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Milí spoluobčané,
zhruba po roce mám jako 1. náměstek primátora opět

možnost informovat Vás o důležitém dění v našem městě
a jeho rozvoji  prostřednictvím magazínového úvodníku.
Dovolte mi, abych s ohledem na končící čtyřleté fungování
současné městské rady využil tuto příležitost k bilancování
i výhledům do budoucna. K tomu, abych vám předložil ja-
kýsi účet za toto funkční období a přiblížil Vám své plány
pro další roky a zároveň poděkoval všem, kteří mi v práci
pomáhali a zasadili se tak o další rozvoj našeho krásného
Zlína. 

Zároveň chci také vyjádřit přesvědčení, že Vám není bu-
doucnost a další směřování města lhostejné, což prokáže-
te i tím, že v říjnových komunálních
volbách půjdete volit své zastupitele
a svým hlasem rozhodnete. Určitě této
příležitosti využijte.

Zdravé finance umožnily investice
Zdravé městské finance - to je zá-

kladní předpoklad dalšího rozvoje měs-
ta. Pravda, kterou opakovaně při nej-
různějších příležitostech zdůrazňuji
a jsem rád, že v souladu s touto filozo-
fií pracují i mí kolegové, další zastu-
pitelé. Díky efektivnímu hospodaření
a správně nastaveným rozpočtům, kte-
ré v minulých letech dokonce generova-
ly desetimilionové přebytky, jsme mohli
ve městě investovat obrovské částky,
aniž bychom naši pokladnu zatížili zby-
tečnými úvěry. Dokázali jsme elimino-
vat neefektivní vynakládání peněz
a stále kvůli Vám, našim občanům,
zlepšujeme chod radnice tak, aby se 
její provozní náklady udržely na rozum-
né výši. 

Díky těmto příznivým trendům jsme
mohli pokračovat ve výstavbě bytů, poskytli jsme lidem mili-
ony korun jako nenávratné dotace na opravu bytového fon-
du, dokončujeme Dům pokojného stáří na Jižních Svazích,
stavíme Podnikatelské inovační centrum, investovali jsme do
dopravní infrastruktury i škol. Také jsme opravovali městské
lázně, vybudovali druhou ledovou plochu, o niž je velký zá-
jem, nebo realizovali nový pavilon tropické Amazonie v Zoo
Lešná. Vše jsou to investice, včetně dlouhé řady dalších, kte-
ré jsme zrealizovali a které zajišťují budoucí podmínky pro
prosperitu města nebo rozšiřují služby našim lidem, umož-
ňují jim aktivně trávit volný čas a činí tak jejich život spoko-
jenějším. Jsou to investice viditelné, lidmi všech generací vy-
užívané a vítané. To byl také základní důvod k tomu, abych
je prosazoval a hledal na ně v rozpočtu finanční prostředky.

Musíme se více zaměřit na sociální oblast a pokračovat ve
výstavbě bytů. Jde o oblast, která je mnou i mnoha občany
velmi citlivě vnímána. Proto budu filozofii významné podpo-
ry sociální oblasti, pomoci starším, potřebným  a nemocným
i bytové výstavby  prosazovat se svými kolegy také v násle-
dujících letech. Věřím, že k tomu dostanu v blížících se ko-
munálních volbách silný mandát. Chci totiž ještě výrazněji
posílit investiční činnost města, a to právě v sociální oblasti.
S tím, jak naše společnost postupně stárne, musí se toto té-
ma stát jednou z priorit všech rozumných politiků, aby naši
rodiče i prarodiče mohli žít podzim života důstojně, s podpo-
rou nás mladších. Mezi mé priority budou patřit například
výstavba dalšího domu pro seniory v Bartošově čtvrti, rozvoj
aktivizačních programů pro zdravotně postižené, prosazení
stavby Domu s chráněnými byty v Malenovicích, podpora

rozvoje terénních sociálních služeb, podpora nestátních ne-
ziskových organizací poskytujících kvalitní sociální služby
nebo aktivní využití volného času seniorů. To jsou věci, kte-
ré potřebujeme stále více a z městské pokladny je na ně tře-
ba v dalším období vyčlenit významné finanční prostředky.

Ve Zlíně za poslední dobu roste také množství nových by-
tů a já chci i nadále  vytvářet pro tento trend podmínky a po-
skytovat podporu a součinnost. Možnost bydlení je jedním ze
základních předpokladů k tomu, aby se u nás mladí lidé cí-
tili spokojeně a ve Zlíně zůstávali. Aby si zde hledali zaměst-
nání, starali se o potřebné a vychovávali své děti. To je ces-
ta, jak Zlín posouvat v jeho rozvoji a vracet mu pozice
jednoho z nejlépe se rozvíjejících měst v zemi.

Nadále budeme realizovat investice
v několika oblastech. Investiční činnost
města nesmí ani v dalších letech pole-
vit, dobré hospodaření totiž vytváří
podmínky k tomu, abychom do rozvoje
města znovu vkládali stamilionové
částky. Budeme nadále investovat do
oprav infrastruktury, chodníků a rozší-
ření sítě cyklostezek na území města
s propojením do okolních obcí. Důležité
jsou také projekty, které oživí centrum
města a zejména Baťův tovární areál.
Udělali jsme další krůček k tomu, aby-
chom nad tímto místem v centru měs-
ta získali kontrolu a vyvázali ho ze
spleti zástav a nepřehledných majetko-
vých vztahů a postupně ho revitalizo-
vali. Je to komplikovaný běh na dlou-
hou trať, ale já jsem přesvědčen, že se
nám trpělivost vyplatí, dokážeme do to-
hoto místa plně vrátit podnikatelský ži-
vot a vytvořit další pracovní příležitosti,
což lidé ocení. Pokračovat se musí také
v rekonstrukcích školních budov i hřišť
s maximálním využitím krajských

a státních dotačních titulů.
Obyvatelé mají být spokojeni a město má prosperovat.

Příjemný život lidí ve městě je mým základním cílem. Proto
chci i nadále vytvářet podmínky nejen pro rozvoj podnikání
a zaměstnanost, ale také pro odpočinek, volný čas našich
obyvatel. K tomu má například přispět vybudování koupališ-
tě na Jižních Svazích, podpora rozvoje tělovýchovy a sportu
pro všechny obyvatele, dobudování umělého lyžařského sva-
hu nebo rozšíření sportovních aktivit mládeže a zlepšení zá-
zemí na atletickém stadionu. Rozšiřovat a zkvalitňovat mu-
síme také nabídku kulturních aktivit, proto bude pokračovat
podpora rozvoje Městského divadla Zlín a Filharmonie
Bohuslava Martinů i podpora kulturních akcí pořádaných
pro širokou veřejnost. Chci do města vrátit více života také
tím, že sem přivedeme turisty, zatraktivníme pro ně centrum
města a vdechneme mu zase kousek nového života.

Chci, aby naše město bylo ke svým občanům "přátelské"
nejen tím, jak se rozvíjí a co se v něm vybudovalo, ale také
tím, jak se k lidem chovají jeho jednotlivé složky. V této sou-
vislosti zmíním také městskou policii, u níž budeme prosa-
zovat důslednější kontrolu a zlepšení její práce zejména ve
vztahu k našim občanům tak, aby byla jejich pomocníkem
a případně rádcem, nikoliv jen drábem.

Jsem přesvědčen, že když budeme realizovat vše, co jsem
nastínil, a budeme pokračovat v linii, kterou se město rozví-
jelo v posledních letech, budou u nás žít spokojení lidé a na-
še město bude prosperovat. Proto přijďte k volbám a rozhod-
něte!

Martin Janečka (ČSSD), 1. náměstek primátora

SPOKOJENÍ LIDÉ A PROSPERUJÍCÍ MĚSTO
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Potfiebujete se zbavit vraku?
Magistrát města Zlína ve spolupráci

s Technickými službami Zlín organizuje pro-
střednictvím firmy Metalšrot Tlumačov akci
pro majitele automobilů vyřazovaných z pro-
vozu.

Vozidla mohou občané předat v areálu
Technických služeb Zlín v Loukách v sobotu
4. 11. 2006 v době od 9 do 12 hodin. 

Každý majitel předloží svůj občanský prů-
kaz a technický průkaz vozidla.

Vozy musí být kompletní, to znamená včet-
ně motoru a převodovky.

Tel.: 577 630 142, 577 630 244

První veřejné setkání
k tématu 

"Plánování sociálních služeb ve Zlíně"
Dne 23. 10. v době od 15 do 17 hod. se

uskuteční v obřadní síni radnice 1. veřejné
setkání k tématu "Plánování sociálních slu-
žeb ve Zlíně" s následujícím programem:

● Zahájení setkání primátorem statutár-
ního města Zlína (SMZ),

● Informace o historii, stávajícím stavu
a budoucnosti plánování sociálních služeb
ve SMZ,

● Diskuse s veřejností o potřebách v so-
ciálních službách ve SMZ,

● Závěr.
Zveme všechny občany, které toto téma

zajímá a stav sociálních služeb ve Zlíně jim
není lhostejný, aby využili příležitosti a jed-
nání se zúčastnili. 

Ing. Jana Pobořilová, vedoucí OSV MMZ
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCO-

VÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

ZLÍN - Největší investice v oblasti škol-
ství pro letošní rok byla úspěšně dokonče-
na. Památkově chráněná budova 10. zá-
kladní školy se po rozsáhlé rekonstrukci
otevřela pár dní před nástupem dětí do
škol. Dodavatelská firma SMO, a. s., pra-
covala podle projektové dokumentace od
společnosti FORMICA, s. r. o. Celkové ná-
klady na stavbu dosáhly 83 milionů ko-
run. Třináct milionů získalo město od stá-
tu v podobě dotace, kterou pomohl vyřídit
zlínský poslanec parlamentu Miloš
Melčák. Část prací byla zahájena již v čer-
vnu 2005 a během loňských prázdnin se
povedlo zrealizovat první etapu (rekon-
strukce vytápění, střechy, částečně zdra-
votechnika a elektroinstalace). Letos prá-
ce pokračovaly. Opravována byla dvě
křídla budovy - křídlo "A" Dřevnická 1790
a křídlo "B" Dřevnická 1788. 

Plánování projektu bylo konzultováno
s památkáři. Nakonec se podařilo najít
kompromis mezi požadavky památkářů
a provozními potřebami školského zaříze-
ní a práce mohly začít. 

Stavební část zahrnovala výměnu oken,

rekonstrukci podlah, omítek, obkladů,
dlažeb, malby a nátěry. Dále byly vybudo-
vány dvě výměníkové stanice a rekonstru-
ováno ústřední vytápění. Škola má také
nové rozvody vody a kanalizace, sociální
zařízení, kompletní elektroinstalace včet-
ně osvětlení. Zaměstnanci stavební firmy
pracovali ve škole v období letních i zim-
ních školních prázdnin. Práce, které neru-
šily provoz školy, byly prováděny po před-
chozí dohodě s ředitelkou školy i během
roku. 

Pracovníci školy pro bývalé žáky
a všechny přátele školy připravili na
čtvrtek dne 12. října v době od 13 do
18 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Představeny budou výukové programy pro
třídy s rozšířenou výukou matematiky
a tělesné výchovy, koncepce volitelných
předmětů na druhém stupni a množství
zájmových kroužků, které žákům škola
nabízí bezplatně každý školní rok.

O činnosti školy v novém školním roce
se můžete více dovědět na www.zsbartoso-
va.zlinedu.cz. -sve-

Mgr. Jitka Gavendová, ředitelka školy

GENERÁLNÍ OPRAVA 10. ZŠ DOKONČENA

Příchod korejských automobilek do
Nošovic a Žiliny vzbudil zájem dalších
společností o investování v blízkosti těch-
to mamutích podniků. Firmy se přitom
nezajímají jen o severní Moravu nebo
Slovensko, ale rozhlížejí se také po sou-
sedních krajích. "Pro nás je to obrovská
šance nabídnout investorům pozemky
a výrobní haly. Majitelé podnikatelských
nemovitostí je proto mohou bezplatně za-
psat do databáze agentury CzechInvest,
která je následně bude aktivně nabízet 
investorům," říká Petr Fiala ze zlínské re-
gionální kanceláře CzechInvestu. "Zájem
je hlavně o pozemky od jednoho hekta-
ru a kvalitní haly s výrobní plochou nad 
1 000 metrů čtverečních." Základní pod-
mínkou pro zařazení do databáze jsou vy-
řešené majetkoprávní vztahy a schválená
územně plánovací dokumentace, v níž je
nemovitost  určena pro průmyslovou vý-
robu. 

V souvislosti s výstavbou továrny
Hyundai v Nošovicích se dá očekávat ze-

jména příliv investic ze sektoru dodavate-
lů automobilového průmyslu. "Tady vidím
příležitost pro firmy ze Zlínska v tom, že
jim mohou naším prostřednictvím nabíd-
nout své výrobní kapacity a know-how.
CzechInvest spravuje databázi subdoda-
vatelů ze zpracovatelského průmyslu, je-
jichž služby a výrobky nabízí případným
investorům. Registraci je možné provést
bezplatně," dodává projektový manažer
Petr Fiala. Podrobnější informace o obou
databázích lze získat v regionální kance-
láři CzechInvestu ve Zlíně nebo na webo-
vých stránkách agentury - www.czechin-
vest.org. 

Kontakt na regionální kancelář Czech-
Investu: 

Bývalá budova Krajského úřadu, 
tř. T. Bati 3792, Zlín 761 90, 
e-mail: zlin@czechinvest.org 
tel.: 577 690 487, 577 690 488, 
fax: 577 690 435

-pf-

Téměř pět tisíc přestupků zaznamenal
za rok provozu městský kamerový systém,
určený k měření rychlosti ve Zlíně na tří-
dě Tomáše Bati. Za tuto dobu bylo na po-
kutách uloženo téměř 1,8 milionu korun.
Systém je založen na úsekovém měření.
Kamery dokážou v daném úseku vypočítat
nejen průměrnou rychlost, ale také rozpo-
znat registrační značku automobilu a po-
řídit foto řidiče. Po vyhodnocení záznamu
o překročení maximální povolené rychlos-
ti pak vyhotoví i oznámení o přestupku.

Na tak frekventovaném úseku, kde roč-
ně projede více než 4 miliony aut, je počet
pěti tisíc  přestupků velmi dobrým výsled-
kem. Od doby, kdy byly na tomto hlavním
tahu z Otrokovic kamery nainstalovány,
se zde nestala žádná vážnější dopravní ne-
hoda. Navíc kamery samy o sobě vzbuzují
velký respekt a řidiči se v tomto úseku
znatelně  zklidnili. Městská policie Zlín ale
žádá řidiče, aby na cestách nejezdili příliš

pomalu a v případě, že chtějí jet pomalej-
ší rychlostí než 50 km/h, využívali zásad-
ně pravý pruh vozovky, neboť jejich jízda
v levém pruhu určitě nepřispívá k bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu.

Podle našich statistik ve městě nejčas-
těji překračují rychlost mimozlínští řidiči,
nejčastěji pak z Brna a Prahy. Ti tvoří 
až 70 % z celkové statistiky přestupků.
Poslední závažné překročení rychlosti za-
znamenala Městská policie Zlín první srp-
nový den, kdy brněnský řidič jel stokilo-
metrovou rychlostí a navíc v době
dopravní špičky.

Další nespornou devizou je také skuteč-
nost, že vynaložené náklady na pořízení
tohoto systému se již po roce fungování
městu Zlínu vrátily. Město vypsalo další
výběrové řízení na podobné systémové za-
řízení, které by mělo být umístěno na vý-
chodní straně Zlína.

Šárka Škubalová, tisková mluvčí MPZ

ŠŠAANNCCEE  PPRROO  PPOODDNNIIKKAATTEELLEE

Městský kamerový systém pomáhá

PRVŇÁČKŮ JE MÉNĚ

PPAAMMÁÁTTKKAA  ZZEESSNNUULLÝÝCCHH

ZLÍN - V pondělí 4. září prožilo 619 zlín-
ských dětí svůj velký den. Poprvé šly do ško-
ly. "Počet prvňáčků se v posledních letech dr-
ží stále nad hranicí šesti stovek. Přesto je jich
méně než v roce 2005/2006, kdy se zapsalo
do prvních tříd 641 dětí," uvedl náměstek pri-
mátora Hynek Steska. 

Nejvíc nových děti budou mít v 16. základ-
ní škole na Jižních Svazích (84) a ve 3. zá-
kladní škole v ulici Slovenská (67). Nejméně
dětí přibude v 11. základní škole
v Malenovicích.

Celkový počet žáků zlínských základních
škol je v novém školním roce 6 179. Ze sta-
tistik lze vyčíst, že od roku 2001/2002 dětí ve
školách ubývá. 

2006/2007 6 179
2005/2006 6 516
2004/2005 6 894
2003/2004 7 229
2002/2003 7 588
2001/2002 7 927

Jako každoročně i letos se připravuje spo-
lečnost Pohřebnictví Zlín na svátek zesnu-
lých. Dne 28. 10. ve 14 hodin se bude konat
na vsypové loučce Lesního hřbitova ve Zlíně
smuteční tryzna za zesnulé. Taktéž se usku-
teční  smuteční tryzna 29. 10. ve 14 hodin na
hřbitově v Malenovicích. Obracíme se na ve-
řejnost se žádostí o spolupráci při zajišťování
pořádku a úklidu na hřbitovech, dále aby
dbali pokynů  společnosti Pohřebnictví Zlín.
V tomto období je zvýšená ostraha proti van-
dalům zajištěna ve spolupráci s českou
i městskou policií. Doprava na Lesní hřbitov
bude posílena zvláštními spoji. 

Milan Macura,
ředitel společnosti Pohřebnictví Zlín
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SPRÁVNÍ RADA SOCIÁLNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí dotací ze sociálního fondu statutárního města Zlína pro
rok 2007 na:

Podporu poskytování sociálních služeb a uskutečňování akcí a aktivit
směřujících ke zlepšení kvality života znevýhodněných občanů statutár-
ního města Zlína a k podpoře jejich rovných příležitostí

O dotaci ze sociálního fondu statutárního města Zlína mohou požádat:
• občanská sdružení
• organizační jednotky občanských sdružení
• obecně prospěšné společnosti
• církve a náboženské společnosti, svazy církví a náboženských společností

a církevní právnické osoby

Uzávěrka příjmu žádostí je do středy 18. října 2006 do 16 hod. 

Závazné nové formuláře žádostí o dotaci a příslušné informace poskytne od 
11. září 2006 odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, detašované praco-
viště v budově bývalého Okresního úřadu ve Zlíně, tř. T. Bati 3792, ing. Jana
Ryšková, II. etáž, kancelář č. 229 C, tel. 577 630 802.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem sociálního fondu sta-
tutárního města Zlína, jehož správní rada si vyhrazuje právo na dodatečné změ-
ny podmínek pro poskytnutí dotací a právo odmítnout předložené žádosti.

PhDr. Zdeněk Szpak, 
předseda správní rady sociálního fondu statutárního města Zlína

ZLÍN - Sedm vyřazených počítačů s pro-
cesorem Celeron daruje zlínský magistrát
sociálně potřebným rodinám a seniorům
ve Zlíně.

"V případě rodin se jedná o rodiny se
studenty, kteří potřebují počítač ke svému
studiu. Senioři jsou úspěšnými absolven-
ty počítačového kurzu a počítač využijí při
přípravě podkladů pro práci ve prospěch
společnosti," uvedl tajemník zlínského
magistrátu Zdeněk Mikel. Například při

klubové činnosti seniorů, na přípravu
přednášek, seminářů a jiných.

Není to poprvé, co magistrát daruje vy-
braným sociálně slabým rodinám či jed-
notlivcům vyřazenou počítačovou techni-
ku. Za posledních pár let byly tímto
způsobem rozdány a tím pádem našly své
další využití desítky počítačů. Putovaly
například do základních a mateřských
škol, hasičům a dalším neziskovým orga-
nizacím. -sve-

Počítače pomohou studentům i seniorům

PPOODDZZIIMMNNÍÍ  ÚÚKKLLIIDD
Ve dnech 7. 10., 21. 10. a 4. 11. 2006 se ko-

ná na území města Zlína podzimní úklid zajiš-
ťovaný odborem životního prostředí a zeměděl-
ství Magistrátu města Zlína a Technickými
službami Zlín. Občané mohou odevzdat velko-
objemový odpad a odpad ze zahrad.

Ve stanovené soboty budou od 9 do 16 hodin
v níže uvedených lokalitách přistaveny velko-
objemové kontejnery nebo speciální vozidlo
Technických služeb Zlín.

Sobota 7. 10. 2006: 
Vršava - před domem č.p. 243
Vršava - před domem č.p. 225             
Nivy I
Podvesná VIII
Obeciny VII                              
Bartošova čtvrť - ulice Zborovská
Bartošova čtvrť - ulice M. Knesla  
Příluky - Pančava               
Příluky - kaplička
Příluky - před restaurací "Přístav"
Příluky - Štákovy Paseky
Morýsovy domy - u garáží 
ulice Boněcko I
ulice Prostřední                                      
Lazy - u Krajské veterinární správy Zlín

Sobota 4. 11. 2006: 
Malenovice - ulice Mlýnská
Malenovice - ulice Zabrání
Malenovice - ulice Brigádnická
Náves Louky

Podhoří - ul. Svat. Čecha na sídlišti u garáží
Prštné - Kútiky
Mladcová - Nadhumení
Mokrá - u bývalého dětského domova
Lokalita Zlínské Paseky - točna MHD
Jižní Svahy - Družstevní ulice (řad. RD)
Jižní Svahy - Valachův žleb
Jižní Svahy - Na Honech I
Jižní Svahy - křižovatka Podlesí I a II
Jižní Svahy - Středová (stará točna)

Sobota 21. 10. 2006:
ulice Na  Požáře
ulice Sadová 
ulice Smetanova
ulice Vodní
ulice Santražiny (Potoky vnitroblok)
ulice Lorencova
Zbožensko - před domem č.p. 65
ulice K Majáku - restaurace "U hřiba" 
Letná - Kotěrova ulice
Kudlov - Fabiánka I
ulice U Zimního stadionu
Benešovo nábřeží - u pizzerie "U čápa"
tř.T. Bati - garáže nad restaurací "Myslivna"
ulice Pod Babou

Magistrát města Zlína společně s Tech-
nickými službami žádají občany, aby odpad
ukládali pouze do připravených nádob nebo
speciálního vozidla Technických služeb.

Tel.: 577 630 244, 577 630 241.
OŽPaZ
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ZLÍN - Zlínští judisté začali od letošního
září trénovat v kompletně zrekonstruova-
ném objektu v ulici Zálešná V/4069. Dům,
který je v majetku města, byl opravován od
ledna do srpna letošního roku. Celkové ná-
klady na rekonstrukci dosáhly 9,7 milionů
korun. Projektovou dokumentaci vypracova-
la společnost KB projekt, s. r. o., stavbu pro-
vedlo Pozemní stavitelství, a. s. 

"V současné době slouží tento objekt spor-
tovcům všech věkových kategorií, kteří jsou
zaregistrovaní v oddíle JUDO při
Sportovních klubech Zlín. Budova s judistic-
kým sálem a dalším příslušenstvím byla ve
velmi špatném stavu. A to z hlediska static-
kého, technického, hygienického i funkční-
ho," uvedl náměstek primátora Hynek
Steska.

Nutné bylo zvětšit přístavbou užitkovou
plochu a provést dispoziční změny a staveb-
ní úpravy. Budova je nově zateplena, má no-
vou střechu, vyzdívky a příčky, nové podla-
hy, okna a dveře, dále rozvody elektro, vodo
a topo. Prováděny jsou poslední terénní
úpravy. -sve-

LIDÉ V SALAŠI NEMAJÍ
zájem o plynovodní přípojky

ZLÍN - Město Zlín nechalo vybudovat ply-
novodní síť v příměstské části Zlín-Salaš.
Tato stavba byla v dubnu 2005 řádně zko-
laudována. Státní fond životního prostředí
ČR se v souvislosti s touto stavbou zavázal
na základě rozhodnutí ministra životního
prostředí poskytnout statutárnímu městu
Zlínu finanční dotaci. "Podle smlouvy by-
chom do října 2006 měli předložit závěrečné
vyhodnocení akce. Jednou ze základních 
povinností příjemce dotace přitom je realiza-
ce plynofikace obce včetně veřejných částí
přípojek v počtu 106 domácností. Ke kolau-
daci bylo zrealizováno pouze 85 plynovod-
ních přípojek, ale k 25. 7. 2006 bylo při-
pojeno pouze 24 aktivních odběratelů.
Předpokládáme, že důvodem malého zájmu
občanů o připojení na plynovod je stále ros-
toucí cena plynu," vysvětlil první náměstek
primátora Martin Janečka.  

Dosud poskytl Státní fond životního pro-
středí částku ve výši 2 025 000 korun. Po
kladném závěrečném vyhodnocení akce mů-
že město Zlín čerpat ještě 225 000 korun, tj.
10 % státní dotace. "V případě, že nebude
připojeno k termínu závěrečného vyhodno-
cení akce minimálně padesát procent aktiv-
ních odběratelů, to znamená 54, bude stát-
ní fond životního prostředí krátit dotaci o víc
než deset procent. Z toho vyplývá, že by
město Zlín muselo vracet část dotace včetně
případných sankcí. Statutární město Zlín
proto žádá státní fond životního prostředí
o posunutí termínu závěrečného vyhodnoce-
ní akce o jeden rok, to je do října 2007.
Tímto posunutím vznikne prostor pro napo-
jení více odběratelů," dodal první náměstek
primátora. "Věříme, že jedenkrát nám státní
fond termín prodlouží. Ale bude to už asi po-
slední šance pro obyvatele Salaše. Na plyno-
vod v Salaši měly navazovat další investice -
oprava kanalizace a výstavba chodníku.
Ovšem pokud bude město nuceno vrátit fi-
nance státnímu fondu, budeme jich mít na
Salaš méně," připomněl Martin Janečka. 

-sve-

ZLÍN - Město Zlín se již několik let mar-
ně snaží zrealizovat projekt odkanalizová-
ní starých Malenovic. "Kanalizace v oblas-
ti pod hradem, kde stojí starší rodinné
domy, je do budoucna nezbytná. Splašky
společně s dešťovou vodou končí v potoce
Baláš, který přitéká ve směru od Salaše
a pokračuje až do Dřevnice. Máme na vy-
budování kanalizace velký zájem. Bohužel
nám v cestě stojí nevyjasněné majetkové
vztahy," uvedl tajemník zlínského magist-
rátu Zdeněk Mikel. Kvůli nedořešeným
restitučním nárokům byl projekt odkana-
lizování starých Malenovic asi před rokem
zastaven.

"Stalo se tak poté, co jsme definitivně
zjistili, že nám nestačí souhlas restitu-
entů, bratrů Grošových. Stavební úřad
do řízení potřebuje stanovisko součas-
ného majitele, a Českou republiku
v tomto případě zastupuje Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových.
Ten nám souhlas s odkazem na probí-

hající spor odmítl vydat," doplnil
Zdeněk Mikel. 

Projektová dokumentace leží ve Zlínské
vodárenské, která má řešit připojení do
splaškové kanalizace. Projekt zůstal
v obecné rovině. Rozdělen je do dvou čás-
tí. První se týká připojení na hlavní stoku,
druhá odkanalizování obytné zóny. 

Část kanalizace by procházela přes po-
zemky, které Grošovi žádají vydat v resti-
tuci od roku 1991. Celý spor je nyní ve fá-
zi, kdy vydání pozemků zablokoval
Pozemkový úřad ve Zlíně, ačkoliv již bylo
pravomocně rozhodnuto v roce 2001
o oprávněnosti restitučního nároku. 

"Pokud bychom pozemky v restituci zís-
kali, dáme souhlas s vedením kanalizace
a zřízením věcného břemene. Problémy
bychom nedělali tak, jak je poměrně čas-
to slyšet, že restituent brání nějakému zá-
měru. Vždy jsme byli nakloněni projek-
tům, které mají sloužit veřejnému zájmu,"
uvedli restituenti Grošovi. -sve-

Odkanalizování Malenovic je zbrzděno

V letošním roce si připomínáme již 70. vý-
ročí založení gymnázia ve Zlíně. 1. září 1936
zahájilo výuku čtyř desítek žáků 3. a 4. roč-
níku Spolkové reálné gymnázium ve Zlíně.

Škola tedy vznikla na sklonku baťovské
éry, prošla složitou protektorátní i pová-
lečnou dobou, několikrát změnila své síd-
lo (jako příklad uveďme budovu
Studijního ústavu ve Zlíně, kde nyní sídlí
Policie České republiky, nebo dnešní
Dům kultury či Obchodní akademii).
V roce 1948 byla škola zestátněna, na je-
jí chod měla vliv řada organizačních refo-
rem, změn názvů i další stěhování. V roce
1961 bylo gymnázium konečně přestěho-
váno do pavilonového areálu na Lesní
čtvrti, které bylo postupně dobudováno
do podoby, v níž je znají absolventi školy
až do roku 2002. 

Velkým zlomem byl rok 2002, kdy zača-
la dlouho očekávaná a plánovaná pře-
stavba školy. V letošním roce probíhá po-
slední etapa - rekonstrukce a rozšíření
jídelny a varny, čehož důsledkem bude
i vznik nové malé tělocvičny. Na začátku
školního roku 2006/2007 budeme tedy
moci slavit i v dokončených prostorách 
6. pavilonu.

Oslavy začaly symbolicky již na 46. re-
prezentačním plese Gymnázia Zlín - Lesní
čtvrť, který se uskutečnil 11. března 2006
a vyvrcholí 3. a 4. listopadu 2006 Dnem
otevřených dveří a 4. listopadu 2006
Slavnostní akademií v Městském divadle
ve Zlíně. 

PROGRAM OSLAV:
3. 11.
Diskotéka pro žáky školy v klubu

Velryba Music Bar
3. 11. (14-20 hod.)
4. 11. (10-16 hod.)
Den otevřených dveří - prohlídka no-

vých a rekonstruovaných budov Gym-
názia Zlín - Lesní čtvrť

4. 11. (14 a 17.30 hod.)
Slavnostní akademie v Městském diva-

dle Zlín
Prezentace školy v Městském divadle

Zlín
3. 11. a 4. 11.
Třídní srazy absolventů školy

Listopad
Hokejové utkání mezi učiteli, absolven-

ty a žáky školy

7700..  vvýýrrooččíí  zzaalloožžeenníí  GGyymmnnáázziiaa  ZZllíínn  --  LLeessnníí  ččttvvrrťť

2288..  ŘŘÍÍJJEENN  11991188  ––  VVZZNNIIKK  PPRRVVNNÍÍ  ČČSSRR
V tento den vyústil zápas mnoha gene-

rací Čechů a Slováků za národní svobo-
du. Dne 14. října 1918 vystoupil T. G.
Masaryk se slavnostní Deklarací o nezá-
vislosti, v níž je mimo jiné uvedeno, že náš
národ povolal Habsburky na český trůn
ze své svobodné vůle a týmž právem je se-
sazuje.

Po třistaleté ztrátě svobody jsme dosáh-
li samostatného československého státu,
který vznikl osvobozením starého českého
státu, k němuž se připojili Slováci
a Podkarpatská Rus.

Exilová československá vláda v čele
s Masarykem, ministrem zahraničí
Benešem a ministrem vojenství Štefáni-
kem dosáhla svého cíle získat mezinárod-

ně politický souhlas dohodových států
s rozbitím Rakousko - Uherska. Rakous-
ko - uherská vláda na mírové podmínky
obsažené v notě prezidenta Wilsona 
27. října 1918 přistoupila, což Pražané
pochopili jako kapitulaci monarchie.
Následné demonstrace vyvrcholily 28. říj-
na 1918 vyhlášením samostatnosti.

Český svaz bojovníků za svobodu a ve-
teráni II. světové války spolu s městem
Zlínem a Armádou ČR pořádají slavnost-
ní shromáždění u příležitosti vzniku první
čsl. demokratické republiky. Uskuteční se
v sobotu 27. října v 10 hodin u pomní-
ku T. G. Masaryka.

V. Procházka,
předseda OV ČSBS Zlín
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ZLÍN - Kino Květen v Malenovicích se do-
čká nezbytné opravy. Stávající stav vstupní
haly, ve které je mimo jiné umístěno sociál-
ní zařízení pro diváky, nevyhovuje hygie-
nickým požadavkům. "Tato vstupní část
navíc nevyhovuje ani po technické stránce,
a to zejména s ohledem na bezpečnostní
požadavky a potřeby občanů se sníženou
schopností pohybu a orientace," uvedla ná-
městkyně primátora Irena Ondrová. 

Rada města Zlína nyní vyhlásila veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Kino Květen - rekonstrukce vstupní haly".
Rekonstrukce bude řešit zejména úpravu
vstupní rampy tak, aby vyhovovala potře-
bám hendikepovaných osob. -sve-

Vážení přátelé a čtenáři
Magazínu Zlín, volební období se
pomalu chýlí ke konci a mně ne-
zbývá než pomalu, ale jistě začít
vyklízet primátorskou kancelář.
Ohlédnu-li se pořádně do daleka,
pak bych dělal zbytečně většího 
hrdinu, než skutečně jsem, kdy-
bych nepřiznal docela obyčejný po-
cit rozpoložení a lítosti, že to všech-
no brzy skončí a čtyři roky mého
působení v křesle primátora budou
definitivně ty tam. Byla to však
krásná epocha mého života a nikdy
si na ni nebudu stěžovat, protože
jsem měl možnost být občanům

našeho města mnohem blíže než
kdokoliv jiný. A užíval jsem si této
starostovské výsady do sytosti
a rád, to mi věřte.

Na bilancování si ještě ale budete
muset počkat, protože mně se pro-
stě nechce začít o měsíc dříve "balit
kufry". A proto se, milí Zlíňáci,
i tentokrát poohlédnu jako obvykle
za uplynulým obdobím, abych vám
všem sdělil, co se na radnici a v je-
jí bezprostřední blízkosti odehrálo
s nástupem babího léta.

Začátek školního roku proběhl ve
znamení mezinárodního festivalu
dechových souborů (FEDO 2006)
a byl jsem docela na měkko při po-
slechu a následném vítání domá-
cích zlínských souborů v obřadní
síni na radnici. Ještě v předvečer
pátečního programu se na náměstí
rozhostila úžasná nálada, když
Velký dechový orchestr Zlín pod
taktovkou Jarouška Bílého (snad
mi nositel Ceny města Zlína odpus-
tí tuto nepatrnou familiérnost...)
zahrál, a muzikantsky řečeno do-
slova "vystřihnul", dojemnou sklad-
bu z filmu Titanic. Po všechny dal-
ší dny pak následovala vysoce
kvalitní hudební produkce muzi-
kantů všech věkových kategorií, li-
dé se potkávali, klábosili o tom, co
slyšeli a co je oslovilo, a najednou,
světe div se, v pátečním večerním
soumraku na náměstí před radnicí
zaburácely silné motory tahačů
z celého světa, aby svými vzducho-
vými ventily a pečlivě seřízenými
motory také přispěly k hudebnímu
zážitku, byť v jiném duchu než 
tradičním... První ročník TRUCKS 
ROAD SHOW Zlín 2006 s podporou
hejtmana a primátora se opravdu
vydařil a budu moc rád, pokud se
nám podařilo založit další pěknou
tradici.

Koncem prvního srpnového týdne
se konalo předposlední řádné za-
stupitelstvo, které schválilo uspo-
řádání asi v tomto volebním období
již zcela posledního mimořádného
zasedání nejvyššího samosprávné-
ho orgánu. Důvodem je skutečnost,
že ještě v tomto volebním období je
zapotřebí projednat prodej lukrativ-
ního pozemku pod sportovní halou
Novesta, v místě zlínské točny
městské hromadné dopravy (MHD).
Pražská firma ECM totiž zamýšlí
v této lokalitě vybudovat moderní
evropské společensko obchodní
centrum. Za peníze získané případ-
ným prodejem bychom stavebně
upravili a opravili komunikační síť
a křižovatku ulic Mostní a Břez-
nická včetně přeložení trolejového
vedení na točně MHD.

Zajisté největší zářijovou událostí
byly oslavy 60. výročí založení
Městského divadla Zlín. S potěše-
ním jsem nasával lidský entuzias-
mus prýštící z hlediště plného spo-
kojených diváků i z pódia, na
kterém účinkovali jako vždy skvěle
připravení herci. Rád bych z tohoto
místa poděkoval celému divadlu za
to, jak se náramně stará o své širo-
ké obecenstvo.

Během září se však i pracovalo,
jednalo a schůzovalo. Letem světem
jen připomenu vernisáž poutavých
abstraktních fotografií Františka
Chrástka v Alternativě, poslední ve-
řejné setkání s občany příměst-
ských částí, tentokrát na Klečůvce,
společné jednání městské a krajské
rady, návštěvu primátora ze
Zvolena  za účelem projednání spo-
lupráce v oblasti krizového řízení,
tzv. kulatý stůl se zástupci institu-
cí pečujících o sociálně potřebné
občany, dvě významné konference
ve Zlíně, a sice revmatologickou
a pracovně právní (rovné příležitos-
ti žen) s podporou Evropské unie,
nebo třeba již druhý ročník stu-
dentského vysokoškolského zaháje-
ní školního roku na náměstí Míru
prostřednictvím krásné akce na ná-
městí nesoucí výstižný název
Gaudeamus Igitur 2006.

Vážení spoluobčané, mohl bych
uvést ještě mnoho dalších událostí
za uplynulý měsíc, ale věřím, že
jsem svým odhodláním se vyzpoví-
dat, co se na radnici stalo během
každého měsíce, než vyjde další
magazín, nikoho svými postřehy
nenazlobil. Mějte se v našem
Zlínečku moc krásně a ať se vám ži-
je v krajské metropoli již jenom lé-
pe a lépe. 

Tomáš Úlehla, Váš primátor

OHLÉDNUTÍ ODEŠLA VZÁCNÁ ŽENA
Když jsem v telefonu uslyšela hlas mojí

dlouholeté kamarádky, hlas zastřený sl-
zami, který mi říkal, že umřela Boženka,
chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, o ko-
ho jde.

Ano, stalo se neuvěřitelné - až příliš
rychle, s lehkostí sobě vlastní, od nás
odešla ředitelka Pedagogicko-psychologic-
ké poradny ve Zlíně,  paní doktorka
Božena Veškrnová. Pro většinu lidí v na-
šem městě nebyla příliš známá, avšak ti
z nás, kteří potřebovali pomoci vyřešit
problémy svých potomků, chtěli rady, jak
postupovat v nelehkých životních situa-
cích, stejně tak, jako učitelé stojící před
otázkami, jak dál s problematickou mlá-

deží, věděli, kde
ji najdou. 

S Bobinou
(tak jsme jí
někteří z nás ří-
kali) jsme byly
u samého zá-
kladu budoucí
Linky SOS ve
Zlíně. Spolu
s dalšími "na-
dšenci" vytvoři-
la nejenom ce-
lou koncepci
Linky SOS, ale

proškolila i většinu těch, kteří v ní začali
pracovat. Dokázala překonávat i obtížné
chvíle beznaděje, kdy se pro nás  situace
stávala jakoby neřešitelnou. S lehkým
úsměvem a jakoby mimochodem vždycky
utrousila "...prosím tě, o co jde, klid,
všechno vyřešíme " - a také to tak obvykle
dopadlo.  Sama na Lince SOS aktivně
pracovala téměř až do konce svých dní.
Nikoho z nás by nenapadlo, že už ji neu-
slyšíme, jak radí potřebným. Jak zasahu-
je ve chvílích, kdy se někdo rozhodl odejít
ze života, kdy žádá o pomoc starý, osamo-
cený člověk či týrané dítě. 

Pro mě zůstane Boženka ženou už na-
vždycky usměvavou, klidnou a vždy
ochotnou pomoci druhým. Stále si však
nemohu odpustit, že jsem si nenašla více
času vyslechnout její osobní trápení -
a měla jich věru dost. Sama vychovala dvě
děti, umožnila jim dosáhnout vzdělání
podle jejich představ, starala se o svoji
maminku atd. 

Jak dobře byla vybrána písnička, kte-
rou zpívala na závěr smutečního obřadu
Zuzana Navarová: "Každý si svou káru
táhne sám". Svoji "káru života" si táhla
statečně, pokorně i s odvahou zároveň.

Určitě nebudu sama, komu budeš chy-
bět - Boženko, měli jsme a máme tě rádi.

S úctou Irena Ondrová  
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DODO GOMBÁR:
„Naším cílem je jít za divákem“

Novým uměleckým šéfem Městského diva-
dla Zlín se stal od této sezony Dodo Gombár,
slovenský režisér a autor. Ve zlínském divadle
už působil několikrát; režíroval zde Tři sestry,
Šumaře na střeše a Mistra a Markétku. Rádi
bychom s ním naše čtenáře blíže seznámili,
proto jsme mu položili několik otázek.

Letošní dramatický plán jste "zdědil" po
svém předchůdci. Máte představu, kudy se
budete v dalších letech při jeho sestavová-
ní ubírat? Pokud ano, prozradíte, jestli
chystáte změny - případně  jaké?

Myslím, že je ešte privčas hovoriť o kon-
krétnych tituloch. Samozrejme mám nejaké
vízie, spolu s dramaturgami divadla sme už
otvorili na tému "budúca sezóna" diskusiu.
Mojim cieľom je zostaviť dramaturgický plán,
z ktorého bude jasne čitateľná koncepcia
a umelecké smerovanie zlínskeho divadla.
Som presvedčený, že divadlo má dnes okrem
povinnosti zabávať aj povinnosť provokovať,
podnecovať k nevšedným úvahám, obracať
každodenosť v nečakaných súradniciach.
Našim cieľom bude tiež dostať divadlo mimo
jeho vlastnej budovy, tj. prísť za verejnosťou,
ako hora za Mohamedom. Prvým signálom
tejto cesty by sa mali stať pravidelné Klevetivé
stredy v kníhkupectve Archa, ktoré sa budú
niesť v duchu neformálnych stretnutí tvorcov
s divákmi, vždy v predpremiérovom čase...

Premiéra muzikálu Limonádový Joe je
téměř za dveřmi (koná se 21. 10. - pozn.
red.). Filmovou podobu zná snad každý
Čech, dá se tedy předpokládat, že diváci
budou obě díla srovnávat. Nebojíte se to-
ho?

Nemám dôvod sa báť. A nehovoril by som
ani tak o porovnávaní. Hory s morom tiež ne-
porovnávame a väčšinou máme radi oboje. 

Ptala se Jarmila Trávníčková

Konec čtyřletého funkčního období - nás,
členů Zastupitelstva města Zlína, pomalu
končí a právě teď, skoro v jeho závěru, někte-
ří teprve "sklízejí" ovoce své práce. Hned dva
dny za sebou - 5. a 6. října nás čekají dvě vý-
znamné akce. V pátek 5. 10. bude slavnostně
po rozsáhlé rekonstrukci otevřena Malá 
scéna a hned 6. 10. bude ve vile T. Bati zahá-
jena  "Konference o Památníku T. Bati ve
Zlíně". 

K první ze jmenovaných událostí si dovolím
uvést několik informací. Pod názvem Malá
scéna  nemyslíme jen samotný divadelní sál,
ale i další nově vybudovaný menší sálek, 
určený hlavně dětem navštěvujícím ZUŠ.
K budově byl přistaven komplex šaten, kuli-
sáren, sociálních zařízení - ten je však skryt
(při pohledu z ulice Štefánikovy) pod zeleným
trávníkem, hluboko pod zemí. Celou nároč-
nou rekonstrukci památkově chráněného ob-
jektu na svých bedrech nesla firma Pozimos,
která ji uskutečnila podle návrhu ing. arch.
Martínka. Obrovský díl práce ovšem odvedl
i radniční odbor investic, který na realizaci
spolupracoval. 

Věřím, že celá stavba, která dostala velmi
slušivý "šat" hodný třetího tisíciletí, by určitě
potěšila i toho, kdo ji navrhl - totiž pana ar-
chitekta V. Karfíka. Jistě by ho potěšil
ohromný respekt, s jakým stavaři, pod přís-
ným  dozorem památkářů, při rekonstrukci
postupovali. Výsledek stojí zato - přijďte se
sami  podívat a potěšit se pohledem na jeden
z významných solitérů zlínské meziválečné
architektury. Domnívám se, že dílo se podaři-
lo na výbornou. Irena Ondrová  

MĚSTO PŘIJÍMÁ DALŠÍ OPATŘENÍ
KVŮLI BEZPEČÍ NA SILNICÍCH

V rámci celorepublikové kampaně "30 dní
pro neziskový sektor", která je tentokrát vyhlá-
šena na měsíc říjen, bychom rádi představili
jedno ze středisek zlínské Charity.

Vznik místní neziskové organizace se datuje
na červen roku 1991. Tenkrát čítala Charita
Zlín několik málo zaměstnanců. Za dobu své
existence se organizace rozrostla na sedm stře-
disek,  která poskytují sociální služby ve Zlíně
a blízkém okolí. Stala se z ní respektovaná
a významná organizace, čítající v současné do-
bě 75 zaměstnanců a 36 dobrovolných spolu-
pracovníků.

Jejím nejstarším střediskem, které stálo
u zrodu organizace, je Charitní ošetřovatel-
ská a pečovatelská služba Zlín. Jde o agen-
turu domácí péče poskytující aktivní a cílenou
pomoc člověku v nepříznivé zdravotní a sociál-
ní situaci, která vznikla v důsledku jeho věku,
nemoci nebo ztráty soběstačnosti. Domácí pé-
če poskytovaná pracovníky Charity  dává uži-
vatelům služeb možnost žít ve svém přiroze-

ném prostředí a v co největší míře zachovat
veškeré své životní zvyklosti. Umožňuje tak za-
chovat neporušenou křehkou síť emocionál-
ních a sociálních vazeb na prostředí, v němž
člověk žije s pocitem sounáležitosti a s mož-
ností aktivně se podílet na zlepšení své situa-
ce. Projekt je určen především seniorům a li-
dem handicapovaným, kteří nejsou schopni
v přirozeném prostředí sami zabezpečit všech-
ny své potřeby.

Služba je poskytována 7 dní v týdnu po 24
hodin denně. Ošetřovatelská péče zahrnuje
odborné zdravotnické úkony indikované léka-
řem, pečovatelská služba představuje pomoc
při zajištění chodu domácnosti, stravování,
nákupy, praní prádla, úklid bytu, kadeřnické
a pedikérské služby, dohled nad klientem, do-
provod k lékaři a další. Součástí komplexní pé-
če je i edukace a reedukace rodiny a samotné-
ho klienta, poradenství.

Ing. Pavla Romaňáková, Charita Zlín
www.zlin.charita.cz , zlin@charita.cz

3300  DDNNÍÍ  PPRROO  NNEEZZIISSKKOOVVÝÝ  SSEEKKTTOORR

Na začátku letošního roku se město Zlín
mým podpisem připojilo k signatářům
Evropské charty bezpečnosti silničního pro-
vozu. Charta vznikla z iniciativy Evropské
komise s cílem snížit na polovinu počet obě-
tí dopravních nehod v zemích Evropské
unie. Je to projekt spojující evropské insti-
tuce, asociace a firmy, kteří se tímto zava-
zují, že v příštích třech letech uskuteční ak-
ce na zlepšení bezpečnosti silničního
provozu. 

Město Zlín zahájilo práce na zlepšování
bezpečnosti silničního provozu ještě před
podepsáním tohoto dokumentu. Na třídě
Tomáše Bati byly instalovány kamery, které
slouží k úsekovému měření rychlosti a díky
nimž řidiči snižují v rizikových místech
rychlost. Nyní připravujeme rozšíření tohoto
kamerového systému s úsekovým měřením
rychlosti. Instalace kamer i prázdných kry-
tů, které mají řidiče odradit od rychlé jízdy,
začne letos v říjnu. Kamery budou sledovat
vjezd do města z východu, ale vytipovány
byly také ulice Březnická a Sokolská. 

Další novinkou ve zlínské dopravě, která
souvisí se zlepšováním bezpečnosti na silni-
cích, je změna ve způsobu osvětlení někte-
rých přechodů pro chodce. Společně
s Dopravním inspektorátem PČR jsme vyti-
povali nebezpečná místa, kde docházelo
k nehodám chodců s automobily. V realiza-

ci je osm přechodů pro chodce, na které
máme k dispozici šest set tisíc korun. Podle
našich finančních možností budeme pokra-
čovat i nadále. Jedním z rizikových míst byl
například přechod pro chodce v Prštném -
Podhoří.

Ani to není všechno. Spolu s odborníky
hledáme i další způsoby jak zlepšit bezpeč-
nost silničního provozu. Problémem jsou,
jako i v jiných městech, přetížené kamiony,
které mají nejen větší brzdnou dráhu a jsou
proto nebezpečné pro ostatní účastníky sil-
ničního provozu, ale především ničí zrekon-
struované povrchy silnic. Je dokázáno, že
průjezd přetíženého nákladního vozidla má
na vozovku stejně devastující vliv jako dese-
titisíce vozidel zatížených korektně. A bohu-
žel je také prokázáno, že až 25 % současné
těžké nákladní dopravy v ČR je buď špatně
nápravově zatíženo, nebo kompletně přetí-
ženo.

Novinkou na silnici I/49, která je páteřní
a hlavní příjezdovou komunikací do kraj-
ského města, by se proto měla stát i zabu-
dovaná váha, neboť většina těžkých nákla-
dů směřuje do Zlína právě po této silnici.

ŘSD ČR - Správa Zlín proto přistoupila na
návrh rozšířit instalaci automatického sčíta-
če dopravy i o funkci vážení za jízdy. Toto
zařízení poskytuje následující funkce:

- automatické sčítání dopravy s dělením
dle kategorizace EUR 13

- vážení kolových hmot-
ností  u všech druhů vozidel

- rozpoznání registračních
značek u přetížených vozidel
a jejich následné využití pro 

● statistické účely
● následné finanční posti-

hy 
- zařízení je schopno bez-

drátově předávat okamžitou
informaci o průjezdu přetíže-
ného vozidla s jeho barevnou
fotografií pro účely odklonění
vozidla a následného static-
kého převážení i komplexní
kontroly Policií ČR, Celní
správou ČR či městskou poli-
cií. Svatava Nováčková

KRÁTKÁ BILANCE
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ŠKOLY ZAČÁTEK ROKU STIHLY
Období letních prázdnin je pro školáky za-

slouženým obdobím klidu a oddychu. Pro mnohé
ředitele škol však toto období bylo náročným,
protože v jejich budovách vládl čilý pracovní
ruch. Na druhou stranu to ale byla doba zároveň
radostná, neboť odměnou na konci prázdnin by-
la spravená budova.

V základní škole v Bartošově čtvrti díky inves-
tici více než 80 milionů se uskutečnila celková
rekonstrukce. Troufám si tvrdit, že jde o první
školu ve Zlíně, která byla takto zásadně oprave-
na, a v nejbližších letech do ní nebude potřeba
investovat. 

Dobrou zkušenost jsme získali s výměnou
oken a zateplením fasády v 17. ZŠ na Jižních
Svazích, kde jsme díky těmto úpravám dosáhli
výrazné úspory v částkách vydávaných na ener-
gie. Proto se uskutečnila výměna oken a zateple-
ní fasády v ZŠ Kvítková a 16. ZŠ na Jižních
Svazích. Náročnější rekonstrukce proběhne ještě
během podzimu v ZŠ v Malenovicích, kde jsme
byli nuceni díky opakovanému výběrovému říze-
ní posunout realizaci. Věřím, že plánovaná vý-
měna oken, která jsou v havarijním stavu, se
uskuteční bez větších problémů. Jinde k opoždě-
ní nástupu žáků do školy nedošlo, firmy svou
práci uvnitř budov stihly včas a nyní už prová-
dějí případné práce pouze v okolí školy. Stejně je
tomu i v ZŠ ve Štípě, vedle které vyrostla nová
budova kuchyně.

Ve většině mateřských a základních škol byly
osazeny radiátory termoventily, které při správ-
ném používání mohou opět uspořit poměrně vel-
ké provozní prostředky. Tuto velkou investici se
podařilo zvládnout i díky úspěšně realizovanému
projektu EPC, kdy firma vybraná výběrovým ří-
zením investovala do výměny ventilů a svou in-
vestici si bude odepisovat z vyčíslených úspor.
Výhodou je, že pokud zařízení odhadnuté úspo-
ry překročí, zůstává rozdíl městu, pokud úspory
dosaženy nebudou, jde propad na vrub firmy.

Věřím, že všechny úpravy, které letos byly ve
školách učiněny, povedou k úsporám v provoz-
ních prostředcích. Ty by mohly být zpětně in-
vestovány do oprav dalších zařízení nebo do mo-
dernizace pomůcek. Jak bude třeba dále postu-
povat s opravami škol, by měla ukázat dokončo-
vaná školská koncepce. 

Mgr. Hynek Steska,
náměstek primátora  

Cyklodoprava ve Zlíně nemá tradici jako
například v rovinatých oblastech Slovácka,
ale v posledních letech se výrazně zvýšila po-
ptávka po trasách, které by umožnily bezpeč-
nou jízdu na kole, ať už do práce, nebo k rek-
reačnímu využití. Tento požadavek je také
umocňován prudkým nárůstem in-line brus-
lařů. Dokladem toho je maximální využití vy-
budované cyklostezky na Lešnou, kterou
denně křižují stovky chodců, cyklistů a brus-
lařů. Ve snaze zlepšit bezpečnost pohybu
cyklistů na silnicích jsme provedli dílčí do-
pravní opatření, která se však nesetkala
s kladnou odezvou veřejnosti. I to byl jeden
z důvodů, proč byl v roce 2003 zahájen pro-
jekt "Plánování koncepce cyklistické dopravy
ve Zlíně". Práce na koncepci nezůstala pouze
v rukou odborníků, ale její řešení bylo kon-
zultováno s veřejností a celá práce vyvrcholi-
la na veřejném setkání v obřadní síni radni-
ce. Na základě všech připomínek byla
dopracovaná koncepce na konci roku 2004
schválena zastupitelstvem města. Jejím hlav-
ním cílem bylo vyřešit trasu propojující vý-
chodní a západní část města cyklostezkou.
Jednou z dopravně nejproblematičtějších
částí  se od začátku jevil úsek na Havlíčkově
nábřeží. Proto jsme také právě zde na přelo-
mu loňského roku zahájili realizaci výstavby.
K prostředkům, které byly uvolněny v rozpo-
čtu města, se podařilo zajistit dotaci ze stát-
ního fondu dopravní infrastruktury ve výši
5,7 milionů korun. Už během začátku roku
vyrostla první část spojující křižovatku u ne-
mocnice s křižovatkou Januštice v délce 0,9
km a její napojení na již existující cyklostez-
ku na Lešnou (0,26 km). Do konce roku by
mělo ještě vyrůst na nábřeží dalších 0,7 km
až po "cigánovský" most. Celkem tak bude 
za necelých 21 milionů  korun vybudováno
1,86 km cyklostezek. Vyšší náklady vyplývají
z nutnosti řešit mimo  vlastní cyklostezku ta-
ké rekonstrukci souběžné silnice. Došlo tak
ale k jednoznačnému oddělení motorové do-
pravy  od cyklistické a pěší a tím k požado-
vanému zvýšení jejich bezpečnosti.

Při projednávání koncepce se však ukázalo,
že cyklodopravu ve Zlíně nelze omezit pouze
na klidný úsek podél řeky využívaný přede-
vším pro rekreační vyjížďky na kole. Lidé
chtějí využívat bicykl rovněž při cestě do prá-
ce, do obchodu či do zaměstnání a dali naje-
vo, že jim chybí cyklistické trasy vytýčené ve
vnitřním městě. O rozpracování těchto poža-
davků je potřeba koncepci rozšířit, což bude
možno jen v úzké spolupráci s dopravními od-
borníky a policií. S přibývajícími kilometry
budou také stále více narůstat problémy se
"soužitím" všech uživatelů tras. Musíme proto
připravit taková pravidla, která zvýší bezpeč-
nost všech, kteří se na cyklostezkách pohy-
bují, ať už jsou to chodci, cyklisti, in-line
bruslaři nebo pejskaři. Nejlepší cestou bude
ale rychlé zvyšování počtu kilometrů nových
cyklostezek, čímž dojde ke zmenšení koncent-
race všech uživatelů těchto komfortních tras.

Bylo by bláhové si myslet, že Zlín si vystačí
s cyklostezkami pouze na svém území. Proto
již delší dobu diskutujeme o možnosti napoje-
ní města Fryšták a prodloužení trasy z Lešné
na Lukov. V červnu jsme  pozvali zástupce
okolních obcí s návrhem napojení naší trasy
kolem řeky Dřevnice tak, aby vznikla liniová
trasa z Vizovic až do Otrokovic, kde by mohla
navázat na další připravované trasy, napří-
klad kolem Baťova kanálu. Jednohlasně jsme
se shodli na užitečnosti takové myšlenky. Ve
spolupráci s odborem dopravy budeme praco-
vat na přípravě společného projektu, který by
mohl být financován ze zdrojů Evropské unie.
Předpokládám, že se k projektu postupně při-
pojí i další obce podél trasy, jako například
Hvozdná, Veselá, Kašava nebo již zmíněný
Fryšták a vznikne tak široká nabídka pro tu-
ristické vyžití. Také ve "vnitřním" Zlíně by po-
stupně mohly vznikat další úseky cykloste-
zek. Případné vybudování sítě cyklostezek na
Jižních Svazích v lesoparku Kocanda nebo
propojení Lesní čtvrti s Kudlovem by mohlo
být kromě cyklistické dopravy v zimě hojně
využíváno běžkaři. 

Hynek Steska

CYKLOSTEZEK BUDE LETOS VÍCE

JAK DÁLE SE SPORTOVIŠTI
Máme určitě všichni velkou radost z úspě-

chů našich sportovců, ať už to jsou hokejisté,
házenkáři, volejbalisté či atleti. Úkolem města
určitě není prioritní podpora velkých klubů,
i když se ani tomu nevyhýbáme, ale hlavně do-
statečné vytváření nabídky pro každodenní
sportování jak dětí, tak i dospělých. Jako pilot-
ní projekt byl proto již před lety vypracován
plán rekonstrukcí školních hřišť. Jeho postup-
nou realizací se vytvořila nabídka možností
sportování na nadstandardních površích, kte-
rou nám závidí mnohá města. V tuto chvíli má-
me vybudovány krásné sportovní areály
u všech škol kromě 16. ZŠ na Jižních Svazích
a v ZŠ v ulici Kvítková. Zde však nové hřiště vy-
roste ještě letos. Máme také bohaté zkušenos-
ti s využíváním hřišť. Ve spolupráci s řediteli
škol řešíme, jaký vytvořit režim pro maximální
využití ploch, ale zároveň musíme bohužel ře-
šit důsledky vandalismu, které stojí pokladnu
města nemalé prostředky. Na některá hřiště
proto zkoušíme od letošního léta zavést pozici
správců. 

Ne vždy jsou ale rodiče nadšeni, že dítě má
jít sportovat na vzdálené školní hřiště, a byli by
raději, kdyby byla dostatečná nabídka v blíz-
kém okolí bydliště. Tento požadavek společně
s faktem, že město v tuto chvíli není schopno
udržovat poměrně rozsáhlou síť hracích ploch,
nás přivedl k projektu optimalizace hřišť, kte-
rý byl v těchto dnech ukončen. Postupně jsme

společně na jednáních s občany jednotlivých
čtvrtí diskutovali o možnostech zkvalitnění ne-
bo i rušení dětských hřišť. Prioritním cílem
optimalizace není rušení některých nevyužíva-
ných hřišť, ale  zkvalitnění těch využívaných,
jejich postupná rekonstrukce a osazování no-
vými hracími prvky, které musí vyhovovat přís-
ným normám. Navíc k případnému rušení
hřišť dojde až ve chvíli, kdy v blízkém území
bude jiné hřiště upraveno.

Během diskusí jsme dospěli k názoru, že
celou optimalizační koncepci je potřeba roz-
dělit do dvou kategorií. Městská zeleň by se
dále starala o hřiště pro předškolní děti. Na
bedra odboru školství, mládeže a tělovýchovy
by dopadla starost o vytvoření dostupné sítě
drobných sportovišť přebudováním stávají-
cích plácků a hřišťátek. Budeme se ale muset
potýkat nejen s problémem uvolnění dosta-
tečné částky z rozpočtu, ale mnohdy i s odpo-
rem obyvatel, kteří u sportovišť bydlí.
Vzhledem k tomu, že nová sportoviště by mě-
la být podle našich představ osazena méně
hlučnými umělými povrchy a úměrným oplo-
cením, doufejme, že se podaří najít ve velké
většině shodu. Před každou realizací záměr
projednáme s obyvateli. Jediným naším cílem
je zvýšit nabídku dostupného sportování pro
mládež i dospělé a nalákat je od počítačů a te-
levize k pohybu. 

Hynek Steska
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6. září 2006 se konalo slavnostní vyhlášení
vítězů  10. ročníku soutěže Rozkvetlé město. Již
tradičně toto vyvrcholení soutěže probíhá v pro-
storách kulturního centra Alternativa za pří-
tomnosti náměstka primátora Mgr. Hynka
Stesky. 

Akce se zúčastnilo přes 40 účastníků a cel-
kem bylo předáno  21 hodnotných cen od 15
sponzorů.

Hodnotící komise se rozhodla udělit fi-
nanční či věcné ocenění těmto účastníkům:

I. KATEGORIE 
- předzahrádky rodinných a bytových do-

mů:
1. cena 
- Jana Langerová, Lázeňská 37, Kostelec
2. cena 
- rodina Perůtkova, Pod Tlustou 5087, Zlín
3. cena 
- Jindřiška Mívaltová, Staré Obeciny 2902,

Zlín
zvláštní ocenění:
Jan Kabelík, Hornomlýnská 835, Zlín
Zdeňka Máčalová, Středová 4594, Zlín
Věra Kouřilová, Na Honech II/4916, Zlín
Ludmila Doktorová, tř. T. Bati 1286, Zlín

II. KATEGORIE 
- květinová výzdoba oken a balkonů byto-

vých domů:
1. cena 
- Petra Behancová, Kamenná 3850, Zlín
2. cena 
- Dagmar Švachová, Obeciny 3619, Zlín
3. cena 
- Hana Blažková, Zálešná XI/3040, Zlín
zvláštní ocenění:
Jindřiška Baťová, Benešovo nábřeží 1747,
Zlín
Ivana Novotná, Kúty 1949, Zlín
Barbora Dudová, Moravská 4777, Zlín
Marie Chmelařová, Santražiny 4081, Zlín
Antonín Kučera, Budovatelská 4810/24, Zlín
Josef Šafránek, Kvítková 123, Zlín

III. KATEGORIE 
- úprava okolí baťovských domků
1. cena 
- Barbora Poláčková, Zálešná X/3032, Zlín
2. cena 
- Monika Švachová, Zálešná IX/3027, Zlín
3. cena 
- Marie Mikulášková, Mostní 973, Zlín
zvláštní ocenění:
Eva Pospíšilová, Slovenská 2860, Zlín
Karolína Pitrmanová, Pod vodojemem 2727,

Zlín

I když se dlouhá zima a studené a deštivé ja-
ro  projevilo na menším počtu přihlášek (celkem
46), úroveň zejména ve II. kategorii byla velmi
dobrá. Někteří soutěžící využili také možnosti
přihlásit se do dvou kategorií. Komise pak hod-
notila výsadby z té kategorie, které byly na lep-
ší úrovni.

Stejně jako
v předcházejí-
cích ročnících
hodnotila při-
hlášené výsadby
pětičlenná komi-
se v tomto slože-
ní: Iva Pastusz-
ková (Magazín
Zlín), ing. Jaro-
mír Jánský (od-
bor životního
prostředí a ze-
mědělství), Bla-
žena Maňás-
ková, ing. Olga
Strnadová a ing.
Zuzana Řezníč-
ková z odboru městské zeleně. Při hodnocení se
kladl důraz především na harmonii barev, kom-
poziční uspořádání, respektování nároků rost-
lin, jejich zaplevelení a zdravotní stav.

Náš dík patří sponzorům soutěže, kteří při-
pravili pro oceněné velmi hodnotné dary ve for-
mě zahradní mechanizace nebo sazenic rostlin
či hnojiv. S většinou firem se měli možnost se-
známit obyvatelé města při Zahradnickém dnu
pořádaném v květnu na náměstí Míru. Jsou to
tyto firmy:

ARBOREA, Březová s.r.o.
AGROS Moravia, spol. s r.o., Kudlov
BAUMAX ČR, s.r.o., pobočka Zlín - Malenovice
Blažej Stella, Zlín
Ivana Dočkalová - Zahradnictví Svatopluk

Nedbálek, Zlín
Ing. Jiří Batůšek, Babice 
Ing. Zdeňka Veselá, Olomouc
Jan Miserovský, Zlín
Jiří Felcman, Vsetín
Josef Oškera - zahradnictví, Zlín
LARGO CZ, s.r.o.
Leopold Janský - POLDY SERVIS, Lukov
Michal Padalík, Radoslavice
Patrick, s.r.o., Zlín
Stanislav Sehnálek - Zahradnictví Pěnička,

Zlín
Děkujeme všem obyvatelům, kterým není

lhostejný vzhled našeho města, za péči věnova-
nou zeleni a těšíme se na příští ročník soutěže
Rozkvetlé město.

Ing. Zuzana Řezníčková,
Odbor městské zeleně 

R O Z K V E T L É  M Ě S T O  2 0 0 6

Jak vám může SOS volání pomoci?
Je mnoho nepředvídatelných životních situací,

kdy člověk v ohrožení života není schopen vytočit
telefonní číslo na telefonním přístroji a přivolat
pomoc. Pro tyto případy je tady SOS volání.

V každé naléhavé situaci jednoduchým stiskem
tlačítka, které máte zavěšeno na popruhu na krku
nebo ve formě náramku na zápěstí, aktivujete zá-
kladní jednotku, umístěnou ve Vašem bytě. Ta
okamžitě automaticky vytočí předem nastavená
telefonní čísla a přehraje namluvenou zprávu
o vzniklé situaci a přivolá tak pomoc Vašeho sou-
seda, přítele, člena rodiny, opatrovníka, lékaře ne-
bo lékařské záchranné služby. Součástí zprávy je
Vaše jméno, příjmení a samozřejmě také adresa
Vašeho bydliště. Pokud můžete mluvit, zařízení
umožní Vaši mluvenou komunikaci s tím, komu
voláte.

SOS volání je určeno zejména pro ty, kteří
chtějí žít nadále v klidu bez ohledu na svůj zdra-
votní stav: starší občané (senioři), osaměle žijící
osoby, mladiství připoutaní na lůžko a další, kdo
potřebují bezpečí.

SOS volání  je vyráběno ve dvou variantách. 
Varianta pro  připojení přes  pevnou linku  sto-

jí s DPH  7 652 Kč včetně instalace.
Varianta pro  připojení přes mobil stojí s DPH

18 826 Kč včetně instalace.
Bližší informace: Microdata, Šamanova 11, 

700 30, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 783 333 nebo
777 666 655.

SOS VOLÁNÍ

Podoba Zlína je spojena s 20. stoletím, ale
město má starší kořeny a dlouhou, zajímavou
historii. Za dlouhá staletí se zde toho odehrálo
dost a dost, a kdo se chce o tom něco dozvě-
dět, může sáhnout po nově vydané knížce.
Objevila se v letních měsících na knihkupec-
kých pultech a pod názvem "Sedm století zlín-
ských dějin" přináší přehled o minulosti měs-
ta od jeho počátků až do současnosti.

V přehledně řazených kapitolách se tu lze
dočíst o pánech na tvrzi a zámku i o měšťa-
nech a městských privilegiích, k textu jsou tu
připojeny mapky zlínského panství, erby maji-
telů a někdy i jejich portréty a další ilustrace.
V kapitolách o novější době je text obšírnější,
zejména když zachycuje rozvoj Zlína v éře ba-
ťovského rozmachu, v době působení šéfa fir-
my a starosty města Tomáše Bati a týmu jeho
spolupracovníků a následovníků. Jsou zde
připomenuti (třeba firemními hlavičkami) také
další továrníci, obchodníci a živnostníci, kteří
tu podnikali před únorem 1948 a jejichž jmé-
na dodnes nevymizela z paměti Zlíňanů. Lze
nahlédnout do válečných let a pak do doby,
kdy město bylo přejmenováno na Gottwaldov.
Od vzrušených událostí osmašedesátého roku
pokračuje text až k listopadovému převratu 
r. 1989. O vývoji posledních patnácti let se
v knížce zaznamenávají důležité proměny - de-
mokratizace veřejné správy, privatizace a hos-
podářské změny, vývoj Zlína jako krajského
města a sídla univerzity atp. Na stránkách
knížky se čtenář setká s mnoha lidmi patřící-
mi ke Zlínu, může si mj. všimnout, že ve 20.
století čtyři zdejší občané zastávali ministerské
funkce v pražské vládě. Na 176 stranách je
text provázen množstvím ilustrací a fotografií,
připojeny jsou i tabulky s přehledem starostů
a primátorů, čestných občanů, významných
rodáků atp.

Asi málokteré z našich měst má v úplnosti
zpracován přehled celých svých dějin až do
současnosti; obyvatelé Zlína nyní takovouto
příručku mají a mohou se o svém městě dově-
dět mnohé - od středověku až po r. 2005. 

- OA -

SEDM STOLETÍ
zlínských dějin

VV ýý ss ll ee dd kk yy   ss oo uu tt ěě žž ee
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ÚÚSSPPOORRYY  EENNEERRGGIIEE  AA  VVYYUUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ  OOBBNNOOVVIITTEELLNNÝÝCCHH  ZZDDRROOJJŮŮ
Město Zlín se svými 80 tisíci obyvateli a řa-

dou podnikatelských subjektů spotřebuje roč-
ně k vytápění přibližně 1,5 milionů GJ energie.
Polovinu tohoto množství pokrývá zemní plyn,
47 % uhlí, zbytek připadá na dřevo, koks, LPG
a obnovitelné zdroje. Dá se říci, že jsme plně
závislí na fosilních palivech, tedy na zdrojích,
které budou na Zemi zanedlouho vyčerpány.
Spalováním fosilních paliv, kterými se vyrábí
teplo pro Zlín, vzniká ročně 106 tisíc tun oxi-
du uhličitého, který se považuje za hlavní fak-
tor tzv. skleníkového efektu vedoucího ke glo-
bálnímu oteplování, ke změnám klimatu
a nevratným zásahům do životního prostředí.

Proto není od věci zamýšlet se nad budouc-
ností a cestami, které zpomalí negativní pro-
cesy a povedou k řešení. 

Předkládáme veřejnosti přehlednou analýzu
možností využívání obnovitelných zdrojů ener-
gie (OZE) a náměty na technická opatření, kte-
rými bychom mohli ke stavu životního pro-
středí pozitivně přispět.

Současný stav
VYUŽITÍ BIOMASY
Energetické využití biomasy, tedy převážně pa-

livového dřeva a dřevního odpadu, eventuelně
upravených biopaliv, jako jsou dřevní štěpky, pe-
lety či brikety, je v podmínkách městské aglome-
race problematické z důvodu přepravy, sušení
a skladování velkého objemu a také z důvodu zvy-
šování obsahu pevných částic v ovzduší při spalo-
vání dřeva. Z dostupných údajů v registru zdrojů
znečištění je spálením dřevní hmoty vzniklé na
území města získáno 4 200 GJ za rok. Využíváním
dřevního odpadu, který vzniká při dalším zpraco-
vání dřeva na pilách a v dřevozpracujících fir-
mách, se získává dalších 28 560 GJ tepla za rok.

ENERGIE VODNÍCH TOKŮ
Na území města Zlína je v provozu jediná malá

vodní elektrárna o výkonu 14 kW. Je umístěna
u jezu Klečůvka v základní sídelní jednotce Žele-
chovice na řece Dřevnici. Vzhledem k velmi ma-
lým průtokům vody je její provoz velmi složitý.
Roční výroba elektrické energie je odhadována na
56 MWh, to je asi 200 GJ za rok.

ENERGIE VĚTRU
Využívání energie větru je v ČR omezeno na po-

měrně malý počet lokalit. Na základě dostupných
informací není na území Zlína v provozu žádná vě-
trná elektrárna.

ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
Je využívána v kapalinových solárních systé-

mech zejména k ohřevu TUV v rodinných domech
a vody v bazénech. Na základě dostupných infor-
mací je na území Zlína instalováno asi 400 m2

plochy kapalinových solárních kolektorů, ze kte-
rých by bylo možné získat až 570 GJ tepelné ener-
gie za rok.

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 
A ENERGIE PROSTŘEDÍ
Tepelná čerpadla jsou progresivní zařízení pro

zužitkování nízkoteplotních zdrojů, jejichž teplo je
možné efektivně využít pro vytápění a ohřev teplé
užitkové vody.

Na území Zlína je 15 instalací tepelných čerpa-
del a odhadovaná výroba tepla (obnovitelná část)
je 6 550 GJ za rok.

SHRNUTÍ SOUČASNÉHO VYUŽITÍ OZE
Z bilance roční spotřeby primárních paliv

a energie na území statutárního města Zlína vy-
plývá, že podíl OZE na spotřebě primárních ener-
getických zdrojů činí 1,48 %, což odpovídá repub-
likovému průměru, ale zdaleka neodpovídá
požadavkům Evropské unie a budoucím potře-
bám.

Potenciál pro další využití obnovitelných
zdrojů energie

BIOMASA
Dostupný potenciál, který se dá získat spalová-

ním dřevní hmoty, je 80 480 GJ. Dřevo je možno
spalovat v lokálních topeništích v okrajových čás-
tech města, protože spalování dřeva v centru měs-

ta by zvyšovalo již tak velké emisní zatížení pev-
nými částicemi (prach).

Energetický potenciál z rostlin a plodin pěsto-
vaných na nevyužité zemědělské půdě je takřka
nulový, na území města není vhodná nevyužitá
půda.

BIOPLYN, skládkový plyn
Energie skládkového plynu ze skládky Suchý

důl, který se spaluje v Moravských teplárnách
a využívá k výrobě tepla a elektrické energie, se
odhaduje na 15 300 GJ/ročně a jeho produkce
stále roste.

Produkce bioplynu v ČOV Malenovice se ustáli-
la na 550 000 m3 za rok a další výrazný nárůst
nelze očekávat. Plyn se bude i nadále využívat
k výrobě tepla pro potřeby technologické a vytá-
pění. Jeho energii lze odhadnout na 9 900 GJ za
rok.

ENERGIE VODNÍCH TOKŮ
Vzhledem k malým průtokům vody v řece

Dřevnici nelze počítat s velkým rozvojem malých
vodních elektráren na území Zlína. Podle odhadů
lze uvažovat o zvýšení stávajícího instalovaného
výkonu na max. 45 kW, což odpovídá roční výro-
bě elektrické energie 170 MWh. To znamená 
dostupný potenciál energie vodních toků 612 GJ
za rok.

ENERGIE VĚTRU
Vzhledem k průměrným rychlostem větru je

území města nevhodné pro využití větrné energie
a dostupný potenciál využití energie větru lze hod-
notit jako nulový.

ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
Využitelný potenciál bude tvořen většinou so-

lárním teplem pro ohřev teplé upravené vody
v obytných budovách a některých objektech terci-
ální sféry a také teplem na přitápění, zejména no-
vostaveb tvořených nízkoenergetickými budova-
mi.

Solární fotovoltaické systémy, které se v sou-
časné době využívají jen velmi ojediněle, spíše jen
pro demonstrační účely, mohou na území Zlína
dosáhnout velkého rozvoje prostřednictvím pro-
jektu Energy in Minds, kdy na základě dotací z ev-
ropských fondů by měly být vybudovány fotovol-
taické systémy o celkovém výkonu až 300 kW.

Při hodnocení dostupného potenciálu slu-
neční energie byl zvolen přístup orientačního
odhadu potenciálu na základě údajů z literatu-
ry a údajů Českého statistického úřadu o sčí-
tání lidí, domů a bytů. Na základě analýzy po-
tenciálu sluneční energie je možno konstatovat,
že dostupný potenciál sluneční energie ve Zlíně
je asi 18 000 GJ ročně.

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 
A ENERGIE PROSTŘEDÍ
Tepelná čerpadla lze s výhodou využít k vytá-

pění zejména u nových nebo rekonstruovaných
objektů s malou tepelnou ztrátou, případně
i k ohřevu teplé upravené vody.

Celkový dostupný potenciál využití geotermální
energie s využitím tepelných čerpadel je po odeč-
tení vlastní spotřeby elektřiny v tepelných čerpad-
lech celkem 22 860 GJ ročně.

Shrnutí potenciálu obnovitelných zdrojů
energie (OZE)

Celkový analyzovaný potenciál obnovitelných
zdrojů energie je na území Zlína asi 209 000 GJ,
což v porovnání se současnou spotřebou primár-
ních energetických zdrojů činí jen 3,4 %. 

ENERGETICKÝ PŘÍNOS 
ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
Primární energetické zdroje (PEZ) (uhlí, ropa,

plyn) jsou ze čtvrtiny využívány na výrobu elek-
trické energie, z poloviny na výrobu tepla, převáž-
ně pro vytápění a přípravu teplé vody a ze čtvrti-
ny na dopravu. V oblasti spotřeby tepelné energie
jsou značné rezervy. Odhady hovoří o úsporách až
40 %. Vyplývá z toho, že právě úspory ve vytápění
a přípravě teplé vody poskytují prostor ke snižo-
vání spotřeby PEZ a tím i ke zlepšování životního
prostředí.

Dostupný potenciál úspor tepla realizací sta-
vebních úprav v našem městě je až 35 %.
Ekonomicky přijatelný v současné době je asi 
20 % a týká se domů postavených do roku 1980.
Činí 550 000 GJ ročně. Celkové investiční nákla-
dy jsou odhadovány na 3,235 mld Kč. S objekty
postavenými po roce 1980 se předpokládají úspo-
ry 656 000 GJ a investiční náklady 4,419 mld Kč.

Zateplením budovy se nejen zlepší její tepelně-
technické a energetické vlastnosti, ale vhodně ba-
revně řešená fasáda nemalou měrou přispívá
k lepšímu estetickému vzhledu našich šedých 
sídlišť. Státní podpora i městské dotace by tedy
měly být vedeny tímto směrem.

POBÍDKY, DOTACE
Na realizaci projektů v oblasti využívání obno-

vitelných zdrojů energie (OZE) bude možno v příš-
tím plánovacím období 2007 - 2013 požádat o do-
taci z dotačních titulů Evropské unie, Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva ži-
votního prostředí ČR. V současnosti jsou známy
tyto možné dotační tituly:

● Operační program Životní prostředí
Priorita 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie,

oblast intervence 3.1 - Výstavba nových zařízení
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýše-
ní využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny
a kombinované výroby tepla a elektřiny.
Podporována bude zejména výstavba a rekon-
strukce výtopen elektráren a tepláren s využitím
OZE. Cílovou skupinou příjemců jsou subjekty
z oblasti rozpočtové sféry (o.p.s., nadace, obce, ob-
čanská sdružení, neziskové a příspěvkové organi-
zace atd.).

● Státní program na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů energie

Podporované aktivity - investiční projekty:
- environmentálně šetrné způsoby vytápění

a ohřevu TUV pro byty a rodinné domy pro fy-
zické osoby (kotle na biomasu, solární systémy)

- zásobování energií v obcích a částech obcí včet-
ně bytových domů

- vytápění a ohřev vody nebo výroba elektřiny ve
školství, zdravotnictví, v objektech sociální péče
a v účelových zařízeních

- vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čer-
padly pro fyzické osoby

- výstavba malých vodních elektráren, větrných
elektráren a zařízení pro společnou výrobu elek-
trické energie a tepla z biomasy a bioplynu

- výroba elektrické energie ze sluneční energie
- instalace fotovoltaických nebo fototermických

zařízení malých výkonů ve školských zařízeních
("Slunce do škol")

Kromě investičních aktivit bude část prostřed-
ků věnována na vzdělávání, propagaci, osvětu
a poradenství v rámci celostátní strategické kam-
paně na podporu využívání OZE a na vydávání te-
matických knižních publikací.

● Program EKO - ENERGIE
Vyhlášení programu se předpokládá v první po-

lovině roku 2007, konkrétní podporované aktivity
zatím nebyly zveřejněny.

● Program CONCERTO, projekt Energy in
Minds! (Mysleme na energii)

Projekt je investičně realizován na území města
Zlína v tzv. demonstrační lokalitě Louky
a Podhoří.

Informační a konzultační část projektu je urče-
na pro všechny obyvatele Zlína. 

Bližší informace o dostupných dotačních
zdrojích pro oblast obnovitelných zdrojů podá
na Magistrátu města Zlína projektová manažer-
ka Bc. Magdalena Rapantová z odd. koncepcí
(tel. 577 630 198), konzultace z oblasti energe-
tiky poskytne a zajistí hlavní městský energetik
ing. Pavel Belza (tel. 577 630 320).

Ing. Pavel Belza, 
hlavní energetik

Ing. Zdeněk Urbanovský,
vedoucí oddělení koncepcí



V oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě
přijel Zničehonix, šéfův synovec - nešikovný, ustrašený
městský kluk. 
Režie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller

26. října - 1. listopadu v 19.30 hodin
SKRYTÁ IDENTITA
USA-2006-110 minut-titulky-premiéra-WarnerBros.-
(12)
Tajný policista Billy Costigan (Leonardo Di Caprio) je po-
věřen úkolem infiltrovat zločineckou síť. 

Hrajeme v sobotu v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o. 

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

7. 10. Bambi 2 - USA-2005-český dabing-75 minut
Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho
kamarádů

14. 10. DÁŠENKA II. - 68 minut
Dášenka 5 - Mnoho vody uteklo, Dášenka 6 -
Jak sportovala, Dášenka 7 - Jak šla do služby
a další. 

21. 10. BRUNDIBÁŘI - 78 minut
Těší mě, O mistra basy, Stavitelé pyramid,
Opojeni zvukem a další. 

28. 10. BROUČCI - BROUČKOVY TAJNOSTI 
- 69 minut
Smolíček, Broučkovy tajnosti, A měli se rádi,
Velká rodina a další.

tel. 577 103 284
Začátky představení v pátek - neděli v 17 a v 19.30 h, 

pokud není uvedeno jinak, 
v pondělí v 19 h program Kina Art.

2. října  v 19 hodin                   (a)
ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ                            
Francie-2006-85 minut-titulky-HCE-(15)
Příběh mladého atraktivního módního fotografa. Režie:
Francois Ozon

6. - 8. října v 17 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
USA-2005-99 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Když děti začnou přerůstat rodičům přes hlavu, měli by
si na ně pořídit chůvu. Scénář k rozverné komedii na-
psala jedna z nejlepších britských hereček současnosti
Emma Thompsonová, která sama vytvořila hlavní roli.
Režie: Kirk Jones                                                        

6. - 8. října v 19.30 hodin
MIAMI VICE
USA-2006-146 minut- titulky-Bontonfilm (15)
Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) je nebezpečně chytrý chla-
pík. Společně s partnerkou Trudy se mu podařilo vnik-
nout do komunity pašeráků drog. Režie: Michael Mann    

9. října v 19 hodin          (a)
RYAN
Kanada-2006-54 minut-titulky-premiéra-AČFK-(15)
Pásmo nejvýznamnějších kanadských animovaných fil-
mů posledních 30 let

13. - 14. října v 17 hodin
DIVOČINA
USA-2006-94 minut-animovaný-český dabing-Falcon-(0)
Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijďte na ně do kina!
Režie: Steve "Spaz" Williams

13. - 14. října v 19.30 hodin
BESTIE KARLA
USA-2005-99 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(18)
Příběh vražednice českého původu Karly Homolky a její-
ho manžela. V hlavní roli Laura Prepon. Režie: Joel
Bender                                                                    

15. října v 17 a v 19.30 hodin
VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
USA/Velká Británie/Itálie/Španělsko-93 minut-BLUE
SKY FILM-(12)

KINO KVĚTEN

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

10

nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz

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

Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské 
a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)
- na koncerty a kulturní akce ve Zlíně pořádané agentu-
rou Pragokoncert Bohemia

tel. 577 432 936

2. října v 10 hodin        FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
CO JE ŠEPTEM
USA-2005-97 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Romantická komedie, v níž Jennifer Anistonová hledá
samu sebe...V dalších rolích Kevin Costner a Shirley
MacLaine. Režie: Rob Reiner                                         

2. - 4. října v 17 a v 19,30 hodin
VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
USA/Velká Británie/Itálie/Španělsko-93 minut-BLUE
SKY FILM-(12)
Pokušení, sex, skandály... Každý svatý má minulost.
Režie: Mike Barker

5. - 11. října v 17 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
USA-2006-89 minut-animovaný-český dabing-premiéra-
Warner  Bros-(0)
Gigantická bitva miniaturních rozměrů. 
Režie: John A. Davis

5. - 11. října v 19.30 hodin
LET ČÍSLO 93
USA/Velká Británie-2006-107 minut-titulky-premiéra-
Bontonfilm-(15)     
11. září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. 
Režie: Paul Greengrass

12. - 13. října v 17 a v 19.30 hodin      (a)
LET'S DANCE  
USA-2006-100 minut-titulky-premiéra-SPI-(12)
Taneční romance o splněných snech. 
Režie: Anne Fletcher

14. - 15. října v 17 a v 19.30 hodin
EXTRÉMNÍ SVAHY
USA-2005-110 minut-titulky-premiéra-BLUE SKY FILM-
(12)
Sjezd na hraně života - pět nejlepších prknařů světa, ho-
ry, adrenalin, riziko... Režie: Kemp Curly, Kevin Harrison

16. - 17. října v 17 a v 19.30 hodin  
a 18. října  jen v 17 hodin.
ŽENA VE VODĚ
USA-2006-110 minut-titulky-premiéra-WarnerBros
-(12)
Cleveland Heep je údržbář v obrovském obytném kom-
plexu. Jednou však objeví mladou ženu Story.  
Režie: M. Night Shyamalan

18. října ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ  
18. října v 19.30 hodin Uzavřené představení 

pro členy V.I.P. klubu
FINSKEM SE PSÍM SPŘEŽENÍM
Další pořad novináře a cestovatele Martina Dufka
z Pelhřimova nás tentokrát zavede do Finska.

19. - 25. října v 17 a v 19.30 hodin
GRANDHOTEL
ČR-2006-96 minut-premiéra-Bontonfilm-(0)
Nová komedie Davida Ondříčka se odehrává v hotelu
Ještěd, tyčícím se nad Libercem.

26. října - 1. listopadu  v 17 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francie/Dánsko-2006-78 minut-český dabing-premiéra-
SPI-(0)

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Pokušení, sex, skandály... Každý svatý má minulost. 
Režie: Mike Barker

16. října v 19 hodin     (a)
SAMARITÁNKA
Korea-2004-95 minut-titulky-premiéra-Aerofilm-(15)
Příběh dvou středoškolaček, které si vydělávají prostitu-
cí na letenky do Evropy. 
Režie: Kim Ki-duk

20 - 22. října  v 17 hodin
GARFIELD 2
USA-2006- 77 minut-český dabing-premiéra-
Bontonfilm-(0)
Garfield, všemi milovaných kocour, odjíždí do Evropy,
aby překvapil svého páníčka Jona. 
Režie: Tim Hill                                                           

20.  - 22. října v 19.30 hodin
BÍLÁ MASAJKA
SRN-2005-131 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Podle autobiografického románu Corinne Hofmanové
vznikl příběh lásky bílé ženy (Nina Hoss) a masajského
bojovníka. Režie: Hermine Huntgeburth

23. října v 19 hodin          (a)
PROPOSITION
Austrálie-2006-104 minut-titulky-premiéra-35mm-(15)
Rodina drsných irských psanců se na australském
Divokém západě stává lovnou zvěří pro neméně drsné
ochránce zákona. Režie: John Hillcoat

27. října v 17 hodin    FILMOVÝ KLUB SENIORŮ  
CASANOVA
USA-2005-108 minut-titulky-Falcon-(15)
Benátky 18. století. On - legendární dobrodruh, jehož
milostné úspěchy se staly inspirací pro tucty dalších ge-
nerací svůdců. 
Režie: Lasse Hallström

27. října v 19.30 hodin
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francie/Dánsko-2006-78 minut-český dabing-premiéra-
SPI-(0)
Režie: Stefan Fjeldmark, Jesper Moller

28. - 29. října v 17 hodin
SUPER NÁHRADNÍK
USA-2006-105 minut-titulky-premiéra-Bioscop(0)
Každý má svá tajemství - svěží teenagerovská  komedie,
kde nic není tak, jak se na první pohled zdá být. 
Režie: Andy Fickman

28. - 29. října v 19.30 hodin
ZTRACENÉ MĚSTO
USA-2005-143 minut-titulky-premiéra-35 mm
Andy  Garcia vzdává ve svém celovečerním režijním de-
butu hold rodné Kubě. 

30. října v 19 hodin     (a)
A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI JEDINOU HVĚZDU
Německo-2005-109 minut-titulky-premiéra-AČFK-(0)
Intimní snímek natočený podle posledních drásavých
dopisů, které česká spisovatelka Božena Němcová adre-
sovala z Litomyšle  svým přátelům a dětem. V hlavních
rolích  Corinna Harfouchová, Boleslav Polívka, Petr
Forman, Ondřej Vetchý, Anna Polívková                
Režie: Dagmar Knöpfelová

Hrajeme v neděli v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o. 

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

8. 10. MIKEŠ II. - 71 minut
Babička vypráví pohádku, Nácíček nakupuje,
O detektivu Sultánovi a další.

15. 10. O HLOUPÉM PECIVÁLOVI - 64 minut
O hloupém Peciválovi, Mokrá pohádka, Růžový
slon, Autíčková romance a jiné.

22. 10. O MATYLDĚ S NÁHRADNÍ HLAVOU
- 65 minut
O Matyldě s náhradní hlavou, Milovník zvířat,
Jak Žofka pořádala sportovní den a další. 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Ř í j en  v  ku l tu ře



29. 10. KŘESADLO - 63 minut
Křesadlo, Já a Bělovous Zrzunda, Mikeš vyprá-
ví pohádku, Jak Žofka pořádala maškarní bál
a další. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

tel. pokladna 577 636 207, fax: 577 636 300
http://divadlo.zlin.cz, 

e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL

3. úterý v 19 h
Dle pana de Beaumarchais: FIGAROVA SVATBA
aneb Figaro sem Figaro tam aneb Perný den

4. středa v 10 h
Dale Wasserman - Joe Darion - Mitch Leigh: 
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA

5. čtvrtek v 10 h - mimo předplatné 
a ve 14.30 h - 29. abonentní řada
V. Čtvrtek, J. Skovajsa, O. Klíč: RUMCAJS
Divadlo Polárka Brno

6. pátek v 19 h - 4. abonentní řada
K. Čapek: R.U.R.

10. úterý v 19 h
Dale Wasserman - Joe Darion - Mitch Leigh: 
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA

11. středa v 19 h - 2. abonentní řada
S. Štepka: DESATORO
Radošinské naivné divadlo Bratislava

12. čtvrtek v 10 h - mimo předplatné 
a ve 14.30 h - 28. abonentní řada
Z. Mikotová: PUF A MUF

13. pátek v 19 h
Z. Fibich - J. Vrchlický: SMRT HIPPODAMIE
Společný projekt Městského divadla Zlín
a Filharmonie B. Martinů

14. sobota v 19 h - 8. abonentní řada
R.U.R.

15. neděle ve 14.30 h - 19. abonentní řada
RUMCAJS
Divadlo Polárka Brno

20. pátek v 19 h - 5. abonentní řada
R.U.R.

21. sobota v 19 h - PREMIÉRA
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála: 
LIMONÁDOVÝ JOE

22. neděle v 19 h
POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO
HRADIŠŤAN S J. PAVLICOU
6. benefiční koncert Tyfloservisu

24. úterý v 19 h - 1. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE

25. středa v 17 h - 21. abonentní řada
Johann Strauss ml.: NETOPÝR
Městské divadlo Brno

26. čtvrtek v 19 h
W. Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

27. pátek v 19 h - ZADÁNO
VEČER PLNÝ HVĚZD (benefiční akce)
Pro Nadaci Terezy Maxové a Zlínský kraj pořádá
RGM Entertainment

28. sobota ve 14.30 h
V. Peška: 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb Jenom jako

MĚSTSKÉ DIVADLO

30. pondělí v 19 h
KONCERT HANY HEGEROVÉ
Pořádá Agentura Velryba

31. úterý v 10 h
LIMONÁDOVÝ JOE

31. úterý ve 14.30 h - 27. abonentní řada
N. Tanská - Z. Mikotová: PUF A MUF

7. sobota v 19 h
S. Königgrätz:
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ 
A PLÁCAČKOU

11. středa v 17 h
Edgar Allan Poe: JÁMA A KYVADLO

17. úterý v 19 h
B. Hrabal - J. Krasula:
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

13. pátek v 19 h
A. Goldflam: 
MATYLDA A EMÍLIE aneb CO DĚLAT...

25. středa v 19 h
J. Holcman - K. Semerád: 
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE,
POLETÍME... aneb Neklidná noc

27. pátek v 19 h
MATYLDA A EMÍLIE aneb CO DĚLAT...

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Oldřich Tichý. Retrospektiva 3. 10. - 3. 12. 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Ivan Ouhel - figury a práce na papíře do 12. 11.

Stálá expozice 
uzavřena

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 12, 
13 - 17 hodin. 

Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstav-
ních prostor galerie.

tel.: 577 005 730 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna,

e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

12. 10. v 19 hodin, Dům umění 
Vídeňští skladatelé 18. a 19. století
Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Lanner, Johann
Strauss otec a syn, Joseph Strauss, Jacques Offenbach,
Joseph Hellmesberger 
Dirigent: Norbert Pfafflmeyer, Rakousko

13. 10. v 19 hodin, Městské divadlo 
J. Vrchlický, Z. Fibich: Smrt Hippodamie

19. 10. v 19 hodin, Dům umění 
A. Dvořák: Koncert pro violoncello h moll, op. 104

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE

DIVADÉLKO V KLUBU

STUDIO „Z“
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Ří jen  v  ku l tu ře
L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 c moll, op. 67,
Osudová
Sólista: Štěpán Švestka, violoncello
Dirigent: Tomáš Hanus

27. 10. ve 20 hodin, Městské divadlo
Koncert pro Nadaci Terezy Maxové
Dirigent: Jan Kučera

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty pro celou
koncertní sezonu v pokladně FBM Zlín - přízemí Domu
umění, po - čt 14.30 - 17 hodin, v den koncertu 14.30 -
20 hodin.
Autobus k Domu umění odjíždí v 18.40 h od Tržnice -
pouze ve čtvrtek.
Změna programu vyhrazena!
Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webo-
vé adrese: www.fbmzlin.cz

tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, 
www.muzeum-zlin.cz

Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626, 
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

VÝSTAVY
hlavní výstavní sál
1. října - 26. listopadu 2006
LIDOVÁ UMĚLECKÁ VÝROBA V ČESKÉ REPUBLICE
Hlavním pořadatelem výstavy je Ústav lidové kultury ve
Strážnici.

malý výstavní sál a spojovací chodba
7. října - 26. listopadu 2006
HASIČI TROCHU JINAK... - z historie a činnosti sbo-
rů dobrovolných hasičů na Zlínsku
Jedna ze závěrečných výstav letošní sezony zlínského
muzea prezentuje výsledky dlouhodobých výzkumů his-
torického a národopisného pracoviště, zaměřených na
kulturní a společenskou činnost sborů dobrovolných ha-
sičů na Zlínsku.
Dobovou fotografii své rodiny si mohou na památku ná-
vštěvníci odnést z hasičského fotoateliéru, fungujícího
ten den před zámkem.
Vernisáž výstavy se uskuteční 7. října 2006 v 17 h
v malém výstavním sále.
Celodenní doprovodný program vernisáže proběhne pou-
ze za příznivého počasí.

MUZEJNÍ ČTVRTKY
12. října 2006 v 18 hodin
ALJAŠSKOU DIVOČINOU
Přednáší a svoje diapozitivy promítne Mgr. Ludvík
Schmidt ze Vsetína.

19. října 2006 v 18 hodin
GRUZIE  A ARMÉNIE - PUTOVÁNÍ  PO  KAVKAZE
Přednáška PhDr. Petry Kohoutkové bude doprovázena
fotografiemi z cest po Arménii a Gruzii a hudebními
ukázkami.

26. října 2006 v 18 hodin
MUNTII PENTELEU
Zapomenutý kout rumunských Karpat
Přednáší a svoje diapozitivy promítne RNDr. Dušan
Trávníček, zoolog Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Přednáškový sál muzea, vstupné: dospělí 25 Kč, stu-
denti, důchodci 15 Kč

OBJEKTY POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ
MORAVY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se
nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru
města - budova č. 1. 
Otevřeno:
duben - říjen út-ne 10-12, 13-17 hodin

MUZEUM
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Ří jen  v  ku l tu ře
Poslední prohlídka v 16 hodin, pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, M.Stybrova@seznam.cz

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od
centra Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka
z věže a noční prohlídka hradu)

Výstava - ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH
s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků
Otevřeno: duben, říjen so-ne 10-16 hodin, 

ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy
Poslední prohlídka - hodinu před uzavřením objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, tel. 577 103 379, 577 119 582
hrad.malenovice@seznam.cz, kastelan.malenovice@raz-
dva.cz, sweb.cz/hradmalenovice

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

Můžete se ještě přihlásit do kurzů. Platba kurzovné-
ho v hotovosti

Poslední volná místa v jazykových kurzech 
angličtina, němčina, italština, španělština, francouzšti-
na, ruština pro začátečníky i pokročilé, AJ úroveň FCE 
Novinky: angličtina pro děti od 5 do 7 let

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI   
Klubíčko - cvičení  pro 3 a 4leté děti (čtvrtek), pohádko-
vé cvičení - pro 5 a 6leté děti (pondělí), pohybová výcho-
va při klavíru  pro 7 -14leté děti (úterý), sebeobrana pro
děti od 9 do 15 let (čtvrtek), junior aerobic  pro děti od 5
do 14 let (úterý)

Poslední místa v pohybových kurzech
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro že-
ny i muže.
Kalanetika (středa, čtvrtek), kondiční cvičení (čtvrtek),
body styling (středa), fit ball (středa), zdravotní kurzy
(pondělí, středa), cvičení pro baculky (čtvrtek), rehabili-
tace (středa)

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

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na tě-
hotenství a porod.
Každý pátek -  Klub maminek, Cvičení na balonech (pá-
tek)
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová.
Upozornění: Od září již není v úterý cvičení na balonech
pro nastávající maminky.

PROGRAM
3. 10. PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU - klasická
pohádka s populární Evou Hruškovou - pro žáky I. stup-
ně ZŠ a pro děti z MŠ

VÝTVARNÉ KURZY 
Věra Machalínková, Dům kultury, 
informace - tel. č. 728 989 184
Dodatečný zápis do výtvarných kurzů
ve školním roce 2006/07 

NABÍDKA VÝTVARNÝCH KURZŮ
- pro děti (5 - 16 let) - po, st, pá 
- malířské techniky pro dospělé - út, st
- večerní kresba podle modelu pro starší děti a dospělé - pá
- kresba a modelování pro st. děti a dospělé - st
- knihařský kurz pro dospělé - čt

GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),
tel.: 577 240 036, 603 491 601, 

e-mail: chp.zlin@charita.cz

5. 10. v 17 h Zahájení prodejní výstavy Marie Kasalové:
Suchá vazba v šustí.

GALERIE

DŮM KULTURY

Tradiční i netradiční vazby suchých květů. Výstava potr-
vá do konce října.     
12. 10. v 17 h Slavnostní otevření výstavy výtvarných
prací  PaedDr. Věry Valáškové  "Jakoby šeptem".
Nejen  lásku ke stromům, které jsou odrazem jejího
vnitřního cítění, můžete obdivovat do  8. 11.       
20. 10. v 17.30  h - Vnímání
V Klubu přátel hudby a poezie vystoupí a svou tvorbu
představí Pavel Bezděčka a Božena Frýbortová. Hudba
Eva Bučková, kytara a flétna.

Kreativní tvorba
24. 10. v 17 h - Drti v barvách.
Ve spolupráci s firmou Celebra představíme využití růz-
nobarevných drtí, kamínků, gelů a dalších přírodních
materiálů při aranžování.  
31. 10. v 17 h - Ledová krása II pod vedením Dity
Králové. Pokračovací lekce výroby kytiček z PET lahví.
Z kapacitních důvodů nutná rezervace týden před akcí
na telefon 737 504 258.

Změna programu vyhrazena!

Komplex obchůdků Chráněného  pracoviště  s výrobky
chráněných dílen otevřen po-pá 10 -19 h, so 10-14 h
a při kulturní akci.  
Kavárna s galerií otevřena pro veřejnost po-pá 10-20 h,
so 10-14 h, ne 14-20 h
Nabízíme pečení cukroví, dortů a koláčků. 

GALERIE K + P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná I/1779, tel.: 577 437 651, 603 463 673 

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

21. 10. v 17 hodin - Zahájení výstavy Jiřího Salajky
- olej, monotip - za účasti autora.
Výstava potrvá do 9. 11. 
Stálá výstava: Josef Velčovský, Tomáš Bím, Daniela
Benešová, Tomáš Hřivnáč, Jiří Slíva a další.
Otevřeno: Po - pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, so 9 - 12 h

GALERIE ATELIÉR, Santražiny 3061
tel.: 603 727 950, www.galerieatelier.cz

Autorská výstava Klára Dittinger a Gabriela Přibylová
- obrazy, grafika
Výstava trvá od 5. 10. do 20. 10. Současně smíšená pro-
dejní výstava.
Otevřeno: út - pá 13 - 18 hodin 

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA

12. 10. - 28. 10. - Autorská výstava Ladislav Kuklík,
grafika, pastely, Michaela Kuklíková - obrazy
Otevřeno: po - pá 10 - 18 h, so 10 - 12 h
Výstava v Kafírně: Prodejní výstava různých autorů.  
Otevřeno: út-pá 9 - 19 hod., so 9 - 14 hod.
Info: www.galerieatelier.cz

GALERIE KINCOVÁ
Sokolská 420, tel. 577 221 708, 603 366 715 

e-mail: galerie@galeriekincova.cz, www.galeriekincova.cz 

Autorská výstava - malíř Jiří Černý
Výstava se koná od 10. 10.  
Stálá výstava:
J. Fišerová, V. Groš, M. Halva, I. Hartinger, L. Ková-
říková, T. Kubíček, J. Lorencová, I. Polcar, Z. Šutera, 
P. Tasovský, J. Váp, J. Válek, S. Žampach

GALERIE CELEBRA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879

Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, 
tel.: 577 018 162

e-mail: alternativa@muzlin.cz, 
www.mestozlin.cz/alternativa

V průběhu výstav otevřeno: 
Po - pá  8-12 h, 13-17 h, so - 10-16 h
Program:
6. - 9. října (9 - 18 hodin) VÝSTAVA DŘEVOPRACÍ
1. ročník Zlínského kraje
Odborné práce žáků SPŠN Bystřice pod Hostýnem, SOŠ

ALTERNATIVA

Luhačovice, SPŠ stavební Valašské Meziříčí, SOŠ
Otrokovice, SOU nábytkářské Koryčany, SOŠT Uherské
Hradiště.
Živé ukázky uměleckého zpracování dřeva, doprovodná
akce: díla uměleckého mistra Ondřeje Vajgla ve spolu-
práci s TOM - zakázkové stolařství a společností Sahadža
Jóga.
Vstupné dobrovolné.

13. 10.  Výstava "Devátá sklizeň" je výsledkem množ-
ství prací, které byly za devítiletou historii Atelieru re-
klamní fotografie vytvořeny. Prostřednictvím fotografií se
setkáme se zájmem o tělesnost, sociální témata, parafrá-
ze na módní snímky, ironii, kontrasty a další. 
Výstava je nedílnou součástí setkání fotografických škol
ve Zlíně, seznamuje účastníky se směřováním výuky
oboru fotografie, vývojem pracovního prostředí, s výsled-
ky prací studentů.
Vernisáž výstavy se koná 13. 10. 2006 v 18 hodin
v Alternativě.
Výstava potrvá do 11. listopadu.

16. 10. v 19 hodin "Politické harašení" - talk show
Zuzany Bubílkové
Vstupné 120 Kč. Vstupenky možno zakoupit v Městském
informačním a turistickém středisku (přízemí radnice)
nebo v Alternativě - KIZ.

ZUŠ ZLÍN, Štefánikova 91, tel., fax: 577 210 008, 
e-mail: zusstef@zlinedu.cz, www.zusstef.zlinedu.cz

9. 10. - 27. 10. výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Zlín
pod názvem "Výtvarný obor ZUŠ Zlín se představuje". 
Vernisáž zahájí výstavu  9. 10. v 17 hod. ve 3. etáži mra-
kodrapu.
24. 10. Koncert k poctě Jaroslava Ježka, 2. etáž mra-
kodrapu, 17 hod, hrají žáci ZUŠ Zlín

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
s holandskou atestací na Fügnerově nábřeží 1793 ve
Zlíně uskutečňuje již 12. rokem pravidelné výběrové ří-
zení pro hudební obory: klávesové nástroje (keyboar-
dy), klávesové nástroje - klavír
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let. 
Novinka: Speciální individuální příprava dětí předškol-
ního věku.
Kontakt: tel.: 577 437 434, 736 102 424, 

e-mail: harmonya@volny.cz
Adresa: Fügnerovo nábřeží 1793 
Info: www.volny.cz/harmonya

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA 
Kontakt: Tel.: 603 772 353, 603 552 321, 

E-mail: info@skolayamaha.wz.cz,
www.skolayamaha.wz.cz

OC Čepkov 
tel.: 577 001 122, 

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

6. 10. W.A.S.P. (USA) - americká glam-rocková legenda
poprvé živě v ČR! Vyprodáno!

14. 10. DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND - nenapodobi-
telní napodobitelé Ivana Mládka ve Zlíně! Jako
host vystoupí pražští WALDA GANG.

17. 10. KÁŤA A ŠKUBÁNEK - divadlo Věž Brno uvede
pohádku pro děti na motivy známého večerníčku.

21. 10. ŠKWOR - pořádný hukot a tvrdé texty. Hostem
bude ostravská cello rock-metalová kapela HY-
PERION.

23. 10. KORPIKLAANI (FIN) - exkluzivní koncert fin-
ských folk/metalových mágů v rámci evropské-
ho turné k nové desce "Tales Along This Road".
Jako hosty si můžeme vychutnat české SILENT
STREAM OF GODLESS ELLEGY. Vstupenky již
v prodeji.

28. 10.  PSÍ VOJÁCI - česká legenda společně s legen-
dárním FILIPEM TOPOLEM konečně ve Zlíně.

MASTERS OF ROCK CAFÉ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
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Jako host vystoupí hradišťská formace
Bačkůrky z mechu.

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

Týden knihoven 2. - 7. října 
2. - 6. října  8.30 h: Všechno vím, všechno znám, od-
kud já to mám? Pásmo hádanek, soutěží a kvízů pro 
2. a 3. třídy ZŠ (oddělení pro děti Ústřední knihovny)
Středa 4. října 19 h: Po setmění v knihovně aneb
Večerní prohlídka s překvapením (neobvyklá exkurze
v Ústřední knihovně)
Jak jsem přišel poprvé do knihovny - anketa pro děti
(oddělení pro děti a obvodní knihovny)
Amnestie upomínaných nevrácených dokumentů

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
Pondělí 2. října 10 - 12 h: Internet prakticky (vyhle-
dávání praktických informací).
Úterý 3. října: elektronická pošta 1 (principy elektro-
nické pošty, zřízení poštovní schránky)
Středa 4. října 10 - 12 h: Elektronická pošta 2 (práce
s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky)  
Čtvrtek 5. října 10 - 12 h: Elektronické služby kni-
hovny (vyhledávání v katalogu knihovny, práce se čte-
nářským kontem, elektronické informační zdroje do-
stupné v knihovně)
Pátek 6. října 10 - 12 h: Internet prakticky 

Do kurzů je nutno se přihlásit na telefonu 577 210 018,
linka 126 nebo 122, nebo na e-mailu: jtomanco-
va@kfbz.cz. Kurzy jsou bezplatné.

Další besedy
Středa 11. října ve 13.30 h: Světová královna kolora-
tury - Edita Grúberová, osobní vyznání lásky ke zpěvu
a ukázky z nejslavnějších rolí, ve spolupráci s Domem
seniorů Zlín (sálek hudebního oddělení)

Středa 18. října v 17 h: Povídání nad knihou o zlín-
ských hřbitovech s autory Davidem Valůškem
a Kamilou Nečasovou ze Státního okresního archivu ve
Zlíně (sálek hudebního oddělení)

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
říjen: Středisko volného času dětí a mládeže Ostrov ra-

dosti

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
říjen, listopad: Květy podzimu - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Obvodní knihovna Malenovice
říjen: Děti malují - MŠ Malenovice, tř. Svobody

DDM Astra, Družstevní 4514, tel.: 577 142 742
Oddělení společenských věd a estetiky 

(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková) 
ddmastra@volny.cz   

14. 10.  Volná sobota - sobotní dopolední program pro
všechny děti od  9.30 do 13 hodin. 
Nově letos otevíráme kroužek komunikativních do-
vedností: znaková řeč, Braillovo písmo 
(pro studenty i dospělé)
Internetová kavárnička pro studenty i dospělé: 
čt 17 - 21 h, 25 Kč/h na internetu
Hledáme externího vedoucího kroužků: Fotoshop, PC,
Sebeobrana s Evženem.

Amatérské divadlo Houpačka pořádá nábor nových čle-
nů. Více inf.: 737 962 866, p. Slovák.

Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová)
simkova.ddmastra@volny.cz,
petra.brodinova@seznam.cz

DDM ASTRA

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

Volná místa v kroužcích: Terarista, Chovatel, Šikulky,
Indiáni, Cestovatel, Matikáček
Programy ekologické výchovy pro školy - nová nabídka
na celý školní rok na internetových stránkách ddm-
zlin.sweb.cz

Den otevřených dveří v ZOO Astra - každá poslední
středa v měsíci od 13 do 17 h, DDM Astra, Družstevní ul.
Možnost i pro školy, družiny a MŠ, po dohodě i v dopol.
hod. 
Brouček, aneb volná středa pro maminku (hlídání dě-
tí od 2 let) 

Oddělení TVS a TU 
Milan Rábek, ddmpriluky@volny.cz 
7. 10. Sobotní výšlap na Zboženské rybníky - výlov

rybníka
Sraz v 8 h u II. segmentu na Jižních Svazích (U slonů).
S sebou uzeninu na opékání. Předpokládaný návrat do
14 h. Akce je určena pro veřejnost, dětem od 7 do 15 let.
Inf.: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030.

14. 10. Sobotní dopoledne na PlayStation 2  
9 - 13 h, DDM Astra Družstevní. Přezůvky s sebou.
Informace: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030.

19. 10. Drakiáda 2006
Tradiční podzimní pouštění draků a dráčků. Soutěž
o nejsympatičtějšího vlastnoručně vyrobeného draka
a o dosažení co nejvyšší výšky letu. Sraz účastníků 
v 15 h v Centrálním parku na Jižních Svazích (u II. seg-
mentu). 
Informace: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030.

DDM Astra, Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky

(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz

26. a 27. 10. Podzimní prázdniny v Astře dva dny pl-
né zábavy a her, pro děti 7-12 let. (Cena 300 Kč zahrnu-
je stravu, vstupy.) Přihlášky do 13. 10.
Pinokio - divadelní dílna - základy loutkového a čino-
herního divadla. St 16 hod., cena 500 Kč, D, CH od 6 let
Madlenka - pro všechna šikovná děvčata - různé výtvar-
né techniky. Po 15 hod., cena 600 Kč, děvčata 8 - 11 let
Kalanetika s hlídáním dětí - maminky, přijďte si zacvi-
čit, zatímco si vaše děti budou hrát. Út 9.30 hod., 600 Kč

Oddělení přírodovědy, sportu a TV
Zuzana Kőnigová, zuz.sed@centrum.cz
Podmořský život - CH, D od 9 let. 
Informace: tel. 604 258 592
9., 11., 13. 10. Ukázky výcviku psů - akce v rámci
Týdne zdraví 

Oddělení techniky
Eva Štěrbová, ddmzlin@volny.cz
12. 10. Týden zdraví - koláž z přírodnin, ovoc. a zelen.

saláty, nápoje, vyřezávání ze dřeva  
20. 10.  Udělej si draka, 13.30 h, poplatek 25 Kč/oso-

bu
Nový kroužek RC AUTA 1:10 každý čtvrtek 17 h
Lodní modelář začátečníci - středa 16.30 h

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI BUDOVY
(volně přístupné ve všední dny od 7 do 17 hodin) 

11. 9. - 4. 10. 
Výrobky studentů SPŠ nábytkářské z Bystřice pod
Hostýnem
9. 10. -  27. 10. 
Výtvarný obor ZUŠ Zlín se představuje
30. 10. - 10. 11. Makrokosmos
Své fotografie s magickým nábojem představí Petr
Zemlák.

VÝSTAVA VE 2. ETÁŽI
(volně přístupná denně od 7 do 22 hodin)
2. 10. - 13. 10. Pasivní domy
Výstava přibližuje možnosti ekologičtějšího a energeticky
úsporného bydlení.

BAŤŮV MRAKODRAP

AKCE V EXPOZICI 21 VE 2. ETÁŽI
(volně přístupné)
13. 10. od 11.30 h
Pasivní domy - seminář a projekce filmů
Koncepci energeticky šetrného bydlení přiblíží také od-
borný seminář pro veřejnost.
24. 10. od 17 hodin  
Pocta Jaroslavu Ježkovi
Hudbu jazzového velikána zahrají žáci ZUŠ Zlín.

Více informací o akcích na www.kr-zlinsky.cz v sekci
kultura.  

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

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

Pravidelné programy:
Pondělí - Břišní tance pokročilí (P. Boudová), úterý -
Břišní tance začátečníci, středa - Tvořivá středa, Masáže
kojenců, Kurz předporodní péče, čtvrtek - Kolo mlýn-
ský, Kurz předporodní péče, pátek - Angličtina (I. Tichá),
Cvičení maminek (B. Babíková)

4. 10.   9.00 h Tvořivá středa - Ubrousková technika
(barevné kamínky)

6. 10. 10.00 h "Dětský vzdor" - odborná přednáška
s Mgr. A. Střelcovou

10. 10.   9.00 h Reflexní masáže páteře - pan Babík
11. 10.   9.00 h Tvořivá středa - Papíroví dráčci
17. 10. 10.00 h Zpíváníčko s doprovodem klavíru, flét-

ny a dětských nástrojů
18. 10.   9.00 h Tvořivá středa - Otiskování a koláž

z listů
25. 10.   9.00 h Tvořivá středa - Čarodějnice z papíru
30. 10.   8.00 h Fotografování dětí na vánoční přáníčka

- P. Ligr
31. 10. 10.00 h Divadýlko pro nejmenší - O hodné ča-

rodějnici
31. 10. 14.00 h Čarodějné odpoledne - výroba strašidý-

lek a malých čarodějnic
31. 10. 16.00 h Táboráček a soutěže pro děti na zahra-

dě MC

MC KOPRETINKA, 
tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín

tel.: 577 217 838, (www.kopretinka.cz)

BABY DOMINO, MŠ Družstevní, Jižní Svahy
Informace na telefonech: 737 675 844, 577 218 708, 
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz

REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY
Středa 25. 10. od 14.30 h
Keramika - práce s hlínou. (Výroba misek, ozdobné
kachle, drobnosti z hlíny.)

JEDNODENNÍ BAZÁREK
pro děti i dospělé v jídelně 4. a 5. ZŠ dne 22. 10. od 10
do 14 h. Samoprodej.  Zprostředkovaný prodej  je možný
jen po domluvě: tel.: 777 939 499, e-mail: bazarek-
zlin@gmail.com do 15. 10. Bližší informace na výše uve-
dených kontaktech.

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

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

PŘIPRAVUJEME
2. 12. Sportovní hala Novesta - 2. ročník ZIMNÍHO
MASTERS OF ROCK! Opět jsme pro fanoušky rocku
připravili jednodenní verzi letního vizovického mega fes-
tivalu. Uvidíte: britské black metalisty CRADLE OF
FILTH (GB), metalovou královnu DORO (GER), českou
scénu bude zastupovat ostravská DOGA, punková le-
genda PLEXIS a SLAMANDRA

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM

Ř í j en  v  ku l tu ře
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7. 12. Sportovní hala Novesta -  koncert nejhlučnější
kapely světa MANOWAR. 
Kapelu na turné doprovodí italští metalisté RHAPSODY
a americká formace HOLYHELL. Vstupenky již v před-
prodeji!

11. 12. Velké kino - Vánoční speciál travesti skupiny
SCREAMERS.
17. 12. 10 hod. - Velké kino: PREMIÉRA nového pořadu
pro děti "Františkovo čarování s Majdou"

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

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

Připravujeme:
2. 11. J.A.R. - Velryba Music Bar

11. 11. THE ECSTASY OF SAINT THERESA - Velryba
Music Bar

16. 11. Vladimír MIŠÍK @ ETC - Velryba Music Bar
1. 12. O. HAVELKA & MELODY MAKERS - Velké kino

14. 12. OLYMPIC - sportovní hala Novesta

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

11. října v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Jiří Just: ZÁMĚNA
Lehce lechtivá komedie o manželských záměnách.
Hrají: J. Asterová, P. Nový, H. Čížková, M. Sochor

25. října v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Bricaire Lassayques: 
VELKÁ ZEBRA aneb JAK ŽE SE TO JMENUJETE
Skvělá komedie o bláznivých situacích, které provází ži-
vot nenapravitelného svůdníka.
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová / J. Ježková, J. Dulava,
N. Boudová / D. Černá, M. Hudečková / D. Čárová, 
P. Čtvrtníček / B. Klepl / O. Brancuzský

PŘIPRAVUJEME
7. 11. v 19 hod. - Academia centrum UTB 
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert legendární české kapely 

28. 11. v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Arthur Watkin: CO V DETEKTIVCE NEBYLO
Komedie, ve které hrají P. Nárožný, V. Vydra, J. Švando-
vá / J. Boušková, O. Navrátil, M. Sochor, B. Procházka
a další.

29. 11. v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Sólisté Městského divadla Brno: 
SLAVNÉ BROADWAYSKÉ MUZIKÁLY
Nejlepší a nejslavnější melodie ze známých světových
muzikálů v koncertním provedení.
Hrají: J. Čvančarová,  M. Sedláčková, R. Coufalová, 
H. Dvořáková a další.

AGENTURA FOTOŇ

Karel Plíhal - NEBE POČKÁ
Koncert oblíbeného písničkáře
Sobota 7. 10. ve 20 hod.
Informace: www.foton-klub.cz

Prostory bývalého Clubu 603/Jižní Svahy
Info: 577 218 849, www.velryba.cz

PROGRAM:
6. 10., 21 h
B.S.P.
Baláž-Střihavka-Pavlíček - jedna z nejúspěšnějších kapel
devadesátých let opět ve Zlíně

8. 10., ČEZ Aréna - Ostrava, 20 h
DEEP PURPLE

13. 10., 21 h
MICHAL HRŮZA (ex Ready Kirken)
Na koncertech nabídne Hrůza asi dvacet písniček, které
mapují jeho autorský vývoj. Budou to skladby, které
v minulosti zpíval se skupinou Ready Kirken.

VELRYBA MUSIC BAR

19. 10., 21 h
SUPPORT LESBIENS
Jediný podzimní koncert Supportů na Moravě! Uslyšíte
i věci z nového alba s názvem EUPHONY & other adven-
tures, které spatřilo světlo světa 18. září 2006. 

27. 10., 21 h
HUDBA PRAHA
"25 pecek" - tak je nazváno turné kapely Hudba Praha
/ Jasná Páka k 25. výročí vzniku. Koncerty budou prů-
řezem jejich tvorby včetně největších hitů kapely - Špi-
navý záda, Pal vocuď, Je to zlý a další.

28. 10., 21 h
PENEŘI STRÝČKA HOMEBOYE
Kultovní pražská hip-hopová kapela PSH (Orion,
Vladimir 518 a DJ Mike Trafik) v červnu vydala novou
desku pod názvem "Rap’n’roll".

DŮM SENIORŮ, Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
4. 10. ve 13.30 h - Receptář
7. 10. ve 13.30 h - Kavárnička

11. 10. ve 13.30 h - Hudební odpoledne vážné hudby
v Krajské knihovně F. Bartoše

12. 10. ve 13.30 h - Ruční práce
18. 10. ve 13.30 h - Rady hospodyňkám
25. 10. ve 13.30 h - Besedování u kávy
Út a čt - cvičení pro ženy, po ve 12 h - sportovní odpo-
ledne

KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 22. 10.
od 14 do 19 hodin. (Taneční odpoledne 8. 10. se z tech-
nických důvodů nekoná.)

KLUB DŮCHODCŮ,
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání každé pondělí a středu začínají ve 
13 hodin.
Pondělí až pátek od 9 do 12 h stolní tenis, út a čt od 
14 h šipky.

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
O nedělích 15. 10. a 29. 10. se konají další hudební od-
poledne v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy).
Začíná se vždy v 15 hodin. Hraje malý dechový orchestr
Zlínská muzika, řízený Miroslavem Františákem.

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Pondělí 2. října v 10 h - VELKÉ KINO
CO JE ŠEPTEM
USA-2005-97 minut-titulky-WarnerBros. - (12)
V životě Sarah vládne pořádný chaos. Svému příteli slí-
bila, že si ho vezme, ale teď v ní toto rozhodnutí vzbuzu-
je strach. Romantická komedie s Jennifer Aniston,
Kevinem  Costnerem a Shirley MacLaine v hlavních ro-
lích. Režie: Rob Reiner                                                 

Středa 18. října ve 14 h - VELKÉ KINO
FINSKEM SE PSÍM SPŘEŽENÍM
Další pořad novináře a cestovatele Martina Dufka
z Pelhřimova nás tentokrát zavede do Finska.
Doba trvání pořadu je 40 minut; digitální fotografie a vi-
deo jsou doplněny o živý komentář a laponskou lidovou
i finskou populární hudbu.

Pátek 27. října v 17 hodin - KINO KVĚTEN
CASANOVA
USA-2005-108 minut-titulky-Falcon-(15)
Benátky v 18. století. On byl legendárním dobrodruhem,
jehož milostné úspěchy se staly inspirací pro tucty dal-
ších generací svůdců. Režie: Lasse Hallström                  

Vstupné 25 Kč. 
Změna programu vyhrazena

KLUBY DŮCHODCŮ

Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka se těší na set-
kávání se svými příznivci. Hraje k tanci i poslechu v kon-
gresovém sále hotelu Moskva. 

Odpoledne v rytmu se koná o nedělích 15. a 29. října
od 15 do 19 hodin.

Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín 
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193, 

e-mail: centrum.zlin@volny.cz

Kancelář: Po 9 - 11 a 14 - 16, Út 9 - 11, 
St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 16 - 18 hodin; 

Příprava snoubenců (pro snoubence i manžele): cyklus
čtyř přednášek probíhá každý měsíc - Termíny jsou 
5., 12., 19. a 26. 10. 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 

5. 10. Bramborová tiskátka, 
19. 10. Duchovní zamyšlení - beseda s P. Ivanem

Fišarem 
Klub maminek Zlín-Velíková - každé pondělí 

9. 10. Prohlídka ekologického hospodářství v Kostelci -
odjezd autobusem 8.45 hod z Velíkové 

16. 10. Výroba zvířátek z kaštanů 
16. 10. Výroba dekorací z dýní - s sebou dýni a nůž
23. 10. Procházka podzimní krajinou

Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9 a 10
hodin v tělocvičně na Zeleném. 

Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16.00 -
17.30. Termíny jsou 2. a 16. října.

ZVEME VÁS NA AKCE
Ozdoby ze sklíček a korálků + malování na sklo - 
5. října od 17 hodin.
Na všechny akce se hlaste předem v naší kanceláři.

Květiny z provázků ART TWIST + suchá vazba - 
19. října od 17 hodin.

Kurz aktivního rodičovství
- v průběhu osmi dopolední (vždy ve středu, první setká-
ní bude 18. října) budeme objevovat rodičovství z méně
obvyklého úhlu. Kurz je určen pro maminky, které jsou
na rodičovské dovolené s malými dětmi. Máme ještě ně-
kolik volných míst. 

Lesní čtvrť III/5443, www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, 
tel.: 577 436 945

2. října 19-21 hodin
Přednáška - ing. arch. I. Havlíček: Obloha jižní polo-
koule
Vstupné 25 Kč

7. října  18 hodin
Autorské představení: Martin Macháček "Běsna: The
Secret of Sand Inside Eyers rock"
Komorní divadelní představení mladého autora.
Vstupné 40 Kč

10. a 24. října  18-22 hodin
Deskové hry ALBIREO
Přijďte si zahrát tradiční i netradiční deskové hry.
Vstupné 20 Kč

16. října  19-21 hodin
Přednáška - ing. Pavel Cagaš: Zrcadlo, ukaž mi, co je
ve vesmíru nejkrásnější
Objekty v hlubokém vesmíru překypují tvary a barvami,
jaké na Zemi nemají srovnání. 
Vstupné 25 Kč

HVĚZDÁRNA ZLÍN

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

BIG BAND ZLÍN
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20. října  18-20 hodin
Přednáška - Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: O ničem
aneb vakuum současnosti
Přednáška o prázdnotě, jak ji dnes umí popsat fyzika.
Vstupné 40 Kč
23. října  19-21 hodin
Přednáška - Martin Kolařík: Proč už Pluto není pla-
neta?
Astronomové po 76 letech Pluto vyřadili ze seznamu pla-
net po složité diskuzi. Proč se tak rozhodli? 
Vstupné 25 Kč

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

VÝSTAVY:
Aleš Loch a Filip Lang - grafické listy a obrazy
Vernisáž výstavy: 3. října v 18 hodin. Vstup volný.
Výstava potrvá do 2. 11.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
v pondělí, středu a pátek od 20 do 22 hodin. (POZOR -
výjimka: V pondělí 9. října nebude hvězdárna veřej-
nosti přístupná)
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

Pod Stráněmi 2505, tel.: 577 434 428, 
unie-kompas@volny.cz, www.unko.cz

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
POZOR! Změna věkových kategorií v obou střediscích!
Pondělí 2. 10. ZAVŘENO

Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba:
Lucie Eliášová, tel.: 577 011 947
Otevřeno: po 16 - 19 h, út - pá  14 - 19 h
Zájmové dílny:  nabídka a termíny na www.unko.cz 

Klubové večery
Každé úterý od 17 do 18 hod.:

3. 10. Téčkohry
10. 10. Turnaj ve fotbálku
17. 10. Výtvarné řádění
24. 10. Naše - Vaše Téčko
31. 10. Z pohádky do pohádky 

Středisko pro mládež od 13  let, Divadelní 6
Kontaktní osoba:
Jitka Masařová, tel.: 577 018 876

Klubové večery
Čtvrtky od 18 do 19.30 hod.

5. 10. Beseda na téma: Satanismus
12. 10. Naše - Vaše Téčko
19. 10. Nezávislý podzim
26. 10. Moje parta

EXIT 316 
Diskusní klub k pořadu vysílanému Českou televizí út
17 - 18.30 h ve "žluté místnosti" v T klubu DOMA na
Divadelní ul.
Kontaktní osoba: 
Martina Stavjaníková, tel.: 577 434 428 

POZOR!
Sobota 7. 10. ve 14 hod. BREAK BATTLE nízkopraho-
vých klubů Zlínského kraje. 

Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, 
760 05 Zlín

Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

SKM Zlín realizuje projekty podpořené EU 

Volný vstup:                                      
Klub pro děti 11 - 14 let, út, st, čt, pá 14.30 hod.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

UNIE KOMPAS

Klub pro mládež 
od 14 let, st, čt 16 hod., út, pá 14.30 hod.

Klub pro dospělé ne 17 hod.

Nealkodiskotéky: 6. a 20. 10. (19 - 23 hod.)    

Zájmové kroužky:
Zpívání (dětská schola), rukodělný pro děvčata, kouzel-
nický, tenis, keramický - děti a dospělí, kytara, drama-
ticko - pohybový, malá kopaná, modelářský, středověký
- chlapci, volejbal 

Veškeré informace a přihlášky obdržíte v recepci 
klubu.

NOVINKA! 
Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let, cvičení, diskuse, ka-
várna 
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občer-
stvení a nealkoholické nápoje.

Opět bude pro dospělé nedělní kavárna, cvičení pro že-
ny, malá kopaná, volejbal - viz nástěnky.

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI

Taneční hodiny - PODZIM  2006
ZÁPIS, Dům kultury 12 - 16.30 h

KURZY pro studenty 
Žáky středních i vysokých škol - 16 lekcí (jedna lekce - 
3 vyučovací hodiny)
Mikulášská a Vánoční prodloužená, etiketa v praxi, mód-
ní tance, až 20 tanců

ZÁKLADNÍ   -   POKRAČOVACÍ   -   SPECIÁLKY
KURZY pro děti  7 - 14 let  -  taneční, pohybové, mažo-
retková skupina
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk 
nerozhoduje
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, 
věk 8 - 14 let

NOVINKA! D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů pro děti a mládež 12-17
let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd. Stanete se čle-
nem celorepublikového DANCE CLIP CLUBU, zúčastníte
se soutěží tanečních videoklipů.
HIP- HOP, STREET DANCE
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad.
Pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací

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

TANEČNÍ KLUB FORTUNA
Tel.: 608 831 203, 577 222 028, 

e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz, 
www.tkfortuna.cz

Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci a pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
- pro skupinky i jednotlivce

Baby klub od 5 let 
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na
sportovní společenský tanec

Junior klub od 12 let
Systematická příprava pro sportovní společenský tanec

Sportovní společenský tanec a plesové choreografie
Profesionální vedení pro mládež od 15 let
Moderní taneční směry od 12 let

Senior klub
Soutěžní i amatérský tanec bez omezení věku.

TANEČNÍ ŠKOLY

Individuální lekce a semináře s předními českými
lektory.

Výuka:
Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné,
Louky, Fryšták a Beseda Otrokovice.
Informace a přihlášky celoročně na výše uvedených kon-
taktech.

STUDIO GEMINI 

VÝUKA FLAMENKA
Otevíráme ještě další  kurz pro začátečníky, na který jste
srdečně zváni. O víkendu 28. a 29. 10. se uskuteční se-
minář flamenka s Janou Drdáckou z Prahy, pro začáteč-
níky i mírně pokročilé.
Informace na tel. 602 184 594 nebo www.studiogemi-
ni.cz

TANEČNÍ STUDIO BELLY DANCE GROUP APHRODITÉ
Dlouhá ul., budova Wimers, 2. patro. www.aphrodite.cz 

Farídah - tel. 604 205 414
Pondělí 15 h - děti začátečníci, 16 h děti - pokročilé,
18.30 h - ženy začátečnice
Jasmína - tel. 776 009 097
Pátek 17.30 h - začátečníci, 18.30 h - mírně pokročilí

Tel. 577 914 180, www.zoolesna.cz

Zlínská zoologická zahrada je otevřena každý den v roce.
Během letního období mohli návštěvníci využívat ke
vstupu do zoo obou pokladen - hlavní i sezonní. K ob-
čerstvení slouží čtyři stylové restaurace. 
V kolekci Zoo Zlín je téměř 220 druhů zvířat. K nej-
atraktivnějším patří sloni, žirafy, gorily, tygři, lvi, medvě-
di, tučňáci a lachtani. Dominantou areálu je romantický
zámek vybudovaný v letech 1887 - 1894. Zámecký park
obsahuje téměř 600 druhů vzácných dřevin a variet do-
sahujících stáří až 270 let. 

Otevírací doba: 
říjen 8.30 - 17 h, pokladna: 8.30 - 16.30 h
Otevírací doba zámku Lešná:
všední dny (kromě pondělí) - pouze objednané zájezdy
soboty, neděle, svátky: 9 - 16 h

Vstupné:
dospělí 75 Kč, studenti, důchodci 65 Kč, děti 55 Kč

Program:
8. 10. Světový den zvířat - Seiferos v Zoo Zlín
V rámci Světového dne zvířat zavítá do zlínské zoo popu-
lární sokolnická skupina Seiferos. Můžete se těšit na ho-
dinové vystoupení, které proběhne v dolní části areálu
na Jelení louce. Pro děti bude připraven i zábavný kvíz
o atraktivní ceny.

6. 10. a 13. 10. Večerní lampionové prohlídky
Na čtyřech stanovištích - u lachtanů, tučňáků, žiraf
a slonů,  budou po celý večer (od 19 h do 21 h) k dispo-
zici pracovníci zahrady se zajímavými informacemi
o chovaných zvířatech. Ti, co si zapomenou vzít lampion,
si budou moci celou lampionovou soupravu zakoupit při
vstupu do zoo. 

14. 10. Slavnostní otevření tropické haly
Nová tropická hala Yucatan bude za účasti primátora
statutárního města Zlína Mgr. Tomáše Úlehly slavnostně
otevřena v 15 hodin. 

Možnost přihlášení do jednotlivých tanečních oddělení
na školní rok 2006/07: přípravka (od tří let), baletní ško-
lička (od 5 let), chlapecký Disco team (od 7 let), disco
dance, hip hop, floor dance, show dance (od 7 let a výše),
jazzový a výrazový tanec (od 10 let), taneční skupina (od
15 let), profi dance (pro pokročilé tanečníky).
Informace v pracovní dny v čase 9 - 15 hodin na telefo-
nech 577 211 809, 577 218 708, 739 141 082 anebo na
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz

DOMINO

ZOO ZLÍN

Ř í j en  v  ku l tu ře
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Ří jen  v  ku l tu ře

ANGELICA STUDIO,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)

5. 10. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnostika na
EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů z koneč-
ků prstů

Přednáška:
12. 10. Ing. J. Sedlářová a E. Vohárová: Kolagen ze
sladkovodních ryb jako řešení.
Seznámení s přírodní bílkovinou jako lékem. Začátek
v 17.30 h. (Účast nahlásit předem). 

19. 10. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdra-
votních problémů pomocí vaší karmy, aromaterapie, de-
toxikační programy.

23. 10. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů
metodou návratu do minulých životů.

Masáže - klasické, relaxační, aromatické
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170
nebo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail:
jindra.muzna@quick.cz 

FENG SHUEJ
Od 21. října bude zahájeno dálkové studium Feng Shuej
ve Zlíně. Studium bude zahrnovat postupy Školy tvaru
a kompasu. K dispozici budou skripta. Ukončení studia
je diplomem. Studium bude otevřeno jen při dostateč-
ném zájmu. Přihlásit se můžete e-mailem info@feng-
shuej.info nebo telefonicky 608 420 584, více informací 
na webu www.fengshuej.info. 

Internetové a jednou měsíčně intenzivní osobní vedení
při studiu feng shuej, astrologie a dalších praktických
esoterních oborů.
Vhodné zvláště pro mladé do 30 až 35 let. Info na tel.
775 111 051.

REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ ZLÍN
V rámci akce občanského sdružení Šance pro život pořá-
dá pro rodiče a děti nejen s handicapem následující pro-
gram:
25. 10. od 14.30 do 17 hodin - Keramika
Výroba misek kuličkovou technikou, tvoření ozdobných
kachlí, drobnosti z hlíny
Adresa: Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, 760 01
Zlín - Nivy, rehabilitacnistac@tiscali.cz

FILATELISTICKÁ BURZA
Zveme vás na celostátní filatelistickou burzu známek
a pohlednic, která se koná v Domě kultury 15. října od
7.30 do 11.30 hodin.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽENA V POHODĚ
zve na podzimní výlet do Prahy v pátek 27. - sobota 
28. 10. s ubytováním na Vinohradech, s návštěvou diva-
dla, cesta vlakem. 
Cena asi 1000 Kč. 
Přihlášky na tel. 731 931 262.

ŠKOLIČKA KOŤATA
nabízí v příštím školním roce pohybovou výuku pro děti
a otevírá tyto obory:
Hudebně taneční 
Hudebně taneční - pro děti 3 -7 let
Sportovní - Kocouři - pro chlapce 3,5 - 7 let

Novinka! Hudebně pohybové a dramatické kurzy pro
děti v sále na Čepkově:
Maminko, tatínku, běž si nakoupit! 
Každé úterý od 16 h.
Informace na tel. 607 606 928 a www.kotata-zlin.cz

POBYTY PRO NEZADANÉ:
Host. vrchy 6. - 8. 10. - country víkend s grilováním,
Mikuláš v Luhačovicích 1. - 3. 12.,
Silvestr v Luhačovicích a v Rožnově.
Informace:
Agentura Harmonie, nám. Míru 61,
tel. 577 436 113, 602 779 579, 732 919 919, info@se-
znamka-harmonie.cz

RŮZNÉ
PŘEDNÁŠKY
Filozofa a psychologa doc. PhDr. Pavla Hlavinky, PhD.
Prožitkově relaxační přednášky. 
Pro ženy v pondělí v I. internátě nad Obchodní akademií
2. 10. a 9. 10. 
Muži jsou zváni do Čajchány Gato na Podlesí  ve středu
4., 11. a 18. 10. Vždy od 18 do 20 hod. 
Přihlášky a info na tel. 775 111 051.

SPOLEČNOST ŽIVOT A ZDRAVÍ
zve k setkávání nad Biblí - pravidelně vždy 1. a 3. středu
v měsíci v 17.30 hod. na Drofě, kont. tel.: 732 148 025,
vstup volný

Čtvrté setkání cestopisných přednášek v sobotu 7. 10.
v 16 hod. KANADA MÝMA OČIMA, doplněno videopro-
jekcí.
Sál modlitebny CASD, Tyršova ul. 1108, Malenovice, 
tel.: 732 148 025, vstupné dobrovolné.

PŘÍRODNÍ LÉČENÍ KATEŘINY TREIBEROVÉ
Léčím akutní i chronické potíže.
Informace a objednávky denně na tel. 776 356 092.
K. Treiberová zasvěcuje do Reiki I, II i III. st.

NADACE HNUTÍ GRÁLU  
pořádá 18. 10. v 17 hod. přednášku "Jak svou komuni-
kací můžeme přetvářet vztahy s druhými lidmi".
Koná se v kinosále Centroprojektu, přednášejí manželé
Pavel a Tatjana Kopřivovi.

KLUB VĚDOMÍ SRDCE
zve na přednášky, seminář a pravidelné setkávání kaž-
dou středu od 17.30 h, tř. T. Bati 3772 (proti zast. MHD
Věžové domy), info 731 109 568 
17. 10. v 17.30 h - Večer s Ernestínou Velechovskou,
jak se jinak podívat na běžné problémy života  

30. 10. v 17.30 h - Jak se stát svým vyšším já? - nás
naučí Ludmila Kaletová 

Tajemství vnitřní síly a moudrosti se koná  7. - 8. 10.
s pokračováním 21. - 22. 10. - dvouvíkendový seminář.
Cena 1600 Kč. 
Bližší info www.ernestina.cz, 724 104 980. 
Lektor B. Gerychová. 

SMRT - ZROZENÍ DO SVĚTLA
Přednáší  Pavla Mašková a psycholog Mgr. Pavel Veselý 
1. 11. v 18 h v přednáškovém sále muzea - Zámek, Zlín 

NADACE T. BATI
Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083 
13. října v 19 h Koncert - Sestry Steinovy - velká na-
děje českého písničkářství.

31. října v 18 h Maaketaton, dcera Nefertiti
a Achnatona, přednáška ing. Michaela Balíka. 

KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Alexandra Dubská, terapie, poradenství, konstelace
Telefon  + 420 577 657 520, mobil + 420 776 698 871

AGENTURA VICTORIA
tel. 777 58 53 11 
nebo zelinkova.lenka@centrum.cz
12. 10.  Decoupage na servírovací tác
Naučíte se techniku "Nová decoupage". Začátek v 16
hod.

26. 10. Smaltovaný šperk
Výroba smaltovaných šperků. Začátek v 16 hod.
Místo konání obou kurzů: regenerační a masérské cent-
rum Elisté

ASTROLOGICKÁ ABECEDA
Ivana Sýkorová, astrologické poradenství, konzultace,
přednášky
tel.: 777 283 342, e-mail: ivankas@iol.cz,  
http://www.ivankasykorova.wz.cz
15. 10. ve 13 h Čajovna Pohoda na Sadové

Karma a osudové příležitosti
Jak naplnit svůj osud a plně využít životní příležitosti.
Relaxační přednáška pro ženy. 
Bližší informace a rezervace míst na tel. 777 283 342,
nebo e-mailu: ivankas@iol.cz.

90 let Vlasta Cihlářová      
91 let Břetislav Novotný         

Augustin Pokluda          
Jaromíra Pospíšilová     

92 let Anna Krčmářová     
František Máčala          
Božena Fišerová      
Jiřina Bobalová         
Leopoldina Pencová        
Terezie Mařáková          
Bohuslav Václavík      
Marie Žalková       

93 let Františka Gricová          
Vlasta Tomíčková       
František Maňas           
Anna Bartková        

94 let Václav Eminger         
95 let Adela Besedová        
96 let Alois Krchňák          

Terezie Otevřelová      
Růžena Babincová       

97 let Žofie Žaludková         
Františka Lapčíková 

8. 9. 2006
Michal Březík, nar. 7. 4. 2006, 2. května
Tereza Jarošová, nar. 3. 4. 2006, Budovatelská
Robin Šilberský, nar. 5. 4. 2006, Lidická, Malenovice
Jonáš Pavlíček, nar. 3. 4. 2006, Slunečná
Eliška Mezihoráková,  nar. 24. 3. 2006, Středová
Jakub Jan, nar. 23. 3. 2006, Česká
Ivana Holá, nar. 30. 3. 2006, tř. T. Bati
Lukáš Zbořil, nar. 6. 4. 2006, Podlesí
Tereza Bartoňová, nar. 13. 4. 2006, Podlesí
Sandra Panošová, nar. 6. 4. 2006, Okružní
Filip Langer, nar. 4. 4. 2006, Hluboká
Sára Světlíková, nar. 11. 4. 2006, Želechovice nad Dřev.
Tereza Tomanová, nar. 3. 4. 2006, Zálešná
Oliver Solanský, nar. 6. 4. 2006, Podvesná
Elena Grácová, nar. 3. 4. 2006, Sokolská
Sára Kozáková, nar. 10. 4. 2006, Kúty
Alžběta Strnadová, nar. 13. 4. 2006, U Sokolovny
Marie Spáčilová, nar. 8. 4. 2006, Padělky
Johana Šošolíková, nar. 4. 4. 2006, Nivy
Tomáš Habrovanský, nar. 4. 4. 2006, Zámecká, Štípa
Linda Pešková, nar. 13. 4. 2006, U Sídliště, Malenovice
Simona Minarčíková, nar. 2. 4. 2006, 

Brigádnická, Malenovice
Alexandr Maňák, nar. 4. 4. 2006, 

Přílucká, Želechovice nad Dřev.
Daniel Mahušek, nar. 8. 4. 2006, Kamenná
Tereza Michálková, nar. 4. 4. 2006, Budovatelská

5. srpna, radnice
Richard Květák, Katarína Prcinová (Zlín, Zlín)
Petr Ticháček, Michaela Pavlovská (Zlín, Zlín)
Tomáš Zelík, Gabriela Kunetová (Zlín, Zlín)
Martin Sedláček, Dita Vavrovská (Zlín, Praha)

12. srpna, zámek Lešná
Dalibor Pícka, Jitka Strnadelová (Brno, Zlín)
Tomáš Blažek, Barbora Hanusová (Kunovice, Zlín)

12. srpna, hrad Malenovice
Martin Dědek, Pavla Čípová (Zlín, Zlín)

18. srpna, radnice
Jan Kišš, Romana Bližňáková (Zlín, Slopné)
Martin Souček, Gabriela Fejtková (Zlín, Zlín)

19. srpna, radnice
František Bursa, Martina Klosová (Zlín, Zlín)
Michal Šůstek, Marta Šůstková (Zlín, Zlín)
Bohdan Řiháček, Monika Fuksová (Zlín, Tečovice)
Radomír Chlup, Oxana V. Smirnova (Zlín, Zlín)
Michal Peška, Lenka Vojtková (Zlín, Zlín)
Zdeněk Švub, Ivana Kmentová (Vizovice, Zlín)
Jan Michlík, Irena Vybíralová (Zlín, Zlín)
Jan Kaňka, Radka Vystavělová (Zlín, Zlín)
Petr Hrnčiřík, Alena Srnková (Zlín, Zlín)

19. srpna, zámek Lešná
Roman Michalovič, Ivana Kočiková (Zlín, Zlín)
Richard Kučera, Martina Novotná (Zlín, Napajedla)
Zdeněk Bodlák, Edita Miková (Zlín, Podkopná Lhota)
Jaroslav Borecký, Sabina Palková (Zlín, Zlín)

26. srpna, zámek Lešná
Jan Gajdůšek, Renáta Mušálková (Zlín, Zlín)

SŇATKY - SRPEN 2006

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – ŘÍJEN 2006



17

TÝDEN ZDRAVÍ – 9. AŽ 15. ŘÍJNA
Pondělí 9. - 13. října 2006
Cvičíme všichni (250 pozvaných dětí z jiných

škol), jóga pro malé děti, mimořádné číslo školní-
ho časopisu, projekt - Mňam, setkání s družební
školou ze SR - Martina, aerobic, posilovna, muzi-
koterapie atd.

ÚTERÝ 10. ŘÍJNA 2006
"Jíme dobře, jíme zdravě, cvičení pak zvlád-

nem hravě"
Techniky dechové rehabilitace, respirační fyzio-

terapie, inhalační terapie. 
Co všechno se dá vytvořit z ovoce a zeleniny -

důraz nejenom na chuť, ale i vzhled (pro děti, kte-
ré mají problémy s jídlem).

Dětské centrum Zlín, p.o., Burešov 3675

Prevence kardiovaskulárních nemocí a zdra-
vý životní styl 

15 - 18 h, obřadní síň, radnice
Přednáška. Český červený kříž

Sahadža jóga
Jak udržet rovnováhu a fyzické zdraví v dneš-

ním světě?
18 h, Centrum Sahadža jógy, nám. T.G.M. 588,

2. p.

STŘEDA 11. ŘÍJNA 2006
Den otevřených dveří v Rodinné poradně

a Centru prevence, 8 - 18 h
Rodinná poradna (tel. 577 210 809) - celý den

možnost osobních, telefonických i internetových
konzultací s psychology a sociální pracovnicí. 

● v 15 h - "Domácí násilí" - jak mu předchá-
zet a jak je řešit, když už se děje (beseda)

● "Hodíme se k sobě?" - možnost ověřit si mí-
ru partnerské shody ve vztahu 

Centrum prevence (tel. 577 210 356) - celý den
možnost osobních, telefonických i internetových
konzultací s psychology - pro mládež, rodiče a pe-
dagogy na téma drogy a další problémy v období
dospívání. Dopoledne možnost exkurze nebo be-
sedy o činnosti CP pro školy. Odpoledne ukázka
práce v artedílně - možnost vyzkoušet si různé
techniky. Dobrovolnická činnost a dobrovolníci
v Centru prevence - informace o možnosti zapojit
se do peer-programu CP.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy a Centrum prevence ve Zlíně, se sídlem ve
vile U náhonu č. 5208, www.volny.cz/poradna.zlin

Sociální služby pro diabetiky
8.30 - 15.30 h, místnost 104, radnice
Měření glykémií, měření tlaku pro veřejnost,

možnost zakoupení glukometrů od firmy Abbott
za výhodné ceny. Svaz diabetiků ČR. 

První pomoc 
10 - 14 h, podloubí radnice
Ukázky první pomoci, anketa.
15 - 18 h, obřadní síň, radnice
Přednáška. Český červený kříž

Arteterapeutické odpoledne 
14 - 17 h, Střední zdravotnická škola Zlín,

Bartošova čtvrť, červené patro
Arteterapie je určena pro seniory, žáky školy

i malé děti.

ČTVRTEK 12. ŘÍJNA 2006
Den otevřených dveří v EDUCO Zlín
10 - 16 h, tř. T. Bati 385, budova VITAR, 4. p.
Středisko rané péče a pomoci rodinám se zdra-

votně postiženými dětmi EDUCO Zlín, Občanské
sdružení zaměřené na pomoc rodinám s dětmi od
narození do 7 let s mentálním, pohybovým, kom-
binovaným postižením a ohroženým vývojem.

Prevence následků osteoporózy 
16 - 18 h, obřadní síň, radnice
Přednáší MUDr. Šindlář. 
Pořádá Český červený kříž

Metoda pevného objetí ve výchově dětí 
16 - 18 h, místnost 104, radnice
Přednáší Mgr. Mikulková. Poradna pro ženy.

Návštěvní odpoledne
v Centru pro respiračně oslabené děti s ochut-

návkou pomazánek a pochoutek z jablek. Koná se

v centru, Budovatelská 4820 na Jižních Svazích
od 12 do 17 h.

Na prohlídku centra jsou zváni všichni, kdo se
zajímají o práci s dětmi s respiračními problémy.

PÁTEK 13. ŘÍJNA 2006
Den otevřených dveří v EEG biofeedback

centru
9 -14 h, tř. T. Bati 385, budova VITAR, 4. p.
Biofeedback centrum se zaměřuje na proble-

matiku dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí - speci-
ální programy, zaměřené na rozvoj komunikace,
pozornosti, grafomotoriky a metoda eeg biofeed-
back - trénink žádoucí aktivity mozkových vln.

Muzikoterapie
Příznivé působení hudby na zdraví člověka po-

dle indické tradice.
18 h, Centrum Sahadžajógy, nám. T.G.M. 588,

2. patro

SOBOTA 14. ŘÍJNA 2006
Šance pro život a Rehabilitační stacionář

Nivy
Pořádají od 9 do 18 hodin v Academia centru

UTB, Mostní ul., výstavu kompenzačních pomů-
cek pro děti a dospělé s hendikepem. Součástí vý-
stavy budou i odborné přednášky.

NEDĚLE 15. ŘÍJNA
Koncert Lenky Adamové, absolventky hudeb-

ní indické akademie - 17 h, Baťova vila

TÝDEN ZDRAVÍ VE ZLÍNSKÝCH ŠKOLÁCH 

Základní škola, Křiby 4788
9. 10. Metoda dobrého startu v 1. A a 1. B

10. 10. Relaxační hodina pro všechny 
11. 10. Projekt Kamarádi
12. 10. Projekt Mňam - i na prvním stupni si

sami umíme připravit zdravou svačinku. Zdravý
životní styl ve 3., 4., 5. a 7. třídě (v hodinách vý-
tvarné a pracovní výchovy a anglického jazyka). 

13. 10. "Cvičme všichni II" - program pro děti ze
zlínských škol a speciální školy Lazy v tělocvičně
ZŠ Křiby.

Akce probíhající ve škole během týdne: aerobik
a posilovna o velké přestávce, jóga pro malé děti,
výstavka ovoce a zeleniny nejen ve vestibulu školy,
mimořádné číslo školního časopisu a další akce.

Základní škola Zlín, 
Okružní 4685

9. 10. Komunitní kruhy, relaxační aktivity
10. 10. Zeleninový den (ve vyučování a ve škol-

ní jídelně), Ekologické výukové programy
11. 10. Sportovní vycházka s ekologickými ak-

tivitami
12. 10. Cvičí a tancuje celá škola (využití pře-

stávek)
13. 10. Ovocný den
14. 10. Den zdraví ve zdravé škole - den otevře-

ných dveří pro obyvatele sídliště Jižní Svahy,
ochutnávka pokrmů zdravé výživy, zásady první
pomoci, měření tlaku, prodejní výstavky vitamino-
vých doplňků, müsli výrobků, aromaterapie,
ukázky lidových řemesel, sportovní turnaj ve vo-
lejbale, sportovní soutěže pro rodinné týmy, aero-
bik, relaxační cvičení.

Základní škola Zlín, 
Nová cesta 268, Zlín - Štípa 
V nové ekologické učebně bude celý týden vý-

stava "Plody sadů a zahrad", uskuteční se ukáz-
ka moštování s ochutnávkou - žáci 5. tříd.
Výstavka bude ukončena degustací

Aerobik pro zdraví - denně během přestávky
(10.20 - 10.30 h), tělocvična.

Cvičení aerobiku pro zájemce z řad dětí i do-
spělých.

Turistická vycházka do okolí školy
- v rámci tříd 

Výstava výtvarných prací na téma Zdraví -
budova školy

(Termín akcí závislých na počasí upřesní škola
v daném týdnu.)

TEPELNÁ POHODA
PROSTŘEDÍ

Úkolem otopných ploch je dodat do vytápěného
prostoru takové množství tepla a takovým způso-
bem, aby v něm byla vytvořena tepelná pohoda.
Pokud zrovna nestavíme nový dům, tak musíme
využívat stávající otopnou soustavu. Ale i její pů-
sobení lze ovlivnit k zajištění tepelné pohody.
Hlavními vlivy jsou:

● směr a rychlost proudění vzduchu
● rozložení teplot ve vytápěném prostoru
● povrchové teploty okolních ploch

V tomto příspěvku budou popsány pouze pro-
cesy probíhající při vytápění otopnými tělesy.
Nelze je nijak aplikovat pro podlahové či jiné způ-
soby vytápění.

Subjektivní pocit tepelné pohody je stav, při
němž je zachována rovnováha metabolického tep-
la a tepla přiváděného, resp. odváděného.
Množství vyprodukovaného metabolického tepla
závisí na tělesných proporcích, činnosti, duševní
a tělesné kondici, stavu a věku.

Značný vliv na tepelnou pohodu mají teploty
okolních ploch a proudění vzduchu. Chladné stro-
py či teplé stěny vždy působí příznivěji než teplé
stropy a chladné stěny. Toto zvýšení tepelné po-
hody je dalším přínosem současného trendu za-
teplování objektů.

Poklesne-li účinná teplota okolních ploch 
o 1 °C, hodnotí to člověk sedící v klidu stejně jako
pokles teploty vzduchu o tuto hodnotu. Čím men-
ší rozdíl tyto dvě teploty vykazují, tím je jejich vliv
na tepelnou pohodu příznivější. Rozdíl obou teplot
by neměl být větší než 3 °C. Tohoto stavu lze 
dosáhnout jen velice těžko. Prakticky neexistuje
okno, které by mělo tuto vlastnost. Povrchová 
teplota okna se součinitelem prostupu tepla
U=1,5 W/m2K bude při vnější teplotě -12 °C asi
14 °C. Na okenní ploše vzniknou chladné proudy
(až 60 m3/h, jedná se o celkový objem proudícího
vzduchu kolem okna, nikoli objem chladného
vzduchu z venku), které budou padat k podlaze
rychlostí až 0,3 m/s. Vzniklé proudění u sedící
osoby navozuje již pocit chladu. Opačným přípa-
dem je otopné těleso s vysokou povrchovou teplo-
tou. Těleso umístěné pod oknem zabrání chladné-
mu proudu vzduchu dostat se až k podlaze
a vytvořit tak oblast lokální tepelné nepohody. Pro
dosažení optimálního teplotního profilu je proto
třeba volit tělesa pokud možno v celé délce okna.
Respektování této podmínky dovolí snížení vstup-
ní teploty otopné vody do tělesa až o 20 °C.
Většinou je ale délka otopných těles již dána a po-
kud není tato podmínka splněna, je třeba tento
nedostatek vhodným způsobem eliminovat, třeba
závěsy. Ty působí jako izolace a snižují tepelné
ztráty okna. Provedená měření neprokázala, že by
současné snížení výkonu otopného tělesa negativ-
ně ovlivnilo tepelnou pohodu v místnosti nebo
zvýšilo spotřebu tepla.

Celkový tepelný výkon otopné plochy je sou-
čtem tepelného toku sdíleného do okolního pro-
storu sáláním a prouděním. Všeobecně se dá říct,
že u deskových otopných těles je sálavá složka vli-
vem větší průmětné čelní plochy o několik procent
větší než u těles článkových. Přenos tepla do pro-
storu sáláním je úměrný povrchové teplotě otop-
ného tělesa. Nelze samozřejmě požadovat, aby
rozdíl teplot tělesa a vzduchu nebyl větší než již
zmíněných 3 °C, ale vstupní teplota otopné vody
80 °C je také zbytečně moc. Pro efektivní provozo-
vání otopné soustavy se má teplota otopné vody
na vstupu do tělesa pohybovat v rozmezí 50 až 
65 °C a teplotní spád do 20 K.

Jak je vidět, pro pocit tepelné pohody není vždy
důležitá jenom vnitřní teplota vzduchu, ale i další
faktory. Ty příznivé je potřeba podpořit, nepřízni-
vé naopak vhodně potlačit. Důležitou roli v této
oblasti zaujímá vhodné rozmístění nábytku, pro-
vozování otopné soustavy na vhodných paramet-
rech, u nových instalací správná volba druhu,
rozměrů a umístění otopných těles.

Pavel Belza
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V souvislosti se zahájením nového akademic-
kého roku 2006/7 došlo na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně k poměrně masivnímu nárůstu
počtu zaměstnanců. Bylo přijato celkem 79 no-
vých zaměstnanců (58 akademických pracovní-
ků, 1 zahraniční vědecko-výzkumný pracovník
a 20 technicko-hospodářských pracovníků).
Univerzita tak má v současné době 681 za-
městnanců (z toho je 380 akademických a vě-
deckých pracovníků). Ti společně s 10 000 stu-
denty UTB tvoří podstatnou část populace
města Zlína. 

Třináct z celkového počtu nově přijatých za-
městnanců tvoří čerství absolventi. Vzhledem
k tomu, že univerzita hodlá v brzké době do-
sáhnout plné dvojjazyčnosti, musí všichni přijí-
maní zaměstnanci prokázat, kromě patřičného
vzdělání, také znalost anglického jazyka
a schopnost komunikace v něm (přiměřeně ke
své pozici). 

Ze čtyř fakult zlínské univerzity jich nejvíce
přijala Fakulta technologická, která od 18. září
2006 zahájila studium ve dvou bakalářských
studijních programech na detašovaném praco-
višti UTB v Uherském Hradišti (v areálu býva-
lých kasáren). Tamtéž otevřela jeden bakalář-
ský studijní program i Fakulta multimediálních
komunikací. Další aktivitou UTB v Uh. Hradišti
je dvousemestrální intenzivní kurz češtiny pro
cizince, do kterého se přihlásila stovka zahra-
ničních studentů.  

Mgr. Jana Brázdilová

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
Letos na podzim organizace Junák - svaz

skautů a skautek ČR ve spolupráci s nadací
Člověk v tísni pořádá už třetí ročník dobročin-
né akce s názvem Postavme školu v Africe.
Skautky a skauti po celé republice se zúčast-
ňují sbírky, jejíž výtěžek je použit na stavbu
škol pro africké děti. Prostředky získané ve
dvou předchozích ročnících byly použity na
stavbu tří škol v Etiopii. 

K letošnímu ročníku, který proběhne ve
dnech 10. - 12. října, se přidají také skauti ze
Zlínska. Připraven je doprovodný program na
zlínském náměstí Míru a před Společenským
domem v Otrokovicích.

Pokud v těchto dnech budete procházet
centrem Zlína nebo Otrokovic a potkáte skau-
ty s kasičkami, vzpomeňte si na děti v Africe,
jejichž snem je možnost učit se alespoň číst
a psát.

I málem můžete splnit něčí sen. -OM-

S novým školním rokem přichází také
širší nabídka výukových programů
a akcí zaměřených na environmentální
výchovu, vzdělávání a osvětu. V základ-
ních školách na Zlínsku se některé
z nich staly již tradicí, jiné si svou cestu
k využití teprve hledají.

Na rozšíření školních výletů a terén-
ních výukových programů se pro násle-
dující školní rok zaměřilo především
Ekocentrum Čtyřlístek. Žáci základ-
ních a středních škol s ním mohou vy-
razit například na dvoudenní výlety do
Hostětína a Hájenky Kopřivnice nebo na
vzdělávací procházku po Pasekářské
stezce v Želechovicích a nově zrekon-
struované naučné stezce v Lukově.

S novými programy přichází kromě
Ekocentra Čtyřlístek a Domu dětí
a mládeže Astra ve Zlíně poprvé také
Základní škola ve Štípě. V ekologické
učebně poblíž zahradního jezírka chce
uskutečňovat výuku přírodovědně za-
měřených předmětů a nabídnout její
prostory ke vzdělávání také ostatním
školám. Ani ostatní školy však v envi-
ronmentálním vzdělávání svých žáků
nezahálejí a obohacují své programy
o nové podněty a nápady. Jednou z nich
je bezesporu Základní škola Křiby. Od
roku 2004 je členem sítě Přidružených
škol UNESCO, která se na výchovu
k ochraně životního prostředí orientuje
a realizuje pro své žáky ekologické bese-
dy. Podobně se po této stránce rozvíjí
i Základní škola v Kvítkové ulici.
Dlouhodobě spolupracuje s DDM Astra
a Ekocentrem Čtyřlístek, aktivně pod-
poruje některé významné ekologické
dny a účastní se mezi-
národního projektu
Globe. Ten se zaměřuje
na sledování životního
prostředí v místní i glo-
bální úrovni a vede stu-
denty k samostatnému
uvažování.

S novým projektem
Neznáme se?! přišla
Základní škola
v Malenovicích. Jeho
náplní jsou aktivity pro
zlepšení a udržení stavu
přírody v okolí školy,
malenovického hradu
a rybníku. Škola rovněž
podporuje ekologicky
významné dny a spolu

se Základní školou ve Štípě a Velkém
Ořechově se účastní terénního výzkumu
Krajina za školou, sledujícího vývoj kra-
jiny, kultury, historie a architektury.

Ekologicky významné dny v říjnu
1. 10. - Světový den vegetariánství
Slaví se od roku 1977, kdy jej vyhlá-

sila Severoamerická vegetariánská spo-
lečnost. O rok později byl tento den pod-
pořen Mezinárodní vegetariánskou unií.

2. 10. - Světový den hospodářských
zvířat

Slaví se v den narození Mahátma
Gándhího.

3. - 10. 10. - Světový týden zvířat
(4. 10. Světový den zvířat)

Slaví se na počest sv. Františka
z Assisi, který celý svůj život zasvětil pé-
či o nemocná a opuštěná zvířata. Od ro-
ku 1931 se slaví po celém světě. 

11. 10. - Mezinárodní den za ome-
zení přírodních katastrof

Vyhlašuje OSN.
20. 10. - Den stromů
Vyhlášen v USA v roce 1872. V Če-

chách byl poprvé pořádán v roce 1906.
21. 10. - Den původních odrůd jab-

lek
Inspirováno dnem zvaným Apple Day,

který se v tento den slaví ve Velké
Británii.

Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Ekoporadna, II. budova Městského
divadla ve Zlíně

Tel.: 577 636 314, 
e-mail: eko4listek@seznam.cz

www.eko.ecn.cz

E KO L O G I E  N A  Z L Í N S K U

I takto může vypadat stěna ztvárněná sprejery, kteří
v rámci alternativního trestu za nelegální pokreslení té-
to plochy svůj skutek odpracovali novou kresbou, která
však má vztah k místu a zajímavě oživuje tuto část
Centrálního parku na Jižních Svazích.

Ekologické programy ve školním roce 2006/2007

ZLÍN - Zlínská radnice upozorňuje firmy
a organizace, které mají zájem o účast na
Vánočním jarmarku na náměstí Míru ve
Zlíně, že jediným organizátorem této akce je
oddělení cestovního ruchu, vnitřních
a vnějších vztahů Magistrátu města Zlína
(OCRV a VV). „V posledních týdnech se na
nás telefonicky obrátilo několik tradičních
prodejců, které kontaktovala soukromá fir-
ma a nabízela jim účast na zlínském vánoč-
ním jarmarku. Rádi bychom proto všechny
upozornili, že tuto akci pořádá pouze zlín-

ská radnice. S žádnou soukromou firmou
v tomto případě ani nespolupracujeme,“
uvedla Radka Kaňková z OCRV a VV pově-
řená pořádáním jarmarků.

Vánoční jarmark ve Zlíně se koná v ter-
mínu 14. - 22. prosince 2006 na náměstí
Míru. Přihlášky přijímá příslušné odděle-
ní již nyní. Povoleny jsou pouze řemesla
a lidová tvorba. Součástí jarmarku bude
kulturní program, dřevěný betlém, zvonič-
ka a vánoční dílna pro děti i dospělé.

-red-

Vánoční jarmark ve Zlíně pořádá radnice
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V minulém čísle jsme vás seznámili s mine-
rálními, akrylátovými a silikátovými omítkami.
Dnes vás seznámíme s vlastnostmi nejlepší
omítky, kterou můžete na fasády použít, a to si-
likonové omítky.

SILIKONOVÉ OMÍTKY:
Vlastnosti: tenkovrstvá pastózní omítka,

vhodná pro vnější i vnitřní použití. Omítka je
vyrobena na bázi vodní emulze silikonové prys-
kyřice a po promíchání v nádobě je připravena
k okamžitému použití. Nejlepší řešení pro fasá-
dy s vysokým rizikem znečištění - pole, oblasti
s novou výstavbou, v blízkosti cest apod.

Výhody: dobrá odolnost vůči povětrnostním
vlivům, otěru a mechanickému poškození, vy-
soce paropropustná, vysoká vodoodpudivost,
možnost tónování dle široké škály odstínů pou-
žitelná na všechny běžné podklady, antistatic-
ká - neváže na sebe nečistoty. Má "samočisticí
efekt" - tím, že je antistatická a vodoodpudivá,
déšt smývá případné nečistoty z fasády pryč.

Nevýhody: při nepříznivých klimatických
podmínkách (nízké teploty, vysoká vlhkost) se
prodlužuje doba tuhnutí omítky.

RENOMIX nabízí fasádní omítky SAINT
GOBAIN WEBER TERRANOVA (akrylátové,
silikátové, silikonové) do konce roku s 15%
slevou. Navíc 175 odstínů těchto omítek bez
barevného příplatku!

RENOMIX nabízí také kompletní certifikova-
né zateplovací systémy, veškeré prvky zateplo-
vacích systémů, lepicí a spárovací tmely (40 od-
stínů) na obklady a dlažby.

Při správné odpovědi na soutěžní otázku ob-
drží tři vylosovaní poukaz na zboží firmy
Renomix, s.r.o., Zlín - Louky 329, areál
Pozemního stavitelství, telefon: 577 102 965,
www.renomix.cz.

Soutěžní otázka: Který typ omítek nejmé-
ně odolává povětrnostním vlivům?

Správnou odpověď zašlete do 10. 10. 2006
do redakce Magazínu Zlín na adresu Magistrát
města Zlína, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

Ze správných odpovědí na soutěžní otáz-
ku v Magazínu Zlín č. 9 byli vylosováni:

Dušan Zmožek z Otrokovic
Eva Rozehnalová z Jaroslavic
Bohuslava Kadlčáková z Malenovic
Blahopřejeme!

CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  AA  TTYYPPYY
SSTTRRUUKKTTUURRÁÁLLNNÍÍCCHH  OOMMÍÍTTEEKK

SOUTùÎ O CENY
ZMĚNA SÍDLA FIRMY AUTOCONT
Původní sídlo: AutoCont CZ, a.s., tř. T.

Bati 31, 760 01 Zlín
Nové sídlo: AutoCont CZ, a.s., I. Vesel-

kové, 763 02 Zlín-Malenovice
Telefony, maily, faxy zůstávají stejné - 

577 221 223 - 5, prodej@zlin.autocont.cz

MASÁŽE LIDUŠKA, 
Kvítková 4123 (naproti hotelu Ondráš

a Eurotelu), www.lecitel.biz
Masáže 
- rekondiční, sportovní - tel.: 774 904 107
Využijte předplatenek-1 masáž zdarma.

Bowenovy reflexní masáže.
Tel.: 776 405 021.
Zjištění a odstranění bolestí, alergií, závis-

losti, dyslexií, řešení partnerských vztahů
(lze řešit jen s jedním z partnerů). 

Objednávky na tel.: 776 381 100

STROJOVÉ VYŠÍVÁNÍ
nabízí provozovna se sídlem v Kolektiv-

ním domě, tř. Osvoboditelů 3778.
Objednat zde můžete vyšívání křticích de-

ček, loga firmy, nášivky a aplikace apod.
Dále poskytuje zakázkové krejčovství

a opravy oděvů.
Otevřeno:
po - čt 9 - 12 a 13 - 17 h, pá 9 - 14 h.
Tel.: 577 436 062, 
605 240 359, 604 981 703 

NOVĚ OTEVŘENO
Malenovice, West Gem centrum č. 13, 
tel.: 602 509 651
Nabízíme strojové vyšívání (křticí dečky,

loga, monogramy), výhradní zastoupení ši-
cích strojů, overlocků, Pfaff, Husqvarna, do-
prodej látek, vyšívacích předloh, bavlnek.

Kde najdete obchody a sluÏby?

DIAGNOSTICKÝ DEN
s pedagogicko-psychologickou diagnos-

tikou pro děti mimořádného nadání ve vě-
ku od 2,5 do 15 let se uskuteční v ZŠ Zlín
- Malenovice, tř. Svobody 868 v sobotu 
14. října 2006 od 9 do 17 hodin.

Škola otevírá třídu pro mimořádně nadané
děti ve školním roce 2007/2008. Připravuje
akci s výběrem žáků do této speciální třídy.
Program bude věnován především diagnostice
a herním aktivitám pro nadané děti v před-
školním a mladším školním věku.

Komplexní diagnostika dětí předškolního a
školního věku stojí 790 Kč, vstupní testování
Mensy ČR 190 Kč.

On-Line přihlašování na tuto akci je na
hlavní stránce www.centrumnadani.cz

V případě, že se nemůžete přihlásit elektro-
nicky, kontaktujte školu na adrese ZŠ Zlín -
Malenovice, tř. Svobody 868, tel. 577 104 411,
kde také obdržíte bližší informace. -SK-

ORCHESTR BIG BAND
ZLÍN JUBILUJÍCÍ

Pravidelně každým rokem v tomto čase
konstatujeme, jak ten čas hrozně letí.
Letos je to ve znamení čísla 15. Orchestr
Big band Zlín, který uvedl v život tradici
konání pravidelných nedělních tanečních
odpolední v kongresovém sále hotelu
Moskva, slaví 15. rok existence a 15. říj-
na 2006 zahájí už 15. ročník seriálu
Odpoledne v rytmu. Jsou to chvíle pří-
jemných setkání přátel dobré taneční
hudby, tance i lidských přátelství. Není
mnoho měst, která se mohou chlubit ta-
kovým tělesem, jako je orchestr Lubo-
míra Morávka Big Band Zlín, jenž syste-
maticky pracuje na zvyšování své  umě-
lecké a technické úrovně i rozšiřování
svého repertoáru a je tvůrcem zmíněné
tradice. Nelze pominout, že se tak děje dí-
ky finanční podpoře od mnoha firem, kte-
rým členové orchestru děkují.

S končícím létem se završuje i letní
koncertní aktivita Big Bandu Zlín a zin-
tenzivňují se přípravy na zahájení jubilej-
ní 15. sezony Odpolední v rytmu.
Upřímně zdravíme všechny naše dosa-
vadní příznivce a těšíme se na opětovná
setkání. Pro všechny ostatní vyslovujeme
upřímné pozvání: Přijďte společensky žít
s orchestrem Big Band Zlín. Nebudete
zklamáni. Zahajovací program se koná
v neděli 15. října od 15 hodin v kongre-
sovém sále hotelu Moskva. -BBZ-

OOddddííll  ssttoollnnííhhoo  tteenniissuu
SSKK  AAVVEEXX  ZZLLÍÍNN  ssee  ppřřeeddssttaavvuujjee

vás zve na přednášku dr. N. Šotkové na
téma Bolesti hlavy. 

Přednáška se koná 20. října v 15 hodin
v Domě seniorů a zdravotně postižených na
Podhoří, Sv. Čecha 516.

V loňské zahajovací sezoně ve vrcholovém
sportu 2005/2006 dosáhl oddíl těchto vý-
sledků. 

"A" družstvo ve složení Janásek Tomáš,
Feber Richard, Csölle Szilard a Kadlček
Michal skončilo jako nováček extraligy, která
je nejvyšší soutěží v České republice, na vel-
mi pěkném 4. místě. "B" družstvo ve složení
Bojko Karel, Janoušek Přemek, Oslzla
Vratislav, Janča Miroslav skončilo na výbor-
ném 2. místě v 1. lize a jen o vlásek mu uni-
kl postup do extraligy. "C" družstvo ve slože-
ní Ondrejíčka Igor, Číž Rostislav, Odstrčil
Marian a Koleček Martin se umístilo také
druhé v 2. lize. Svými výsledky se SK AVEX
ZLÍN zařadil mezi nejlepší kolektivy stolního
tenisu v České republice.

V nastávající sezoně 2006/2007 se "A"
družstvo stává společně s kolektivem EL
NIŇO Praha favoritem extraligy. V sestavě
Marek Čihák, Radek Košťál, Tomáš Janásek
a Richard Feber aspirujeme na finále play-off
o titul přeborníka republiky. První dva hráči
naší soupisky M. Čihák a R. Košťál k nám
přestoupili ze Startu Horní Suchá, kde byli
v loňské sezoně přeborníky republiky.

V letošní sezoně vstupuje SK AVEX ZLÍN na
mezinárodní scénu, po úspěšné kvalifikaci se
slovenským Mostexem Rača bude hrát
Superligu za účasti šestnácti družstev
z Rakouska, Slovinska, Chorvatska,
Maďarska, Slovenska a České republiky.
Předpokládáme umístění v horní polovině ta-
bulky.

Všechna utkání extraligy a superligy se bu-
dou hrát ve sportovní hale "ZELENÉ",
Bartošova čtvrť ve Zlíně, kde už působí bas-
ketbalisté Protonu Zlín. 

Rádi vás přivítáme a zaručujeme silné, ne-
obyčejné a napínavé sportovní zážitky.

Antonín Výmola, 
předseda sportovního klubu
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Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079, 
http://aerobik.e-zlin.info
Dance aerobik, P-class, power yoga, cvičení pro střed-
ní generaci Pohoda, cvičení na balónech, posilovací
hodiny, step aerobik, body styling

SPINNING, AEROBIC, TAE-BO,
powerjóga, pilates, stepy, hip-hop dance, cvičení pro mat-
ky s dětmi. 
Info na tel.: 604 260 020, 577 200 204 
nebo www.k2-bowling.cz 
Novinka: fitbox - skupinové, zábavné  a energeticky vy-
soce účinné cvičení na speciálně upravených boxovacích
totemech. Vhodné pro lidi každého věku a úrovně zdat-
nosti.

KURZY PILATES
se konají od 2. 10. v sálku tělocvičny pod bývalým Music
Landem každé po a stř od 19.45 h do 20.45 h.Veškeré in-
formace na tel. 776 184 959. 

Sobota 7. 10. 
18.30 h PROTON Zlín - Sokol Pečky, III. liga žen

Neděle 8. 10.
11 h PROTON Zlín - Loko Trutnov B, III. liga žen

Sobota 14. 10.
14.30 h Proton Zlín - Uherský Brod, obl. přebor st. do-

rostenek jižní Moravy
16.30 h Proton Zlín - Uherský Brod, obl. přebor st. do-

rostenek jižní Moravy

Sobota 21. 10.
12.00 h PROTON Zlín - Ratíškovice, obl. přebor st. do-

rostenek jižní Moravy
14.00 h PROTON Zlín - Ratíškovice, obl. přebor st. do-

rostenek jižní Moravy
16.30 h PROTON Zlín - BK Krnov, dorost. liga st. do-

rostenců
18.30 h PROTON Zlín - VUT Brno, obl. přebor mužů jižní

Moravy I.

Neděle 22. 10.
9.00 h PROTON Zlín - TJ Šumperk, dorost. liga star-

ších dorostenců
11.00 h PROTON Zlín - Husovice B, obl. přebor mužů již-

ní Moravy I.

Pondělí 30. 10.
19.00 h PROTON Zlín B - SK UP Olomouc, 2. kolo Čes-

kého poháru mužů

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené,
Bartošova čtvrť. 
Více informací, zejména o utkáních mladších kategorií,
naleznete na www.skbzlin.cz a nástěnkách u sportovní
haly Zelené.

Utkání se konají na stadionu Letná.
Sobota 14. října v 17 h
Tescoma Zlín - Teplice

Sobota 28. října v 17 h
Tescoma Zlín - Slovan Liberec

Upozorňujeme příznivce házené, že vzhledem k uzávěrce
Magazínu Zlín a ke komerčnímu provozu ve Sportovní ha-
le může docházet ke změnám v začátcích hrací doby ut-
kání. Přesnější čas si můžete ověřit ve Zlínských novinách
nebo na tel. č. 577 431 404 a 577 439 621.
Děkujeme za pochopení.

Sobota 7. 10.
15.00 h HC - Karviná, DL mladší dorostenci
17.00 h HC - Karviná, 1. DL starší dorostenci
19.00 h HC - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 2. liga muži

Neděle 8. 10.
12.15 h HC "A" - Prior Olomouc "B", SM liga starší žačky

13.30 h HC "B" - Prior Olomouc "A", SM liga starší žačky

Středa 11. 10.
17.00 h HC - ŠALA, interliga ženy

HÁZENÁ

FOTBAL

BASKETBAL

AEROBIK
Neděle 15. 10.

9.00 h HC - Poruba, DL mladší dorostenky
11.00 h HC - Poruba, 1. DL starší dorostenky
13.00 h HC-SCM - PORUBA, 1. liga ženy         

Sobota 21. 10.
14.00 h HC - Bohunice, DL mladší dorostenci
16.00 h HC - Bohunice, 1. DL starší dorostenci
18.00 h HC - BOHUNICE, 2. liga muži

Neděle 22. 10.
9.00 h HC "B" - Luhačovice, divize starší žáci

11.15 h HC "A" - Veselí, SM liga starší žačky
13.45 h HC "A" - Uničov, SM liga starší žáci
15.00 h HC "B" - Zora Olomouc, SM liga starší žačky

Sportovní hala Zelené

10. 10. v 19.30 h superliga - AVEX Zlín - Kecskemeti
14. 10. v 19.30 h extraliga - AVEX Zlín - Hustopeče
14. 10. v 17.00 h 1. liga - AVEX Zlín - Karviná
15. 10. v 10.00 h - AVEX Zlín - Havířov C

Sobota  7. 10. v 9 hod. a ve 13 hod.  
VSC Zlín  - USK Praha, junioři
Sportovní hala SK Zlín - Novesta

Čtvrtek 19. 10. v 17 hod.     
FATRA Zlín - DHL Ostrava, muži A extraliga
Sportovní hala SK Zlín - Novesta

Čtvrtek 26. 10. v 17 hod.      
FATRA Zlín - Dukla Liberec, muži A extraliga
Městská sportovní hala Zelené - Bartošova čtvrť

ŘÍJEN 2006
Informace k vycházkám St. Chadima ml. - tel. 604 799 727, 
St. Chadima st. - tel. 577 430 862, J. Tomáše tel. 
577 438 539 nebo 737 005 174, vycházky se konají za kaž-
dého počasí. 

STŘEDA   4.  10.   HODIŠOV
9 km, odjezd vlakem z Příluk v 7.38 hod., jízdenka do Vizovic
zpáteční, vede St. Chadim st.

SOBOTA   7.  10.   OSKERUŠE
20 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 8.25 hod., jízdenka do
žel. st. Strážnice zpáteční, vede St. Smutná. 

SOBOTA   7.  10.   KAMENNÁ  BOUDA
24 km, odjezd do Javorníka nad Veličkou vlakem z Otrokovic
v 5.30 hod., vede St. Chadim ml.

SOBOTA   7.  10.   
BESKYDSKÝ  MONT BLANC:  SEVERKA
16 km, odjezd do Bocanovic vlakem z Otrokovic ve 4.55 hod,
vede J. Tomáš.

NEDĚLE   8.  10.   
BURČÁK  POD  PŘEROVSKÝM  VRCHEM
12 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 6.25 hod., jízdenka do 
ž. st. Novosedly zpáteční, vede St. Chadim ml.

STŘEDA   11.  10.   ČERNÁ  HORA
8 km, odjezd do Mysločovic Housacarem z areálu Svit 
v 7.40 hod., vede St. Chadim st.

SOBOTA   14.  10.   
POCHOD  SLOVÁCKÝMI  VINOHRADY
9 km (start v Mutěnicích), 17, 25 km (start na ž. st. Rohatec),
odjezd vlakem z Otrokovic v 6.56 hod.

SOBOTA   14.  10.   PODZIMNÍMI  CHŘIBY
19, 24 km, prezentace od 7.00 do 7.55 hod. u turistické 
chaty Na Kapli v Napajedlích. 

NEDĚLE   15.  10.   
ZLÍNSKÉ  VRŠKY:  TLUSTÁ  HORA  A BARABÁŠ
9 km, sraz na AN v 8.30 hod., vede J. Tomáš.

NEDĚLE   15.  10.   ZÁMEK  MILOTICE 
13 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 8.25 hod., jízdenka do 
ž. st. Vracov zpáteční,  vede St. Chadim ml.

STŘEDA   18.  10.  ČUP
8 km, sraz na zastávce MHD č. 4 - Januštice - tenisové 
kurty v 8.15 hod., vede St. Chadim st.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

VOLEJBAL

STOLNÍ TENIS

NEDĚLE   22.  10.   Z FRYŠTÁKU  NA  HOSTÝN
15 km, odjezd do Fryštáku v 8 hod. z AN ve Zlíně,  vede St.
Chadim ml.

STŘEDA   25.  10.   SKÁLY
8,5 km, odjezd do Tlumačova vlakem z Otrokovic v 8.09
hod., vede St. Chadim st.

Změna programu vyhrazena.  

tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–6.45/7.30– 21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
po–čt 6.00–8.15 (celý pro veřejnost 25m bazén)
út + st + pá 6.45–7.30 (pro veřejnost jen 2 dráhy 

na 25m bazénu)

otevření 50m bazénu - výjimky:
2. 10. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00

26. 10. otevřeno 6.00–21.00
27. 10. otevřeno 6.00–21.00
28. 10. otevřeno 9.00–20.00 (státní svátek)

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa 14.00–15.00
čtvrtek 15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 13.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:

2. 10. otevřeno 17.00–20.00
26. 10. otevřeno 8.00–20.00
27. 10. otevřeno 8.00–20.00
28. 10. otevřeno 9.00–19.00 (státní svátek)

PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA

JEZDECKÉ ZÁVODY - ZLÍNSKÝ POHÁR
Dne 21. 10. se v průmyslové zóně Zlín - Příluky uskuteční
druhý skokový závod zařazený do I. ročníku Zlínského pohá-
ru jezdeckých závodů 2006. Jedná se o pokračování jezdec-
kých závodů, které započaly již v předchozích letech.
Jezdecké závody budou jednodenní. Pro děti  bude připraven
bohatý doprovodný program. Občerstvení je zajištěno v areá-
lu závodiště po celý den. Veříme, že Zlínský pohár jezdeckých
závodů přinese zajímavou podívanou. Závody začínají v 11
hodin. Bližší informace obdržíte na adrese http://www.jez-
dectvizlin.cz/zlinskypohar/  

P STUDIO ZLÍN
Anna Kulíšková, Hotel Saloon, Tyršovo nábř. 487, 
tel. 604 785 025, e-mail: a.kuliskova@seznam.cz
Pilates pro muže - každé úterý od 19.20 hod., Pilates - vydá-
váme přihlášky na nové začátečnické kurzy Pilates. Děti - zá-
vodní přípravka - aerobik: kat. (6)7-9 let a 10-13 let

KARATE
Klub tradičního karate zve všechny zájemce o bojová umění
na zápis do kurzů karate na první pololetí školního roku.
Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Cvičíme v Městské spor-
tovní hale  Zelené, každé úterý a čtvrtek od 17 do 18 hodin.
Více informací na tel: 604 220 247 nebo na www.karate-
zlin.cz.

STŘEDISKO KURZŮ,
tel. 577 432 079,e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aero-
bik.e-zlin.info
Nabízí dětské a juniorské pohybové kurzy: aerobik a hip hop
- začátečníci (1x týdně) i pokročilí (2x týdně),  funky aerobik,
orientální tanec - ve věkových kategoriích od 10 do 18 let. 
Přihlásit se lze denně 14-18 hod. ve Středisku kurzů.
NOVINKA: Kurz malých lanových aktivit
- určeno pro dívky i chlapce (10 - 15 let), kteří by rádi překo-
nali strach z výšek a mají rádi "adrenalin".

JUDO
VII. ročník turnaje mládeže v judu se koná v sobotu 14. října
v 11 hodin ve Sportovní hale Novesta. Pořadatelé srdečně
zvou všechny příznivce.

ŠKOLA JUDO, JIU-JITSU
pořádá zápis pro začátečníky i pokročilé (moderní sebeobra-
na pro muže a ženy). Pro pokročilé možnost závodní činnosti
ve Fightingu.
Zápis vždy po - čt od 17 do 20 h, ul. Jílová, Jižní Svahy.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

LÁZNĚ ZLÍN




