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v posledním letošním vydání magazínu vám
přinášíme rozhovor s lékařem Josefem Devátem,
členem Rady města Zlína.

Jak to vypadá s investicemi do zdravotnic-
tví na Zlínsku?

Do přístavby v Krajské nemocnici Tomáše Bati
ve Zlíně bylo investováno 23 milionů. Další inves-
ticí, která by byla velice významná pro Zlín a ce-
lý Zlínský kraj, bylo zřízení
Centra kardiovaskulární
péče, kde by pacient mohl
být léčen s potížemi srdce
komplexně. Náklady na je-
ho zřízení jsou asi 15 mili-
onů. V současnosti se uva-
žuje i o přesunu záchytky
z Kroměříže do krajského
města. Do rekonstrukcí
v kroměřížské nemocnici
investoval zřizovatel ne-
mocnic zhruba 8 milionů,
ale největší investicí je vý-
stavba Centralizace vybra-
ných provozů ve Vsetíně
v hodnotě cca 106 milionů. 

Jaká je přístrojová vy-
bavenost zdejších zdra-
votnických pracovišť?

Před rokem, po rekonstrukci 21. pavilonu,
vzniklo ve zlínské nemocnici Komplexní onkolo-
gické centrum, které je k dispozici více než 
18 000 pacientům s onkologickým onemocněním.
Centrum je vybaveno špičkovou technikou a jeho
důležitým přínosem je, že pacienti nemusí dojíž-
dět do podobných středisek v sousedních krajích.
Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve
Zlínském kraji a zhoubný nádor na plicích patří
mezi ty vůbec nejzákeřnější. Díky dotaci
Evropské unie získalo onkologické centrum tři
přístroje a jeden z nich je na plicním oddělení
zlínské nemocnice pro diagnostiku onkologických
onemocnění plic a bude sloužit pro celý kraj.
Nový přístroj výrazně zlepší diagnostiku a dokáže
odhalit i rozsah bujení.

Ubývá onkologických onemocnění?
Odborníci naopak očekávají, že během násle-

dujících 20 let stoupne počet onemocnění tohoto
typu trojnásobně. Zhoubné onemocnění potřebu-
je komplexní léčbu a ze strany ošetřujícího per-
sonálu individuální přístup ke každému pacien-
tovi. Je třeba zdůraznit, že rakovina nerovná se
smrt. Onkologická centra předávají své zkuše-
nosti praktickým lékařům prostřednictvím odbor-
ných seminářů, což je jedním z předpokladů to-
ho, že diagnostika onkologických onemocnění
bude včasná.

Máme ve Zlíně i jiná významná zdravotnic-
ká zařízení kromě Centra onkologie?

Mezi zdejší špičková pracoviště zcela jedno-
značně patří oční oddělení, kde provedli a prová-
dějí mnoho náročných operací, a to mnohdy jako
vůbec první v republice. Druhým výjimečným
zdravotnickým zařízením je klinika reprodukční
medicíny a gynekologie. Všechny ostatní medicín-
ské obory jsou pak na úrovni českého standardu.

Může běžný pacient v tuzemském zdravot-
nictví zaregistrovat nějaké novinky?

Tak zcela určitě mezi ně patří identifikační ná-
ramek, který dostane každý hospitalizovaný paci-
ent v nemocnici. Štítek obsahuje následující úda-
je: jméno, rodné číslo a oddělení, na kterém je
pacient ošetřován. Identifikační náramky jsou
nepřenosné a barevně se rozlišují. Personál ne-
mocnice musí kontrolovat údaje na štítcích před

každým podáním léků, aby
nedošlo k záměně pacien-
tů.

Je stále tak významná
prevence onemocnění?

Samozřejmě, prevence je
v medicíně vůbec nejdůle-
žitější, jde o zodpovědný
přístup, umožňující před-
cházet nemocem. V sou-
časnosti se preventivně vy-
šetřuje rakovina tlustého
střeva, cholesterol a krevní
cukr, prostata, dále probí-
hají oční vyšetření, vyšet-
ření řídnutí kostí a samo-
zřejmě mamografická vy-
šetření prsu. Zcela jistě lze
říci, že těch vyšetření je ví-
ce a že je to tak dobře.

Jaký je váš názor na hrozbu onemocnění
prasečí chřipkou?

Může nás trápit chřipka, běžná viróza nebo
můžeme onemocnět chřipkou prasečí. Její pří-
tomnost se prokazuje krevními testy. Pro zdravé
jedince se zdravou imunitou je chřipka samozřej-
mě zátěží, ale sama o sobě by zdraví nebo dokon-
ce život ohrozit neměla. Odborní lékaři při chřip-
ce nedoporučují užívat antibiotika, která působí
proti bakteriím, ale chřipku vyvolávají viry.
Nevyléčená chřipka může způsobit onemocnění
srdce nebo kloubů. Nejlepším lékem je spánek
a klid a omezit kontakt s dalšími lidmi.
Rehabilitace po prodělané chřipce je nutná - po-
zvolna zatěžovat organismus a aktivity jenom po-
stupně přidávat.

Obávanou prasečí chřipku může pacient pro-
dělat, aniž by to poznal. Onemocnění v tom pří-
padě proběhne bez příznaků a pokud se nevy-
skytne horečka, není infekce vážná. Očkování
vakcínou proti běžné chřipce je v tomto případě
smysluplné, i když někteří ošetřující mají jiný ná-
zor. Očkovací látky jsou zcela bezpečné, protože
obsahují jenom část viru, která nemůže onemoc-
nění vyvolat. Očkovány budou vybrané skupiny
osob. Mezi ně patří pacienti se srdečním onemoc-
něním, chorobami plic, astmatici, pacienti s chro-
nickou bronchitidou, diabetici atd. Očkování pro-
vedou obvodní lékaři.

Máte nějaká přání do nového roku 2010?
Přeji všem pevné a stálé zdraví, krásné a klid-

né vánoční svátky a hodně úspěchů v osobním
i profesním životě v následujícím roce.

Děkujeme za rozhovor 

Redakce 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
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SLOVO PRIMÁTORKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se jménem vedení města Zlína -

zejména s ohledem na velmi negativní kampaň v ně-
kterých tištěných médiích, vyjádřila ještě jednou
k tragické události z ledna letošního roku a k udá-
lostem, které následovaly.

Nešťastný pád stromu v cent-
ru Zlína měl za následek dva
dětské životy a další zraněné.
Od samého začátku jsme s ro-
dinami pozůstalých i s dalšími
postiženými v kontaktu. Město
Zlín ve snaze pomoci oběma ro-
dinám - a po dohodě s nimi -
v nejkratším termínu rozhodlo
o finanční pomoci na nejnut-
nější výdaje spojené s posled-
ním rozloučením. Při dalších
kontaktech s oběma maminka-
mi, psychology a částí veřejnos-
ti se zrodil nápad připomenout

neštěstí důstojným pietním místem. Pro posuzování ar-
chitektonických návrhů byla zřízena komise složená
z odborníků a zástupců veřejnosti. U výběrového řízení
byly přítomny maminky obou chlapců. 

S blížícím se termínem odhalení tohoto artefaktu se
rozjela ze strany některých médií velmi nevybíravá, ne-
citlivá, vrcholně neetická a k rodinám pozůstalých bez-

ohledná agresivní novinářská kampaň. Obě rodiny jsou
touto skutečností hluboce dotčeny a zasaženy a podni-
kají kroky k zamezení těchto iniciativ. 

Opakovaně zdůrazňuji za sebe i Radu města Zlína, že
finanční prostředky poskytnuté doposud městem
Zlínem oběma rodinám ve vztahu k oné tragické udá-
losti nebyly a ani nemohly být v žádném slova smyslu
odškodněním obou rodin. Tato záležitost bude dořešena
až po ukončení soudního jednání. 

Mé vyjádření je vedeno snahou vysvětlit nedostatečně,
či záměrně zkresleně informovaným občanům města
Zlína pravdivý obraz. Pro mne osobně je velmi skličují-
cí, že necelý rok po této bolestné události někteří jedno-
tlivci doslova "naletí" na novinářsky prvoplánově klade-
né anketní otázky zúžené na finanční vyrovnání
s rodinami, přičemž pomíjí skutečnou a nikdy nezhoji-
telnou bolest všech, kteří měli s touto událostí co doči-
nění.

PhDr. Irena Ondrová, primátorka

Dle přání obou rodin uvádíme ještě jejich společné
prohlášení. 

"S obsahem výše uvedeného článku plně souhlasí-
me a připojujeme se s žádostí o pochopení naší si-
tuace a zdržení se jakýchkoliv výroků ohledně výše
odškodnění, které nemůže být v současné době
v žádném případě určeno."

Rodiny obou chlapců

Vážená paní starostko,
jsem členkou občanského sdružení

Dlouhá cesta a koordinátorkou
Vzpomínkových akcí, tedy mimo jiné
i výstav prací našich zemřelých dětí.

Chtěla bych Vám opravdu z celého
srdce poděkovat za nás rodiče
a myslím, že i za naše děti, že jste
umožnila ve Zlíně uspořádat výstavu
"Láskyplné vzpomínky" v tak důstoj-
ném prostředí a krásných prosto-
rách. 

Jsem tak říkajíc "otcem" :-)) myš-
lenky, která se převtělila do jedno-
ho z projektů Dlouhé cesty -
Vzpomínkových akcí: výstav, turistic-
kých výšlapů, koncertů. Pochopila
jsem, jak mnoho tyto akce pro rodiče
zemřelých dětí (mě v to počítajíc) zna-
menají!

Podařilo se mi nashromáždit vý-
tvarné, literární a další práce dětí
a jejich rodiče je zapůjčují jen s vírou,
že můj slib zacházení s nimi, jako by
byly mého dítěte, bude beze zbytku
dodržen.

Když jsem s Ivetkou Coufalíkovou
v Praze o výstavě hovořila a předá-
vala jí zmiňované "poklady", nevědě-
la jsem, zda budu moci do Zlína na
vernisáž přijet, ale povedlo se mi
uvolnit se ze zaměstnání a z Prahy
do Zlína zavítat. Pozorovala jsem již
před zahájením zájem příchozích,

bedlivě naslouchala Vašemu citlivé-
mu projevu a sledovala, jak si vysta-
vené práce návštěvníci pročítají
a prohlížejí. To byla nejlepší odměna
pro mě i naše děti, které tu sice už
mezi námi nejsou, ale prostřednic-
tvím takovýchto akcí zůstávají i na-
dále. 

Vzhledem k tomu, že nás nikdo
(pravděpodobně kvůli připravenému
scénáři, do kterého jsem se nevešla
:-)), nepředstavil, rozhodla jsem se
Vám alespoň touto cestou ještě jed-
nou poděkovat za Vaši vstřícnost,
laskavost a citlivost, neboť velice
dobře vím, že téma výstavy
"Láskyplné vzpomínky" není téma-
tem, o které by instituce usilovaly
a mou osobní zkušeností je mnoho
žádostí, které i po zopakování zůsta-
ly bez odpovědi.

Před vernisáží jsem seděla s jed-
nou maminkou před vystavenými
pracemi našich dětí a ona mi celá ro-
zechvělá vyprávěla, svou ruku v mé,
o tom, co se děje kolem fontány ve
Zlíně. Zpočátku jsem tomu vůbec ne-
rozuměla. Vzhledem k tomu, že pří-
běh dvou chlapců, jejichž život ukon-
čil padlý strom, byl mediálně
sledován, návrh vybudovat na tom
osudovém místě fontánu se mi velmi
zalíbil, neboť stále prýštící voda mi

připadala jako symbol života, čisto-
ty, možná i slz nad ztrátou mladých
životů, ale i vstřícnosti magistrátu
vybudovat jakési pietní místo. Věřte,
že zkušenosti rodičů, kteří příběhy
tragických úmrtí svých dětí na seze-
ních Dlouhé cesty vyprávějí, jsou
právě opačné. Proto jsem obsah je-
jích slov nemohla pochopit. Stále
jsem jí kladla otázky, zda dobře ro-
zumím tomu, co mi sděluje. Bohužel
mě to jen utvrdilo v tom, že jsou mezi
námi lidé zlí, závistiví, netaktní a ne-
tolerantní a svým způsobem nešťast-
ní, kterým způsobuje radost znepří-
jemňovat život jiným namísto toho,
aby zpříjemnili nějakou činností ales-
poň ten svůj, když pomoci jiným ne-
umějí. 

Držím Vám osobně i projektu "fon-
tány" palce s jeho realizací a pevně
věřím, že až mě zase cesta zavede
do Zlína, půjdu se osvěžit k fontáně
a při pohledu na ni vzpomenu nejen
na všechny děti, které už mezi námi
nejsou (avšak my na ně stále s lás-
kou vzpomínáme), ale i na ty, kteří
vhodným způsobem dokážou tyto
láskyplné vzpomínky nějakým činem
vyvolat.

V úctě Vás zdraví
Líba Fáryová
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KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ PARKOVÁNÍ V CENTRU PROŠLO ZMĚNOU 

Zklidnit dopravu v samotném centru Zlína by měla
v minulém měsíci provedená dopravně organizační opat-
ření v ulici Bartošova. 

Kolmá parkovací místa jsou posunuta více do středu
komunikace tak, aby nezasahovala na soukromý poze-
mek. Dále došlo ke zrušení cca 15 podélných parkovacích
míst. "To umožní výjezd z kolmých parkovacích míst a do-
prava bude přehlednější pro řidiče i chodce," vysvětlil ná-
městek primátorky Miroslav Šenkýř. 

Upraven byl také režim pro zásobování. "Chceme, aby
zde byl obdobný režim jako v ulici Rašínova, tzn., aby zá-
sobovací vozy najížděly a parkovaly v Bartošově ulici
v ranních nebo nočních hodinách," zdůraznil M. Šenkýř.

■ DÍLČÍ ÚPRAVY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Na základě vyhodnocení připomínek k novým jízdním

řádům přistoupila Dopravní společnost Zlín - Otrokovice 
(DSZO) od 1. prosince k některým drobným změnám 

Dílčí změny jízdních řádů se týkají linek 11, 12, 13, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 51, 55 a 70. U ostatních linek nedo-
chází k žádným změnám. Souhrn všech změn jízdních řá-
dů bude dostupný na internetových stránkách www.ds-
zo.cz a bude vydána rovněž aktualizace jízdních řádů pro
mobilní telefony. DSZO už letos nebude vydávat změnové
lístky pro vložení do sešitových jízdních řádů, ale pro zá-
jemce bezplatně vytiskne zastávkový jízdní řád konkrétní
linky a zastávky u přepážek v předprodejních kancelářích
na Podvesné XVII, Školní, náměstí Práce, Jižních Svazích
v objektu supermarketu Billa a v Otrokovicích
u Společenského domu.

■ NEJLEPŠÍ MĚSTO PRO BYZNYS JE ZLÍN
Zlín získal 1. místo mezi dvanácti krajskými městy

v celorepublikovém srovnávacím výzkumu Město pro byz-
nys, který mapoval podmínky podnikání. Z 205 obcí s roz-
šířenou působností se statutární město Zlín umístilo na
9. místě. 

Ke kvalitnímu umístění přispělo hodnocení v oblasti
podnikatelské prostředí, tedy např. vysoký poměr podni-
katelů a firem, a také v oblasti přístup veřejné správy,
v níž se posuzovalo hospodaření obce, webové stránky,
úřední hodiny, počet úředníků, úspěšnost získávání do-
tací, informační otevřenost, počet sběrných nádob atd. 

Do soutěže zařadil její organizátor - časopis Ekonom -
všech 205 obcí s rozšířenou působností ze 13 krajů ČR.
Praha a její městské části byly vyhodnoceny zvlášť.
Hodnocení probíhalo na základě 50 kritérií rozdělených
do šesti oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostře-
dí, kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pra-
covního trhu, ceny a průzkum mezi podnikateli mezi více
než 8 tisíci podnikateli garantovaného renomovanou
agenturou Factum Invenio. 

■ ZLÍN ZAHÁJÍ MAPOVÁNÍ STAVU KANALIZACE 
NA VELÍKOVÉ
Kompletní pasport stávající kanalizace v místní části

Zlína - Velíkové, včetně geodetického doměření chybějí-
cích údajů a provedení kamerového průzkumu ve vybra-
ných lokalitách, bude výsledkem průzkumu stávajícího
stavu kanalizační soustavy, kterou provede město Zlín.
Dokončení díla je podmíněno klimatickými podmínkami
na konci roku. Pasport kanalizace je nezbytnou podmín-
kou a zároveň podkladem pro projekční řešení odkanali-
zování celé lokality. 

■ CESTU K HRADU MALENOVICE BUDOU UKAZOVAT
SMĚROVKY
Cestu k hradu Malenovice i dalším vybraným kultur-

ním a turistickým cílům bude nově ukazovat jednotné
značení, kterým chce Zlínský kraj zvýšit atraktivitu
a zkvalitnit služby v oblasti cestovního ruchu. O umístě-
ní ukazatelů k hradu Malenovice dlouhodobě usilovalo
město Zlín na základě požadavku místních obyvatel. Rada
města Zlína schválila uzavření smlouvy o vzájemné spo-
lupráci mezi Zlínským krajem a statutárním městem
Zlínem, na jejímž základě bude mít Zlín ve správě tři uka-
zatele u svých silnic - k hradu v Malenovicích a ke
Světlovu. Další ukazatele jsou u komunikací ve správě
Zlínského kraje.

■ DALŠÍ ZLÍNSKÁ HŘIŠTĚ DOSTANOU NOVOU TVÁŘ
Hřiště v Malenovicích na ulici Mlýnská, dětské hřiště

v Malenovicích na tř. Svobody a dětské hřiště a sportoviš-
tě v Prštném jsou další tři hřiště na území krajského měs-
ta, která v průběhu letošního roku dostanou nový povrch,
příp. hrací prvky. "Ve všech případech tak plníme přání
komisí místních částí. Jedná se tedy o priority obyvatel
těchto lokalit," zdůraznil náměstek primátorky Hynek
Steska a dodal, že celkem město za tyto tři akce zaplatí ví-
ce než 3,5 milionu korun.

■ ZLÍN KUPUJE ŠEST INFORMAČNÍCH MĚŘIČŮ 
RYCHLOSTI
Celkem šest informačních měřičů rychlosti, které

budou umístěny v místních částech 2x Velíková,

Malenovice, Jaroslavice, Mokrá, Louky, koupí měs-
to Zlín. 

■ NA ZLÍNSKÉ RADNICI BUDE DALŠÍ NÁDOBA 
NA VYŘAZENÉ ŽÁROVKY A BATERKY
Použité světelné zdroje, žárovky, zářivky a baterie bu-

dou moci obyvatelé odložit také na detašovaném praco-
višti Magistrátu města Zlína v budově na Zarámí.

V rámci rozšiřování sítě sběrných míst pro konečné
uživatele kolektivního systému zde umístí speciální nádo-
bu společnost Ekolamp. "Bude to stejná nádoba, jakou
máme již na radnici dole v informačním středisku," dopl-
nil náměstek primátorky Hynek Steska. 

■ ŘEDITELE DIVADLA BUDE VYBÍRAT TÖPFER,
PLEŠÁK A DALŠÍ OSOBNOSTI 
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěv-

kové organizace Městského divadla Zlín schválila Rada
města Zlína, která současně jmenovala devítičlennou vý-
běrovou komisi. "Jejími členy jsou skuteční odborníci, ja-
ko např. prorektor Janáčkovy akademie múzických umě-
ní v Brně Miroslav Plešák, ředitel Divadla na Fidlovačce
Tomáš Töpfer, režisér a odborný asistent Divadelní aka-
demie múzických umění Ivan Rajmont, ředitelka Institutu
umění - Divadelní ústav Pavla Petrová, ředitel a režisér
Městského divadla Brno Stanislav Moša, ředitel divadla
DISK a vedoucí katedry produkce DAMU Michal
Lázňovský, kvestorka a pedagožka Janáčkovy akademie
Lanka Valová. Za město Zlín budu v komisi já a člen
správní rady Městského divadla Zlín Boris Popesko," vy-
jmenovala primátorka města Zlína Irena Ondrová.

Cílem výběrového řízení je najít kvalitní náhradu za
stávajícího ředitele, jehož působení v Městském divadle
Zlín by mělo být završeno spolu s aktuální divadelní se-
zonou.

■ STAVBA KŘIŽOVATKY ANTONÍNOVA JE V PŘÍPRA-
VÁCH
Kácení osmnácti jilmů u tř. T. Bati je dalším příprav-

ným krokem pro stavbu křižovatky Antonínova - tř. T.
Bati - areál bývalého Svitu ve Zlíně. Kácení povolil orgán
ochrany přírody.

"Křižovatka otevře vjezd do areálu, který již není vý-
robní, a odlehčí jedné z nejfrektovanějších zlínských kři-
žovatek," vysvětlil náměstek primátorky Miroslav Šenkýř.

Jen za "přípravné akce" , jako byly např. výkupy po-
zemků, asanace stávajících objektů, projektová doku-
mentace, inženýrské sítě atd., zaplatilo město Zlín cca
dvacet milionů korun. Celková cena bude výsledkem vý-
běrového řízení. Na realizaci se budou finančně podílet
Ředitelství silnic a dálnic, Zlínský kraj a město Zlín. 

Práce na vlastní úpravě silnice I/49 budou zahájeny
na jaře 2010.

■ SENIOŘI Z ČECH A SLOVENSKA SPOLEČNĚ
Navázat na úzké vztahy seniorů z obou stran českoslo-

venské hranice z dob před rozdělením společného státu,
prohloubit vzájemnou spolupráci mezi seniory v regionu
Bílé Karpaty a získat nové informace o tomto regionu je
cílem projektu "Můj domov - region Bílé Karpaty".

"Projekt by měl zahájit v září, případně říjnu příštího
roku. Jednou za 14 dní by se pro seniory na obou stra-
nách hranice uskutečnila přednáška nebo exkurze.
Plánujeme také dvě společné dvoudenní a dvě třídenní
akce. Vždy dvě v Čechách a dvě na Slovensku," upřesnil
náměstek primátorky Miroslav Kašný a dodal, že projekt
by měl probíhat po dobu jednoho kalendářního roku. 

Na projekt "Můj domov - region Bílé Karpaty" chce
město Zlín žádat dotaci 20 tisíc EUR z Fondu mikropro-
jektů. "Celkový předpokládaný rozpočet projektu je cca
700 tisíc korun," doplnil M. Kašný.

■ NOVÉ PRACOVIŠTĚ CT V PROVOZU 
Prostory nového pracoviště CT v listopadu otevřela

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně. Vznikly
rekonstrukcí 90 metrů čtverečních stávajících prostor ra-
diodiagnostického oddělení v budovách č. 23 a 24 a no-
vostavbou mezi nimi o rozloze cca 180 metrů čtverečních.
Prostory byly postupně vybaveny potřebným zařízením
a přístroji a na konci října sem byl umístěn nový CT pří-
stroj.

"Nové CT pracoviště umožní navýšení denního prů-
chodu pacientů, především však umožní během jednoho
vyšetření zobrazit větší rozsah těla, takže část onkologic-
kých pacientů už nebude muset přijít dvakrát, ale pouze
jednou. Výrazným způsobem zrychlí vyšetření u polytrau-
mat, kde rychlost hraje stěžejní roli při dalším postupu,"
informoval primář radiodiagnostického oddělení Zdeněk
Trávníček.

Na novém CT přístroji bude možné díky jeho techno-
logii a softwarovému vybavení provádět také typy vyšetře-
ní, které stávající přístroj neumožňoval. "Jedná se o vir-
tuální kolonoskopii, kompletní cévní diagnostiku
a neinvazivní zobrazení struktur srdce včetně koronár-
ních cév," vysvětlil lékař radiodiagnostického oddělení Jiří
Tesař. 
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Některé chodníky budou
V ZIMĚ NEUDRŽOVANÉ 

Realizace Integrovaného plánu
rozvoje města Zlína pokračuje

Konference představila úspěšné projekty
Přestože se délka chodníků, které budou

letošní zimu v péči Technických služeb Zlín,
zvětší ve srovnání s loňským rokem o polovi-
nu a vzroste na 127 kilometrů, zůstane 159
kilometrů chodníků na území krajského měs-
ta bez zimní údržby. Jedná se zejména o ty
úseky, které využívá ve srovnání s ostatními
menší množství osob, úseky, namísto nichž
lze využít jinou komunikační trasu nebo kte-
ré parametrově neodpovídají požadavkům
strojové údržby.

Chodníky na území Zlína byly rozděleny do
skupin podle naléhavosti údržby. Na chodní-
cích v prvním pořadí důležitosti musí tech-
nické služby zmírnit závady ve schůdnosti do
12 hodin od ukončení spadu sněhu, ve dru-
hé skupině do 36 hodin a ve třetí a čtvrté do
72 hodin. U chodníků prvního až třetího po-
řadí důležitosti je plánována strojová údržba
a u čtvrtého pořadí důležitosti ruční údržba.
Již zmíněných 159 km chodníků zůstane 
bez údržby. 

Přesné informace o všech chodnících v kraj-
ském městě i jejich rozdělení do skupin zimní
údržby, příp. o tom, že se chodník nebude udr-
žovat, najdou obyvatelé na Městském infor-
mačním a turistickém středisku na radnici,
Odboru dopravy silničního hospodářství, na
Odboru správy majetku Magistrátu města
Zlína, v kancelářích místních částí a také na
internetových stránkách města.

Obdobně jako Zlín postupují také další měs-
ta na území celé republiky. Uvedený postup při
vymezování neudržovaných chodníků je plně
v souladu s tzv. "chodníkovou novelou", která
nabyla účinnosti v tomto roce. Podle ní totiž
město jako vlastník chodníku pouze odpovídá
za škody, jejichž příčinou byla závada ve
schůdnosti chodníku. Zda bude chodníky sku-
tečně udržovat a v jakém rozsahu, je ponechá-
no jeho úvaze. Navíc může město svým naříze-
ním vymezit úseky chodníků, na nichž se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,
a stanovit rozsah, způsob a lhůty odstraňová-
ní závad ve schůdnosti chodníků. Zákon o po-
zemních komunikacích sice předpokládá, že
v zimě neudržované chodníky mají být označe-
ny značkou dle prováděcích právních předpi-
sů, v těchto předpisech však dosud takováto
značka není obsažena. Proto povinnost vlastní-
ka označovat neudržované úseky chodníků
fakticky nenastává a platí, že chodec musí
v praxi přizpůsobit svou chůzi aktuálním pově-
trnostním podmínkám a z nich vyplývajícímu
skutečnému stavu schůdnosti chodníku.

K zimní údržbě ve Zlíně se vyjadřovaly také
komise místních částí. 

Pro letošní rok město Zlín nově zpracovalo
také "Plán zimní údržby města Zlína pro kala-
mitní stavy", který stanoví postup v době, kdy
povětrnostní situace, dlouhodobé intenzivní
sněžení, náledí, námraza atd. způsobí nesjízd-
nost nebo neschůdnost místních komunikací
tak, že je kapacitně a technicky nepůjde zvlád-
nout běžnými službami a prostředky. V těchto
situacích budou pracovníci technických služeb
provádět údržbu jen vybraných nejdůležitěj-
ších lokalit vedených v I. a II. pořadí důležitos-
ti, a to opakovaně. To znamená, že po zajištění
sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodní-
ků v I. pořadí důležitosti se bude přecházet
k zajištění II. pořadí důležitosti. Tato činnost
bude probíhat nepřetržitě do odvolání krizo-
vým štábem. 

-mm-

Ve dnech 14. - 15. 10. 2009 se z inicia-
tivy Euroregionu Bílé-Biele Karpaty usku-
tečnila mezinárodní 10. bielokarpatská
konference ve Starém Hrozenkově, jejímž
cílem bylo prezentovat úspěšné projekty
přeshraniční spolupráce ve Zlínském
a Trenčínském kraji. Zlínský radní Tomáš
Úlehla působí od roku 2003 ve funkci
předsedy Regionu Bílé Karpaty a střídá se
po dvou letech v předsednictví euroregionu
se slovenským kolegou z regionu Biele
Karpaty se sídlem v Trenčíně. Město Zlín je
významným členem sdružení Region Bílé
Karpaty V nedávné době byl spuštěn Fond
mikroprojektů pro plánovací období 2007 -
2013, který umožní čerpat téměř 250 mil.
Kč na podporu československé vzájemnos-
ti, zachování tradičních řemesel i kultur-
ních zvyklostí, rozvoj cestovního ruchu
a propagaci celého euroregionu. Zcela ne-
tradičně, a o to více atraktivně, je koncipo-
ván nový projekt "Opera? Jo! Opera.", kte-
rý populárním způsobem přibližuje mladé
generaci tento zatím ještě stále okrajový
žánr vážné hudby. Opera i opereta se totiž
"dají dělat" téměř v každém prostředí.

V projektu se společně angažují dětští
amatérští a dospělí profesionální interpre-
ti z uměleckých škol v obou regionech,
Městského divadla Zlín, zlínské
Filharmonie Bohuslava Martinů, brněnské
Janáčkovy akademie múzických umění (se
slovenskými umělci) a Divadla J. K. Tyla
v Plzni (dirigent a odborný garant).
Premiéra proběhla 15. listopadu ve Zlíně,
ale další představení budou v příštích mě-
sících či letech prezentována na obou stra-
nách československé hranice. -red- 

V říjnu 2009 byla podepsána
Smlouva o realizaci Integrovaného
plánu rozvoje města Zlína (IPRM),
podle které může město Zlín čerpat
finanční dotaci do výše 18 mil. EUR
na realizaci svých projektů
z Regionálního operačního programu
Střední Morava. 

"Největší část dotace - více než 330 mil.
Kč - bude použita na výstavbu poly-
funkční budovy Kongresového centra,
která již byla zahájena v červenci letošní-
ho roku," uvedl 2. náměstek primátorky
a zároveň předseda Řídicího výboru
IPRM Miroslav Hladík. Podpořeny z ROP
v rámci IPRM mohou být také další pro-
jekty, zaměřené na rozvoj kulturních,
společenských a vzdělávacích aktivit
včetně doprovodné infrastruktury ve vy-
mezené zóně v centru města Zlína.

"Jedná se například o rekonstrukci
podchodu u Svitu nebo revitalizaci par-

ku Komenského a dalších ploch v cent-
ru města," doplnil náměstek Hladík.
V rámci IPRM lze však podpořit i pro-
jekty, které jsou předkládány se žádostí
o dotaci do dalších operačních progra-
mů EU. "Pokud je projekt v souladu
s IPRM, vystavíme žadateli potvrzení,
na základě kterého může získat bodové
zvýhodnění při hodnocení projektové
žádosti ve zvoleném operačním progra-
mu," vysvětlil náměstek Hladík a dodal:
"Tímto způsobem podpořilo město již
několik projektů Univerzity T. Bati,
v poslední době například projekt vybu-
dování Evropského centra polymerních
systémů, jehož cílem je udržet ve Zlíně
excelentní výzkumnou kapacitu v obo-
ru polymerních věd, která bude mít
prestižní postavení jak v rámci univer-
zity, tak i Zlínského regionu, při využití
vynikajícího personálního zázemí, které
je v regionu vytvořeno." -red-

Zasedání Řidícího výboru IPRM, na snímku zleva: předseda výboru a II. náměstek primátorky Miroslav
Hladík, primátorka města Zlína Irena Ondrová, I. náměstek primátorky Martin Janečka a tajemnice
Magistrátu města Zlína Helena Eidová.
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PODĚKOVÁNÍ
Odbor kanceláře primátora děkuje touto

cestou 74 dobrovolným spolupracovníkům
Magistrátu města Zlína, kteří zajišťují pře-
dávání dárků a kytiček pro jubilanty města
Zlína. V letošním roce navštívili 1 750 spo-
luobčanů u příležitosti jejich životních výro-
čí 75, 80, 85, 90 a více let. 

Vážení přátelé, velmi si ceníme Vaší ne-
zištné práce a přejeme Vám příjemný čas
Vánoc a šťastný nový rok. 

Magistrát města Zlína,
Odbor kanceláře primátora 

Zápis do první třídy ZŠ

Zlín ocení nejúspěšnější sportovce za rok 2009
Magistrát města Zlína jako každoročně

vyhlásí a ocení jednotlivce a nejúspěšněj-
ší kolektiv za vynikající sportovní výsled-
ky a vzornou reprezentaci města Zlína.

Nominace kandidátů na nejúspěšnější
sportovce, popř. na Cenu fair-play za rok
2009, trvá do 5. ledna 2010. 

Letos budou oceněni: 
■ nejlepší sportovec a nejúspěšnější spor-

tovní kolektiv města Zlína;
■ devět individuálních sportovců podle

abecedního seznamu bez uvedení pořadí za
vynikající sportovní výsledky a vzornou re-
prezentaci města Zlína podle kritérií schvá-
lených Radou města Zlína;

■ nejúspěšnější zdravotně postižený spor-
tovec;

■ Cenou primátorky nejlepší sportovec
nebo sportovní kolektiv v kategorii mládeže.

■ případně může být udělena i Cena fair-
play za mimořádný čin na sportovním poli. 

Závazné formuláře návrhů a informace
poskytuje Odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města
Zlína (detašované pracoviště Zarámí), tel.
577 630 343, p. Hráčková nebo na
www.zlin.eu v sekci Občan - Formuláře -
Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.

-red- 

FARNÍ KOSTEL VE ZLÍNĚ SE PO 250 LETECH DOČKAL GENERÁLNÍCH OPRAV
Kostel sv. Filipa a Jakuba je jedna

z nejstarších dochovaných historic-
kých staveb ve Zlíně. Je památkově
chráněný, a proto všechny stavební
práce probíhaly v souladu s podmínka-
mi památkové péče.

V letošním roce pokračovaly velké opravy
na kostele, které byly započaty již v roce
2008. Od počátku roku 2009 byla provede-
na oprava kůru, kotelny, vzduchotechniky,
Lurdské kaple a kaple nad sakristií.
Dokončení oprav ve věži kostela se zavěše-
ním nových zvonů bylo završeno instalací
výstavních panelů o historii a opravách kos-

tela. Prvním prázdninovým dnem byla zahá-
jena oprava střechy včetně výměny napade-
ných dřevěných prvků krovu, výměna kryti-
ny, klempířských výrobků a hromosvodu,
která byla ukončena v polovině října tohoto
roku. Souběžně probíhaly práce na venkov-
ním odvlhčení kostela včetně sanačních
omítek a venkovní úprava vstupů do koste-
la. Tyto zásadní opravy byly ukončeny v mě-
síci listopadu vnitřní výmalbou kostela.

Statutární město Zlín letos na tyto opravy
přispělo částkou 7 800 000 Kč. 

Mgr. Miroslav Kašný,
náměstek primátorky

Informace k poplatkům 
za komunální odpad a psy

• Obecně závazné vyhlášky k těmto po-
platkům budou schváleny na jednání za-
stupitelstva 10. 12. 2009.

• Kompletní znění bude uveřejněno
v lednovém čísle Magazínu Zlín.

• Změny v přihláškách k poplatkům
(počet poplatníků, adresa, perioda platby
apod.) je třeba nahlásit před tiskem poš-
tovních poukázek nejpozději do konce
února 2010.

• Platby poplatků musí být provedeny
podle zvolené periody platby v ode-
vzdané přihlášce a podle termínu sta-
noveného v obecně závazné vyhlášce,
jinak je to posuzováno jako dluh, který je
poplatníkovi vyměřen platebním výmě-
rem s 50% navýšením.

• Poštovní poukázky budou doručeny
poplatníkům v průběhu měsíců března
a dubna 2010.

• Přijaté platby jsou vždy přednostně
použity na úhradu dluhů.

Informace a formuláře získáte na:
Magistrátu města Zlína, detašované

pracoviště Zarámí 4421, 2. patro, Odbor
ekonomický, oddělení účtárny, daní
a poplatků 

Úřední dny: PO a ST 8 - 17 hod.
Kontakt: 
- komunální odpad - Naděžda

Vojáčková, tel. 577 630 313, Martina
Musilová, tel. 577 630 382, Bohuslava
Trňáčková, tel. 577 630 384, 

- psi - Romana Hábová, tel. číslo 
577 630 329, Jarmila Neradilová, tel. 
577 630 328, Milada Kolínská, tel. 
577 630 375, fax: 577 630 318, e-mail:
miladakolinska@muzlin.cz nebo na
www.zlin.eu

SPRÁVNÍ RADA
KULTURNÍHO FONDU

MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Kulturního fon-
du města Zlína:

na akce, projekty v 1. čtvrtletí 2010 pro ob-
lasti:

a) estetická výchova dětí a mládeže
b) mimořádné kulturní akce na území

města Zlína 
c) reprezentace na kulturních akcích mi-

mo město Zlín
d) rozvoj amatérské a místní kultury, zá-

jmová umělecká činnost
e) podpora profesionálních kulturních ak-

tivit
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 kultur-
ní činnost. Na poskytnutí dotace není
právní nárok.
Termín uzávěrky je ve čtvrtek 17. 12.
2009 do 14.00 hodin. 
Závazné formuláře žádostí o dotaci a infor-
mace 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.zlin.eu, Občan - Úřední deska -
Formuláře - Odbor kultury. 

PhDr. Irena Ondrová,
předsedkyně správní rady 

Kulturního fondu města Zlína

Zápis pro školní rok 2010 - 2011 se koná 
15. 1. 2010 
• od 13 do 18 hodin, 
• pouze ZŠ Zlín, Kvítková 4338, od 8.30 do

17 hodin. 
Bližší podrobnosti budou uvedeny na pla-

kátech a letácích, které budou vyvěšeny v ak-
tuálním termínu na jednotlivých základních
i mateřských školách. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO 1. TŘÍDY 
Výběrové řízení do 1. třídy zaměřené na vý-

tvarnou výchovu se koná 
• 7. ledna 2010 od 16.00 hod - ZŠ

Komenského I, Havlíčkovo nábř. 3114, Zlín
(4. ZŠ Zálešná) (nejde o zápis). Řízení se mo-
hou zúčastnit děti, které rády malují, kreslí,
modelují a baví je výtvarné činnosti. S sebou
3 - 5 výkresů z MŠ a pastelky. Malují na for-
mát A3.

Kontakt: tel: 577 044 718, 577 044 711;
e-mail: info@zskom1.cz; www:zskom1.cz 

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ 
Podání žádostí o přijetí dětí k předškolní-

mu vzdělávání do mateřských škol ve Zlíně
pro školní rok 2010 - 2011 je možné v pří-
slušných mateřských školách v termínu od
12. do 13. 4. 2010 

ZLÍNSKÁ ŽIVNOSTNICE SE UMÍSTILA
V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE

Na třetím místě krajského kola celore-
publikové soutěže Živnostník roku 2009
se umístila majitelka oděvní firmy Alice
Milušková ze Zlína. "Ocenění je pro nás
velkým impulzem a důkazem, že to, co
děláme, má smysl. Věřím, že příští rok se
mi podaří postoupit i do celostátního ko-
la. I když konkurence je velká," řekla 
A. Milušková.

Svou firmu zřídila již v roce 1994. Od
roku 1995 se specializuje na šití oděvů
pro volný čas a sport, zejména v nadměr-
ných velikostech. 

Celostátní soutěž Firma roku a Živ-
nostník roku vyhlašují Hospodářské no-
viny. Soutěže jsou určeny všem firmám
s obratem do 1,4 mld. Kč a dvouletou
účetní historií a každému živnostníkovi
v zemi, který je minimálně 1 rok držite-
lem platného živnostenského listu.
Z účastníků soutěže Zlaté stránky Živ-
nostník roku 2009 postoupí vždy ta nej-
více originální, funkční a komplexní řeše-
ní podnikatelských myšlenek a nápadů.
Finalisté vybraní odbornou porotou bu-
dou představeni veřejnosti prostřednic-
tvím profilových medailonků v médiích.
Celostátního vítěze určí veřejnost pro-
střednictvím SMS hlasování.

-mm- 

12_pros_09  20.11.2009 13:51  Stránka 5



6

V dopoledních
hodinách první-
ho října 2009
jsme slavnostně
otevřeli novou
s l u ž e b n u

Městské policie Zlín, která se nachází
hned vedle vstupu do areálu Zoologické
zahrady Lešná.

Služebnu zde jsme otevřeli hlavně proto,
abychom vyšli vstříc severovýchodním
částem statutárního města Zlína a zajisti-
li tak služby našich strážníků pro cca 12
tisíc obyvatel na kvalitativně vyšší úrovni
než dosud. Doposud totiž musely hlídky
MP Zlín do Štípy, Kostelce či Velíkové vy-
jíždět z centra města. Nejedná se tedy
pouze o služebnu jako takovou, ale přede-
vším její obsazení samotnými strážníky,
kteří nad rámec běžného výkonu služby
budou nejbližším partnerem právě zdej-
ším obyvatelům, zástupcům komisí míst-
ních částí, ale také dalších organizací, kte-
ré na svěřeném teritoriu působí. Podobný
model se nám velmi osvědčil již v takových
lokalitách, jako jsou Jižní Svahy či
Malenovice. Proto klademe velký důraz na
jeho zpřístupnění i obyvatelům místních
částí, jako jsou Lužkovice, Velíková,
Kostelec, Štípa apod. Druhým podstatným
důvodem, který nás vedl ke zřízení služeb-
ny městské policie právě v blízkosti areálu
Zoo Lešná, je skutečnost, že v době vyso-
ké návštěvnosti, prakticky od jara do polo-
viny podzimu, je velmi palčivým problé-
mem hustý dopravní provoz a parkování
vozidel. Očekáváme proto, že strážníci
s vysokou mírou místní znalosti budou

nastíněné problémy nejen řešit, ale zejmé-
na jim předcházet. Samozřejmě, že nelze
předpokládat, že problémy v dopravě vyře-
ší pouze přítomnost strážníků, je to však
jedno dílčí opatření, které by této situaci
mělo napomoci. 

Co se týče samotného objektu, ve kte-
rém nová služebna sídlí, podařilo se nám
nalézt společnou dohodu s představi-
teli městské příspěvkové organizace Zoo
Lešná, a tak jeho využití bude širší.
Zatímco pro strážníky je vyhrazeno pod-
kroví se samostatným vstupem, celé pří-
zemí využije právě Zoo Lešná, která zde
rozšíří okruh služeb poskytovaných svým
návštěvníkům. Tím pádem i na investič-
ních nákladech, které rekonstrukce ob-
jektu stála, se podílelo statutární město
Zlín se zoologickou zahradou společně. Za
důležité považuji také zmínit, že součástí
stavby bylo také vybudování nové kanali-
zace pro část Štípy. 

Kontaktní údaje k okrs-
kovým pracovištím

Štípa
tel.: 577 158 977
e-mail: 
okrsekstipa@muzlin.cz
adresa: 
Lešná 138, 763 14 Štípa
úřední hodiny: 
ST 16 - 18 hodin

Jižní Svahy
tel.: 577 144 886
e-mail: okrsekjiznisva-

hy@muzlin.cz

adresa: Okružní 4699, 760 05 Zlín
úřední hodiny: 
PO - PÁ 9 - 10 hodin, 15.00 - 16.00 ho-

din, 19.00 - 20.00 hodin
SO, NE 19.00 - 20.00 hodin

Malenovice
tel.: 577 105 220
e-mail: okrsekmalenovice@muzlin.cz
adresa: 
Zabrání 546, 763 02 Malenovice
úřední hodiny: 
PO - NE 6.00 - 7.00 hodin, 13.00 -

14.00 hodin, 18 - 19 hodin

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych se v tomto čísle Magazínu města Zlína
vrátil k otevření nové služebny Městské policie Zlín a také
abych vám kromě kontaktních údajů na tuto služebnu při-
pomenul i údaje k okrskovým služebnám na Jižních
Svazích a v Malenovicích.

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY 

VÍŠ, S KÝM CESTUJEŠ? - preventivní akce 
Podle statistik Policie ČR stále na-

růstá nápad trestné činnosti formou
kapesních krádeží. Nejčastěji k nim
dochází v místech s největší kon-
centrací lidí, kteří jsou rozptýleni
různými podněty - nákupem, výbě-
rem zboží, nastupováním a cestová-
ním ve veřejné dopravě. Vinou zlo-

dějů přichází občané města o nema-
lé finanční částky, osobní a cenné
věci. 

Z tohoto důvodu se město Zlín letos
rozhodlo, že zpracuje preventivní kam-
paň k této problematice. 

Na náklady města, ve spolupráci
s Policií ČR, byly odbornou firmou gra-

ficky zpracovány a vyrobeny velké té-
matické City boardy, které budou 
v období listopad 2009 až únor 2010
umístěny na sedmi vozech MHD u ná-
stupních dveří. Na obrázku je žena ces-
tující v MHD, která nevěnuje dostateč-
nou pozornost své kabelce a je
okrádána.

Takto realizovanou preventivní kam-
paní chce město oslovit co nejvíce svých
občanů - těch, kteří vozy MHD potkáva-
jí jako chodci, těch, kteří je míjejí jako
řidiči a hlavně těch, kteří se přepravují
ve vozech MHD.

Kampaň bude probíhat v období, kdy
počet krádeží narůstá. Tímto načasová-
ním chce město vybídnout své občany
k větší obezřetnosti a kontrole svých
kapes a tašek.

Cílem kampaně je upozornit občany
na reálné nebezpečí okradení. Proto vě-
říme, že záměr kampaně - snížení počtu
kapesních krádeží - bude naplněn a ob-
čany města podnítí k větší ostražitosti
vůči svému okolí a svým věcem. 

-OŠZMaTV-
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Kulturního fondu města Zlína o podpoře ak-
cí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009:

• Agentura KOMIKŮŇ, 5 000 Kč, Music Jam
u Tetoura, 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2009, hudeb-
ní klub u Tetoura, Malenovice

• Agentura KOMIKŮŇ, 5 000 Kč, Večery al-
ternativní hudby u Tetoura, 24. 10., 27. 10., 
7. 11. a 11. 12. 2009, hudební klub u Tetoura,
Malenovice

• Agentura KOMIKŮŇ, 4 000 Kč, Rocková
soutěž Rockmatch u Tetoura, 5. 12. a 26. 12.
2009, hudební klub u Tetoura, Malenovice

• "ArtZlín" o.s., 10 000 Kč, Jazz do regionu
- 6 koncertů muzikantů z celé Evropy, IV.
čtvrtletí 2009, hudební a divadelní klub
Zelenáčova šopa, Zlín

• "ArtZlín" o.s., 20 000 Kč, Koncerty, bese-
dy a divadelní představení, IV. čtvrtletí 2009,
hudební a divadelní klub Zelenáčova šopa, Zlín

• "ArtZlín" o.s., 4 000 Kč, Dětské výtvarné
dílny, IV. čtvrtletí 2009, hudební a divadelní
klub Zelenáčova šopa, Zlín

• Big Band Zlín, o.s., 8 000 Kč, Odpoledne
v rytmu, IV. čtvrtletí 2009, Interhotel Moskva,
Zlín

• Canticum Camerale o.s., 13 000 Kč,
Koncerty pěveckého sboru Canticum
Camerale, IV. čtvrtletí 2009, Zlín

• Canticum Camerale o.s., 7 000 Kč,
Nastudování ponaučené interpretace barokní
hudby, IV. čtvrtletí 2009, Zlín

• Centrum pro rodinu Zlín o.s., 5 000 Kč,
Country den, 31. října 2009, Jezdecké středis-
ko Zlín-Příluky

• Centrum pro rodinu Zlín o.s., 7 000 Kč,
Rodinný karneval na ledě, 8. listopadu 2009,
PSG aréna, Zlín

• Cimbálová muzika Valášek Zlín, o.s., 
3 000 Kč, Soustředění souboru, IV. čtvrtletí
2009, Javorníky

• Dětský domov, Základní škola speciální
a Praktická škola Zlín, 5 000 Kč, Nejmilejší
koncert 2009 - celostátní přehlídka umělecké
tvořivosti Dětských domovů, 10. října 2009,
Praha, na dopravu

• Dětský domov Zlín, 5 000 Kč, Nejmilejší
koncert 2009 - celostátní přehlídka umělecké
tvořivosti Dětských domovů, 10. října 2009,
Praha, na dopravu

• Dreams country Zlín, 10 000 Kč, Tradiční
Vánoční country bál, 19. prosince 2009,
Masters Of Rock Café, Zlín

• Dům dětí a mládeže Astra Zlín, 5 000 Kč,
Cyklus předvánočních mikulášských akcí, 
IV. čtvrtletí 2009, Zlín

• Eva Kožíková, 4 000 Kč, Velká vánoční
diskošou - Vánoce šaška Vaška, 13. prosince
2009, Dům kultury, Zlín

• F-dur jazzband o.s., 10 000 Kč,
Galakoncert a oslavy k 15letému výročí založe-
ní kapely F-dur jazzband, 10. října 2009, Malá
scéna, Zlín

• Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické, 7 000 Kč, Výstava akademického malíře
Miloše Šimurdy - Mozaiky, 10. 11. 2009 - 3. 1.
2010, evangelický kostel, Zlín

• Golden Apple Cinema, a.s., 45 000 Kč,
Metropolitní opera ve Zlíně - přímé přenosy
z New Yorku, IV. čtvrtletí 2009, Velké kino, Zlín

• Hudební sdružení Zlín, 6 000 Kč,
Spolupráce s hostujícím dirigentem, IV. čtvrt-
letí 2009, Zlín

• Hudební sdružení Zlín, 40 000 Kč,
Podzimní koncert, 29. listopadu 2009, Městské
divadlo Zlín

• Charita Zlín, 5 000 Kč, Poděkování - ad-
ventní koncert duchovní hudby, 5. prosince
2009, kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

• Ing. Martina Lerlová, 12 000 Kč, Fran-

couzské Vánoce po česku, 12. prosince 2009,
Academia centrum UTB, Zlín

• Vánoce s PASSem na Malé scéně, 8 000
Kč, 19. prosince 2009, Malá scéna Zlín

• IZAP, 10 000 Kč, Uchování tradičních ře-
mesel a vydávání časopisu Slunečnice, 
IV. čtvrtletí 2009, Zlín, Neratovice

• Kamarád Nenuda o.s., 4 000 Kč, Na
Halloween slaví celá rodina - zábavné odpoled-
ne, 28. října 2009, Zlín - Podhoří

• Kamarád Nenuda o.s., 5 000 Kč, Přehlídka
draků a podzimní módy, 8. listopadu 2009,
u Majáku, Zlín

• Kamil Hric, 10 000 Kč, Vánoční Bowle -
hudebně-divadelní festival, 19. prosince 2009,
Malá scéna Zlín

• Mezinárodní den nenásilí - kulturní pro-
gram na zahájení Světového pochodu za mír, 
4 000 Kč, 2. října 2009, Sad Komenského, Zlín

• Malá scéna Zlín, 15 000 Kč, Realizace in-
scenace Romana Vencla a Michaely Doleželové
- Výročí, sezóna 2009/2010, Malá scéna Zlín

• Malá scéna Zlín, 15 000 Kč, Realizace in-
scenace Pohádky z Pařezové chaloupky
Křemílka a Vochomůrky, sezóna 2009/2010,
Malá scéna Zlín

• Městské divadlo Zlín, 30 000 Kč,
Reprezentace mimo mateřskou scénu - insce-
nace Charlie ve světlech moderní doby, 25. říj-
na 2009, Divadlo na Vinohradech, Praha, na
dopravu

• Cesty, cestičky a barevné sny hedvábníč-
ků - česko-francouzská výstava, 3 000 Kč, 
IV. čtvrtletí 2009, Baťova nemocnice, Zlín

• Svatomartinské variace, 8 000 Kč, 10. lis-
topadu 2009, obřadní síň radnice, Zlín

• Moravsko-slezská křesťanská akademie, 
5 000 Kč, K pramenům poznání v dnešním
světě II. - přednáškový cyklus, IV. čtvrtletí
2009, Zlín

• Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
10 000 Kč, Tradiční řemesla a dílny 2009, 
IV. čtvrtletí 2009, Zlín

• Nadace Tomáše Bati, 15 000 Kč, Kulturně
vzdělávací aktivity ve IV. čtvrtletí 2009, Zlín

• Naděje o.s., 10 000 Kč, Uchování tradič-
ních řemesel; Vánoční krájení jablka, 10. pro-
since 2009, integrovaná kavárna u včelky, Zlín

• Občanské sdružení Malenovice, 5 000 Kč,
Kulturní vystoupení u malenovického vánoční-
ho stromu, 5. prosince 2009, Zlín-Malenovice

• Občanské sdružení Zobáček, 5 000 Kč,
Trnečka 2009, 19. listopadu 2009, Zlín

• Petr Chlud, 10 000 Kč, Setkání legend
Zlínska, 25. října 2009, nám. Míru, Zlín

• Petr Chlud, 10 000 Kč, Barevný podzim,
8. listopadu 2009, nám. Míru, Zlín

• Petr Chlud, 5 000 Kč, Návrat šansonu, 
22. listopadu 2009, Zlín

• Petr Chlud, 5 000 Kč, Hvězdičky a hvězdy
Zlínska, 6. prosince 2009, Zlín

• Petr Chlud, 5 000 Kč, Těšíme se na
Vánoce, 20. prosince 2009, Zlín

• Petr Vítek, 7 000 Kč, Koncert Svobody 
89 - 09, 17. listopadu 2009, nám. Míru, Zlín

• Vinyl experience - Vývoj populární hudby
v druhé polovině 20. století, 3 000 Kč, 13. říj-
na 2009, kavárna Modus, Zlín

• Vinyl experience - Výlet do psychedelické
hudby 60. let, 3 000 Kč, 10. listopadu 2009,
kavárna Modus, Zlín

• Pěvecký sbor Radost, 4 000 Kč,
Vystoupení pěveckého sboru na vánočních
koncertech, IV. čtvrtletí 2009, poutní chrám
Narození Panny Marie ve Štípě

• Rokec Zlín, o.s., 3 000 Kč, Pohádková tě-
locvična, 10. října 2009, Bartošova ul., Zlín

• RR49, o.s., 8 000 Kč, Kulturní večery
v klubu Pod Kánoí, IV. čtvrtletí 2009, Sadová
ul., Zlín

• Římskokatolická farnost Březnice, 7 000

Kč, Ediční činnost v městské části na Salaši,
IV. čtvrtletí 2009

• Římskokatolická farnost Štípa, 10 000 Kč,
Kouzlo štípských varhan, 25. října 2009, pout-
ní chrám Narození Panny Marie ve Štípě

• Sarkander, 6 000 Kč, Tvořivé setkání pro
děti, mládež a dospěláky, IV. čtvrtletí 2009,
Divadelní 6, Zlín

• Sarkander, 3 000 Kč, Výtvarná odpoledne
pro děti a mládež ve Zlínském klášteře, 
IV. čtvrtletí 2009, Divadelní 6, Zlín

• Sarkander, 3 000 Kč, Výtvarný kroužek
pro děti a mládež ve Zlíně-Malenovicích, 
IV. čtvrtletí 2009

• Sdružení Dechového orchestru mladých
Zlín, 25 000 Kč, Vánoční koncert, 13. prosince
2009, Městské divadlo Zlín

• Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, 6 000
Kč, Cikánské vánoční ozdoby, 1. 12. - 31. 12.
2009, Krajská knihovna Františka Bartoše,
Zlín

• Sdružení přátel lidové kultury Kašava, 
8 000 Kč, Koncert k 25. výročí vzniku CM
Kašava, 28. listopadu 2009, Malá scéna
Zlín

• Sdružení přátel lidové kultury Kašava, 
15 000 Kč, Vánoční besídka dětských folklor-
ních kroužků u cimbálu, 13. prosince 2009,
Malá scéna Zlín

• Sdružení přátel lidové kultury Kašava, 
25 000 Kč, 67. a 68. beseda u cimbálu,
IV. čtvrtletí 2009, Lukov

• Slovácký soubor písní a tanců Vonica, 
8 000 Kč, Vánoční besídka Malé Vonice,
20. prosince 2009, Malá scéna Zlín

• Soukromá střední škola pedagogická
a sociální, s.r.o., 7 000 Kč, Studenti dětem
2009, 23. - 27. listopadu 2009, Dům kultu-
ry, Zlín

• Společnost KT, o.s., 10 000 Kč, Vernisáže
výtvarných prací v Kabinetu T. - galerie pro
současné umění, IV. čtvrtletí 2009, 32. budova
továrního areálu Svit

• Střední zdravotnická škola a VOZŠ Zlín, 
5 000 Kč, Šedesát - souborná výstava zlín-
ských výtvarníků v rámci 60. výročí založení
zdravotnické školy ve Zlíně, 16. října 2009,
Zlín

• 1. tělocvičný spolek zemí moravských
a českých, 5 000 Kč, Globetrotters - světem
křížem krážem, seriál besed s cestovatelskou
tematikou s projekcí, IV. čtvrtletí 2009,
Zelenáčova šopa, Zlín

• VONIČKA Zlín, o.s., 8 000 Kč, Soustředění
Voničky II., IV. čtvrtletí 2009, Tesák

• Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, 
8 000 Kč, Pracovní soustředění sboru Carmina
bona, 20. - 22. 11. 2009, Tesák

• Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, 
2 500 Kč, Vánoční koncert, prosinec 2009,
modlitebna CASD, Zlín-Malenovice

• Zlínská astronomická společnost, 8 000
Kč, Seriál přednášek, akcí a výstav na hvěz-
dárně ve Zlíně, IV. čtvrtletí 2009, Hvězdárna
Zlín

• Zlínský hudební klub, 8 000 Kč, Jiří Čer-
ný - Jacques Brel, 19. října 2009, Divadélko
v klubu, Zlín

• Zlínský hudební klub, 3 000 Kč, Rock
80’s, 27. října 2009, kavárna Modus, Zlín

• Zlínský hudební klub, 3 000 Kč, Artrock
přelomu 60. a 70. let, 24. listopadu 2009, ka-
várna Modus, Zlín

• Zlínský hudební klub, 8 000 Kč, Jiří Čer-
ný - Jesus Christ Superstar, 15. prosince
2009, Malá scéna Zlín

Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, nejsou zveřej-
něny osobní údaje fyzických osob nepodni-
kajících.
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MÍSTNÍ ČÁST MALENOVICE
Vážení čtenáři,
v pravidelném seriálu prezentace místních

částí Vám dnes přiblížíme MALENOVICE -
starou část.

Historie
Malenovice, původně samostatné městeč-

ko, dnes součást Zlína, leží 5 km jihozápad-
ně od centra východomoravské metropole.
Katastrální území Malenovic, které zahrnuje
sídliště a starou část obce, má rozlohu 1 783
ha a žije v něm 7 259 obyvatel (aktuální údaj
k 31. 12. 2008). Název obce, která patří k nej-

starším na Zlínsku, se poprvé připomíná již
v roce 1321. Místní jméno Malenovice vznik-
lo připojením přípony -ovice k osobnímu jmé-
nu Malen. Název znamenal ves lidí
Malenových, německý název Malenowitz, čes-
ky Malenovice.[1]

Památky
Jednou z nejvýznamnějších historických

památek zlínského regionu je malenovický
hrad. Byl vybudován na samém okraji nejzá-
padnějšího výběžku Tlusté hory za vlády
markraběte Jana Jindřicha ve druhé polovi-
ně 14. století V držení objektu se vystřídala
řada šlechtických rodů, např. Tetourové
z Tetova, Lichtenštejn-Kastellkornové či
Salm-Neuburkové. Posledním majitelem
z řad aristokracie byl v letech 1804 - 1945
rod Šternberků. V roce 1953 získalo maleno-
vický hrad tehdy nově vzniknuvší krajské
muzeum, dnes Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně. V současnosti je část hradu zpří-
stupněna veřejnosti. Návštěvníci se mohou
seznámit s hradními interiéry (malovaný sál
s pozdně gotickou klenbou a dochovanými
nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple
s malbami z poloviny 18. století, zařízení
kanceláře malenovického velkostatku).
Přístupná je rovněž hradní věž. Během ná-
vštěvní sezony se na malenovickém hradě ko-
nají koncerty, divadelní představení a vystou-
pení skupin historického šermu.[2]

Na místě středověkého malenovického
kostela byl v roce 1854 vystavěn barokní kos-
tel sv. Mikuláše, s nímž sousedí mohutná far-
ní budova z konce 17. století. U kostela se
nacházejí barokní sochy sv. Jana
Nepomuckého a sochy sv. Jana a sv. Pavla.
V roce 1924 byl v Malenovicích postaven pa-
mátník padlým během I. světové války a v ro-
ce 1948 byl pod hradem vybudován pomník
obětem II. světové války.[3]

Kultura, sport, společenský život
Na současném kulturním a společenském

životě v Malenovicích se podílí řada občan-
ských sdružení a spolků, např. Sbor dobro-
volných hasičů, Český svaz zahrádkářů, Čes-
ký svaz včelařů, Rada žen, TJ Sokol, Junák,
kapela Malenovjanka nebo Občanské sdruže-

ní Malenovice. Přirozeným centrem kultury
v uvedené lokalitě je malenovický hrad a jeho
podhradí, a také kino (to bylo rekonstruová-
no za téměř 3 mil. Kč v letech 2006 - 2007).
Dalším z kulturních středisek by se mohlo
v blízké budoucnosti stát samotné centrum
místní části před poštou.

Z kulturního fondu města Zlína jsou pod-
porovány především tradiční akce. Letos to
byly například Skautské odpoledne pod hra-
dem, Music Jam u Tetoura, zlínský
Woodstock a Rockové babí léto v areálu firmy
VLW. První neděli v září se stává tradicí pouť

u Svaté vody v Kaménce
a hody na svátek sv.
Mikuláše. Hojně navštěvo-
vaný je i předvánoční jar-
mark na malenovickém
hradě, který se zde stal ja-
kýmsi každoročním vstu-
pem do vánočního období.

Komise místní části,
jmenování členů zastu-
pitelstva, přidělené fi-
nance

V září 2008 schválila
Rada města Zlína vznik
komisí jednotlivých míst-
ních částí ve Zlíně. Do
června 2009 pracovaly
v každé části Malenovic
(sídliště i Malenovice - sta-
rá část) dvě samostatné

komise. Na základě přehodnocení fungování
těchto komisí pracuje od letošního června
pro celé katastrální území Malenovic jedna
společná komise místní části. Další formou
zlepšení komunikace s místními částmi je
jmenování členů Zastupitelstva města Zlína
pro vyčleněné místní části. Pro místní část
Malenovice - stará část se jimi stali Ing. Ilona
Šebíková a Ing. Zdeněk Blažek, kteří jsou
v dohodnutém termínu (poslední středa
v měsíci od 16 do 17 hod.) k dispozici obča-
nům v kanceláři místní části. Případné změ-
ny v termínu přítomnosti jmenovaných zá-
stupců jsou k dispozici v Kanceláři místní
části Malenovice - stará část, ve vývěsních
skříňkách či na internetových stránkách
města v sekci: OBČAN > Místní části >
Malenovice > Jmenovaní členové ZMZ.

Zastupitelstvo města Zlína schválilo dne 
5. 2. 2009 rozdělení finančních prostředků
pro vyčleněné místní části. Přidělené finanč-
ní prostředky jsou určeny k pokrytí potřeb
menšího rozsahu v dané lokalitě. Pro místní
část Malenovice se jedná pro rok 2009 o část-
ku 8 670 tis. Kč dle počtu obyvatel, shodná
částka byla přidělena i pro rok 2010. Komise
místní části předložila v červnu 2009
Magistrátu města Zlína návrh priorit, které
následně kompetentní odbory MMZ převzaly
k realizaci (např. předláždění chodníků na ul.
Tyršově a na třídě Svobody včetně úpravy
parkoviště před obchodem, rekonstrukce
chodníku z ul. Jar. Staši na třídu Svobody
včetně osvětlení, oprava chodníku od ul.
Šrámkova k zastávce MHD Pila, předláždění
prostranství kolem kostela a nový povrch na
parkovišti, projektová dokumentace k vybu-
dování chodníku na ul. 1. máje, dále opravy
některých dětských hřišť, např. celková re-
konstrukce hřiště na třídě Svobody).

Investice
V roce 2009 byla vybudována komunikace

a chodníky na ul. Havlíčkova, Šrámkova,
Komenského, nové jsou také ulice Skalní
a Červnová. Koncem roku 2008 byl občanům
předán do užívání Dům pokojného stáří
(DPS) na Masarykově ulici. Jeho součástí je
40 bytů o velikosti 1+kk a 2+kk, z nichž 16

splňuje požadavky bezbariérovosti. Celkové
náklady přesáhly 81 mil. Kč, z toho 5,64 mil.
Kč činila dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj. Na ulici Polní bylo opraveno hřiště pro
mládež, u MHD Cihelna byla nainstalována
orientační mapa, směrové tabule k hradu,
nové cedule se značením ulic, pracuje se na
projektech revitalizace centra Malenovice
před poštou a přilehlém okolí, aj. V lokalitě
byly zřízeny hlásiče varovného informačního
systému obyvatelstva (VISO), které slouží
k vyrozumívání obyvatelstva v krizových situ-
acích a zároveň i jako prostředek ke zveřej-
nění důležitých informací pro občany. V roce
2009 byla provedena oprava plotu u kostela
sv. Mikuláše v hodnotě 300 tis. Kč.

Od 1. května 1996 funguje v okrsku
Malenovic služebna Městské policie Zlín.
Sídlí v přízemí budovy místního sboru dobro-
volných hasičů, která se nachází na ulici
Zabrání č. p. 564. Již od svého vzniku zajiš-
ťují místní hlídky strážníků dohled v rodinné
a sídlištní zástavbě přímo v Malenovicích
a dále pak v částech Lhotka, Salaš, Chlum,
Louky a Podhoří.[4]

Úklid a údržba zeleně
Od roku 2009 byla ve staré části Malenovic

zřízena funkce pracovníka na údržbu, tzv.
"cestáře", který se stará o čistotu a úklid
místní části ve spolupráci s pracovnicí kan-
celáře. Velké travnaté plochy pak ošetřuje
Odbor městské zeleně Magistrátu města
Zlína, případně vlastníci pozemků. Vždy na
jaře a na podzim se při akci Čisté město ko-
ná svoz komunálního a zahradního odpadu,
od roku 2003 je na Zahradní ulici zřízen
sběrný dvůr.

Kancelář místní části
Od roku 1991 slouží občanům Kancelář

místní části Malenovice - stará část, která
se od letošního roku nachází v nových pro-
storách Domu pokojného stáří. Od roku
2008 kontaktovalo kancelář více než 250
občanů. V místní části starých Malenovic
jsou tři stanoviště pro vývěsní skříňky - na
ul. Šrámkově (poblíž kapličky), na
Masarykově ulici (naproti květinářství) a na
ulici 1. máje (u zastávky MHD). V roce 2008
bylo ve vývěsních skříňkách zveřejněno na
350 informačních textů (usnesení Rady
i Zastupitelstva města Zlína, tiskové zprávy
zlínské radnice, veřejné vyhlášky, oznámení
firem, např. ohledně dodávek elektřiny či
vody a další důležité informace pro občany).
Podněty občanů jsou řešeny také prostřed-
nictvím veřejných setkání zástupců Rady
města Zlína a Magistrátu města Zlína s ob-
čany této místní části. Poslední setkání pro-
běhlo v roce 2008 (i pro občany Malenovice
- sídliště). Zápisy z těchto besed jsou zve-
řejněny na internetových stránkách
www.zlin.eu/malenovice (v sekci Veřejná
setkání).

Kontaktní údaje Kanceláře místní části
Malenovice - stará část:

adresa: Masarykova 1242 (objekt DPS),
Zlín - Malenovice 

úřední hodiny: 
středa 8 - 12 hod. a 13 - 17 hod.
tel.: 577 106 662, 
e-mail: kancelar_malenovice@muzlin.cz
http://www.zlin.eu/malenovice

Připravil: Odbor kanceláře primátora
Použitá literatura:
[1], [3] Kolektiv autorů, Zlínsko, Muzejní

a vlastivědná společnost v Brně, 1995, ISBN
80-85048-57-4, str. 511, 515

[2] http://www.muzeum.zlin.cz
[4] http://www.mpzlin.cz

Malenovický hrad
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Když bylo v roce 1947 založeno
československé výsadkové vojsko,
byli k němu přijímáni výhradně dob-
rovolníci. Protože fyzicky i psychicky
zdatných dobrovolníků byl nedosta-

tek, chtělo si je velitelství vojska
s předstihem zajistit výchovou mezi
mladými již v předbraneckém věku.
K tomu účelu byl v roce 1948 u teh-
dejší organizace Svaz brannosti zalo-
žen odbor civilního parašutismu.
Pod jeho zabezpečením bylo ještě té-
hož roku vycvičeno u vojenského vý-
sadkového útvaru asi 30 mladých
mužů a žen z řad pražských studen-
tů a jiných profesí. Ti pak od roku
1949 působili jako instruktoři při
organizování a výcviku civilních pa-
rašutistických oddílů v krajských
městech republiky. 

Ve Zlíně (tehdy krajské město
Gottwaldov) byl parašutistický oddíl
založen v roce 1949, jako první po
Praze. Byly zde pro to velmi dobré
podmínky. V internátech bydlely tisí-
ce učňů a mladých lidí. Sportovní
a jiná zájmová činnost byly skvěle or-
ganizovány a od velkých podniků
podporovány. Proto v následujících
třech až čtyřech letech bylo vycvičeno
a seskoky provedlo několik stovek
chlapců a děvčat. Byli mezi nimi
i mladí Bulhaři a Řekové, kteří se uči-
li ve zlínských podnicích. V prvním
roce po založení oddílu vedly výcvik
instruktorky z Prahy Eva Hříbková

a Vlasta Rybínová, v dalších rocích
Adéla Macháčková a instruktoři již
vycvičení ve Zlíně. 

V roce 1949 byl zrušen Svaz bran-
nosti a pro řízení výcviku v celostátní

působnosti byl zřízen
Branný výbor Sokola.
Proto o příslušnících
tehdejších oddílů mlu-
víme jako o sokolských
parašutistech. Nosili
červené barety se so-
kolským odznakem,
cvičili ve vyřazených vo-
jenských uniformách,
boty měly cvoky v pod-
rážkách. Od roku 1951,
kdy byl založen Sva-
zarm, byli parašutisté
svazarmovští. 

Samozřejmě, že není
možno srovnávat teh-
dejší parašutismus
s dnešním. Tehdejší
účel byl docela jiný.
Skákalo se jednou až
dvakrát za rok z vojen-
ských letadel z výšky
300 až 450 metrů, pa-
dák se samočinně ote-
vřel a za minutu byl 
parašutista na zemi.
Výcvik byl zaměřen na
tělesnou zdatnost a ja-
ko příprava na vojen-
skou službu. Na
Januštici, v místě dneš-
ní střelnice v bývalém

lomu, bylo postaveno zařízení pro pří-
pravu na seskoky a v místě dnešních
tenisových kurtů byla 400 metrů
dlouhá překážková dráha. Velmi čas-
to se konala noční bojová cvičení za
každého počasí. 

Dnes je těm prvním civilním para-
šutistům kolem 75 a více let, mnozí

již nežijí, ale někteří se dosud pra-
videlně scházejí. Letos se jich na 
přátelském posezení sešlo víc než
třicet.

V průběhu let se zaměření civilního
parašutismu přesouvalo stále více
z disciplin branných na sportovní,
tak jak se zdokonalovala padáková
a letecká technika. Podle toho se mě-
nila i organizační struktura oddílů.
Ze Sokola byly převedeny do
Svazarmu, pak do jeho složky Doslet
a ještě později do Aeroklubu. Při
těchto přesunech byla zrušena člen-
ská evidence na všech úrovních. 

Při příležitosti letošního 60. výročí
vytvořilo několik nadšenců v Praze
skupinu, která se snaží shromáždit
co nejvíce dokumentů z doby začátků
z celé republiky. Zlínští pamětníci by
jim chtěli co nejvíce pomoci. Díky
pravidelným setkáváním máme kon-
takt na téměř padesát bývalých členů
zlínského oddílu z let 1949 až 1952.
Mnozí napsali krátké i delší vzpomín-
ky. Dalších asi padesát členů máme
v seznamu jen podle jména. Rádi by-
chom tento seznam rozšířili o bližší
údaje a o další osoby. Prosíme proto
čtenáře tohoto článku, pokud mají
nějaké informace o bývalých přísluš-
nících zlínského oddílu sokolských
parašutistů, případně jiné dokumen-
ty, aby nám je poskytli. 

Na přiložené fotografii z 1. máje
1952 je část tehdejšího zlínského od-
dílu. Identifikovanou máme jenom
část z nich. Pokud na ní někdo po-
znáte sebe nebo někoho známého,
prosím, ozvěte se na uvedený kon-
takt. 

Lubomír Červinka, 
tel.: 577 210 421, 
mobil: 737 972 790, 
e-mail: 
lubomir.cervinka@volny.cz 
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nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.zlin.eu

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

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

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

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

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

vy v rámci projektu CzechPOINT

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

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

Od 1. 12.
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
USA - 2009 - titulky - (15) - SPI - fantasy, horor, romance, thriller
Režie: Chris Weitz Hrají: Kristen Stewar, Robert Pattinson, Taylor
Lautner, Ashley Greene

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

HALLOWEEN II
USA - 2009 - 101 minut - titulky - (18) - Palace Pictures - horor
Režie: Rob Zombie
Hrají: Tyler Mane, Scout Taylor Compton, Malcolm McDowell, Brad
Douriff 

ASTRO BOY
Hong Kong/USA/Japonsko - 2009 - 94 minut - český dabing - (0)
- HCE - animovaná/akční/sci-fi
Režie: David Bowers

Od 3. 12.
ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Francie - 2009 - 93 minut - český dabing - (0) - Bioscop - rodin-
ný/animovaný
Režie: Luc Besson

Od 10. 12.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Francie - 2009 - 91 minut - český dabing - (0) - HCE - rodinná ko-
medie
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain, Michel
Galabru

SAMEC
USA - 2008 - 97 minut - titulky - (12) - Bioscop - romantické dra-
ma/komedie
Režie: David Mackenzie
Hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche, Margareta Levieva

STÍNU NEUTEČEŠ
ČR - 2009 - 102 minut - (0) - Bontonfilm - drama

Od 17. 12.
AVATAR (DIGITAL 3D)
USA - 2009 - 166 minut - (12) - Bontonfilm - akční/ sci-fi
Režie: James Cameron
Hrají: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriquez,
Zoe Saldana, Giovanni Ribisi

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ
Švédsko - 2008 - 114 minut - titulky - (12) - Cinemart - drama/ho-
ror/romantický
Režie: Tomas Alfredson
Hrají: Kare Hedebrant, Lina Leardensson, Per Ragnar, Henrik Dahl

Od 24. 12.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
USA - 2009 - český dabing - (0) - Bontonfilm - rodinná komedie
Režie: Betty Thomas

Od 26. 12.
PRINCEZNA A ŽABÁK
USA - 2009 - český dabing - (0) - Falcon - anim. komedie/muzikál
Režie: Ron Clements, John Musker

KINA
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Od 31. 12.
TRABLE V RÁJI
USA - 2009 - 113 minut - titulky - (12) - Bontonfilm - komedie
Režie: Peter Billingsley
Hrají: Vince Vaughn, Jon Favreau, Kristen Bell, Malin Akerman,
Jason Bateman, Kristin Davis, Jean Reno

DOKONALÝ ÚNIK
USA - 2009 - 97 minut - titulky - (15) - P. Pictures - akční thriller
Hrají: Steve Zahn, Milla Jovovich, Timothy Olyphant
Režie: David Twohy

VELKÉ KINO - METROPOLITNÍ OPERA 

Sobota 19. 12. v 18.45 h
Jacques Offenbach - HOFFMANNOVY POVÍDKY
Režisér Bartlett Sher, který za svou práci na muzikálu South
Pacific získal ocenění Tony Award, se po obrovském úspěchu
Lazebníka sevillského (zařazen do série přímých přenosů Live in
HD v sezóně 2006-2007) vrací do Metropolitní opery s novým na-
studováním opery Hoffmannovy povídky. Offenbachovo fiktivní
zpracování života a osudových lásek německého romantického spi-
sovatele E. T. A. Hoffmanna je fascinujícím psychologickým dobro-
družstvím. Pod hudebním vedením Jamese Levinea se v náročné ti-
tulní roli představí tenorista Joseph Calleja spolu s Annou
Netrebko coby tragickou Antonií, Kate Lindsey v roli tajemného
Nicklausse a Alan Held, který ztvární čtyři hlavní barytonové party
představující zlo. 
Účinkují: Kathleen Kim (Olympia) Anna Netrebko (Antonia)
Ekaterina Gubanova (Giulietta) Kate Lindsey (Nicklausse/Múza)
Joseph Calleja (Hoffmann), Alan Held (Čtyři démoni - Lindorf,
Coppélius, Miracle, Dappertutto) 
Dirigent: James Levine
Režie: Bartlett Sher
Nastudování francouzsky s českými titulky

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Středa 2. 12. v 10.00 a 14.00 h Velké kino
MUŽI V ŘÍJI
ČR - 2009 - 119 minut - (0) - Bontonfilm - komedie
Režie: Robert Sedláček. Hrají: J. Plesl, E. Vrbková, M. Trnavský, 
J. Hanzlík, M. Vančurová, P. Zedníček, J. Dulava, J. Lábus

Středa 9. 12. v 10.00 a 14.00 h Multikino
KLÍČEK
ČR - 2009 - 69 minut - (12) - Bontonfilm - thriller
Hrají: Norbert Lichý, Petra Vlčková, Jan Přeučil, Tomáš Šulaj, 
S. Zindulka. Režie: Ján Novák

Středa 16. 12. v 10.00 a 14.00 h Velké kino
NÁVRH
USA - 2009 - 108 minut - titulky - (0) - Falcon - komedie
Hrají: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, Craig T. Nel-
son. Režie: Anne Fletcher

Pondělí 21. 12. v 10.00 a 14.00 h Multikino
JÁNOŠÍK
ČR/Maďarsko/Polsko/SR - 2009 - 140 minut - (15) - Bioscop - his-
torický
Hrají: V. Jiráček, I. Martinka, M. Zebrowski, Sarah Z. Canner, 
M. Labuda, R. Krajčo. Režie: Agniezska Holland, Kasia Adamik

HRAJEME PRO DĚTI

MULTIKINO - každou sobotu a neděli v 10 hodin a 11.30 (další
promítací časy se dozvíte na našich webových stránkách www.ga-
cinema.cz)

5. a 6. 12. Krušnohorské pohádky
12. a 13. 12. Krakonoš a strašidlo
19. a 20. 12. Půlnoční příhoda
26. a 27. 12. Vánoce s Mikešem

VELKÉ KINO - každou sobotu v 15 hodin
5. 12. Do kina za krtkem

12. 12. Dvanáct měsíčků
26. 12. Broučkova rodina II.

KINO KVĚTEN - každou neděli v 15 hodin
6. 12. Povídání o pejskovi a kočičce

13. 12. V čertích službách
20. 12. Hvězda Betlémská I.
27. 12. Veselé Vánoce aneb Karlíkovo...

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín

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

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

Vždy ve středu
2. 12. 19.30 hod. 
NA SEVER
Norsko 2009, 78 min., titulky.
Režie Rune Denstad Kanylo, vstupné 60 Kč 

9. 12. 19.30 hod. 
DŮM K POVĚŠENÍ 
Jugoslávie/VB/Itálie 1988, 136 min., titulky. 
Scénář a režie Emir Kusturica

Pros inec  v  ku l tu ře

3. října
Rostislav Mikulič, Denisa Kadrlová (Zlín, Napajedla)

10. října
Zbyněk Raška, Marcela Jašková (Frenštát pod Radh., Zlín)

17. října
Oldřich Březovják, Markéta Barhoumi (Sulimov, Zlín)
Václav Ullver, Jana Krahulíková (Zlín, Zlín)
Lukáš Staníček, Eliška Macháčková (Zlín, Zlín)

24. října
Miroslav Štefka, Šárka Hrubá (Zlín, Zlín)
Josef Kopřiva, Hana Hořínková (Zlín, Zlín)
Petr Kubina, Veronika Večeřová (Zlín, Zlín)
Zbyněk Holotík, Anna Šinkovicová (Zlín, Šatov)
Roman Zábojník, Marcela Margaret Váňová (Zlín, Zlín)
Jubilejní obřad: manželé Eva a Miroslav Popelkovi ze Zlína 

29. října 
Diamantová svatba Ludmila a Josef Březíkovi ze Zlína

30. října
Zdeněk Navrátil, Romana Lobodássová (Zlín, Zlín)

2. 10. 2009
Kateřina Müllerová, nar. 14. 5. 2009, Sokolská
Vojtěch Fremder, nar. 18. 5. 2009, Obeciny
Antonín Valerián, nar. 19. 5. 2009, Lesní čtvrť
Veronika Jüngerová, nar. 19. 5. 2009, Pod Rozhlednou
Lukáš Czinege, nar. 25. 4. 2009, Věžové domy
Richard Piner, nar. 13. 5. 2009, Ševcovská
Eva Kundratová, nar. 15. 5. 2009, Budovatelská
Sára Horáková, nar. 21. 5. 2009, Lesní
Filip Růčka, nar. 19. 5. 2009, Na Honech
David Marek, nar. 20. 5. 2009, Křiby
Miroslav Smékal, 14. 4. 2009, nám. Míru
Sofie Sobková, nar. 18. 5. 2009, Česká
Patrik Gill, nar. 1. 5. 2009, Ševcovská
Jan Vlachynský, nar. 20. 5. 2009, Moravská
Nikola Prachýlová, nar. 19. 5. 2009, Příkrá
Jan Křiklava, nar. 20. 5. 2009, Sv. Čecha, Prštné
David Klimecký, nar. 20. 5. 2009, Budovatelská
Maxmilián Kunc, nar. 21. 5. 2009, Křiby
Tomáš Řepka, nar. 18. 5. 2009, Nad Vývozem

16. 10. 2009
Mariella Hrnčiříková, nar. 22. 5. 2009, Osvoboditelů
Daniel Kozárek, nar. 1. 4. 2009, Benešovo nábřeží
Alan Bařák, nar. 16. 5. 2009, Na Včelíně
Nela Klostermannová, nar. 1. 6. 2009, Újezdy
Terezie Geržová, nar. 28. 5. 2009, Kvítková
Adam Vaňhara, nar. 2. 6. 2009, Česká
Daniel Snopek, nar. 1. 6. 2009, 2. května
Alžběta Svobodová, nar. 28. 5. 2009, Větrná
David Maňas, nar. 28. 5. 2009, Podlesí
Nikola Chmelařová, nar. 26. 5. 2009, Osvoboditelů
Denis Machač, nar. 28. 5. 2009, Věžové domy
Karolína Kadlecová, nar. 27. 5. 2009, Prostřední
Veronika Žampachová, nar. 30. 5. 2009, Ke Křibům
Mia Pika Vacek, nar. 29. 5. 2009, Kúty
Martin Bareš, nar. 2. 6. 2009, Milíčova, Malenovice
Markéta Paseková, nar. 30. 5. 2009, Lomená
Adéla Černická, nar. 24. 5. 2009, M. Knesla
Ela Sýkorová, nar. 27. 4. 2009, Zálešná

23. 10. 2009
Kateřina Radová, nar. 9. 6. 2009, Sadová
Boris Kubáník, nar. 3. 6. 2009, Zarámí
Annika Čechová, nar. 4. 6. 2009, Na Honech
Daniel Lupač, nar. 19. 6. 2009, Mostní
Marek Sedláček, nar. 17. 6. 2009, Vršava
Tomáš Medek, nar. 3. 6. 2009, Podlesí
Daniel Klučka, nar. 8. 6. 2009, Podlesí
Jonáš Dřevojánek, nar. 12. 5. 2009, Podvesná
Nella Sukupová, nar. 19. 6. 2009, Dětská
Jonáš Dědek, nar. 12. 6. 2009, L.Váchy, Prštné
Eliška Filipová, nar. 19. 6. 2009, Pod Vrškem
Julie Mikelová, nar. 8. 6. 2009, Skalka, Kudlov
Jan Kudláč, nar. 18. 6. 2009, Zážlebí
Tomáš Bednařík, nar. 21. 6. 2009, Slunečná
Klára a Nikola Jarošovy, nar. 5. 6. 2009, Lazy
Laura Korčáková, nar. 5. 6. 2009, Zálešná
Kryštof Onderka, nar. 26. 5. 2009, Za Humny, Kostelec
Sofie Rolencová, nar. 17. 6. 2009, Klabalská louka, Mladcová
Patrik Hejtmánek, nar. 29. 4. 2009, Podlesí

30. 10. 2009
Terezie Zatloukalová, nar. 28. 6. 2009, Mostní 
Pavel Straka, nar. 9. 3. 2009, Nad Stráněmi
Štěpán Družbík, nar. 27. 6. 2009, Obeciny
Beata Běhulová, nar. 6. 6. 2009, Potoky
Lukáš Trochta, nar. 19. 6. 2009, Štefánikova
Tomáš Máčala, nar. 18. 6. 2009, Lesní
Kristýna Juříčková, nar. 27. 6. 2009, Lázeňská, Kostelec
Jan Krhut, nar. 25. 6. 2009, Středová
Vojtěch Mikeš, nar. 26. 6. 2009, Za Hřibem
Tomáš Masař, nar. 28. 4. 2009, Družstevní
Jonáš Marek, nar. 29. 6. 2009, Valachův žleb
Sebastian Vajík, nar. 20. 6. 2009, 2. května 
David Král, nar. 30. 6. 2009, Lázeňská, Kostelec 
Jana Šlemendová, nar. 19. 6. 2009, Česká

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - ŘÍJEN 2009

JUBILANTI STARŠÍ DEVADESÁTI LET– PROSINEC 2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Hofmanová Anna 
Vágnerová Marie 

Zabloudil Vladislav 
Laurenčíková Štěpánka 

Chytilová Valerie 
Jeřábková Božena 

Keprová Vlasta 
Mlýnková Drahomíra 

Žabčík Emil 
Adlová Marie 

Zapletal Miloslav 
Stráníková Marie 
Mařasová Hedvika 
Malotová Jarmila 
Pražan Stanislav 

Čecháčková Emilie 

Matlachová Františka 
Daněk Karel 

Urbanová Marie 
Holubová Anastazie 

Úlehlová Antonie 
Novotná Štěpánka 

Šmídová Anna 
Utěkal Josef 

Daňková Marie 
Přidalová Marie 

Štach Josef 
Světlíková Štěpánka 

Svoboda Jan 
Benetková Marie 
Žídková Emilie 
Malotová Emilie
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HOSTÉ V LEDNU 2010

12. 1. - 10.00 hodin
12. 1. - 14.30 hodin 12
Karel Čapek, Ondřej Elbel: 
POLICEJNÍ POHÁDKA
Divadlo Šumperk

19. 1. - 10.30 hodin
19. 1. - 14.30 hodin 13
Jerzy Rakowiecky - Jerzy Wittlin: 
SNĚHURKA
Těšínské divadlo Český Těšín

23. 1. - 19.00 hodin 6
2x WOODY ALLEN
láska a nevěra: dvě sexy komedie na jedno téma
Divadlo Bez zábradlí Praha

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín

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

Prodej 30 minut před představením. 

Rezervace na telefonním čísle 776 575 307 či osobní rezervace 
v kavárně Café Malá scéna.

5. 12. - Sál Malá scéna - 19.30 h
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Je to silnější než já...

6. 12. - Komorní sál - 15.30 h
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka 

6. 12. - Sál Malá scéna - 19.30 h
NEBEZPEČNÉ VZTAHY

10. 12. - Komorní sál - 19.30 h
VÝROČÍ
Nevázaná situační komedie o manželství a o všem, co s ním souvi-
sí.

12. 12. - Komorní sál - 19.30 h
VÝROČÍ
Nevázaná situační komedie o manželství a o všem, co s ním souvi-
sí.

13. 12. - Kavárna Loft - 19.00 h
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Komedie, ve které si obchodník po letitém spořádaném manželství
odhodlá k první nevěře. 

17. 12. - Komorní sál - 19.30 h
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU 
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...

18. 12. - Sál Malá scéna - 19.30 h
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY 
A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY
Pohladit člověka je stejně jednoduché, jako pohladit psa...

19. 12. - Komorní sál - 18.00 h
VÁNOČNÍ BOWLE - 3. ročník hudebně-divadelního festivalu 
Skupina PASS - Vánoce s Passem, PODJEZD - forever young,
VÝROČÍ - Nevázaná situační komedie o manželství a o všem, co
s ním souvisí. Hraje Divadlo Malá scéna Zlín, KOCHTA BAND - ná-
vrat legendy. 

20. 12. - Komorní sál - 15.30 h PREMIÉRA
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 
Pohádky z mechu a kapradí

22. 12. - Komorní sál - 19.30 h
L. Fuks - Konrád Popel: 
SPALOVAČ MRTVOL aneb Kabaret U Leoparda 
Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlásí, že není...

26. 12. - Komorní sál - 15.30 h
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka 

26. 12. - Komorní sál - 19.30 h
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA 
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde bu-
dou samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat. 

27. 12. - Sál Malá scéna - 15.30 h
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA

29. 12. - Komorní sál - 19.30 h
L. Fuks - Konrád Popel: 
SPALOVAČ MRTVOL aneb Kabaret U Leoparda 
Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlásí, že není...

30. 12. - Komorní sál - 17.00 h
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA - derniéra
Pohádka 

Hudba: Goran Bregovič
Vstupné 55 Kč 

16. 12. 19.30 hod. 
LOUISE - MICHEL 
Francie 2008, 94 min., titulky. 
Scénář a režie Gustave Kervern a Benoid Delépine
Jít na pracák nebo zabít šéfa? Černo-černá komedie o finanční kri-
zi. Vstupné 60 Kč 

Pátek 18. 12. 13.30 hod. 
ŠEST MEDVĚDŮ S CIBULKOU 
ČSSR 1972, O. Lipský, 87 min.
Vstupné 30 Kč

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

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

VELKÝ SÁL
1. úterý - 19.00 hodin 1
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
komedie dell’arte v novém balení

2. středa - 10.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
příběhy veselé party ze ZOO pro malé i velké kamarády

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

3. čtvrtek - 19.00 hodin 17
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
hrdinská komedie o lásce a cti

4. pátek - 10.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU
zbojnický muzikál o lásce a zradě

5. sobota - 19.00 hodin 8
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
komedie dell’arte v novém balení

6. neděle - 14.30 hodin
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
hudební pohádka pro děti od 4 do 104 let
po představení Mikulášská nadílka pro děti

9. středa - 14.30 hodin 16
Jaroslav Hašek: ŠVEJK
nejslavnější český humoristický román na jevišti

10. čtvrtek - 10.00 hodin ZADÁNO
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
hrdinská komedie o lásce a cti

11. pátek - 19.00 hodin 7
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
hrdinská komedie o lásce a cti

12. sobota - 19.00 hodin PREMIÉRA
Lars von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?
komedie ze současnosti 

14. pondělí - 19.00 hodin
KONCERTNÍ PŘEDSTAVENÍ NA MOTIVY MUZIKÁLU BÍDNÍCI
Městské divadlo Brno

15. úterý - 10.00 hodin
15. úterý - 14.30 hodin 13
Na motivy Karla Jaromíra Erbena: OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

15. úterý - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI 
jevištní verze románové kroniky

16. středa - 10.00 hodin
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
komedie dell’arte v novém balení

16. středa - 17.00 hodin 9
Lars von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?
komedie ze současnosti 

17. čtvrtek - 10.00 hodin
17. čtvrtek - 14.30 hodin 15
Na motivy Karla Jaromíra Erbena: OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

17. čtvrtek - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI
komediální retro-muzikál

DIVADLA

18. pátek - 10.00 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK
nejslavnější český humoristický román na jevišti

19. sobota - 19.00 hodin 6
Lars von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?
komedie ze současnosti 

21. pondělí - 10.00 hodin
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
hrdinská komedie o lásce a cti

22. úterý - 10.00 hodin
Lars von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?
komedie ze současnosti 

26. sobota - 14.30 hodin
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
hudební pohádka pro děti od 4 do 104 let

30. středa - 19.00 hodin 2
Jaroslav Hašek: ŠVEJK
nejslavnější český humoristický román na jevišti

31. čtvrtek - 18.00 - 22.00 hod.
SILVESTROVSKÝ VEČER VE ZLÍNSKÉM DIVADLE
komedie Carla Goldoniho SLUHA DVOU PÁNŮ
po představení raut

STUDIO Z

28. pondělí - 19.00 hod.
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
scénická koláž o Janu Werichovi

DIVADÉLKO V KLUBU

Otevřeno hodinu před každým představením 
- možnost občerstvení

7. pondělí - 19.00 hodin PREMIÉRA
Jakub Nvota: 
SRDCE KRÁSNÉ SLIVOVICE PLNÉ!
divadelní kabaret pro náš klub

9. středa - 19.00 hodin
Jakub Nvota: 
SRDCE KRÁSNÉ SLIVOVICE PLNÉ!
divadelní kabaret pro náš klub

14. pondělí - 15.00 hodin ZADÁNO
Karel Semerád: MADAM PIAF
život a písně nejslavnější šansoniérky

16. středa - 19.00 hodin ZADÁNO
Jakub Nvota: 
SRDCE KRÁSNÉ SLIVOVICE PLNÉ!
divadelní kabaret pro náš klub

18. pátek - 19.00 hodin ZADÁNO
Karel Semerád: MADAM PIAF
život a písně nejslavnější šansoniérky

21. pondělí - 19.00 hodin
Jakub Nvota: 
SRDCE KRÁSNÉ SLIVOVICE PLNÉ!
divadelní kabaret pro náš klub

25. pátek - 17.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF
život a písně nejslavnější šansoniérky

ZELENÁČOVA ŠOPA

9. středa - 17.00 hod.
KLEVETIVÁ STŘEDA
BESEDA O PREMIÉŘE KDO JE TADY ŘEDITEL?

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na LEDEN bude zahájen 14. prosince 2009

(pro předplatitele prodej již od 11. prosince 
- předplatenku s sebou)

2. 1. - 19.00 hodin 8
Lars von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?
komedie ze současnosti 

7. 1. - 14.30 hodin 15
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
hudební pohádka pro děti od 4 do 104 let

7. 1. - 19.00 hodin 10
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
komedie dell’arte v novém balení

9. 1. - 19.00 hodin DERNIÉRA
Milan Uhde - Miloš Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
zbojnický muzikál o lásce a zradě

11
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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
Architektonická soutěž o návrh na Krajské kulturní a vzdělá-
vací centrum ve Zlíně - revitalizace 14. a 15. budovy bývalé to-
várny firmy Baťa ve Zlíně 2. 12. 2009 - 24. 1. 2010

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro (Grafický kabinet)
Exotismy v architektuře XX. století v Čechách a na Moravě

do 24. 1. 2010

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

BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921

Do 5. 12. - Fotografie - Milan Červenka
Výstava fotografických cyklů "Ze života panenky" a "Z opuštěných
domů" autora Milana Červenky, 3. etáž (pracovní dny, 7-17 hod.)

5. 12. - 31. 12. Fotografie z cest po Chile, Peru a Bolívii
Autorka Petra Pokorná představí fotografie ze svého putování po
Jižní Americe, 3. etáž (pracovní dny, 7-17 hod.)

1. 12. - 3. 1. Prezentace SPŠ Otrokovice
Práce studentů - protokoly měření v laboratořích odborných před-
mětů, herbáře zhotovené studenty přírodovědného lycea či výkresy
a trojrozměrné makety staveb, které jsou produktem studentů
technického lycea, 2. etáž (denně do 22 hod.)

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

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o ve-
doucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. 
Informuje také o satelitních městech baťovského impéria. 
(V pracovní dny 7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase
(10-22 hod.) a restaurace ve 3. etáži (po-pá 11.00-13.30 hod., 
poté individuálně po dohodě; so-ne individuálně po dohodě).

RADNICE

Od 15. 12. 2009 bude v přízemí zlínské radnice umístěna expozice
„Orientační běh ve Zlíně a České republice“. Výstavu tvoří 11 pa-
nelů, které dokumentují vznik tohoto sportu ve Zlíně.

ALTERNATIVA 

Otevřeno: po-pá 8 - 12, 13 - 17, so 10 - 16
2. 12. - 19.30 hodin
Elen Suchánková - Sonenshine & Jocose Jazz 

2. 12. 2009 - 16. 1. 2010 Výstava "Domácí úkoly - žena"
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 2. prosince 2009 v 17.00
hodin v Alternativě - kulturním institutu Zlín
Na výstavě budete moci vidět obrazy, pro něž byly inspirací ženy. 
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 12, 13 - 17, SO 10 - 16

9. 12. Václav Postránecký v pořadu Jen takové divadélko 

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

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

Jakub Matuška - MASKER1, výstava potrvá do 4. 12. 2009

Radim Hanke - Hlavy v hlavě, vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. 12.
v 17 hod.,výstava potrvá do 29. 1. 2010 
Otevřeno: st - pá - 14 - 18 hod., so, ne - po tel. domluvě

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

www.filharmonie-zlin.cz

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

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

FILHARMONIE B. MARTINŮ

GALERIE – VÝSTAVY
1. 12. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
G. Verdi - Síla osudu, předehra
A. Dvořák - Romance pro housle a orchestr, op. 11
A. Dvořák - Mazurek pro housle a orchestr e moll, op. 49
A. Dvořák - Slovanský tanec č. 8 g moll, op. 46
J. Massenet - Meditace z opery Thais pro housle a orchestr
B. Smetana - Vltava z cyklu Má vlast
P. Sarasate - Cigánské melodie pro housle a orchestr, op. 20
Sólista: Pavel Šporcl, housle
Dirigent: Stanislav Vavřínek

C3 
3. 12. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Merry Christmas aneb Americké Vánoce
Duke Ellington, Dominic Dousa, Leroy Anderson, Lucas Richman,
Johann Sebastian Bach
Sólistka: Katrina Swift, zpěv, USA
Spoluúčinkuje: Moravské děti - Holešovský dětský sbor, sbor-
mistr: Lenka Polášková
Dirigent: Benjamin Loeb, USA

D1 
6. 12. v 15.30 hodin, Dům umění Zlín
Santa Claus a andělské pírko
Sólisté: Hana Kostelecká, Zuzana Pálenská, Martin Šujan, zpěv,
Vladimír Vodička, flétna
Spoluúčinkuje: Moravské děti - Holešovský dětský sbor, sbor-
mistr: Lenka Polášková
Dirigent a moderátor: Miloš Machek

19. a 20. 12. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Vánoční koncerty
J. V. Stamic: Sinfonia Pastorale op. 4 č. 2
V. Neumann: Vánoce malých zpěváčků
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Sólisté: Luisa Albrechtová, soprán, Barbora Velehradská, alt,
Vojtěch Filip, tenor, Martin Šujan, bas 
Spoluúčinkuje: DPS Cantica, sbormistr: Josef Surovík, Canticum
Camerale, sbormistr: Eduard Tomaštík
Dirigent: Jaromír Michael Krygel

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ, 
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN

tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626, 

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

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

Muzeum zavřeno 24. a 25. 12, 31. 12. a 1. 1. 

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
10. 12. 2009 - 3. 1. 2010
NA SVATÉHO MIKULÁŠE
Výstava Na svatého Mikuláše je věnována tradici mikulášských ob-
chůzek ve venkovském i městském prostředí. Představí se na ní
originální masky z mikulášských průvodů z regionu i exponáty
s mikulášskou tematikou ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. 
Vernisáž výstavy - čtvrtek 10. prosince v 17 hodin - hlavní vý-
stavní sál.

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

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
15. 12. TŘPYTIVÁ KRÁSA
doprovodný tvořivý program k Tradičním řemeslům pro školní
mládež a návštěvníky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Možnost výroby dvou vánočních ozdob z korálků, ukázka výroby
vánočních ozdob z korálků, výstavka tradičních vánočních ozdob.
Od 9-12 a 13-18 h. Objednávky na tel. 577 004 626. Vstupné: do-
spělí 30 Kč.

HRAD MALENOVICE
5. 12. - 10-16 h VÁNOČNÍ JARMARK 
Drobný prodej - vystavený betlém - vyhlídka z věže - historický
šerm 

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.

MUZEUM

Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky
s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami
ševcovského řemesla. 

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

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

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
1. 12. EXOTISMY - v architektuře XX. století v Čechách a na
Moravě
Prohlídka výstavy spojená s odborným výkladem Mgr. Ladislavy
Horňákové
Krajská galerie výtvarného umění, zámek Zlín - grafický kabinet,
začátek v 16.00 hodin.

8. 12. Cena facky - Autorské čtení JUDr. Josefa Holcmana z jeho
nové knihy, přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
začátek v 17.00 hodin

22. 12. Tradiční předvánoční posezení členů a příznivců KPVU,
spojené s prohlídkou výstavy Na svatého Mikuláše a besedou s au-
torkou PhDr. Alenou Prudkou
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek
v 16.00 hodin

8. 12. Vánoční koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka.
Předprodej vstupenek vila T. Bati a prodejna AKORD Zlín. Od
19.00 hod.

9. 12. Ing. Michael Balík ,,Chrám faraona Sahure v Abusíru".
Začátek přednášky v 18.00 hodin, vstupné dobrovolné.

POČÍTAČOVÉ KURZY 
Pro začátečníky
Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy Windows, všechny nej-
používanější operace v programech Word a Excel, práce s interne-
tem a e-mailem, vše prakticky na příkladech, individuální přístup
učitele.
Pro mírně pokročilé 
Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nadstandardní využití
Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabulátory, speciality
textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, komentáře, vklá-
dání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit (vzestup-
ně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

DŮM KULTURY 
Gahurova 5265, Zlín, 

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

Zápis do kurzů na II. pololetí:
25. 1. - 29. 1. 2010 od 13 do 17 hodin
Pohybové kurzy pro dospělé: 
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i na balonech, cviče-

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

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

Novinka: cvičení Port de Bras - je inspirováno tancem, baletem,
strečinkem a silovým tréninkem
Přípravka na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky
a jazyka českého 
Psychoprofylaxe - příprava na těhotenství a porod
Těhotenský tělocvik na balonech - každý pátek, vede Mgr. Jana
Křemenová, tel. 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

Škola šermu kordem - kurz základů bezpečného šermu kordem,
zvládnutí šermířských technik, možnost zdokonalování v pokračo-
vacích kurzech. Vede pan M. Kohoutek, tel. 605 939 161

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

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

KURZY PRVNÍ POMOCI 
Kurz proběhne 19. 12. od 8.00 hodin ve školící místnosti ČČK Zlín
(16. budova Svitu). 
Kontakt: tel. 577 430 011, e-mail: projekty.cckzlin@volny.cz 

KURZY

NADACE TOMÁŠE BATI
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DOŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 
Dne 13. 12. se koná doškolovací kurz ZZA, který prodlužuje kurz
Zdravotníka zotavovacích akcí absolventům kurzu. Doškolení nut-
né vždy po 4 letech. Školicí místnost ČČK Zlín (16. budova Svitu). 
Kontakt: tel. 577 430 011, e-mail: projekty.cckzlin@volny.cz 

ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
Kurz Základní norma zdravotnických znalostí se koná 12. 12. Ško-
licí místnost ČČK Zlín (16. budova Svitu). 
Kontakt: tel. 577 430 011, e-mail: projekty.cckzlin@volny.cz 

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

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

Zápis do kurzů na další období ve čtvrtek 10. 12. 2010 - 15 - 18 h.
VŠUP - míst. č. 309

Nabídka na II. pol. 2009/10 - únor - červen
- výtvarné kurzy pro děti - po, st, pá - zahájení 8. 2.
- večerní kresba podle modelu

(pro talentové zkoušky i modelování) - pá 5. 2.
- malířské techniky - po - zahájení 25. 1., út 2. 2., st - 10. 2., 

pá - 5. 2.
- knihařský kurz - čt - zahájení 4. 2.
- kurz keramiky - čt - zahájení 28. 1. Materiál zajištěn - nutné při-

hlášky měsíc předem. 

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

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

BESEDY
9. prosince v 17 h: Na krásné modré Dřevnici, představení no-
vého románu Antonína Bajaji, který právě vydalo nakladatelství
Host (sálek hudebního oddělení)
17. prosince 14 h: Ozdobme si stromeček - předvánoční výtvar-
ná dílna Hany Galatíkové (oddělení pro děti)
17. prosince v 17 h: Vánoční řetěz - čtení inspirované
Vánocemi, zajímaví lidé čtou ze svých oblíbených knih (sálek hu-
debního oddělení). Součástí pořadu bude prodejní výstavka vý-
robků Centra služeb postiženým Zlín, o.p.s.

VÝSTAVY:
Ústřední knihovna
Vánoční bá-snění - DDM ASTRA (chodba v přízemí)
Vánoční ozdoby - Sdružení dětí a mládeže Romů ČR (vitriny 
v 1. a 2. patře)

Obvodní knihovna Jižní Svahy
V dešti i ve slunci - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
To je máma, to je táta - MŠ Zlín, Slínová

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
14., 15. a 17. prosince 10-12 h: Elektronická pošta a komuni-
kace přes internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní
schránky na internetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky na-
stavení schránky, komunikace mluveným slovem, případně i obra-
zem - základy telefonování, práce s mikrofonem a kamerou), tří-
denní kurz, poplatek 180 Kč

7., 8. a 10. prosince 10-12 h: Internet pro začátečníky (vysvět-
lení pojmů, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu),
třídenní kurz, poplatek 180 Kč

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

16. prosince: Sanitární den - všechny provozy knihovny budou
uzavřeny 

V době vánočních a novoročních svátků budou uzavřeny všechny
provozy knihovny, tj. 24. - 27. 12., 31. 12. 2009 a 1. ledna 2010.

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

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

2. 12. Mikulášský večer, Komorní sál, 17.30 hod

7. 12. J. Bařinka: Vánoční hra o narození Krista Pána, premié-
ra divadelního představení dramatického oboru, režie: P. Nýdrle,
sál Malá scéna, 18.00 hod

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

8. 12. J. Bařinka: Vánoční hra o narození Krista Pána, 
divadelní představení dramatického oboru, režie: P. Nýdrle, sál
Malá scéna, 19.00 hod.

15. 12. Vánoční koncert
Michnova hudba v podání sboru a orchestru žáků i učitelů, obřad-
ní síň radnice, 18.00 hod

16. 12. Vánoční koncert
Večer s tanečním a dramatickým uměním, doprovází cimbálová
muzika Strunka a sólový cimbál, sál Malá scéna, 18.00 hod

Ve foyeru školy výstava výtvarných prací žáků 

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

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

8. 12. Žákovský koncert, zrcadlový sál školy 
9. 12. Vánoční koncert, Mysločovice 

14. 12. Vánoční koncert, Tečovice 
15. 12. Vánoční koncert, kostel Malenovice 

9. 12 Poetický večer, zrcadlový sál školy, od 18.00 hod. 
11. 12. Vánoční jarmark, Tečovice 
Výstava ve vestibulu VO - Vánoční zvyky
Výstava - Knihovna Malenovice - Betlém
11. 12. Taneční představení Louskáček - Malá scéna 

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

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

9. 12. Adventní koncert ZUŠ Morava, sál Malé scény Zlín
v 17.00 hodin, účinkují žáci a učitelé ZUŠ Morava
a Bartošův dětský folklorní soubor Zlín.

13. 12. Vánoční koncert Sdružení dechového orchestru mladých
a ZUŠ Morava, Velké kino v 17.00 hodin. 

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

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

1. 12. Adventní koncert - obřadní síň zlínské radnice, 18 hod. 
13. 12. Vánoční koncert - kostel Jižní Svahy, 17 hod. 
22. 12. Vánoční koledování pod širým nebem 

- balkon ZUŠ, 17 hod. 

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

8. 12. Koncert pro MŠ, prostory MŠ Luční, od 9 hodin

11. 12. Vánoce s pěveckým sborem Cantica a Cantica laetitia
v Evangelickém kostele ve Zlíně, v 18 hodin

12. 12. Adventní koncert v kostele na Jižních Svazích, v 17 ho-
din

12. 12. Vystoupení cimbálové muziky Valášek na Besedě u cim-
bálu, Podhoran Lukov, 19.30 hodin

13. 12. Vystoupení cimbálové muziky Valášek na vánoční besíd-
ce SPLK Kašava, 16 hod. na Malé scéně.

17. 12. Vánoční odpoledne ve výtvarce na ZUŠ Jižní Svahy (vý-
stava prací v prostorách školy a možnost modelování z hlí-
ny pro všechny příchozí, krátká hudební vystoupení
u vchodu do školy), od 14 do 18 hod.

19. a 20. 12. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Cantica
s FBM Zlín v Domě umění, vždy od 19 hodin

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
www.ddmastra.cz

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

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

6. 12. Mikulášská šou. Od 16.00 do 17.30 na Masters Of Rock ca-
fé Zlín na Čepkově bohatý program pro celou rodinu. Vystoupení
dětí, Mikuláš, anděl a čerti. DDM Astra zakládá v rámci akce
Mikulášská šou Knihu zlínských rekordů. V 17 hod. počítání čer-
tovských balónků. Vstupné - nafukovací balónek jakéhokoliv tvaru
a CDfix.
12. 12. Volná sobota - tentokrát Adventní. Pro všechny děti
9.30-13 hod. Spousta her a zábavy v tělocvičně, počítačové učeb-
ně. Ve výt. ateliéru výroba vánoční ozdoby. S sebou přezůvky, sva-
činu, věci na převlečení. Vstup zdarma.
16. 12. Vánoční dekorace - výroba dekorací a ván. svícnů z pří-
rod. materiálů pod odborným vedením lektorky I. Malíkové. Od

DĚTI A MLÁDEŽ

17.30 do 19.30 hod. (s sebou krabici nebo tašku na výrobky). 
Cena 240 Kč.

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

5. 12. Mikulášská show "Peklo, peklo, peklíčko - všem tu bude
teplíčko!" Program je zaměřen na nejrůznější čertovské úkoly, kte-
ré plní návštěvníci. Vystoupí nově vzniklé taneční a pohybové
kroužky DDM ASTRA Zlín. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
základních škol a předání cen. Připraven doprovodný program pro
děti ve výtvarných dílnách, kde si děti vyrobí čertovské rohy. Od 16
hod. v prodejní pasáži nákupního centra Čepkov

Oddělení přírodovědy 
(Eva Kudelová, 603 301 435, 

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

2. 12. Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14.00 - 17.00. I v před-
vánočním čase se přijďte podívat na zvířátka v naší Malé ZOO.
Uvidíte gekončíky ještěrkovce, želvy, leguány, andulky, činčily,
užovky, korálovky, sklípkany, králíky, pískomily, osmáky aj. Vstup
zdarma.

17. 12. Vánoce v Malé ZOO, 14.00 - 17.00. V příjemné vánoční at-
mosféře si malí i velcí návštěvníci prohlédnou naše zvířátka, po-
slechnou si koledy, vyrobí si vánoční přání z vlastnoručního papí-
ru, ozdoby na stromeček a jiné vánoční drobnosti.
Vstupné dobrovolné 

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

m.rabek@ddmastra.cz

2. 12. Turnaj v NHL 10 na PlayStationu 3, 14 - 19 h, nákupní
centrum Čepkov - dětský koutek. Hraje se v družstvech po 3 hrá-
čích. V rámci turnaje se uskuteční autogramiáda hráčů HC PSG
Zlín. Akce je určena pro veřejnost, dětem od 7 do 15 let. 
Informace: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030, milan.ra-
bek@ddmastra.cz.

28. 12. Vánoční turistická vycházka "Po stopách zvířátek"
Sraz v 9:00 h 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
určena 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.kratinohova@ddmastra.cz

11. 12. ,,Vánoční čarování", 13-16 hod., - výtvarné vánoční in-
spirace, vstupné 50 Kč, Eva Kratinohová, E. Štěrbová, 575 753
480.
Kalanetika - kondiční cvičení pro studenty a ženy - DDM Astra,
Jižní Svahy, čtvrtek 18.30-19.30 hod., kurzovné 500 Kč/školní rok
Keramika pro studenty a dospělé - pondělí 16.00-19.00 hod., kur-
zovné 1 000 Kč/školní rok.
Připravujeme - Jarní příměstský tábor 1. 2. -7. 2. 2010
8. 12. 2009 - 7. 1. 2010 - Vánoční (Bá)Snění - výstava výtvarných
prací dětí DDM ASTRA Zlín a II. ročníku výtvarné soutěže "O nej-
lepší čertovskou masku roku 2009", Krajská knihovna Františka
Bartoše Zlín. Informace: D. Večerková.
12. 12. Turnaj Magic The Gathering - 8 - 18 h., DDM ASTRA
Zlín,Tyršovo nábřeží 801. D. Večerková.

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

z.konigova@ddmastra.cz

20. 12. Vánoční pochod se psy. Sraz na cvičišti v 9 hodin. 
S sebou očkovací průkaz, svačinku, pamlsky pro psy. Návrat oko-
lo 13. hodiny. 

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

16. 1. 2010 Volná sobota - výroba zimních dekorací netradičními
technikami, od 9 do 13 hod. (spolupráce s oddělením estetiky)
Vstup volný! Na 12. ZŠ Podhoří - nabídka zájmového kroužku, ho-
kus-pokus (ÚT 13.30-15 hod.) Zájmové kroužky - Tyršovo nábřeží:
chatař - chalupář, atelier tvorby, letecký, plastikový a železniční
modeláři, malý modelář, malý filatelista, Barbie-šití na
panenky+pokojíček (pro děvčata od 1. třídy), RC AUTA (na dálkové
ovládání) - závody, letní tábor. Hledáme externí vedoucí pro zájmo-
vé kroužky: lodní modelář, filatelistický a numismatický kroužek -
předejte své zkušenosti dětem. 

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

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

Provoz - volný vstup: 
Klub pro děti (11-14 let) - út, st, čt, pá 14.30-18.00 hod.

Pros inec  v  ku l tu ře
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Klub pro mládež (14-26 let) - út, pá 14.30-18.00 hod. a st, čt
14.30-20.00 hod. 
Nealkodiskotéky pro mládež od 14 let: 4. a 18. 12. 19.00-23.00
hod.

19. 12. Vánoční setkání dobrovolníků
22. 12. Vánoční besídka v klubu
31. 12. Silvestrovská nealko diskotéka v klubu
Rodiče s dětmi do 6 let: 
poslední letos - úterý 15. 12. 8.30 - 11.30 hod
poslední letos - středa 16. 12. 8.30 - 11.30 hod.

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

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

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

4. 12. Mikulášský večírek - možná přijde i Mikuláš, Anděl a Čert,
playstation s p. Řezníčkem
7. 12 - 11. 12. Vánoční kouzelné tvoření - výroba svíček (gelové,
ze včelího vosku), tancování s Michalem, maňáskové divadlo,
playstation s p. Řezníčkem, předvánoční turnaj v playstationu
14. 12. - 18. 12. Týden splněných přání - malování na sklo, sta-
vění prvního sněhuláka, tancování s Michalem, čtenářský klub, vý-
roba vánočních ozdob, playstation s p. Řezníčkem, zdobení vánoč-
ního stromečku
21. 12. - 23. 12. Ať žijí vánoce
21. 12. Posezení u stromečku s rozdáváním dárečků - vánoční
nálada, koledy, povídání o vánocích, zdobení perníků, tancování
s Michalem
28. 12. - 31. 12. Silvestrovské rejdění
Od 24. 12. do 25. 12. zavřeno, 28. 12 zavřeno, 29. 12. otevřeno
8.00 - 16.30 hod., 30. 12. otevřeno 8.00 - 16.30 hod., 31. 12. - 
1. 1. 2010 zavřeno
Zaměření dnů v týdnu: po - tvoření, st - sport, PC, pá - oddecho-
vý den, hry, hudba, út a čt - testy, soutěže, besedy - dle věku, 
so - příležitostně vycházky 
Rozdělení dětí dle věku: po - všichni, út - 11-13 let, st - všichni,
čt - 6-10 od 12.30 do 17 hod. a 14-17 od 17 do 20 hodin, pá -
všichni 

DOMINO
Santražiny 4224, 

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

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

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

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

Všeználková miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu
v Komunitním centru pro rodinu na Jižních Svazích - pondělí až
čtvrtek v čase od 8.00 do 18.00 hod., v pátek v čase od 8.00 do
13.00 hod. Výchovný a zájmový program, pobyt venku. 
Klubíčko - motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohy-
bových her, říkadel a písniček pro dospělé s našimi nejmenšími
dětmi ve věku od 1 do 3 let. 
Žížalky - taneční, pohybová a dramatická výuka pro rodiče s dět-
mi od 1,5 do 4 let
Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat - od 6 týdnů
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší - od 2 let
Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1,5 ro-
ku
Pondělní klub PO-PO - pravidelné povídání si o věcech všedních
i nevšedních s významnou osobností
Hlídání dětí od 1 roku
Herna - nově otevřená herna pro děti od 0 do 5 let s doprovodem.
Otevřeno: po, čt a pá od 8.00 do 12.00 hod., út a st od 10.00 do
12.00 hod. Každý pátek v 10.00 hodin je pro děti připraveno ma-
ňáskové divadélko. Volný přístup k motorickým a terapeutickým
hrám, trampolínám, k relaxačnímu bazénku plnému míčků,
k hračkám a sportovnímu nářadí. 

6. 12. Mikulášská diskotéka - diskotékové řádění, spousta her
a soutěží od 15.00 do 18.00 hod na IH Moskva. Nutno se předem
objednat - balíček pro dítě. 
15. 12. Vánoční besídka - s živým divadélkem o Ježíškovi.
Komunitní centrum pro rodinu Mraveniště od 10.00 hod.,
Komunitní centrum pro rodinu Jižní Svahy - odpoledne. Nutnost
telefonicky objednat.
Vánoční koledování - posezení s rodiči a dětmi u teplého čaje
a cukroví, povídání o Vánocích a tradicích. Informace na webu.
Celé Česko čte dětem - významné osobnosti přijdou mezi nás
a budou nám předčítat z různých knih pro děti. Informace na we-
bu.
Narozeninová párty - oslavy narozenin dětí v prostorách vybave-
né herny 

Možnost objednání na anonymní poradenství: sociálního či psy-
chologického, právního a výchovného charakteru, e-mail: porad-
na@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

Taneční škola DOMINO, tel. 737 622 142
Pohybové kurzy pro děti od 3 let a mládež do 18 let. 
Taneční a pohybová průprava - pro děti od 3 do 6 let
Mix dance - Hip hop, Disko dance - pro děti od 7 do 12 let
Street dance - Hip hop, R’N’B’- pro děti od 13 let a výše
D chilli - profi taneční skupina pro mladé od 17 let a výše (možno
i mladších tanečníků, podmínka taneční průprava).
Dance Group - taneční skupina pro dospělé, kteří chtějí svůj čas
strávit něčím novým. Naučíte se u nás základy moderních směrů
tanců - např. Street Dance (Hip-Hop, R’N’B, House), Disko dance. 

Dětský klub DOMINO - Mraveniště, tel. 739 141 082
Centrum volnočasových aktivit DOMINO
Organizované aktivity: 
Správňáci - sportovní klub pro kluky a holky, Floorbal - pro klu-
ky od 3 do 9 let, Zobáček - hra na flétnu - program zdravé píská-
ní, zdravé dýchání, Keramika - keramický kroužek, Šikulka - vý-
tvarný kroužek pro děti, Předškoláček - všeobecná příprava na
vstup do školy pro děti od 4 let, PC klub - počítačový kroužek pro
dospělé

Klub Mraveniště - je určený pro děti školního věku, které si mo-
hou do prostor Mraveniště přijít zahrát hry, pobavit se s kamará-
dy, udělat si domácí úkoly či si jen tak "zasurfovat" po internetu.
Otevřeno po-pá od 12.00 do 15.00 hodin.

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín, www.unko.cz

Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové
aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy. 
Zavřeno 7. a 23. 12., od 28. do 31. 12. službu zajišťuje Salesiánský
klub mládeže. 

T KLUB POD STRÁNĚMI (9 až 12 let),
p. Bc. Hana Tománková, tel. 577 011 947 
Provozní doba: út-pá 13.30-18 hod. Možnost využít herny: horole-
zecká stěna, šipky, fotbálek, stolní tenis, knihovna, výtvarné po-
třeby, hudební nástroje.
Dílny (volný vstup bez registrace a nutnosti pravidelné docházky): 
Břišní tance úterý 16-17 hod., keramika středa 16-17 hod., žong-
lování pátek 15-16 hod.

3. 12. Mikulášský karneval 
10. 12. Posílání přání 
17. 12. Dárečkování 
18. 12. Předvánoční šrumec 

T KLUB DOMA (13 až 21 let), p. Jitka Masařová, tel. 739 309 419,
provozní doba: po-čt 15-20 hod., pá 14-18 hod. 
Dílny: taneční dílna úterý 18-19 hod., žonglování středa 18-19
hod.

1. 12. Pod ochranou červené stužky
3. 12. Turnaj ve stolním fotbálku
8. 12. Vánoční workshop

10. 12. Umění dávat - umění brát
15. 12. Jak se nezvencnout z Vánoc
17. 12. Vánoční koncert 

- přehlídka kapel, které zkouší v T klubu 

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

Otevřeno:
po a st 8 - 12 a 14 - 16, út 8 - 12, čt 8 - 12, pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní poradna, porad-
na přirozeného plánování rodičovství 
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.

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

3. 12. Rodičovství v 21. století - beseda s Mgr. Janou Vodákovou 
10. 12. Výroba smaltovaných šperků a dekorací
17. 12. Vánoce, vánoce přicházejí... povídání o Vánocích s ochut-

návkou cukroví 

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

1. 12. Pečení perníčků
8. 12. Adventní posezení s otcem Františkem Sedláčkem

15. 12. Výroba vánočních ozdob a zdobení vánočního stromku

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

7. 12. Mikulášské hrátky s dětmi
14. 12. Tvoření - vánoční dekorace
21. 12. Ochutnávka vánočního cukroví

RODINA

Tvořivé dílny: sál centra pro rodinu v 15.30 hod; 8. 12. Výroba
šperků a dekorací z ovčího rouna s paní Markétou Šurbekovou 
Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let,
skupinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí v úterý dopoledne, ve
středu odpoledne. 
Sedmikrásek a MiniSedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi na
Orlovně
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: ZŠ Štefánikova; úterý
18.00-19.00 h
Modlitby matek - klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín. 
2. čtvrtek v měsíci od 9.00 h

12. 12. Adventní duchovní obnova pro manžele Dům Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku; 9.00 - 17.00 hod; obnovu povede otec
František Sedláček; oběd zajištěn (80 Kč). Přihlašujte se nejlépe do
4. 12. v naší kanceláři.

Kurz angličtiny pro začátečníky: 10.35-12.05 h., každou středu
v sále centra pro rodinu. Kurzovné 90 Kč za lekci, platba vždy v den
konání. Hlídání dětí po domluvě zajistíme. Je nutné se přihlásit
v naší kanceláři.
Břišní tance pro začátečníky: V sále centra pro rodinu; od ledna
2010; 15 lekcí; úterý 18.45-19.55 h; kurzovné 1 000 Kč.
Břišní tance pro těhotné: V sále Centra pro rodinu; od ledna
2010; 10 lekcí; úterý 20.00-21.10 h; kurzovné 600 Kč. Lektorka:
Mgr. Pavla Boudová Yildiz

11. - 13. 12. Předvánoční víkendový pobyt tatínků s dětmi:
Dřevohostice 

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

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

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

Zavřeno 21. 12. 2009 - 15. 1. 2010
Úterní odpoledne pro veřejnost od 14 do 17 hod. Přijďte si vyro-
bit dárkový předmět do našich chráněných dílen.
1. 12. Stromečky štěstí 
8. 12. Keramika

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice 
Opět vaříme vyváženou stravu! Každý čtvrtek, více na webu.
Internet, WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny. Veškeré no-
vinky o kavárně na Facebooku - Netradiční kavárna Slunečnice.
Kontakt: tel. 776 391 599
Otevřeno: po 14-19 hod., út-pá 10-19 hod., so,ne zavřeno 

2. 12. Autorské čtení pro děti, z nové knížky Zajíček strakaté
ouško, všechny děti srdečně zve spisovatel Jindřich František
Bobák. Akce je zdarma. Od 15 do 17 hod. 

4. 12. Mikuláš pro veřejnost, 16-18 hod. S sebou dárečky pro va-
še ratolesti a přijďte za Mikulášem, čerty a andělem. Akce je zdar-
ma.

10. a 11. 12. Poradna ICM - MUDr. Vladimíra Strnadelová
Zavřeno: 18. 12.-18. 1. 2010. 

Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
Út a čt dle telefonické objednávky. Sleva v prosinci: - k pedikúře la-
kování zdarma. Kontakt: tel. 777 074 286

Chráněná dílna kadeřnictví
Otevřeno: út 15-18 hod., st 14-18 hod., čt jen na tel. objednávku
776 853 144, pá jen na tel. objednávku 725 790 888. 
Sleva v prosinci: úterý a čtvrtek regenerace zdarma

Sociální služba - Centrum denních služeb
Otevřeno v běžném celotýdenním provozu. Po-pá 8-15 hod. 

SARKANDER
Budova Regina, Divadelní 6, Zlín, 

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

3. 12. Pletení z pedigu, 15.30-17.30 hod. - pletení košíků a oša-
tek z pedigu.

17. 12 Výroba šperků, 15.30-17.30 hodin. - výroba šperků z ko-
rálků.

Přihlášky předem. Materiál zajištěn. 

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

6. 12. Mikulášská besídka - ve Flipu od 16 do 18 hodin 

Centrum I - Hradská 888, tel. 736 520 409
Plavání dětí (od 6 týdnů), cvičení - děti od 2 měsíců, poradna psy-
chomotorického vývoje, Něžná náruč - kurz cvičení a manipulace
s dítětem od 2 týdnů do 5 měsíců, kurz masáží a aromaterapie pro
rodiče s dětmi od 2 měsíců, miniškolička - 1x týdně na Regině
Kurzy a masáže pro těhotné maminky 
Centrum II - Valachův žleb 5371, Jižní Svahy, tel. 736 520 494
Plavání dětí - bazén se slanou vodou, rodinné plavání 
Volná herna - pondělí a čtvrtek 9 - 12 a 15 - 18 hodin
Laktační poradna - každý čtvrtek - obj. telefonicky

21. 12. 2009 - 3. 1. 2010 obě centra zavřena

Pros inec  v  ku l tu ře
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RODINNÝ ZÁBAVNÍ PARK GALAXIE
Sportovní areál Vršava - vedle tenisových hal

Vršava 679, Zlín, www.galaxiezlin.cz

Akce pro školy, školky a jiné kolektivy od dvaceti dětí do konce ro-
ku - dopoledne za cenu 50 Kč/dítě. Pedagogický doprovod vstup
a káva zdarma. 

6. 12. Mikuláš v Galaxii
11. - 12. 12. Noc v Galaxii 
Dobrodružství v zábavním parku Galaxie Zlín. Budeme si hrát,
soutěžit a všichni společně přečkáme noc na jiné planetě. 

Silvestr v Galaxii - velká silvestrovská party pro všechny pozem-
ské i mimozemské bytosti.

AGENTURA SEPTEMBER
Třída T. Bati 190, 760 01 Zlín

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

parkoviště pod kostelem. 

7. 12. - Academia centrum UTB Zlín, 19 hod. 
Noel Coward: Zamilovat se...
Oblíbená dvojice Jana Paulová a Pavel Zedníček v nové skvělé ko-
medii. 

8. 12. - Academia centrum UTB Zlín, 19 hod. 
Antonín Procházka Věrní abonenti 
Skvělá komedie o tom, co se stane, když si manželé sednou v hle-
dišti divadla každý jinam a on dostane mladou půvabnou soused-
ku.
Hrají: Václav Vydra, B. Petrová / A. Černá / K. Hrachovcová, Jana
Boušková, Antonín Procházka, J. Šťastný / V. Dubnička / P. Kikin-
čuk a další. 

14. 12. - Academia centrum UTB Zlín, 19 hod. 
Miro Gavran: Vše o ženách 
Komedie o ženách, mužích a vztazích pro tři skvělé herečky.
Hrají: Jitka Schneiderová, Jana Krausová, Anna Šišková a Michal
Slaný / Ján Jackuliak.

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

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

8. 12. Gospelové Vánoce 2009 
Přední sólisté a instrumentalisté ze slavného souboru "Perfected
Praise" v čele s mistrem Oscarem Williamsem, kostel sv. Filipa
a Jakuba, 20.30 hod.

11. 12. Crucified Barbara 
Švédské kvarteto na svém evropském turné k novému albu "Til
Death Do Us Party", Masters Of Rock Café, 20.00 hod. 

14. 12. Screamers
- vánoční speciál známé travesti skupiny, Velké kino, 19.00 hod

16. 12. Disney On Ice - kouzelné cestování Mickeyho a Minnie -
velkolepá rodinná lední revue, Ostrava, ČEZ Aréna,15.00 a 18.30
hod. a 19. a 20. 12., Praha, TESLA Aréna

20. 12. 10.00 hod. Michal Nesvadba - Vánoce s Michalem - zá-
bavný program s tematikou Vánoc, Velké kino

Připravujeme:
17. 1. Kataklysm (Can/USA), Belphegor (Aut), Darkest Hour
(USA), Suicide Angels (Ita), Resistance (B), Masters Of Rock Café
19. 1. U.D.O. (Ger), Seven (CZ), Salamandra (CZ), Masters Of
Rock Café
29. 1. Stratovarius (Fin), Masters Of Rock Café

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 539, Malenovice 

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

16. 12. Fleret a Jarmila Šuláková a Svatý pluk - kino Květen
Malenovice, v 19.00 hod. 
Speciální vánoční koncert valašské sestavy doplněný o netradiční
předkrm v podobě Svatého pluku. 

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

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

5. 12. 20.00 hod. Horkýže Slíže 
Nitranská punk-rocková kapela Horkýže Slíže vydala novou desku
"54 DOLE HLAVOU", kterou představí i ve Zlíně. 

11. 12. 20.00 hod. Crucified Barbara, Bonafide
Švédské kvarteto na svém evropském turné k novému albu "Till
Death Do Us Party".
Speciálním hostem koncertu budou švédští rockeři Bonafide. 

AGENTURY

12. 12. 12.00 hod. 
Rockmaxova "12" + hosté NoHow & FreeFall
4. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit! Těšte se na 13 ví-
tězných kapel, které se utkají o postup na letní festival Masters of
Rock 2010 a o další ceny. 

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

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

3. 12. Vánoční koncert Ivety Dufkové a Jana Ježka "Operetní
a muzikálové hity"- recitál. Hudební doprovod prof. Jiří Pazour -
klavír. Malá scéna Zlín, 19.00 hod

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

1. 12. Blues Power - bluesová kapela 
2. 12. MUFF speciál koncert - projekt Jazz do regionu 
3. 12. Kochta band - folk rock
6. a 7. 12. Robert Křesťan & Druhá tráva - vánoční koncert 
8. 12. Šufanky gang 19
9. 12. Klevetivá středa - Kdo je tady ředitel? - 17 hod. 

10. 12. Duro Turtev a Bluesweiser - blues
12. 12. Podjezd + Grass country (SK) - bluegrass
13. 12. Jak se čerti báli 

- loutková pohádka pro děti 15 a 16.30 hod. 
14. 12. Milan Caha - cestovatelská beseda projekce 
15. 12. Filmový klub Zlínská studna 
17. 12. East Affair - speciál koncert 

- projekt Jazz do regionu 
20. 12. Divadlo Pásovec a spol.
21. a 22. 12. AG FLEK vánoční koncert 
29. 12. Cestující hudba - retro večírek 

Akce, kde není uvedeno jinak, začínají v 19 hodin

VELRYBA
Zarámí 4432, 761 77, Zlín, tel. 577 218 849, www.velryba.cz

3. 12. Hana Zagorová a Petr Rezek, Velké kino 
4. 12. Richard Müller, hala Euronics 

10. 12. Hana a Petr Ulrychovi, Velké kino 
11. 12. Olympic - vánoční koncert Zlín, Velké kino 
21. 12. Hradišťan - vánoční koncert, Velké kino

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

e-mail: j.vranova@karneval.cz

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

2. 12. Receptář, knihovna Podhoří 
9. 12. Receptář, knihovna Podhoří

10. 12. Divadelní představení zlínského divadla Cyrano
z Bergeracu - 10 hod. 

11. 12. Vánoční posezení + jubilanti, začátek ve 14 hod.
16. 12. Receptář, knihovna Podhoří

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

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

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

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

- ruština od 9.00 hod. 
Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, taroky, šachy (od

14.00 hod.)
Pátek - francouzština v 9.00 hod.
Taneční odpoledne v hotelu Moskva 13. a 27. 12. Akce začína-
jí od 14 hod. 

KLUB SENIORŮ MALENOVICE 
Mlýnská ul.

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

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU 

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

- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod. 
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do
knihy v klubu)

SENIOŘI

Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování
knih a další činnost dle domluvy. 
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod. 

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

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

1. a 15. 12. 17 - 21 hodin
Večer deskových her
Carcassonne, Osadníci z Katanu apod. Jsou vítány všechny věko-
vé kategorie. Vstupné 30 Kč

3. 12. v 18 hodin
Cestopisná přednáška Milan Jána "Mexiko - země opeřeného
hada aneb Po stopách indiánských kultur"
Za památkami starých Olméků, Zapotéků, Toltéků, Mayů a Aztéků
se vydáme napříč pralesy Tabasca a Yucatánu, do hor Chiapasu
i náhorních planin středního Mexika. Vstupné 50 Kč 

5. 12. ve 20 hodin
Koncert kapely Květy
Brněnská kapela Květy představí své čerstvě pokřtěné album
Myjau s hlavním hitem "Psí hvězda". Po koncertě se bude za pěk-
ného počasí pozorovat Sirius. Vstupné 100 Kč

10. 12. v 18 hodin
Cestopisná přednáška: Mgr. Jan Hanus: "Kalifornie a západ
USA"
Krásy americké přírody a ruch moderních velkoměst obrazem i slo-
vem přiblíží cestopisná reportáž. Z Los Angeles povede cesta do
Grand Canyonu, Bryce Canyonu a také do nočního Las Vegas.
Vstupné 50 Kč

14. 12. v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: "Nebe nad Zlínem - prosi-
nec, leden"
Povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách
v zimě. V případě příznivého počasí bude po skončení přednášky
navazovat pozorování a praktický výklad na pozorovatelně.
Vstupné 40 Kč

18. 12. v 19 hodin
Vánoční koncert kapely Podjezd
Opět po roce je tu již tradiční pohodový večer plný krásné muziky
s možností prohlídky zlínské hvězdárny a v případě příznivého po-
časí také s možností pozorování hvězdné oblohy. 
Po loňském úspěchu se bude i letos konat soutěž o nejlepší vánoč-
ní cukroví (vzorek s sebou). Vstupenky Zelenáčova šopa.
Vstupné 99 Kč

22. 12. v 19 hodin
Koncert kapely Krutý omyl
Krutý omyl byla široce žánrově zaměřená kapela s dechovou sekcí.
V jejích procítěných autorských písních se ozývají reakce na písně
Michala Davida, stejně jako ozvěny kořenů řízné moravské dechov-
ky. Tento koncert je výjimečnou událostí - kapela zahraje jen pro
tento jeden koncert v roce. Vstupné 50 Kč

VÝSTAVY:
Radek Michálek - výstava "Okolo chlíva"
Výstava je přístupná do 9. 12. 

Výstava dětských kreseb
Obrázky dětí z celého světa zapůjčené z Mezinárodní dětské vý-
tvarné výstavy z Lidic.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 12. 12. v 17 hodin a je na ni
vstup volný
Výstava potrvá do 18. 2. 2010

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny
pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.

Kroužky mladých astronomů
Ve školním roce 2009/10 nabízíme základní a pokračovací kurz 
astronomie pro mladé zájemce (od 11 let; alespoň základní znalos-
ti fyziky a matematiky nutné). 
Schůzky se konají v pátek od 17 hodin na hvězdárně ve Zlíně.

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. První
hodina zdarma. 

Nové kurzy pro začátečnice od ledna - přihlášky během prosince

TANEČNÍ ŠKOLY

HVĚZDÁRNA ZLÍN

P ros inec  v  ku l tu ře
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Pros inec  v  ku l tu ře
12. 12. Orientální večírek 
- začátek v 19 hod., vstupenky na místě
- taneční vystoupení, diskotéka, módní přehlídka, hotel Moskva 

13. 12. Intenzivní Bollywood seminář s Vendulou Uhýrkovou 

Kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé dle rozvrhu 

ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz

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

Kurzy orientálního tance ve Zlíně od pondělí do čtvrtka pro začá-
tečnice, mírně pokročilé, pokročilé a dětské kurzy.
Výuka jednotlivých stylů orientálního tance - klasický egyptský styl
"raks sharqi"; turecký styl, indický moderní tanec Bollywood;
Tribal styl a orientální tanec s nádechem španělských rytmů

5. 12. Dance Fashion show - večer plný tance a zábavy 

5. 12. Seminář step-pilates-jazz

6. 12. Seminář irských tanců 

12. 12. Předvánoční dětská dance show - disko Flip

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

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

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

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
manželů Felcmanových 

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

Výuka na: 
Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky 

12. 12. Vánoční cena Fortuny - taneční soutěž
9.00-19.30 hod. - zámek Holešov

12. 12. Ples TANEČNÍKŮ s Gallavečerem
20.30 hod. - zámek Holešov

Finále taneční soutěže a bohatý program.
Hraje Marathon Band Dušana Mathona.

16. 12. Dětský karneval s vánoční nadílkou
16.00 hod., Masters of Rock Café na Čepkově

Zápis pro taneční sezonu Jaro 2010 
Kurzy tance a společenské výchovy
Pro žáky středních a vysokých škol. Společenská výchova 
a etiketa. 
- pro mládež (začátečníci i pokročilí)
- pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí)

Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let 
Doplňkový zápis kluků

Salsa - vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.

Taneční vystoupení na plesy a společenské akce

VÁNOČNÍ STROMEČEK V PŘÍRODĚ
ASPV SK Zlín zve všechny děti a dospělé na tradiční předvánoční
setkání u stromečku v přírodě, které se uskuteční ve středu 16.12.
od 16.30 hod. v prostoru staré střelnice na Kamenci. Přístupová
cesta k místu setkání bude světelně vyznačena od předposlední za-
stávky trolejbusu č. 4 směr Vršava - sportovní areál. S sebou zvo-
neček, svíčku na stromeček, prskavky, nadílku pro zvířátka a ně-
co na opečení u ohně.

POZVÁNKY

BESÍDKA U CIMBÁLU
Vánoční besídka u cimbálu dětských folklorních kroužků se koná
13. 12. od 16.00 hodin na Malé scéně ve Zlíně.
Se svým vánočním programem na besídce vystoupí folklorní krouž-
ky Fryštáček, Lukovjánek, Maryjánek, Valášek a Trnečka.

PLES
Ples zdravotnické školy se koná 8. ledna 2010. V programu vy-
stoupí taneční skupiny, umělci z oboru šermířského, kouzelníci
a břišní tanečnice. Soutěž o pěkné ceny.
Kontakt: tel. 577 008 120

VYSÍLÁNÍ Z ÚTULKU 
Regionální televize RTA Zlín vysílá každý první pátek v měsíci od
17.50 hodin pořad Němé tváře, který přináší aktuální témata, zají-
mavosti a příběhy obyvatel Útulku pro zvířata v nouzi ve Zlíně na
Vršavě. 

TEČOVSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
11. 12. Výstava betlémů, vystoupení dětských souborů, lidová ře-
mesla (řezbář, vizovické pečivo, kukuřičné šustí, slaměné ozdoby,
kovář) a domácí zabijačka. Od 14 do 20 hodin. 

BESEDA U CIMBÁLU 
Valašský soubor Kašava pořádá 68. besedu u cimbálu.
Akce se uskuteční 12. 12. od 19.30 hod. ve víceúčelové budově
Podhoran Lukov. Ve vánočním programu vystoupí Folklorní soubor
Baldrián z Pardubic, VS Kašava.
Kontakt: předprodej vstupenek p. Moravcová, tel. 736 170 048

KLUBOVÁ STŘEDA ABŠ ZLÍN 
Klubová středa ABŠ Zlín dne 2. 12. bude již tradiční tečkou za le-
tošní činností klubu. Její účastníci ochutnají kromě vína i oblíbe-
né koláčky a vzorky domácího pečiva členek klubu. K dobré nála-
dě zahraje Jaroslav Zimák z Otrokovic. Vila T. Bati od 16 hodin.

VÁNOČNÍ KRÁJENÍ JABLKA
Klienti sociálně terapeutické dílny Naděje budou v prostorách inte-
grované kavárny "U včelky" předvádět tradiční řemesla - pletení ko-
šíků, tkaní koberců, lití svíček. Nebude chybět výborná káva, čaj
a čerstvý domácí štrúdl také s obsluhou klientů zlínské pobočky
Naděje. Akce se koná 14. 12. od 10 do 18 hodin, integrovaná ka-
várna a prodejna výrobků "U včelky", Díly IV/3692, Zlín. 

ODPOLEDNE S BIG BANDEM ZLÍN 
Taneční orchestr Lubomíra Morávka hraje o nedělích 6. a 20. 12.
k tanci a poslechu v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně.
Začátek v 15 hodin. 

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU 
Ve dnech 6. a 20. 12. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Odpoledne s tancem začíná od
15.00 do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem
Františákem. 

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ 
A MEZILIDSKÉ VZTAHY ZLÍN 
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, e-mail: poradna.zlin@volny.cz
www.poradnazlin.cz
Bezplatné psychologické, sociální a právní poradenství, psy-
choterapie a další odborné služby manželům a partnerům, rodi-
nám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení jejich pro-
blémů 
Kurz Cesty k lidem pro mladé lidi ve věku 15 - 20 let. Kurz je ve-
den prožitkovou formou a je určen pro všechny, kteří chtějí poro-
zumět sobě i druhým. Začíná se v únoru 2010. 
Rodinné mediace - neformální metoda rychlého mimosoudního
řešení konfliktů, například v rozvodových a porozvodových situa-
cích, při dohodách o kontaktu s dětmi apod.. 

INTERVENČNÍ CENTRUM
U Náhonu 5208, tel. 577 018 265, 774 405 682, 
e-mail: ic.zlin@seznam.cz www.poradnazlin.cz
Bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy domácím násilím

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.

4. 12. Draní peří ve vinotéce u Sedláků, zpívání, vyprávění histo-
rek a pověstí. 

18. 12. Tradiční předvánoční setkání spojené s výměnou recep-
tů, zpěvem koled, ochutnávkou cukroví vlastní výroby, tentokrát
s dárkem navíc - možností naučit se tajemství výroby aspiku. 

VÁNOČNÍ BOWLE 
Třetí ročník hudebního festivalu se uskuteční 19. 12. od 18 hodin
na Malé scéně Zlín. Letošní festival je zaměřen na návrat zlínské

KONCERTY

PORADNY

hudební skupiny KOCHTA band (funky). Jako hosté vystoupí zlín-
ské skupiny PASS (folkrock) a Podjezd (bluegrass). Program doplní
divadelní představení Výročí - nevázaná situační komedie o man-
želství a o všem, co s ním souvisí.
Pro všechny návštěvníky je připravena bowle zdarma.

VARHANNÍ KONCERT 
Program: J. S. Bach, B. M. Černohorský, F. Liszt, J. N. Lemmens,
L. Boėlmann, ...
Koncert se koná 28. 12. od 18.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla
v Želechovicích n/D.

VÁNOČNÍ KONCERT
Základní škola Zlín, tř. Svobody, zve na Vánoční koncert, který se
uskuteční dne 14. 12. od 17 hod. v Modlitebně CASD
v Malenovicích. V programu vystoupí žáci tříd s rozšířenou výukou
HV, flétnový soubor a oba DPS Čamlíci a Carmina bona. 

Burešov 4886, Zlín
tel.: 577 224 050, e-mail: zlin@charita.cz, www.zlin.charita.cz, 

5. 12. Adventní koncert duchovní hudby ve zlínském kostele
sv.Filipa a Jakuba. Skladby světových autorů A. Vivaldiho, 
J. Pachelbela, A. Corelliho, J. S. Bacha a dalších zazní v podání
smyčcového seskupení Concertino pod uměleckým vedením 
M. Křivánka. 
Vstupné dobrovolné. Začátek v 17.00 h

4. - 10. 1. 2010 Tříkrálová sbírka

6. 1. 2010 Výstava fotografií My Tři králové jdeme k vám
v přízemí Knihovny Fr. Bartoše Zlín. 

9. 1. 2010 od 8.30 h Moravská zabíjačka 

Stálá prodejní expozice výtvarných děl autorů J. Wienerové, 
L. Dostála, autorů sdružení AMART, M. Kunstové a dalších, probí-
há v Jídelně pro seniory a osoby se zdravotním postižením na ad-
rese Podlesí IV/5302 v pracovní dny v době 11.30-13.00 hodin. 

ANGELICA STUDIO 
10. 12. Dalibor Andrle - diagnostika zdravotního stavu na přístro-
ji Oberon Titanium Profesionál.
15. 12. MUDr. Pavel Šácha - diagnoza funkční medicíny - graf DFM
a jeho vyhodnocení
17. 12. Karel Reidl - diagnostika karmy- odstraňování duševních,
fyzických a partnerských problémů, detoxikační programy.
Masáže - klasické, relaxační, aromatické 
(permanentky, dárkové vánoční poukázky)
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad firmou s ku-
chyněmi), tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

SPCCH ZO VERTEBRO
Organizace zve své členy na předvánoční setkání, které se koná 
15. 12. v 15.30 hodin. Vánoční nálada a dárky do tomboly vítány. 

PŘEDNÁŠKA DOTEK SVĚTLA
Zlínský klub Vědomí srdce zve na přednášku a koncert zlínského
terapeuta a písničkáře Martina Wicherka, který se koná 11. 12. od
17.30 do 19.30 hodin v Netradiční kavárně Slunečnice, tř. T. Bati
1276, II. Morýsův dům. 
Vstupné 100 Kč, studenti a důchodci 50 Kč.

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

MASÁŽE, KOSMETIKA, REIKI
Ajurvédské kosmetické kúry, Dornova metoda, Bowenova masáž,
Reiki - terapie, zasvěcení
Kontakt: tel. 737 816 440 www.masaze-zlin.websnadno.cz

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

LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU
Hodiny společenství Kruhu přátel Bruno Gröninga se konají 8. 12.
od 16.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 315 B.
Uvedení pro nové zájemce vždy od 15.45 hod. 
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

RŮZNÉ

CHARITA ZLÍN
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VVáánnooččnníí  bboohhoosslluužžbbyy Pozvánka do Alternativy
"JEN TAKOVÉ DIVADÉLKO" 
s Václavem Postráneckým 
Na večer plný povídání se známým českým

hercem a režisérem Václavem Postráneckým
zve ve středu 9. prosince v 19.00 hodin kul-
turní institut Alternativa. 

Václav Postránecký se do diváckého podvě-
domí dostal především díky roli v seriálu Cirkus
Humberto. Další role ztvárnil ve známých čes-
kých seriálech Bylo nás pět, Četnické humores-
ky nebo Létající Čestmír. Zahrál si jednu z hlav-
ních postav v komedii století S tebou mě baví
svět, v divácky velmi úspěšném a dnes již i svým
způsobem legendárním filmu.

V roce 1996 režíroval TV horor Travis.
Vstupenky možno zakoupit v Městském tu-

ristickém a informačním středisku na radnici
a v Alternativě - kulturním institutu Zlín
(Kolektivní dům). Vstupné 150 Kč

ELENA SUCHÁNKOVÁ & JOCOSE JAZZ
Další z cyklu jazzových koncertů první dá-

my českého jazzu Eleny Suchánkové se koná
2. prosince v 19.30 hodin. 

Elena Suchánková vystudovala Konzervatoř
Jaroslava Ježka v Praze. Později získala stipen-
dium na Berklee College of Music v Bostonu, kde
také nějakou dobu studovala. 

V začátcích spolupracovala s Twin Q - CD
Twin Q & Elena. Získala angažmá v Německu
a Švýcarsku. Elena vydala veřejné nahrávky
a spolupracovala s Bigbandem Rádio Praha pod
vedením Felixe Slováčka. Vydala CD s Láďou
Kerndlem a s orchestrem Causa Bibendi natoči-
la hudební film. 

V roce 2001 vydala CD Elena - You Go To My
Head. V anketě časopisu Harmonie tento mezi-
národní projekt (pianista z Mexika a basista
z Velké Británie) ocenili hudební kritici jako dru-
hé nejlepší jazzové CD roku 2001. 

Během pobytu v USA koncertovala s triem pi-
anisty Jamese Dowera. CD "You..." se po vydání
v USA drželo 4 týdny na žebříčku 50 nejhraněj-
ších jazzových CD ve všech jazzových rádiích po
celých USA. 

S Jocose Jazz vystupuje v klubech a na festi-
valech v Čechách a Německu.

Pro rok 2005 byla jmenována "Jazzovou
Ambassadorkou" Mezinárodního jazzového festi-
valu Philips. 

Vstupenky k zakoupení v Alternativě - 
120 Kč, studenti, důchodci 50 Kč

Výstava DOMÁCÍ ÚKOLY - ŽENA
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. prosince

od 17 hodin a její součástí bude vystoupení
přední jazzové zpěvačky Elen Suchánkové.
Výstava potrvá do 16. ledna 2010.

Projekt s názvem "Domácí úkoly" , který vzni-
kl v Galerii La Femme, probíhá pravidelně dva-
krát do roka a od jeho počátku, roku 2003, kdy
vznikl, má mnoho příznivců. A protože ženy jsou
nekonečnou inspirací mnoha umělců, více než
šedesát předních českých výtvarníků vytvořilo
od té doby volné parafráze na jednotlivá témata,
kde hlavním motivem je právě žena.

Např. když si svět připomínal čtyřicet let od
úmrtí Edith Piaf, výtvarníci reagovali domácím
úkolem Malá pocta velké Edith (2003), následo-
valo na padesát osobitých ztvárnění na různá té-
mata, např. Snídaně v trávě, Venuše, Úsměvy
Mony Lisy, Vyhnání z ráje či Žena v pohybu. 

Ženy vypodobněné s různými atributy bylo
možno vidět také při výstavách Žena a automo-
bil, Žena, víno, zpěv, S vodou mě baví svět nebo
Žena v zajetí techniky.

Na výstavě v Alternativě budete moci vidět ob-
razy z výše jmenovaných témat, mnoho z nich
bude zapůjčeno ze soukromých sbírek. Největší
zastoupení budou mít obrazy z letošních témat
Žena v pohybu a Žena a zvíře.

Domácích úkolů se v minulosti zúčastnilo ko-
lem stovky umělců, většina z nich se účastní
pravidelně.

STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě na
hřbitově
20. 12. 10.30 h Eucharistická slavnost

(mše) 4. neděle adventní 
23. 12. 16.30 h Shromáždění obce spolu

s následnou eucharistickou slav-
ností (Zlín, Jižní Svahy, SVP
Domek)

24. 12. 21.00 h Půlnoční mše - VIGILIE
NAROZENÍ PÁNĚ S ŽEHNÁNÍM
VÍNA

27. 12. 10.30 h Eucharistická slavnost
(mše) svátku Svaté rodiny

31. 12. 16.00 h Nešpory a poděkování za
uplynulý občanský rok

1.   1. 10.30 h Eucharistická slavnost
slavnosti Matky Boží Panny Marie

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Kostel - Štefánikova 3018
20. 12. 9.30 h Rodinné bohoslužby s dět-

skou vánoční hrou na čtvrtou nedě-
li adventní

24. 12. 16.00 h Bohoslužby na Štědrý den
s účinkováním pěveckého sboru

25. 12. 9.30 h Bohoslužby s vysluhováním
sv. večeře Páně na Hod Boží vánoč-
ní s účinkováním pěveckého sboru

27. 12. 9.30 hod Nedělní bohoslužby
31. 12. 16.00 h Bohoslužby na konec roku   

1.   1. 9.30 h Bohoslužby novoroční s vy-
sluhováním sv. večeře Páně

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Hluboká 1343 
20. 12. 9.30 h Vánoční bohoslužba s dět-

skou slavností
20. 12. 17.00 h Vánoční koncert pro veřej-

nost

CÍRKEV BRATRSKÁ
Evangelický kostel, malý sál
25. 12. 11.00 h Bohoslužby na Boží hod vá-

noční
27. 12. 11.00 hod. Bohoslužby v poslední

neděli v roce 2009

Komorní sál na Malé scéně
- Štefánikova ulice
20. 12. v 10.00 h Dětská vánoční slavnost 
S vánočním programem vystupují děti
z Církve bratrské a kapela Marnátosnaha,
vánoční slovo kazatel Pavel Škrobák

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D.
Modlitebna Zlín - Malenovice
19. 12.
10.30 h Slavnostní bohoslužba - Poselství

z Betléma

CÍRKEV ŘÍMSKO-KATOLICKÁ 
Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně 
24. 12.
15.00 h Štědrý den - předvečer Slavnosti

narození Páně, mše svatá pro rodi-
če s dětmi, s přinesením betlémské-
ho světla. Po mši sv. mají věřící
možnost odnést si betlémské světlo
domů (svíčky s sebou)

23.30 h Zpěvy lidových koled 
24.00 h Půlnoční mše svatá. Místní chrámo-

vý 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 h

10 h - zpívá místní chrámový sbor, 
15 h - živý Betlém před vchodem do kostela
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Nedělní pořad bohoslužeb - 16 h Jan Jakub
Ryba: Česká mše vánoční - účinkuje
Smíšený pěvecký sbor Dvořák s orchestrem
Collegium a Musicum
27. 12. Svátek sv. Rodiny - obvyklý nedělní
pořad bohoslužeb s obnovou manželských
slibů při každé mši svaté
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže - 17 h - mše
svatá na poděkování za uplynulý rok 2009 
1. 1. 2010 Slavnost Panny Marie, Matky
Boží, Nový rok - nedělní pořad bohoslužeb

Kostel sv. Mikuláše 
ve Zlíně - Malenovicích 
24. 12. - 15.00 a 22.00 h Mše svaté 
25. 12. -   7.30 a 9.00 h Mše svaté 
26. 12. -   7.30 a 9.00 h Mše svaté 
27. 12. -   7.30 a 9.00 h Mše svaté 
31. 12. - 18.30 h Mše svatá 

1.   1. -   7.30 a 9.00 h Mše svaté 

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
ve Zlíně - Jižních Svazích
24. 12. 
8.00 h Mše svatá, 16.00 h Dětská bohosluž-
ba slova + předávání Betlémského světla,
22.00 h Vánoční bohoslužba slova, 
25. 12.
8.00, 10.00 a 11.30 h Mše svaté
Kostel je mimo bohoslužby otevřen od 13.00
do 18.00 h
26. 12.
8.00, 10.00 a 11.30 h Mše svaté
Kostel je mimo bohoslužby otevřen od 13.00
do 18.00 hodin.
27. 12.
8.00, 10.00, 11.30 a 20.30 mše svaté
31. 12. 
16.00 h Soukromá adorace, 17.00 Děkovná
mše svatá

Kostel narození Panny Marie ve Štípě 
24. 12. 
7.30 h Roráty, 23.00 h Půlnoční
25. 12. Hod boží vánoční 
10.30 h Mše svatá
Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 h (prohlíd-
ka betléma)
26. 12. Sv. Štěpána 
10.30 Mše svatá
Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 (prohlídka
betléma)
27. 12. Svaté rodiny 
10.30 mše svatá, 15.00 h Koncert
Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 (prohlídka
betléma)
31. 12. Sv. Silvestra 
17.00 mše svatá na poděkování za uplynulý
rok

Nový rok 2010 
- Slavnost Matky Boží Panny Marie 10.30 h
mše svatá
Kostel otevřen od 9.00 do 18.00 h (prohlíd-
ka betléma)

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
Malý sál evangelického kostela, Štefánikova
ulice
25. 12. Boží hod, 8.00 hod. 
26. 12. Štěpán, 8.00 hod. 
27. 12. 8.00 hod. 

1.   1. Nový rok, 8.00 hod. 
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Vánoční kamion ve Zlíně
Z L Í N S K É  V Á N O C E  2 0 0 9

Sobota 19. 12. od 16.30 hodin 
Do Zlína přijede Vánoční kamion Coca-

Cola. Dětem i rodičům přiveze Santa
Clause, skřítky a spoustu zábavy. Kamion
zaparkuje na náměstí Míru v 16.30 hodin.
V den konání akce na náměstí Míru vy-
roste vánoční vesnička s malými domečky
a již od 15.00 hodin tu najdete obchůdky
s vánočními dárky i občerstvením a do-
mečky se zábavnými atrakcemi. Návštěv-
níci si např. mohou stejně jako Santovi
pomocníci skřítci ozdobit domovy svých
blízkých zářícími světly, poslat svůj vá-
noční pozdrav přímo od kamionu, nebo si
vyrobit vlastní vánoční kometu, kterou
pak doma ozdobí svůj vánoční strome-
ček. Zájemce skřítkové vyfotí se Santa
Clausem. Fotografie budou poté umístěny
na internetové stránky www.vanocnika-
mion.com, odkud si je bude možné stáh-
nout. Celý výtěžek z akce věnuje firma
Coca-Cola městu Zlínu. -red- 

Ve středu 9. prosince od 17 hodin se
uskuteční, stejně jako v loňském roce,
"Vánoce v útulku". Tuto akci připravují
studenti Fakulty multimediálních ko-
munikací UTB ve Zlíně, a to v rámci
projektu Němá tvář. 

Letošní "Vánoce v útulku" se budou
od těch minulých trošku odlišovat.
"Rozhodli jsme se do této akce zapojit
dětské domovy ze Zlína a okolí. Jejich

úkolem bude vytvořit výtvarná dílka
právě s názvem ‘Vánoce v útulku’,"
uvedla manažerka projektu Lucie
Nováková. Na to, jak se děti se soutěží
popraly, se může přijít podívat každý do
útulku na Vršavu, kde budou všechny
práce vystaveny a děti řádně odměněny
- cenami od nás a našich partnerů, po-
tleskem a uznáním všech zúčastněných
a možná i nějakým štěkotem.

Na návštěvníky akce čeká v útulku
slavnostní zahájení a program spojený
s atmosférou vánočních svátků. Stejně
jako minulý rok se návštěvníci mohou
těšit na koledy, které se útulkem roze-
zní znovu díky dětem 5. základní školy
ve Zlíně. Tyto děti opět z vlastní inicia-
tivy donesou do útulku dárky pro psy
a kočky v podobě granulí a teplých dek
na zimu. Podpořit útulek bude možné
koupí vánočních baněk, svařáku, per-
níčků či speciálních vánočních odznáč-
ků projektu Němá tvář. 

Více o projektu Němá tvář na
www.nematvar.cz -vv-

Jarmark s valašským koledováním

„Vánoce, Vánoce přicházejí“ 
... již podruhé do zlínského útulku 

VÁNOČNÍ SBÍRKA ČČK
Prvním rokem bude v prosinci pod vá-

nočním stromem na náměstí Míru umístě-
na pokladnička pro sběr finančních pro-
středků na podporu činnosti neziskové
organizace Českého červeného kříže ve
Zlíně. Vybraná peněžní částka bude pou-
žita na podporu provozu sociálních služeb
komplexu Azylového zařízení a nízkopra-
hového centra pro osoby bez přístřeší.

Jarmark spojený s valašským koledováním se koná 
v neděli 13. prosince 2009 od 14.00 do 17.00 hodin 
na 17. základní škole Jižní Svahy

■ ukázky netradičních ručních prací
■ prodej drobných vánočních dárků a ozdob, které zhotovily děti
■ možnost výroby dárků a ozdob v některé z dílen
■ koledování dětského pěveckého sboru

Vstupné dobrovolné

Pořadatelé: ZŠ Zlín, Křiby 4788, spolu s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Zlína
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CCHHYYTTŘŘEE  NNAA  EENNEERRGGIIII
s  p o d p o r o u  E U

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

I komerční objekty mohou být nízkoenergetické!

Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem me-
zinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je pro-
kázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení zá-
vislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to
jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak:
občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích za energie, místním
firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními technic-
kými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se tý-
kají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní části Louky
a Podhoří.

Určitým "standardem" mezi moder-
ními kancelářskými a prodejními bu-
dovami se staly stavby ze skla a kovu,
nad jejichž energetickou náročností
každému ekologicky myslícímu člově-
ku vstávají vlasy hrůzou. V kontrastu
s tím vyrostlo ve Zlíně - Loukách fi-
remní a školicí centrum společnosti
RENOMIX, které se svou projek-
tovanou energetickou spotřebou 
36,7 kWh/m2.rok patří mezi budovy
nízkoenergetické. 

Pro srovnání, tak nízké spotřeby se do-
sahuje obvykle jen ve speciálně projekto-
vaných novostavbách rodinných domů.
V případě společnosti RENOMIX ale ne-
jde o žádnou náhodu, protože právě te-
pelné úspory při revitalizaci budov jsou
alfou a omegou jejich činnosti. Samotné
nové sídlo společnosti tak prezentuje 
nejmodernější systémy pro zateplení fa-
sád, vytápění budov a využití obnovitel-
ných zdrojů energie. A protože součástí
budovy je i školicí středisko, dostanou
pracovníci z řad vlastních zaměstnanců
i smluvních partnerů na jednom místě
informace o tom nejlepším, co se v ob-
lasti revitalizace budov nabízí a jak to
správně aplikovat. Vzhledem ke státní-
mu programu "Zelená úsporám" jde
o prozíravě načasovanou aktivitu. 

Budova již na první pohled působí vel-
mi přívětivě - jak svou barevností, tak
i střídmostí. Přitom je doslova "nabita"
technickými novinkami. Obvodové zdi
jsou např. izolovány 16 cm silnou vrst-
vou technického konopí, které je výrob-
kem vyvinutým právě firmou RENOMIX.
Okna jsou tvořena izolačními trojskly
v kompozitním rámu, který na rozdíl od
většiny podobných výrobků na trhu ne-

má kovovou výztuž. Proto i tepelně izo-
lační vlastnosti rámu jsou unikátní.
Okno jako celek (sklo + rám) má dekla-
rovaný koeficient tepelné prostupnosti
pouhých 0,8 kWh/m2.rok a dle měření
v praxi dokonce ještě nižší. Okna s mi-
mořádnými tepelně-izolačními vlastnost-
mi byla dodána společností sídlící v čás-
ti novostavby. Budova je vytápěna
tepelným čerpadlem o maximálním top-
ném výkonu 33,8 kW při elektrickém pří-
konu pouhých 10,7 kW. Základním top-
ným prvkem ve většině místností je
stěnové vytápění, které poskytuje pří-
jemné (a pro člověka nejpřirozenější) sá-
lavé teplo. Navíc teplé zdi umožňují do-
sáhnout pocitu tepelné pohody i při nižší
průměrné teplotě místnosti a tím i nižší
energetické spotřebě. (Pravý opak pane-
láků, kde kvůli studeným zdem máme
pocit chladu i při 23 °C teplém vzduchu.)
Není snad ani třeba dodávat, že vzdu-
chotechnika je vybavena rekuperačními
jednotkami, které teplem z odcházejícího
vzduchu předehřívají čerstvý vzduch při-
váděný zvenčí. V létě pak tentýž vzdu-
chotechnický systém působí jako účinná
klimatizace: teplým vzduchem odsáva-
ným z místnosti je nejprve předehřívána
voda v bojleru a zbylé teplo je odvedeno
do podzemního plochého kolektoru, kde
se vzduch ochladí průchodem 1500 m
dlouhým systémem podzemního potru-
bí.

Díky umístění stavby mírně pod úrov-
ní okolo vedoucí cesty a chodníku je
dobře vidět panely solární (fotovoltaické)
elektrárny o výkonu 29 kWp, instalované
na ploché střeše budovy. Ta dále zlepšu-
je energetickou i ekonomickou bilanci
budovy. Prostřednictvím tzv. zelených

bonusů minimalizuje ce-
nu elektřiny spotřebova-
né tepelným čerpadlem
a dalšími elektrospotřebi-
či a přebytky vyrobené
energie jsou za výhod-
ných podmínek dodávány
do sítě.

Budova získala podpo-
ru z programu EU CON-
CERTO nejen díky všem
těmto "vymoženostem",
ale také proto, že dobře
demonstruje vše, co bylo
náplní programu - a to
jak kolemjdoucím, tak
i absolventům odborných
školení, která v ní budou
pořádána. 

SPECIÁLNÍ POMŮCKA POMŮŽE 
HANDICAPOVANÝM STUDENTŮM 
Speciální pomůcka, která umožňu-

je ovládat počítač pomocí pohybu očí
a hlavy namísto klasické myši, bude
sloužit tělesně postiženým studentům
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
(UTB). Na její pořízení poslouží pení-
ze, které univerzita získala v soutěži
Škola bez bariér.

"Soutěž Škola bez bariér vyhlásil Výbor
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové mezi
vysokými školami v České republice.
Jejím cílem bylo ocenit vysoké školy za
vstřícný přístup k handicapovaným po-
sluchačům," uvedl prorektor UTB pro ce-
loživotní vzdělávání a spolupráci s praxí
doc. David Tuček. UTB získala cenu v ka-
tegorii za individuální přístup k handica-
povaným posluchačům. "V rámci hodno-
cení byla posuzována kritéria jako
bezbariérový přístup do všech univerzit-
ních objektů, posluchárny, jejichž vyba-
vení vyhovuje studentům s tělesným po-
stižením, poradenství pro zdravotně
postižené studenty nebo výuka studijní-
ho oboru, který je určen speciálně pro tě-
lesně postižené studenty," řekl dále doc.
Tuček.

Zisk ceny byl spojen s finančním darem
20 000 Kč od Československé obchodní
banky. Univerzita Tomáše Bati se roz-
hodla tento finanční dar věnovat na za-
koupení pomůcky pro handicapované
studenty. Přístroj pro ovládání počítače
pomocí pohybu očí a hlavy je určen pro
konkrétního posluchače. Vzhledem k to-
mu, že jeho cena je téměř 40 tisíc korun,
zaplatí polovinu peněz Fakulta aplikova-
né informatiky, která ho pak bude dle po-
třeby využívat i pro další studenty. 

Mgr. Jan Malý

VZNIKLO CENTRUM 
PRO PRAKTICKOU VÝUKU 
V NEMOCNICI
Nové pracoviště v pavilonu č. 1 v areá-

lu Krajské nemocnice Tomáše Bati slouží
od poloviny října Fakultě humanitních
studií zlínské univerzity. Rekonstrukcí
pavilonu vzniklo Centrum pro praktickou
výuku zdravotnických oborů a aplikova-
ný výzkum ve zdravotnictví, které sestá-
vá z posluchárny vybavené prezentační
technikou (jež umožňuje videoprojekci na-
příklad z klinických pracovišť), dále
z pracoven akademických pracovníků,
šatny a dalších prostor. 

Centrum slouží studentům a pedago-
gům oborů Všeobecná sestra a Porodní
asistence. "Zprovoznění těchto prostor pří-
mo v areálu krajské nemocnice pro nás
znamená nejen zkvalitnění a zefektivnění
výuky, ale povede také k větší spolupráci
s odborníky z praxe," je přesvědčen dě-
kan fakulty prof. PhDr. Vlastimil Švec,
CSc. "Vybavení centra totiž umožňuje ne-
jen teoretickou a praktickou výuku, ale
také aplikovaný výzkum. Posluchači
zdravotnických oborů zde budou moci ve
spolupráci s odborníky z praxe realizovat
své počáteční výzkumné projekty," upo-
zorňuje dále prof. Švec.

Mgr. Jan Malý

ZZpprráávvyy  zz  uunniivveerrzziittyy

Nové firemní a školicí středisko firmy RENOMIX, s.r.o., v Loukách  
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Kde najdete obchody a službyDIVADLO ZVE NA
SILVESTROVSKÝ VEČER

Předvánoční čas v Městském divadle Zlín
je doslova nabitý událostmi. Bohatá nadílka
na Vás, milí diváci, čeká nejen v čase ad-
ventním, ale i o Vánocích. Divadelně atrak-
tivní bude také poslední den v tomto roce -
nemáte-li ještě program na Silvestra, zaví-
tejte do zlínského divadla. Chystáme pro
Vás silvestrovské představení.

Divadélko v klubu ožije v pondělí 7. pro-
since premiérou kabaretu SRDCE KRÁSNÉ
SLIVOVICE PLNÉ! v režii Jakuba Nvoty,
jenž připravil i listopadovou premiéru Sluha
dvou pánů. Představení plné hudby Davida
Rottera, jehož tvorbu známe například z ob-
líbené pohádky Opice Žofka, ztvárňuje pří-
běh textaře písní, který v láhvích slivovice
objevuje svou múzu, svou minulost a své
lásky. Ústředního hrdinu - textaře - ztěles-
ní Zdeněk Lambor a jeho zralejší a moud-
řejší alter ego Pavel Leicman. Kromě dalších
herců účinkuje klavírista Richard Dvořák.

Komedií ze současnosti hodlá polechtat
bránice Zlíňanů režisér Pavel Khek, který
připravuje pro Velký sál na sobotu 12. pro-
since premiéru skvělé dánské veselohry
KDO JE TADY ŘEDITEL? od slavného fil-
mového režiséra Larse von Triera.
Inscenace zachycuje prostředí současné
firmy a její tvůrci jsou přesvědčení, že do
Zlína, v němž je mnoho moderních firem,
komedie tohoto typu přesně patří a že mno-
zí zaměstnanci i vedoucí pracovníci se díky
tomuto představení dokážou pousmát.
Nelehký herecký úkol čeká v této hře
Dušana Sitka, který se kvůli postavě 
islandského byznysmena musí naučit bra-
vurně islandsky. Komedie si také dělá le-
graci z hereckého prostředí, což se nejvíce
projevuje u role Kristoffera v podání
Gustava Řezníčka.

Ty nejmenší čeká v neděli 6. prosince od-
poledne tradiční mikulášské představení.
Tentokrát herci zahrají novou hudební po-
hádku Jak šlo vejce na vandr, po níž na ně
bude čekat Mikuláš, čert a anděl.

Divadelníci nezapomenou ani letos obda-
rovat děti z Dětského domova a Základní
školy ve Vizovicích. V úterý 22. prosince se
v Divadélku v klubu uskuteční už v pořadí
čtvrtý Vánoční bazar, jehož výtěžek poputu-
je právě do Vizovic. Vykonat dobrý skutek
můžete i Vy - stačí přinést nejrůznější zají-
mavosti a nechat je vydražit.

Ani o Vánocích není divadlo zavřeno.
Umělecký soubor pro Vás zahraje celkem
čtyři představení - Madam Piaf (25. 12.),
Jak šlo vejce na vandr (26. 12.), Když už
člověk jednou je... (28. 12.) a Švejka 
(30. 12.).

Novinkou je Silvestrovský večer ve zlín-
ském divadle. V Silvestrovském menu Vám
můžeme nabídnout světoznámou komedii
Sluha dvou pánů s Radovanem Králem
v hlavní roli a raut po představení v diva-
delním foyer. Půlnoc pak už můžete oslavit
v kruhu svých blízkých v teple domova.

Máme pro Vás i originální tip na dárek
pod stromeček - Vánoční předplatné.
Můžete je zakoupit v pokladně divadla až do
30. prosince.

Podrobné informace o veškerém prosin-
covém dění ve zlínském divadle najdete na
jeho webových stránkách www.divad-
lo.zlin.cz.

Přejeme Vám krásný předsváteční čas
a příjemné sváteční dny plné pohody a štěs-
tí.

Hana Šmardová,
tisková mluvčí MDZ

CUKRÁRNA U JEŽKA 
Nová cukrárna - kavárna v Malenovicích nabízí

denně čerstvé zákusky, vynikající kávu v několika
druzích, zmrzlinu, poháry, koktejly a víno. Vlastní
parkoviště, bezbariérový přístup, dětský koutek.

Kontakt: ul. Jar. Staši č. 5 (u kostela nad
WestGemem), tel. 739 450 155, e-mail: info@cuk-
rarnaujezka.cz, www.cukrarnaujezka.cz

PEDIKÚRA A REFLEXNÍ TERAPIE 
Celkové ošetření, masáže nohou, lakování neh-

tů, UV gel Francie, depilace. Novinka - reflexní te-
rapie plosky nohy za akční ceny. Terapie podpo-
ruje imunitu celého těla a navozuje pocit
rovnováhy a harmonie. 

Kontakt: Jižní Svahy, Plesníkova 5560, Zlín
(nad ul. Českou, č. trolejbusu 6, 7, 8), 

tel. 723 342 718, www. pedikúra-zlin.wz.cz, 
e-mail: vlastacervenkova@seznam.cz

PORADENSTVÍ 
Poradenství v hygieně, epidemiologii, pracov-

ním lékařství a životním stylu. Soudní znalec
v oboru. Bližší informace na www.verejnezdravi.cz

Kontakt: MUDr. Olga Gröschlová, Lorencova
3791, Zlín (býv. Pozemní stavby), dveře č. 310, tel.
602 662 194, e-mail: info@verejnezdravi.cz 

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Nehtová modeláž. Přijedu za vámi až

domů.Pracuji s gelem a acrygelem. Zlín a okolí.
Kontakt: 
tel. 605 515 815 nebo 605 112 994

MANIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ, 
ŽEHLENÍ PLETI
Modeláž nehtů, zpevnění přírodních nehtů,

pánská a klasická manikúra, japonská manikúra
P. Shine-vyživování nehtů pastou z přírodních
produktů pro lámavé a třepící se nehty.

Parafínové zábaly na suché ruce, nově žehlení
zralé pokožky.

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

KOSMETIKA JARO 
Obnovující AHA Peeling pro zesvětlení skvrn,

potlačení akné a vyhlazování vrásek, dermaroller-
mezoterapie pro omlazení pleti a redukci celuliti-
dy, dermabotexin ošetření-proti vráskám bez in-
jekcí, ošetření laserem, trvalá na řasy a slavnostní
líčení. Kosmetika Janssen a SynCare. 

Kontakt: tel. 774 136 375, 605 180 543, 
náměstí Míru 176 (vedle H +M), Zlín 

CHOVATELSKÉ POTŘEBY TERNO
Velký sortiment akvarijních ryb, terarijní zvířa-

ta, obojky a vodítka značky Rozg, nyní akce: kr-
mivo Calibra 15 kg + 3 kg zdarma. Příznivé ceny. 

Otevřeno denně od 9.00 do 20.00 hod.
Kontakt: AQUA-Natur, prodejní pasáž Terno, 
tel. 604 706 056, 604 674 964
www.smart-web.cz/krupsen

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

cí vysoce účinného olejového šamponu 014 Anti-
Lice Oil-Shampoo proti vším. Prevence při výsky-
tu, klinicky testováno, s rostlinnými výtažky,
nedráždivý. Hledejte v lékárnách, naší podnikové

prodejně a e-shopu. Akční ceny pro hromadné ob-
jednávky.

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

MUDr. KLÁRA PRECLÍKOVÁ
Zubní ordinace přijímá nové pacienty k regist-

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

KOSMETIKA M
Osetření pleti pomocí přístroje B.D.R. (Beauty

Defect Repair) již také ve Zlíně.
Pomoc při ztrátě hydratace a elasticity pleti,

vráskách a jemných linkách, stařeckých skvr-
nách, pigmentaci, akné, zmírnění jizev po akné
a ještě mnohem více.

Kontakt: Lorencova 3791 (budova Business
Line), dveře č. 301, tel. 724 174 394

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. 575 758 834, opravy - Zlín,

Zálešná V/1309, tel. 577 433 591, 732 561 858
www.sicistroje.zde.cz, 
e-mail: sici-stroje@quick.cz 

SECOND HAND BOOMERANG
Prodej dětského a dámského oblečení.
Dovoz převážně z Anglie. Vysoká kvalita za pří-

znivé ceny.
Prostorná prodejna s dětským koutkem.
Otevřeno po - pá 9 -11 hod. a 15 - 18 hod.
Kontakt: Boomerang, Podlesí IV. 5307, Zlín,

tel. 736 420 966

1. KORÁLKOVÝ OBCHOD NA ZLÍNSKU 
Originální vánoční dárek, vyrobený pouze pro

Vás. 
Kontakt: Střípek Štěstí, Lorencova 5424, Zlín,

tel. 736 611 655, 
Po, út čt, pá 11.00-17.30 hod., st 13.00-19.30

hod., so 9.30-12.30 hod. 

MASÁŽE A PORADENSTVÍ 
Masáže ruční lymfatické, klasické a relaxační.

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

Permanentky, dárkové poukazy. Za nákup per-
manentky výklad karet zdarma. 

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

CERTIFIKOVANÉ STUDIO 
FIRMY ORIFLAME
Nové studio nabízí zkoušení výrobků, poradenství

v oblasti pleťové kosmetiky a vizážistické poraden-
ství dekorativní kosmetiky. Poradíme jak nakupovat
kosmetiku Oriflame za členské ceny. Otevřeno út, st
a pá 11-17 hod., jiné dny po domluvě.

Kontakt: Lorencova ul. 5424, Zlín, Zuzana
Sovišová, tel. 602 532 144, e-mail: zuzana.soviso-
va@sendme.cz 

Placená inzerce

Zlín letos získal na obnovu památek půl milionu korun
Obnova původních portálů a dveří ve veřej-

ných prostorách radnice finišuje. Zlínská rad-
nice byla zahrnuta do programu systematické
obnovy památek v městské památkové zóně
Zlín vůbec poprvé. Na obnovu takových pamá-
tek vyhlásilo ministerstvo kultury (MKČR)
Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón, z ně-
hož letos městu Zlínu poskytlo dotaci v celkové
výši půl milionu korun prostřednictvím
Zlínského kraje. Dotace byla rozdělena na tři
akce obnovy: Obchodní a společenské centrum
Díly - Malá scéna v objemu prací za 105 tisíc

korun, radnice v objemu prací za 595 tisíc 
korun, a Městské divadlo Zlín - objem prací
308 tisíc korun

Program regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón
se finančně podílel také na obnově Velkého ki-
na a zimních lázní s 25m bazénem. 

Tímto způsobem město zaplatí polovinu kon-
krétní opravy či repase, druhou polovinu do-
kryje ze svého rozpočtu. Podmínkou čerpání
dotací je, aby zamýšlené práce byly ku prospě-
chu dalšího zachování a uplatnění památko-
vých hodnot objektu. -red-
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CENTRUM PRO RODINU 
PORADÍ, JAK SLOUČIT 
RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

Centrum pro rodinu Zlín zahájilo v říjnu
tohoto roku pořádání kurzů pro ženy ohro-
žené nezaměstnaností kvůli předcházející,
stávající nebo potenciální péči o děti či se-
niory, ale i pro muže v obdobné situaci či
studentky vysokých škol. 

Tento vzdělávací program probíhá v rámci
projektu ANIMA CZ - region 3 - opatření na
podporu slučitelnosti rodiny a zaměstnání
v partnerské spolupráci s Centrem pro rodinu
a sociální péči Ostrava, Rodinným centrem
Blansko a Národním centrem pro rodinu.

Snahou programu je rozpoznat a podpořit
ty psychosociální dovednosti, které ta která
žena získává či prohlubuje v rámci své rodi-
čovské a dalších rodinných kompetencí a rolí,
a které může posléze nabídnout potenciální-
mu zaměstnavateli. 

V rámci projektu jsou a budou do června
2011 realizovány tyto kurzy:

Kurz aktivního rodičovství 
Kurz je určen ženám na rodičovské či ma-

teřské dovolené. Ženy se během osmi dopo-
ledních setkání zorientují v oblasti rodinných
kompetencí a zmapují své schopnosti a do-
vednosti, jež získaly či prohloubily péčí o dí-
tě a rodinu. 

Kurz, který ženám nabízí příležitost setkat
se s ostatními maminkami, vedou vyškolené
lektorky a lektoři a současně zkušení rodiče
v jedné osobě. Práce ve skupině probíhá
z velké části interaktivní formou. Během kur-
zu je zajištěno hlídání a program pro děti. 

Motivační kurz 
Kurz je určen ženám, které ukončily rodi-

čovskou dovolenou, péči o dítě či osobu blíz-
kou a hledají zaměstnání. Je složen z moti-
vační a nácvikové části a z výuky práce na
počítači. Smyslem kurzu je napomoci ženám
získat potřebné sebevědomí, znalosti a doved-
nosti k nalezení vhodného zaměstnání. Ženy
se seznámí s rodinnými kompetencemi, osvo-
jí si dovednost, jak komunikovat a vyjednávat
s potenciálním zaměstnavatelem při přijíma-
cím pohovoru a dovědí se potřebné informace
z pracovního práva a legislativy. 

Kurz pro studentky a absolventky VŠ
Hlavním cílem kurzu je nabídnout mladým

ženám ucelený pohled na problematiku har-
monizace rodiny a kariéry, na možnosti
skloubení zaměstnání (studia) a rodiny.
Obsahová náplň zahrnuje mimo jiné souvis-
losti historického vývoje rodiny se současný-
mi otázkami slučitelnosti a rovnosti příleži-
tostí.

Všechny kurzy jsou financovány z pro-
středků ESF a Centrum pro rodinu Zlín je na-
bízí bezplatně.

Ve zlínské zoo je i v zimě pěkně
Zimní návštěvu zlínské zoo si rozhodně ne-

nechte ujít. Na chladné počasí rychle zapo-
menete v tropické hale Yucatan. Bez ohledu
na to, zda teploměr ukazuje pět stupňů nad
nebo pod bodem mrazu, je v hale stále 20
stupňů. Příjemně je i ve zbývajících pavilo-
nech - u slonů, afrických kopytníků, primátů
a v teráriích. Procházka zasněženým areálem
pak nabídne jedinečné zážitky. Na sněhu uvi-
díte slony, žirafy, nosorožce, lvy, klokany,
plameňáky, velké papoušky ara a další exo-
tická zvířata. Zimní počasí si doslova užívají
tygři ussurijští. Samice Tanja se svými třemi

mláďaty jsou v rozlehlém výběhu každý den
a patří k nejvyhledávanějším obyvatelům
zlínské zoo. Spokojeni jsou i lachtani hřivna-
tí. Ráno si hlasitým řevem vynucují vstup do
bazénu a neúnavně proplouvají ledovou vo-
dou. Studené klima jim neublíží, vysoká vrst-
va podkožního tuku skvěle udržuje tělesné
teplo. S teplotami kolem nuly nemají problé-
my ani tučňáci Humboldtovi. Peří a podkožní
tuk fungují jako dokonalý izolátor. Ve ven-
kovním bazénu a při pravidelném krmení
v 9.30 hod a v 15.00 hod je uvidíte, i když ce-
lou expozici pokryje bílá "peřina". Živo je ta-
ké u opic. K těm neotužilejším patří elegant-
ní chápani a neuvěřitelně zvědavé malpy. Na
rozdíl od ostatních obyvatel pavilonu dovádí
ve venkovních výbězích i během zimních mě-
síců. Těšit se můžete také na medvědy ušaté.
Ačkoliv právě medvědi patří mezi typické
zimní spáče, ve zlínské zoo je spatříte po ce-
lý rok. Ošetřovatelé je totiž krmí každý den,
zimní spánek proto vůbec nepotřebují. Ve
venkovních expozicích zastihnete také lamy
alpaky, vikuně, velbloudy nebo jeřáby. Pobyt
v zimní zoologické zahradě zpříjemní restau-
race Limpopo a Neapolitáno, které nabízí ob-
čerstvení i teplá jídla. 

Zoo Zlín je i v zimě plná života a určitě
stojí za návštěvu. Otevřeno je každý den
v roce, v zimním období od 8.30 do 16.00
hodin.

DĚTI OSLAVÍ VÁNOCE 
V NOVÉM  DOMOVĚ

Děti s mentálním postižením z Dětského
domova ve Zlíně na Lazech budou mít k le-
tošním Vánocům ten největší a nejkrásněj-
ší dárek, jaký si mohly přát - prožijí tyto
svátky v nové budově. 

Téměř rok sledovaly stavbu z oken svých
pokojů v budově Základní školy speciální, je-
jíž horní patro doposud obývaly. Budova no-
vého dětského domova totiž stojí v zahradě
nad školou.

Nové prostory, do kterých se děti v minu-
lých dnech nastěhovaly, umožňují provoz po-
dobající se chodu domácnosti běžné rodiny.
Každá ze dvou rodinných skupin, kterou tvo-
ří osm dětí s vychovateli, obývá jedno patro
s moderním zázemím pětipokojového bytu.
Děti teď budou mít více možností nahlédnout
"pod pokličku" běžných domácích činností,
jako je vaření, úklid, praní a žehlení prádla
a budou se do nich moci více zapojovat.

Celou stavbu financoval částkou 27 milio-
nů korun Zlínský kraj, zřizovatel instituce.

Rodinu dětem nový dětský domov samo-
zřejmě nahradit nemůže. Ale moderním a dů-
stojným prostředím a podporou profesionál-
ních pedagogů jim může připravit krásné
dětství a nasměrovat je do budoucího života.

Mgr. Jana Gavendová,
ředitelka Dětského domova, 

Základní školy speciální a Praktické školy
ve Zlíně

Titulem Miss mažoretka roku 2009 se
může pyšnit Petra Votavová z mažoretkové
skupiny zlínské Taneční školy A. & A.
Mědílkových, která zároveň získala Cenu
odborné poroty za nejlepší sólové vystou-
pení.

Svaz mažoretek ČR vyhlašuje každoročně
šampionát mažoretkových skupin celé České
republiky. Souběžně s touto soutěží probíhá
volba Miss mažoretka roku. Celá akce je situ-
ována do devíti měst Čech a Moravy, přičemž
v jednotlivých místech se do prvního kola vy-
bírají děvčata ze všech skupin, které se sou-
těže účastní. Na začátku je tak přinejmenším
500 možných uchazeček o tento titul.

První výběrové kolo se uskutečnilo 20. červ-
na letošního roku v Poděbradech, zúčastnilo
se ho čtyřicet osm vybraných adeptek, z nichž
postoupilo dvacet čtyři do semifinále. To se
konalo 20. srpna v Karlových Varech v hotelu
Pupp při přehlídce mistrů mažoretkových
skupin. Porota vybrala deset dívek, které se
v rámci velkého společenského večera utkaly
o titul Miss mažoretka roku 2009 na konci říj-
na v Lomnici nad Popelkou. -am-

MISS MAŽORETKA
roku 2009 je ze Zlína

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
v PSG aréně v době vánočních prázdnin:

Středa 23. 12. 17.00–18.30
Pátek 25. 12. 10.00–11.30 17.00–18.30
Sobota 26. 12. 17.00–18.30
Neděle 27. 12. 14.00–15.30
Pondělí 28. 12. 18.00–19.30
Úterý 29. 12. 14.00–15.30
Středa 30. 12. 10.00–11.30 17.00–18.30
Čtvrtek  31. 12. 10.00–11.30
Pátek 1.   1. 14.00–15.30
Sobota 2.   1. 17.00–18.30
Neděle 3.   1. 13.30–15.00

Vstupné 40 Kč.
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Zápisy vodoměrů k 31. 12. 2009

Do 7. prosince mají občané bydlící ve
správním obvodu města Zlína možnost
přihlásit své vánoční výzdoby do soutě-
že Vánoční Zlín 2009. Soutěží se ve
třech kategoriích: 

I. kategorie - výzdoba balkonů a oken
bytových domů

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

Hodnocení přihlášených výzdob pro-
běhne v termínu od 7. do 22. prosince.
První tři soutěžící v každé kategorii budou
oceněni finanční částkou, ostatní soutěží-
cí věcnými dárky.

Adresa pro zaslání kuponu:
Magistrát města Zlína, odbor životního

prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 
761 40 Zlín, nebo e-mailem: ivanachudic-
kova@muzlin.cz .

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

V. ročník  soutěže  Vánoční Zlín 2009 začíná 
Soutěžní kupon:

ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ
Zákon o odpadech ukládá výrob-

cům, dovozcům a prodejcům povin-
nost zpětného odběru výrobků. Tato
povinnost se vztahuje na minerální
oleje, elektrické akumulátory, galva-
nické články a baterie, výbojky a zá-
řivky, pneumatiky a elektrozařízení
pocházející z domácností.

Poslední prodejce je povinen při pro-
deji výrobků, na které se vztahuje po-
vinnost zpětného odběru, informovat
spotřebitele o způsobu zajištění zpětné-
ho odběru těchto použitých výrobků.
V případě, že tak neučiní, je povinen ty-
to použité výrobky odebírat přímo
v provozovně, a to bez nároku na úpla-
tu od spotřebitele, po celou provozní
dobu a bez vázání odebrání použitých
výrobků určených ke zpětnému odběru
na nákup zboží.

Ani elektrozařízení do výkupny ne-
patří.

Pro vysloužilá elektrozařízení jsou ur-
čena místa, kam je nutné je odevzdávat
- jsou to buď místa určená obcí, místa
zpětného odběru, která se nacházejí ve
sběrných dvorech obcí či u posledních
prodejců, nebo přímo zpracovateli, kte-
rý je k tomu oprávněn - tedy má sou-
hlas krajského úřadu k jejich zpracová-
ní. Porušení této povinnosti občanem
může být podle zákona sankcionováno
až do výše 20 000 Kč.

Při zpětném odběru elektrozařízení
platí, že poslední prodejce zajistí, aby
spotřebitel měl při nákupu elektrozaří-
zení možnost odevzdat ke zpětnému od-
běru použité elektrozařízení v místě
prodeje nebo dodávky nového elektro-
zařízení, ve stejném počtu kusů prodá-
vaného elektrozařízení podobného typu
a použití.

Tím, že je elektrozařízení předáváno
do místa zpětného odběru, odpadají ob-
ci náklady na jeho odvoz ke zpracovate-
li a také na jeho recyklaci. Tato úspora

je patrná zejména u takových spotřebi-
čů, jako jsou chladničky, ale pro obecní
pokladnu jsou rovněž zajímavé moti-
vační odměny za ostatní eletrospotřebi-
če. Např. motivace od kolektivního
systému ELEKTROWIN, který za vý-
robce zajišťuje zpětný odběr některých
druhů elektrozařízení, pokrývají např.
náklady na manipulaci ve sběrném
dvoře. Tyto náklady ani náklady na do-
pravu a recyklaci se tak již nemusejí
promítat do poplatků za odpady. 

Občané města Zlína mohou 
vysloužilé elektrospotřebiče odevz-
dávat ve sběrných dvorech:

• na Zálešné 
• v Malenovicích
• v areálu Technických služeb

v Loukách 

Nádoby na sběr drobného elek-tro-
zařízení (kalkulačky, mobily, drobné
počítačové vybavení, walkmany, MP3
přehrávače a baterie):

• informační a turistické středisko na
radnici 

• budova magistrátu na ul. Zarámí 

Více informací podá Odbor životního
prostředí Magistrátu města Zlína, Ivana
Chudíčková, tel. 577 630 922, e-mail:
ivanachudickova@muzlin.cz a Jan Ho-
rák, tel. 577 630 945, e-mail: janho-
rak@muzlin.cz. 

Magistrát města Zlína hledá na do-
hodu o pracovní činnosti v Odboru
kanceláře primátora:

➢ PRACOVNÍKA KANCELÁŘE
MÍSTNÍ ČÁSTI KLEČŮVKA

Výhodou je bydliště v místní části
Klečůvka

Kontakt: 
• Kancelář místní části Klečůvka,

Klečůvka 16, Zlín - Klečůvka, úřední
hodiny: čtvrtek 11 - 16 hod. 

• Magistrát města Zlína - Odbor kan-
celáře primátora, nám. Míru 12, Zlín 

Středisko komunikace s místními
částmi, kanc. č. 121

➢ PRACOVNÍKA KANCELÁŘE
MÍSTNÍ ČÁSTI PŘÍLUKY

Výhodou je bydliště v místní části
Příluky

Kontakt: 
• Kancelář místní části Příluky, Dolní

dědina č. 2, Zlín - Příluky (dříve sídlo
DDM Astra), úřední hodiny: úterý 10 -
16 hod. 

• Magistrát města Zlína - Odbor kan-
celáře primátora, nám. Míru 12, Zlín 

Středisko komunikace s místními
částmi, kanc. č. 121

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Upozorňujeme nájemce bytů a nebyto-
vých prostor ve správě společnosti Správa
domů Zlín, spol. s r.o., že ve dnech 28. 12.
až 31. 12. 2009 budou provedeny zápisy
stavů vodoměrů.

Pokud nájemci bytů a nebytových prostor
nebudou ve dnech zápisu přítomni, nahlásí
stavy vodoměrů písemně do 8. 1. 2010.

Adresa: Správa domů Zlín, spol. s r. o.,
Zarámí 428, 761 45 Zlín, e-mail: in-
fo@sdz.muzlin.cz

K A L E N D Á Ř E
s motivem Zlína
Městské informační a turistické stře-

disko nabízí prodej kalendářů s moti-
vem Zlína na rok 2010.

• černobílý nástěnný 65 Kč
• barevný stolní 55 Kč
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Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

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

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

250.000 Kč
za 4.575 Kč m ěsíčně
RPSN: 27,95%

Volejte ZDARM A 

800 900 910

PŮJČÍM E VÁM 
NA COKOLI
A PRVNÍ SPLÁTKU 
ZAPLATÍME ZA VÁS*

*Akce platí do 31. 12. 2009

•  Půjčky od 
100 000 Kč výše

•  Ručení nem ovitostí

•  Bez prověřování 
a poplatků předem

w w w .m ojepujcka.cz

SPECIALIZOVANÁ

VÝKUPNA
BAREVNÝCH KOVŮ

Zlín, ul. Přílucká
(naproti GEMINI cca 50 m od zastávky Pančava)

Vykupované odpady:
autobaterie, barevné kovy, nerez, kabely, elektromo-
tory, trafa, autokatalyzátory,  slinuté karbidy, stříbro,
elektroodpady s obsahem drahých kovů atd.

OTEVÍRACÍ DOBA:
pracovní dny: 8 – 12, 13 – 17 hodin
sobota: 9 – 12 hodin
neděle: zavřeno

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH:
do 23. 12. obvyklá otevírací doba
24. – 27. 12. zavřeno
28. – 30. 12. 8 – 12, 13 – 17 hodin
31. 12. – 3. 1. zavřeno
od 4. 1. obvyklá otevírací doba

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM PŘEJEME
HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

www.quintaldog.cz • � 608 052 745 � 577 220 494

Provádíme také:
� Kompletní rekonstrukce bytů v panelových i zděných 

domech.
� Montáže obkladů a dlažeb, zámkových dlažeb, dlažby

na terasách a balkonech.
� Přístavby, opravy a rekonstrukce baťovských domků 

a jiných objektů.
� Zateplení fasád. Firma zapsaná v SOD v programu

Zelená úsporám.
� Vodo-topo-plyn – kompletní dodávka v bytových a prů-

myslových objektech.

Specialista na kompletní rekonstrukce bytových
jader, koupelen a sociálních zařízení s dodáním
veškerých materiálů a zařizovacích předmětů.

Stavební firma AZ STAV Zlín • Štefánikova 5305
tel.: 602 718 210, 736 627 254, 571 152 795
E-mail: info@azstavzlin.cz • www.azstavzlin.cz

NA KOMPLETNÍ DODÁVKY VNITŘNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

DO 31. 3. 2010 POSKYTUJEME SLEVU AŽ 10 %. 250.000 Kč
za 4.575 Kč měsíčně
RPSN: 27,95%

Volejte ZDARMA 
800 900 910

PŮJČÍME VÁM 
NA COKOLI
A PRVNÍ SPLÁTKU 
ZAPLATÍME ZA VÁS*

*Akce platí do 31. 12. 2009

•  Půjčky od 
100 000 Kč výše

•  Ručení nemovitostí
•  Bez prověřování 

a poplatků předem

www.mojepujcka.cz
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SPORT V  PROSINCI

AEROBIK KLUB ZLÍN
Benešovo nábř. 1739, Zlín
Tel.: 577 432 079, 608 751 612, e-mail: Stefl.charlie@tiscali.cz
Vánoční cvičení:
28. 12. Dance aerobic, Power yoga
29. 12. Pohoda (zdravotní cvičení), posilovací aerobik
30. 12. Power yoga, stepy 
Vánoční karneval
V běžných lekcích pohybových kurzů se v týdnu od 14. 12. koná tra-
diční karneval - v tomto roce věnovaný strašidlům.
Vydáváme nové přihlášky na kurzy Pilates - začátečníci (úterý, pátek)

AEROBIK JANA NABÍZÍ
Hodiny aerobiku: po a st 18-19 h - ZŠ Malenovice sídliště, út a čt 
19-20 h - 9. ZŠ Štefánikova, Zlín. Hodiny Body and Mind se zaměře-
ním na Pilates, 1. ZŠ Štefánikova (vedle nové budovy UTB) v po 19.30-
20.30 h, st 18-19.00 h
Cvičení na velkých míčích út 18-19.00 h - 17. ZŠ Křiby na JS a v tě-
locvičně nového spinningového centra na Růmech. 
Kurz Pilates po, čt 18-19.00 h
Kontakt: tel.: 775 296 669, Kurz Pilates, Po, Čt - 18.00-19.00 h

www.hokej.zlin.cz

Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně, začátky utkání v 17 hodin
Neděle 6. 12. PSG Zlín - Karlovy Vary
Úterý 8. 12. PSG Zlín - Kladno 
Neděle 3.   1. PSG Zlín - České Budějovice

www.skbzlin.cz
4. 12. 19.00 Proton Zlín - Olomouc C, přebor střední Moravy ženy
5. 12. 16.30 Proton Zlín B - Jiskra Kyjov, přebor II jižní Moravy

muži
6. 12. 9.30 Proton Zlín B - BK Uherský brod, přebor II jižní

Moravy muži
11. 12. 19.00 Proton U20 Zlín - BK Poruba, II. liga muži
12. 12. 10.00 Proton U20 Zlín - BCM Slezská Ostrava, II. liga muži

12.00 Proton U16 Zlín - USK Praha, extraliga U16 - kadeti
13. 12. 8.30 Proton U16 Zlín - Kondoři Liberec, extraliga U16 - ka-

deti
19. 12. 14.00 Proton U20 Zlín - USK Praha, extraliga U18 - junioři

17.00 Proton Zlín - Lions Jindřichův Hradec, I. liga muži
19.00 Proton Zlín B - SK Slavičín, přebor II již. Moravy muži

20. 12. 11.00 Proton Zlín - BC Benešov, I. liga muži
8.30 Proton U18 Zlín - Sokol pražský, extraliga U18 - jun.

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova
čtvrť. 

KČT ZLÍN
2. 12. LÁZNĚ KOSTELEC
8 km, odchod z MHD č. 4 Burešov v 9.00 hod., vede St. Chadim st.
5. 12. MIKULÁŠSKÝ VÝŠLAP NA ROZHLEDNY
16 km, odjezd do Zaječí vlakem z Otrokovic v 6.13 hod., vede Jiří
Tomáš.
5. 12. MIKULÁŠSKÁ JÍZDA - VELKÉ PAVLOVICE 

- autobusový zájezd
Vede a informace podá St. Chadim ml.
6. 12. SLAVKOVSKÝM BOJIŠTĚM
17 km, doprava do Hostěrádek přes Bzenec vlakem, odjezd z Otrokovic
v 6.13 hod., vede J. Tomáš.
9. 12. VODNÍ ELEKTRÁRNA
9 km, odjezd do Spytihněvi vlakem z Otrokovic v 8.12 hod., vede 
St. Chadim st.
12. 12. PŘEDVÁNOČNÍ COURÁNÍ OKOLÍM VYŠKOVA (VÝCHOD)
10-50 km, odjezd do Vyškova vlakem z Otrokovic v 5.50 hod., vede 
J. Tomáš.
16. 12. KOLEM TLUSTÉ HORY
8 km, sraz na konečné MHD č. 4 na Podhoří v 9.00 hod., vede 
St. Chadim st.
19. 12. ZA LIDOVÝM BETLÉMEM
Informace vč. času odjezdu dle nového jízdního řádu budou zveřejně-
ny v klubové skříňce naproti McDonaldu, vede J. Tomáš.
22. 12. CHLUM
8 km, sraz na zastávce MHD Malenovice-sklady v 8.45 hod., vede 
St. Chadim st. 
26. 12. ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD
28. ročník tradičního vánočního pochodu. Bližší informace budou zve-
řejněny v klubové skříňce. Vede Roman Lechner.
30. 12. PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA BRDO
Hvězdicový výstup k rozhledně na Brdu na setkání turistů z okresů
Uh. Hradiště, Kroměříž a Zlín. Trasa i čas odjezdu dle nového jízdního
řádu budou zveřejněny v klubové skříňce, vede J. Tomáš.
30. 12. - PÁTEK 1. 1. 2010 SILVESTR V OKŘÍŠKÁCH 

- autobusový zájezd
Vede a informace podá St. Chadim ml.
31. 12. SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA SV. HOSTÝN 
Akce R. Kouřilové - informace v klubové skříňce.
1. 1. 2010 ZA NOVOROČNÍM ČTYŘLÍSTKEM NA TLUSTOU HORU
Kontrola a občerstvení na vrcholu od 14.00 do 16.00 hod. Součástí ak-
ce bude sbírka pro nevidomé a slabozraké, vede J. Tomáš.

Kontakt: St. Chadim ml. tel. 774 618 099, St. Chadim st. tel. číslo 
606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174. 

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

BASKETBAL

HOKEJ

AEROBIC
Turistika rodičů s dětmi
Kontakt: p. Schovajsa, tel. 776 713 865, e-mail: warps@centrum.cz 

KČT ŠTÍPA 
26. 12. ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD NA KOPNOU
Velíková - Kašava - Kopná - Kašava
Odjezd: 8.25 h MHD na Velíkovou, délka trasy 12 km 
31. 12. SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA 
Štípa - Velíková - Lukov - Štípa 
Sraz: 9.00 hod. zast. MHD Štípa-zbrojnice 

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

50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 7. 12. 6.00–11.00/17.00–21.00
ÚT 23. 12. 6.00–18.00
24.–26. 12. zavřeno
27.–29. 12. 9.00–20.00
ST 30. 12. 9.00–18.00
31. 12. a 1. 1. zavřeno
SO 2. 1. 9.00–20.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 13.00–20.00
úterý 13.00–16.30/18.00–20.00
středa 13.00–15.00
čtvrtek 11.15–14.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 11.15–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
ÚT 1. 12. 14.00–16.30/18.00–20.00
ST 2. 12. 14.00–15.00
ČT 3. 12. 15.00–17.00/17.45–20.00
PÁ 4. 12. 13.30–17.00/17.45–20.00
PO 7. 12. 17.00–20.00
ČT 17. 12. 11.15–17.00/17.45–20.00
ÚT 23. 12. 8.00–18.00
24.–26. 12. zavřeno
27.–29. 12. 9.00–19.00
ST 30. 12. 9.00–18.00
31. 12. a 1. 1. zavřeno
SO 2. 1. 9.00–19.00

OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky
za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských po-
třeb, servis lyží, cvičení-vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dě-
tí a dospělých, plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením
provozu.

VÝUKA LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI
Nabídka výuky v lyžařské škole pro děti již od 5 let.
Termíny: 9., 16., 23. 1. a 13., a 20. 2. 2010 (podle počasí změna ter-
mínu možná)
Kontakty: HP sport servis - centrum volného času, Mgr. Iva
Kusbachová a Marcel Huňka, tel.: 577 22 33 55, 603 187 124, 
603 552 628, info@sport-servis.eu, www.sport-servis.eu

ZIMNÍ KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY 
Kurz bude probíhat od 7. 1. po dobu 3 měsíců, každý čtvrtek od 16.45
do 19.45 na Orlovně ve Zlíně. Jedna hodina cvičení a dvě hodiny teo-
rie. Vede lektorka společnosti STOB MUDr. Helena Andelová, cena
1900 Kč. Kontakt: www.volny.cz/joand/stobindex, e-mail: h.andelo-
va@seznam.cz, tel.: 604 966 092

PILATES GYM
Přihlášky pro začátečníky - ranní a večerní kurzy.
Individuální hodiny pro začátečníky. Pilates pro muže - úterý ve 20.15
hod.
Kontakt: Anna Kulíšková, Kvítková (nad bowlingem B6), Zlín, 
tel. 604 785 025

POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli, pro zlepšení a udržení celkové
kondice. 
Čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín, středa
17.00 hod. - tělocvična ZŠ Štípa, neděle 16.00 hod. - K2 Vršava, Zlín.
Kontakt: tel. 605 527 605 

KURZ HUBNUTÍ STOB
Tříměsíční kurz hubnutí vedený lektorkou STOBu PharmDr. Renatou
Mičovou začíná 14. ledna 2010 a bude probíhat každý čtvrtek od
17.30 do 20 hodin v klubovně kostela na Jižních Svazích ve Zlíně.
Kromě pravidelného pohybu se účastníci naučí sestavit zdravý a chut-
ný jídelníček, při kterém se hubne a zhubnutá kila se udrží.
Kontakt: 
www.hubnutizlin.cz., renatamicova@hubnutizlin.cz, tel. 723 051 761

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

LYŽOVÁNÍ

LÁZNĚ ZLÍN

SILVESTROVSKÁ JÍZDA
Autobus na tradiční "Silvestrovskou jízdu z Bumbálky na Soláň" bude
přistaven 31. 12. na parkovišti vedle Velkého kina . Odjezd v 6.45 hod,
návrat do Zlína v 15.00 hod. Přihlášky s poplatkem 150 Kč přijímá 
p. Pšenka každou středu od 11 do 16.00 hod. v klubově ASPV na
Sokolovně ve Zlíně. Uzávěrka 23. 12. 
Kontakt: tel. 732 161 368.

PROGRAM H.E.A.T
Sportovní centrum K2 Vršava nabízí lekce H.E.A.T. Programu,
Schwinn Cyclingu, pilates, Slim- boxu a Tae-ba. H.E.A.T. Program je
nejúčinnější cvičení na spalování tuků a snižování nadváhy. 
Kontakt: www.k2sport.cz, tel. 604 260 020

JÍZDA NA KONI 
JSS Zlín nabízí jízdu na koni pro děti i dospělé, vyjížďky do přírody,
výcvik na jízdárně, jezdecký kroužek, ustájení koní. 
Kontakt: www.jss-zlin.ic.cz nebo na tel. 737 157 733.

Cvičení na velkých míčích út 18.00-19.00 h - 17. ZŠ Křiby na JS
a v tělocvičně nového spinningového centra na Růmech. Kurz Pilates
po, čt 18.00-19.00 h
Kontakt: tel. 775 296 669, Kurz Pilates, Po, Čt - 18.00-19.00 h

DĚTSKÁ REKREACE
V hotelu Petr Bezruč v Beskydech od 31.1.do 6. 2. 2010, pro děti 
6 -17 let s možností výuky lyžování a snowboardingu. Na pokojích je
koupelna, WC, TV, balkon, nebo terasa. V hotelu je dětem k dispozici
bazén s mořskou vodou, solná jeskyně, bowling, tělocvična, kulečník
a stolní tenis.
Kontakt: Agentura BODY CLUB, Zálešná IV/2964, Zlín, tel. čísla
577 214 413, 606 225 839, 603 875 385, www.bodyclub.cz

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

JARNÍ PRÁZDNINY V BESKYDECH
Dětský tábor a rodinný pobyt pro začínající i zkušené lyžaře. 
Výuka lyžování.
Hotelové ubytování u sjezdovky v pokojích s koupelnou a WC. V mís-
tě bazén, masáže, koupele, solná jeskyně, jízdárna, tři lyžařské areá-
ly, umělý sníh, večerní lyžování. Celodenní pestrý program pro děti
Kontakt: Karamela, tel. 737 987 487, 577 220 858, www.karamela.in-
fo, e-mail: karamela2001@volny.cz

MIKULÁŠSKÝ BĚH
22. ročník běžeckého vytrvalostního závodu odstartuje v sobotu 
5. prosince v 10 hod. u fotbalového hřiště Zlín - Příluky. Prezentace
v místě startu. Délka tratě 10 km (rovina). Kontakt: p. Jiří Prokop, 
tel. 577 524 605, 577 439 646, e-mail: prokop.beh@seznam.cz

ŠTĚPÁNSKÝ BĚH
V sobotu 26. prosince v 10 hod. u fotbalového hřiště Zlín - Příluky od-
startuje 20. ročník běžeckého vytrvalostního závodu. Prezentace
v místě startu. Délka tratě 10 km (rovina). 
Kontakt: p. Jiří Prokop, tel. 577 524 605 a 577 439 646, e-mail: pro-
kop.beh@seznam.cz

Oba závody jsou zařazeny v termínové listině vytrvalců ČR a běží se za
každého počasí.

KRASOJÍZDA MUŽŮ 
Titul Mistra ČR v krasojízdě mužů si z říjnového Mistrovství České re-
publiky v Praze přivezl Ludvík Písek z TJ Sokol Zlín - Prštné. Nejenže
zajel svůj nový osobní rekord 143 bodů, ale zajistil si tak i letošní
účast na Mistrovství světa v Portugalsku. Blahopřejeme!

GOLF 
Titul Mistr světa si přivezl z letošního patnáctého finále amatérského
mistrovství světa The World Golfers Championship 2009 WGC Zlíňan
Martin Rudecký. Mistrovství se uskutečnilo od 24. do 31. října ve špa-
nělské Marbelle a teprve dvaadvacetiletý golfista se na prestižní soutěž
amatérů ve španělské Marbelle probojoval s dalšími čtyřmi hráči
z České republiky. Blahopřejeme!

MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ 
Aikidó stáž
5. 12. pro děti do 14 let
6. 12. pro mládež od 15 let a dospělé
Program: intenzivní cvičení aikidó, ukázky dalších bojových umění,
hry, povídání o cvičení v Japonsku

VÁNOČNÍ CVIČENÍ 
Džódó a kendžucu stáž
18.- 20. 12. pro mládež a dospělé, začátečníky i pokročilé
Intenzivní cvičení tradičního džódó - umění hole a kendžucu - šermu
Kontakt: www.tenshin.cz nebo tel.: 608 953 743

TENŠIN DÓDŽÓ 

ÚSPĚCH

BĚŽECKÉ ZÁVODY

JARNÍ PRÁZDNINY 2010
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ZLÍN  KŘIBY

kriby@refim a.cz
www.refim a.cz

577 018 365

775 305 212

606 716 327

IHNED 
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bytů

sobota 1
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SPLÁTKY 
NA MÍRU 

Z L Í N  K Ř I B Y

kriby@refima.cz
www.refima.cz

577 018 365
775 305 212
606 716 327

IHNED 

K NASTĚHOVÁNÍ

prohlídka vzorových

bytů

sobota 19. prosince 

9 - 15 hod.

SPLÁTKY NA MÍRU !



Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

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

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

Kvalitní služby klientům

bezplatná infolinka

800 678 678

Dlouhodobá spolupráce, 
zajím avé podm ínky

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

Výpovědní lhůta
(v m ěsících)

Výše vkladu (v tisících Kč)

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

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

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

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

-  více než 7 700 klientů,

 již 14 let kvalitních služeb klientům

- Nový spořící účet s výpovědní lhůtou 24 m ěsíců

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních 
a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady vbankovních
institucích, tedy do výše 50000 EUR.

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

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

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

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

bezplatná infolinka
800 678 678

Dlouhodobá spolupráce, 
zajímavé podmínky

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

Výpovědní lhůta
(v měsících)

Výše vkladu (v tisících Kč)

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

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

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

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

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

- Nový spořící účet s výpovědní lhůtou 24 měsíců

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních 
a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních
institucích, tedy do výše 50 000 EUR.



Byty 3+kk (mezonet), 3+1, 4+1 do osobního vlastnictví,
ke každému bytu garáž

Veškeré informace podá výhradní  zprostředkovatel  
Z L Í N S K Á  R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř,  s . r . o . ,
Školní 492, Zlín • tel.: 603 499 914 • e-mail: info@zrk.cz
www.nemovitostizlinska.cz

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 
DOKONČENÍ 07/2011

V ý s t a v b u  z a j i š ťu j e R E B E K A  P L U S ,  s . r . o .

PRODEJ NOVÝCH 7 BYTŮ V POLYFUNKČNÍM 
DOMĚ „LESANKA“, KONEČNÁ 3, LESNÍ ČTVRŤ, ZLÍN
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Navštivte novou prodejnu dekorativní kosmetiky a nehtových ozdob v přízemí OD Modus – akce – výprodeje – zdarma líčení a poradenství

Těšíme se na vaši návštěvu Po–Pá 8–19, So 8–12 hod. • V prosinci otevřeno i v neděli

www.drogeriecentral.cz

drogerie Centrál
zapojena v síti

Drogerie Centrál

Drogerie Centrál

Drogerie Centrál

Drogerie Centrál

Drogerie Centrál

Drogerie Centrál

✁

✁

✁

✁

✁

✁
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pobočka

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

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

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

������ ������� ������������ ����������
��������������������������������������
��������������������������������������

�737 261 283 ������������

Rozestavěný RD Držková   SUPER!
����������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������

�737 261 283 ������������

RD Vizovice
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�� ��������� ��������� ������� ������ �������
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�737 261 283 ������������

RD Zlín - M alenovice
����������������������������������������
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���������������������������������������

�739 625 555 ������������

Půldom ek Zlín - Lesní čtvrť
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���������������������������������������
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Čtvrtdom ek Zlín - M ostní SLEVA!
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���������������������������������������

�739 012 537 ������������

RD Zlín - Louky se zahradou
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�602 77 22 55 ��������2

4 stav. pozem ky Provodov (okr. ZL)

více na www.zvonek.cz

BYTY K PRODEJI:
1+kk Zlín - JS, U Trojáku    79

1+kk Zlín - JS, novostavba 1.170.000 Kč

2+1 Zlín - M alenovice 1.160.0

2+1 Zlín - Sokolská 1.190.00

2+1 Zlín - Podhoří 1.190.00

3+1 Zlín - Na Honech 1.350.00

3+1 Zlín - M alenovice 1.320.0

4+1 Zlín - Javorová 1.700.00

VÁNO�NÍCH OZDOB
P R O D E J N Í  V Ý S T A V A

EXKLUZIVNÍ KOLEKCE
SKLENĚNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB 
VYRÁBĚNÝCH RUČNĚ
ČESKÝM I VÝROBCI
VÝHRADNĚ
PRO GALERII M ARIETTE
A VŠE DALŠÍ, CO K VÁNOCŮM  PATŘÍ

Přijďte si vychutnat atm osféru vánoc
do krásného prostředí vizovického zám ku.
w w w .m ariette.cz • telefon: 605 706 879 

O TEVŘEN O  D EN N Ě 900 - 1700

Z Á M E K  V IZ O V IC E

pobočka
Z L Í N

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

www.zvonek.cz REALITNÍ INFOLINKA: 800 986 635

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

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

737 261 283 3.800.000 Kč

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

737 261 283 4.500.000 Kč

RD Vizovice

Samostatně stojící RD 3+1 se zahradou, 
v lokalitě Zahradní čtvrť. Zděná garáž, 
možnost využi�  půdy pro další místnos� .

737 261 283 2.850.000 Kč

RD Zlín - Malenovice
Půldomek 5+1 s přístavbou a parkováním, 
po rekonstrukci v roce 2002, krbová kamna, 
velká terasa (40 m2); oplocená zahrada.

739 625 555 4.250.000 Kč

Půldomek Zlín - Lesní čtvrť
Čtvrtdomek nedaleko centra Zlína, 
provedeny mírné úpravy, částečně podsk-
lepený, předzahrádka, možnost parkování.

603 246 685 1.090.000 Kč

Čtvrtdomek Zlín - Mostní SLEVA!
RD 3+1 se zahradou (120 m2), u domu je 
velký dvůr s posezením. Vhodná inves-
� ce pro fi rmu, jako sídlo společnos� .

739 012 537 2.190.000 Kč

RD Zlín - Louky se zahradou

Prodej 4 atrak� vních pozemků nedaleko Zlí-
na. Orientace na JZ, rozloha 1.200 - 1.500 m2

(šířka 18 - 22 m), všechny IS jsou v dosahu. 

602 77 22 55 790 Kč/m2

4 stav. pozemky Provodov (okr. ZL)

více na www.zvonek.cz

BYTY K PRODEJI:
1+kk Zlín - JS, U Trojáku    790.000 Kč
1+kk Zlín - JS, novostavba 1.170.000 Kč
2+1 Zlín - Malenovice 1.160.000 Kč
2+1 Zlín - Sokolská 1.190.000 Kč
2+1 Zlín - Podhoří 1.190.000 Kč
3+1 Zlín - Na Honech 1.350.000 Kč
3+1 Zlín - Malenovice 1.320.000 Kč
4+1 Zlín - Javorová 1.700.000 Kč

VÁNO�NÍCH OZDOB
P R O D E J N Í  V Ý S T A V A

EXKLUZIVNÍ KOLEKCE
SKLENĚNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB 
VYRÁBĚNÝCH RUČNĚ
ČESKÝMI VÝROBCI
VÝHRADNĚ
PRO GALERII MARIETTE
A VŠE DALŠÍ, CO K VÁNOCŮM PATŘÍ

Přijďte si vychutnat atmosféru vánoc
do krásného prostředí vizovického zámku.
www.mariette.cz • telefon: 605 706 879 

OTEVŘENO DENNĚ 900 - 1700

Z Á M E K  V I Z O V I C E
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Bytové dom yZelinova, Zlín - Kozlův 
Domluvte si i Vy nezávaznou prohlídku nov

BYTOVÉ DOM Y ZLÍN  ZELINOVA

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

� zvýhodněné podmínky financování!

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

Výhradní prodejce:

Projekční kancelář: 

Investor:

RYCHLÝ A VÝHO D NÝ PRO D EJ VAŠÍ NEM O VITO STI!
Pro konkrétní klienty hledám e ke koupi BYT 1+1, 2+1, 3+1 
ve Zlíně a dále RODINNÝ DŮM  ve Zlíně a okolí do 15 km.
Platba hotově! Prosím nabídněte na tel: 577 200 100

OPD
Lépe se vám pojede
Prostřednictvím  Operačního program u Doprava (OPD) jsou z fondů 
EU čerpány prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury.

Například byla z OPD fi nancována výstavba nového úseku SILNICE I/49 

ZLÍN–M ALENOVICE, II. ETAPA.

Původní, kapacitně již nevyhovující, dvouproudá silnice byla přebudová
moderní čtyřproudou komunikaci, která umožnila jednoznačně zkvalitnit 
příjezdu do Zlína od Otrokovic. Výrazně zvýšená dopravní kapacita dov
oblast dlouhých kolon automobilů. Došlo zde i ke snížení hlukové zátě
ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Součástí stavby je také pět moderních 
křižovatek, jejichž provoz je koordinován i se stávajícími křižovatkam
Současně byly vybudovány i rozsáhlé inženýrské sítě vodovodů, plynovo
a také odvodňující komunikace, které slouží zároveň k odvodnění přileh

w w w .O PD .cz

Bytové domy Zelinova, Zlín - Kozlův ŽlebBytové domy
Domluvte si i Vy nezávaznou prohlídku nových bytů...

BYTOVÉ DOMY ZLÍN - ZELINOVA

_nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
_vysoký standard, podzemní parkování
_prostorné terasy s krásným výhledem
 dokončení: 

B9 (konec r. 2009), B10 (jaro 2010)
 zvýhodněné podmínky financování!

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

Výhradní prodejce:

Projekční kancelář: 

Investor:

RYCHLÝ A VÝHODNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI!
Pro konkrétní klienty hledáme ke koupi BYT 1+1, 2+1, 3+1 
ve Zlíně a dále RODINNÝ DŮM ve Zlíně a okolí do 15 km.
Platba hotově! Prosím nabídněte na tel: 577 200 100

OPD
Lépe se vám pojede
Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) jsou z fondů 
EU čerpány prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury.

Například byla z OPD fi nancována výstavba nového úseku SILNICE I/49 
ZLÍN–MALENOVICE, II. ETAPA.

Původní, kapacitně již nevyhovující, dvouproudá silnice byla přebudována na 
moderní čtyřproudou komunikaci, která umožnila jednoznačně zkvalitnit provoz na 
příjezdu do Zlína od Otrokovic. Výrazně zvýšená dopravní kapacita dovolila zbavit 
oblast dlouhých kolon automobilů. Došlo zde i ke snížení hlukové zátěže a naopak 
ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Součástí stavby je také pět moderních světelných 
křižovatek, jejichž provoz je koordinován i se stávajícími křižovatkami na silnici I/49. 
Současně byly vybudovány i rozsáhlé inženýrské sítě vodovodů, plynovodů, kabelů 
a také odvodňující komunikace, které slouží zároveň k odvodnění přilehlé zástavby.

www.OPD .cz
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