvýhodněni.

Dále bude platit, že občan, který bude po-
bírat příspěvek na živobytí déle než 6 kalen-
dářních měsíců (kromě výjimek uvedených
v zákoně) a měsíčně nevykoná minimálně
20 hodin ve veřejné službě, bude mít nárok
taktéž pouze na částku živobytí ve výši exi-
stenčního minima. V případě, že vykoná ve-
řejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin
v kalendářním měsíci, bude opět zvýhod-
něn. 

Od 1. ledna 2009 bude dávka "příspěvek
na živobytí" vyplácena minimálně z 35 %
formou poukázek na zboží a služby.

Ing. Jana Pobořilová, 
Odbor sociálních věcí MMZ

PPrraavviiddllaa  ppoommooccii  
vv  hhmmoottnnéé  nnoouuzzii  
ssee  zzppřřííssnníí  

Pro informaci občanů uvádíme pře-
hled nejznámějších sledovaných uka-
zatelů kvality vody v r. 2008 z obou
využívaných pramenů - u točny MHD
v Přílukách a Svatá voda v Malenovi-
cích. Rozbory provádí na základě ob-
jednávky města Zdravotní ústav se

sídlem ve Zlíně, a to 4x ročně. Další
sledované ukazatele (fyzikální a mik-
robiologické) jsou k dispozici na
Magistrátu města Zlína - odboru život-
ního prostředí a zemědělství, odd.
vodního hospodářství, kanc. č. 255
v budově radnice.

Kvalita vody v pramenech Příluky a Malenovice

** KTJ kolonii tvořící jedinci      
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žá-

doucí)

Parametr
pramen Příluky pramen Malenovice

limit
III/08 IV/08 VII/08 X/08 III/08 IV/08 VII/08 X/08

dusitany (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 max. 0,5

dusičnany (mg/l) 2,8 <2,0 <2,0 <2,0 7,0 7,8 7,7 8,1 max. 50

vápník a hořčík 
(mmol/l) 3,2 3,0 3,2 3,2 4,05 4,0 4,2 4,1 2,0 až 3,5 DH**

mangan (mg/l) 0,04 0,04 0,022 0,018 <0,02 <0,02 <0,005 0,005 max. 0,05

železo (mg/l) 0,04 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,20

koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0

bakterie E-coli 
(KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0

Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče,
který do ledna příštího roku zpracuje pro-
jektovou dokumentaci na novou křižovatku
v centru krajského města, schválila Rada
města Zlína. Křižovatka Antonínova - tř. T.
Bati - areál bývalého Svitu, bude tzv. sdru-
ženou investicí, tzn., že na placení staveb-
ních prací se budou podílet město Zlín,
Zlínský kraj a ředitelství silnic a dálnic.

Město Zlín již několik let provádí příprav-
né práce - od zajištění projektové dokumen-
tace, výkupu některých pozemků v okolí
křižovatky až po demolici zdi kolem svitov-
ského areálu. Nová křižovatka by měla být
na tř. T. Bati na úrovni prostoru mezi budo-
vami 51 a 61 svitovského areálu. -mm-

NNOOVVÁÁ  KKŘŘIIŽŽOOVVAATTKKAA
VV  BBAAŤŤOOVVSSKKÉÉMM  AARREEÁÁLLUU
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Občanské sdružení Canisterapeutické
centrum Zlín si v prosinci připomíná tři
roky od svého slavnostního otevření. Od
té doby se organizace sice značně roz-
rostla, stále se však potýká s nedostat-
kem dobrovolníků. 

Pojem "canisterapie" je složen ze slov canis
- pes, terapie - léčba a je jednou ze složek 
zooterapie, která se provádí i s jinými zvířaty.
Centrum se soustřeďuje převážně na takzva-
nou metodu polohování, kdy se klient, nej-
častěji po dětské mozkové obrně, přikládá ke
psu, v nejlepším případě k více psům. Dítě
vnímá jeho teplo a hebkost srsti, svalové kře-
če se uvolňují, obnovuje se polykací reflex
a mnoho dalších problémů, a to i psychic-
kých, ustupuje.

Klientů, kteří canisterapii potřebují, je
v regionu, respektive Zlínském kraji, stále ví-
ce. Vzhledem k tomu, že centrum poskytuje
své služby zdarma a dobrovolníkům se jejich
činnost neproplácí, je lidí s chutí pomáhat ji-
ným stále velmi málo. Za tři roky fungování
se centru podařilo získat dalších deset dob-
rovolníků, většina z nich již navíc úspěšně
složila velmi přísné canisterapeutické zkouš-
ky a jsou schopni pracovat samostatně. 

Canisterapeutickému centru se podařilo
zorganizovat velkou putovní výstavu s ná-

zvem Canisterapie v obraze, která měla
slavnostní vernisáž na začátku července
v Baťově mrakodrapu. Od té doby ji zájem-
ci mohli vidět také například ve zlínské
Alternativě, v Univerzitě Tomáše Bati na
Mostní ulici. Dále se přemístí do Besedy
Otrokovice. V příštím roce bude k vidění ve
Volksbank Zlín, Kině Hvězda v Uherském
Hradišti, zlínské radnici a Výstavní síni
Albína Poláška ve Frenštátu pod
Radhoštěm. V případě zájmu je akce spo-
jena i s odbornou přednáškou na téma ca-
nisterapie. 

Osvětová prezentace činnosti má za úkol
mimo jiné najít dostatečnou finanční pod-
poru tak, aby práce dobrovolníků - canis-
terapeutů a náklady s ní spojené jim moh-
ly být alespoň částečně hrazeny. Zároveň
ale má oslovit další potenciální zájemce
a rozšířit tak řady těch, kteří mají srdce na
dlani a chtějí pomáhat. V neposlední řadě
jedním z důležitých cílů této výstavy je
oslovit a zaujmout podnikatelské subjekty,
které by projevily zájem naši činnost dlou-
hodobě podporovat, aby centrum mohlo
fungovat i v budoucnu. Další informace je
možné získat na www.caniste-rapie-zlin.cz
nebo na tel.: 774 022 696, 608 660 426,
info@canisterapie-zlin.cz.

CANISTERAPEUTICKÉ CENTRUM ZLÍN SLAVÍ TŘI ROKY
STUDIO ANIČKA 
Studio Anička přeje všem zákazníkům
spokojené Vánoce. 
Studio nabízí pedikúru, manikúru, masá-
že, modeláže nehtů, kosmetiku a terapii
Reiky. 
V prosinci navíc pro každého zákazníka
vánoční dárek - vyhotovení Aurogramu
zdarma. 
Kontakt: www.studio-anicka.wz.cz, tel. č.:
603 956 671, ul. Sadová 6, Zlín (přízemí)

KADEŘNICTVÍ MATRIX
Vyhrajte s kadeřnictvím Matrix v OBI, za-
volejte 577 114 114 a nahlaste své jméno
a telefon. 
Každý měsíc losujeme 5 z Vás, kteří obdr-
ží kompletní střih zdarma. Nová kolekce
střihů, barev z Paříže, prodlužování vlasů
a jiné. 
Kontakt: tel.: 777 050 094

KOSMETIKA PŘESTĚHOVÁNA 
Sídlo studia kosmetiky paní Daníčkové
(Poláchové) se přestěhovalo z 22. budovy
Svitu na Jižní Svahy, ulici Plesníkova (tro-
lejbus č. 6 a 8), nad Domov pokojného
stáří. Otevírací doba je od pondělí do pát-
ku, od 9 do 17 hodin.
Kontakt: tel.: 606 208 711, www.kosme-
tika-zlin.cz, ul. Plesníkova 5559, Zlín

ŠICÍ STROJE - MIROSLAV KOVÁČ
Prodej za internetové ceny ve Zlíně na
Prioru v I. poschodí
Prodejní doba po - pá 9 - 12 h, 13 - 18 h,
so 9 - 12 h.
Kontakt: tel. 577 211 256, kl. 234,
opravy - Zlín, Zálešná V/1309, 
tel.: 577 433 591, 732 561 858
www.sicistroje.zde.cz, 
e-mail:sici-stroje@quick.cz 

STUDIO ZDRAVÍ 
- Konzultační centrum Energy
Pozor, novinka - masáž bioinformační
kosmetikou a galvanickou žehličkou
vhodná při lupénce, atopickému ekzému,
celulitidě, akné, vyhlazení vrásek. Masáže.
Zábaly a uhličité koupele. Reflexní a EAV
diagnostika. Dárkové poukazy s vánočním
bonusem. 
Kontakt: tel.: 732 262 297, tř. T. Bati
3240 (u Pracovních oděvů), 

K R M I V A - JANA BLAŽKOVÁ
Prodej krmiv pro hospodářská zvířata,
krmné směsi, granule, šroty, osiva, obilo-
viny, sadba, hnojiva, vitamínové doplňky,
potřeby pro chovatele, poradenství.
Provozní doba: Po-Pá 8.00-15.00 hod., so
8.00-10.00 hod.
Kontakt: Jana Blažková, tel.: 731 771 575,
e-mail: janullet@seznam.cz, bývalé silo
Zlín-Prštné (naproti Intersparu Zlín), 
tř. T. Bati 269 

Inzerce

Kde najdete obchody a sluÏby?

UNIVERZITA PŘEDSTAVUJE PROJEKTY,
které jsou  součástí Integrovaného plánu rozvoje města Zlína

"Integrovaný plán rozvoje města Zlína je
strategický dokument, který obsahuje cíle
a směr rozvoje vybraného území v centru
Zlína včetně návrhu aktivit k jejich dosažení,"
představuje plány ředitelka Ústavu projekto-
vých činností Univerzitního institutu UTB
Ing. Martina Manová. "Na financování pro-
jektů v Integrovaném plánu rozvoje města
Zlína budou využity 4 operační programy,
a to zejména Regionální operační program
Střední Morava a Operační program Věda
a výzkum pro inovace," dodává Ing. Manová. 

"Univerzita se v Integrovaném plánu rozvo-
je města Zlína zaměřuje na zvyšování kvality
a nabídky vzdělávání, na podporu spoluprá-
ce veřejného a soukromého sektoru ve vý-
zkumu a vývoji a na investice do infrastruk-
tury pro výzkum, vývoj a inovace," říká
profesor Sáha. A o co konkrétně se má jed-
nat? "Do roku 2012 bychom rádi postavili

několik nových objektů - Evropské centrum
polymerních systémů, které by se stalo hlav-
ní evropskou řídicí centrálou výzkumu a vý-
voje polymerů pro využití ve zdravotnictví,
dále Fakultu humanitních studií, Centrum
doktorských studií a novou budovu Fakulty
technologické včetně rekonstrukce současné
budovy. Další projekty se pak zaměřují na
rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a ve vývo-
ji," uvedl profesor Sáha. 

Přípravou strategických projektů UTB
bylo pověřeno Centrum strategického roz-
voje, které je součástí Univerzitního insti-
tutu. Na přípravě Integrovaného plánu roz-
voje města Zlína, jehož předkladatelem je
statutární město Zlín, se vedle UTB podíle-
ly také Zlínský kraj, Filharmonie
Bohuslava Martinů a Obchodní a hospo-
dářská komora ve Zlíně.

Mgr. Jan Malý

Evropské centrum polymerních systémů, nový objekt Fakulty technologické či
Centrum doktorských studií. To jsou jen některé z objektů, které by do čtyř let měly vy-
růst ve Zlíně. Počítá s tím Integrovaný plán rozvoje města Zlína, do jehož přípravy se za-
pojila také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) prostřednictvím prorektora pro stra-
tegii a rozvoj prof. Petra Sáhy.

Úřední hodiny magistrátu
NA SILVESTRA
31. 12. - odbory do 12 hodin

- pokladna do 10 hodin

Děti přikládané ke psům vnímají jejich teplo a hebkou srst.
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MÍSTNÍ ČÁST MALENOVICE-SÍDLIŠTĚ
Vážení čtenáři,
dnes Vám představujeme 46letou

místní část Zlína, kterou lidé znají
pod názvem Malenovice - sídliště. 

Malenovický hrad, který stojí od 
14. stol. na nejzápadnějším výběžku
Tlusté hory, se stal v roce 1961-1962
svědkem toho, jak nesourodí lidé zača-
li osidlovat území směrem na západ, ne
za vidinou rýžování zlata, jako kdysi na
Klondiku, ale ve snaze získat bydlení.

Na poměrně malé ploše se v letech
1961-1968 rozrostlo sídliště převážně
pro mladé rodiny. Na jaře roku 1962
byly předány první družstevní byty ty-
pu G 57. Novým, nadšeným obyvate-
lům zpočátku ani nevadily chybějící
chodníky, obchody, nefungující výtahy
a netekoucí teplá voda.

Rok 1963 se zapsal do historie sídliš-
tě zahájením vyučování v I. pavilonu
11. ZŠ. Pro velký počet dětí bylo třeba
rychle zajistit další třídy, školní druži-
nu, jídelnu, hřiště. V roce 1964 byl po-
čet žáků 473. V roce 1969 se mohlo již
v hotové moderní škole vzdělávat 1207
žáků. 

Rok 1964 byl důležitý zahájením pro-
vozu v moderní velké samoobsluze
s prodejní plochou 532 m2. Rozšířila se
i síť služeb, proto vznikla čistírna, prá-
delna, kadeřnictví a krejčovství.

Kromě bytů vznikaly také restaurace
s kavárnou a cukrárnou, obvodní kni-
hovna, samozřejmě mateřské školy
a jesle. Sídliště získalo nové osvětlení,
komunikace, vysázelo se hodně zeleně,
mezi starými Malenovicemi a sídlištěm
vznikl spojovací chodník. Spojení se
Zlínem bylo zajištěno zřízením trolejbu-
sové linky M.

Na rozhraní starých Malenovic a sí-
dliště se v roce1974 konečně začalo
s výstavbou nového zdravotního stře-
diska a lékárny. Koncem stejného roku
byly zbourány domy na nynější
Masarykově ul. Na získaném prostran-
ství začalo vznikat velké kulturní stře-
disko a obchody. Už chybělo jen ki-
no.To bylo uvedeno do provozu 1981.
Nové širokoúhlé kino patřilo v té době
mezi největší v Jihomoravském kraji.

Původní starý hřbitov, který sloužil
od roku 1700, byl nahrazen v roce
1965 novým.

Pro sportovní vyžití sloužila TJ Male-
novice v oddílech ZRTV, turistiky, ko-
pané, tenisu, badmintonu, jógy, odbíje-
né a orientačního běhu.

Klub důchodců, umístěn původně
v suterénních prostorách panelového
domu na tř. Svobody, byl později 
přemístěn do moderní budovy na 
ul. Mlýnská. Letos tento klub oslavil
30. výročí vzniku.

V červnu 2001 byla zřízena
v Malenovicích-sídlišti kancelář Občan-
ské iniciativy Magistrátu města Zlína (ny-
ní kancelář místní části). Úřední hodiny
jsou každou středu 10-12 hod. a čtvrtek
16-18 hod., tel. č.: 577 106 120, e-mail:
kancelar_malenovicesidl@muzlin.cz.
Kontaktní osobou je Jana Bazelová.
Kancelář sídlí v budově Klubu seniorů na
ul. Mlýnská č. 845.

Občané se obrací na kancelář místní
části zejména s žádostmi o vyřízení ob-
čanského průkazu, komunálního odpa-
du, poplatků ze psů, dále s připomín-
kami k dopravní situaci na sídlišti,
s problémy se špatnými komunikacemi,
údržbou zeleně apod. V průběhu roku
navštíví kancelář průměrně 115 obča-
nů. K informovanosti občanů slouží
v této lokalitě 3 vývěsní skříňky, dvě na
tř. Svobody u obchodu a jedna na ul.
Mlýnská naproti trafiky. Vyvěšují se zde
pravidelně usnesení rady a zastupitel-
stva MMZ, veřejné vyhlášky, oznámení
a informace pro občany. Od května to-
hoto roku slouží obyvatelům nová
skříňka na parte na tř. Svobody (zajisti-
lo Pohřebnictví Zlín, s.r.o.). Na zástupce
města se mohou lidé obracet na veřej-
ných setkáních s občany (duben 2002,
2004 a 2008 pro sídliště), účast na
těchto setkáních byla v letech 2002
a 2004 kolem 70 osob, v letošním roce
mimořádná - 200 osob.

O úklid a čistotu sídliště se v posled-
ních 3 letech stará pracovník na údrž-
bu, tzv. "cestář". Škoda, že kvůli nepo-
řádným občanům se nemůže více
věnovat zlepšování prostředí. Jeho
hlavní náplní tak zůstává sbírání od-
padků a odvážení odložených věcí do
sběrného dvora.

Při akci Čisté město bývá 2x ročně
(jaro, podzim) přistavěn velkoobjemový
kontejner na svoz komunálního a za-
hradního odpadu. Od roku 2003 je na

Zahradní ulici otevřený sběrný dvůr.
Bohužel, přes všechny tyto možnosti
stále mnoho občanů tento dvůr nevyu-
žívá a odkládá nepotřebné věci vedle
kontejnerů!

Během posledních 7 let se podařilo
na sídlišti předláždit chodníky (ul.
Chelčického, Milíčova, Husova, Mlýn-
ská, částečné opravy ul. Tyršova a tř.
Svobody). Dále byl vybudován spojova-
cí chodník k zastávkám a zrekonstru-
ována světla. Od roku 2005 je na sí-
dlišti nové dopravní značení (jen 
30 km/hod. a přednost zprava). Byly
nainstalovány nové orientační mapy.
Byla vybudována cyklostezka od konce
sídliště ke hřbitovu. Odbor městské ze-
leně se zasloužil o přeměnu prostoru
před Belvederem, v rámci optimalizace
dětských hřišť bylo vybudováno 5 no-
vých dětských hřišť podle norem EU.
Během dalších let je plánovaná obnova
zeleně na sídlišti.

Před 3 lety byla provedena rekon-
strukce školního hřiště u 11. ZŠ. Ško-
da, že není zajištěn správce hřiště, a tak
vandalové už způsobili škody, jejichž
opravy stojí každý rok spoustu peněz.

V dohledné době by měla proběhnout
rekonstrukce šaten a oplocení fotbalo-
vého hřiště na ul. Tyršova. Na florbalo-
vém hřišti se každý den pilně trénuje,
jen je potřeba přinutit sportovce také
k úklidu kolem svého hřiště, protože
nejen dobré sportovní výsledky jsou je-
jich vizitkou.

V prosinci má být zahájen provoz
v nově postaveném domě s pečovatel-
skou službou na ul. Masarykova. Je
zde připraveno 40 bytů o velikosti 1+kk
a 2+kk, z nichž 16 splňuje požadavky
bezbariérovosti. Celkové náklady se 
blíží 81 mil. Kč. Zlín získal dotaci 
5,64 mil. Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj. Přejeme novým nájemníkům,
aby se jim zde dobře žilo.

Právě probíhá na sídlišti stavba cyk-
lostezky, která povede ze starých
Malenovic přes celé sídliště (tř.
Svobody-chodník) a částí ul. Husova
a bude navazovat na cyklostezku na
konci sídliště.

Za loňský rok činily investiční výdaje
v celých Malenovicích 13 917 000 Kč
a provozní výdaje 41 755 640 Kč (úda-
je z veřejného setkání).

Za 46 let se sídliště změnilo v moder-
ní městskou čtvrť, společně se starými
Malenovicemi má k 31. 10. 2008 7 267
obyvatel.

Jednou z nových forem spolupráce
s místními částmi je jmenování jednot-
livých členů Zastupitelstva města Zlína
do určených místních částí. Do lokality
Malenovice - sídliště byli jmenováni za-
stupitelé paní Miroslava Strnadová
a ing. Jiří Kašpárek. Přestože byli
v Magazínu Zlín osloveni i občané
Malenovic - sídliště s výzvou  k vytvoře-
ní komise místní části, vzhledem k ma-
lému počtu zájemců o členství nebyla
tato komise prozatím ustavena. 

Sídliště

Malenovické kino Květen
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Vážení občané,
v minulém čísle Magazínu Zlín jste

se seznámili s upraveným rozpočtem
města Zlína k 30. 9. 2008. 

V současné době probíhají intenziv-
ní práce na zpracování návrhu rozpo-
čtu pro rok 2009. Rada města Zlína
na svém jednání 19. 9. 2008 schválila
usnesením č. 10/18R/2008 metodiku
zpracování návrhů rozpočtů včetně
zásad pro sestavování rozpočtů v ná-
sledujících letech. Metodika pro se-
stavování návrhů rozpočtů popisuje
proces tvorby návrhu rozpočtu na ná-
sledující kalendářní rok tak, aby byl
sestaven a mohl být schválen ještě
před začátkem příslušného rozpočto-
vého roku, přičemž jsou dány základ-
ní zásady pro jeho tvorbu. 

Při sestavení rozpočtu pro rok
2009 jsou zohledněna zejména ná-
sledující kritéria:

V oblasti příjmů jsou zohledněny
legislativní úpravy a předpokládané
meziroční tempo vývoje příjmů podle
predikce daní stanovené MF.

V oblasti provozních výdajů se bu-
de pro rok 2009 vycházet z objemu
schváleného rozpočtu roku 2008
s tím, že budou zohledněny nové a ak-
tuální úkoly včetně nových legislativ-
ních úprav. 

Pouze ve vybraných oblastech, a to
v dopravě, školství, životním pro-
středí a bezpečnosti, je zohledněno
navýšení provozních výdajů, a to ma-
ximálně do výše 3 % (předpoklad me-
ziročního nárůstu inflace) oproti
schválenému rozpočtu roku 2008.
V oblasti sociálních věcí bude posí-
len příděl sociálnímu fondu ve výši 
2 mil. Kč. Celkové navýšení provoz-
ních výdajů ve výše uvedených ob-
lastech představuje částku 12,5
mil. Kč. 

V oblasti investičních výdajů se
bude vycházet ze zpracovaného pře-
hledu investičních akcí dle prioritních
skupin. Do návrhu rozpočtu budou
zařazeny investiční akce, které budou
upřednostněny z důvodu rozestavě-
nosti, podle veřejné důležitosti a v zá-
vislosti na míře spolufinancování
z dotačních titulů, v rozsahu únos-
ném vzhledem k volným finančním
prostředkům. Mimo návrh rozpočtu
budou sledovány další požadavky,
které budou moci být splněny v přípa-

dě získání dalších či uvolněných stá-
vajících finančních prostředků v prů-
běhu roku. Celková výše investic je
předpokládána přibližně ve výši
200 mil. Kč. 

Novou prioritou v provozní a pře-
devším v investiční části rozpočtu
(v návaznosti na zřízení komisí
městských částí) je v letech 2009 -
2010 adresné vyčlenění minimálně
50 mil. Kč, které budou určeny
k rozvoji, lépe řečeno k pokrytí nej-
palčivějších nedostatků jednotli-
vých městských částí. Ke způsobu
využití (stanovení priorit) těchto
výdajů budou mít rozhodující slovo
jednotlivé místní komise ve spolu-
práci s jejich spoluobčany. 

Vážení občané, zpracovaný návrh
rozpočtu bude v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, zveřejněn
na úřední desce 15 dnů před jeho 
projednáváním v zastupitelstvu.
Připomínky k jeho návrhu můžete
uplatnit buď písemně ve lhůtě stano-
vené při jeho zveřejnění, nebo ústně
přímo na zasedání zastupitelstva. 

Podrobněji se rozpočtu pro rok
2009 budeme věnovat v dalších vydá-
ních Magazínu Zlín.

Ing. Jana Holcová, 
odbor ekonomický

Ing. Miroslav Hladík, 
II. náměstek primátorky 

Finance pod drobnohledem - návrh rozpočtu na rok 2009

Město Zlín v těchto měsících realizu-
je projekt "Bezbariérové úpravy zastá-
vek ve Zlíně", jehož cílem je zpřístupně-
ní a zvýšení komfortu cestování
hromadnými dopravními prostředky
zejména pro starší osoby, osoby se sní-
ženou schopností pohybu nebo orien-
tace a pro rodiče cestující s dětskými
kočárky.

V průběhu realizace projektu budou
provedeny bezbariérové úpravy jede-
nácti zastávek městské hromadné do-
pravy ve Zlíně. V centru města to jsou
zastávky U Zámku v obou směrech
a zastávka Dlouhá ve směru na
Cigánov. Na Jižních Svazích se jedná
o zastávky Družstevní, Slunečná, Křiby
a Česká, všechny v obou směrech. 

V rámci úprav budou zastávky osaze-
ny bezbariérovými obrubníky, které

umožní maximální vodorovné i svislé
přiblížení podlahy vozidla k nástupišti.
Nástupiště bude dále vybaveno varov-
nými pásy a signálními pásy pro nevi-
domé. Docílí se tak rychlejšího a bez-
pečnějšího nástupu do dopravního
prostředku.

Partnery projektu se staly Centrum
pro zdravotně postižené Zlínského kra-
je a Dopravní společnost Zlín-
Otrokovice. Ve spolupráci s nimi pro-
běhnul výběr zastávek, kde budou tyto
bezbariérové úpravy provedeny. 

Projekt "Bezbariérové úpravy zastá-
vek ve Zlíně" byl podpořen dotací
z Regionálního operačního programu
Střední Morava. Celkové výdaje projek-
tu činí 9,8 mil. Kč, z toho 8,4 mil. Kč
město získalo ze strukturálních fondů
EU.

II. náměstek primátorky Miroslav Hladík řídí 
zasedání finanční komise. Po jeho levici člen 
komise Richard Dyják.

Na krásném čtvrtém místě se umís-
tilo krajské město Zlín v celorepubli-
kové soutěži "Obec přátelská rodině!",
kterou pořádá Ministerstvo práce
a sociálních věcí a stálá parlamentní
komise pro rodinu. Město Zlín se le-
tos zúčastnilo této soutěže poprvé.

Do letošního ročníku se přihlásilo
celkem 218 obcí, měst či městských
částí. Obce byly rozděleny podle veli-
kosti do pěti kategorií. Město Zlín ob-
sadilo v kategorii měst s více než 50
tisíci obyvateli 4. místo ze 14 zúčast-
něných.

Obec přátelské rodině je celostátní,
každoročně vyhlašovaná soutěž, kte-
rá se snaží propagovat pro rodinnou
atmosféru v českých obcích a podně-
covat jejich rozvoj. Patronaci nad
soutěží převzal předseda stálé komise
pro rodinu Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Tomáš Kvapil. -mm-

ZZLLÍÍNN  
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TŘI DNI NA MĚSÍCI 
- film zlínských studentů 

PPííššeettee  nnáámm......
JAVORINA PODRUHÉ
Při setkání nás - seniorů ze Zlína, se seniory

ze slovenské strany Velké Javoriny v loňském
roce jsme si vzájemně slíbili, že se budeme dále
scházet. Tak došlo k druhému setkání v září to-
hoto roku. Na sluncem zalité vrcholové louce
u televizního vysílače došlo k výměně zdravic,
které přednesli za slovenskou stranu seniorů
z okresu Nové Město nad Váhom p. Ostroszký
a od nás p. Javořík z Domova pro seniory
Burešov.

Při setkání jsme si připomněli významná vý-
ročí tohoto období. 90 let od vzniku ČSR v roce
1918, tragédii Mnichova v roce 1938 a poté po
společném boji v 2. světové válce nové přihláše-
ní se k naší jednotě v československé republice
po r. 1945. Nemohli jsme vynechat ani 15. výro-
čí rozdělení republiky v roce 1993. 

Společné posezení v rekreačním středisku
Vápenky na moravské straně zpříjemnil kultur-
ní program. Soubor slovenských seniorek a se-
niorů zazpíval řadu slovenských, českých a ji-
ných písní, k nimž jsme se často přidávali. Také
pan Honza Mikeska svojí harmonikou podpořil
naši dobrou náladu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na podpoře
této skvělé akce.

Účastníci zájezdu
(redakčně zkráceno)

Píše se rok 1950 a skupina školáků letí na
Měsíc pomocí Stratosférického letadla pana
Bati. Děti jako první pozemšťané prozkoumají
povrch Měsíce a za pomoci šéfa firmy se opět
vrátí domů ke svým rodičům. Jistě chápete, že
se nejedná o historickou zprávu, ale o science-
-fiction. Roku 1935 byl žáky jedné ze zlínských
pokusných škol vytvořen příběh nazvaný Tři
dni na Měsíci. Žáci za dozoru vyučujícího pana
Mohapla kolektivně vymysleli povídku, která
pak byla publikována časopisem Mladý Zlín.
Studenti si tak procvičili své kreativní myšlení.
Jednalo se o jednu z mnoha aktivit novátor-
ského školního systému v předválečném Zlíně. 

Roku 2007 k tomuto příběhu přistoupili žá-
ci Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti. Rozhodli se,
že z povídky vytvoří celovečerní hraný film.
Jejich úsilí bylo finančně podpořeno
Kulturním fondem města Zlína a Nadací
Tomáše Bati, bezplatným zapůjčením technic-
kého zázemí jim rovněž přispěla Fakulta multi-
mediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati, podílely se i další organizace. Vznikl tak
ojedinělý filmový projekt, který vychází z poeti-
ky filmů Karla Zemana. 

Nově vytvořený film, který právě nyní vstu-
puje na plátna zlínských kin, nahlíží na rok
1950 tak, jak si jej představovaly děti v před-
válečné době rozkvětu města. Vystihuje plně
jejich entusiasmus a futuristické představy
budoucnosti, které nás dnes v mnohém poba-
ví. Zároveň si všímá vývoje firmy Baťa a nahlí-
ží na postavu předválečného šéfa firmy Jana
Antonína Bati, jehož jméno aktuálně dochází
historického očištění. 

Ztvárnění představy budoucnosti pohledem
předválečných školáků z baťovského Zlína
amatérským filmařem Michalem Matulíkem je
i díky užití důmyslných filmařských metod lá-
kavým podnětem ke zhlédnutí filmu, který se
bude promítat 4. prosince od 19.00 na Malé
scéně ve Zlíně. 

Jan Úšela, scenárista snímku

JAKÝ BYL ROK 2008 V MĚSTSKÉM DIVADLE?
Na závěr roku bývá zvykem rekapitulovat.

Také já bych Vám ráda připomenula, jak vypa-
dal rok 2008 v Městském divadle Zlín.

Kalendářní rok ve zlínském divadle vždy se-
stává z polovin dvou sezon. Ta první přinesla
zlínskému divadlu hned zkraje dvě premiéry -
exotickou pohádku o Princezně Turandot
a rozverný Dekameron. Únorový XVIII. divadel-
ní ples patřil jako vždy k vrcholům společenské
sezony v regionu. Vyprodán byl dlouho pře-
dem. Na jaře 2008 zavítal do zlínského divadla
opět štáb České televize. Král Lear s vynikají-
cím Dušanem Sitkem v hlavní roli ji zaujal na-
tolik, že vznikl záznam inscenace a ČT2 ho na-
bídla divákům. Třináctý ročník mezinárodního
divadelního festivalu Setkání 2008 Stretnutie,
který se konal v květnu, vůbec poprvé podpoři-
ly všechny země Visegrádské čtyřky.
Dramaturgie konfrontovala dva ze základních
životních pocitů - naději a beznaděj. Březnový
Mezinárodní den divadla jsme oslavili výpra-
vou do ulic Zlína. Celé akci vévodil legendární
pirát Sandokan, který se se svojí družinou vy-
lodil na nedaleké přehradě, aby zachránil krás-
nou Marianu a přečetl tradiční Manifest.
Sandokana pro zlínské divadlo a rodinné pub-
likum vzkřísil režisér Konrád Popel.
Milovníkům divadelní klasiky se zavděčil nao-
pak Martin Františák s dramatem Maryša. 

Ve Studiu Z se v rámci projektu Kauza Ž
odehrála řada komorních večerů, jejichž spo-
lečným tématem byla žena. Doplnila ho série
scénických čtení Flirtování s divadlem, v němž
se pokusili zakoketovat si s Thálií tři významní
tvůrci z regionu - Josef Holcman, Antonín
Bajaja a Zdeněk Zapletal. Rušno bylo

i v Divadélku v klubu, kde se konaly besedy
s herci. Divákům se tu představil i komorní
šansonový muzikál Dodo Gombára Zlodějky.
Za zmínku stojí i bohatá zájezdová činnost
zlínského souboru (po celé republice i na
Slovensko) a v neposlední řadě také třídenní 
listopadový divadelní maraton Naráz 2008,
který letos oslavil desáté narozeniny. Pestrá
nabídka titulů přivedla v sezoně 2007/2008
divadlu rekordní počet předplatitelů - na 8 000
stálých diváků. 

Novou 63. sezonu zahájila v září obnovená
premiéra dramatu J. A. Pitínského Smrt
Hippodamie ověnčeného několika prestižními
cenami. Krátce poté s inscenací zlínský soubor
vyrazil i do ukrajinského Lvova, kde sklidil 
nadšené ovace, a to i přesto, že pro tamního di-
váka nebylo lehké porozumět českému jazyku
a náročnému básnickému textu.

I v této sezoně divákům nabízíme ve Velkém
sále řadu zajímavých titulů, mnohdy v české
premiéře. Milovníci muzikálu ocení například
Baladu pro banditu, pohled na největšího fil-
mového komika všech dob nabízí Charlie ve
světlech moderní doby, divadelní událostí je
retro-komedie Eva tropí hlouposti. Příznivce
klasiky jistě potěší Rok na vsi bratrů
Mrštíkových. Především dětem je pak určena
pohádka o Opici Žofce a snad všechny pobaví
adaptace populárního humoristického románu
Švejk. Na zajímavé tituly zveme i do Studia Z
a Divadélka v klubu. 

Všechno naše konání směřuje k Vám, milí
diváci a čtenáři Magazínu Zlín. Věříme, že nám
i v příštím roce 2009 zachováte přízeň. 

Veronika Jurčová, MDZ

A v našem krásně opraveném domě se první
rok žilo opravdu báječně. Měli jsme se s dětmi
moc fajn a dařilo se nám všem. V sobotu po
těžké práci, kterou bylo hrabání listí na naší
velké zahradě, jsme zasedli a začali si povídat
o blížících se Vánocích, o radosti z dárečků
a také o radosti z obdarování. Vzpomínali jsme
s dětmi na spoustu pěkných zážitků v uplynu-
lém roce a přemýšleli, komu bychom v tomto
roce poděkovali. Bylo hodně lidiček a událostí,
na které děti vzpomínaly. Z hromady děkování
jsme vybrali právě toto:

"Moc děkuji základní umělecké škole na
"Štefánce", do které chodím už čtvrtým ro-
kem. Chodím do výtvarného oboru a náš dět-
ský domov výtvarku nemusí platit. Jsem rá-
da, že paní učitelka se ke mně chová se
stejným přístupem jako k ostatním dětem. Ve
výtvarce mám hodně kamarádů, a proto mě

to láká víc tam chodit, než abych tam byla jen
kvůli malování a modelování.

Moc děkuji také našim sousedům z Lazů
a ostatním sousedům, že nám na jaře věnovali
železný šrot. Ze všeho nejdříve jsme museli vyvě-
sit letáky do domů, aby o tom sousedé věděli
a mohli nám svým železem přispět. Pak jsme cho-
dili po celých Lazech, šrot sbírali a házeli do au-
ta, které mělo veliký železný kontejner. S těžkým
nákladem nám pomáhali kamarádi dobrovolní
hasiči z Jaroslavic. Peníze z nasbíraného šrotu
jsme věnovali Nemocnici Tomáše Bati, dětskému
oddělení, kde jsem také jednou musela ležet.

Všem obyvatelům Zlína, kamarádům, souse-
dům bych chtěla popřát krásné Vánoce, hodně
dárečků pod stromečkem, vydařené cukroví
a pohodu i po Vánocích."

Anička, děti, tety a strejdové 
z Dětského domova na Lazech

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích...
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H I S T O R I E

Velký Zlín - definitiva v r. 1938 - slavíme 
70 let - nikoli z rozmařilosti či velikášství 
- ale z cílených nezbytností pro obyvatele

O ZLÍNSKÉM
SOUDNICT VÍ

(2. díl)
Myšlenka nejprve tzv. Nového a poslé-

ze Velkého Zlína se zrodila v hlavě geni-
álního nejen podnikatele, ale i vizionáře
Tomáše Bati ihned po vyhraných volbách
v r. 1923. Tehdy stanul po vítězství nad
levicovými a s bolševickými ideami koke-
tujícími soc. demokraty v čele radnice se
slovy: "Proč se ucházím o důvěru občan-
stva? Proto, že jsem zlínským rodákem,
a proto, že neznám nikoho jiného, kdo by
mohl mojí rodné obci pomoci z nynějších
nesnází. Velký Zlín mohou vybudovati
jen velcí lidé. Malí muži totiž myslí jen na
sebe. Účelem Velkého Zlína jest blahobyt
jeho obyvatel."

Tyto myšlenky jsou v přímém protikla-
du od volebních příslibů některých kan-
didátů či kandidátek v letošních volbách
do kraje či senátu, kdy naopak byly zne-
užity k opačným cílům dezintegrační ten-
dence, a to zcela populisticky - odtržení
některých městských částí (Želechovice,
Malenovice, Kostelec) pro špatné chodní-
ky, zničená dětská hřiště či vyústění spo-
jovací komunikace přes město dále na
východ. Předešlé výhody byly rychle za-
pomenuty.

A starosta Baťa dále pokračoval: "Dva
tisíce lidí nemůže vybudovat tak dokona-
lou elektrárnu, aby mohli snížit proud na
1 Kč. Nestačí postavit plynárnu, aby je-
jich ženy mohly uvařit snídani bez dřiny
za 8 haléřů místo 45 haléřů uhlím.
Nemohou platit přehradu, nemocnici...
To si mohou dovolit jenom velké celky,
arci pokud nejsou řízeny malými lidmi."
A po úspěšných volbách v r. 1931 pokra-
čoval: "V příštích 4 letech chceme dosáh-
nouti cíle, který jsme si stanovili, a to
Velkého Zlína s 50 000 šťastnými a zdra-
vými obyvateli. Naším cílem je zahradní
město plné slunka, vody, občerstvující
zeleně a čistoty, město nejvyšších mezd,
kvetoucích živností, obchodů, řemesel,
město s nejlepšími školami." A za myš-
lenkami začalo okamžitě docházet
k praktické realizaci. Bohužel již bez
účasti zakladatele po tragickém leteckém
neštěstí v červenci 1932, ale díky jeho
odchovancům a úspěšným následníkům
v osobách jeho podstatně mladšího bra-
tra Jana Antonína a nejbližšího spolu-
pracovníka, vynikajícího administrátora-
prokuristy a také starosty Dominika
Čipery. Již 7. 8. 1931 rozhodl obecní vý-
bor v Prštném o připojení ke Zlínu, ná-
sledován Přílukami a v říjnu 1932
Kudlovem. V roce 1933 se přihlásily
Louky s Mladcovou. Rozhodovaly se
i Malenovice, ale tam v první fázi "úspěš-
ně" vetoval známý komunistický odpůrce
"batizmu" senátor Mikulíček - člen míst-
ní obecní rady. Teprve po volbách v roce
1935 i zde po jasném vítězství "baťovců"
nastal jednoznačný obrat a příklon ke
Zlínu a progresivní starosta Josef Ševčík
mohl v r. 1935 mj. prohlásit: "Pro vodo-
vod máme už dávno vyhlédnuté pěkné

místo, ale prozatím nemůžeme na tak
nákladný projekt ani pomyslet. Taková
věc jde řešit velkoryse - takhle v rámci
Velkého Zlína. A mohu vám říci, že obec
Malenovice zraje již k tomu, aby jednou
byla rovnocenným sousedem a čtvrtí
Velkého Zlína. A já věřím tomu, že se to
může realizovat. Tím si obecní zastupitel-
stvo postaví svůj pomník práce." Pak
však přišla okupace a slova pana staros-
ty Ševčíka mohla být - bohužel již bez je-
ho účasti - realizována až po válce.
Malenovice se staly osmou čtvrtí tehdy
ne Velkého Zlína, ale Gottwaldova a vo-
dovod z Tlumačova nalezl přečerpávací
azyl nedaleko malenovického hradu v le-
se - tzv. Skalce.

K legislativnímu stvrzení Velkého Zlína
došlo ve středu 4. května 1938. Tedy
před 70 lety. Podle vydané úřední zprávy
"...obecní zastupitelstva v Prštném,
Přílukách, Loukách n. Dřevnicí, Kudlově
a Mladcové zakročila právoplatným
usnesením za sloučení s městem Zlínem
v jednu politickou obec, s ponecháním
samostatných katastrálních území. 

Po předepsaném řízení prohlásil
Zemský úřad v Brně výnosem ze dne 
27. 4. 1938, že nečiní proti žádanému
sloučení z veřejných příčin žádných ná-
mitek. Okresní výbor ve schůzi 4. 5.
1938 toto sloučení povolil. Zákonným
podkladem sloučení a jeho projednání
jest dáno předpisy moravského obecního
řádu."

Nové obecní zastupitelstvo se sešlo 
1. 7. 1938. Starostou byl zvolen D. Čipe-
ra a náměstky J. Zavrtálek a F. Postava.
Radními se staly známé zlínské osobnos-
ti: Dr. Albert, J. Bruna, V. Jaroněk, 
B. Siegel, Dr. Šaller, P. Úlehla, S. Vrána,
F. Žaludek aj. V lavicích zasedlo 42člen-
né zastupitelstvo.

Ovoce sloučení se pro obce, integrova-
né se Zlínem, projevilo okamžitě. Došlo
k vylepšení cest a nové úseky byly již sta-
věny podle nejdokonalejšího vzoru. Byla
realizována kanalizace a stejně tomu by-
lo i s vodovodem. Blahodárně se to proje-
vilo ve školství. V Loukách a Prštném by-
ly postaveny nové budovy dle zlínského
vzoru - podobně i v Malenovicích
a Slušovicích. Pro všechny byl zpracován
regulační plán. Ve všech došlo k mimo-
řádnému nárůstu obyvatelstva. Zlín se
zvětšil od r. 1930 asi o 6 tisíc obyvatel na
36-37 tisíc. Mimo firmu Baťa zde praco-
valo 185 menších podniků - obuvnic-
kých, stavitelských, tiskařských či ob-
chodních, které zaměstnávaly od 26 až
po 170 zaměstnanců.

Naše dnešní krásné město - současný
Velký Zlín - s 15 městskými čtvrtěmi
a správním obvodem s více než stovkou
tisíc obyvatel má na co navazovat.
Bohužel i po bolestivé ztrátě světoznámé-
ho továrního základu.

Ing. Jan Lamper, kronikář města Zlína 

Před sto lety zlínský historik 
K. Stloukal popsal to, co zjistil o zlín-
ském soudu, a z jeho textu se doví-
dáme leccos zajímavého. Mimo jiné
sděluje, že jedna letmá zmínka na-
značuje konání jakési popravy ve
Zlíně r. 1616. A podobně další zmín-
ka o popravě je jen kratičká - r. 1639
se Zlínští dotazovali, jak vysoká od-
měna náleží katovi za jeho dílo.
Pokud se ve Zlíně popravovalo, při-
cházel kat odjinud (zřejmě
z Hradiště). Další zprávy napovídají,
že r. 1699 byly ve Zlíně dvě popravy,
aniž je zřejmé, čeho se odsouzení 
J. Molíková a V. Viktor dopustili.
K tomu K. Stloukal dodává, že další
poprava byla ve Zlíně vykonána o de-
vět let později, jak to nalezl v násle-
dujícím záznamu: "Anno 1708 dne
28 Octobra tato pamět se činí, že
když se poprava vykonávala na ne-
božce Magdaleně Zemánkovej ... na
kterúž se utratilo 80 zl., kteréžto
outraty z celého panství z kontribu-
čenských peněz se zpravovaly".

Z pozdějších let přináší Stloukal
zprávy o několika dalších řízeních,
která u zlínského soudu poutala po-
zornost. V r. 1725 se tu vyslýchala
a soudila za zabití svého novorozeně-
te R. Plevová z Mladcové. Konečný
rozsudek vynesený nad ní pražským
apelačním soudem ji poslal k "čtyř-
měsíčnímu žaláři v poutech a žele-
zech". Za stejný čin byla ve Zlíně
souzena o osmnáct let později 
R. Holá z Kudlova. Zahajovalo se dne
"21. Martii roku 1743 na rathauzi
města Zlína u přítomnosti celého ou-
řadu" a případ se potom protahoval
(zřejmě vinou zlínského purkmistra
a konšelů) déle než rok. Skončil
v dubnu 1744 rozsudkem pražského
apelačního soudu - obžalovaná má
"pro takové těžké přečinění své jiným
ku příkladu ..., sobě pak k dobře za-
sloužilému trestu mečem na hrdle
trestána, do hrobu uložena, skrze
srdcem kůlem probita a tak zahra-
bána býti podle práva." Krutému or-
telu nešťastnice nakonec přece jen
ušla - hned v květnu požádala zlín-
ský městský soud o odložení popravy
a zároveň poslala královně Marii
Terezii žádost o milost. Dopadlo to
pro ni dobře, královnina milost jí za-
chránila život a trest byl změněn na
tříletý žalář. O pár let později se
městské soudnictví oslabovalo a za-
nikalo tereziánskými reformami,
a také ve Zlíně skončilo působení
zdejšího městského soudu.

Dr. Zdeněk Pokluda,
(pokračování v lednovém čísle

Magazínu Zlín)



Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo
jedna - Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob... 
Režie: Jean-Francois Rochet

DOKAŽ TO
USA-2008-90 minut-titulky-hudební/taneční-Palace Pictures-(0)
Plány se mění. Sny zůstávají... Režie: Darren Grant

SOBÍK NIKO 
Finsko/Dánsko/Německo/Irsko-2008-80 minut-český dabing-animo-
vaný/dobrodružný/rodinný-HCE-(0)
Rodinný film o malém sobíkovi Nikovi, který věří, že jeho otec je jed-
ním ze světoznámé letky Santa Klause... 
Režie: Michael Hegner, Kari Juusonen

CHAOTICKÁ ANA
Španělsko-2007-komedie/drama/romantický-Atlantis
Mladá Ana přijíždí do Madridu studovat malířství. Spolu s ní cestuje-
me časem a vidíme několik let jejího života... Režie: Julio Medem

PODZIMNÍ ZAHRADY - jen 17. 12. 2008 (a)
Itálie/Francie-2006-115 minut-titulky-komedie-AČFK-(0)
Komedie plná slovních i situačních gagů připomíná komiku a styl
snímků J. Tatiho. Režie: Otar Iosseliani

OD 18. PROSINCE
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
Velká Británie-2008-titulky-Bontonfilm-(12)
Komedie z novinářského prostředí. Režie: Robert B. Weide

LOVECKÁ SEZONA 2
USA-2008-76 minut-český dabing-animovaná komedie-Bontonfilm-(0)
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! 
Režie: Matthew O'Callaghan, Todd Wilderman

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR-2008-104 minut-nostalgická komedie-Falcon-(0)
Co uděláte, aby se vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou?
Režie: Viktor Tauš

OD 27. PROSINCE
AUSTRÁLIE
USA-2008-170 minut-titulky-romantické drama-Bontonfilm-(O)
Příběh o nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách s Nicole Kidmanovou
v hlavní roli. Režie: Baz Luhrmann

KARANTÉNA
USA-2008-89 minut-horor/thriller-Falcon
Americký remake velice úspěšného španělského hororu - televizní re-
portérka se spolu s hasiči vydává na místo, odkud byla pomoc. Co se
tam stane, nikdo nemohl očekávat... Režie: John Erick Dowdle

ČTVERY VÁNOCE
USA-2008- minut-komedie-WarnerBros-(12)
Jaké to je, když se partneři Kate a Brad rozhodnou navštívit všechny
své (rozvedené) čtyři rodiče... Režie: Seth Gordon

VÁNOČNÍ ZMĚNY HRACÍHO PROFILU MULTIKINA
GOLDEN APPLE CINEMA ZLÍN
24. 12. - od 9 do 13 hodin
25. 12. - kino nehraje
26. 12. - kino nehraje
31. 12. - od 9 do 13 hodin

1.  1. - kino nehraje

GOLDEN APPLE CINEMA - sobota, neděle, úterý v 11 hodin
6.,  7. a  9. 12. - KRTEK VE SNU - 67 minut

13., 14. a 16. 12. - POHÁDKY POD SNĚHEM - 60 minut 
20., 21. a 23. 12. - POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE - 64 minut 
27., 28. a 30. 12. - KRTEK A OSLAVA - 61 minut

VELKÉ KINO
tel.: 577 432 936

Filmový klub seniorů
Pondělí 1. prosince v 10 hodin a mimořádně i ve 14 hodin 
MAMMA MIA! 
Velká Británie-2008-108 minut-titulky-muzikál- Bontonfilm-(0)
Muzikál s písněmi skupiny ABBA - v hlavních rolích Meryl Streepová,
Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried.
Režie: Phyllida Lloyd 

Pondělí 1. - středa 3. prosince v 17 a v 19.30 hodin
NOCI V RODANTHE
USA-2008-romantický-(12)
Ona (Diane Lane) a On (Richard Gere) se setkají díky bouři, která je
uvězní v jednom hotelu. Toto setkání poznamená celý jejich další ži-
vot... Podle bestselleru Nicholase Sparkse. 
Režie: George C. Wolfe

Čtvrtek 4. prosince KINO NEHRAJE
Agentura Atlantic Uherské Hradiště pořádá koncert skupiny 
KATAPULT
Začátek v 19.30 hodin

Pátek 5. - neděle 7. prosince v 17 hodin
MAX PAYNE 
USA-2008-100 minut-akční/krimi/thriller-Bontonfilm-(12)
V New Yorku zuří drogová válka. Vše se obrátí naruby, když na drogo-
vou scénu vtrhne tajemný hráč... Režie: John Moore

Pátek 5. - neděle 7. prosince v 19.30 hodin
NÁVRAT ČÁPŮ
Slovensko/Německo-2007-100 minut-drama/romantický-HCE
Příběh mladé letušky, která má pocit, že neustále musí létat, a to i v
osobním životě... Režie: Martin Repka
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nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz

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

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

MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
tel.: 571 817 255

OD 1. PROSINCE
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ČR-2008-90 minut-komedie-Bontonfilm-( 0)
Příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu "poctivým" způso-
bem zkrachovat... Režie: Martin Kotík

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

ŽENY
USA-2008-114 minut-komedie/drama-Bontonfilm-( 12)
Bohatá Newyorčanka (Meg Ryan) opouští svého muže kvůli nevěře...
Režie: Diane Englis

HLÍDAČ č. 47
ČR-2008-108 minut-milostný příběh-Falcon-(15)
Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni,smrti a trestu... 
Režie: Filip Renč

ONI
USA-2008-85 minut-titulky-horor-Palace Pictures-(15)
Z čeho máte doopravdy strach? Režie: Bryan Bertino

REPO: GENETICKÁ OPERA!
USA-2008-98 minut-titulky-horor/muzikál-HCE-(15)
Speciální dáreček od režiséra "saw série" Darren Lynn Bousmana

STMÍVÁNÍ
USA-2008- minut- titulky-romantický horor-SPI-(12)
V nové škole se Bella seznámí s tajemným Edwardem... 
Režie: Catherine Hardwicke

TOKIO!
Francie/Japonsko/Německo-2008- minut-titulky-drama-HCE-( )
Tři krátké fantastické filmy volně inspirované Tokiem...
Režie: Michel Gondry, Leos Carax, Joon-ho Bong

FÍGLE - jen 3. 12. (a)
Polsko-2007-95 minut-titulky-AČFK-(0)
Pohledem malého chlapce se podíváme do současné polské společnos-
ti... Režie: Andrzej Jakimowski

NESTYDA
ČR-2008-88 minut-komedie-Falcon-(15)
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha "Povídky o manželství
a o sexu" s Jiřím Macháčkem v hlavní roli... 
Režie: Jan Hřebejk

OD 4. PROSINCE
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR-2008-90 minut-romantické drama-Bontonfilm-(0)
Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi... 
Režie: Maria Procházková

ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ
USA-2008-113 minut-akční/fantasy/komedie-BlueSkyFilm-(12)
Nebezpečná cesta. Neznámá země. Neuvěřitelné dobrodružství... 
Režie: Rob Minkoff

NEBEZPEČNÝ CÍL
USA-2007-110 minut-titulky-akční/thriller-Bioscop-(12)
Jeden muž. Jedna kulka. Jeden zásah. V hlavní roli Nicolas Cage
Režie: Oxide Pang Chun, Danny Pang

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK
USA-2008-112 minut-český dabing-rodinný/muzikál/komedie-
Falcon-(0)
Skvělá muzika a úžasná taneční čísla, to vše v příběhu, kdy se stu-
denti loučí se školou... Režie: Kenny Ortega

KATYŇ - jen 10. 12. 2008 (a)
Polsko-2007-126 minut-titulky-drama-Bontonfilm-(15)
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut... Režie: Andrzej Wajda

RUDÝ BARON - Filmový klub seniorů / jen 10. 12. 2008

OD 11. PROSINCE
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
USA- 2008-sci-fi/drama-Bontonfilm-(12)
Mimozemšťan Klaatu (Keanu Reeves) přicestuje na Zemi s jediným
úkolem - zachránit ji... Režie: Scott Derrickson

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1
Francie/Kanada/Itálie-2008-110 minut-titulky-biografický/thriller -
HCE-(12)

KINA

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Pondělí 8. - úterý 9. prosince v 17 a v 19,30 hodin
KRÁLOVA PŘÍZEŇ
USA-2008-115 minut-titulky-historické drama-BlueSkyFilm-(15 )
Jediné, co se může postavit mezi dvě sestry, je království... 
Režie: Justin Chadwick

Středa 10. prosince KINO NEHRAJE
Agentura EMP MUSIC Zlín pořádá: 
VÁNOČNÍ KONCERT ALICE KONEČNÉ 
Začátek v 19 hodin

Čtvrtek 11. - pátek 12. prosince v 17 hodin 
+ sobota 13. - neděle 14. prosince v 19.30 hodin
LABYRINT LŽÍ
USA-2008-drama-WarnerBros-(12)
Roger Ferrit (Leonardo DiCaprio) je muž bez identity - je nejlepším mu-
žem amerických zpravodajských služeb... Režie: Ridley Scott 

Čtvrtek 11. - pátek 12. prosince v 19,30 hodin 
+ sobota 13. - neděle 14. prosince v 17 hodin
REPO: GENETICKÁ OPERA!
USA-2008-98 minut-titulky-horor/muzikál-HCE-(15)
Speciální dáreček od režiséra "saw série" Darren Lynn Bousmana

Pondělí 15. prosince KINO NEHRAJE
Agentura Pragokoncert Zlín uvádí: 
vystoupení travesti skupiny SCREAMERS - vánoční speciál
Začátek v 19 hodin

Úterý 16. prosince v 17 a v 19.30 hodin
LABYRINT LŽÍ
USA-2008-drama-WarnerBros-(12)
Roger Ferrit (Leonardo DiCaprio) je muž bez identity - je nejlepším mu-
žem amerických zpravodajských služeb... Režie: Ridley Scott

Středa 17. prosince ve 14 hodin Filmový klub seniorů
MÁJ 
ČR-2008-76 minut-filmová báseň-Bontonfilm-(12)
Výpravný historický film na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka
Máchy Režie: F. A. Brabec

Středa 17. prosince v 17 a v 19.30 hodin KINO NEHRAJE
Agentura Velryba Zlín uvádí: 
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
Výběr nejhezčích a nejúspěšnějších kousků současného i nedávného
repertoáru. Začátek v 19 hodin

Čtvrtek 18. - pátek 19. prosince v 17 a v 19.30 hodin
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
USA-2008-113 minut-titulky-erotické drama-Bontonfilm-(15)
Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle románu Philipa
Rotha - v hlavních rolích Penélope Cruz, Ben Kingsley, Dennis Hopper 
Režie: Isabel Coixetová

V sobotu 20. prosince v 17.45 hodin
Jules Massenet THAIS 
- přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 
Massenetovo smyslné dílo o pohanské egyptské kurtizáně Thais, kte-
rá nakonec najde cestu ke křesťanství a věčnému životu za pomoci as-
ketického mnicha Athanaėla, ožívá s hvězdným obsazením ústřední
dvojice - fenomenální sopranistkou Renée Fleming a vynikajícím bary-
tonistou Thomasem Hampsonem...
Dirigent: Jesús López-Cobos. Režie: John Cox 
Nastudování ve francouzském jazyce s českými titulky

Neděle 21. prosince KINO NEHRAJE
Agentura Pragokoncert Zlín uvádí: VÁNOCE S MICHALEM 
Začátek v 10 hodin

Agentura Velryba Zlín uvádí:
HRADIŠŤAN - VÁNOČNÍ KONCERT 
Tradiční vánoční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím
Pavlicou. Začátek v 19 hodin

Pondělí 22. - úterý 23. prosince v 17 a v 19.30 hodin
ŽENY
USA-2008-114 minut-komedie/drama-Bontonfilm-( 12)
Bohatá Newyorčanka (Meg Ryan) opouští svého muže kvůli nevěře... 
Režie: Diane English

Středa 24. prosince KINO NEHRAJE

Čtvrtek 25. - pátek 26. prosince ve 13.30 hodin
SOBÍK NIKO - animovaný dobrodružný rodinný film

Čtvrtek 25. - pátek 26. prosince v 15 hodin
LOVECKÁ SEZONA 2 - animovaný komedie

Čtvrtek 25. - pátek 26. prosince v 17 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 20 LETECH - nostalgická komedie

Čtvrtek 25. - pátek 26. prosince v 19.30 hodin
AUSTRÁLIE - romantické drama - titulky

Sobota 27. - úterý 30. prosince v 15 hodin
MADAGASKAR 2 - ÚTĚK Z AFRIKY
USA-2008-český dabing-akční/animovaný/komedie-Bontonfilm-(O)
Hýčkané hvězdy newyorské zoo uvízly u afrických břehů, to tak přece
nemůže zůstat... Režie: Eric Darnell, Tom McGrath

Sobota 27. - úterý 30. prosince v 17 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ČR-2008-90 minut-komedie-Bontonfilm-( 0)
Příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu "poctivým" způso-
bem zkrachovat... 
Režie: Martin Kotík

Pros inec  v  ku l tu ře



17. středa - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

17. středa - 19.00 hodin 9
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

18. čtvrtek - 10.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

18. čtvrtek - 19.00 hodin 3
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

19. pátek - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

19. pátek - 19.00 hodin 4
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

20. sobota - 19.00 hodin 6
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

26. pátek - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

27. sobota - 19.00 hodin DERNIÉRA
Neil Simon: VÝBORNÁ KACHNA

29. pondělí - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

30. úterý - 17.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

DIVADLO V ARŠE

10. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA - beseda v knihkupectví Archa o premiéře
Michal Viewegh - ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

DIVADÉLKO V KLUBU

5. pátek - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter: ZLODĚJKY

16. úterý - 19.00 hodin PREMIÉRA
Jan Antonín Pitínský: BETLÉM aneb KOMEDIE O NAROZENÍ

18. čtvrtek - 19.00 hodin ZADÁNO
Jan Antonín Pitínský: BETLÉM aneb KOMEDIE O NAROZENÍ

19. pátek - 19.00 hodin ZADÁNO
Jan Antonín Pitínský: BETLÉM aneb KOMEDIE O NAROZENÍ

22. pondělí - 19.00 hodin
Jan Antonín Pitínský: BETLÉM aneb KOMEDIE O NAROZENÍ

25. čtvrtek - 19.00 hodin
Jan Antonín Pitínský: BETLÉM aneb KOMEDIE O NAROZENÍ

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na leden bude zahájen 15. prosince 2008 (pro před-
platitele prodej již od 12. prosince - předplatenku s sebou)

3. 1. - 19.00 hodin 8
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

7. 1. - 14.30 hodin 16
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

10. 1. - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

11. 1. - 14.30 hodin 19
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

31. 1. - 19.00 hodin
XIX. PLES V DIVADLE
účinkují členové uměleckého souboru zlínského divadla, Taneční klub
Gradace Kroměříž, hraje hudební skupina Four Glasses a Cimbálová
muzika Danaj ze Strážnice

HOSTÉ V LEDNU

13. 1. - 10.00 hodin
13. 1. - 14.30 hodin 12
Magdaléna Turnovská: O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

18. 1. - 14.30 hodin 20
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

24. 1. - 19.00 hodin P
Jiří Stránský, Jakub Špalek: CLAUDIUS A GERTRUDA
Divadelní spolek Kašpar Praha

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Občanské sdružení, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín

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

4. 12. - Komorní sál - 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA 
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde budou
samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat. 

Sobota 27. - úterý 30. prosince v 19.30 hodin
QUANTUM OF SOLACE
USA/VB-2008-106 minut-titulky- akční/dobrodružný-Falcon-(12 )
Dobrodružství Jamese Bonda pokračuje... Režie: Marc Forster

Středa 31. prosince 2008 a 1. ledna 2009 KINO NEHRAJE

VELKÉ KINO - sobota v 15 hodin 
3. 12. - v 9.30 hodin promítání pro mateřské školy a rodiče s dětmi

POHÁDKY POD SNĚHEM - 60 minut 
6. 12. - KOČIČÍ SLOVO - 60 minut 

13. 12. - VÁNOČNÍ PÁSMO - 61 minut 

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

Pondělí 1. prosince v 19 hodin (a)
NADINE
Nizozemí/Belgie-2007-105 minut-titulky-drama-CinemArt-(12)
Citlivý příběh o současné generaci profesně úspěšných žen...
Režie: Erik De Bruyn

Středa 3. prosince v 19 hodin
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ

Pátek 5. - neděle 7. prosince v 17 hodin
VALL - I 
USA-2008-103 minut-animovaný/rodinný-český dabing-Falcon-(0)
VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač - Imunizátor) je
poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vy-
čistil... Režie: Andrew Stanton

Pátek 5. - sobota 6. prosince v 19.30 hodin
NESTYDA
ČR-2008-88 minut-komedie-Falcon-(15)
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha "Povídky o manželství a
o sexu" s Jiřím Macháčkem v hlavní roli... Režie: Jan Hřebejk

Pondělí 8. prosince v 19 hodin (a)
KATYŇ
Polsko-2007-126 minut-titulky-drama-Bontonfilm-(15)
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut... Režie: Andrzej Wajda

Středa 10. prosince v 19 hodin
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ 

Pátek 12. - sobota 13. prosince v 17 hodin
MAX PAYNE 
USA-2008-100 minut-akční/krimi/thriller-Bontonfilm-(12)
V New Yorku zuří drogová válka. Vše se obrátí naruby, když na drogo-
vou scénu vtrhne tajemný hráč... Režie: John Moore

Pátek 12. - sobota 13. prosince v 19.30 hodin
+ neděle 14. prosince v 17 hodin
FALCO 
Rakousko-2008-109 minut-titulky-hudební drama/autobiografie-
Atypfilm-(12)
Strhující příběh vzestupu a pádu rakouské popové hvězdy Hanse
Hölzela, známého pod jménem Falco... Režie: Thomas Roth

Pondělí 15. prosince v 19 hodin (a)
MALÉ OSLAVY 
SR/ČR/Itálie-2008-96 minut-Bontonfilm-(12)
Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy...
Režie: Zdeněk Tyc

Středa 17. prosince v 19 hodin
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ

Pátek 19. - neděle 21. prosince v 17 hodin
DĚTI NOCI
ČR-2008 -84 minut-drama-Bontonfilm-(15)
Ofka (Martha Issová) je prodavačka v nonstopu a žije tak ve zvláštním
spiklenectví s lidmi, kteří jsou stejně jak ona vzhůru, když ostatní
spí... Režie: Michaela Pavlátová

Pátek 19. - sobota 20. prosince v 19.30 hodin
SAW V.
USA-2008- minut-titulky-thriller/horror-HCE-(15)
Další film kultovní série SAW přichází do českých kin... Režie: D. Hackl

Pondělí 22. prosince v 19 hodin (a)
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
USA-2008-113 minut-titulky-erotické drama-Bontonfilm-(15)
Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle románu Philipa
Rotha. Režie: Isabel Coixetová

Čtvrtek 25. - pátek 26. prosince v 15 hodin
MADAGASKAR 2 - ÚTĚK Z AFRIKY
Animovaná komedie

Čtvrtek 25. - pátek 26. prosince v 17 hodin
ČTVERY VÁNOCE - komedie

Čtvrtek 25. - pátek 26. prosince v 19.30 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ - drama

Sobota 27. - neděle 28. prosince v 17 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY 
ČR-2008-80 minut-animovaná komedie-Bontonfilm-(0)
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu... 
Režie: Jan Tománek

Sobota 27. - neděle 28. prosince v 19.30 hodin
MAMMA MIA! 
Velká Británie-2008-108 minut-muzikál-titulky-Bontonfilm-(0)

Muzikál s písněmi skupiny ABBA. Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth, Amanda Seyfried. Režie: Phyllida Lloyd 

Od pondělí 29. prosince 2008 do čtvrtku 1. ledna 2009
KINO NEHRAJE 

KINO KVĚTEN - neděle v 15 hodin
7. 12. - MÍČEK FLÍČEK - 65 minut

14. 12. - PŮLNOČNÍ PŘÍHODA - 61 minut 
16. 12. - v 9 hodin promítání pro mateřské školy a rodiče s dětmi

POHÁDKY POD SNĚHEM - 60 minut 
21. 12. - LYŠAJŮV SEN - 62 minut 
28. 12. - VÁNOCE U ZVÍŘÁTEK - 66 minut 
Změna programu vyhrazena 

FILMOVÝ KLUB CHARLIE 
Malá scéna ZUŠ Zlín

Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
Tel. 577 432 079, 777 019 109, www.malascenazlin.cz

Vždy ve středu
3. 12. - 19.30 hod. 
FÍGLE 
Polsko 2007, 95 min., titulky. Scénář a režie Andrzej Jakimowski
Druhý film A. Jakimowského je půvabným zamyšlením nad náhodou
a osudem, který není možné obelstít, i když se sebevíc snažíme.
Pohledem malého chlapce se podíváme do života současné polské spo-
lečnosti, která má k té české velmi blízko. 

10. 12. - 19.30 hod. - p r e m i é r a
IVETKA A HORA
ČR 2008, 84 min., režie Vít Janeček
Filmu a jeho tvůrcům patří obrovská gratulace za ocenění v rámci
Mezinárodního filmového festivalu v Jihlavě za nejlepší dokument
v sekci Česká radost. Porotci o filmu prohlásili, že jim "čistým způso-
bem zprostředkoval kontakt s metafyzičnem." Dokumentární film po-
jednává o spirituální zkušenosti jedné dívky na slovenské hoře Zvir. 

17. 12. - 19.30 hod. 
FALCO 
Německo/Rakousko 2008, titulky, 109 min., režie a scénář Thomas
Roth - hudební drama
Strhující příběh vzestupu a pádu rakouské popové hvězdy Hanse
Hölzela, známého po celém světě pod jménem FALCO, který neodkrý-
vá jen zákulisí showbusinessu, ale nabízí i pohled na soukromý život
této rakouské legendy. 

P ř i p r a v u j e m e
7. 1. 2009 - 19.30 hod. - p r e m i é r a
PARANOID PARK
Francie/USA 2007, 85 min., titulky, scénář a režie Gus Van Sant
Knižní předloha Blake Nelson
Paranoid Park je kultovním místem setkávání skejťáků v americkém
Portlandu. Paranoid Park je místem životního a morálního bilancová-
ní mladého Alexe, který zavinil smrt pracovníka místní ochranky. 
Film Falco vstupné 60 Kč, ostatní 55 Kč. 

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

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

VELKÝ SÁL
2. úterý - 19.00 hodin 1
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

3. středa - 19.00 hodin 2
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

4. čtvrtek - 14.30 hodin 17
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

5. pátek - 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
hosté: Milan Drobný, Irena Kousalová, Lenka Šlaisová, Jan
Smigmator, Hana Hložková

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

7. neděle - 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
SDRUŽENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZLÍN

11. čtvrtek - 19.00 hodin 11
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

12. pátek - 19.00 hodin 5
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

13. sobota - 19.00 hodin ČESKÁ PREMIÉRA
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

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

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

DIVADLA
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5. 12. - Kavárna Café Malá scéna - 19.00 hod. 
TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel.: 776 575 307

7. 12. - Komorní sál - 15.30 hod. 
TYGŘÍK PETŘÍK 
Pohádka z cirkusového prostředí o malém bojácném tygříku Petříku,
který si své tygří pruhy musí zasloužit svou odvahou.

12. 12. - Kavárna Café Malá scéna - 19.00 hod. 
TURNAJ V PEXESU! Novinka
Přijďte se pobavit další stolní hrou. Tentokrát je to po Člověče, nezlob
se! oblíbené Pexeso. Všichni hraví lidé zváni a vítáni!
Přihlášky a informace na tel.: 776 575 307

14. 12. - Komorní sál - 15.30 hod. 
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
75. repríza! Pohádka 

16. 12. - Komorní sál - 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA

18. 12. - Komorní sál - 19.30 hod. 
HORKÁ LINKA (Hotline) 
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 

19. 12. - Kavárna Café Malá scéna - 20.30 hod. 
TANEČNÍ PÁRTY V KAVÁRNĚ
Hity 80. let a dobrá zábava v předvánočním čase...

20. 12. - Komorní sál - 20.30 hod. 
HORKÁ LINKA (Hotline) 
V rámci festivalu "Vánoční boule" 
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 

21. 12. - Sál Malá scéna - 15.30 hod. PREMIÉRA
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, Hajného a v neposlední řa-
dě i Krakonoše a sojku? Oblíbené příběhy z Večerníčků se na jevišti
představí úplně poprvé a to u nás ve Zlíně!

26. 12. - Komorní sál - 15.30 hod.
MODREJ DRAHOKAMEN 
ANÓBRŽ FIALOVÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřední.
O tom, kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého kamaráda Malýho
Jardu ze spárů zlé Gizely, jako zelí kyselý. Veselá pohádka s herci, pís-
ničkami i loutkami. 

27. 12. - Komorní sál - 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka 

28. 12. - Komorní sál - 15.30 hod. 
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Pohádka

30. 12. - Komorní sál - 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA

Změna programu vyhrazena.

Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut před
představením. 
Případné rezervace na tel. 776 575 307 či osobní rezervace v kavárně
Café Malá scéna.

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
9. 12. 2008 - 15. 2. 2009 České a slovenské umění 60. let

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
9. 12. 2008 - 15. 2. 2009 České a slovenské umění 60. let

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

Během vánočních svátků jsou výstavní prostory galerie uzavřeny od
21. 12. 2008 do 2. 1. 2009.

ALTERNATIVA 
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162,
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa

2. 12. 2008 - 10. 1. 2009 Výstava "OBRAZY Z CEST" 
- české umění v Andalusii, Brazílii, Kanadě a Francii 2003 - 2008.
Vernisáž výstavy se uskuteční 1. 12. 2008 v 18.00 hodin
Alternativa - kulturní institut Zlín a pražská Galerie La Femme před-
staví díla známých českých autorů. Vznikla z projektu organizované-
ho Galerií La Femme od roku 2003. Účastní se na něm významní češ-
tí výtvarníci - např. Boris Jirků, Roman Brichcín, Tomáš Hřivnáč,
Milan Chabera, Miroslav Pošvic, Richard Augustin a další. Výstava
představí především díla z posledního projektu v Andalusii, k vidění
budou i obrazy z cest po Brazílii, Kanadě, Francii.

GALERIE – VÝSTAVY

Výstava bude otevřena: 2. 12. - 23. 12. 2008 a 3. 1. - 10. 1. 2009 
PO - PÁ 8 - 12, 13 - 17, SO 10 - 16 hod.

BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921

Do 12. 12. - 10 let od založení Klubu výsadkových veteránů Zlín
Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s činností Klubu výsadko-
vých veteránů Zlín, stejně jako s historií československých výsadko-
vých jednotek, 3. etáž (denně do 22 hod.)

12. 12. - 9. 1. - Indie - Ladakh
Výstava fotografií, které na své cestě po Indii vytvořili fotografové
Lubomír Floreš a David Fojtík, 2. etáž (denně do 22 hod.)

12. 12. - 9. 1. - Přírodní krásy
Výstava grafik akademického malíře Luďka Dostála, jenž je členem
volného výtvarného sdružení Valašský názor, 16. etáž (denně do 22
hod.)

15. 12. - 15. 1. - Keňa 2007
Kroměřížský fotograf Miroslav Pilát představuje své fotografie ze svého
pobytu v africké Keni, 14. etáž (v pracovní dny 7-17 hod.)

STÁLÉ VÝSTAVY
Expozice 21 
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22
hod.)

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedou-
cích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje také
o satelitních městech baťovského impéria. (V pracovní dny 7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.

KABINET T.
12. budova továrního areálu Svit, Zlín

tel.: 728 302 879, www.kabinett.cz

Lubomír Jarcovják - Nálety, výstava trvá do 6. 12. 2008
Milan Houser - vernisáž za účasti autora 11. 12. 2008 od 17 hod.
Otevřeno: čt, pá 15-19 hod.,so 10-15 hod. 

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

www.filharmonie-zlin.cz

Pokladna FBM: 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: Po 14.00 - 17.00

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

3. 12. v 19.00 hodin
C3 - 4. 12. v 19.00 hod.
4TET Jiřího Korna

A3 - 11. 12. v 19.00 hod.
P. J. Vejvanovský: Sonata vespertina
A. Vivaldi: Gloria
L. van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur, op. 93
Sólisté: Pavel Skopal, Pavel Skopal jr.,trubka
Kamila Zbořilová, Gabriela Podžorská, soprán, Kamila Ševčíková, alt
Spoluúčinkuje: DPS Cantica a Cantica laetitia
Sbormistr: Josef Surovík
Dirigent: Roman Válek

14. 12. v 15.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI - DEN HRAČEK
Sólisté: Elena Gazdíková, soprán, Martin Šujan, bas
Pavel Skopal, trubka
Dirigent: Miloš Machek

19. a 20. 12. v 19.00 hod.
VÁNOČNÍ KONCERTY
J. Ch. Bach: Symfonie Es dur, op. 9 č. 2
F. X. Brixi: Koncert pro varhany F dur
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Sólisté: Petr Rajnoha - varhany, Radka Sehnoutková - soprán, Jana
Wallingerová - alt, Tomáš Černý - tenor, Zdeněk Plech - bas
Spoluúčinkuje: Canticum Camerale, sbormistr: Eduard Tomaštík
Dirigent: Jakub Hrůša

Všechny koncerty se konají v Domě umění ve Zlíně.

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, 

www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626, 

email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ

VELKÝ SÁL
4. 12. - 4. ledna 2009 - výstava Vánoce v baťovském Zlíně
vernisáž výstavy - čtvrtek 4. 12. 2008 v 17 hodin - velký výstavní sál

Pro ty nejmladší jsou připraveny pracovní a výtvarné dílny:
9. 12. - dárečková dílna (8-16 hodin)

10. 12. - dílna pro vytváření vánočních ozdob (8-16 hodin)
12. 12. - dílna s vůní perníku (8-13 hodin)
16. 12. - dílna úsporná aneb jak levně vyrobit hezký vánoční dárek 

(8-16 hodin)
Objednávky na tel. 577 004 620; objednavky.skoly@seznam.cz

MALÝ SÁL
11. 12. - 8. 1. 2009
KRYM 2006
V roce 2006 jsme podnikli malou poznávací cestu na poloostrov Krym.
Akce proběhla pod záštitou geologického oddělení přírodovědecké fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně. Seznamovali jsme se s pestrou ge-
ologickou stavbou tohoto malebného kraje, s rozmanitou přírodou
i s jeho kulturou. 
Procházeli jsme podél pobřeží Černého a Azovského moře s nekoneč-
ně modrou barvou a na druhé straně podél stepí, z nichž sálalo teplo,
mezi kopci i po hřebenech hor. Ochutnali jsme kousek tohoto kraje
a rádi bychom vám ho představili našima očima. Možná to pro vás bu-
de inspirace k výletu.
Vernisáž výstavy - čtvrtek 11. prosince 2008 v 17 hodin - malý vý-
stavní sál

SPOJOVACÍ CHODBA
4. 12. - 8. 1. 2009 - výstava Vánoce v baťovském Zlíně 

OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve
vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s histo-
rií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcov-
ského řemesla. 
Otevřeno: ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden zavřeno - poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt:
Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ

Expozice Známé i neznámé Luhačovice, umístěná v nových prosto-
rách kulturního domu Elektra, je expozicí životního stylu. Muzeum
prostřednictvím nové expozice zveřejňuje jak hodnotnou národopisnou
sbírku luhačovické muzejní společnosti z dvacátých let 20. století, tak
sběry z posledních let, zaměřené na dokumentaci luhačovického lá-
zeňství a historie obce. Expozici doplňují krátkodobé výstavy a dopro-
vodné programy pro školy a veřejnost. 
Otevřeno: ÚT - NE 9-12, 13-17 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: 
PhDr. Blanka Petráková, 577 132 883, 
muzeum.luhacovice@seznam.cz

DŮM KULTURY 
Gahurova 5265, Zlín, 

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

Ještě je možnost přihlásit se do kurzů:
- přípravka na přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého.

Pro další pololetí školního roku 2008/2009 chystáme pohybové kur-
zy pro dospělé: zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i balo-
nech, cvičení od hlavy po paty, pilates+jóga, pilates pro ženy nad 40
let, gynegymnastika, tai-či posilování a formování postavy - kalaneti-
ka, kalanetika+power jóga, aerobic, body styling, fit ball, kondiční cvi-
čení, pilates mix, škola šermu kordem pro začátečníky.

Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE 
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, 
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ 
tel.: 728 989 184

Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
katedra designu, ul. Zahradnická, III. etáž, uč. 314

Zápis do výtvarných kurzů na nové pololetí školního roku 2008/09
10. a 11. 12. (st a čt) vždy od 15 do 18 hod. v prostorách VŠUP - 
III. etáž - chodba

VÝTVARNÉ KURZY
- výtvarné kurzy pro děti (5 - 16 let) 
Po - 15.00 - 16.30 - zahájení: 2. 2. 2009
St - 15.00 - 16.30 a 16.00 - 17.30 - zahájení 4. 2.
Čt - 16.00 - 17.30 zahájení 15. 1. 2009! - nový kurz
Pá - 14.30 - 16.00 a 16.00 - 17.30 - zahájení: 6. 2. 2009 
- večerní kresba podle modelu 
- kresba a modelování (pro studenty i veřejnost) - model figura, hlava,
zátiší - příprava na talentové zkoušky pro studenty - vyučuje René
Hábl, akademický malíř
Pá - 18.15 - 20.45 hod. - zahájení: 6. 2. 2009, kurz potrvá do 19. 6.
2009

KURZY
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INFORMACE
o místním poplatku za komunální odpad 

dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2008
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2009 (dále jen "OZV-KO")

Přihlášku k poplatku je možné získat na
Odboru ekonomickém Magistrátu města
Zlína, oddělení účtárny, daní a poplatků,
detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře 
č. 231, 232, na internetových stránkách
města Zlína - www.mestozlin.cz (s odkazy:
Magistrát města Zlína - Elektronické formu-
láře / Odbor ekonomický / Komunální od-
pad) nebo na detašovaných úřadovnách
Magistrátu města Zlína.

ÚLEVY ČI OSVOBOZENÍ OD POPLATKU 
Pro uplatnění úlevy či osvobození od
místního poplatku na rok 2009 se poplat-
ník řídí čl. VI. - Úlevy a osvobození níže
uvedené OZV-KO.

Poplatník požadující úlevu či osvobození od
místního poplatku předkládá spolu s dokla-
dy prokazujícími nárok na tuto úlevu či
osvobození také "Oznámení" - plnoletý po-
platník sám za sebe, za nezletilé děti 
ho předkládá jejich zákonný zástupce.
Formulář je k dispozici na stejných místech
jako přihláška. 

Termín předkládání je do 15. května
2009.

Povinnost oznamovat a předkládat dokla-
dy prokazující úlevu či osvobození od po-
platku nemají:
- občané 65 let a více,
- děti do 18 let,
- občané s trvalým pobytem do 500 m od

skládky Suchý důl,
- vlastníci rekreační stavby,
- občané s trvalým pobytem mimo dostupná

místa svozu dle přílohy č. 1 OZV-KO 

ZMĚNY V PŘIHLÁŠKÁCH
Změnu v počtu poplatníků, změnu kontakt-
ní adresy či změnu periody platby uvede-
nou na již dříve vyplněné a odevzdané při-
hlášce nahlaste, prosím, do konce měsíce
ledna 2009, před tiskem poštovních pouká-
zek. Pokud poplatník neprovede platbu
místního poplatku dle periody platby ozna-
čené v odevzdané závazné přihlášce, bude
nedoplatek posuzován jako dluh, který bude
poplatníkovi vyměřen platebním výměrem
s 50% navýšením.

ÚHRADA POPLATKU
Poštovní poukázky na platbu poplatku za
komunální odpad budou rozesílány od mě-
síce dubna 2009. Poplatek při jednorázové
platbě je splatný do 15. května 2009. V pří-
padě pololetní platby je poplatek splatný ve
dvou stejných splátkách, a to do 15. května
2009 a do 15. září 2009. 

V případě, že poplatník má dlužnou částku
z minulých let, bude přijatá platba v roce
2009 použita na úhradu této dlužné částky.

Další informace je možno získat na:
Magistrátu města Zlína, odbor ekonomický,
oddělení účtárny, daní a poplatků, detašo-
vané pracoviště Zarámí 4421 (budova býva-

lé České pojišťovny), úřední dny PO a ST 
8 - 17 hod.
dveře č. 232
Ing. Romana Hábová, tel.: 577 630 329
Jarmila Neradilová, tel. 577 630 328
Bohuslava Trňáčková, tel. 577 630 384
dveře č. 231
Martina Musilová, tel. 577 630 382
dveře č. 229
Milada Kolínská, tel. 577 630 375, 
e-mail: miladakolinska@muzlin.cz
Fax: 577 630 318

Obecně závazná vyhláška 
č. 5/2008

o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních

odpadů

Zastupitelstvo města Zlína se na svém zase-
dání dne 16. 10. 2008 usnesením číslo
6/15Z/2008 usneslo vydat na základě usta-
novení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Statutární město Zlín touto obecně závaz-
nou vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen "poplatek")1). 

Článek II.
Poplatník

(1) Poplatníkem2) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt

na území statutárního města Zlína; 
b) fyzická osoba, která má na území sta-

tutárního města Zlína ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k indi-
viduální rekreaci, ve které není hláše-
na k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba (dále jen "rekreační stavba").
Má-li k rekreační stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.

Článek III.
Správce poplatku

(1) Správcem poplatku je Magistrát města
Zlína, odbor ekonomický, oddělení
účtárny, daní a poplatků.

(2) Magistrát města Zlína, odbor ekonomic-
ký, oddělení účtárny, daní a poplatků,
vykonává správu poplatku v přenesené
působnosti.

Článek IV.
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit vznik, změ-
nu nebo zánik poplatkové povinnosti
a prokázat rozhodné skutečnosti do 30
dnů ode dne, kdy taková skutečnost na-
stala.

(2) Ohlašovací povinnost lze splnit písemně
či ústně do protokolu. Je možno také vy-
užít formulář dostupný u správce po-
platku nebo na internetových stránkách

statutárního města Zlína www.mesto-
zlin.cz.

(3) V ohlášení je poplatník povinen uvést
tyto údaje:
a) své jméno, příjmení, datum narození

a trvalý pobyt;
b) kontaktní adresu, není-li shodná s tr-

valým pobytem;
c) periodu platby (jednorázová platba

poplatku nebo platba ve dvou stej-
ných částech) - viz čl. VII.

Za domácnost může být poplatek odvá-
děn společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem (dále jen "společný zástupce").
Ten je povinen oznámit správci poplatku
jména a data narození osob, za které po-
platek odvádí.
Poplatník, který je vlastníkem nebo spo-
luvlastníkem rekreační stavby, uvede
dále:
d) číslo popisné nebo evidenční této

stavby;
e) název katastrálního území, na kterém

je tato stavba umístěna;
f) parcelní číslo pozemku, na kterém je

tato stavba umístěna.
(4) V případě změny některé ze skutečností

uvedených v odstavci 3 je poplatník po-
vinen postupovat dle odstavce 1 a 2.

Článek V.
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku na jednoho poplatníka
činí 500 Kč za kalendářní rok.

(2) Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 250 Kč za poplatníka a kalen-

dářní rok, a
b) částka 250 Kč stanovená na základě

skutečných nákladů města za před-
chozí rok na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka
a kalendářní rok.

Náklady města na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu 
za rok 2007 (v Kč) 31 399 566
Počet poplatníků k 31. 12. 2007 80 253
Skutečný náklad na jednu osobu 
(zaokrouhleno na celé Kč) 391 
Maximální možná výše této části sazby po-
platku stanovená zákonem je 250 Kč.

Článek VI.
Úlevy a osvobození

(1) Úleva ve výši 40 % sazby místního po-
platku se poskytuje poplatníkům vyme-
zeným v článku II. odst. 1 písm. a):
a) důchodcům od 65 let věku, a to od

počátku roku, ve kterém poplatník
tohoto věku dosáhne, bez nutnosti
předložení dokladu, 

b) nezaopatřeným dětem ve věku do 18
let, a to do konce roku, ve kterém po-
platník tohoto věku dosáhne, bez
nutnosti předložení dokladu, 

c) poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt
v lokalitách mimo dostupná místa
svozu, vymezená v příloze č. 1 této vy-
hlášky, bez nutnosti předložení do-
kladu. Pokud dojde v průběhu roku
k přejmenování názvu ulice, zůstává
do doby vydání nové obecně závazné
vyhlášky sazba poplatku nezměněna,
a to podle jejího předchozího pojme-
nování.

(2) Po oznámení a prokázání rozhodných
skutečností do 15. 5. příslušného roku
- pro období studia leden - červen a do
31. 12. příslušného roku - pro období
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studia září - prosinec se úleva ve výši 
40 % sazby místního poplatku poskytu-
je poplatníkům vymezeným v článku II.
odst. 1 písm. a) ve věku od 19 do 26 let
studujícím mimo území Zlínského kraje.
K oznámení je možno využít formulář
dostupný u správce poplatku nebo na
internetových stránkách statutárního
města Zlína www.mestozlin.cz.

(3) Po oznámení a prokázání rozhodných
skutečností do 15. 5. příslušného roku
se úleva ve výši 40 % sazby místního po-
platku poskytuje poplatníkům vymeze-
ným v článku II. odst. 1 písm. a) se
zvlášť těžkým zdravotním postižením,
kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu3). Vznikne-li nárok na
úlevu/osvobození během roku až po
tomto termínu, je poplatník povinen
prokázat správci poplatku rozhodné
skutečnosti do 30 dnů po jejich vzniku.
K oznámení je možno využít formulář
dostupný u správce poplatku nebo na
internetových stránkách statutárního
města Zlína www.mestozlin.cz.

(4) Úleva ve výši 40 % sazby místního po-
platku se poskytuje poplatníkům vyme-
zeným v článku II. odst. 1 písm. b), kte-
ří nemají trvalý pobyt na území
statutárního města Zlína (bez nutnosti
předložení dokladu).

(5) Po oznámení a prokázání rozhodných
skutečností jsou od poplatku zcela osvo-
bozeni poplatníci vymezení v článku II.
odst. 1 písm. a), kteří se z důvodu:
a) dlouhodobého pobytu v zahraničí do-

loženého např. potvrzením tuzemské-
ho nebo zahraničního zaměstnavatele
(školy), potvrzením o pobytu nebo ko-
pií cestovního dokladu, zahraničního
řidičského průkazu či průkazu pojiš-
těnce, atd.;

b) pobytu v jiné obci České republiky
spojeného s úhradami za komunální
odpad doloženého potvrzením úřadu
obce o zaplacení místního poplatku
nebo smlouvou o pravidelných plat-
bách za ukládání odpadu

zdržují na území statutárního města
Zlína v příslušném kalendářním roce
méně než 2 měsíce a tuto skutečnost
průkazně doloží do 15. 5. příslušného
roku. Doklad musí být v jazyce českém
nebo musí být připojen překlad textu
v jazyce českém a musí z něj být jedno-
značně patrná délka nepřítomnosti.
Správce poplatku je oprávněn požadovat
i úředně ověřený překlad dokladu.
K oznámení je možno využít formulář
dostupný u správce poplatku nebo na
internetových stránkách statutárního
města Zlína www.mestozlin.cz.

(6) Od poplatku jsou zcela osvobozeni po-
platníci vymezení v článku II. odst. 1
písm. a) s trvalým pobytem v okruhu do
500 m od obvodu skládky odpadů
Suchý důl (bez nutnosti předložení do-
kladu).

(7) Po oznámení a prokázání rozhodných
skutečností do 15. 5. příslušného roku
jsou od poplatku zcela osvobozeni po-
platníci vymezení v článku II. odst. 1
písm. a):
a) umístění v zařízeních sociální péče, 
b) ve výkonu trestu odnětí svobody 
na základě předloženého potvrzení
o umístění vydaného takovým zaříze-
ním. Vznikne-li nárok na úlevu/osvobo-
zení během roku až po tomto termínu, je
poplatník povinen prokázat správci po-

platku rozhodné skutečnosti do 30 dnů
po jejich vzniku. K oznámení je možno
využít formulář dostupný u správce po-
platku nebo na internetových stránkách
statutárního města Zlína www.mesto-
zlin.cz

(8) Od poplatku za rekreační stavby jsou
zcela osvobozeni poplatníci vymezení
v článku II. odst. 1 písm. b), kteří mají
na území statutárního města Zlína ve
svém vlastnictví rekreační stavbu a sou-
časně mají na tomtéž území trvalý po-
byt.

(9) Osvobození od poplatku se vztahuje na
daný kalendářní rok, ve kterém byly
důvody úlevy/osvobození řádně proká-
zány. V případě trvání důvodů úlevy/
osvobození přesahující daný kalendářní
rok je poplatník povinen opětovně řádně
prokázat a doložit toto požadovanými
doklady pro každý kalendářní rok.

(10) Pokud stanovený termín dle odst. 2, 3, 5
a 7 pro oznámení a prokázání rozhodné
skutečnosti nebude dodržen, je poplat-
ník povinen uhradit poplatek v plné vý-
ši dle čl. V.

Článek VII.
Splatnost poplatku

(1) Poplatník dle čl. II. odst. 1, písm. a) je
povinen uhradit (případně uhradit pro-
střednictvím společného zástupce) po-
platek buď jednorázově do 15. 5. pří-
slušného roku, nebo ve dvou stejných
částech splatných do 15. 5. a do 15. 9.
příslušného roku. 

(2) Poplatník dle čl. II. odst. 1, písm. b) je
povinen uhradit poplatek jednorázově
do 15. 5. příslušného roku.

(3) Vznikla-li poplatková povinnost během
roku až po datu splatnosti dle předcho-
zích odstavců, je poplatek (jeho část)
splatný do jednoho měsíce po jejím vzni-
ku.

Článek VIII.
Platební výměr

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve
správné výši, vyměří správce poplatku po-
platek platebním výměrem. Včas nezaplace-
né poplatky nebo jejich nezaplacenou část
může správce poplatku zvýšit až na trojná-
sobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují
na celé koruny nahoru4).

Článek IX.
Závěrečná ustanovení 

(1) Tomu, kdo nesplní ve stanovených lhů-
tách svou ohlašovací povinnost, může
správce poplatku uložit pokutu dle plat-
ných právních předpisů5).

(2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní
svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do
3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn
úkon směřující k vyměření nebo domě-
ření poplatku, běží tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník ne-
bo plátce o tomto úkonu písemně vyro-
zuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendář-
ního roku, ve kterém poplatková povin-
nost vznikla6). 

(3) V řízení ve věci poplatků upravených
touto vyhláškou se postupuje podle zá-

kona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpi-
sů.

(4) Touto obecně závaznou vyhláškou se
zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 10/2007 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 6. 9. 2007.

(5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2009.

1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění po-
zdějších předpisů a § 10b odst. 1 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

3) § 86 odst. 2 zák. č. 100/1988 Sb., o soci-
álním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů

4) § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

5) § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů

6) § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA Č. 1
obecně závazné vyhlášky č. 5/2008
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů 

Lokality - ulice + číslo popisné
Chlum 12, 16, 18, 22, 24, 41
Jaroslavice 48, 56, 77, 94, 95, 272, 299,
306 
Jaroslavice - Drahy 4, 25, 26, 27, 29, 30,
47, 63, 66, 69,85, 106, 183,185
Jaroslavice - Pasíčka 88E
Jaroslavice - Prudká 216, 225
Jaroslavice - Průkop 52, 59, 67, 70, 87, 89,
120, 231, 232, 233, 238
Jaroslavice - Rozhledy 153, 172
Jaroslavice - Ve Svahu II 190, 201, 236
Jaroslavice - U Potoka 25
Jižní Svahy - Nad Vývozem 750
Kostelec - Za Humny 114
Kudlov 60, 74E, 97, 183, 207, 328, 482,
67E
Kudlov - Březovská 8, 56, 59, 70, 75, 78,
80, 89, 94, 96, 98, 126, 142, 150, 209, 313,
331
Kudlov - Pindula 257
Kudlov - Průkop 101, 109, 112, 170 
Kudlov - Rybníčky 478
Kudlov - Švambovce 189
Kudlov - Václavská 1, 205, 337
Lužkovice 63, 232
Malenovice - Kučovaniny 510E
Malenovice - třída 3. května 526
Mladcová - Klábalka 44, 280, 352
Mladcová - Klabalská louka 531
Mladcová - Orlovy Paseky 62
Mladcová - Revír 39
Prštné - K Rybníkům 325, 326 
Příluky - Ronzovy Paseky 106, 376
Příluky - Štákovy Paseky 58, 59, 60, 62,
66, 96, 101, 110, 432
Salaš 63
Štípa - Pod Lesem 109, 489
Velíková - Průhon 59, 72
Velíková - Skály 152
Horní Vršava VIII 304, 4961, 4965
Zlínské Paseky - Mezihoří 587, 3682
Zlínské Paseky - Na Kopci 279, 3816, 5457
Zlínské Paseky - Pod Horkou 4370
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INFORMACE
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2008
o místním poplatku ze psů na rok 2009 (dá-
le jen "OZV-PSI")

Přihlášku k poplatku je možné získat na
Odboru ekonomickém Magistrátu města
Zlína, oddělení účtárny, daní a poplatků,
detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře 
č. 232, na internetových stránkách města
Zlína - www.mestozlin.cz (s odkazy:
Magistrát města Zlína - Elektronické formu-
láře / Odbor ekonomický / PSI) nebo na de-
tašovaných úřadovnách Magistrátu města
Zlína.

ÚLEVY ČI OSVOBOZENÍ OD POPLATKU 

Pro uplatnění úlevy či osvobození od
místního poplatku na rok 2009 se poplat-
ník řídí čl. VI. - Úlevy a osvobození níže
uvedené OZV-PSI.

Poplatník požadující úlevu či osvobození od
místního poplatku předkládá spolu s dokla-
dy prokazujícími nárok na tuto úlevu či osvo-
bození také "Oznámení". Formulář je k dispo-
zici na stejných místech jako přihláška. 

Veškeré doklady prokazující úlevu či osvo-
bození od místního poplatku na rok 2009,
včetně čestného prohlášení, je nutné před-
ložit do konce měsíce dubna 2009.
Doklad musí být platný pro rok 2009. 

Čestné prohlášení (pro osoby do 64 let)

Čestným prohlášením občan - důchodce
prokazuje, že důchod, který požívá, je jedi-
ným zdrojem jeho příjmů. 

Čestné prohlášení zaslané poštou musí ob-
sahovat následující údaje:
• jméno, příjmení, datum narození a místo

trvalého pobytu (i kontaktní adresu, po-
kud není shodná s adresou trvalého poby-
tu),

• druh důchodu (plný či částečný invalidní,
starobní, vdovský či vdovecký),

• text: "Prohlašuji, že jsem poživatelem uve-
deného důchodu jako jediného zdroje pří-
jmů.",

• datum vyhotovení a podpis držitele psa.

Osoby pobírající invalidní důchod předloží
nebo zašlou spolu s čestným prohlášením
i kopii dokladu o pobírání důchodu pro
rok 2009.

ÚHRADA POPLATKU

Poštovní poukázky na platbu poplatku ze
psů budou rozesílány v měsíci březnu 2009.
Poplatek je splatný do 30. dubna 2009. 

V případě, že poplatník má dlužnou částku
z minulých let, bude přijatá platba v roce
2009 použita na úhradu této dlužné částky.

Další informace je možno získat na:
Magistrátu města Zlína, odbor ekonomický,
oddělení účtárny, daní a poplatků, detašo-
vané pracoviště Zarámí 4421 (budova býva-
lé České pojišťovny).
Úřední dny PO a ST 8 - 17 hod.
dveře č. 232 

Ing. Romana Hábová, tel. 577 630 329, 
e-mail: romanahabova@muzlin.cz
Jarmila Neradilová, tel. 577 630 328
Fax: 577 630 318

Obecně závazná vyhláška 
č. 6/2008

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Zlína se na svém zase-
dání dne 16. 10. 2008 usnesením číslo
7/15Z/2008 usneslo vydat na základě usta-
novení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ustanovení § 10 písmeno d) 
a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona číslo
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Článek I.
Úvodní ustanovení

Statutární město Zlín touto obecně závaz-
nou vyhláškou zavádí místní poplatek ze
psů (dále jen "poplatek")1). 

Článek II.
Poplatník

Poplatníkem2) je fyzická osoba s trvalým po-
bytem na území statutárního města Zlína
nebo právnická osoba se sídlem na území
statutárního města Zlína, která je držitelem
psa staršího 3 měsíců.

Článek III.
Správce poplatku

(1) Správcem poplatku je Magistrát města
Zlína, odbor ekonomický, oddělení
účtárny, daní a poplatků.

(2) Magistrát města Zlína, odbor ekonomic-
ký, oddělení účtárny, daní a poplatků
vykonává správu poplatku v přenesené
působnosti.

Článek IV.
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit vznik, změ-
nu nebo zánik poplatkové povinnosti
a prokázat rozhodné skutečnosti do 30
dnů ode dne, kdy taková skutečnost na-
stala.

(2) Ohlašovací povinnost lze splnit písemně
či ústně do protokolu. Je možno také vy-
užít formulář dostupný u správce po-
platku nebo na internetových stránkách
statutárního města Zlína www.mesto-
zlin.cz.

(3) V ohlášení je poplatník povinen uvést
tyto údaje:
a) své jméno, příjmení, datum narození

a trvalý pobyt;
b) kontaktní adresu, není-li shodná s tr-

valým pobytem;
c) údaje potřebné pro stanovení výše

poplatku, případně pro osvobození od
poplatku;

d) údaje o psu (jméno psa, plemeno,
barva, pohlaví, datum narození psa
a od kdy je pes držen);

e) periodu platby (jednorázová platba
poplatku nebo platba ve dvou stej-
ných částech) - viz čl. VII.

(4) Po splnění ohlašovací povinnosti bude
držiteli psa vydána pro případné proká-
zání splnění ohlašovací povinnosti plat-
ná evidenční známka na psa.

(5) V případě změny některé ze skutečností
uvedených v odstavci 3 je poplatník po-
vinen postupovat dle odstavce 1 a 2.

(6) Neprokáže-li poplatník zánik poplatkové
povinnosti, zaniká tato měsícem násle-
dujícím po ohlášení.

Článek V.
Sazba poplatku

(1) Pro výši poplatku je rozhodující místo
trvalého pobytu držitele psa.

(2) Za rodinný dům se pro účely této vy-
hlášky považují i tzv. baťovské půldom-
ky a čtvrtdomky.

(3) V lokalitách vymezených v příloze č. 1
této vyhlášky činí sazba poplatku za ka-
lendářní rok
a) za jednoho psa:

v bytových domech 1 000 Kč
v rodinných domech a jiných 
objektech 500 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa:
v bytových domech 1 500 Kč
v rodinných domech a jiných 
objektech 750 Kč

(4) V lokalitách vymezených v příloze č. 2
této vyhlášky a v lokalitách v přílohách
prozatím neuvedených činí sazba po-
platku za kalendářní rok
a) za jednoho psa:

v bytových domech 500 Kč
v rodinných domech a jiných 
objektech 200 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa:
v bytových domech 1 000 Kč
v rodinných domech a jiných 
objektech 500 Kč

(5) Pokud dojde v průběhu roku k přejme-
nování názvu ulice, zůstává do doby vy-
dání nové obecně závazné vyhlášky saz-
ba poplatku nezměněna, a to podle
jejího předchozího pojmenování.

Článek VI.
Úlevy a osvobození

(1) Poplatník je povinen oznámit a prokázat
správci poplatku rozhodné skutečnosti
pro úlevu/osvobození od poplatku
v každém kalendářním roce vždy do
konce měsíce dubna příslušného roku.
Vznikne-li nárok na úlevu/osvobození
během roku až po tomto termínu, je po-
platník povinen prokázat správci po-
platku rozhodné skutečnosti do 30 dnů
po jejím vzniku.
Poplatník provede oznámení nároku na
úlevu/osvobození od poplatku písemně
nebo ústně do protokolu. K oznámení je
možno využít formulář dostupný
u správce poplatku nebo na interneto-
vých stránkách statutárního města
Zlína www.mestozlin.cz.

(2) Po oznámení a prokázání rozhodné sku-
tečnosti v termínu dle odst. 1 činí roční
sazba poplatku pro poplatníky - poživa-
tele invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je je-
jich jediným zdrojem příjmů, anebo po-
živatelů sirotčího důchodu 200 Kč za
jednoho psa a 300 Kč za druhého a kaž-
dého dalšího psa. 
Osoby starší 65 let věku nejsou povinny
oznamovat a prokazovat tuto rozhodnou
skutečnost.

(3) Po oznámení a prokázání rozhodné sku-
tečnosti v termínu dle odst. 1 jsou od
části poplatku ve výši 50 % osvobozeny
osoby registrované ve svazu kynologů.
Rozhodné skutečnosti prokazuje poplat-
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ník potvrzením vydaným příslušnou or-
ganizací, pokud nejsou prokázány hro-
madným seznamem členů vyhotoveným
příslušnou organizací. 

(4) Po oznámení a prokázání rozhodných
skutečností v termínu dle odst. 1 jsou
od poplatku zcela osvobozeni poplatníci:
a) o nichž to stanoví zákon3);
b) se zvlášť těžkým zdravotním postiže-

ním, kterým byl přiznán II. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu4);

c) kteří chovají psa z útulku zřízeného
statutárním městem Zlínem, a to po
dobu 24 měsíců od jeho převzetí;

d) kteří opatří svého psa čipem apliko-
vaným buď do podkoží, nebo do sva-
lu, a to po dobu 12 měsíců od aplika-
ce čipu;

e) kteří chovají psa se speciálním výcvi-
kem pro záchranářské účely;

f) kteří chovají psa pro služební účely
Policie ČR nebo městské policie;

g) kteří jsou členy lesní, myslivecké ne-
bo rybářské stráže.

(5) Osvobození od poplatku se vztahuje na
daný kalendářní rok, ve kterém byly
důvody úlevy/osvobození řádně proká-
zány. V případě trvání důvodů úlevy/
osvobození přesahující daný kalendářní
rok je poplatník povinen opětovně řád-
ně prokázat a doložit toto požadovanými
doklady pro každý kalendářní rok, po-
kud není výše uvedeno jinak.

(6) Pokud stanovený termín dle odst. 1 pro
oznámení a prokázání rozhodné skuteč-
nosti nebude dodržen, je poplatník 
povinen uhradit poplatek v plné výši dle
čl. V. 

Článek VII.
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši do 1 000 Kč/rok (včet-
ně) ročně je splatný nejpozději do 
30. dubna kalendářního roku.

(2) Poplatek ve výši 1 001 Kč a více/rok je
možno splatit ve dvou stejných částech,
a to do 30. dubna a 30. září kalendářní-
ho roku.

(3) Vznikla-li poplatková povinnost během
roku až po datu splatnosti dle předcho-
zích odstavců, je poplatek (jeho část)
splatný do jednoho měsíce po jejím 
vzniku.

Článek VIII.
Platební výměr

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve
správné výši, vyměří správce poplatku po-
platek platebním výměrem. Včas nezaplace-
né poplatky nebo jejich nezaplacenou část
může správce poplatku zvýšit až na trojná-
sobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují
na celé koruny nahoru5).

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

(1) Tomu, kdo nesplní ve stanovených lhů-
tách svoji ohlašovací povinnost dle člán-
ku IV., může správce poplatku uložit po-
kutu dle platných právních předpisů6).

(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatko-
vou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky
vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatko-
vá povinnost vznikla. Byl-li před uply-
nutím této lhůty učiněn úkon směřující

k vyměření nebo doměření poplatku, bě-
ží tříletá lhůta znovu od konce roku,
v němž byl poplatník o tomto úkonu pí-
semně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit
poplatek lze nejpozději do 10 let od kon-
ce kalendářního roku, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla7). 

(3) V řízení ve věci poplatků upravených
touto vyhláškou se postupuje podle zá-
kona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších před-
pisů.

(4) Touto obecně závaznou vyhláškou se
zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 9/2007 o místním poplatku ze psů ze
dne 6. 9. 2007.

(5) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2009.

1) § 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů a § 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

3) § 2 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších před-
pisů

4) § 86 odst. 2 zák. č. 100/1988 Sb., o soci-
álním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů

5) § 11 zák. č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů

6) § 37 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

7) § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA Č. 1
obecně závazné vyhlášky č. 6/2008
o místním poplatku ze psů

Úřední názvy ulic
1. máje, 2. května, A. Randýskové,
Antonínova, B. Němcové, Bartošova, Bec-
kovská, Benešovo nábřeží, Borová, bratří
Jaroňků, bratří Sousedíků, Brigádnická,
Broučkova, Březnická, Budovatelská,
Buková, Burešov, Cihlářská, Čepkovská,
Červnová, Česká, Čiperova, Dětská, Díly 
I-VI, Divadelní, Dlouhá, Dlouhé díly, Dol-
ní, dr. Kolaříka, Družstevní, Dřevnická,
Dukelská, Fügnerova, Fügnerovo nábřeží,
Gahurova, Havlíčkova, Havlíčkovo nábřeží,
Hluboká, Hornomlýnská, Horní Vršava IV-
VIII, Hradská, Hrnčířská, Hřbitovní,
Husova, Chelčického, I. Veselkové, Jar.
Staši, Jarolímkovo náměstí, Javorová,
Jílová, Jiráskova, Jižní Vršava, K Cihelně,
K Jaroslavicím, K Pasekám, K. Světlé,
Kamenec, Kamenná, Klábalka, Klabal-
ská I-III, Klabalská louka, Kocanda,
Komenského, Kopaniny, Kotěrova, Krátká,
Křiby, Křivá, Kúty, Kvítková, L. Košuta od
č.p. 4430 směr Zlín, L. Váchy, Lazy I-VII,
Lesní, Lesní čtvrť I-III, Lešetín I-VI, Lidická,
Lipová, Lomená, Lorencova, Losky, Luční,
M. Alše, M. Knesla, Malá, Masarykova,
Mezihoří, Milíčova, Mladcovská-od křižo-
vatky s ulicí Pod Mladcovou směr Zlín,
Mlýnská, Mokrá I-V, Moravská, Mostní, Na
Drahách, Na Honech I-III, Na Kopci, Na
Louce, Na Požáře, Na Slanici, Na Valech, 
Na Včelíně, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad
Dolinou, Nad Ovčírnou I-VI, Nad Stráněmi,
Nad Vývozem, náměstí Míru, náměstí
Práce, nám. T. G. Masaryka, Nerudova,
Nivy I-IV, Nová, Novopasecká, Obeciny,

Obeciny I-XIX, Okružní, Ostrá horka I-II,
Osvoboditelů, Padělky I-IX, Palackého,
Partyzánská, Pasecká, Pasecký žleb,
Pastviska, Pionýrů, Plesníkova, Pod Babou,
Pod Horkou, Pod Kocandou, Pod Nivami,
Pod Rozhlednou, Pod Stráněmi, Pod Ško-
lou, Pod Šternberkem, Pod Vodojemem,
Pod Vrškem, Podlesí I-V, Podvesná IV-XVII,
Polní (Malenovice), Polní (Zlín),
Potěhníkova, Potoky, Prlovská, Prostřední,
Příční (Zlín), Příkrá (Zlín), Rašínova, Růmy,
Růžová, Sadová, Santražiny, Severní
Vršava, Skalní, Slatiny, Slezská, Slínová,
Slovenská, Slunečná, Smetanova (Maleno-
vice), Smetanova (Zlín), SNP, Sokolovská,
Sokolská, Soudní, Spojovací (Zlín),
Sportovní, Stráže, Strážná, Střední Vršava,
Středová, Svat. Čecha, Svárovec, Světlov,
Ševcovská, Široká, Školní, Šrámkova, Šte-
fánikova, Šternberská, Švermova,
Topolová, Trávník, třída 3. května, třída
Svobody, třída Tomáše Bati, Tyršova,
Tyršovo nábřeží, U Kaple, U Lomu,
U Náhonu, U Sídliště, U Slanice, U Splavu,
U Stadionu, U Trojáku, U Zimního stadio-
nu, V Olší, V Úvozu, Valachův žleb, Valy 
I-III, Vejvanovská, Větrná, Věžové domy,
Vodní, Voženílkova, Vršava I - III, Vršavská,
Vršek, Výletní, Vysoká (Malenovice),
Vysoká (Zlín), Vývoz, Zabrání, Zahradní,
Zahradní čtvrť, Zahradnická, Zálešná I-XII,
Zarámí, Zátiší, Zborovská, Zelinova, Žlebo-
vá, Žleby

PŘÍLOHA Č. 2
obecně závazné vyhlášky č. 6/2008
o místním poplatku ze psů

Místní části 
- celky bez rozlišení ulic
areál Svitu, a. s., Chlum, Jaroslavice,
Klečůvka, Kostelec, Kudlov, Lhotka,
Lužkovice, Mladcová - Příhony, Mladcová -
Zbožensko, Salaš, Štípa, Velíková

Úřední názvy ulic 
Bezručova, Boční, Boněcko I-II, Bo-
růvková, Cecilka, Cyklistická, čtvrť Frant.
Bartoše, Dolní dědina, Dolní Paseky,
Fabiánka I-III, Filmová, Frant. Bartoše,
Hasičská, Hlubočina, Horní dě-dina,
Hořejší, Hrabůvky, Hradisko, Hřebenová,
Chaloupky, Chlumská, Chmelnická,
Chmelník, Jahodová, Jalovčí, Jateční,
Jeřabinová, K Luhám, K Majáku,
K Rybníkům, Kalinová, Kapradinová,
Karlov, Ke Koňáku, Ke Křibům, Kosov 
I-III, Kútíky, L. Košuta (Mladcová),
Lámanisko, Lnářská, Malinová, Mechová,
Mezní, Michalova, Mladcovská - od křižo-
vatky s ulicí pod Mladcovou směr
Mladcová, Na Konci, Nábřeží, Nad
Březinkou, Nad Pramenem, Nadhumení
(Mladcová), Nadhumení (Prštné), Náves
(Louky), Náves (Mladcová), Náves (Prštné),
Odboje, Orlovy Paseky, Ostružinová,
Pančava, Pekárenská, Peroutkovo nábře-
ží, Plavuňová, Pod Boněckem, Pod
Mladcovou, Pod Mlýnem, Pod Strání, Pod
Tlustou, Pod Vinohrady, Potoční, Přední,
Přesličková, Příčka I-IV (Prštné), Přílucká,
Přímá, Přístav, Revír, Révová, Ronzovy
Paseky, Staromlýnská, Stráně, Šípková,
Štákovy Paseky, Tečovská, U Dráhy,
U Dřevnice, U Hřiště, U Sokolovny,
Ulička, Újezdy, Úlehla, Úzká, Včelín,
Vinohrádek, Vinohrady, Vizovická, Za
Hřibem, Za Kapličkou, Za Školou,
Zábrančí I-II, Zadní luhy, Záhumení I-V,
Záhutí, Záluští, Žabárna, Želechovická
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MALÍŘSKÉ TECHNIKY PRO ZAČÁTEČNÍKY
(tempera, olej, linkrusta aj.)
Po - 18.00 - 20.30 - zahájení: 16. 2. 2009
Út - 18.00 - 20.30 - zahájení: 17. 2. 2009
St - 18.00 - 20.30 - záhájení: 18. 2. 2009
Pá - 18.15 - 20.45 - zahájení: 20. 2. 2009 
- keramika pro mládež a dospělé
Út - 15 - 17 hod. - zahájení: 13. 1. 2009, kurz potrvá do 26. 5. 2009

KNIHAŘSKÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
- pasparty, vazba knih a časopisů, vyučuje zkušený knihař
Čt - 19 - 21.30 hod.
Zahájení: 22. 1. 2009, kurz potrvá do 30. 4. 2009

tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz, 

e-mail: info@kfbz.cz

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
2. a 4. 12. - 10-12 h: Elektronická pošta a komunikace přes in-
ternet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní schránky na in-
ternetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky,
komunikace mluveným slovem, případně i obrazem - základy telefo-
nování, práce s mikrofonem a kamerou) - poplatek 150 Kč

9., 11. a 12. 12. - 10-12 h: Začínáme pracovat s počítačem (sou-
části počítače, základy systému Windows) - poplatek 150 Kč

16. 12. - 15.00-16.30 h: Elektronický katalog knihovny (hledání
dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se čtenář-
ským kontem apod.)

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

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
Za polárním kruhem - ZUŠ Harmonie Zlín

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Knihovní strašidlo - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
výstavka rodinných betlémů

Obvodní knihovna Malenovice
Vánoce přicházejí - MŠ Malenovice, tř. Svobody

3. a 4. 12. - 12.00-18.00 h: Prodej vyřazených knih (přízemí
Ústřední knihovny)

17. 12. Sanitární den - všechny provozy knihovny budou zavřeny

V době vánočních a novoročních svátků bude knihovna zavřena
od 24. do 28. 12., 31. 12 a 1. 1. 2009.

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

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

3. 12. Mikulášská besídka, Komorní sál, 17.30 hod.
9. 12. Vánoční koncert, obřadní síň radnice, 17.30 hod.

17. 12. Vánoční večer, Malá scéna, 17.30 hod.
13. 12. J. Bařinka: Vánoční hra o narození Krista Pána, divadelní

představení dramatického oboru, Malá scéna, 18.00 hod.

1. 12. Žákovský koncert, Nemocnice Milosrdných bratří ve
Vizovicích, 17.30 hod.

21. 12. Vánoční koncert, Kostel sv. Vavřince ve Vizovicích

6. 12. Adventní koncerty, Městské kulturní středisko ve
Slušovicích, 13.30 a 16.00 hod.

13. 12. Adventní koncerty, Městské kulturní středisko ve
Slušovicích, 13.30 a 16.00 hod.

14. 12. Den hraček, Dům umění, 15.30 hod.
V rámci koncertů FBM předvánoční koncert pro rodiče s dět-
mi

22. 12. W. Allen: Výstřely na Broadwayi, divadelní představení dra-
matického oboru, Komorní sál, 19.00 hod.

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín "Inspirace uměním" ve
foyeru školy na Štefánikově ulici

ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767

ADVENTNÍ KONCERT
Již poněkolikáté zveme zlínskou veřejnost na Adventní koncert do kos-
tela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Letos to bu-
de v sobotu 13. prosince 2008 - v 17 hodin. 
Přijďte se svátečně naladit a pomoci svou dobročinností dětem 
v nouzi.

VÁNOČNÍ KONCERT S CANTICOU
Vánoční koncert Canticy se uskuteční v Evangelickém kostele dne 
18. 12. v 19.00 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

VÝSTAVA "KNIHOVNICKÁ STRAŠIDLA"
Výstavu dětských prací v knihovně na Jižních Svazích můžete zhléd-
nout v průběhu celého měsíce - prosince 2008. 

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE VE VÝTVARNÉM OBORU
Již téměř tradičně otevíráme dveře všem, kdož mají rádi výtvarné tech-
niky a oslovuje je vánoční nálada. Zveme Vás do školy dne 16. 12. od
15 do 18 hodin. 
Příjemnou náladu podtrhnou svými vystoupeními i hudebníci.

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

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

1. 12. Zpívající fontánka - divadelní představení nejmladších žáků
LDO - zrcadlový sál ZUŠ, 16.00 hod. 

2. 12. Žákovský koncert - zrcadlový sál ZUŠ 17.30 hod. 
8. 12. Vánoční koncert žáků z pobočky Tečovice - budova ZŠ

Tečovice 15.30 hod. 
11. 12. Vánoční koncert žáků z pobočky Hvozdná - budova ZŠ

Hvozdná 16.00 hod. 
16. 12. Adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Zlín - Malenovice- kostel

sv. Mikuláše Malenovice 17,30 hod. 
17. 12. Vánoční koncert žáků z pobočky Mysločovice - budova ZŠ

Mysločovice 16.00 hod. 
Ve vestibulu výtvarného oboru bude v prosinci ke zhlédnutí výstava
s názvem "Tichá noc" a v knihovně v Malenovicích prostorové práce
s názvem "Lampy".

ZUŠ MORAVA 
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, tel.: 577 018 897 

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

7. 12. Vánoční koncert Sdružení dechového orchestru mladých 
Spoluúčinkuje mažoretková skupina SDOM, AKORDEONIKA ZUŠ
Bojnice - Slovensko, dirigují: Ing. Jaromír Schneider, Libor Mikl,
Miroslav Uhlíř, Petr Černoch
Pořadem provází Karel Heger. Městské divadlo Zlín, zač. v 17.00 hod.
Vstupné 120 Kč 
Předprodej vstupenek v informacích Domu kultury a v pokladně
Městského divadla Zlín

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

e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz

2. 12. Adventní koncert - obřadní síň zlínské radnice, začátek
v 18.00 hod.

14. 12. Vánoční koncert - kostel Panny Marie pomocnice křesťanů,
Jižní Svahy, začátek v 17.00 hodin

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín, 

tel.: 577 437 434, 736 102 424, 
e-mail harmonya@volny.cz, www.volny.cz/harmonya 

Hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír

Studijní náplň: 
Individuální výuka hry na klávesový nástroj

Novinka: 
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
příspěvková organizace

Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz 

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

e-mail: ddmzlin.sweb.cz

Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), tel.: 577 142 742, 

e-mail: i.malikova@ddmastra.cz

5. 12. 
Mikulášská nadílka, aneb čerti na každém kroku - mikulášská na-
dílka v prodejní pasáži na Čepkově pro malé, větší i největší. 
Od 15.00 do 18.00 hodin bohatý program k dívání a poslouchání, sou-
těže, výroba malých vánočních dárečků a Mikulášská nadílka.

12. 12. 
Vánoční dekorace - pro dospělé jsme opět připravili předvánoční set-
kání zaměřené na výrobu dekorací a vánočních svícnů z přírodních
materiálů pod odborným vedením lektorky Ireny Malíkové. 
Od 17.30 do 19.30 hodin, s sebou krabici, nebo tašku na výrobky.
Cena 240 Kč. V ceně je zahrnut veškerý materiál. 
Nutná rezervace na tel.: 577 142 742, nebo i.malikova@ddmastra.cz

13. 12. 
Vánoční dílna - tradiční dopolední program pro děti od šesti let.
Výroba vánočních ozdob, dekorací a malých dárečků. Pečení perníčků
a vizovického pečiva. 
S sebou přezůvky, svačinku, dobrou náladu a krabičku na výrobky.
Od 9.30 do 13.00 hodin. 
Cena 25 Kč. V ceně je zahrnut veškerý materiál.

DĚTI A MLÁDEŽ

Centrum ekologické výchovy 
(Eva Kudelová, Monika Hiblerová), tel.: 577 142 297, 

e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz

3. 12. Den otevřených dveří - Malá Zoo, 14.00 - 17.00 hod. Tradiční
akce pro veřejnost, pro malé i velké, zkrátka pro všechny, kdo mají rá-
di zvířátka. Uvidíte kajmana, gekončíky, ještěrkovce, želvy, andulky,
činčily, užovky, korálovky, sklípkany, králíky, pískomily, osmáky
a další.Vstup zdarma.

16. 12. Vánoce v Malé Zoo, 14.00-17.00 hod. V příjemné vánoční at-
mosféře si malí i velcí návštěvníci prohlédnou naše zvířátka, poslech-
nou si koledy a mohou si vyrobit vlastní svíčku.
Vstupné dobrovolné.Volná místa v kroužcích Indiáni - pro děti dobro-
druhy, Bowling - pro děti od 6 let. Ve spolupráci s 11. ZŠ Malenovice
jsme otevřeli kroužek Přírodovědy. 

Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030, 

e-mail: m.rabek@ddmastra.cz

4. 12. Turnaj v NHL 09 - PlayStation 3, 14.00-19.00 hod. Nákupní
centrum Čepkov - dětský koutek
Hraje se v družstvech po 3 hráčích. Přihlášky družstev nejpozději do
středy 3. 12. V rámci turnaje se uskuteční autogramiáda hráčů HC RI
Okna Zlín. Akce pro veřejnost, dětem od 7 do 15 let.

27. 12. Vánoční turistická vycházka "Po stopách zvířátek"
Sraz v 9.00 hod. u II. segmentu na Jižních Svazích (U slonů). Zimní
vycházka za zvířátky do lesa. S sebou uzeninu na opékání, teplý čaj
a krmivo pro zvířátka. Předpokládaný návrat kolem 14 h. Akce je ur-
čena pro veřejnost, dětem od 7 do 15 let.
Informace: Petr Svoboda, tel.: 608 743 908.

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

www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

Oddělení společenských věd a estetiky 
(Eva Kratinohová), 575 753 484, 
e-mail: kratinohova@ddmastra.cz

19. 12. ,,Kuchtění s pejskem a kočičkou" - připravujeme vánoční
cukroví, 14.00-17.00 hod., vstupné 50 Kč. Přihlášky do 15. 12.
Novinka! Pinokio - divadelní dílna, pondělí 16.00 - 17.30 hod.

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

e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

12. 12. Krmelec plný dobrot - procházka do lesa. S sebou dobroty
pro zvířátka. Sraz v 15.00 hod. u Velkého kina. 

20. 12. Vánoční pochod se psy - Sraz v 8.30 hod. na cvičišti na
Burešově. Trasa Burešov-Štákovy Paseky-Kostelec a zpět. S sebou 
očkovací průkaz, vodítko, náhubek, svačinku. 

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

8. 12. Tradiční betlém, 13.00-17.00 hod., cena 30 Kč 
(výroba betlémů, lidové zvyky, obyčeje, balení dárků "speciál")
Hledáme externího vedoucího pro zájmový kroužek lodní modelář a fi-
latelistický kroužek 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, Zlín, tel.: 577 431 542 

Měsíc vánočního ladění

1. - 5. 12. "Předvánoční vyrábění"
Výroba masek - Čert, Anděl, Mikuláš, výzdoba střediska, příprava
Mikulášského večírku, výroba svíček z medových plástů, výroba vá-
nočních věnečků

5. 12. Mikulášský večírek

8. - 12. 12. Vánoční kouzelné tvoření
Papírový den - netradiční techniky s papírem, vánoční zpívání aneb
"Střediskové DO-RE-MI", zdobení perníčků a vánočního stromečku

15. - 19. 12. Týden splněných přání
"Co bych si přál na Vánoce" - výtvarné ztvárnění, malování na sklo na
téma "Vánoční cukroví", výroba dárečků - ubrouskovou technikou, 
vánoční zvyky a tradice.

17. 12. Předvánoční turnaj ve stolním tenise 

23. 12. Posezení u stromečku s rozdáváním dárečků

SARKANDER
Pobočka Zlín, Katakomby - budova Regina. Divadelní 6, Zlín, 

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

12. 12. Výroba šperků - 15.30 -17.30 hod. - výroba šperků z korál-
ků, drátků a sklíček pomocí různých technik a materiálů. Akce probí-
há v 1. patře budovy Regina, Divadelní 6, materiál je zajištěn.
Přihlaste se předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel. číslo:
575 570 295. 

Výtvarná odpoledne - budova Regina - Divadelní 6, katakomby
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahra-
dě, zpívání
pondělí, úterý 14.00 - 17.00 hod. 
středa 14.00 - 17.30 hod. 

Pros inec  v  ku l tu ře
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SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009, 

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

Volný vstup: 
Klub pro děti (11 - 14 let) - Út - Pá 14.30 - 18.00 h
Klub pro mládež (od 14 let) - Út, Pá 14.30 - 18.00 h; St, Čt 16.00 -
20.00 h

12. 12. Vánoční nealkodiskotéka s programem 19.00 - 23.00 hod. 
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let 

17. 12. - poslední kavárna v r. 2008 pro matky s dětmi 

Výlety: mládež od 14 let - zpravidla 1. sobota v měsíci 
děti 10-14 let - zpravidla 3. sobota v měsíci

29. - 31. 12. Vánoční prázdniny v klubu 
(program bude ještě upřesněn)

Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let:
Kavárna Út 8.30 - 11.30 h; St 8.30 - 11.30 h

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šip-
ky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště. 
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení a nealko-
holické nápoje.

Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal,
sbor, Klub pod věží - viz nástěnky.

6. 12. 60. narozeniny pana Petra Máčaly
7. 12. Vernisáž fotografií - pan Pavel Kosek

19. 12. Vánoční besídka SKM
21. 12. Vánoční košt cukroví

4.   1. Vánoční koncert sbor TIBI a RADOST ŠTÍPA 

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín

Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež T klub (sociální služba) 
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové ak-
tivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy. 
První pondělí v měsíci a během vánočních prázdnin (od 22. 12. 2008
do 2. 1. 2009) zavřeno. 

T klub Pod Stráněmi (9 až 12 let)
kontaktní osoba: Bc. Hana Tománková, tel.: 577 011 947

Dílny: břišní tance, žonglování, horolezectví, keramika
Provozní doba: po 5.00-19.00 hod., út-pá 14.00-19.00 hodin
Klubové večery: 

4. 12. Disko show se Zaxem
11. 12. Dárečkování 
18. 12. Vánoční tradice 

T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 739 309 419

Dílny: břišní tance, break dance
Provozní doba: po - čt 15.00-20.00 hod., pá 14.00-18.00 hod.
Klubové večery:

4. 12. Téma: Co je to šikana?
11. 12. Soutěžíme s Dance padem 
18. 12. Vánoční párty 

LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
(sociální služba)

Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zemanova@unko.cz 

Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneužívání,
úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi s ADHD. 

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,

tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz

Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 8 - 12,
Pá 8 - 12 h

Rodinná poradna psychologická, poradna přirozeného plánování rodi-
čovství

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek: maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 h
Klub maminek Zlín
- každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6
4. 12. Jak ochránit své děti před sexuálním zneužíváním (beseda)
11. 12. Vánoční tvoření s dětmi 
18. 12. Ochutnávka cukroví s výměnou receptů 
Klub maminek Štípa
- domek "Na Čalovém"u vchodu do ZŠ Štípa, každé úterý v 9.00 hod.

2. 12. Cvičení, říkanky, pohádka
9. 12. Přírodní léky, kosmetika a koření

16. 12. Vánoční besedování a výroba vánočních jmenovek

RODINA

Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.
1. 12. Adventní zamyšlení s o. F. Sedláčkem
15. 12. Výroba vánočních řetězů 
22. 12. Ochutnávka vánočního cukroví
Angličtina - pro mírně pokročilé, ve středu v sále Centra pro rodinu
9.00 - 10.30 h nebo 10.30 - 12.00 h. Kurzovné 90 Kč za jednu lekci,
platba vždy v den konání. Vhodné i pro maminky na rodičovské dovo-
lené, hlídání dětí zajištěno. 
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí, středa - dopoledne,
čtvrtek - odpoledne na Orlovně
Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let, sku-
pinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí vždy v úterý. Další běh bude za-
hájen 6. 1. 2009. Hlaste se v kanceláři
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00 do 17.30 h; 
1. 12. Výroba postaviček (Mikuláš, anděl, čert), 15. 12. Výroba vánoč-
ních přáníček a ozdob z papíru
Tvořivé dílny - sál centra v 15.30 h, úterý 2. 12. Vánoční vystřiho-
vánky a ozdoby, 16. 12. Tvoření vánočních perníčků 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy - tělocvična 9. ZŠ, 
Štefánikova, úterý 18.00 -19.00 h
Modlitby matek - klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín. 
2. čtvrtek v měsíci od 9.00 h

AKCE
6. 12. Adventní duchovní obnova pro manžele s o. biskupem
Josefem Hrdličkou od 9.00 do 18.00 h v prostorách Centra pro rodinu
ve Zlíně. Hlaste se v naší kanceláři.

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

II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz, tel.: 577 019 912, 577 434 602

Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod. 
2. 12. Keramika
9. 12 Věnce a květináče hojnosti
Od 22. 12. do 2. 1. chráněné dílny uzavřeny z důvodu dovolené.

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Novinka: internet WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny
5. 12. přijde Mikuláš - 16.30 - 18.30
Pondělí 14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek 10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno
Od 15. 12. do 11. 1. je kavárna z důvodu rekonstrukce uzavřena. 
Kontakt: 736 774 469

Chráněná dílna kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
Pondělí - pátek 9.00 - 17.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno
Od 22. 12. 2008 do 2. 1. 2009 chráněné dílny uzavřeny z důvodu do-
volené.
Kontakt: 739 713 743

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

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

3. 12. 14.00 - 16.00 h Tvořivá středa - Mikuláš 
5. 12. 10.00 - 11.00 h Mikuláš v MC - malá nadílka pro nej-

menší
8. 12. 14.00 - 17.00 h Setkání maminek s dvojčátky

10. 12. 14.00 - 16.00 h Tvořivá středa - vánoční ozdobné řetězy
12. 12. 10.00 - 12.00 h Setkání maminek se zájmem o waldorf-

ské školství
15. 12. 10.30 - 11.00 h Divadýlko pro nejmenší - O pejskovi

a kočičce
17. 12. 14.00 - 16.00 h Tvořivá středa - vánoční vystřihovánky 
18. 12. 10.30 - 11.00 h Vánoční "Kolo mlýnské" - koledy, ochut-

návka z vlastního cukroví

Upozorňujeme:
MC bude z provozních důvodů uzavřeno v době od 22. 12. 2008 do 
2. 1. 2009. Pravidelný provoz zahájen v pondělí 5. 1. 2009.

DOMINO
Santražiny 4224, tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809,

mobil: 739 141 082, www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu

BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - MRAVENIŠTĚ - prostory v samém centru města,

tel. 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel. 737 675 844

Všeználkova miniškolka
- socializace dětí od 1 roku do kolektivu 
- RMC Mraveniště - od pondělí do pátku v čase od 8.30 do 14.00 hod,
pro děti je zajištěn OBĚD ZE ZDRAVÉ VÝŽIVY a pitný režim. Po obědě
mohou jít děti spát.
- RMC na Jižních Svazích - pondělí a pátek v čase od 9.00 do 12.00
hod.
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí, nový běh od prosince
2008
Taneční kroužek - pohybová výuka pro děti od 3 let
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel.: 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Přihlášky přijímáme na tel.: 577 218 708, 739 141 082 nebo osobně
v kanceláři občanského sdružení Domino.

Nově otevíráme hernu v RMC Baby Domino na Jižních Svazích ve stře-
du dopoledne v čase od 8.30 do 12 hodin.

1. 12. - K hodným dětem chodí Mikuláš... Diskotékové řádění,
spousta her a soutěží. Nutno se předem objednat v kanceláři organi-
zace Domino k zajištění balíčku pro dítě. Omezený počet míst. od
15.00 do 18.00 hod. na IH Moskva v kavárně R.E.M.

14. 12. Vánoční dětská diskotéka - od 15 do 18 hodin v R.E.M. ka-
várně na IH Moskva ve Zlíně. 

Adventní věnce - výroba adventních věnců, určeno pro maminky a je-
jich děti, nutno se předem objednat k zajištění materiálu. Termín na
www.idomino.eu.
Vánoční koledování - posezení s rodiči a dětmi u teplého čaje a cuk-
roví, povídání o Vánocích a tradicích. Termín na www.idomino.eu.
Narozeninová párty - oslava narozenin vašeho dítěte v prostorách
Mraveniště, výběr ze dvou sobot v měsíci.
Maňáskové divadlo - pravidelně jednou za měsíc. Termíny na
www.idomino.eu

TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
tel.: 603 508 153
Poslední volná místa do pohybových kurzů, kde jsou děti rozdělovány
do jednotlivých oddělení dle věku a zaměření (Taneční a pohybová prů-
prava, Mix dance, Street dance).

DĚTSKÝ KLUB DOMINO - MRAVENIŠTĚ
tel.: 739 141 082
Organizované aktivity:
Správňáci - sportovní klub, Džampík - sportovní klub pro rodiče či
prarodiče s dětmi od 1,5 roku, florball, keramika, Šikulka - výtvarný
kroužek, dramatický kroužek, žonglérský klub, Předškoláček - přípra-
va na vstup do školy pro děti od 4 let s využitím Montessori pedagogi-
ky.

Neorganizované aktivity: 
Klub Mraveniště - určený pro děti školního věku, mohou si přijít za-
hrát hry, pobavit se s kamarády, udělat si domácí úkoly... 

Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu

Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet 

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

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

17. 12. - ONDŘEJ HAVELKA, Velké kino

21. 12. - JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN, Velké kino 

5. 1. - ČECHOMOR (Tříkrálový koncert), Velké kino

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín

tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz 

6. 12. v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín 
J. ORTON: ČISTÁ KOŘIST 
V. Postránecký, L. Mrkvička, H. Sršňová, V. Udatný a další 

9. 12. v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín 
W. RUSSELL: SHIRELEY VALENTINE 

10. 12. v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
KONCERT THE BACKWARDS - BEATLES REVIVAL 

PŘIPRAVUJEME:
Únor 
R. ANDERSON: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Květa Fialová, Jana Brejchová
a další - Academia centrum UTB Zlín 
Březen 
Společný koncert Honzy a Františka NEDVĚDŮ pod názvem
Výjimečné setkání - Academia centrum UTB Zlín 

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

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

7. 12. - 20.00 hod. 
ENSLAVED (Nor) + Audrey Horne (Nor) + Kraków (Nor)
Jediný, exklusivní koncert temně metalových vikingů pro ČR v rámci
turné k nové desce! (Masters Of Rock Café)

8. 12. - 20.30 hod. 
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2008
Jediný gospelový koncert v kostele! Strhující show amerických gospe-
lových zpěváků. Vystoupí Cedric Shannon Rives and High Praise
Gospel Singers (USA) . (Kostel Sv. Filipa a Jakuba)

15. 12. - 19.00 hod. 
SCREAMERS 
Nová vánoční show slavné travesti skupiny. (Velké kino)

21. 12. - 10.00 hod. 
MICHAL NESVADBA 
Vánoce s Michalem (Velké kino)

AGENTURY

P ros inec  v  ku l tu ře
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PŘIPRAVUJEME:
1. 2. 2009 - 20.00 hod. 
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW - THE WALL
Světová premiéra legendární rockové opery PINK FLOYD! (OSTRAVA,
ČEZ ARÉNA)

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

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com 

5. 12. - 17.00 hod. 
DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV - představení pro děti
s Mikulášskou nadílkou pro každé dítě! Divadlo eMILLIon Humpolec -
divadelní hra s živými herci a 120 cm velkými loutkami. 

6. 12. - 20.00 hod. 
COUNTRY BÁL 

7. 12. - 20.00 hod. 
Enslaved (Nor) + Audrey Horne (Nor) + Kraków (Nor)
Jediný, exklusivní koncert temně metalových vikingů pro ČR v rámci
turné k nové desce! 

13. 12. - 15.00 hod. 
MAXIPES FÍK - představení pro děti
Divadlo Špílberg Brno jako první uvádí divadelní zpracování příběhů
psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé.

14. 12. - 15.00 
HANDICAP - kulturní odpoledne humanitárního sdružení

19. 12. - 20.00 hod. 
ROCKMAXOVA "12" + speciální host: Nohow
3. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit! Těšte se na 3 vítězné
kapely, které se utkají o postup na letní festival Masters of Rock 2009
a o další ceny. Speciálním hostem bude tentokrát kapela Nohow!

21. 12. - 7.00 hod. 
SBĚRATELSKÉ TRHY 
Staré pohlednice, dekorace, starožitnosti, numismatika, militaria, sta-
ré hračky, panenky, rádia, platidla, bankovky, zlaté mince, filatelie

PŘIPRAVUJEME: 
29. 1. 2009 - 19.00 hod. - SPASTE DUŠE, REVIZOR! 
Divadelní komedie Ubelského dramatického kroužku 

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

2. 12. Akademie III. věku, 9.00 hod. 
3. 12. Receptář, 13.30 hod. 
5. 12. Vánoční posezení, 14.00 hod. 

10. 12. Hudební středa, 13.30 hod. 
16. 12. Akademie III. věku, 9.00 hod. 
17. 12. Receptář, 13.30 hod. 
Út a čt - cvičení pro ženy, po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod. 

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

Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod. 
Úterý - angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod., vy-

cházka turistického kroužku - odpoledne
Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu

a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma 

Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
Pátek - francouzština

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 14. a 28. 12. od
14 hodin. 

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuali-
ty, kultura, šipky, karty). 
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis. 

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 14. a 21. 12. se konají nedělní taneční odpoledne v restau-
raci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do 18.30
hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem. 

Lesní čtvrť III/5443, Zlín
http://www.zas.cz, email: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937

3. 12. - 17-22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy truc-
ker, GanXtaz, či Šestiměstí. Jste srdečně zváni. Vstupné 20 Kč

4. 12. v 18 hodin
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA CK KUDRNA, BRNO: JAN VLASÁK
"ALBÁNIE A KOSOVO"
Vstupné 40 Kč

HVĚZDÁRNA ZLÍN

SENIOŘI

5. 12. v 19 hodin
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA: VAVŘINEC HAVLÍČEK: "ISLAND"
Přednáška o cestě na Island v září 2008. Přijďte nahlédnout do světa
skřítků, elfů, lávových polí, ledovců a sopek. Vstupné 25 Kč

6. 12. v 17 hodin
KONCERT KAPELY KVĚTY
Kapela Květy zavoní na hvězdárně, zazpívá a zahraje na všechny dale-
kohledy. Přijďte si přivonět k vítězům Anděla za Alternativní a nezá-
vislou scénu r. 2007. Vstupné 100 Kč

17. 12. - 17-22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy truc-
ker, GanXtaz, či Šestiměstí. Vstupné 20 Kč

19. 12. v 19 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZLÍNSKÉ KAPELY PODJEZD
Srdečně jsou zváni všichni příznivci country hudby, a nejen oni.
Vstupné 77 Kč a vánoční cukroví

VÝSTAVY:
Výroční výstava výtvarníků občanského sdružení "Valašský názor"
- obrazy, grafika, foto, objekty, keramika
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 12. 12. v 17 hodin a je na ni
vstup volný. Výstava potrvá do 20. 1. 2009

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Ve školním roce 2008/9 nabízíme základní a pokračovací kurz astro-
nomie pro mladé zájemce (od 11 let; alespoň základní znalosti fyziky
a matematiky nutné). 
Schůzky se konají v pátek od 17 hodin na hvězdárně ve Zlíně.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin. 
24. 12. se pozorování nekoná. Pozorování mimo uvedené dny pro
skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13. Aktuální informace
na adrese www.zas.cz 

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN MANŽELŮ FELCMANOVÝCH
Výuka na: Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky. 

Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz 
a na tel.: 608 831 203, 776 771 323, radek.felcman@tkfortuna.cz

6. 12. Vánoční cena Fortuny - taneční soutěž
9.00 - 19.30 hod. - KD Podhoran Lukov

6. 12. Ples TANEČNÍKŮ s Gallavečerem
20.30 hod. - KD Podhoran Lukov
Finále taneční soutěže a bohatý program. K tanci a poslechu hraje
Marathon Band Dušana Mathona.

17. 12. Dětský karneval s vánoční nadílkou
16.00 hod. - Masters of Rock Café na Čepkově

ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU JARO 2009 
Kurzy tance a společenské výchovy
Pro žáky středních a vysokých škol. Společenská výchova a etiketa.
Slevy na společenské oblečení. Jen u nás se naučíte tolik tanců a kro-
kových variací pro Vás příjemnou a zábavnou formou.
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí)

Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let 
Doplňkový zápis kluků
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský
tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Taneční vystoupení na plesy a společenské akce

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

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

Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance. V průběhu
těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními variacemi na arab-
ské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. Kurzy
jsou určeny pro všechny věkové kategorie a všechny typy postav.
Přijďte mezi nás a alespoň jednou v životě na sebe nechte působit
kouzlo Orientu. První hodina je zdarma!

Kurzy pro děti - začátečníky - od 10. 1. 2009

Kurzy pro dospělé - začátečníky - od 10. 1. 2009

Vánoční akce - dárkové poukazy na kurzovné
Pravidelné kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé dle rozvrhu

HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI O.S.

Tel.: 607 606 928, www.kotata-zlin.cz

13. 12. - Veselá vánoční diskotéka - Vánoční vláček - pro děti 
Od 15.00 hodin na IH Moskva.
Zveme všechny děti a rodiče, kteří nás mají rádi.
Zápis telefonicky na č. 607 606 928 - www-kotata-zlin.cz

TANEČNÍ ŠKOLY

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín

tel.: 777 283 877, 775 141 123, tel. DK: 577 210 318, 577 220 528 
www. medilkovi.cz

Mikulášská a vánoční prodloužená 

Taneční kurzy jaro 2009 
ZÁPIS - od 20. 1. 2009 v DK Zlín - 12.00 -16.30 hod. 

Kurzy tance a společenské výchovy:
základní, pokračovací, speciálky 

Kurzy pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců, no-
vinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny) stolování, etiketa v praxi.
Skupinové slevy! Slevové kupony na oblečení pro naše žáky 
Základní školy - předtaneční výchova 

Kurzy pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoretková
skupina od 4 let 

Kurzy pro dospělé: základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez obav
přijďte tancovat a pobavit se s přáteli. Tance klasické, latina a novin-
ky, tance zapomenuté 

Kroužek společenských tanců pro kluky a holky, věk 8-14 let.

SALSA - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad. - pro všechny
věkové kategorie - základní - pokračovací

Dámský klub - nemáte tanečníka? Nevadí! Přijďte se bavit a tančit
s kamarádkami. Různé žánry, na věku nezáleží. 

D.C.C. - DANCE CLIP CLUB - kurzy tanečních videoklipů - děti a mlá-
dež 8-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd. Hip-Hop, Street Dance 

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

Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena 365 dní v roce
a patří k nejoblíbenějším zahradám v republice. Rozlehlé přírodní ex-
pozice se společným chovem více druhů zvířat, unikátní tropická hala
Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krás-
ný park nabízejí nezapomenutelné zážitky a celodenní zábavu pro ce-
lou rodinu.
Mohlo by se zdát, že v zimě celý areál odpočívá, ale opak je pravdou.
Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci opou-
štějí své letní voliéry a zimu tráví v chovatelském zázemí. Na druhou
stranu řada zvířat původem z teplejších oblastí se na naše klimatické
podmínky již adaptovala a chlad a zima jim nevadí. Do venkovních vý-
běhů tak pravidelně chodí většina našich "afrických" obyvatel - trojice
sloních slečen, zebry, africké antilopy, pštrosi, lvi či celá žirafí rodin-
ka. Zima nevadí ani plameňákům či velkým papouškům ara. Zvlášť
v zimním období vynikne tropické klima haly Yucatan. Spatřit v ní mů-
žete stromové mravenečníky, drápkaté opičky či nejrůznější druhy ji-
hoamerických ptáků. 
Na konci května byla slavnostně otevřena nová moderní expozice pro
plameňáky růžové, novinkou pro příští rok bude průchozí voliéra pro
supy a mangusty a modernizace hlavního vstupu do zahrady.
Z nejnovějších přírůstků se můžete těšit např. na samičku lamy viku-
ni, mládě siamanga či dvojčata aguti Azarova.

Zoo je otevřena každý den v roce. Navštívit nás můžete i během
vánočních svátků či na Nový rok. Ke vstupu lze během zimního
období využít pouze hlavní pokladny. 

Otevírací doba zoo - prosinec:
areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30

Otevírací doba zámku Lešná (prosinec): zámek uzavřen

Vstupné: dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč

Sezonní slevy pro seniory 
(platí v období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2009):
- každý čtvrtek v měsíci je vstupné pro seniory za 45 Kč (neplatí pro

hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč 

Sezonní slevy pro školní skupiny 
(platí v období od 1. 9. 2008 do 30. 4. 2009):
- vstup bez výukového programu - 50 Kč/žák, 50 Kč/student 
- vstup s výukovým programem - 70 Kč/žák, 80 Kč/student 

SÁRA - KLUB PRO ŽENY
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky,

Divadelní 6, Zlín, Věra Hartigová, 
tel.: 777 889 078, www.sara.yc.cz, sara.klub@seznam.cz

Nový klub pro svobodné ženy kolem třiceti zve na prosincový program:
5. 12. Výtvarné techniky... Výroba vánočních ozdob...
Setkání v 18.45 hod. před budovou Regina, společná návštěva 
Okna - tvořivé dílny Astry (výtvarné techniky, příprava vánočních
ozdob a aj.) 
19. 12. 2008 Vánoční svátky... aneb jak prožít krásné Vánoce a ne-
zbláznit se z příprav...

PORADNY A KLUBY

ZOO ZLÍN
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Pros inec  v  ku l tu ře
Taky máte pocit, že než přijdou Vánoce, tak jste tak unavená, že
u štědrovečerní večeře usínáte? Přijďte mezi nás si popovídat o tom,
jak se dají vánoční svátky prožít trochu jinak a ochutnejte něco z pří-
prav...

Připravujeme na leden: 
Novoroční předsevzetí? Je to vůbec dobrý nápad?... Více na webu. 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.

V budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby od
15.30 do 18.00, každý 1. a 3. pátek v měsíci.

5. 12. Mikulášská - Svatý Mikuláš nebo Santa Klaus..., příprava na
Vánoce - umění dávat a brát. Mikulášské povídání s Bc. Naděždou
Fraisovou

19. 12. Tradiční předvánoční setkání spojené s ochutnávkou vá-
nočního cukroví, výměnou receptů a zpěvem koled.

Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným
objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M.. 
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626, 
603 213 838 nebo objednat na e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu. 

HOLDUJ TANCI, POHYBU... S BIG BANDEM ZLÍN 
Pravidelná nedělní odpoledne v rytmu s tanečním orchestrem
Lubomíra Morávka Big Band Zlín se konají 7. a 21. 12. od 15 hodin.
v kongresovém sále hotelu Moskva. Kontakt: www.bigbandzlin.cz

ZELENÁČOVA ŠOPA 
4. 12. - 20.00 hod. 
O 18 MĚSÍCŮ POZDĚJI - (rockn’&roll band) - vstupné 60 Kč

7. 12. - 19.00 hod. 
II. TENTOKRÁT FOLKOVÝ VEČÍREK
domácí kapela Taurus představí kapelu Načas 

8. a 9. 12. - 20.00 hod. 
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
tradiční vánoční koncert 

12. 12. - 19.00 hod. 
ŽALMAN A SPOL. - tradiční vánoční koncert

16. 12. - 20.00 hod. 
F- Dur JAZZBAND
tradiční vánoční koncert - vstupné předprodej 100 Kč 

19. 12. - 19.00 hod. 
PODJEZD NA HVĚZDÁRNĚ
Tradiční vánoční koncert se koná na zlínské hvězdárně 

20. 12. od 14.00 hod. a od 16.00 hod.
LOUTKOVÉ DIVADLO "POVIDLO" PRO DĚTI UVÁDÍ 
DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 

21. 12. - 19.00 hod.
AG FLEK
tradiční vánoční koncert - pozor, začátky koncertů již v 19 hodin

22. 12. - 19.00 hod. 
AG FLEK 

23. 12. - 20.00 hod. 
CESTUJÍCÍ HUDBA
Vánoční putování s folkrockovou kapelou Petra Vítka

27. 12. - 20.00 hod. 
JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL
Poslední koncert roku 2008 aneb příprava na Silvestra

Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín
tel.: 577 224 050, mobil: 603 491 601, e-mail: zlin@charita.cz,

www.zlin.charita.cz

6. 12. v 17 hodin
Adventní koncert duchovní hudby Poděkování v podání zlínského
hudebního tělesa CONCERTINO, jehož uměleckým vedoucím je kon-
certní mistr Miroslav Křivánek. Soubor přináší do zlínského regionu
kvalitní interpretaci barokní a klasické hudby, ale také hudbu moder-
ní a současnou, stejně jako romantickou a hudbu 20. století. 
Vstupné dobrovolné, kostel sv. Filipa a Jakuba

2. 1. 2009 v 10.30 hodin 
Tříkrálové setkání koledníků, všech ostatních spolupracovníků a ši-
roké veřejnosti z celé Střední Moravy, zahájí v kostele sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně slavnostní mše celebrovaná otcem arcibiskupem
Janem Graubnerem, poté proběhne přímo v kostele krátká beseda
s otcem Janem, kolem poledne vystoupí před kostelem Chrámový sbor
s Tříkrálovým zpíváním.

Připravujeme: 
10. 1. 2009 od 8.00 hodin netradiční "zahřátí" pro koledníky a všech-
ny ostatní, kteří zavítají před kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Jižních Svazích. Od ranních hodin zde bude připravena ve spolu-

CHARITA ZLÍN

POZVÁNKY

práci se Salesiánským střediskem mládeže Zlín netradiční koleda spo-
jená s "Moravskou zabijačkou" (prodej výrobků od cca 10 hodin).

Stálá prodejní expozice výtvarných děl autorů J. Wienerové, 
L. Dostála, P. J. Lešťanského, výtvarníků sdružení AMART, 
M. Kasalové, M. Kunstové a dalších, probíhá v Jídelně pro seniory
a osoby se zdravotním postižením na adrese Podlesí IV/5302 v pra-
covní dny v době 11.30 - 13.00 hodin (v době vánočních prázdnin
zavřeno). Výtěžek z prodeje darovaných předmětů podpoří činnost
Charity Zlín.

KOMUNIKACE S DĚTMI 
Seminář Komunikace s dětmi se koná 14. 12. od 10.00 do 19.00 hod.
v Brně. Povídat se bude o dětech a přirozeném mateřství. Cena 800 Kč. 
Kontakt:
skornickovak@seznam.cz, 603 417 898, www.vedomematerstvi.cz.

ANGELICA STUDIO
11. 12. Jiřinka Polepilová- Řešení zdravotního stavu na tělesné, du-
chovní úrovni včetně odblokování přes automatickou kresbu.

16. 12. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji
OBERON TITANIUM Profesionál. V celostní medicíně patří tato dia-
gnostika k nejmodernějším.

18. 12. Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování duševních, fy-
zických a partnerských problémů pomocí vaší karmy. Detoxikační
programy.
Masáže: klasické, relaxační, aromatické 
Kontakt:
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali), 
tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se koná 9. 12. od 17.45
hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 317. Uvedení pro no-
vé zájemce vždy od 16.30 hod. 
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

NOVÁ MASÉRNA - NOVÝ MASÉR
Zkušený nevidomý masér Ondřej Dvorský nabízí následující druhy
masáží: klasické masáže, sportovní a rekondiční masáže, reflexní ma-
sáže, reflexní terapii mikrosystému plosky nohy, shiatsu.
Po-pá 7.30 -16.00 hod., so 9.00 -14.00 hod. (pouze po telefonické či
osobní domluvě)
Kontakt: 
Růmy 5470 (prostory tenisové a badmintonové haly), Zlín, 
tel.: 776 016 493, slepousek@tiscali.cz, 
http://www.masazedvorsky.estranky.cz/

ALENIA
Poradna pro rozvoj osobnosti pořádá:
- seminář Harmonie vztahu - dar komunikace metodou systemic-
kých (rodinných) konstelací ve dnech 13. - 14. 12. v Montessori cent-
ru ve Zlíně
- prožitkový seminář Jsem žena - odvaha aneb kde všude jsme ztra-
tily odvahu být samy sebou ve dnech 27. - 28. 12. v Montessori cent-
ru ve Zlíně.
Kontakt: 737 92 72 71, poradna@alenia.cz, www.alenia.cz

ŘEŠENÍ VŠECH ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ
Léčitelka Kateřina Treiberová pomůže odstranit různé fyzické a psy-
chické nemoci přírodní metodou během krátké doby. Léčí skutečnou
příčinu nemoci. 
Kurzy Reiki kdykoliv, individuální zasvěcení do I. až III. st., certifikát
a učební materiály. 
Kontakt: 776 356 092

AKCE V ČAJOVNĚ 
6. 12. od 15 do 17 hod. drátkování s Janem - tvorba vánočních
ozdob, zvonků aj. drobností.

6. 12. od 17 do 19 hod. drátkování s Blankou - tvorba stříbrných
šperků 

13. 12. od 17 do 19 hod. přednáška - Energie planety Země a její
vliv na člověka. Události vztahující se k roku 2012 (ing. M. Mišun, po-
radce Feng Shui) 

20. 12. od 17 do 19 hod. přednáška - Předvánoční zastavení - du-
chovní rozměr Vánoc (D. Ištvánková, léčitelka) 
Probíhá výstava fotografií a obrazů, ukázka tvorby vizovického pečiva
a na závěr vánoční koledování.
Kontakt: 
tel.: 724 440 001, 777 071 935, istvanek.jan@seznam.cz 
Čajovna Orchidea, Sadová 3049, Zlín

PŘEDNÁŠKA 
Zlínský klub Vědomí srdce zve na přednášku a koncert zlínského te-
rapeuta a písničkáře Martina Vicherka pod názvem Dotek světla.
Martin Vicherek představí a prakticky předvede meditační-transfor-
mační pomůcky a v rámci programu zahraje své písně. 
Přednáška se koná 12. 12. v 18-20 hodin v Ezoterické klubovně Zlín,
tř. T. Bati 3772. Vstupné 50 Kč.

MASÁŽE JAKO DÁREK 
Regenerační, sportovní a aromaterapeutické masáže a ošetření Reiky
ve Studiu Annie G. nabízí masér Milan Veselý. 
Možnost zakoupení výhodných permanentek na rok 2009. 
Kontakt: 
tel.: 731 576 295, Kvítková č. 2982 (nad barem Premiéra)

RŮZNÉ

90 let
Krejčík Miroslav 

Mařasová Hedvika 
Malotová Jarmila 
Pražan Stanislav 

Čecháčková Emilie 
Matlachová Františka 

91 let
Daněk Karel 

Ott Evžen 
Urbanová Marie 

Holubová Anastazie 

92 let
Úlehlová Antonie 

Blažek Jan 

93 let
Novotná Štěpánka 

Šmídová Anna 
Utěkal Josef 

Daňková Marie 

94 let
Přidalová Marie 

Štach Josef 
Světlíková Štěpánka 

Svoboda Jan 
Benetková Marie 

96 let
Hašpicová Antonie 

Frydrýšková Hedvika 

97 let
Ševečková Marie 
Žídková Emilie 

102 let
Malotová Emilie 

4. října
David Šesták, Kateřina Telíšková (Zlín, Zlín)
Lukáš Mikl, Dagmar Krivošová (Lukov, Zlín)

11. října
Oldřich Škrabana, Eva Bílková (Bohuslavice u Zlína, Zlín)
Michal Hrazdira, Lucie Vyskočilová (Zlín, Uherské Hradiště)
Libor Černický, Pavla Nedbalová (Zlín, Holešov)

18. října
Tomáš Raška, Lenka Sokolová (Zlín, Chvalíkovice)
Jiří Habrovanský, Pavla Štefanová (Zlín, Zlín)

24. října
Bohumil Šanda, Martina Palová (Zlín, Zlín)

10. 10. 2008
Petra Chudobová, nar. 20. 5. 2008, Štefánikova
Kristýna Anna Charvátová, nar. 16. 5. 2008, Kúty
Štěpán Shejbal, nar. 11. 5. 2008, 2. května
Gabriela Vlčková, nar. 30. 4. 2008, Díly
Radek Zábojník, nar. 12. 5. 2008, Kúty
Michaela Škrabalová, nar. 23. 5. 2008, Kúty
Diana Mrkvová, nar. 11. 5. 2008, Lorencova
Adéla Šamšová, nar. 20. 5. 2008, Budovatelská
Sára Habrovanská, nar. 23. 5. 2008, Březnická
Lukáš Pelaj, nar. 25. 5. 2008, Štefánikova
Ellen Bangievské, nar. 21. 7. 2008, Klabalská louka
Martin Babják, nar. 16. 5. 2008, tř. Tomáše Bati
Adéla Lhotská, nar. 23. 5. 2008, Záhutí
Vojtěch Červenka, nar. 22. 5. 2008, Nad Ovčírnou
Lucie Nečasová, nar. 18. 5. 2008, Žlutá
Filip Maličký, nar. 20. 5. 2008, Na Výpustě
Adéla Urbánková, nar. 21. 5. 2008, třída Svobody
Markéta Sedlářová, nar. 21. 5. 2008, Stará cesta 

31. 10. 2008
Jakub Rajnoch, nar. 30. 5. 2008, U Trojáku
Zuzana Králová, nar. 28. 5. 2008, Ševcovská
Tobiáš Bureš, nar. 2. 6. 2008, Štefánikova
Emma Králíková, nar. 12. 5. 2008, Luční
Martin Pekáček, nar. 1. 6. 2008, Na Honech
Eliška Vaculíková, nar. 28. 5. 2008, Věžové domy
Kryštof Bilíček, nar. 15. 5. 2008, Anenská, Jaroslavice
Beáta Ulmanová, nar. 30. 5. 2008, Okružní
Michal Sagner, nar. 30. 5. 2008, Mezihoří
Václav Říman, nar. 3. 6. 2008, Zborovská
Jiří Pelíšek, nar. 26. 5. 2006, Dolní
Olivie Anna Sucháčková, nar. 29. 5. 2008, 

tř. 3. května, Malenovice
Haroon Mohamed Mostefa, nar. 4. 5. 2008, Jižní Vršava 
Filip Galandr, nar. 3. 6. 2008, Kúty
Adam Januška, nar. 31. 5. 2008, Dolní konec, Velíková

7. 11. 2008
Natálie Fojtíková, nar. 9. 6. 2008, Sokolská
Jan Moravec, nar. 30. 5. 2008, L. Košuta
Sofie Löbbová, nar. 20. 4. 2008, Zborovská
Sébastien Fiala, nar. 3. 6. 2008, Středová
Jakub Barbořák, nar. 6. 6. 2008, Podlesí
Adéla Hotařová, nar. 8. 6. 2008, Podlesí
Jan Ernest, nar. 10. 6. 2008, Podlesí
Natalie Šimurdová, nar. 11. 6. 2008, Podvesná
Viktor Šeda, nar. 6. 6. 2008, Kúty
Jakub Mládek, nar. 6. 6. 2008, Podvesná
Jáchym Podlez, nar. 10. 6. 2008, Okružní
Tobiáš Bašanda, nar. 13. 6. 2008, Rovinka, Lužkovice
Radim Pospíšek, nar. 6. 6. 2008, Zborovská
Eliška Matúšová, nar. 23. 6. 2008, Pšeničná, Kostelec

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - ŘÍJEN 2008

JUBILANTI – PROSINEC 2008

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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VARHANNÍ KONCERT 
Koncert se koná 29. 12. v 19.30 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba
ve Zlíně. 
Na varhany hraje Ludvík Šuranský 

KONCERT SKUPINY PASS 
Vánoční koncert k 10. výročí zlínské folkrockové skupiny PASS se
koná 20. 12. od 18 hodin na Malé scéně Zlín. Zlínská skupina
PASS existuje od roku 1998 a za dobu své existence se dostala do
povědomí posluchačů folkových i rockových festivalů, návštěvníků
klubů apod. Výročí s kapelou oslaví bývalí členové a posluchači se
setkají se všemi podobami, kterými skupina po dobu existence pro-
šla.
Jako hosté vystoupí divadelní soubor Malé scény Zlín s představe-
ním Horká linka (Hotline) a dále hudební skupiny SBJ (Zlín)
a Tabáskova partyja (Valašská Polanka).
Předprodej vstupenek v kavárně Cafe Malá scéna. 

KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
Vánoční koncert dětských pěveckých sborů ČAMLÍCI, CARMINA
BONA a žáků 1. a 2. tříd s rozšířenou hudební výukou se usku-
teční v Evangelickém kostele ve Zlíně dne 18. 12. v 19.00 hod. Jako
hosté vystoupí pěvecké sbory Cantica Zlín a Cantica laetitia pod ve-
dením sbormistrů Josefa Surovíka a Terezy Surovíkové. Pořádá ZŠ
Zlín, tř. Svobody 868 (11. ZŠ v Malenovicích).

ADVENTNÍ KONCERT
Adventní koncert se koná v kostele Panny Marie Pomocnice křes-
ťanů na Jižních Svazích 13. prosince v 17 hodin. Přijďte se sváteč-
ně naladit a pomoci svou dobročinností dětem v nouzi.

VÁNOČNÍ KONCERTY
KONCERT SKUPINY SOUROZENCI 
Koncert skupiny Sourozenci "Proč andělé zpívali..." se koná 13. 12.
v 16.00 hodin
Vstupné dobrovolné. 
Pořádá Církev adventistů sedmého dne, Tyršova ul. 1108,
Malenovice 

VALAŠSKÝ SOUBOR KAŠAVA 
13. 12. v 19.30 hod., Vánoční beseda u cimbálu s programem 
Hostem bude lašský soubor Ondřejnica 
V rámci besedy proběhne křest zbrusu nového CD Cimbálové mu-
ziky Kašava nazvaného "Pastuškové, povím vám".
Lukov, víceúčelová budova

18. 12. v 16.00 hod. Vystoupení souboru Kašava v rámci tradič-
ních vánočních trhů na náměstí Míru ve Zlíně

20. 12. v 16.00 hod. 
Vánoční koncert Kašavy v Malenovicích
Modlitebna Církve adventistů sedmého dne

24. 12. ve 21.30 hod. Štědrovečerní zpívání koled pro všechny,
kteří si chtějí společně vychutnat atmosféru Vánoc, náměstí Míru
ve Zlíně
Kontakt: info@kasava-splk.cz, www.kasava-splk.cz, 
předprodej vstupenek tel.: 736 170 048

KONCERTY PĚVECKÉHO SBORU RADOST 
S CHRÁMOVÝM PĚVECKÝM SBOREM TIBI ZLÍN 
27. 12. kostel sv. Kateřiny v Kašavě v 16.00 hod. 
28. 12. kostel Narození Panny Marie ve Štípě v 15.00 hod. 

4.  1. 2009 kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních
Svazích ve Zlíně v 16.00 hod. 

KONCERT CANTICUM CAMERALE 
Pěvecký sbor Canticum Camerale s orchestrem zve na novodobou
premiéru barokních nešpor italského skladatele Pirra
Alberghatiho. 
Koncerty se uskuteční 21. 12. v 18.00 hod. v kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně a 22. 12. v 18.00
hod. v kostele Sv. Josefa v Lukově.

BARTOŠŮV SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ 
Vánoční vystoupení 20. 12. v Domě kultury Zlín
Vystoupení všech tří věkových složek dětského souboru včetně dět-
ské cimbálové muziky - valašská říkadla, hry a písničky.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
(bohoslužby se konají vždy v 8 hod. v malém sále evangelické-
ho kostela) 

25. 12. Hod Boží vánoční

26. 12. Prvomučedníka Páně 

28. 12. Rodiny Páně

1.  1. Novoroční

4.  1. Neděle před Zjevením Páně

CÍRKEV BRATRSKÁ
Evangelický kostel - malý sál

21. 12. - 10.45 hod. Dětská vánoční slavnost 

25. 12. - 10.45 hod. Bohoslužby na Boží hod vánoční

SBOR BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTISTŮ 

21. 12. Adventní koncert v 18.00 hod. v prostorách modlitebny na
Hluboké 1343 ve Zlíně 

STAROKATOLICKÁ CÍRKEVNÍ OBEC VE ZLÍNĚ
Kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě (na hřbitově)

7. 12. - 10.30 hod. 

14. 12. - 17.30 hod. 

21. 12. - 16.00 hod.(shromáždění obce ve Zlíně) 

24. 12. - 21.00 hod. VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ "PŮLNOČNÍ"

28. 12. - 10.30 hod. Svaté rodiny

1.  1. - 17.30 hod. Matky Boží Panny Marie - Nový rok

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV 
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně - JS

24. 12. -   8.00 hod. mše svatá

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

24. 12. - 16.00 hod. - bohoslužba slova pro děti spojená s předá-
váním Betlémského světla

24. 12. - 22.00 hod. - Půlnoční bohoslužba slova

25. 12. - 8.00, 10.00 a 11.30 hod. - mše svatá

26. 12. - 8.00 a 10.00 hod. - mše svatá

Ve dnech 25. 12. a 26. 12. je možno navštívit kostel od 14.00 do
18.00 hodin.

Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně 

24. 12. - Štědrý den - 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 lidových koled.
Místní chrámový sbor bude zpívat Českou
vánoční mši od Jana Evangelisty Kytky

25. 12. - Slavnost Narození Páně
- nedělní pořad bohoslužeb: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30;

18.30;
- v 10 hod. zpívá místní chrámový sbor 
- v 15 hod. pobožnost u jesliček - vánoční pásmo 

26. 12. - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
- nedělní pořad bohoslužeb

28. 12. - neděle Svátek sv. Rodiny
- obvyklý nedělní pořad bohoslužeb s obnovou manžel-

ských slibů

29. 12. - 19.30 hod. - Vánoční varhanní koncert v provedení
Ludvíka Šuranského

31. 12. - sv. Silvestra I., papeže
- v 17 hod. - mše svatá na poděkování za uplynulý rok

2008 

1.  1. - Slavnost Panny Marie, Matky Boží, Nový rok
- nedělní pořad bohoslužeb

2.  1. - 10.30 hod. - Tříkrálové setkání koledníků, všech ostat-
ních spolupracovníků a široké veřejnosti
z celé Střední Moravy. Mši sv. celebruje otec
arcibiskup Jan Graubner

10.  1. - celostátní Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným a li-
dem v nouzi (projekt České katolické charity)

- 8.30 hod. - mše svatá s rozesláním tříkrálových koled-
níků

Kostel narození Panny Marie ve Štípě

24. 12. - 7.30 hod. RORATY
- 23.00 hod. - půlnoční mše 

25. 12. - 10.30 hod. - mše svatá
Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 hod. 
(prohlídka betléma)

26. 12. - 10.30 hod. - mše svatá
Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 hod. 
(prohlídka betléma)

27. 12. - 7.30 hod. - mše svatá

28. 12. - Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 hod. 
(prohlídka betléma)

- 15.00 hod. - Koncert

31. 12. - 17.00 hod. - mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1.  1. - 10.30 hod. - mše svatá
Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 hod. (prohlídka betlé-
ma)

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
Evangelický kostel ve Zlíně

7. 12. - Bohoslužba na druhou neděli adventní - 9.30 hod. 
- Adventní hudební nešpory pěveckého sboru - 16.00 hod. 

14. 12. - Bohoslužba na třetí neděli adventní - 9.30 hod. 

21. 12. - Rodinná bohoslužba s dětskou vánoční hrou na čtvrtou
neděli adventní - 9.30 hod. 

24. 12. - Bohoslužba na Štědrý den - 16.00 hod. 

25. 12. - Bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně na Hod Boží
vánoční - 9.30 hod. 

26. 12. - Bohoslužby na druhý svátek vánoční - 9.30 hod. 

28. 12. - Nedělní bohoslužba - 9.30 hod. 

31. 12. - Bohoslužba na konec roku - 16.00 hod. 

1.  1. - Bohoslužba novoroční s vysluhováním sv. večeře Páně
9.30 hod. 

Pros inec  v  ku l tu ře
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POUŽITÉ ZÁŘIVKY NEPATŘÍ DO  POPELNICE

Zpětný odběr všech použitých elektroza-
řízení zajišťují kolektivní systémy EKO-
LAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu
opravňuje zápis do Seznamu výrobců elek-
trozařízení vedeného ministerstvem životní-
ho prostředí. Kolektivní systémy již třetím
rokem smluvně zajišťují celý proces, to zna-
mená od vytvoření sítě sběrných míst (s vy-
užitím sběrných dvorů) až po předání zpět-
ně odebraných elektrozařízení firmám,
které se specializují na jejich ekologické
zpracování a recyklaci.

Cílem je separovat elektrozařízení, jež ob-
sahuje využitelné či nebezpečné látky, od
ostatního odpadu, který končí na skládkách
nebo ve spalovnách. 

Zpětný odběr použitých výrobků, jako
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, lednič-
ky a další zařízení, je financován jejich vý-
robci a dovozci a vztahuje se i na staré vy-
řazené elektrospotřebiče, za které nebyl při
jejich nákupu zaplacen recyklační příspě-
vek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji
nových výrobků odděleně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekologického
zpracování elektroodpadu však nemůže fun-
govat bez aktivního a vstřícného přístupu spo-
třebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu
nefunkční zářivku na místě k tomu určeném,
to znamená v místě zpětného odběru nebo při
nákupu nového výrobku přímo v prodejně,
přispěje k ochraně životního prostředí. 

Nedávno jsem při domácím úklidu našla
starší leták jedné organizace, kde bylo uve-
deno: 

"Cílem našeho ekocentra je, aby děti odchá-
zely domů šťastné a spokojené, plné dojmů
a nových poznání, a uměly se za pár let posta-
rat o tu naši Modrou planetu a věděly, jak voní
třeba vřes..." 

Nevím, jak tato slova na vás působí, já jsem
to vnímala jako příjemné zastavení v tom úkli-
dovém shonu. Pojďme se teď společně "podí-
vat", co jsou to vlastně ekocentra, co nabízí,
jestli to jsou opravdu další místa v našem
podnikajícím a moderním městě, která nás
mohou nějak obohatit.

ZOO ZLÍN-LEŠNÁ 
Je na místě uvést Zoo a zámek Zlín-Lešná,

kde si nejednou zajdeme odpočinout, projít se
na čerstvém vzduchu, nabrat zajímavé zážitky
ze setkání se zvířaty a krásného prostředí.
Možná ne všichni víme, že v naší zoo probíha-
jí také velmi poutavé exkurze a výukové pro-
gramy pro školy. Exkurze probíhají přímo
u vybrané expozice nebo pavilonu. Jejich nápl-
ní jsou kromě vlastního výkladu biologie
a anatomie zvířat také ekologické vztahy v ná-
vaznosti na jednotlivé expozice zvířat. Součástí
výuky jsou i pracovní listy. Výukové programy
probíhají ve vzdělávacím středisku Tyrol v are-
álu zoo a jsou zaměřeny na představení jedno-
tlivých ekosystémů Země. V kombinaci mluve-
ného slova, promítání filmových ukázek,
praktického poznávání přírodnin ve skupinách
mohou děti a studenti škol prožít zajímavou
výuku mimo školu. 

ÚTULEK PRO ZVÍŘATA V NOUZI 
NA VRŠAVĚ 
K dalším ekologicky vzdělávacím zařízením

patří nesporně i Útulek pro zvířata v nouzi na
Vršavě. Díky pravidelně pořádaným akcím pro
veřejnost a možnosti volného vstupu do objek-
tu se návštěvník setká s domácími mazlíčky,
některé si může vzít i na procházku do nedale-
kého lesa.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA 
- CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
Dům dětí a mládeže ASTRA - Centrum eko-

logické výchovy je další vyhledávaná "oáza"
Zlína. Ekocentrum velkého sídliště Jižní Svahy
navštěvují převážně školy a rodiny s dětmi.
V objektu se nachází nově upravená malá zoo
a zahrada s ekologickými prvky, jako je jezírko,
minilesík nebo bylinná zahrádka. DDM ASTRA
pořádá zajímavé přírodovědné a ekologické ak-
ce, pravidelné zájmové kroužky a oblíbené eko-
logické výukové programy pro školy, ve kterých
se děti učí vnímat krásy přírody všemi smysly. 

EKOCENTRUM ČTYŘLÍSTEK
Velkou zásluhu na růstu ekologických a en-

vironmentálních aktivit ve městě Zlíně má také
občanské sdružení Ekocentrum Čtyřlístek,
které mimo jiného připravuje pro školy velmi
kvalitní ekologické výukové programy na téma
ochrany přírody a udržitelný život, také díky
zdravému nadšení byly v okolí města Zlína vy-
budovány naučné stezky Pasekářská
a Andrýskova.

Pokud máte zájem vědět víc o environmen-
tální výchově ve městě Zlíně, navštivte naše
webové stránky www.mestozlin.cz, odkaz - ži-
votní prostředí - EVVO nebo volejte na telefon 
577 630 199.

Ing. Dagmar Šimková, OŽPaZ MMZ

Zdobíme město aneb Vánoční Zlín 2008 

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním
odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Tento
druh odpadu lze bezplatně odkládat ve sběrných dvorech na Zálešné, v Male-
novicích a v areálu Technických služeb Zlín v Loukách.

Co se děje ve zlínských
ekocentrech?

EENNVVIIRROONNMMEENNTTÁÁLLNNÍÍ  VVÝÝCCHHOOVVAA
Do 10. 12. se mohou občané bydlící ve

správním obvodu města Zlína zúčastnit
soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu
Vánoční Zlín 2008. Vyplněné kupony je
nutno zaslat na adresu: Magistrát měs-
ta Zlína, odbor životního prostředí a ze-
mědělství, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín.
Zájemci o soutěž se mohou přihlásit rov-

něž e-mailem ivanachudickova@mu-
zlin.cz. Informace o soutěži jsou k dispo-
zici na webových stránkách www.mes-
tozlin.cz.

První tři soutěžící v každé kategorii
budou oceněni finanční částkou, ostatní
soutěžící věcnými dárky.

Soutěžní kupon:

PRÁZDNINY 2009
SILVESTR A JARNÍ PRÁZDNINY 
NA HORÁCH
Karamela nabízí dětský tábor a rodinný po-
byt s výukou lyžování a programem pro dě-
ti v Jeseníkách, Malá Morávka - Karlov.
Hotelové ubytování. V místě 15 sjezdovek,
umělý sníh.
Kontakt: Karamela, tel.: 577 220 858, 
737 987 487, www.karamela.info.

CK SLUNÍČKO 
CK Sluníčko pořádá Jarní prázdniny na ly-
žích a snowboardu pro děti 6 - 18 let pod
dohledem zkušených instruktorů. 
Termín 8. - 14. 3. 2009 - hotel Kahan, Bes-
kydy, s tělocvičnou a krytým bazénem. 
Cena 3 150 Kč. 

Kontakt: 
tel.: 603 187 124, 603 552 628, 577 223 355,
e-mial: ivakusbachova@seznam.cz, 
hunka@sport-servis.eu, 
www.slunicko.unas.cz

BODY CLUB
Body Club pořádá ve dnech 8. 3. - 14. 3.
2009 pro děti od 6 do 17 let dětskou zimní
rekreaci s výukou lyžování a snowboar-
dingu. 
Ubytování je zajištěno v komfortním hotelu
PETR BEZRUČ v Beskydech přímo pod
Lysou horou (www.hotelpetrbezruc.cz). 
Kontakt: Agentura Body Club, Zálešná
IV/2964, 760 01 Zlín, www.bodyclub.cz, 
tel.: 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.
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Zdrojem pro soustavu centrálního zásobování
teplem (CZT) ve Zlíně, ze které je zajišťována te-
pelná energie pro vytápění a přípravu teplé vody
pro podstatnou část města, je teplárenský zdroj
firmy Atel Energetika Zlín, s. r. o. Teplárenský
proto, že vyrábí tepelnou a elektrickou energii. 

Základním palivem je hnědé uhlí, které se spa-
luje v moderních fluidních kotlích s vysokou
účinností a minimálním dopadem na životní pro-
středí. Primární rozvody páry a horké vody, kte-
rými je teplo vyvedeno do města, jsou také v ma-
jetku firmy Atel Energetika Zlín, s. r. o. V těchto
parametrech však není použitelné pro vytápění
a přípravu teplé vody do bytů. Musí se transfor-
movat na jiné teplotní a tlakové parametry ve vý-
měníkových stanicích a sekundárními rozvody
pak přivádět k jednotlivým zásobovaným objek-
tům. Toto zajišťuje městská společnost Teplo
Zlín, a. s. Ta také od r. 1992 buduje tzv. dvou-
trubní systém, při kterém jsou v jednotlivých zá-
sobovaných objektech instalovány malé objektové
předávací stanice, ve kterých se připravuje teplá
voda a upravují parametry topné vody. Stanice
jsou připojeny na centrální dispečink, odkud je
možno dálkově sledovat a ovládat jejich provoz,
včetně odečítání měřičů spotřebované tepelné

energie a vody. Je zde také možné upravovat do-
dávku teplé vody a topný režim dle potřeb odbě-
ratelů. Podle údajů měřičů se pak měsíčně vy-
hodnocuje a účtuje skutečně spotřebovaná
tepelná energie pro každý dům jednotlivě.

V domech, stavěných po r. 1999, jsou převážně
umístěny tzv. bytové stanice, kde má každý uživa-
tel bytu možnost regulovat vytápění a přípravu
teplé vody individuálně pro svůj byt. Ve všech by-
tech jsou instalovány na otopných tělesech ter-
moregulační ventily, pomocí kterých mohou uži-
vatelé bytů regulovat teplotu ve vytápěných
prostorách. Povinnost instalace těchto ventilů je
vlastníkům domů dána prováděcí vyhl. 194/2007
Sb. k zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,
s termínem 31. 12. 2007. V mnoha bytech jsou
také instalovány tzv. rozdělovače topných nákla-
dů, pomocí kterých se na základě úrovně vytápě-
ní rozdělují náklady celého domu na jednotlivé by-
ty. V každém bytě jsou instalovány podružné
vodoměry pro rozúčtování nákladů na dodávku
teplé vody.

Provozování otopných soustav a dodávek teplé
vody pro více bytových domů není možno podle
individuálních přání každého uživatele bytu.
Termoregulační ventily umožní snižování teploty

Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem meziná-
rodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je prokázat na ko-
munální 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 úrov-
ně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak: občanům a institucím má program
přinést úspory ve výdajích za energie, místním firmám pak zakázky při zateplování bu-
dov a jejich vybavení moderními technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdro-
je energie. Investiční aktivity se týkají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně
se jedná o místní části Louky a Podhoří.

CCHHYYTTŘŘEE  NNAA  EENNEERRGGIIII
S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z

Zásobování teplem ve Zlíně

ve vytápěných prostorách nebo kompenzaci tzv.
tepelných zisků. Základní nastavení topného re-
žimu musí být v souladu s vyhl. 194/2007 Sb., ve
které jsou definovány dodávkové normy. Jedná
se zvláště o zahájení a ukončení otopného obdo-
bí, teplotu teplé vody a teplotu ve vytápěných
prostorách. Tzv. ekvitermní křivka - závislost tep-
loty otopné vody na venkovní teplotě - je smluvně
sjednána a uvedena v přihlášce k odběru tepla,
která je nedílnou součástí smlouvy o dodávce te-
pelné energie. Ve smlouvě se pak dodavatel zava-
zuje, že parametry dodávek tepelné energie pro
vytápění a přípravu teplé vody bude operativně
řídit na základě požadavků vlastníků objektů.
Tím je hlavně myšleno, že při změnách podmínek
v odběrném místě z důvodů např. zateplení ob-
jektu bude spolupracovat při snižování množství
odebíraného tepla.

Nelze předpokládat, že by světové ceny paliv
a energií byly někdy v budoucnu nižší, než jsou
dnes. Aby se tedy náklady na jednu ze základních
životních potřeb udržely na přijatelné úrovni,
musí být v tomto snažení aktivní všichni, tj. vý-
robce, distributor, odběratel i konečný spotřebi-
tel. Výrobce a distributor musí umět hlavně
správně reagovat na úsporná opatření realizova-
ná odběratelem. Proto byly v posledních letech
tak velké investice jak do rekonstrukce tepláren-
ského zdroje, tak i do soustavy na distribuci te-
pelné energie. Výsledkem je velmi dobrá soustava
CZT, která má evropské parametry, a také v tom-
to srovnání velmi slušná cena tepelné energie.
Vždy je však co zlepšovat. Největší možnost úspor
tepelné energie je v zateplování obvodového pláš-
tě stávajících objektů a úpravy topného režimu.
Jedná se hlavně o využívání schopností termore-
gulačních ventilů na jednotlivých otopných těle-
sech a následně pak účtování skutečně spotřebo-
vané tepelné energie. K tomu by měly sloužit
rozdělovače topných nákladů. To je téma na dal-
ší samostatné pojednání v některém dalším čísle.
V každém případě distributor tepelné energie ve
Zlíně, firma Teplo Zlín, a. s., je vstřícná ke všem
opatřením pro snižování spotřeby tepelné energie
a je ochotna se všemi odběrateli na tomto spolu-
pracovat, a to jak formou technických a organi-
začních opatření, tak i technickou pomocí a kon-
zultacemi s odběrateli.

Josef Morys, 
ředitel společnosti Teplo Zlín, a. s. 

KKDDYY  JJEE  PPOOTTŘŘEEBBAA  PPRRŮŮKKAAZZ  EENNEERRGGEETTIICCKKÉÉ  NNÁÁRROOČČNNOOSSTTII  BBUUDDOOVVYY??  
Od 1. 1. 2009 vstupuje v platnost ustanove-

ní zákona č. 177/2006 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů, o energetické ná-
ročnosti budov. Nejdůležitější pasáže zákona
vám přinášíme.

§ 6a)
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společen-

ství vlastníků jednotek musí zajistit splnění poža-
davků na energetickou náročnost budovy a splně-
ní porovnávacích ukazatelů, které stanoví
prováděcí právní předpis, a dále splnění požadav-
ků stanovených příslušnými harmonizovanými
českými technickými normami. Prováděcí právní
předpis stanoví požadavky na energetickou nároč-
nost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpo-
čtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti
vztahující se ke splnění těchto požadavků. Při
změnách dokončených budov jsou požadavky pl-
něny pro celou budovu nebo pro změny systémů
a prvků budovy.

(2) Splnění požadavků podle odstavce 1 doklá-
dá stavebník, vlastník budovy nebo společenství
vlastníků jednotek průkazem energetické nároč-
nosti budov (dále je "průkaz"), který musí být při-
ložen při prokazování dodržení obecných technic-
kých požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být
starší 10 let a je součástí dokumentace podle pro-
váděcího právního předpisu při

a) výstavbě nových budov,
b) při větších změnách dokončených budov

s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2,

které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich čás-

tí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povin-
nost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b).

(7) Průkaz může vypracovat pouze osoba opráv-
něná nebo autorizovaná podle zvláštního právní-
ho předpisu, přezkoušená ministerstvem podle
prováděcího právního předpisu z podrobností jeho
vypracování.

(8) Požadavky podle odstavce 1 nemusí být spl-
něny při změně dokončené budovy v případě, že
vlastník budovy prokáže energetickým auditem,
že to není technicky a funkčně možné nebo eko-
nomicky vhodné s ohledem na životnost budovy,
její provozní účely nebo pokud to odporuje poža-
davkům zvláštního právního předpisu (např. zá-
konu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).
Požadavky podle odstavce 1 nemusí být dále spl-
něny u budov dočasných s plánovanou dobou uží-
vání do 2 let, budov experimentálních, budov
s občasným používáním, zejména pro náboženské
činnosti, obytných budov, které jsou určeny k uží-
vání kratšímu než 4 měsíce v roce, samostatně
stojících budov o celkové podlahové ploše menší
než 50 m2 a budov obsahujících vnitřní technolo-
gické zdroje tepla. Požadavky dále nemusí být spl-
něny u výrobních budov v průmyslových areálech,
u provozoven a neobytných zemědělských budov
s nízkou roční spotřebou energie na vytápění.

Celkovou podlahovou plochou je podlahová
plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vněj-
šími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddě-
lených nevytápěných prostor.

Větší změnou dokončené budovy je taková změ-
na dokončené budovy, která probíhá na více než
25 % celkové plochy obvodového pláště budovy,
nebo taková změna technických zařízení budovy
s energetickými účinky, kde výchozí součet ovliv-
něných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové
spotřeby energie. Ve smyslu této definice je za
změnu dokončených budov považováno i za-
teplení obvodového pláště budovy.

Na seznamu osob oprávněných k vypracování
průkazu, který vydalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu, jsou tři auditoři s bydlištěm ve Zlíně.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že ja-
ko stavebník nebo jako vlastník budovy nesplní
požadavky podle § 6a) odst. 1), nejde-li o případ
podle § 6a) odst. 8), nebo v rozporu s § 6a) odst.
2) splnění těchto požadavků nedoloží průkazem.
Za tento přestupek může být udělena pokuta do
výše 100 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
se dopustí správního deliktu tím, že jako staveb-
ník nebo jako vlastník budovy nesplní požadavky
podle § 6a) odst. 1), nejde-li o případ podle § 6a)
odst. 8), nebo v rozporu s § 6)a odst. 2) splnění
těchto požadavků nedoloží průkazem. Za tento
správní delikt může být udělena pokuta do výše
100 000 Kč.

Vždy v pondělí a středu od 13.00 do 17.00 ho-
din jsou konzultanti Energetického konzultačního
a informačního střediska (EKIS), Zarámí 4421, 
č. dv. 222, připraveni zodpovědět vaše dotazy
z oblasti energetiky.

Ing. Pavel Belza, hlavní energetik MMZ
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Možná nevíte, že...
● Mateřská škola se nachází v centru města

Zlína, ve zvláštním přízemním křídle kul-
turní památky "Kolektivní dům", postave-
né Ing. arch. Jiřím Voženílkem roku 1950.

● Samotný provoz mateřské školy byl však
zahájen o dva roky později, v roce 2002
oslavila škola padesáté výročí.

● Mateřská škola má bezbariérový přístup, je
členěna do šesti tříd se sociálním zaříze-
ním, má prostornou halu, suterén s tělo-
cvičnou, rozsáhlé venkovní zahrady s ba-
zénem a koloběžkovou dráhou.

● Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do
16.30 hod.

● Vzdělávací program "Hrajeme si od jara do
zimy" umožňuje individuální přístup
k osobnosti každého dítěte a vedení dětí
k sebedůvěře, samostatnosti a kamarád-
skému chování.

Mateřská škola nabízí dětem různorodé
aktivity, jako je: 
● logopedická prevence, výuka plavání, vý-

tvarný a hudebně - dramatický kroužek,
metoda dobrého startu (grafomotorická pé-
če), jóga pro děti, angličtina pro nejmenší,
keramika, floorball, tanečně - pohybová
výchova (spolupráce s Dominem - Centrem
volného času dětí a mládeže a dalšího
vzdělávání), hra na zobcovou flétnu, ná-
vštěvy kina, kulturních akcí a divadelních
představení, sportovní akce pořádané MŠ,
Mikulášská nadílka (spolupráce se studen-
ty Soukromé střední školy pedagogické
a sociální Zlín), vánoční dopoledne se stro-
mečkem, koledami a dárky, škola v přírodě
(spolupráce s CVČ Domino), účast na "Zlín-
ském Škrpálku", dětský den s karnevalem,
školní výlety do Zoo Lešná, vystoupení dě-
tí pro rodiče na konci školního roku.

● Aktuální informace, fotogalerii, jídelníček
a další zajímavosti o škole najdete na we-
bových stránkách: www.mskolektivni-
dum.cz

Kontakt: 
Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778,
příspěvková organizace, Zlín
Tel.: 577 437 376
e-mail: mszlin.kol.dum@centrum.cz

ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola se nachází v klidné městské části

Letná, jejíž zástavbu tvoří historicky známé
baťovské domky obklopené zelení. Jak z ná-
zvu vyplývá, škola stojí na vyvýšeném mís-
tě, odkud je pěkný výhled na město a jeho
okolí.

Budovu tvoří dvoupodlažní, cihlový baťov-
ský domek, kolem kterého se rozprostírá
udržovaná školní zahrada. Děti jsou ve ško-
le rozděleny do dvou tříd - Kuřátka
a Motýlci. Součástí mateřské školy je kuchy-
ně, která je umístěna v přístavbě. Mnoho
možností k vycházkám, výletům a k využití
různých forem učení skýtá blízkost lesa
a "Stezky zdraví". Mateřská škola
je typická svou rodinnou atmo-
sférou, kterou rodiče velmi oce-
ňují. Tento rys se ve škole snaží
naplňovat svým přístupem k dě-
tem a k rodině, a přispívá k němu
také rozloha a umístění školy.
Provozní doba mateřské školy je
od 6 do 16 hodin.

CÍLE A NAPLŇOVÁNÍ PRO-
GRAMU ŠKOLY 

Při tvorbě výukového programu
se ve škole vycházelo z toho, že
chtějí dětem vytvořit školu plnou
pohody. Jak vypovídá název pro-
gramu "Náš barevný svět", ve
škole se snaží o to, aby u dětí
podporovali zvídavost, tvořivost
a samostatnost, aby děti uměly
vnímat pestrost a různorodost ži-
vota a byly schopny reagovat na
změny, které život přináší. Přístup k dětem
v mateřské škole je otevřený, citlivý a pod-
porující. Zvláště se ve škole zaměřují na roz-
voj komunikačních dovedností a vyjadřova-
cích schopností dětí. U dětí, kterým zbývá
rok do začátku školní docházky, se v rámci
přípravy na povinnou školní docházku apli-
kuje program "Metoda dobrého startu". Děti
se ve škole vedou ke čtenářské gramotnosti.
Tuto oblast vzdělávání se ve škole snaží na-
plňovat častým čtením pohádek a příběhů,
které si děti mají možnost zakreslit do tzv.
"Pohádkového sešitu". Doplňkem v této ob-
lasti výchovy jsou návštěvy Krajské knihov-
ny ve Zlíně. V rámci logopedické prevence
pracují s dětmi v mateřské škole 2 pedago-
gické pracovnice s patřičnou kvalifikací. Děti
nadměrně živé, s problémy v komunikaci,
motorice nebo soustředěnosti, se po dohodě
pracovníků školy s rodiči zapojují do progra-
mu s názvem "Písnička". V rámci spoluprá-
ce se ZUŠ Harmonie mají děti možnost pra-
covat pod odborným vedením s keramickou
hlínou. ZUŠ Harmonie pro děti připravuje
také hudební výchovné dopoledne, kdy se
děti mohou blíže seznámit s hudebními ná-
stroji. 

ŠKOLNÍ AKTIVITY 
Mezi další aktivity patří plavecký výcvik

v Městských lázních, "Sportovní liga MŠ",
zapojení školy do výtvarných soutěží v rám-
ci Mezinárodního filmového festivalu dětí
a mládeže, nebo do soutěže "Na kolo s přil-
bou", kterou pořádal Magistrát města Zlína.
S anglickým jazykem se děti seznamují pro-

střednictvím pravidelných návštěv lektorky
anglického jazyka. 

Oblíbené jsou návštěvy filmových a diva-
delních představení nebo koncertů v Domě
kultury.

Mezi tradiční akce školy již patří
"Perníková školka", "Mikuláš ve školce", vá-
noční strom pro zvířátka, vánoční posezení
u stromečku, společné vystoupení dětí se
žáky ZUŠ Harmonie na vánočním koncertě,
karnevaly ve školce, "Maminka má svátek" -
odpoledne pro maminky, "Den plný her" -
oslava Dne dětí, Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež, školní výlet, Rozloučení se
školáky - slavnostní pasování na školáky.

Pro děti a rodiče pracovníci ve škole při-
pravují různé společné akce a aktivity, např.
pouštění draků v Jaroslavicích, Den s "dý-
ňáčky" zakončený lampionovým průvodem,
mikulášskou besídku, společnou výrobu vá-
nočních svícnů, návštěvu biofarmy. Škola
spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou
poradnou, Speciálně pedagogickým centrem
Duha, Střediskem rané péče Educo a další-
mi institucemi. Přínosná je spolupráce se
Soukromou střední školou pedagogickou
a sociální, jejíž studenti připravují pro děti
každoročně zábavné divadelní představení
v Domě kultury a jsou nám nápomocni při
organizaci některých akcí, které pro děti za-
městnanci chystají.

Citát, který je součástí školního vzděláva-
cího programu, a který pracovníky školy
provází v jejich snažení:

"Rozumět věcem jednotlivě... je cosi zlom-
kovitého, ale rozumět souladu věcí a spole-
čenským vztahům všeho ke všemu, to teprv
je něco, co vnáší v mysl jasné a po všem
se rozlévající světlo."

J. A. Komenský, Pampedie

Kontakt:
Mateřská škola Zlín, 
Na Vyhlídce 1016, 
příspěvková organizace
Bc. Bohuslava Řehůřková,
ředitelka mateřské školy
tel.: 577 431 014
e-mail: ms.navyhlidce@volny.cz

Mateřská škola Zlín, Na Vyhlídce 1016MŠ ZLÍN, OSVOBODITELŮ

Zápis do 1. tříd základních škol pro
školní rok 2009 - 2010 se koná 
16. LEDNA 2009 OD 13 DO 18 HOD. 

POUZE ZŠ ZLÍN, KVÍTKOVÁ 4338,
OD 9 DO 17 HODIN. 

Bližší podrobnosti budou uvedeny na
plakátech a letácích, které budou vyvě-
šeny v aktuálním termínu na jednotli-
vých základních i mateřských školách. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ
dětí k předškolnímu vzdělávání do

mateřských škol ve Zlíně pro školní rok
2009 - 2010 je možné v příslušných
mateřských školách v termínu od 
20. do 23. 4. 2009.
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Zuzana Königová, Miroslav Horák
a Martin Šťastný se stali historicky
prvními vítězi prvního kola fotogra-
fické soutěže, kterou pořádalo město
Zlín v rámci oslav 90. výročí vzniku
Československa.

V prvním kole fotografické soutěže,
tedy během období od dubna do konce
letních prázdnin, zaslalo na adresu

zlínské radnice své fotografie 41 autorů
z řad nejširší veřejnosti. Vítězné snímky
vybrala šestičlenná komise složená
z náměstka primátorky města, archi-
tekta, grafičky, profesionálního fotogra-
fa a zástupců oddělení cestovního ru-
chu. Komise zároveň přidělila zvláštní
cenu za originální snímky mimo vyhlá-
šené kategorie fotosoutěže Bohuslavu

Zárubovi, Štěpánu Holčákovi, Petru
Zemlákovi a Kláře Chromkové. Autoři
nejzdařilejších snímků v kategoriích
Zlín - město lidí, Zlín - město pohybu
a Zlínská zákoutí, převzali 27. října svá
ocenění v rámci komponovaného pořa-
du při příležitosti oslav 90. výročí vzni-
ku samostatného Československého
státu v Městském divadle Zlín.

VÝHERCI FOTOSOUTĚŽE PŘEVZALI CENY

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ MÁ VÍTĚZE  

Zájemci, kteří se nestihli zapojit do první-
ho kola akce, konané pod záštitou náměst-
ka primátorky Zlína Mgr. Hynka Stesky,
mají už nyní možnost zapojit se do jejího
pokračování. Uzávěrka druhé etapy soutěže
proběhne 1. března 2009. Zaslané fotogra-
fie budou použity k propagaci města, a to
zveřejněním v propagačních materiálech,
kalendářích, na pohlednicích apod. 

Bližší informace zájemci naleznou na
www.mestozlin.cz, či v Městském informač-
ním a turistickém středisku.

Vítěz kategorie Zlínská zákoutí: Ing. Martin
Šťastný, Napajedla.

Vítězka kategorie Zlín město lidí: Zuzana
Königová, Zlín.

Vítěz kategorie Zlín město v pohybu: Mgr. Mi-
roslav Horák, Zlín.

Fotosoutěž pokračuje

Vědomostní historická soutěž pro žá-
ky a studenty základních a středních
škol byla vyhlášena v dubnu letošního
roku. Družstva žáků a studentů pomě-
řila své znalosti z historie republiky
a města Zlína. Do finále se dostalo 18
soutěžících družstev. Vítězem se stalo
družstvo žáků z 9. základní školy. Na
druhém místě se umístilo družstvo
Gymnázia T. G. M. a na třetím studenti
Gymnázia Lesní čtvrť. V kategorii jed-

notlivců, ve které bylo hlavním úkolem
vypracování seminární práce vztahující
se k historii Zlína a její Power-Pointová
prezentace, zvítězil student Josef Paták
z Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti. 

Vítězové soutěže si převzali odměny
na slavnostním večeru v Městském di-
vadle Zlín dne 27. října, jenž byl vyvr-
cholením oslav devadesátého výročí
vzniku samostatného Československé-
ho státu. -red-

Opět zvýhodněné bruslení pro děti
Statutární město Zlín připravilo, stejně

tak jako v minulém roce, možnost pravi-
delného bruslení pro žáky I. stupně zlín-
ských základních škol na druhé ledové
ploše. Bruslit se bude v úterý v době od
15.15 do 16.15 hodin.

Zájemci z řad žáků obdrží PRŮKAZ
malého bruslaře, který bude platný až
do konce letošní sezony. Průkaz oprav-
ňuje ke vstupu na 2. ledovou plochu.
Průkaz je nepřenosný a žákům bude

vydán na příslušné základní škole.
V případě ztráty průkazu je nutné ji 
ihned nahlásit na ředitelství základní
školy.

Držitel průkazu (1 žák) hradí za hodinu
bruslení 10 Kč.

Doprovod (1 rodinný příslušník) - 10 Kč.
Další rodinný příslušník - plná platba.
Využít 2. ledovou plochu ke zdokonale-

ní svých bruslařských schopností budou
moci žáci od prosince roku 2008.

22. 12.  2008 - 4. 1. 2009
22. 12. 14.00 - 15.30
23. 12. 14.00 - 15.30
25. 12. 10.00 - 11.30 17.00 - 18.30
26. 12. 14.00 - 15.30
27. 12. 10.00 - 11.30 17.00 - 18.30
28. 12. 14.00 - 15.30
29. 12. 14.00 - 15.30
30. 12. 14.00 - 15.30
31. 12. 10.00 - 11.30

1.   1. 14.00 - 15.30
2.   1. 14.00 - 15.30
3.   1. 17.00 - 18.30
4.   1. 13.30 - 15.00

Vstupné 40 Kč - PSG aréna

Poděkování
Pracovníci oddělení cestovního ruchu

vnitřních a vnějších vztahů děkují všem,
kdo reagovali na naši výzvu "Historický Zlín"
a darovali nebo zapůjčili své historické foto-
grafie či písemnosti. Výstava historických
materiálů pro veřejnost se konala ve II. pat-
ře radnice a byla součástí oslav devadesáté-
ho výročí vzniku samostatného Českoslo-
venského státu. 

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI 
o vánočních prázdninách 
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Vánoční andělské koledování o adventní neděli
Tradiční "Vánoční jarmark", spojený

s andělským koledováním, vánočními
zvyky a tradicemi, se uskuteční na
Základní škole Zlín, Křiby 4788 (17. ZŠ
Jižní Svahy) v neděli 14. prosince od
15.00 hodin.

Návštěvníci zhlédnou např. ukázky
paličkování, zdobení perníčků, tvoření
výrobků ze slámy a také si mohou kou-

pit dárečky vyrobené dětmi. Pro zájem-
ce o vlastní výrobu vánočních ozdob
a drobných dárků budou připraveny
dílny. Bude zajištěno malé občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

Na akci se podílí Základní škola Zlín
Křiby, Magistrát města Zlína, Odbor ži-
votního prostředí a zemědělství a Royal
Rangers. 

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V ÚTULKU
Setkání obyvatel města Zlína a jeho

okolí při akci nazvané "Vánoční strom
v útulku... tentokrát s hafany" zvolili
studenti Fakulty multimediálních ko-
munikací jako předvánoční formu po-
moci opuštěným psům a kočkám
v útulku. Setkání se bude konat 15.
prosince v čase od 16 do 19 hodin
v areálu Útulku pro zvířata v nouzi ve
Zlíně na Vršavě. 

Na návštěvníky akce čeká v útulku
slavnostní zahájení a program spojený
s atmosférou vánočních svátků. V pro-
gramu vystoupí pěvecký sbor Pavučina

ze Základní školy Komenského II ve
Zlíně. Žáci této školy zároveň přinesou
dárky pro obyvatele útulku v podobě
potřebného krmiva, teplých dek a hra-
ček. Po celou dobu bude nabízen voňa-
vý perník se svařeným vínem, který si
hosté mohou dopřát u Vánočního stro-
mu. Pro návštěvníky budou připraveny
speciální památeční baňky, které si bu-
dou moci zakoupit a následně jimi
ozdobit připravený vánoční strom.
Výtěžek z prodeje baněk bude věnován
na zajištění provozu útulku. Vstupné
bude dobrovolné. -red-

Vaše SMS může pomáhat
DMS - čili dárcovská SMS - je jedno-

duchý způsob, jak může každý držitel
mobilního telefonu zasláním SMS zprá-
vy podpořit neziskovou organizaci
"HANDICAP(?)" Zlín, která poskytuje
přímou pomoc lidem se zdravotním po-
stižením. Finanční prostředky z projek-
tu s názvem DMS KLIKA budou použity
na dofinancování sociálních služeb
a aktivit, jako je přeprava imobilních
osob, osobní asistence, volnočasové
programy pro děti a mládež a sport zra-
kově postižených. 

Po odeslání textové zprávy ve tvaru
DMS KLIKA na tel. číslo 87 777 obdrží
"HANDICAP(?)" Zlín 27 Kč. Cena DMS je
30 Kč. Pro případ pravidelné podpory
stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK
KLIKA na číslo 87 777 a každý měsíc po
dobu jednoho roku se dárci odečítá
částka 30 Kč. 

Více informací na www.handicap.cz
-red- 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA
JIŽ PO DESÁTÉ 

V týdnu kolem svátku Tří králů se
každoročně vydávají skupinky koled-
níků do ulic českých měst a obcí, aby
žádali o dary pro Charitu. Ve Zlíně
a okolních obcích organizuje sbírku
Charita Zlín. Výtěžek sbírky je určen
především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak soci-
álně potřebným skupinám lidí.
Nejméně desetina výnosu sbírky je
určena na humanitární pomoc do za-
hraničí.

Sbírku v regionu odstartuje
Tříkrálové setkání koledníků, všech
ostatních spolupracovníků a široké ve-
řejnosti z celé Střední Moravy v pátek 
2. ledna 2009 v 10.30 hodin v kostele
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Zahájí je
slavnostní mše celebrovaná otcem arci-
biskupem Janem Graubnerem, při níž
dostanou koledníci jeho požehnání.
Také zde budou posvěceny křídy - s ni-
miž budou králové psát nade dveře 
historicky známé C+M+B LP 2009
(C+M+B - Christus mansionem benedi-
kat - Kristus ať žehná tomuto příbytku)
- a kadidlo. Poté proběhne přímo v kos-
tele krátká beseda s otcem Janem, ko-
lem poledne vystoupí před kostelem
chrámový sbor působící při farnosti 
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně s Tříkrálo-
vým zpíváním, s nímž jistě pomohou
všichni přítomní!

Více informací o doprovodném pro-
gramu a vlastní sbírce na webové strán-
ce www.zlin.charita.cz.

Ing. Pavla Romaňáková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Vánoční strom na náměstí Míru ve

Zlíně slavnostně rozsvítí primátorka
Irena Ondrová v pondělí 15. 12. v 16
hodin. Slavnostní fanfáry zahrají truba-
či Velkého dechového orchestru a svá-
teční atmosféru podpoří vánoční hudba
Adama Michny z Otradovic v podání
zlínského pěveckého sboru Canticum
Camerale. Společně s ním si zazpíváme

koledy Pásli ovce Valaši, Z jedné strany
chvojka, Půjdem spolu do Betléma,
Narodil se Kristus Pán. Společné kole-
dování bude provázet každý den pro-
gramu vánočních trhů na náměstí
Míru. Zpěvníky koled dostanou diváci
na místě nebo si je mohou od 1. 12. vy-
zvednout v Městském informačním
a turistickém centru. 



Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

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

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

SPECIALIZOVANÁ

VÝKUPNA
BAREVNÝCH KOVŮ

Přílucká 168, Zlín
(trasa trolejbusu 1 a 11, od zastávky Pančava 50 m)

Vykupované odpady:
měď, hliník, bronz, mosaz, olovo, zinek, cín, nikl, nerez,
autokatalyzátory, trafa, elektromotory, slinuté karbidy,
izolované kabely, technické stříbro, autobaterie atd.

OTEVÍRACÍ DOBA: pracovní dny: 8 – 18 hodin
sobota: 9 – 12 hodin
neděle: zavřeno

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH:
22. – 23. 12. 8 – 18 hodin
24. – 26. 12. zavřeno
27. 12. 9 – 12 hodin
28. 12. zavřeno
29. – 30. 12. 10 – 17 hodin
31. 12. – 1. 1. zavřeno
od 2. 1. 2009 obvyklá otevírací doba

� 608 052 745  � 577 220 494

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PŘEJEME
HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!



24

SPORT V  PROSINCI

AEROBIK KLUB ZLÍN
Benešovo nábř. 1739, Zlín 
Tel.: 577 432 079, 608 751 612, e-mail: Stefl.charlie@tiscali.cz
V týdnu od 1. do 5. 12. Vánoční karneval - v běžných hodinách pohy-
bových kurzů pro předškoláky tentokrát na téma "na louce"
15. 12. Zlínský pohárek - otevřená soutěž v aerobiku pro děti 5-6, 7-8
a 9-10 let
Určeno začátečníkům

CVIČENÍ MEZI SVÁTKY 
29. 12. - 18.30 hod. power yoga - Ida Fraňková
30. 12. - 18.00 hod. - power yoga - 90 minut cvičení obohaceného o me-

ditaci a řízenou relaxaci - Jitka Zvolská
30. 12. - 19.00 hod. ABS Charles
Běžné hodiny:
Eva Urbanová - čtvrtek 10.30 hod. - P-class
BOSSA MIX - středa 19.30 - 20.30 hod., Blanka Hurárová
Power step x posilovací aerobik - pátek 17.30-18.30 hod. Blanka
Hurárová
Vydáváme přihlášky do nových kurzů PILATESU

Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
7. 12. Zlín - Vítkovice 

14. 12. Zlín - Liberec 
26. 12. Zlín - Kladno 
30. 12. Zlín - České Budějovice 

4.   1. Zlín - Mladá Boleslav 
Pro další informace sledujte oficiální internetové stránky klubu www.ho-
kej.zlin.cz

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

ŠKOLA BRUSLENÍ
Zveme chlapce předškolního věku a první třídy do školy bruslení a pří-
pravky. Naučíme tě bruslit - 4 tréninky na zkoušku zdarma. Pravidelné
tréninky v PSG aréně (2. ledové ploše)
Čtvrtek
- přípravka 15.30 - 16.30 hod., škola bruslení 16.45 - 17.45 hod.
Sobota - přípravka 8.30 - 9.30 hod., škola bruslení 9.45 - 10.45 hod. 
Neděle - škola bruslení 8.30 - 9.30 hod., přípravka 9.45 - 10.45 hod. 
Kontakt: tomas.valasek@hokej.zlin.cz, tel. 608 500 208.

Sportovní hala SK Zlín - Novesta Zlín 
13. 12. v 17.00 hodin - muži 

5. 12.
19.00 hod. - Proton U20 Zlín - SK UP BCM Olomouc B, přebor střední

Moravy mužů
6. 12.
13.30 hod. - Proton Zlín - Sokol Lanžhot, OP jižní Moravy mladších do-

rostenek
15.30 hod. - Proton Zlín - Sokol Lanžhot, OP jižní Moravy mladších do-

rostenek
17.00 hod. - Proton Zlín C - TJ Sokol Podolí, SOP jižní Moravy mužů, 

3. ZŠ
7. 12.

9.30 hod. - Proton Zlín C - BC Drozdi Velké Bílovice, SOP jižní Moravy
mužů, 3. ZŠ

13. 12.
14.30 hod. - Proton U14 Zlín - JBC Brno, žákovská liga 
17.00 hod. - Proton Zlín - SŠB Pardubice, II. liga žen
14. 12.

8.30 hod. - Proton U14 Zlín - Jiskra Kyjov, žákovská liga 
10.00 hod. - Proton Zlín B - Slavia Kroměříž B, OP II jižní Moravy mu-

žů, 3. ZŠ
11.00 hod. - Proton U20 Zlín - JVSB Uherské Hradiště, Livebox přebor

jižní Moravy mužů
13.00 hod. - Proton Zlín - Pliska Pardubice B, II. liga žen
20. 12.
14.30 hod. - Proton U16 Zlín - TJ Klatovy, extraliga kadetů
17.00 hod. - Proton Zlín - VŠB Ostrava, I. liga mužů
21. 12.

8.30 hod. - Proton U16 Zlín - Lokomotiva Plzeň, extraliga kadetů

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova
čtvrť, s výjimkou utkání SOP mužů, která proběhnou v tělocvičně 3. ZŠ,
Slovenská ul. Změna začátků utkání vyhrazena.
Pro aktuální informace doporučujeme všem zájemcům a fanouškům sle-
dovat internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. nástěnky u spor-
tovní haly Zelené.

Informace k vycházkám St. Chadima ml. mob. 731 504 655 nebo
604 799 727, St. Chadima st. tel. 606 507 871, J. Tomáše tel. 
737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí.

POZOR! Od 14. 12. platí nové jízdní řády, zkontrolujte si odjezdy. V pří-
padě změn budou tyto oznámeny v klubové skříňce naproti Mc Donaldu.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

BASKETBAL

VOLEJBAL

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

HOKEJ

AEROBIK
STŘEDA 3. 12. VĚTRNÝ MLÝN
8 km, sraz na točně MHD č. 11 P Příluky - průmyslová zóna v 9 hod., 
vede St. Chadim st. 
SOBOTA 6. 12. MIKULÁŠSKÁ VYCHÁZKA ŽDÁNICKÝM LESEM
12 km, odjezd do Bučovic vlakem ze Zlína v 6.31 hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 10. 12. TLUSTÁ HORA
8 km, sraz na točně MHD u Velkého kina ve Zlíně v 8.45 hod., vede 
St. Chadim st.
SOBOTA 13. 12. MIKULÁŠSKÁ JÍZDA MODRÁ
Turistika se zakončením ve vinném sklípku, odjezd v 6.15 hod. od
Velkého kina ve Zlíně, cena 300 Kč, vede St. Chadim ml.
SOBOTA 13. 12. PŘEDVÁNOČNÍ COURÁNÍ OKOLÍM VYŠKOVA
10-50 km, odjezd do Vyškova vlakem z Otrokovic v 6.25 hod., vede 
J. Tomáš.
STŘEDA 17. 12. LYSÁ
8 km, sraz na točně autobusu MHD č. 31 v 8.40 hod. v Jaroslavicích, 
vede St. Chadim st.
NEDĚLE 21. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ŠTRAPACE NA TROJÁK
12 km, odjezd do Vlčkové v 8 hod. z AN ve Zlíně, vede St. Chadim ml.
PÁTEK 26. 12. ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD OKOLO KOPNÉ
27. ročník populárního svátečního provětrání na tradičních trasách 10
a 20 km, s cílem v restauraci v Trnavě "Na rozcestí". 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 č. 4 - Kaufland od 7.30 do 8.30
hod. 
NEDĚLE 28. 12. ZA LIDOVÝM BETLÉMEM
Odjezd vlakem ze Zlína v 6.31 hod., jízdenka do Bystřice p. Hostýnem
zpáteční, vede J. Tomáš.
PÁTEK 29. 12. JUDITIN POCHOD NA KOPEČEK U OLOMOUCE
15 km, odjezd do Olomouce vlakem v 7.24 hod. z Otrokovic, vede St.
Chadim ml. 
ÚTERÝ 30. 12. PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA BRDO
10-14 km, odjezd vlakem do Starého Města ze Zlína v 7.34 hod., dál au-
tobusem do Salaše, vede J. Tomáš. 
30. 12. - 1. 1. 2009 SILVESTR V HÁJI
Odjezd 30. 12. v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, cena 2 200 Kč, ve-
de St. Chadim ml.
STŘEDA 31. 12. SILVESTROVSKÉ PROVĚTRÁNÍ
6-8 km, odjezd MHD do Velíkové od Tržnice v 8.08 hod., návrat v 11.45
hod. ze zastávky Na Vyhlídce, vede J. Tomáš.
ČTVRTEK 1. 1. 2009 
ZA NOVOROČNÍM ČTYŘLÍSTKEM NA TLUSTOU HORU
17. ročník tradičního zahájení nového turistického roku se uskuteční
v době od 14.00 do 16.00 hod. v objektu u vysílače na Tlusté hoře.
SOBOTA 3. 1. 2009 ZIMNÍ VÝSTUP NA HRAD HELFŠTÝN
Vede Roman Lechner.
ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU PŘEJE KČT ZLÍN! 

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
PO-PÁ 6.45-7.30 pro veřejnost jen 1 dráha na 50m bazénu
PO 6.00-8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
ÚT-PÁ 6.45-7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na 25m bazénu

Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 1. 12. otevřeno 6.00-11.00 / 17.00-21.00
SO /20. 12./ a NE /21. 12/ - Vánoční cena města Zlína 
SO /20. 12./ a NE /21. 12/ - pro veřejnost otevřena část bazénu 
ÚT 23. 12. otevřeno 6.00 -18.00
24. 12., 25. 12., 26. 12. ZAVŘENO
Od 27. 12. do 29. 12. otevřeno 9.00-20.00
ÚT 30. 12. otevřeno 9.00 -18.00
31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO
PA 2. 1. otevřeno 9.00-20.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 13.00–16.30/18.00–20.00
středa zavřeno
čtvrtek 15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 13.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00

Otevření dětského bazénu - výjimky:
PO 1. 12. 2008 otevřeno 17.00-20.00
ÚT 2. 12. otevřeno 14.00-16.30 / 18.00-20.00
ST 10. 12. a 17. 12. otevřeno také 13.00-14.00
ČT 11. 12. a 18. 12. otevřeno také 13.00-15.00
PO 22. 12. otevřeno 8.00-20.00
ÚT 23. 12. a ÚT 30. 12. otevřeno 9.00 -18.00
24. 12., 25. 12., 26. 12. ZAVŘENO
Od 27. 12. do 29. 12. otevřeno 9.00-20.00
31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO
PA 2. 1. otevřeno 9.00-20.00

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí 6.00–8.15
úterý 6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
středa 6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky/15.30–17.00
čtvrtek - pátek 6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota 10.00–19.00
neděle 9.00–19.00

Otevření 25m bazénu - výjimky:
PO 1. 12. 2008 ZAVŘENO
SO 6. 12. 2008 otevřeno 15.00-19.00
SO /20. 12./ a NE /21. 12/ - Vánoční cena města Zlína 
SO /20. 12./ a NE /21. 12/ - bazén UZAVŘEN
PO 22. 12. otevřeno 6.00 -10.00/11.00-18.00
ÚT 23. 12. a ÚT 30. 12. otevřeno 9.00 -18.00
24. 12., 25. 12., 26. 12. ZAVŘENO
Od 27. 12. do 29. 12. otevřeno 9.00-19.00
31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO
PA 2. 1. otevřeno 9.00-20.00

LÁZNĚ ZLÍN

OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, finské sauny, prohřívací kabinky, masáže, výuka potápě-
ní a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení-vodní aerobik, ob-
čerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.

Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.

TURNAJ V MINIKOPANÉ 
Basket bar pořádá 26. 12. ve Sportovní hale na Bartošově čtvrti 7. Turnaj
v minikopané. Sraz účastníků je v 8.30 hod.
Rozlosování proběhne 19. 12. v prostorách Basket baru v 18.00 hod.
Večerní program zahrnuje vyhlášení vítězů, předání cen a diskotéku. 
Startovné 1 600 Kč (náklady na provoz haly, občerstvení, ceny). 
Přihlášky v Basket baru do 17. 12. 
Kontakt: tel.: 603 879 301 a 577 271 494 

KURZY HUBNUTÍ STOB
Kurzy hubnutí vedené lektorkou společnosti STOB PharmDr. Renatou
Mičovou. 
Kurzy trvají 3 měsíce, každý týden je jedna lekce. Lekce se skládá ze cvi-
čení a teoretické části. 
Cílem kurzu je postupná změna životního stylu, která vede k trvalému
snížení váhy a zvýšení kvality života. Kurzy poběží od poloviny ledna kaž-
dý čtvrtek od 17.30 hod. do 20 hod. v klubovně kostela na Jižních
Svazích.
Kontakt: 
www.hubnutizlin.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761.

PILATES GYM
Nové ranní a večerní kurzy Pilates a kurzy Pilates pro muže
Kontakt: 
Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín, 
tel: 604 785 025

SPORTOVNÍ CENTRUM "K2" NA VRŠAVĚ:
Sál 1: Tae-bo, Fit-box, efektivní posilování břišních svalů, Aerobic, body
forming, Břišní tance pro děti i dospělé... Pilates, Powerjóga, Chi-toning,
Slow-toning... Novinka na "K2" - Bosu 
Sál 2: Spinning-lekce pro začátečníky, speciální lekce na spalování, pro
cyklisty.... a mnoho dalších 
Akce do konce roku: zvýhodněné, až poloviční ceny na vybrané lekce, při
zakoupení permanentky v hodnotě 3 tisíce a více získáte výživový plán
zdarma.Dětský koutek s hlídáním dětí, poradenství výživy, prodej spor-
tovní výživy a oblečení.
Kontakt: Sportovní centrum "K2", Zlín, Vršava 1492, tel.: 577 200 204,
604 260 020, 721 121 121, e-mail: K2@avonet.cz, www.K2sport.cz,
www.k2-bowling.cz

TENŠIN DÓDŽÓ
6. 12. - Mikulášské cvičení pro děti
Děti budou cvičit aikidó a kendó, hrát hry, dozví se něco o dalších bojo-
vých uměních. Součástí budou ukázky cvičení dospělých, cvičení s me-
čem a ukázky vybavení používaného při cvičení bojových umění. 
Začátek akce je v 9.00 hod., předpokládaný konec v 17.00 hod. Cvičení
se koná v místě sídla Tenšin dódžó (budova PLECA), Zlín - Prštné.
Poplatek: 70 Kč (člen oddílu), 100 Kč (nečlen)
Kontakt: www.tenshin.cz, tel. 608 953 743

KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Každý čtvrtek od 17 do 20 hod. na Orlovně ve Zlíně cvičení a teoretická
část. Vede lektorka společnosti STOB MUDr. Helena Andelová. Začátek
v lednu. 
Kontakt: tel.: 604 966 092, mail: h.andelova@seznam.cz

MIKULÁŠSKÝ BĚH 
SOBZ Zlín zve na 21. ročník Mikulášského běhu. Závod se uskuteční 
6. 12. v 10 hod. Start: Zlín - Příluky, fotbalové hřiště.
Prezentace od 9 hod. 
Délka hlavního závodu je 10 km. Běží se za každého počasí!

STROMEČEK V PŘÍRODĚ 
ASPV SK Zlín zve všechny dospělé a děti na tradiční předvánoční setká-
ní u "Stromečku v přírodě", které se uskuteční 17. 12. od 16.30 hod.
v prostoru staré střelnice Na Kamenci.
Přístupová cesta k místu setkání bude světelně vyznačena od předpo-
slední zastávky trolejbusu č. 4 - směr Vršava - sportovní areál.
Vezměte s sebou něco pro zvířátka, zvoneček, svíčku a prskavky na stro-
meček. 
Můžete si vzít taky něco na opečení na ohni, který bude připraven
u ozdobeného stromečku a jesliček.

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH 
SOBZ - Zlín zve na 19. ročník Štěpánského běhu. Závod se uskuteční 
26. prosince v 10 hod. Start: Zlín - Příluky, fotbalové hřiště.
Prezentace od 9 hod. Délka hlavního závodu je 10 km. Běží se za každé-
ho počasí! Oba závody jsou zařazeny v kalendáři vytrvalců ČR.
Kontakt: 
Jiří Prokop. tel. byt: 577 439 646, tel. zam.: 577 524 605, 
e.mail: prokop.beh@seznam.cz

SILVESTROVSKÁ JÍZDA 
ASPV SK Zlín vypravuje autobus na tradiční "Silvestrovskou jízdu
z Bumbálky na Soláň ". Autobus s označením ASPV bude přistaven 
31. 12. na parkovišti vedle Velkého kina. Odjezd v 6.45 hod., návrat do
Zlína v 15.00 hod. Uzávěrka přihlášek je 18. 12. Kromě potřebného spor-
tovního vybavení organizátoři doporučují vzít s sebou průkaz pojištěnce.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!
Kontakt:
Josef Pšenka (každou středu v klubovně ASPV na Sokolovně ve Zlíně od
11.00 do 16.00 hod.), tel.: 732 161 368.

PROSINCOVÉ AKCE V PŘÍRODĚ

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE



ásnější vý ístě

kriby@refima.cz
www.refima.cz

577 018 365
775 305 212
606 716 327

Zarámí 89
760 00 Zlín

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

www.aip.zlin.cz

BARBONE® W REBEL II

Herní po íta  s dvoujádrovým procesorem Intel Core 2 Duo pro každého s 

výsledkem 11430 bod  v herním testu 3D mark 2006 !!! Opera ní systém 

Windows Vista Home Premium je sou ástí sestavy! Dodáváme i tichou 

verzi ULTRA!

Procesor: INTEL® Core 2 Duo E8400 3,00GHz (6MB/1333), Grafi cká 

karta: nVIDIA GEFORCE 9800GT 512MB, Pam : 2x1024MB, Pevný disk:

250GB, Mechanika: DVD RW, Opera ní systém: Windows Vista Home 

Premium

Obj. .: 9344211

BARBONE® W FENIX

Nejlevn jší po íta  Barbone na trhu !!! Neváhejte a vym te starý po íta  za 

nový se zárukou 2+3 roky! Váš starý po íta  ekologicky zlikvidujeme!

Procesor: INTEL® Celeron 430 1,8GHz, Pam : 1024MB, Pevný disk:

160GB, Mechanika: DVD RW, Základní deska: ipset Intel G31, socket 

775, VGA, pam ti DDR2 , konektor SATA2, sí ová karta , slot PCIx, formát 

mATX Opera ní systém: Windows Vista Home Basic

Obj. .: 9344095

15.81215.812,-,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky

6.2286.228,-,-s DPH a všemi poplatky
 s DPH a všemi poplatky

VÁŠ OSOBNÍ 
ELEKTROMARKET

Te ovská 61, 763 02, Zlín

zlin@tsbohemia.cz

585 157 491

Obj. .: 9344095

, Zlín

WWW.TSBOHEMIA.CZ



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

- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 mil. Kč
 odpovídající nové výši pojištění vkladů

- největší spořitelní družstvo,
 bilanční suma 3,7 mld. Kč

- více než 5 800 klientů, přes
 12 let kvalitních služeb klientům

- nové sazby – navýšení pro oblíbená pásma

Nové pásmo
 úročení vkladů do 1,2 mil. Kč

Kval i tní  s lužby k l ientům

klientská linka MPU
577 211 317

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

Výše vkladu
(v tisícich Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)

3 6 12 18

100 - 400 3,9 4,2 4,4 4,7

400 - 800 4,3 4,7 4,9 5,0

800 - 1 200 4,5 4,9 5,2 5,3
V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních 
družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.

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

Notebook COMPAQ CQ60-135
× veliký 15,6" HD širokoúhlý lesklý displej × webkamera s mikro-

fonem × špičkový dvoujádrový procesor AMD Athlon™ X2 Dual-Core
QL-60 (1,9GHz) × 3GB operační paměti × prostorný a rychlý harddisk
o velikosti 320GB (5400rpm) × grafika NVIDIA GeForce 8200M ×
dvouvrstvá popisovací (Lightscirbe) DVD vypalovačka × podpora WiFi
× výstup HDMI × originální Windows Vista Home Premium + velký
balík programů × lehký - váží jen 2,72kg

16 990 Kč s DPH ... 14 277 Kč bez DPH

Externí HDD Toshiba 320GB
× malý 2,5" × neuvěřitelná kapacita 320GB × nevyžaduje žádnou
instalaci ani samostatné napájení!
1 990 Kč s DPH ... 1 672 Kč bez DPH * 

pr
o 

blí
žš

í i
nf

or
ma

ce
 vo

lej
te

 5
77

 0
02

 70
0.

 

Pl
at

í o
d 

4.
 11

. d
o 

28
. 1

1. 
20

08

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

20 990 Kč s DPH ... 17 639 Kč bez DPH

Poèítaè COMFOR BOXER II

0 Kč na prodejně /  0% navýšení*

0 Kč na prodejně /  0% navýšení*

TRHÁK

Originální veverka z filmuOriginální veverka z filmu

k počítačům COMFOR
BOXER I, I+, II
k počítačům COMFOR
BOXER I, I+, II

Doba ledová 2Doba ledová 2

COMFOR doporuèuje 
systém Windows VistaTM

Home Premium

- s numerickou
klávesnicí

Super notebook

Připoj - Ulož
- A přenášej!


