ROZVOJ MĚSTA JE MOJÍ PRIORITOU
V říjnovém vydání Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor 1. náměstka primátorky a člena Rady města Zlína pana
Martina Janečku.
Pane náměstku, Vy jste členem Rady města Zlína již
třetí volební období, tedy více než sedm roků. Pokud se
ohlédnete za těmito lety zpět, co se Vám vybaví? Z čeho máte radost, na co jste pyšný a co byste naopak
změnil, pokud byste měl tu možnost?
Když jsem nastoupil na zlínskou radnici, nebyl stav financí města v ideálním stavu. Za sedm let mého působení
se podařilo hospodaření města zlepšit tak, že v současné
době patří Zlín mezi nejméně zadlužená statutární města
v republice. A z toho mám radost. Dále jsem spokojen s tím,
že míra investic za těch sedm let přesáhla částku 2,5 miliardy korun, což se, jak doufám, pozitivně projevilo v každodenním životě města. Tak velké investice se do roku 2000 Zlínu nepodařily.
Samozřejmě, že se mi nepodařilo splnit
všechny plány, jak jsem si představoval. Například snížení provozních výdajů radnice se mi zdařilo realizovat jen
částečně. Pokud se ohlédnu zpět, nesmím zapomenout na změnu torza na
Čepkově, které hyzdilo město víc než 15
let. Nyní je zde již vyhledávané a celkem
oblíbené nákupní centrum. Také jsem
rád, že Zlín bude mít díky výstavbě
"Zlatého jablka" opět ucelené a pěkné
náměstí hodné krajského města.
V tomto volebním období patří
mezi Vaše kompetence oblast tvorby
ekonomických koncepcí, finančního,
ekonomického a investičního plánování, oblast bankovních produktů
a jejich optimalizace, řízení Městské
policie Zlín a další aktivity. Začneme
u peněz. Ty, i když nejsou vidět, jsou počátkem a často
i koncem všeho. Jak si tedy stojí Zlín? Jak velké je jeho úvěrové zatížení?
Jak jsem již uvedl, hospodaření města je velmi zdravé
a pokud srovnáme roční dluhovou službu Zlína s jinými
městy, patří Zlín mezi města s nejnižší zadlužeností. V porovnání s celkovým majetkem města činila zadluženost
v roce 2006 jen 6,9 procenta, což je šestý nejnižší podíl ze
všech měst a obcí v naší republice. Tento ukazatel hovoří
jasně o tom, že hospodaření Zlína je velmi dobré a umožňuje městu čerpat další úvěry, aniž by to ohrozilo jeho hospodaření a rozpočet v současnosti i v budoucnu.
U úvěrů ještě chvíli zůstaňme. Skutečnost, že se nejen česká města zadlužují stále více, patří mezi tvrdou
realitu. Bude k nim patřit také Zlín?
Skutečnost je taková, že dluhy obcí, měst i krajů velmi
výrazně zvyšují dluh veřejných financí ČR. Radní odpovědný za finance proto musí být natolik odborník a zodpovědný, aby mohl rozhodnout, jakou výši úvěru rozpočet obce či
města unese. My jsem šli cestou výrazného snižování úvěrového zatížení proto, aby se nám v budoucnu otevřela
možnost čerpat nové úvěry. Pokud si město Zlín v tomto volebním období vezme nový úvěr v řádu několika set milionů
korun, nemělo by mít problém s jeho splácením a neměly
by být ohroženy jeho budoucí investice.
S tím souvisí investiční plánování. Jaké vyhlídky má
krajské město na další léta?
V současné době připravuje Rada města Zlína plán investičních akcí do roku 2010. Pro financování těchto akcí
předpokládáme několik zdrojů: vlastní zdroje města, úvěrové prostředky a dotace, např. z regionálních operačních
programů. Celková míra investic do roku 2010 by mohla
být na úrovni 1,5 miliardy korun. Toto číslo je velmi vysoké a navazuje na finanční politiku města od roku 2000.
Se Zlínem si mnoho lidí ve světě spojí jméno Baťa,
známou značku obuvi, ale také "svitovský" areál. Ten
již věru nepatří mezi chlouby města. Dlouho se také ho-

voří o tom, že město chce tuto situaci změnit. Jak to
tedy s bývalou továrnou na výrobu obuvi je a bude?
Svitovský areál je skutečně dlouhodobá ostuda našeho
krásného města, čehož jsem si vědom já i ostatní kolegové
zastupitelé. Proto se snažíme prostřednictvím pohledávek,
které nyní vlastní Česká konsolidační agentura, získat vliv
na majetek společnosti Svit a tento následně zrevitalizovat,
tedy oživit. Je to však velmi složitá a nejednoduchá práce.
K celé transakci by měla dát souhlas vláda ČR, na jejíž rozhodnutí nyní čekáme. Mohu ujistit všechny občany města,
že celá Rada města Zlína dělá vše pro to, abychom problém
v co nejkratší době vyřešili a celý areál zkulturnili.
K dobrému jménu města přispívá také pocit bezpečnosti jeho občanů, ale i návštěvníků. Zlín má svou
městskou policii. Poslední měsíce můžeme sledovat,
jak se její tvář mění. Čeho si Vy nejvíce při práci zlínských strážníků vážíte a co od nich ještě očekáváte?
Já jsem byl vždy velkým kritikem
městské policie, zejména některých represivních kroků vůči veřejnosti. Vážím
si toho, že od doby, co jsem převzal řízení městské policie, strážníci v čele se
svým novým ředitelem pochopili moji filozofii. Tedy to, že městská policie tady
není jen proto, aby vykonávala jen represi, ale že má být především oporou
občanům i návštěvníkům Zlína v jejich
každodenním životě. Očekávám od
nich, že budou od Nového roku více vidět v ulicích. Věřím, že si Městská policie Zlín získá stejné renomé jako prvorepublikové četnictvo a že se do Zlína
vrátí heslo: "Každý zná svého četníka",
tedy nyní bude platit: "Každý zná svého
strážníka".
Pozitivně jsou vnímáni zlínští strážníci také díky
preventivním akcím. Ať jsou to kontroly barů a hospod,
během nichž zjišťují, jestli si mladiství předčasně nedopřávají zakázaného pití alkoholu, či akce "Jehla", při
kterých prohledávají dětská hřiště a čistí je od injekčních stříkaček. Jaké další preventivní akce budete požadovat?
Jedna z věcí, kterou vyžaduji, jsou preventivní prohlídky. Ať již se jedná o konzumaci alkoholu mladistvými či
prohledávání dětských hřišť. V současné době budu chtít,
aby se městská policie zaměřila na hazard mladistvých, tedy na kontrolu zlínských barů a provozoven těchto přístrojů. Samozřejmě, že na již prováděné kontroly nebude zapomínat. Nemalý význam má také preventivní činnost
v oblasti bezpečnosti na silnicích.
Příznivci sportu by mi neodpustili, kdybych se nezeptala na zlínský hokejový klub. Tak tedy, co slíbíte fanouškům, kterým se vrátil jejich oblíbený beran?
Vzhledem k tomu, že jsem byl vrcholovým sportovcem, je
pro mě sport srdeční záležitostí. Jako většina občanů Zlína
mám rád náš hokejový klub. Věřím, že se mu sezona 20072008 vydaří a že i s novým omlazeným týmem bude hrát
důstojnou roli v hokejové extralize. Doufám, že hokejoví fanoušci budou nadále navštěvovat zimní stadion v hojném
počtu a budou své oblíbené "ševce" hnát za vítězstvím.
Atmosféra, jakou dokáží vytvořit, je nezapomenutelná. A já
jim za to moc děkuji.
Děkuji za rozhovor. Závěrečné slovo patří Vám
a Vašemu vzkazu spoluobčanům.
Pocházím ze dvou starozlínských rodin. Zlín mám moc
rád, líbí se mi jako město i jeho atmosféra a udělám vše pro
to, aby se nadále rozvíjel a aby jméno Zlín mělo stejný ohlas
jako v první polovině minulého století. K tomu mě zavazuje
také skutečnost, že jeden z purkmistrů Zlína v 17. století se
jmenoval Martin Janečka. Závěrem chci popřát občanům
města krásně prožité podzimní dny a co nejvíc splněných
přání.
Marie Masaříková
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu
plánovaných oprav bude přerušena dodávka elektrické energie v následujících dnech a lokalitách:
Dne 4. 10. 2007 od 8.30 do 14.30 hod.
Část obce: Želechovice - ul. Podřevnická od
č. p. 7 po č. p. 14, ul. 4. května č. p. 71, 72, 73,
67 a 210, ul. Osvobození č. p. 16
Dne 4. 10. 2007 od 7.30 do 8.30 hod.
Část obce: Oblast T8 Sole - T. Bati od ul. Díly
IV. směr Vizovice, a to od č. p. 2112, resp. 2113
po č. p. 2130, resp. 2131, ul. Štefánikova od ul.
Díly IV. směr na Vizovice od č. p. 2153, resp. 2154
po č. p. 2134, resp. 3135, Podvesná X - Podvesná
XII a bytové domy č. p. 3691, 3992, 861, 863,
874, 876 a 879.
Dne 4. 10. 2007 od 9.00 do 11.00 hod.
Část obce: Oblast trafostanice T79 Obeciny obchod - Obeciny I - Obeciny XIV, ul. Štefánikova,
pravá strana ve směru na Příluky od č. p. 2379 po
č. p. 2632, ul. Losky, pravá strana ve směru k ul.
K Jaroslavicím od č. p. 2502 po č. p. 2658, dále
Obeciny č. p. 4167 - 4178, ul. K Jaroslavicím č. p.
4377 a 3903 a Obeciny č. p. 3901 a 3902
Dne 8. 10. 2007 od 7.30 do 14.00 hod.
Část obce: Mokrá I - IV (včetně bytových domů), ul. Pasecká od hřiště po ul. Klabalskou, ul.
Vejvanovská, ul. Klabalská od ul. Pasecké po most
směr Mladcová a dále v obci Mladcová čtvrt. F.
Bartoše, ul. Nadhumení a ul. F. Bartoše - levá
strana směr hřiště - od č. p. 100 po č. p. 261.
Dne 9. 10. 2007 od 8.00 do 14.00 hod.
Část obce: Oblast trafostanice T2 BoněckoJaroslavice - ul. Ve Svahu II, ul. Prudká, část ul.
Ve Svahu I (od chatové oblasti po ul. Prudkou)
a celá chatová oblast Boněcko.
Dne 9. 10. 2007 od 7.30 do 14.00 hod.
Část obce: Podhoří - ul. Sv. Čecha pravá strana
od č. p. 533 po č. p. 586, ul. Jiráskova od ul. M.
Alše po č. p. 561, resp. 343 (včetně č. p. 542, 535,
605), ul. M. Alše od ul. Sv. Čecha po č. p. 486,
resp. 507 a ul. K. Světlé od ul. Sv. Čecha po ul. M.
Alše.
Bližší informace E.ON na telefonním čísle
840 111 333
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE
MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH,
KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY MAGAZÍNU
ZNÁMY.

Slavnostní shromáždění
U SOCHY T. G. M.
Statutární město Zlín ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Armádou
České republiky pořádá slavnostní shromáždění u příležitosti 89. výročí vzniku prvního
samostatného státu Čechů a Slováků v pátek
26. října 2007 v 10 hod. u sochy T. G.
Masaryka, která se nachází v parčíku pod
Domem umění.

Nová zastupitelka
Novou
členkou
Zastupitelstva města
Zlína se stala šestapadesátiletá tajemnice OV ČSSD Zlín
Věra Komínková,
která usedla do
křesla po zesnulém
PhDr. Zdeňku Szpakovi.

VE¤EJNÁ SETKÁNÍ
Se zástupci Rady města Zlína a Magistrátu
města Zlína
Želechovice 15. 10. 2007 v 18.00 hod. Základní škola Želechovice
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SLOVO PRIMÁTORKY
VÝSTAVBA KONGRESOVÉHO
CENTRA POKRAČUJE
V poslední době jsem stále častěji
občany našeho města dotazována, zda
"městská" část budoucího Kongresového centra - část společného projektu města
Z l í n a
a Univerzity
T. Bati není
zastavena
a také proč
tak viditelně
rychle pokračuje část
"univerzitní"
a naše zůstává ještě
stále víceméně
na
úrovni podzemních podlaží. (foto)
Tak tedy několik stručných a aktuálních informací pro ty, kteří se na otevření nového komplexu těší (i pro ty,
kterým je stále solí v očích a zřejmě tomu tak bude i v budoucnosti).
Výstavba spodní části stavby KC je
rozdělena do dvou etap. Počátek prací
se datuje na červen 2006. V první fázi
byly provedeny výkopové práce, speciální zakládání, zapažení, atd. Spodní
stavba KC je založena na 200 vrtaných
pilotech do hloubky mezi 8 - 17 metry.
Celkem bylo vykopáno a přemístěno
cca 25 000 kubických metrů zeminy.
Pro betonáž bylo použito 7 500 kubických metrů betonu a použité speciální
bednění pro realizaci oválného půdorysu je v řádu 11 000 m2. Jako izolace
proti vodě byla použita progresivní
technologie betonářových rohoží.
V prvním podzemním podlaží budou
garážová stání pro
51 aut, 3 vozy pro
osoby se sníženou
možností pohybu
a orientace v prvním podzemním podlaží. Ve druhém
podzemním podlaží
pak najde své místo
dalších 49 osobních
aut a také další
3 vozy pro občany
se sníženou pohyblivostí.
Součástí
druhé etapy jsou
kompletační práce
potřebné ke kolaudaci, která proběhne v listopadu letošního roku. Ihned po
ní dojde k zabezpečení objektu po část
zimního období.
Generálním dodavatelem této části
stavby se stal IMOS
Zlín, s.r.o., a IMOS
group, s.r.o., a musím dodat, že pracuje k plné naší
spokojenosti kvalitně, drží časový har-

monogram a dbá i na čistotu okolí během výstavby. "Naše" část stavby je nepoměrně větší než část "univerzitní",
a proto i rozsah prací je daleko větší.
Jaký bude další harmonogram prací
po kolaudaci v tomto roce? V současné
době probíhá veřejná obchodní soutěž
na zhotovitele horní stavby KC.
Výsledky této soutěže budou s největší
pravděpodobností známy do konce listopadu 2007. V souladu se zákonem
(pokud vše proběhne hladce) se zahájí
první práce na nadzemní části v lednu
2008. Aktuálně zvažujeme několik různých způsobů financování této jedinečné stavby, která se jistě stane ozdobou
moderního Zlína. Vždyť již teď přijíždějí na "výzvědy" zástupci vlády ČR
a nadšeni projektem zvažují (během
předsednictví ČR v EU) výjezd ministrů
EU právě k nám, do Zlína.
Do konce roku připravíme prezentaci některých významných aktuálních
projektů na území města Zlína pro širokou veřejnost. Ti, kdo se zajímají
o rozvoj města, budou moci o těchto
projektech přímo na místě pohovořit
s odborníky na nejrůznější témata.
Místo a čas konání bude včas zveřejněn. Já osobně pevně doufám, že si
nové stavby na zlínské mapě i u zlínské
veřejnosti své místo obhájí. Znovu opakuji: "Nelze se jen zaštiťovat baťovskou
odvahou v minulosti, ale je potřeba se
jí řídit i v současnosti. Zlín nemůže žít
jen ze své (i když jedinečné) podstaty.
Jsme ve třetím tisíciletí a naše město si
vedle opravených chodníků a nových
cest - i to je naším cílem, zaslouží i viditelné solitéry nových staveb.
S přáním slunečného podzimu
Irena Ondrová

SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.
Úvěry město poskytne na základě statutu Fondu rozvoje bydlení.
Úvěry na opravy bytového fondu mohou využít pouze vlastníci bytů, rodinných nebo
bytových domů na území statutárního města Zlína. Úvěry jsou určeny například na
obnovu střechy, zateplení obvodového pláště, rekonstrukci technického zařízení, na
výměnu oken, ale i na střešní nástavbu bytů, vestavbu bytů do půdních prostor nebo na přestavbu nebytového prostoru na byty. Horní hranice úvěru na určitý účel je
uvedena ve statutu Fondu rozvoje bydlení.
Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.
Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou stanoveny ve statutu Fondu rozvoje
bydlení, který je k dispozici na internetové adrese www.mestozlin.cz - Statutární
město Zlín - Statuty fondů nebo v informačním středisku Magistrátu města Zlína
(budova radnice).
Formuláře žádostí o úvěry získáte na odboru ekonomickém Magistrátu města Zlína,
nám. Míru 12, kancelář č. 117, L. Simkovičová, telefon 577 630 288, v informačním
středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení.
Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do kanceláře č. 117 nebo do podatelny
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, v termínu od 19. září do 2. listopadu 2007.
JUDr. Jan Zlínský,
předseda Správní rady Fondu rozvoje bydlení

SETKÁNÍ S NÁJEMNÍKY MORÝSOVÝCH DOMŮ
Pokud bude mít zájem 99 procent nájemníků Morýsových domů o koupi bytů, budou tyto domy přeřazeny mezi domy určené k odprodeji. Tak rozhodla v květnu Rada města Zlína.
Proto náměstek primátorky Miroslav Kašný
přijel za nájemníky obou domů na schůzku,
při které chtěl zjistit jejich zájem o koupi
a zodpovědět jim jejich dotazy. Současně je
upozornil, že I. a II. Morýsův dům, podobně jako např. Kolektivní dům nebo Věžové domy,
jsou vyhlášeny nemovitými kulturními památkami a každý majitel musí při stavebních zásazích respektovat podmínky památkové péče.
Tyto podmínky např. připouští výměnu stávajících oken pouze tehdy, budou-li nově vyrobená okna použitým materiálem, členěním, způsobem otvírání, profilací a barevností
v maximální možné míře odpovídat oknům

původním. Také by okna měla být vyměněna
najednou a jedním dodavatelem nebo musí být
zaručeno, že výměna prováděná po etapách takové podmínky dodrží.
V průběhu schůzky jim přislíbil, že nechá
zpracovat orientační odhad jednoho třípokojového, jednoho dvoupokojového a jednoho jednopokojového bytu. Přibližné odhady pomohou nájemníkům při jejich rozhodování, jestli
chtějí byty od města odkoupit.
Druhý požadavek nájemníků byl, aby náměstek předložil pro jednání rady materiál návrh na vyjmutí Morýsových domů z Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek.
Mezi diskutované otázky patřily také výše
nájemného, nedostatek parkování či úklid
okolí domu zejména v zimě.
-mm-

Kde najdete obchody a služby
VÝUKOVÉ CENTRUM
ANGLIČTINY
Děti vyučujeme metodou Helen Doron
od 3 měsíců do 14 let (učí pouze kvalifikovaní lektoři). Callanova metoda je určena pro dospělé, kteří chtějí zvládnout
jazyk velmi dobře a v krátkém časovém
období (vyučuje rodilý mluvčí). Ukázkové
hodiny zdarma. Helena Změlíková 777
894 348, zlin@helendoron.com, www.helendoron.cz, Pod Rozhlednou 1801, Zlín
VETERINÁRNÍ ORDINACE
Veterinární ordinace MVDr. Jana Frolky
ve Fryštáku oznamuje změnu ordinačních hodin v PO - PÁ od 18 do 19 hod.
Telefonic-ky lze dohodnout ošetření i mi-

mo uvedený čas. Veterinární vyšetření
a ošetření je prováděno i u laboratorních
a exotických zvířat.
Kontakt: MVDr. Jan Frolka, CSc,
Osvobození 196, 763 16 Fryšták, tel. 577
911 215, 721 538 217.
PORADNA KLASICKÉ HOMEOPATIE
pro děti i dospělé
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
individuální i partnerské poradenství.
PhDr. Martina Trojanová - psycholog, psychoterapeut, klasický homeopat (certifikát
o několikaletém studiu, mnohaletá praxe)
Zlín. Kontakt: www.abc-homeopatie.cz,
tel.: 777 552 206.
placená inzerce
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CENTRUM SLUŽEB Krajské vojenské velitelství nabízí
POSTIŽENÝM ZLÍN SLUŽBU V AKTIVNÍ ZÁLOZE
• písemné požádání na krajském
OZBROJENÝCH SIL ČR
vojenském velitelství (KVV) podle
v nových prostorách
místa trvalého pobytu žadatele
Od srpna 2007 se část sociálních služeb, které poskytuje organizace CSP Zlín, přestěhovala
do objektu na Mostní ul. č. 4058, kde dříve působil Dům pokojného stáří, provozovaný Nadějí.
Díky statutárnímu městu Zlínu organizace
získala tuto budovu do bezplatné výpůjčky.
Nejdříve se do nových prostor přestěhovalo zařízení Horizont, které poskytuje sociální služby
občanům s duševním onemocněním. Areál nabízí nové možnosti pracovních terapií, a to především na zahradě. Tato bude nejen místem tvůrčích nápadů a jejich realizace, ale i oázou pro
relaxaci a odpočinek.
Po stavebních úpravách druhého patra budovy se do upravených prostor v příštím roce přestěhuje i Centrum sociálních služeb a chráněné
pracoviště ERGO Lazy. Již nyní chodí klienti na
brigády a velmi se těší na nové prostředí.
Současné prostory zařízení jsou velmi stísněné
a nevyhovující. Nové zázemí je pro klienty vhodnější, příjemnější, lákavější a nabízející další využití.
Rekonstrukce objektu zahrnuje i vybudování
tréninkového chráněného bytu a rozšíření poskytovaných sociálních služeb pro občany se
zdravotním postižením.
Přestože budoucí využití tohoto objektu je velmi široké, vyžádá si jeho rekonstrukce a opravy
nemalé úsilí. Čeká nás hodně práce i vynaložení
finančních prostředků.
Všichni se do nových prostor těšíme a moc děkujeme městu Zlínu za podporu naší činnosti.
Klienti a zaměstnanci
Centra služeb postiženým Zlín

I já chci být samostatný
Příspěvková organizace Hrádek, domov pro
osoby se zdravotním postižením, Fryšták, se
stala úspěšným žadatelem o dotaci ze strukturálních fondů EU. Z prostředků Společného regionálního operačního programu je financován
projekt "I já chci být samostatný". Hrádek je zařízením, které poskytuje zdravotně postiženým
osobám mimo jiné i rehabilitační péči.
Cílem sociálně zaměřeného projektu je rozšíření a zkvalitnění rehabilitačních procedur, které jsou v domově poskytovány. "Snažíme se o to,
aby klienti prostřednictvím poskytovaných terapií získali a upevnili si odpovídající pracovní návyky a sociální dovednosti a mohli se tak co nejvíce osamostatnit. Díky projektu mají naši
pracovníci v základní výchovné péči k dispozici
nové vybavení pro jednotlivé formy terapie, do terapeutické dílny byla přijata nová pracovnice,
která se podílí na vytváření sociálně - rehabilitačního programu, jehož hlavní náplní je rozvoj
samostatnosti každého klienta," uvádí Mgr.
Zdeňka Vlčková, ředitelka domova.
Projekt byl zahájen v červenci 2006, potrvá do
května 2008. Partnerem projektu je statutární
město Zlín, které bylo v minulosti úspěšné při
realizaci projektů v oblasti sociální integrace - ze
strukturálních fondů čerpá finanční prostředky
na realizaci projektů "Výchovné působení v rodinách II." a "Plánování sociálních služeb metodou
komunitního plánování".
Partnerství města Zlína v projektu "I já chci
být samostatný" podpořila již při jeho přípravě
primátorka PhDr. Irena Ondrová: "Naše město se
jako partner projektu podílelo na přípravě žádosti o dotaci, v průběhu realizace projektu bude dle potřeby v metodické pomoci pokračovat,
protože administrativa evropských projektů je
někdy až neúměrně náročná."
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ.
Ing. Marie Cepková,
odbor strategického rozvoje
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Aktivní záloha je součástí zálohy
ozbrojených sil České republiky
(OS ČR) a vytváří se na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné
povinnosti a jejím zajišťování
(branný zákon).
Tato záloha se využívá především
pro doplňování OS ČR za stavu
ohrožení státu, za válečného stavu,
ale i při vzniku nevojenských krizových situací s cílem použít zálohu
k ochraně zdraví osob, při zabránění vzniku škod na majetku občanů
v důsledku živelních pohrom
a k odstraňování jejich následků.
HLAVNÍ CÍLE VYTVOŘENÍ
AKTIVNÍ ZÁLOHY JSOU:
• vytvořit kvalitní zálohu OS ČR
připravovanou v době míru pro
použití za stavu ohrožení státu
a válečného stavu;
• vytvořit jednotky k řešení krizových situací na teritoriu krajů, zejména k pomoci při živelních a ekologických pohromách;
• neztratit kontakt mezi civilní
společností a armádou;
• využít zájem občanů a bývalých
příslušníků AČR - vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků
z povolání - aktivně se zapojit do
činnosti AČR.
PODMÍNKY ZAŘAZENÍ
DO AKTIVNÍ ZÁLOHY:
• dosažení věku 18 let a nepřesáhnutí 60 let;

o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a o zařazení do jednotky AZ;
• zdravotní způsobilost žadatele;
• trestní bezúhonnost žadatele;
• potřeba ozbrojených sil;
• uzavření dohody mezi žadatelem a KVV.
FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI
VOJÁKA V AKTIVNÍ ZÁLOZE:
• při plnění podmínek dohody
o zařazení do aktivní zálohy má voják nárok na odměnu 500 Kč měsíčně;
• voják v aktivní záloze má při
povolání na vojenské cvičení nárok
na poměrnou část dvojnásobného
základního měsíčního služného
podle dosažené hodnosti;
• voják v aktivní záloze má při
povolání na vojenské cvičení nárok
na náhradu příjmu (mzdy);
• voják v aktivní záloze má při
povolání na vojenské cvičení nárok
na proplacení jízdného do místa
určení nástupu na vojenské cvičení a zpět do místa trvalého pobytu;
• voják v aktivní záloze má po dobu pobytu na vojenském cvičení
nárok na bezplatné stravování
a ubytování.
Kontaktní adresa:
Krajské vojenské velitelství,
prap. Josef Vybíral,
Štefánikova 167,
760 30 Zlín
Tel.: 973 458 833

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
S končícím létem se ve Zlíně dokončují práce na obnově některých
kulturních památek. Město i soukromí vlastníci těchto objektů jako
v předchozích letech využili možnosti
částečně financovat obnovu z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Zlínský kraj
jako poskytovatel této dotace ze svého rozpočtu poskytne až 50 % nákladů na obnovu památky. V letošním
roce s pomocí takto poskytnutých
peněz probíhá obnova 2. NP východní fasády Obchodně společenského
centra Díly - Malá scéna, obnova kašny v patiu Městského divadla ve Zlíně
a obnova garážových vrat na vile Ing.
Miroslava Zikmunda.
Ing. Barbora Muselíková,
odbor kultury MMZ

PROJEKTY PREVENCE KRIMINALITY
Výchova mládeže v dlouhodobých projektech PAPA (Policejní
akademie preventivních aktivit)
Městská policie Zlín ve spolupráci
s ostatními subjekty, jako je
Magistrát města Zlína a Krajský úřad
Zlínského kraje,
již od listopadu
2005 aktivně oslovuje děti a mládež
v oblasti preventivních aktivit. V rámci tohoto projektu chce MP Zlín seznámit školáky s činností Městské
policie, a to formou exkurze, kdy je

RADÍ A INFORMUJE
www.mpzlin.cz
pro školy vyčleněn každý čtvrtek
v kalendářním měsíci. Součástí exkurze jsou i odborné programy, jejichž cílem je prezentace práce městských strážníků, představení operačního střediska velitelů směn,
Městského kamerového dohlížecího
systému nebo Integrovaného bezpečnostního systému. Kromě této prezentace si mohou školy vybrat i z odborných témat, která zasahují do
života školáků, a to je např. problematika drog, alkoholu, zásad správného chování doma i na ulici, šikany.
Aby nebyla tato prezentace pro děti
a mládež příliš nezáživná, součástí
exkurze je i možnost vybrat si ze
sportovních aktivit, jako je lezení po
cvičné stěně, střelba z laserové pistole nebo výcvik sebeobrany. Také mohou zhlédnout ukázky kynologického
výcviku.
Celý tento program se odehrává
v prostorách budovy Městské policie
Zlín. Kapacita učebny na MP Zlín je
25 míst, proto jsou zvány celé třídní
kolektivy. Svůj program si již zvolilo
a vyzkoušelo v průběhu let 20052006 třicet třídních kolektivů a dosud
se ho zúčastnilo celkem 630 žáků
a studentů.
Jejich zájem byl především o prezentaci práce MP Zlín, sportovní témata - lezecká stěna, sebeobrana.
Z odborných témat si učitelé vybrali
ta, která byla dle nich pro určitou věkovou skupinu potřebná.
Po skončení programu je z důvodu
zpětné vazby každým frekventantem
vyplněn anonymní dotazník, kterým
je sledována úspěšnost, zájem o problematiku, názor dětí na strážníky
a policii vůbec.
Městská policie Zlín bude v letošním školním roce oslovovat jak základní, tak i střední školy, kterým
bude uvedený projekt nabízet.
Prevence viktimnosti a pomoc
obětem trestných činů
Dalším projektem, se kterým pracuje Městská policie Zlín, je projekt

Prevence viktimnosti a pomoc obětem
trestných činů.
Tento projekt je zaměřen na oběti
trestné činnosti, které utrpěly ať už
materiální, psychickou či fyzickou
újmu. Jejich problémy a potíže vyžadují multidisciplinární přístup,
a proto přichází Městská policie
Zlín s projektem "Nechci být obětí".
Jeho cílem je pomoci obětem úspěšně překonat trauma, kterému byly
vystaveny, a pokud možno s co nejmenší újmou (zejména emocionální)
opět žít každodenní plnohodnotný
život.
Cílem projektu, který začal v roce
2006, je, aby účastnice - ženy, získaly potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky v oblasti sebeobrany a používání prostředků
osobní individuální ochrany.
Celý projekt proběhne v deseti kolech, v měsících září až prosinec.
Teoretická část bude probíhat na
učebně MP Zlín a praktická část
v prostorách tělocvičny MP Zlín
a povede je specializovaný instruktor sebeobrany. Jeho cílem bude
předat účastnicím odbornou pomoc
prostřednictvím opatření režimové,
fyzické a technické ochrany.
Přednášející lektoři teoretické
části těchto kurzů jsou nejen z řad
MP Zlín, ale svou účast přislíbili
pracovníci Probační a mediační
služby, Intervenčního centra, které
se zaměřuje na domácí násilí, a absolventky UTB, které se na danou
problematiku zaměřily v rámci svého vysokoškolského studia.
Na tyto objekty přispělo finanční
dotací Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality, v rámci
Programu partnerství 2007, s 10%
podílem Magistrátu města Zlína.
-šš-

SPRÁVNÍ RADA
SOCIÁLNÍHO FONDU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína pro
rok 2008 na:
1. podporu poskytování sociálních
služeb pro současné i bývalé občany statutárního města Zlína
2. primární podporu rodin současných občanů statutárního města
Zlína
Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína jsou poskytovány organizacím, které nejsou prvotně založeny
za účelem zisku a jejich poslání spočívá mj. v sociálních aktivitách ve prospěch občanů statutárního města
Zlína (příp. bývalých občanů statutárního města Zlína). Oprávněnými organizacemi jsou:
a) občanská sdružení,
b) organizační jednotky občanských
sdružení,
c) obecně prospěšné společnosti,
d) církve a náboženské společnosti,
svazy církví a náboženských společností a evidované právnické osoby,
e) další právnické osoby.
Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína nejsou určeny k řešení
sociální situace jednotlivých občanů
a těch potřeb či situací, jež mohou být
řešeny prostřednictvím některé ze
státních dávek.
Dotace ze Sociálního fondu na podporu poskytování sociálních služeb může
být poskytnuta pouze těm žadatelům,
kteří splní podmínky, které stanoví
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Primární podporou rodin současných
občanů statutárního města Zlína se
rozumí aktivity spočívající např. v preventivních akcích, vyhledávání ohrožených dětí, přednáškové činnosti, poradenství, klubové činnosti aj.
Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci ze
Sociálního fondu statutárního města Zlína je ve středu 28. listopadu
2007 do 16:00 hod.
Závazné nové formuláře žádosti o dotaci a příslušné informace poskytne odbor sociálních věcí Magistrátu města
Zlína, detašované pracoviště, tř. T. Bati
3792, Ing. Jana Ryšková, II. etáž, kancelář č. 229C, tel. 577 630 802.
Vyplněné žádosti je nutno doručit
osobně!
Žádosti budou posuzovány dle kritérií
daných statutem Sociálního fondu
statutárního města Zlína, jehož správní rada či orgány statutárního města
Zlína si vyhrazují právo na dodatečné
změny podmínek pro poskytnutí dotací a právo odmítnout předložené žádosti. Na poskytování dotací ze
Sociálního fondu statutárního města
Zlína není právní nárok.
Správní rada Sociálního fondu
statutárního města Zlína
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ INFORMUJE - 2. část
MOŽNOSTI SOCIÁLNÍ PODPORY
ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ
Dávky pomoci v hmotné nouzi
(zák. č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, zák. č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - účinnost k 1. 1. 2007, ke stejnému
datu zrušeny zák. č. 463/1991 Sb.,
o životním minimu, zák. č. 482/1991
Sb., o sociální potřebnosti, oba ve znění pozdějších zákonů):

- Částka existenčního minima (nelze použít u nezaopatřeného dítěte,
u poživatele starobního důchodu,
u osoby plně invalidní a u osoby starší
65 let) - 2 020 Kč měsíčně

- částka živobytí (životní minimum
není přiznáno automaticky, zohledňují
se různé bonusy, dietní stravování),
- příjem (počítáno pouze se 70 % příjmu ze závislé činnosti a s 80 % z dávek nemocenského pojištění a z podpory v nezaměstnanosti či rekvalifikaci,
odečítají se přiměřené náklady na bydlení - mimo Prahu max. do výše 30 %
příjmu),
- rozhodné období (činí 3 měsíce před
podáním žádosti, výjimka - podstatný
pokles příjmu - pak je jím období kalendářního měsíce, v němž byla žádost
o dávku podána),
- zkoumá se snaha o zvýšení příjmu
vlastní prací,
- zkoumá se možnost zvýšení příjmu
řádným uplatněním nároků a pohledávek,
- zkoumá se možnost zvýšení příjmu
prodejem nebo jiným využitím majetku
(nemovitý - 3 měsíce, movitý - 6 měsíců),
- zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání (navýšení o 300 Kč/měsíčně, nutno prokázat, že takové náklady osobě vznikly),
- zvýšení částky živobytí osoby při
dlouhodobém setrvání ve stavu hmotné
nouze (navýšení o 600 Kč/měsíčně),
- v případě, že je příspěvek na živobytí poskytován déle než 6 měsíců, vypracovává orgán pomoci v hmotné nouzi tzv. aktivizační
plán, jehož
prostřednictvím se snaží občana "nastartovat" tak, aby obživu svoji - i své
rodiny - dokázal nadále zajistit vlastními silami a nebyl závislý na dávce pomoci v hmotné nouzi.

PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ
- nové okruhy společně posuzovaných osob (např. rodiče a zletilé zaopatřené děti žijící s nimi ve společné
domácnosti),

DOPLATEK NA BYDLENÍ
Nárok má:
vlastník nebo nájemce bytu,
- jeho příjem je nižší než částka živobytí,

pů

Příspěvek na živobytí,
Doplatek na bydlení,
Mimořádná okamžitá pomoc (pět tidávek v pěti životních situacích).

Částky životního minima (ŽM):
- ŽM jednotlivce - 3 126 Kč měsíčně
- ŽM osoby první v pořadí - 2 880 Kč
měsíčně,
- ŽM druhé nebo další osoby v pořadí
- od 15 let věku, není-li nezaopatřeným
dítětem - 2 600 Kč měsíčně,
- ŽM druhé nebo další osoby v pořadí
- je-li nezaopatřeným dítětem od 15 do
26 let věku - 2 250 Kč měsíčně,
- ŽM druhé nebo další osoby v pořadí
- je-li nezaopatřeným dítětem od 6 do
15 let věku - 1 960 Kč měsíčně,
- ŽM druhé nebo další osoby v pořadí
- je-li nezaopatřeným dítětem do 6 let
věku - 1 600 Kč měsíčně.

- vzniká mu nárok na příspěvek na
živobytí a příspěvek na bydlení (dávka
státní sociální podpory),
- po posouzení celkových majetkových a sociálních poměrů také občan,
jehož příjem nepřesáhl 1,3x částky živobytí,
- možná výjimka - dlouhodobé užívání jiné formy bydlení.
MIMOŘÁDNÁ
OKAMŽITÁ POMOC
(jednorázová):
- č. 1 - občan nesplňuje podmínky,
hrozí mu vážná újma na zdraví:
do existenčního minima, které činí
2 020 Kč, nezaopatřené děti do výše jejich životního minima;
- č. 2 - mimořádná událost (živelní
nebo ekologická pohroma či průmyslová havárie, požár):
do 15 x 3 126 = 46 890 Kč (přihlíží se
k majetkovým a příjmovým poměrům
žadatele);
- č. 3 - nezbytný jednorázový výdaj
(za nový občanský průkaz, nocleh, jízdné aj.):
do výše nezbytného výdaje;
- č. 4 - předměty dlouhodobé potřeby, základní vybavení domácnosti, náklady spojené se vzděláním či zájmovou
činností nezaopatřeného dítěte:
do 10 x 3 126 = 31 260 Kč;
- č. 5 - ohrožení sociálním vyloučením (osoby propuštěné z výkonu vazby,
trestu odnětí svobody, psychiatrické léčebny, ústavní či ochranné výchovy
a pěstounské péče po dosažení zletilosti, osoby bez přístřeší nebo ohrožené
trestnou činností jiné osoby):
jednorázově 1000 Kč, max. 4 x 3 126
= 12 504 Kč.
Ing. Jana Pobořilová,
vedoucí odboru sociálních věcí MMZ

OBJEVY NA „POS VÁTNÉ HOŘE“ KLÁŠŤOV
V sobotu dne 14. 7. 2007 se uskutečnil v rámci Klubu českých turistů
KLÁŠŤOV - se sídlem ve Vysokém Poli první společný výstup na nejvyšší vrchol
Vizovické vrchoviny na území Zlínského
kraje, měřící 753 metrů.
Důvodem bylo seznámení a prohlídka
právě probíhajícího rozsáhlého archeologického průzkumu této hory.
Výsledky předběžného zjišťovacího výzkumu vedeného dr. Jiřím Kohoutkem
z Ústavu archeologické památkové péče
ČR
Brno jsou naprosto překvapující
a přináší zcela nové poznatky o historii
Valašska v rámci širokého kontextu jihovýchodní Moravy. Celkem se podařilo zatím objevit několik stovek unikátních železných předmětů z velkomoravského
období. Jedná se o třmeny, koňská udidla, ostruhy, radlice, pily, tehdejší platidla, hroty šípů, sekery, klíče, zlomky
petlic apod. Takovéto množství nálezů
nemá zatím v lokalitách obdobného charakteru na území České republiky obdoby.
Obdobný průzkum zde nebyl nikdy realizován (s výjimkou ojedinělého pokusu
I. L.Červinky v roce 1915, který zde nalezl dva mlecí kameny-žentoury). Teprve
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v roce 1968 provedl menší průzkum
V. Dohnal ze zlínského muzea a v roce
1981 dr. Jiří Kohoutek, kdy bylo nalezeno několik keramických zlomků, datovaných do helštatského období kultur popelnicových polí. Tyto nové nálezy tak
umožnily datovat hradisko na Klášťově
na přelom pomezí doby bronzové a počátek doby železné s nevýraznou aktivitou
Velké Moravy.
Nynějším průzkumem se potvrdilo, že
hradisko na Klášťově bylo poprvé zbudováno na přelomu pozdní doby bronzové
a starší doby železné-helštatu zhruba
v rozmezí let 900 až 750 před naším letopočtem. Naprostým převratným zjištěním
však je, že Klášťov zřejmě představoval
v době velkomoravské říše významnou
kulturní lokalitu v širší oblasti celého jižního Valašska, kde byly objevované železné předměty přinášeny jako obětiny (bůh
ohně a bouře). Svědčí pro to nejen skutečnost, že oblast jižního Valašska byla
v tomto období významným těžebním
územím (naleziště Bojkovice, Slavičín,
Rudice, Rudimov), ale i řada slovanských
mohylníků na tomto území, vytvářejících
kolem Klášťova z jižní strany vlastně půlkruh a na nichž jsou doloženy pohanské

obětní zvyky pohřbívání zasahující ještě
hluboko do raného středověku, ale i v neposlední řadě etnické analogie (Frazier,
Eliade). V tomto případě by se stal
Klášťov zatím jednou z prvních prokázaných lokalit, nejen na území naší republiky, ale i v širším kontextu Evropy, konstatoval arch. dr. Jiří Kohoutek (tuto
možnost nutno ještě potvrdit prováděnou
analýzou nálezů a dalším výzkumem lokality).
Výstupu se zúčastnilo na stovku návštěvníků, jakož i starostové sousedních
vesnic, mezi nimiž nechyběla ani senátorka Zlínského kraje PaedDr. Alena
Gajdůšková. Přímo na vrcholu hradiska
Klášťov u -"Čertového kamene" provedl
obšírný a velmi poučný výklad s názornou ukázkou samotné lokality arch. dr.
Jiří Kohoutek.
Výstup a samotné setkávání se bude
pořádat každoročně a stane se zřejmě dle
předpokladu tradicí nejen výstupu turistů z okolí, ale i z celé ČR a do budoucna
určitě i z jiných států Evropy.
Bližší informace o plánovaných akcích
naleznete na webových stránkách:
www.kctvp.estranky.cz.
JUDr. Karel Bodlák

KOUZLO ŠTÍPSKÝCH VARHAN Máte doma nadané dítě?
Římskokatolická farnost Štípa za
podpory města Zlína letos uspořádala
cyklus varhanních koncertů "Kouzlo
varhan". Poslední z nich se uskuteční
v neděli 14. října v 17.30 hodin v poutním chrámu Narození Panny Marie ve
Štípě. Na varhany zahraje jeden z nejlepších současných varhaníků, pan docent Jaroslav Tůma z Prahy. Po koncertě bude následovat prohlídka běžně
nepřístupných prostor kůru i varhan
s odborným výkladem.
Varhany
postavili
roku
1890
František Čapek a Max Zachistal
z Kremže (nynější Rakousko). Štípský
nástroj patří k jejich největším a nejkrásnějším dílům. Během 116 let ve
varhanách nebyl prováděn žádný zá-

sadní zásah a nástroj se tedy zachoval
v nezměněné podobě. Bohužel postupně došlo působením červotoče i celkovým opotřebením nástroje k jeho závažnému poškození.
Díky podpoře města Zlína, sbírkám
od místních věřících, ale i krajanů až
z USA bylo možné v roce 2006 přistoupit k restaurování asi jedné třetiny nástroje. Restaurátorské práce provedla
varhanářská firma Kristian Wegscheider z Drážďan ve spolupráci s Daliborem Michkem ze Studének.
Nyní je třeba nashromáždit další finanční prostředky, aby mohly být varhany kompletně restaurovány. Přijďte
si poslechnout krásu zvuku štípských
varhan a podpořit toto dobré dílo.

PRIMA CHLAP
Vá ž e n í
přátelé, milí
čtenáři magazínu,
ještě jako
primátor
jsem v jednom z mých
loňských
Ohlédnutí
vzdal
hold
chlapíkovi, kterého znali jeho kamarádi pod přezdívkou Křižmen. Jeho
život byl spojen nejen se Zlínem, ale
také s radnicí, a proto bych chtěl
z tohoto místa, u příležitosti 1. výročí

POZVÁNKA
na akce pořádané
Obchodní akademií T. Bati
a Vyšší odbornou školou
ekonomickou ve Zlíně

K SEDMDESÁTILETÉMU VÝROČÍ
O významném výročí jedné z největších škol v našem regionu jsme už čtenáře informovali v červencovém čísle.
Nyní aktuálně sdělujeme, že
• setkání bývalých i současných zaměstnanců proběhne 12. října v restauraci Devítka;
• slavnostní akademie se uskuteční
16. listopadu v Městském divadle.
(Absolventi si mohou zdarma vyzvednout vstupenky v recepci školy, a to
v pracovní dny od 1. do 10. listopadu.)
Adresa školy:
Obchodní akademie T. Bati
a VOŠE Zlín,
nám. T. G. Masaryka 3669
761 57 Zlín
Tel.: 577 006 555
http://www.oazlin.cz
Zdeněk Mišurec

jeho úmrtí, vyjádřit ještě jednou můj
obdiv nad jeho statečností, se kterou
zdolával zákeřnou chorobu, aniž by
to kdokoliv z nás na něm poznal. Než
se tento veselý a rovný chlap stal obchodním radou v Miláně, a snad si
tím splnil i svůj dlouhodobý cíl, pomáhal radnici jako překladatel a tlumočník. Měli jsme PhDr. Vladimíra
Křižáka rádi, a proto mi dovolte,
abych mu za nás všechny popřál tam
někam nahoru k jeho nedožitým šedesátinám, na které ani přes všechny
své útrapy zdaleka nevypadal. Čest
jeho památce...
Tomáš Úlehla, člen RMZ

ZÚČASTNĚTE SE
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB VE ZLÍNĚ
Dne 25. 10. 2007 v době od 15.00
hod. do 17.00 hod. proběhne v obřadní síni zlínské radnice (nám. Míru
12) 2. veřejné setkání k tématu
"Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování ve
Zlíně" s následujícím programem:
• Zahájení setkání primátorkou statutárního města Zlína
• Seznámení se s návrhem střednědobého Plánu sociálních služeb ve
Zlíně na období 2008 - 2012
• Diskuse s veřejností, připomínkování návrhu Plánu sociálních služeb
ve Zlíně na období 2008 - 2012
• Závěr

Pozorujete zvýšené schopnosti svého dítěte
v kontextu jeho vrstevníků, projevuje zájem
o počítání, písmena, čtení a má odlišné zájmy
od svých kamarádů? Nabízíme vašemu dítěti
individuální vzdělávání ve speciální třídě.
V sobotu 20. října 2007 od 9 do 16 hodin
proběhne v ZŠ Malenovicích, tř. Svobody, pro
rodiče a děti diagnosticko poradenský den,
který je součástí výběrového řízení pro zařazení dítěte do třídy pro mimořádně nadané děti ve školním roce 2008-2009.
Na diagnosticko poradenském dnu můžete absolvováním psychologického testování
zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů svého dítěte (od 2,5
do 15 let). Testování provádějí psychologové,
celorepublikově zaměření na problematiku
diagnostiky nadaných dětí.
Bližší informace o projektu a přihlášení
se na diagnostiku najdete na webových
stránkách školy: www.zsmalenovice.cz,
nebo na:
tel.: 577 104 964, 577 104 411,
E-mail: zsmalsvob@zlinedu.cz
Další informace získáte na:
www.mensa.cz,
www.nadanedeti.cz,
www.centrumnadani.cz

PODNIKÁNÍ V ČÍNĚ
Seznámit se s podmínkami vstupu na čínský trh přišlo více než třicet podnikatelů ze
Zlína a okolí. Seminář "Podnikání v Číně - Čína je odlišná" uspořádala zlínská radnice
v Alternativě, kulturním institutu Zlín.
"Při misi, kterou na jaře letošního roku
uspořádal Zlínský kraj, jsme viděli, že je Čína země s velkým hospodářským růstem. Své
zastoupení tam mají téměř všechny světové
firmy. Byl bych rád, kdyby se na čínský trh
dostali i zlínští podnikatelé," vysvětluje cíl semináře 1. náměstek primátorky Zlína Martin
Janečka, který byl iniciátorem semináře.
Přednášel a s přítomnými podnikateli diskutoval Jiří Štichauer, který již několik let
v Číně žije a zná místní podmínky pro podnikání. Na semináři zazněly informace o daňové politice Číny, ale také důležité rady, čeho
se má Středoevropan při pohybu v čínské
společnosti i při jednání s čínskými podnikateli vyvarovat nebo na co naopak být připraven.
Příslib, že v již zasíťované průmyslové zóně
města Shenyang oblasti Donling o rozměrech
400 tisíc m2 mohou investovat čeští podnikatelé, získalo město Zlín podpisem předběžné dohody o spolupráci mezi čínským městem Shenyang a Zlínem na jaře letošního
roku.
-mm-

Zveme všechny občany, které toto
téma zajímá, a stav sociálních služeb
ve Zlíně jim není lhostejný, aby využili
příležitosti a jednání se zúčastnili.
Těšíme se na Vás.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským
sociálním
fondem
a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Ing. Jana Pobořilová,
ved. odboru sociálních věcí MMZ
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TÝDEN ZDRAVÍ, 8. – 14. ŘÍJNA 2007
Od 8. do 12. října 2007
Cvičíme pro své zdraví
SK Rytmik Zlín, Aerobic studio D, Pasecká
1574 (tel. 577 142 383)
Nabídka cvičení za poloviční cenu, 1. hodina
vždy zdarma. V odpoledních hodinách speciální
měření těl. propozic a poradenství v oblasti zdravé výživy.
Prevence onkologických onemocnění, konzultace lékař - pacient
14 - 18 h, kancelář OS České lékařské komory
ve Zlíně, tř. T. Bati 5135, 31. bud. areálu Svitu,
č. dveří 535
Konzultační hodiny lékařů pro veřejnost:
o možnosti prevence onkologických onemocnění;
jak postupovat, když je pacient nespokojen s lékařem (zdr. zařízením).
PONDĚLÍ 8. ŘÍJNA 2007
• Den otevřených dveří v MAMMA Help
Centru Zlín
10 - 15 h, Lorencova 379
Poradna otevřena po celý den, možnost získání komplexních informací o prevenci karcinomu
prsu, ukázky samovyšetřování na modelu.
• Prevence karcinomu prsu
16 h, místnost č. 101, radnice
Přednáška MAMMA Help Centra Zlín.
• Domácí násilí, otázka dneška?
Psychická pohoda jako důležitá součást našeho zdraví.
14 - 15 h, místnost č. 131, radnice
Přednáška, Český červený kříž.
• Přednášky a poradenství
KÚZK, přednáškový sál v přízemí (21. budova
areálu Svitu)
• 16 - 17 h, Problematika nohou u starší populace, diabetická noha atd. - přednáška vědeckých pracovníků z UTB
• 17 - 18 h, Prevence komplikací na nohou diabetiků - přednáška MUDr. Záhumenského
Prezentace a prodej komfortní a zdravotní obuvi pro seniory a diabetiky.
Pořádá Baťa, a.s., Česká obuvnická a kožedělná asociace, Fakulta technologická UTB ve Zlíně.
ÚTERÝ 9. ŘÍJNA 2007
• Pyramida zdraví
9 - 16.30 h, Dětské centrum Zlín, p.o.,
Burešov 3675
Techniky dechové rehabilitace, respirační fyzioterapie, inhalační terapie a perličkové koupele
u postižených dětí. Logopedická péče zaměřená
na téma stravování, výtvarné zpracování zdravé
výživy a zapojení větších dětí do přípravy svačinek. Určeno pro laickou i odbornou veřejnost.
• Odměny a tresty
18 - 19.30 h, Mateřské centrum v Malenovicích, Milíčova 867
Přednáška Mgr. Aleny Střelcové, určená hlavně rodičům dětí.
• Den otevřených dveří
10 - 14 h, Azylové zařízení pro muže,
Hornomlýnská 3713
Pořádá ČČK Zlín.
STŘEDA 10. ŘÍJNA 2007
• Den otevřených dveří
8 - 18 h, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Intervenční centrum a Centrum
prevence ve Zlíně, se sídlem ve vile U náhonu
č. 5208, www.poradnazlin.cz
Manželská rodinná poradna (tel. 577 210 809)
- celý den možnost osobních, telefonických i internetových konzultací s psychology a sociální
pracovnicí.
• v 16 h, Mediace není meditace aneb dohoda je možná - beseda na téma jak řešit rodinné
spory a konflikty bez soudů a úředníků
• v 9 h a v 17 h, Relaxace - možnost naučit se
základy relaxace (pohodlné oblečení s sebou)
Intervenční centrum (tel. 577 018 265) - celý
den možnost osobních, telefonických a internetových konzultací s koordinátorkou pro pomoc osobám ohroženým domácím násilím
• v 15 h, Domácí násilí - beseda
Centrum prevence (tel. 577 210 356) - celý den
možnost osobních, telefonických i internetových
konzultací s psychology - pro mládež, rodiče a pedagogy o problémech v dospívání (vztahy v rodině, drogy, šikana aj.)
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• dopoledne možnost exkurze nebo besedy
o činnosti CP pro školy
• dobrovolnická činnost a dobrovolníci v CP,
informace o možnosti zapojit se do peer-programu.
• Sociální služby pro diabetiky
9 - 16 h, místnost 101, radnice
Měření glykémií a tlaku pro veřejnost, možnost
zakoupení glukometrů za výhodné ceny.
Pořádá Svaz diabetiků ČR, ÚO Zlín.
• První pomoc
10 - 15 h, nám. Míru, prostor před radnicí
Měření krevního tlaku, ukázky poskytování
první pomoci s využitím výukových pomůcek.
• Sahadža jóga - vyzkoušení meditace
a praktické techniky pro zdraví a růst
18 h, Centrum Sahadža jógy, nám. T.G.M.
588, 2. p.(1. internát nad OATB)
ČTVRTEK 11. ŘÍJNA 2007
• Den otevřených dveří v EDUCO Zlín
10 - 16 h, tř. T. Bati 385, budova VITAR, 4. p.
Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. je zaměřené na pomoc a podporu rodinám s dětmi
(od narození do 7 let) s postižením mentálním,
pohybovým, kombinovaným a s ohroženým vývojem.
• Hormonální léčba žen v klimaktériu
Diagnostika a léčba osteoporózy
15 - 18 h, místnost č. 101, radnice
Přednáší: MUDr. Gergel, MUDr. Šindlář.
Pořádá Český červený kříž.
PÁTEK 12. ŘÍJNA 2007
• Den otevřených dveří v EEG biofeedback
centru
9 - 14 h, tř. T. Bati 385, budova VITAR, 4. p.
Biofeedback centrum se zaměřuje na problematiku dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí - speciální programy, zaměřené na rozvoj komunikace, pozornosti, grafomotoriky a metoda eeg
biofeedback - trénink žádoucí aktivity mozkových
vln.
• Den zdraví
9 - 17 h, Salesiánský klub mládeže ve Zlíně,
Okružní 5298, Jižní Svahy
Poradenství: odvykání kouření, snižování nadváhy, osteoporóza, zvládání stresu, samovyšetření prsu, Ca tlustého střeva, prevence stařecké degenerace sítnice.
Měření: krevního tlaku, % tuku v těle a výpočet BMI, cholesterolu a krevního cukru, CO ve výdechu na přístroji SMOKERLYZER.
Vyhodnocení výsledků lékařem.
Pohybový program s možností zakoupení výrobků pro sportovní aktivity:
• 9.30 h cvičení pro seniory
• 10.30 h cvičení s flexibary
• 14.00 h vystoupení břišní tanečnice
• 14.30 h cvičení pro zdravá záda
• 15.30 h BOSU - balanční cvičení - NOVINKA
Doprovodný program: Besip - jízda zručnosti
na kole, Rádio Čas - stánek s občerstvením, vystoupení taneční skupiny Rokaso, Kosmetické
studio Alena - líčení, poradenství a prodej kosmetiky.
Pořádá Zdravotní ústav se sílem ve Zlíně
a Všeobená zdravotní pojišťovna.
• Ukázky poskytování první pomoci - záchrana tonoucích
15,30 h, Městské lázně Zlín, 25m bazén, galerie - diváci
Pořádá Český červený kříž.
SOBOTA 13. ŘÍJNA 2007
• Výuka poskytování první pomoci
8 h, 16. budova areálu Svitu, učebna ČČK
Pořádá Český červený kříž.
TÝDEN ZDRAVÍ VE ZLÍNSKÝCH ŠKOLÁCH
Základní škola Zlín, Křiby 4788
8. 10. Metoda dobrého startu v 1. A, B; projekt
"5x denně ovoce a zelenina" (1. stupeň)
9. 10. projekt "Cvičíme všichni III" - první čas
na maratónské trati 42 196 m uběhnuté žáky
I. stupně spolu s dětmi ze Speciální školy Lazy
11. 10. Aerobic a posilování o velké přestávce;
projekt "Kamarádi" (I. a IX. třídy); Sportem ku
zdraví (netradiční disciplíny ve ŠD)

12. 10. Zdravý životní styl (III., IV., V., VII. třídy); projekty "Mńam" a "Zdravá Fantazie" (I. stupně připravují zdravou svačinku)
13. 10. projekt "Veselé a hravé koktejly" (VIII.
a IX. třídy), jóga pro malé děti (relaxační cvičení
v TV).
Základní škola Zlín, Okružní 4685
Barevný týden
8. 10. Bílý den: komunitní okruhy, relaxační
aktivity
9. 10. Zelený den: zeleninový program (ve vyučování, ve školní jídelně), ekologické výukové programy
10. 10. Červený den: sportovní vycházka s ekologickými aktivitami
11. 10. Modrý den: cvičí a tancuje celá škola
(využití přestávek)
12. 10. Žlutý den: ovocný program, přednášky
o zdravé výživě - přednášející: pí Velecká, KHS
Zlín
13. 10. Den zdraví ve zdravé škole
9-12 h Den otevřených dveří pro obyvatele sídliště JS, ochutnávka pokrmů zdravé výživy, zásady první pomoci, měření tlaku, prodejní výstavka
vitamínových doplňků, müsli výrobků, aromaterapie, ukázky lidových řemesel, sportovní turnaj
ve volejbale, sportovní soutěže pro rodinné týmy,
aerobik a relaxační cvičení.
Základní škola Zlín, Kvítková 4338
8. - 9. 10. Sportovní soutěže v rámci školy, výtvarná soutěž na téma "Zdravá výživa"
11. 10. Příprava a ochutnávka zdravých svačinek (I. stupeň)
Zapojení do Týdne zdraví i ve ŠJ na Kvítkové.
Základní škola praktická Zlín, Mostní 2397
8. 10. Cvičíme na "Stezce zdraví"
a "Roztančíme celou školu"
9. 10. Beseda na téma "Zdravá výživa", lanové
aktivity, "Utečeme nemocem" (akce ŠD na školním hřišti)
10. 10. "Zdravá svačinka" (příprava zdrav. pokrmů), "Zvládneme kolo nebo kolečkové brusle?"
(na stezce pro cyklisty)
11. 10. Výstavka zdravých jídel s ochutnávkou
12-17 h Den otevřených dveří (zdravá odpolední svačinka, prodejní výstavka Ekocentra
Čtyřlístek, měření tlaku - žákyně SZŠ a VOŠZ
Zlín, keramická dílna, malá kopaná, odborná
přednáška z dětské gynekologie, Pilates - cvičení
pro zdraví v tělocvičně)
12. 10. akce pro 1.-9. ročník: cvičení v přírodě,
sběr kaštanů a žaludů.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Zlín Štípa
V ekologické učebně bude celý týden výstava
"Plody sadů a zahrad", uskuteční se ukázka
moštování s ochutnávkou, výstavka bude ukončena degustací
Aerobik pro zdraví - denně během přestávky
v tělocvičně (10.20 - 10.30 h), cvičení aerobiku
pro zájemce z řad dětí i dospělých
Týden zdravé kuchyně - jídelníček bude sestaven ze zdravých potravin
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.)
Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808
11. 10. od 15 do 16 h, Den otevřených dveří
"Běžné potraviny - netradičně - v kuchyni
mateřské školy", ochutnávka pro veřejnost.
ASTRA Dům dětí a mládeže Zlín
Ukázy výcviku psů, cvičiště na Burešově
8. 10. 17.30 h - poslušnost začátečníci
10. 10. 17 h - agility
12. 10. 17.30 h - poslušnost pokročilí.
Drakiáda 2007
11. 10. 15 h, Centrální park na JS (u II. segmentu)
Sobotní výšlap na Zboženské rybníky (výlov)
13. 10. - 8 h, sraz u II. segmentu na JS, možnost zakoupení ryb, s sebou uzeninu na opékání.
Předpokládaný návrat do 14 h.

Evangelický kostel sedmdesátiletý
Ke Zlínu neodmyslitelně patří funkcionalistická architektura. Moderní tvář
města byla po několik desetiletí formována dech beroucím tempem. Symbolem
města se v první polovině 20. století stala červená režná cihla a čtvercový stavební modul 6,15 x 6,15 m. Vedle záplavy baťovských domků, táhnoucích se
v rozsáhlých vlnách po svazích neširokého podřevnického údolí, vyrostlo ve městě postupně také několik vertikálních
dominant. Správní budova č. 21 (mrakodrap) byla nejvyšší, ale značnou pozornost budilo celé náměstí Práce plné výrazných staveb skloubených v nápaditý
urbanistický celek - obchodní dům, kino, hotel a internáty, jejichž pravidelný
rastr byl zakončen klenotem z dílny architekta F. L. Gahury Památníkem
Tomáše Bati.
Poněkud stranou hlavních oblastí baťovské výstavby, mezi ulicemi Štefánikovou a Slovenskou, stojí ještě jedna neopomenutelná funkcionalistická budova evangelický kostel. Stavba byla realizována v letech 1936-1937 dle projektu
Vladimíra Karfíka. V bohatém architektonickém díle jednoho z nejvýznamnějších představitelů baťovské architektury
to nebyla první realizace sakrální stavby.
Již v roce 1931 vyrostl v Petržalce
u Bratislavy římskokatolický kostel Sv.
Kříže a brzy po zlínském evangelickém
kostele vytvořil Vladimír Karfík návrh
pro římskokatolický kostel v Baťově-Otrokovicích, uskutečněný v pozměněné podobě roku 1949 v Baťovanech na
Slovensku.
Zlínský evangelický kostel zůstává
zcela neprávem ve stínu ostatních výrazných staveb baťovské architektury ve Zlíně. Vladimír
Karfík si mistrně poradil
s umístěním stavby do svažité trojúhelníkové parcely, kdy
se mu podařilo vytvořit pohledově atraktivní a v rámci
okolní zástavby dominantní
urbanistický prvek. Hlavní
horizontálu tvoří souběžně se
Štefánikovou ulicí posazený
malý sál a vstupní prostor
kostela, svažitého terénu využil architekt pro hlavní loď
s nezvykle komponovaným
stupňovitým uspořádáním lavic. Vertikální dominantou je
věž zvonice završená kalichem ve zvýrazněném nároží.
Dynamiku celé stavbě dodávají svislé okenní otvory složené ze čtvercových polí.

Přísná, až puritánská strohost vnějších
tvarů i vnitřního vybavení dobře koresponduje s teologickými důrazy protestantismu.
Zlínský evangelický kostel si zaslouží
naši pozornost také pro unikátní autentičnost. Budova za celých 70 let neprodělala žádnou závažnou kompoziční
změnu. Jediným větším zásahem do výrazu stavby byla instalace varhan roku
1970, kterou údajně Vladimír Karfík
označil za velmi zdařilou. Nejen hlavní
prostory chrámu, ale i řada řemeslných
detailů včetně kostelních lavic, kazatelny, dveří, svítidel, kování či klik jsou původní a dokládají řemeslnou kvalitu
místních firem, podílejících se na stavbě
kostela.
Českobratrská církev evangelická ve
Zlíně chce připomenout 70. výročí postavení kostela v neděli 4. listopadu, kdy
uspořádá v jeho prostorách den otevřených dveří. Začne dopoledne bohoslužbami. Odpoledne otevře ve vestibulu
kostela vernisáž výstavy, která přiblíží
nejen okolnosti stavby chrámu, ale i působení evangelíků na Zlínsku v minulosti i dnes. Naváže rozhovor s pamětníky.
Program bude pokračovat prohlídkou
kostela s odborným výkladem a vystoupením evangelického pěveckého sboru
s duchovním slovem a varhanními skladbami. Večer prostor kostela rozezní moderní jazz v podání mladé kapely Noční
optika. Program nabízí rozmanitost, která je charakteristická pro evangelictví.
Nejširší veřejnosti bude v tento den také
představena publikace Evangelický kostel ve Zlíně 1937-2007.
David Valůšek

MONTESSORI PEDAGOGIKA VE ZLÍNĚ
V Centru přirozeného vzdělávání ve
Zlíně, uplatňujícím principy Montessori
pedagogiky, 3. září poprvé přivítali první
děti a rodiče. Centrum je ojedinělým
a snad i chybějícím článkem v nabídce pedagogických zařízení ve Zlínském kraji. Je
to zatím jediné centrum, které se zabývá
alternativním vzdělávacím programem.
Montessori Zlín ve spolupráci s dr. Evou
Štarkovou z Bratislavy zve na seminář o výchově dětí Montessori metodou, který se
uskuteční ve Zlíně, 6. - 7. 10. 2007, Nad

Ovčírnou 344 ve Zlíně. Cílem je seznámit
rodiče a vychovatele s filozofií a principy
metody a s pomůckami, které mohou při
výchově dětí používat. Výchova a vzdělávání nemusí z rodičů a vychovatelů dělat diktátory. Vytvořením připraveného prostředí
se dají zaujmout i hyperaktivní, nezvladatelné a jinak problematické děti, které ve
svém nitru touží po poznání a aktivitě.
Kontakt:
Info@montessori-zlin.cz;
mobil: 777 007 719

ATELIÉR VÝTVARNÉ
TVORBY ZVE
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť zve
nejširší veřejnost k prohlídce závěrečných děl žáků třetího ročníku a sext
z výtvarné výchovy. V průběhu dne
otevřených dveří vás odborní učitelé
provedou výstavními prostorami školy,
pohovoří o smyslu a náplni výuky
a zodpoví vaše dotazy. Součástí je
ukázka nově vybavených ateliérů - učeben. Návštěvník se může těšit i na projekci starších archivních záznamů.
Můžete se přijít podívat ve středu
31. října 2007 od 16 do 18 hodin.

Deset let Unie Kompas
Unie Kompas je občanské sdružení, které
pomáhá dětem a mládeži ve Zlíně. Před deseti
lety, kdy organizace vznikala, nikdo netušil,
jak se v následujících letech práce sdružení
rozroste. Vznik organizace podnítily preventivní přednášky na téma AIDS, sex a vztahy, které dobrovolníci nabízeli zlínským základním
a středním školám. Přednášky byly tak úspěšné, že vyvolaly potřebu založit nějaký "klub",
který by na přednášky navazoval.
Tak vznikl T Klub, který byl zpočátku otevřený pouze jednou týdně a stal se základem pro
pozdější vznik nízkoprahového střediska.
O dva roky později, za významné pomoci města Zlína, které Unii Kompas poskytlo prostory
bývalé mateřské školky Pod Stráněmi, byl otevřen první nízkoprahový klub. Dnes Unie
Kompas provozuje celkem tři nízkoprahová
centra (T klub Pod Stráněmi, T klub DOMA na
Divadelní ul. a ŠLIKR v Otrokovicích), která
poskytují dětem a mládeži nejen alternativu
pro trávení volného času, ale zejména odborné
poradenství a pomoc v nesnázích. Hlavní princip "nízkoprahovosti" spočívá v tom, že všechny nabízené aktivity jsou zcela zdarma, nevyžadují poskytování osobních údajů a příchozí
si sami mohou zvolit, čemu se v klubu chtějí
věnovat. Na oba zlínské kluby navazuje projekt
terénní práce "Klíč" - dva streetworkeři se dětem a mládeži věnují přímo v jejich přirozeném
prostředí - na hřištích, ulicích, parcích.
Rozšířila se také přednášková činnost v projektu Archa. Namísto skupiny dobrovolníků
vykonává přednáškovou činnost profesionální
lektor. Nabídka je zaměřena na aktuální a ožehavá témata, jako je např. šikana či sexuální
zneužívání a znásilnění. Školy hojně využívají
možnosti dlouhodobé práce s třídním kolektivem.
Psychologická poradna Logos poskytuje poradenství dětem, dospívajícím i jejich rodičům.
Specificky se zaměřuje na děti s ADHD (tzv.
"hyperaktivní"), pro které nabízí sociálně-psychologicky podpůrnou skupinu či letní pobyt.
Unie Kompas prochází neustálým vývojem.
Za dobu své existence se z dobrovolnické organizace stala plně profesionální institucí, která
poskytuje sociální služby podle zákona 108 /
2006 Sb. o sociálních službách. "Velmi si vážíme stálé pomoci a podpory ze strany města
Zlína, která je pro Unii Kompas velmi důležitá,"
říká ředitelka organizace Martina Stavjaníková. Statutární město Zlín je dokonce partnerem Unie Kompas při realizaci projektu
"Navýšení kapacity NZDM provozovaných Unií
Kompas ve Zlínském kraji", který je spolufinancován také Zlínským krajem, Evropskou
unií a státním rozpočtem ČR.
Bc. Marta Lipusová
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Říjen v kultuře
Čtvrtek 25. října v 17 a v 19.30 hodin
(a)
KONEC
Maďarsko-2007-105 minut-titulky-premiéra-AČFK-(0)
Bláznivá road movie o starém manželském páru Emilovi a Hédi. Jednoho
dne se Emil rozhodne vyloupit poštu a tím začíná jeho netradiční cesta
světem zločinu... Režie: Gábor Rohonyi

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274
Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)

VELKÉ KINO
tel. 577 432 936
Velké kino hraje:
NEDĚLE - PÁTEK v 17.00 a v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
SOBOTA - v 15.00, v 17.00 a 19.30 hodin
Prodej vstupenek: v centrálním předprodeji vstupenek pondělí - pátek od 9 do 20 hodin, v pokladně kina 60 minut před začátkem prvního představení do 20 hodin
Sál Velkého kina je vybaven bezdrátovým naslouchacím zařízením
pro sluchově postižené občany
Pondělí 1. října v 10 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
BESTIÁŘ
ČR-2006-113 minut-Bioscop-(15)
Romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové - v hlavních
rolích Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Miroslav Etzler
Režie: Irena Pavlásková
Pondělí 1. října v 17 a v 19.30 hodin
KINO NEHRAJE
Agentura Gong z Olomouce pořádá
KONCERT MARIE ROTTROVÉ - začátek v 19 hodin
Úterý 2. a středa 3. října v 17 a v 19,30 hodin
GYMPL
ČR-2007-105 minut-premiéra-Falcon-(0)
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a graffiti...
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Milan
Šteindler, Jiří Schmitzer, Zuzana Bydžovská a další. Režie: Tomáš Vorel
Čtvrtek 4. října v 17 a v 19.30 hodin
(a)
ZTRACENÁ DOVOLENÁ
ČR-2006-85 minut-premiéra-AČFK-(0)
Český cestovatel Láďa objevil ve Švédsku kufr, v němž byly pouze negativy. Z těch vzniklo 756 fotografií neznámých turistů z Asie. Filmový štáb
začal pátrat po těchto lidech... Režie: Lucie Králová
Pátek 5. - středa 10. října v 17 a v 19.30 hodin
HVĚZDNÝ PRACH
Velká Británie-2007-127 minut-český dabing-premiéra-Bontonfilm-(12)
Příběh, který stvořila sama Fantazie...
V hlavních rolích Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De
Niro. Režie: Matthew Vaughn, vstupné 85 Kč
Čtvrtek 11. října v 17 a v 19,30 hodin
(a)
CARMEN
Španělsko-1983-102 minut-titulky-AČFK-(12)
Love story, která vznikne mezi protagonisty při zkouškách na baletní
představení...
V hlavních rolích Antonio Gades a Laura del Sol. Režie: Carlos Saura
Pátek 12. - středa 17. října v 17 hodin
BOŽSKÝ EVAN
USA- 2007- 96 minut-titulky-premiéra- Bontonfilm-(0)
Poznejte nového Vyvoleného. A jeho blízké... Režie: Tom Shadyac
Pátek 12. - středa 17. října v 19,30 hodin
MEDVÍDEK
ČR-2007-98 minut-Falcon-(12)
Černá komedie "Medvídek" ukazuje různé způsoby řešení manželských
kotrmelců, vzpour a rozletů... V hlavních rolích Aňa Geislerová, Roman
Luknár, Jiří Macháček,Táňa Vilhelmová. Režie: Jan Hřebejk
Středa 17. října ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
100% KUBA
Tentokrát se s cestovateli Martinem Dufkem a Vráťou Kratochvílem
z Pelhřimova podíváme na Kubu. Pořad si dal za cíl ukázat krásy i negativa této velmi kontroverzně vedené ostrovní země. Doba trvání pořadu je
75 minut: 350 diapozitivů z celé oblasti, čtyři video vstupy z různých oblastí života na Kubě, audio nahrávky zvuků přírody, kubánské španělštiny a místní lidové i populární hudby.
Čtvrtek 18. října v 17 a v 19.30 hodin
INTERVIEW
USA-2007-83 minut-titulky-premiéra-CinemArt-(12)
Všechno, co řeknete, může být a bude použito proti vám...
Režie: Steve Buscemi

(a)

Pátek 19. a sobota 20. října v 17 a v 19.30 hodin
+ neděle 21. - středa 24. října v 19,30 hodin (kromě úterý 23. 10.)
KRÁLOVSTVÍ
USA-2007-109 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm
Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí zemřít?
V hlavních rolích Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman
Režie: Peter Berg
Neděle 21. - středa 24. října v 17 hodin (kromě úterý 23.10.)
HAIRSPRAY
USA-2007-117 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Rytmus nezastavíš...
V hlavních rolích John Travolta a Michelle Pfeiffer
Režie: Adam Shankman
Úterý 23. října -v 17 a v 19,30 hodin
Agentura Zbyňka Žídka z Opavy pořádá koncert
EVY A VAŠKA - začátek v 19 hodin
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KINO NEHRAJE

Pátek 26. - neděle 28. října v 17 hodin
+ pondělí 29. - středa 31. října v 19.30 hodin
RUSH HOUR 3 - TENTOKRÁTE V PAŘÍŽI
USA-2007-91 minut-titulky-premiéra -WB-(12)
Křižovatka smrti 3 - Jackie Chan a Chris Tucker se v završení akčně komediální série střetávají s čínskou mafií... Režie: Brett Ratner
Pátek 26. - neděle 28. října v 19.30 hodin
+ pondělí 29. - středa 31. října v 17 hodin
KOŘENÍ ŽIVOTA
USA-2007-104 minut-titulky-premiéra-WB-(12)
Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete...
V hlavních rolích Catherine Zeta-Jones a Aaron Eckhart
Režie: Scott Hicks

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI
6. 10. - O ZLATÉ MYŠCE - 68 minut
O zlaté myšce, O Maryšce a vlčím hrádku, O nejbohatším vrabci na světě, Veselá chudoba, Krtek a paraplíčko, Jak jeli k vodě
13. 10. - A ZASE TA ŽOFKA - 61 minut
Dorotka a ježibaba, Krtek a karneval, Jak Žofka pořádala slavnostní
představení, Jak Žofka přinutila pštrosa vytáhnout hlavu z písku, Jak
Žofka poslala Irču zachránit tapíra, Krtek a buldozér, O Kanafáskovi Jak sháněli panenku, Jak trhali zub
20. 10. - KRTEK A OSLAVA - 61 minut
Krtek a oslava, Krtek a kamarádi, Krtek a zajíček, Krtek a kachničky,
Krtek a myška, Krtek a houby, Vodnická pohádka, Psí kusy, Krtek
a šťoura
27. 10. - ČTYŘLÍSTEK - 62 minut
Krtek a autíčko, Krakonoš a ovčák, Potkali se u Kolína, Vodnická pohádka, Čtyřlístek - Pes na stopě
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice,
tel. 577 103 284
Kino Květen v Malenovicích hraje:
Pondělí, úterý, čtvrtek v 19.00 hodin
Pátek, sobota v 17.00 a v 19,30 hodin
Neděle v 15.00 a v 17.00 hodin
VE STŘEDU KINO NEHRAJE
Prodej vstupenek: v pokladně kina 60 minut před začátkem představení
Pondělí 1. října v 19 hodin
(a)
SAMARITÁNKA
Jižní Korea-2004-95 minut-titulky-Aerofilms-(15)
Příběh dvou středoškolaček, které získávají peníze na cestu do Evropy
zvláštním způsobem... Režie: Kim Ki-duk
Úterý 2. října v 19 hodin
FK Anýz
ABRAHAMOVO ÚDOLÍ
Francie/Portugalsko/Švýcarsko-1993-180 minut-titulky-NFA-(15)
S využitím motivů Flaubertovy Madame Bovary kreslí Manoel de Oliveira
intimní studii ženství uzavírajícího se ve zlaté kleci měšťáckých konvencí... Režie: Manoel de Oliveira
Čtvrtek 4. října v 19 hodin
PREMIÉRA
HVĚZDNÝ PRACH
Velká Británie-2007-127 minut-český dabing-Bontonfilm-(12)
Pohádkový příběh pro všechny bez ohledu na "počet letokruhů", vznikl
v roce 1997 původně jako comics. V hlavních rolích Charlie Cox, Claire
Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro. Režie: Matthew Vaughn
Pátek 5. - neděle 7. října v 17 hodin
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, v niž se zelení manželé Shrekovi vydávají vstříc dalším dobrodružstvím
Režie: Chris Miller, Raman Hui
Pátek 5. a sobota 6. října v 19,30 hodin
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Čína-2007-114 minut-titulky-HCE-(12)
Nevyslovená tajemství jsou skryta za branami Zakázaného města...
Režie: Yimou Zhang
Pondělí 8. října v 19 hodin
(a)
INTERVIEW PODLE VAN GOGHA
Nizozemí-2003-89 minut-premiéra-CinemArt-(12)
Tento snímek režiséra Theo van Gogha z roku 2003 se stal předlohou pro
stejnojmenný film Stevea Buscemiho z roku 2007. Diváci mohou srovnat
holandský originál a jeho následnou americkou verzi...
Úterý 9. října v 19 hodin
ANÝZ
NAPOLA
Německo- 2003-110 minut-titulky-ATYPFILM-(12)
Obraz z období nacistické říše: Friedrichu Weimerovi je sedmnáct a právě ukončil školu. Pochází z chudých poměrů, přesto však, sní o tom, že
v životě něco dokáže. Jediné, čemu se intenzivně věnuje je amatérský
box. Šanci dostane v okamžiku, kdy se setkává s chápavým Voglerem,
který sdílí jeho boxerskou vášeň a učí na elitní nacistické střední škole.
Ten zajistí, aby tam byl Friedrich přijat... Režie: Dennis Gansel

Čtvrtek 11. října v 19 hodin
MEDVÍDEK
ČR-2007-98 minut-Falcon-(12)
Černá komedie "Medvídek" ukazuje různé způsoby řešení manželských
kotrmelců, vzpour a rozletů...
V hlavních rolích Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa
Vilhelmová. Režie: Jan Hřebejk
Pátek 12. - neděle 14. října v 17 hodin
WHOLETRAIN
Německo-2006-85 minut-titulky-premiéra-Atypfilm-(0)
Skupina sprejerů touží po slávě a bez ustání a za každou cenu si dokazují, že oni jsou ti nejlepší... Režie: Florian Gaag
Pátek 12. a sobota 13. října v 19.30 hodin
HOSTEL II.
USA-2007-100 minut-titulky-premiéra-Falcon-(18)
Další děsivé nahlédnutí do světa, kde mají potlačované touhy - jakmile je
jim dán volný průchod - děsivé následky... Režie: Eli Roth
Pondělí 15. října v 19 hodin
PRINCEZNY
Španělsko-2005-113 minut-titulky-premiéra-Atlantis-(15)
Je to příběh dvou žen, dvou prostitutek, dvou princezen...
Režie: Fernando León de Aranoa

(a)

Úterý 16. října mimořádně v 17 hodin
FK ANÝZ
POPEL A DÉMANT
Polsko-1958-100 minut-titulky-NFA
Filmová adaptace stejnojmenného románu Jerzyho Andrzejewského, která patří do zlatého fondu světové kinematografie...
Režie: Andrej Wajda
Čtvrtek 18. října v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
KRÁLOVSTVÍ
USA-2007-109 minut-titulky-Bontonfilm
Jak zastavíte nepřítele, který se nebojí zemřít?
V hlavních rolích Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman
Režie: Peter Berg
Pátek 19. - neděle 21. října v 17 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
USA-2007-85 minut-animovaný-český dabing-Bontonfilm-(0)
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně dočkal prvního
celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze
Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života.
Režie: David Silverman
Pátek 19. a sobota 20. října v 19,30 hodin
BREAKOUT
Švýcarsko-2007-94 minut-titulky-premiéra-Atypfilm-(0)
Přesvědčivý snímek o životě předměstských gangů, o cti, o přátelství
a lásce, ale především je to příběh mladíka a jeho útěku z mizerného života pomocí hudby a tance...
Režie: Mike Eschmann
Pondělí 22. října v 19 hodin
(a)
ZHROBUDOHROBU
Slovinsko-2005-120 minut-titulky-AČFK-(12)
Pero je profesionálním řečníkem na pohřbech. Svůj unikátní talent využívá na vytváření projevů, které nejsou obyčejnými chvalozpěvy pro pozůstalé...
Režie: Jan Cvitkovič
Úterý 23. října v 19 hodin
ANÝZ
WALK THE LINE
USA-2005-135 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Joaquin Phoenix jako Johnny Cash a Reese Witherspoon (June Carter)
v hlavních rolích životopisného filmu o světoznámém muzikantovi...
Režie: James Mangold
Čtvrtek 25. října v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
KOŘENÍ ŽIVOTA
USA-2007-104 minut-titulky-WB-(12)
Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete...
V hlavních rolích Catherine Zeta-Jones a Aaron Eckhart
Režie: Scott Hicks
Pátek 26. října v 17 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
VRATNÉ LAHVE
ČR-2007-103 minut-Falcon
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... Rodinná komedie se
Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou v hlavních rolích
Režie: Jan Svěrák. Vstupné 25 Kč
Pátek 26. a sobota 27. října v 19.30 hodin
ROMING
ČR/Rumunsko/SR-2007-105 minut-Falcon-(12)
Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu.
Režie: Jiří Vejdělek
Sobota 27. a neděle 28. října v 17 hodin
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER
USA-2007-český dabing-Bontonfilm-(0)
Připravte se na další fantastické dobrodružství...
Režie: Tim Story
Pondělí 29. října v 19 hodin
(a)
IMPORT/EXPORT
Rakousko-2007-135 minut-titulky-premiéra-Aerofilms-(18)
Film, který velmi nekompromisně ukazuje prstem přímo na věci, kolem
kterých denně procházíme s hlavou otočenou způsobně na stranu...
Režie: Ulrich Seidl
Úterý 30. října v 19 hodin
FK ANÝZ
ČAS ZNOVU NALEZENÝ
Francie/Itálie/Portugalsko-1999-158 minut-titulky-NFA
Nečekaně pietní, filmařsky vyzrálý ponor do románového monumentu
Marcela Prousta Hledání ztraceného času v hvězdném obsazení (C. Deneuveová, E. Béartová, J. Malkovich, V. Pérez)
Režie: Raoul Ruiz

Říjen v kultuře
26. pátek - 19.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
V NEDĚLI V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI
7. 10. - O EBENOVÉM KONI - 63 minut
O ebenovém koni, Míček flíček, Jo, ti kluci, vzduchoplavci, Krtek a autíčko, Toulavé telátko
14. 10. - KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ - 66 minut
Krtek a zápalky, Krtek a muzika, Krtek a karneval, Krtek a koberec,
Krtek a buldozer, Krtek hodinářem, Krtek a medicína
21. 10. - ČARODĚJNÉ POHÁDKY II. - 66 minut
Aby bylo jasno, Čaroděj. pohádky- labuť, Babička vypráví pohádku, Čaroděj. pohádky - Franta Nebojsa, Dorotka a drak, Čaroděj. pohádky medvídek, Krtek malířem, O Kanafáskovi - jak byli zvědaví
28. 10. - O PEJSKOVI A KOČIČCE - 61 minut
Jak ulovit tygra, Krtek a telefon, Sněžný muž, Krakonoš a sklínkař Matěj,
Jak si pejsek roztrhal kalhoty, Jak pejsek a kočička myli podlahu

7. 10. - Komorní sál - 15.30
O PEJSKOVI A KOČIČCE
pohádka

27. sobota - 19.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

11. 10. - Komorní sál - 19.00
ORNITOLOGIE
Komický, absurdní, psychopatický až téměř hororový příběh jednoho večera, o tom, co se jednou může stát i Vám.

29. pondělí - 10.00 hodin
Karel Čapek
R.U.R.
30. úterý - 10.00 hodin a 14.30 hodin
Rudyard Kipling, Hana Mikolášková
MAUGLÍ
Divadlo Polárka Brno
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31. středa - 19.00 hodin
CHARITATIVNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA "SPOLEČNĚ DĚTEM" pořádá
Nadace Terezy Maxové a Zlínský kraj - ZADÁNO

STUDIO „Z“

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTSKÉ DIVADLO

4. čtvrtek - 17.00 hodin
Alina Nelega
AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA
v rámci cyklu KAUZA Ž

tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

3. středa - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST (Pokušení a vykoupení)

2

5. pátek - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST (Pokušení a vykoupení)

4

6. sobota - 19.00 hodin
Stanislav Štepka
STVORENIE SVĚTA
Radošinské naivné divadlo Bratislava

6

24. středa - 22.00 hodin
NARÁZ 2007 off program
KABARET PHANTASY PHAUST
setkání postav z "Času velkých událostí" marginálně připravená improvizace

DIVADÉLKO V KLUBU
4. čtvrtek - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

11. čtvrtek - 10.00 hodin
Akram Staněk
ČERVENÁ KARKULKA

18. čtvrtek - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

13. sobota - PREMIÉRA - 19.00 hodin
Joe Masteroff, John Kander, Fred Ebb
KABARET

P

17. středa - 17.00 hodin
Joe Masteroff, John Kander, Fred Ebb
KABARET

21

18. čtvrtek - 10.00 a 14.30 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

28

19. pátek - 19.00 hodin
Joe Masteroff, John Kander, Fred Ebb
KABARET

5

20. sobota - 19.00 hodin
Wolfgang Amadeus Mozart
DON GIOVANNI
Slezské divadlo Opava

8

PŘEHLÍDKA NARÁZ 2007 - ZLÍN SOBĚ
23. úterý - 10.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU aneb Pečení
holubi
1

25. čtvrtek - 15.00 hodin
PREMIÉRA
NARÁZ 2007 off program
TVÁŘ POD MASKOU
pilotní díl divadelní talk show moderátorky ČRo Heleny Simerské s hosty z hereckého souboru MDZ
25. čtvrtek - 22.00 hodin
NARÁZ 2007 off program
1. KONCERT: EUFORION
první vystoupení kapely utvořené z divadelníků MDZ
31. středa - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

DIVADLO V ARŠE
10. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře KABARET

MALÁ SCÉNA

24. středa - 10.00 hodin
Neil Simon
VÝBORNÁ KACHNA

4. 10. - Velký sál - 19.00
N. V. GOGOL - ŽENITBA
Komedie o tom, že není snadné se rozhodnout, navíc na celý život a neodvolatelně.

3

6. 10. - Komorní sál - 19.00 - PREMIÉRA
ORNITOLOGIE

28. 10. - Komorní sál - 15.30
O PEJSKOVI A KOČIČCE
pohádka

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Pavel Preisner

2. 10.- 25. 11. 2007

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Studio TOAST images
Dušan Tománek, Libor Stavjaník
- fotografie

25. 9.-25. 11. 2007

NARÁZ 2007 off program

Občanské sdružení, Štefánikova 2987,
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

25. čtvrtek - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST (Pokušení a vykoupení)

27. 10. - Komorní sál - 19.00
BLÍZKOST V POKUSECH
Představení je do 16 let nevhodné

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

23. úterý - 22.00 hodin
NARÁZ 2007 off program
PREZENTACE FILMŮ STUDENTŮ ANIMACE A AUDIOVIZE FMK UTB
VE ZLÍNĚ

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

23. 10. - Velký sál - 19.00
Divadlo Ungelt Praha - Láska a porozumění
Břitce vtipná komedie o životních strastech a slastech tří mladých lidí.
Hrají: Richard Krajčo, Martina Delišová nebo Linda Rybová a David Švehlík. Režie: Hana Burešová

KRAJSKÁ GALERIE

24. středa - 10.00 hodin
William Shakespeare
KRÁL LEAR

25. čtvrtek - 10.00 hodin
Akram Staněk
ČERVENÁ KARKULKA

20. 10. - Komorní sál - 19.00
BLÍZKOST V POKUSECH
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a životem v dotecích.
Představení je do 16 let nevhodné

Změna programu vyhrazena
Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo rezervace na tel.:
776 575 5307 případně osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

20. sobota - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!
23. úterý - 15.00 hodin
KAUZA Ž NA HRANATÉM STOLE
rozprava o novém projektu ve Studiu Z

15. pondělí - 19.00 hodin
KONCERT PETRA MUKA
BEST OF TOUR 2007

18. 10. - Velký sál - 19.00
LIDUMOR aneb MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU
- Hra na asociace
Radikální černá komedie, kterou si autor, kolosální lhář, věnoval sám sobě
Představení je do 16 let nepřístupné

22. 10. - Komorní sál - 19.00
ORNITOLOGIE

24. středa - 15.00 hodin
NARÁZ 2007 off program
BLÍZKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO VĚKU
komponované představení z textů současných českých a slovenských
dramatiků

7. neděle - 19.30 hodin
SVĚTLO BUDIŽ POZDRAVENO - HRADIŠŤAN
7. benefiční koncert Tyfloservisu

14. 10. - Komorní sál - 15.30
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
pohádka

21. 10. - Komorní sál - 15.30
U NÁS V NESVÁROVĚ ANEB KDO PŘEMŮŽE DRAKA
pohádka

12. pátek - 17.00 hodin
Bohumil Hrabal - Jozef Krasula
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

VELKÝ SÁL
2. úterý - 10.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE

23. úterý - 18.30 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety APLAUS 2007
Joe Masteroff, John Kander, Fred Ebb
KABARET

Komický, absurdní, psychopatický až téměř hororový příběh jednoho večera, o tom, co se jednou může stát i Vám.

Stálá expozice
České výtvarné umění 1. poloviny 20. stol.
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních prostor galerie.

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 630 - sekretariát, tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz
62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá v pokladně Domu umění ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00, v den koncertu 14.30 - 20.00.
5. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Harmonia Moraviae
16. 9. 2007 - 1. 11. 2007
Osm koncertů duchovní i symfonické hudby za účasti špičkových českých i zahraničních umělců.
Mimořádně !
Předpremiéry koncertů cyklu C.
Vždy ve středu v 19.00 hodin v Domě umění.
10. 10. 2007 Operetní galakoncert
14. 11. 2007 Pocta Gershwinovi - Petra Janů
4. 10. - 19.00 - Dům umění - B1
Harmonia Moraviae
P. Blatný: Zvony
F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č.2 f moll, op. 21,
P. Hindemith: Malíř Mathis
Sólista: Pavel Kašpar, klavír, SRN
Dirigent: Petr Altrichter
7. 10. - 16. 00 - kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
Harmonia Moraviae
H. Berlioz: Dětství Ježíšovo
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Říjen v kultuře
Francoise Masset, soprán
Lionel Peintre, baryton
Christian Fromont, recitace
Orchestr Carpe Diem, Francie
10. 10. 19.00 - Dům umění
11. 10. 19.00 - Dům umění - C1
Operetní galakoncert
Sólisté: Henrietta Lednárová, soprán, Slovensko
Ján Babjak, tenor, Slovensko
Dirigent: Norbert Pfafflmeyer, Rakousko
18. 10. - 19.00 - Dům umění - A2
Koncert k výročí E. Griega
E. Grieg: Peer Gynt
Dirigent: Peter Tiboris, USA
27. 10. - 17.00 - Evangelický kostel ve Zlíně
Koncert duchovní hudby z děl P. Ebena, Z. Lukáše a O. Máchy
Pěvecké sbory: Cantica a Cantica laetitia
Sbormistři: Tereza Surovíková a Josef Surovík

MUZEUM
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632,
www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

Stálé expozice
- Hrady jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Výstava - Řemesla ve starých Malenovicích - s ukázkou řemeslnických
dílen a výrobků
Otevírací doba:
pondělí zavřeno
květen-srpen 10-12, 13-17 hodin
duben, říjen SO, NE 10-16 hodin, ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu.
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz,
tel.: 577 103 379; 577 119 582,
kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice

DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Máte možnost se ještě přihlásit do kurzů.
JAZYKOVÉ KURZY
v novém školním roce 2007/2008
Nabízíme různé stupně pokročilosti pod vedením zkušených lektorů:
angličtina (od úplných začátečníků až po úroveň FCE), dále němčina,
francouzština, italština, španělština, ruština - pro úplné začátečníky
a mírně pokročilé.
Přípravky k přijímacím zkouškám na střední školy (JČ a MA)

Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
velký sál
do 25. listopadu 2007
PROMĚNY TRADIČNÍHO VENKOVSKÉHO INTERIÉRU
Výstava připravená ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně představuje na dobovém materiálu proměny venkovského interiéru od konce
19. do 40. let
20. století ve zlínském regionu. Kromě instalace staré jizby, světnice, kuchyně či komory, jejich vybavení, budou vystaveny i malby dokumentující staré interiéry ze Zlínska. Průvodní texty přibližující proměny venkovského bydlení jsou doplněny dobovými fotografiemi. dokládajícími
bydlení na venkově.
malý sál
do 2. prosince 2007
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BAŤOVY NEMOCNICE
Výstava 80. výročí založení Baťovy nemocnice prostřednictvím unikátních fotografií přibližuje historii Baťovy nemocnice od jejího založení v roce 1927 až do roku 1945, přičemž pozornost je soustředěna především
na činnost jednotlivých oddělení. Fotografie jsou doplněny prvorepublikovými lékařskými nástroji a pomůckami.
spojovací chodba
do 2. prosince 2007
FOTOGRAFIE KARLA PLICKY
Výstava připravená z bohatých fondů Slovenského národného múzea
Etnografického múzea - v Martině je výběrem fotografií významného fotografa, filmaře, etnografa a folkloristy Karla Plicky (1894 - 1987).
Představeny budou jeho fotografie s venkovskou tematikou, především
z oblasti moravsko-slovenského pomezí.
MUZEJNÍ ČTVRTKY
čtvrtek 4. října 2007 a 11. října 2007 v 18 hodin
přednáškový sál MJVM
VENEZUELOU KŘÍŽEM KRÁŽEM
Společnost pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemia uspořádala
na podzim loňského roku již osmou výpravu za poznáním přírody v nejrůznějších končinách naší planety. Osm zoologů různého zaměření (specialisté na hmyz, netopýry, ptáky, obojživelníky a plazy) se vydalo do
Venezuely, kde v průběhu šesti týdnů prováděli své výzkumy a pozorování. Navštívili různé typy tropických pralesů, pobývali v Andách ve výškách blížících se 5000 m. n. m., nějaký čas strávili při průzkumech na
pobřeží Karibiku. Zavítali rovněž do oblastí nekonečných stepí zvaných
"los llanos" a samozřejmě v itineráři nemohly chybět i slavné stolové hory. O své zkušenosti a poznatky z této cesty se podělí účastník expedice, zoolog Muzea JV Moravy ve Zlíně, RNDr. D. Trávníček.
Přednáška je doprovázena promítáním diapozitivů.
I. díl: Caracas, NP El Ávila, jeskyně guačarů, stolové hory
II. díl: Los llanos, venezuelské Andy, pobřeží Karibského moře - NP
Morrocoy, NP Henri Pittier
OBJEKTY POD SPRÁVOU
MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií
i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
list., pros., únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
Ševcovská pouť v Obuvnickém muzeu se v letošním roce uskuteční
netradičně ve středu dne 24. října 2007 od 8 do 16 hodin. Pouť se
koná v předvečer svátku patronů ševcovského řemesla sv. Kryšpína
a Kryšpiniána. Připraven je pestrý program pro děti i dospělé, spojený s prodejem drobných dárkových předmětů.
HRAD MALENOVICE
Středověký hrad vzdálený jen několik kilometrů od centra města Zlína
(hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
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NOVINKY:
ANGLIČTINA pro seniory, dopolední (i odpolední) výuka v centru Zlína,
kvalifikovaní lektoři, různé stupně pokročilosti, ukázková hodina ZDARMA!
ANGLIČTINA pro děti předškolního věku
POSLEDNÍ MÍSTA v pohybových kurzech.
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže a cvičí
se při hudbě.
Na formování a posilování postavy:
kalanetika (pondělí 16.20,čtvrtek 17.00 nebo 18.10),
aerobic mix (pondělí 19-20, středa 18-19),
kick box aerobic (pondělí 20.05-21.05),
dance aerobic (čtvrtek 18.45-19.45)
Zdravotní kurzy:
rehabilitace na lehátkách (středa 15.50 nebo 16.40),
tai-či (čtvrtek 19-20)
Zájmový kurz - škola šermu kordem
KURZY PRO DĚTI:
- Pohádkové cvičení pro děti ve věku 3 - 5 let
- Klubíčko - cvičení pro děti od 3 do 4 let
- dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let
- Taneční a pohybová výchova pro děti od 5 let
(výuka s klavírním doprovodem, lidový tanec, základy moderního i klasického tance, akrobacie a cvičení s náčiním).
Na závěr školního roku je pro rodiče a rodinné příslušníky všech dětských kurzů připraveno vystoupení.
Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE,
příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - CVIČENÍ NA BALONECH
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
Nabídka pořadu pro mateřské školky, I. stupeň ZŠ i veřejnost:
čtvrtek, 4. 10. 2007 "Jak se máme chovat" - Pavel Novák
začátky představení v 8.30 a 10.00 hod.
VÝTVARNÉ KURZY - VĚRA MACHALÍNKOVÁ
Dům kultury Zlín - III. et. 322
tel.: 728 989 184
volná místa v kurzech:
VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI 5 - 16 LET
středa 15.00 hod. - 16.30 hod, 16.00 hod. - 17.30 hod.
pátek 14.30 hod. - 16.00 hod.
VÝTVARNÉ HRY pro děti ve věku 3 - 5 let
čtvrtek 9.00 hod. - 9.45 hod. 10.00 hod - 10. 45 hod.
VEČERNÍ KRESBA PODLE MODELU
pro studenty i veřejnost
Model figura, vyučuje René Hábl, ak. malíř
pátek 18.15 hod. - 20.45 hod.
KNIHAŘSKÝ KURZ pro veřejnost (začínající i pokročilí)
čtvrtek 17.30 hod. - 20.00 hod.
Nový kurz: TEXTILNÍ TECHNIKY
- batika vosková, batika africká
- tisky na textil, malování na hedvábí
- tkaní na rámu - základní vazby aj.
- čtvrtek 15.00 hod. - 17.00 hod., zahájení kurzu: 10. 10. 2007, ukončení: 10. 1. 2008

GALERIE
GALERIE POD RADNICÍ
Zlín, budova radnice
Autorská výstava: Ak. mal. Oldřich Eichler - obrazy
Prodejní výstava trvá od 11. 10. do 28. 10. 2007
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Kafírna galerie Radnice
Ladislav Pálka - obrazy do kalendáře
prodejní výstava a křest kalendáře
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130

GALERIE ATELIÉR
Santražiny, Zlín
Kolektivní výstava - skupina URGATINA 25 let
Výtvarníci Valašska
Výstava trvá od 7. 10. 2007 do 30. 10. 2007
Otevřeno: po - pá, 12,30 - 17,30 hodin
www.galerieatelier.cz
GALERIE KINCOVÁ
Sokolská 420
Tel.: 577 221 708, 603 366 715, www.galeriekincova.cz
Otevírací doba:
po:
zavřeno
út - pá: 10-13 h a 14-17 h
so:
9-12 h
Výstava malířky Ivany Pavlišové od 9. října 2007
Stálá výstava obrazů, grafik, keramiky, dřevěných a kovových plastik autorů: J. Fišerová, M. Hubáček, M. Chury, F. Jurek, J. Lorencová, R. Špidla, Z. Šutera, J. Váp, J. Velčovský, S. Žampach

ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778,
tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa
15. 10. - 30. 10. 2007
Výstava "PRODUCT DESIGN"
Výstava prací pedagogů Ústavu produktového designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Budou vystaveny
návrhy, realizace i volná tvorba z oblasti designu.
Vernisáž výstavy se uskuteční 15. 10. 2007 v 19.00 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ MALENOVICE, tř. Svobody 868,
tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm
23. 10. Žákovský koncert - zrcadlový sál ZUŠ, začátek v 17.30 hod.
V průběhu měsíce října budou v knihovně v Malenovicích ke zhlédnutí
výstavy plošných a prostorových prací na téma "Motýlci" a "Masky"
ZUŠ ZLÍN,
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
9. 10. Posezení s bývalými kolegy, Komorní sál 10.00 hod
17. 10. Vernisáž žáků VO, foyer školy 16.30 hod
24. 10. I. Hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
www.volny.cz/harmonya, e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424
ZUŠ s holandskou atestací uskutečňuje již 14. rokem pravidelné výběrové řízení pro hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
NOVINKA:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé.
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Tel.: 603 772 353,
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz,
Obory pro předškoláky: robátka - krůčky k hudbě - krůčky rytmus
Obory pro děti a dospělé: klávesy, zobcové flétny, kytara, el. kytara, baskytara, populární zpěv, divadélko.
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY, Okružní 4699,
e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz,
www.zus-harmonie.cz
Zahajovací koncert ZUŠ Harmonie se uskuteční 23. 10. 2007 v obřadní
síni zlínské radnice.
Začátek koncertu je stanoven na 18.00 hodin.

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
TÝDEN KNIHOVEN 1. - 5. ŘÍJNA 2007
Ústřední knihovna
Středa 3. října, začátek v 19.00 a v 19.45: Po setmění v knihovně II.
- večer na téma Komenského škola (Ústřední knihovna)
Úterý 2. - pátek 5. října v 8.00 a 9.10: beseda s kvizy Škola hrou aneb
Zábavná vzdělávací hodinka věnovaná J. A. Komenskému, pro žáky
1. - 5. tříd, přístup veřejnosti je možný (oddělení pro děti)
Kurzy pro veřejnost ve vzdělávacím centru:
pondělí 1. října 10 - 12 h: Internet prakticky
úterý 2. října 9 - 12 h: Komunikace přes internet
čtvrtek 4. října 9 - 12 h: Komunikace přes internet
pátek 5. října 10 - 12 h: Internet prakticky

Říjen v kultuře
OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY
Čtvrtek 4. října: Prodloužená v knihovně - provozní doba bude v obou
odděleních prodloužena do 20.00
Cestování po světě v knihovně - výstavka knih beletrie i naučné literatury a zajímavých předmětů vztahujících se k jednotlivým světadílům

na ZŠ Zlín, tř. Svobody (11. ZŠ - Malenovice) a pro výpomoc při pořádání sportovních, turistických a ostatních akcí.

OBVODNÍ KNIHOVNA DÍLY
Středa 3. října: Den otevřených dveří - provozní doba bude prodloužena do 19.00
Registrace zdarma pro nové čtenáře do 15 let - oddělení pro děti
v Ústřední knihovně a obvodní knihovny

Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ekratinohova@ddmastra.cz

BESEDY
Středa 17. října 13.30: Jan Václav Antonín Stamic - Čech, který
stvořil moderní symfonii, beseda s hudebními ukázkami k 290. výročí
narození a 250. výročí úmrtí skladatele a virtuosa 18. století, ve spolupráci s Domem seniorů (sálek hudebního oddělení)
DALŠÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
úterý 23. října 10 - 12 h: Internet na první pokus
pondělí 29. října 10 - 12 h: Elektronická pošta pro začátečníky
úterý 30. října 10 - 12 h: Elektronická pošta prakticky
Do všech kurzů pro veřejnost je nutno se přihlásit osobně
v Informačním a referenčním centru knihovny nebo na telefonu
577 210 018, linka 126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz .
OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
Každý čtvrtek v říjnu 11.00 - 11.30: Půlhodinka pro maminky s dětmi
VÝSTAVY
Ústřední knihovna
říjen: Jak to umíme - ZŠ Emila Zátopka
OBVODNÍ KNIHOVNA JIŽNÍ SVAHY
říjen: Papírové balady - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
OBVODNÍ KNIHOVNA MALENOVICE
říjen: Svět kolem nás - MŠ tř. Svobody

DDM ASTRA
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514,
tel.: 577 142 742, 577 142 297, ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková),
ivladikova@ddmastra.cz, pkolarikova@ddmastra.cz
13. 10. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro všechny
děti. Od 9.30 do 13.00 hodin vás čeká práce ve výtvarném ateliéru, počítače, hry, soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dobrou náladu. Vstup zdarma.
25. 10. Prázdninové odpoledne na bowlingu: přijďte si zahrát a zároveň se i pobavit.
Cena: 50 Kč/dítě/2 hodiny. Zájemci se mohou hlásit do 19. 10. u sl.
Kolaříkové
Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková)
dsimkova@ddmastra.cz
Září - listopad - Ekologicko výtvarná soutěž pro děti "Oheň-dar přírody"
Obrázky malujte jakoukoliv technikou pouze na výkresy A3, A4, na druhou stranu napište své jméno, adresu, třídu, školu. Odevzdejte do
2. listopadu na adresu DDM ASTRA, Tyršovo nábř. 801, 760 01 Zlín na
vrátnici nebo pošlete poštou.V listopadu bude i slavnostní vernisáž.
Soutěžní kategorie: 1. - MŠ, 2. - ZŠ první stupeň, 3. - ZŠ druhý stupeň,
4. - Speciální školy
10. 10. Výroba ručního recyklovaného papíru v rámci Týdne zdraví na
DDM ASTRA Družstevní ul. - Centrum ekolog. výchovy -15 h, vstup zdarma
ZOO Astra - Každá poslední středa v měsíci 13.00 - 17.00 - DDM Astra,
Družstevní ul., na Jižních Svazích, vstup zdarma
NABÍZÍME ekologické a přírodovědné kroužky pro děti - chovatelský, teraristický, rybářský, lesnický, ochranářský, zdravotnický... - volejte
577 142 297.
"HLEDÁME" externího vedoucího TERARISTU - podmínka-kladný vztah
k dětem a zvířatům.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek)
723 318 030, mrabek@ddmastra.cz
11. 10. Drakiáda 2007 (akce v rámci Týdne zdraví)
Tradiční podzimní pouštění draků a dráčků. Soutěž o nejsympatičtějšího vlastnoručně vyrobeného draka a o dosažení co největší výšky letu.
Sraz účastníků v 15 h v Centrál. parku na JS (II. segment).
13. 10. Sobotní výšlap na Zboženské rybníky - výlov rybníka (akce
v rámci Týdne zdraví)
Sraz v 8.00 h u II. segmentu na Jižních Svazích (U slonů). Výlov rybníka, stánek s občerstvením, možnost zakoupení ryb. S sebou uzeninu na
opékání. Předpokládaný návrat do 14 h. Akce je určena pro veřejnost,
dětem od 7 do 15 let.
13. 10. Sobotní dopoledne na PlayStation 3
9 - 13 h, DDM ASTRA Družstevní. Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP
a PC pro dětskou veřejnost. Spousta her a zábavy. Přezůvky s sebou.
Hledáme externí vedoucí pro vedení zájmových kroužků deskových her

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

26. 10. Korálkové párty - podzimní prázdniny v ,,ASTŘE" - výtvarný
program - výroba nejrůznějších ozdob a šperků z korálků.
„Keramika pro studenty i dospělé“ - začátečníci i pokročilí - každé
úterý
„Kouzelnická škola“ - výuka kouzelnických triků - čtvrtek
Hledáme externího pracovníka na vedení pohybového tanečního kroužku HIP-HOP a DISKOTANCE.
Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zkonigova@ddmastra.cz
8., 10. a 12. 10. Ukázky výcviku psů v rámci Týdne zdraví (poslušnost,
agility) od 17 h.
22. 10. Sraz účastníků LT Chvalčov, v 15:30 na Tyršově nábřeží.
Hledáme sportovně zaměřené studenty, kteří rádi pracují s dětmi a mládeží. Další informace na tel.: 604 258 592.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) esterbova@ddmastra.cz
12. 10 Hodování s Evou + výtvarná tvorba (v rámci Týdne zdraví),
13 - 17 h, poplatek 50 Kč.
25. 10. Podzimní prázdniny, 9 - 15 h, pro děti od 7 let, maximálně
15 dětí, poplatek 50 Kč.
Hledáme externího vedoucího zájmových útvarů: Lodní modelář
a Letecký - začátečník.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, tel.: 577 431 542,
e-mail: svc@ostrovzl.cz, www.ostrovzl.cz
Provozní doba střediska od pondělí do pátku od 10.00 do 18.30 hod.
Od 1. 7. 2007 k nám patří i detašované pracoviště M. Knesla 4056, Zlín
- které mohou navštěvovat zdravotně postižené děti, mládež a dospělí .
Provozní doba detašovaného pracoviště od pondělí do pátku 8.00. 16.30 hod.
"Podzimní barevný svět"
1. týden v barvách
1. 10. Duhová osobnost - soubor psychologických testů
5. 10. Červeno-bílé pentomino - rozvoj prostorové představivosti
2. týden v barvách
10. 10. "Pestrobarevná Kuželkiáda - hry na přesnost
11. 10. "Otisky v barvách podzimu - keramická dílna
Týden s přírodninami
16. 10. Tvoříme z plodů přírody - věnečky, ozdoby, zvířátka...
17. 10. Boccia s kaštany - italská hra podobná bowlingu
Týden ve stínu Halloweenu
24. 10. Hladová čarodějnice - zábavná pohybová hra
26. 10. Slet čarodějnic - malý večírek čarodějnic v maskách
31. 10. Čarujeme na koberci - předvádění amatérských triků a kouzel

MATEŘSKÉ CENTRUM
MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
PO 8.00 - 17.00
VZDĚLÁVACÍ KURZY PROJEKTU (pro maminky) - koordinátorka projektu - p. Simona Chalánková, tel. 724 516 901
ÚT 9.00 - 10.00
ANGLIČTINA PRO MAMINKY - mírně pokročilí - Mgr. Silvie Máčalová,
tel. 605 888 914
ÚT 10.00 - 11.00
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ DĚTI DO 3 LET s rodilým mluvčím manželé Venterovi, tel. 774 332 711
ÚT 15.00 - 16.00
ANGLIČTINA PRO DĚTI 3 - 6 LET s rodilým mluvčím - manželé
Venterovi, tel. 774 332 711
ÚT 16.00 - 17.00
ANGLIČTINA PRO DĚTI 3 - 6 LET s rodilým mluvčím - manželé
Venterovi, tel. 774 332 711
ST 8.00 - 17.00
VZDĚLÁVACÍ KURZY PROJEKTU (pro maminky) - koordinátorka projektu - p. Simona Chalánková, tel. 724 516 901
ST 14.00 - 16.00
TVOŘIVÁ STŘEDA - vyrábění a tvoření dle měsíčního programu
ČT 8.00 - 17.00
VZDĚLÁVACÍ KURZY PROJEKTU (pro maminky) - koordinátorka projektu - p. Simona Chalánková, tel. 724 516 901
PÁ 10.30 - 11.00
KOLO, KOLO MLÝNSKÝ - tancování, zpívání při klavíru
PÁ 11.00 - 11.45
CVIČENÍ MAMINEK - Mgr. Bronislava Babíková
Vzdělávací kurzy projektu:
VZDĚLÁVACÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO ŽENY NA RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ s podporou „Learningové technologie". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
PROGRAM NA ŘÍJEN
ST 3. 10. - 14.00 - 16.00
TVOŘIVÁ STŘEDA - Podzimní ovoce (papírová koláž, vytrhávání, lepení,
jablíčka, hrušky, hroznové víno atd.)

ČT 4. 10. - 8.30 - 16.00
Pojďte s námi na VÝLET DO ZOO ZLÍN Lešná. Společný sraz u MC
v 8.30; odjezd autobusem z NP v 9.33 (linka č. 36). Návrat mezi 14 - 16
hod.
ÚT 9. 10. - 18.00 - 19.30
V rámci Týdne zdraví živá BESEDA se skvělou paní psycholožkou Mgr. A. STŘELCOVOU, na aktuální téma výchovy dětí: "ODMĚNA
a TREST".
ST 10. 10. - 14.00 - 16.00
TVOŘIVÁ STŘEDA - papíroví DRÁČCI
ST 17. 10. - 14.00 - 16.00
TVOŘIVÁ STŘEDA - otiskování a koláž z LISTŮ
PÁ 19. 10. - 8.00 - 16.00
"BLEŠÍ TRH" - individuální nákup a prodej oblečení, botiček, hraček,
kočárků aj. věcí pro děti. Každá maminka si v den akce přinese a prodává své vlastní věci sama, ceny jsou proto smluvní.
ST 24. 10. - 14.00 - 16.00
TVOŘIVÁ STŘEDA - rozfoukávání barev, přetisky, začátky s tuší
PÁ 26. 10. - 8.00 - 12.00
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ na vánoční přáníčka - p. fotograf Pavel Ligr
ST 31. 10. - 14.00 - 16.00
TVOŘIVÁ STŘEDA - výroba malých čarodějnic a strašidýlek z papíru

AGENTURY
AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz
Připravujeme:
5. 11. Joe Cocker - Ostrava, ČEZ arena
7. 11. Glenn Miller Orchestra - Zlín, Velké kino - prestižní americký
swingový orchestr pod vedením Wila Saldena
21. 11. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - Zlín, Velké kino
23. 11. Chinaski - Zlín, sportovní hala
29. 11. Hana Zagorová - Zlín, Velké kino
INFORMACE A VSTUPENKY: www.velryba.cz
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz
25. října v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
D. Laurentová: DRAHOUŠKOVÉ
Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, A. Svobodová a J. Kohout.
Neobyčejně vtipná komedie, která se neotřelou formou zabývá otázkou
fungování rodiny ve 21. století.
30. října v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
A. Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE
Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková, K. Kaiserová, A. Procházka, L. Juřičková / M. Procházková, M. Zahálka / P. Kikinčuk a další.
Bláznivá komedie se skvělým obsazením o tom, jak snadno spadnout do
manželské krize a jak těžko z ní ven.
PŘIPRAVUJEME :
8. listopadu v 19.00 hod. - Sportovní hala Novesta Zlín
LUCIE BÍLÁ - Madeland tour 2007
hosté: Ewa Farna, Kamil Střihavka, Václav "Noid" Bárta a Ondřej
Soukup a orchestr Petra Maláska.
22 osudových písní během jednoho večera - koncert v rámci velkolepého
výročního turné.
22. listopadu v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
J. Patrick: MANŽEL PRO OPALU
Hrají: L. Lipský, K. Fialová, N. Konvalinková, B. Lormanová a D. Vejražka
a další
Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady jeden inzerát.
27. listopadu v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
THE BACKWARDS - Podzimní tour 2007
Nejlepší česko-slovenský Beatles revival opět ve Zlíně ve skvělé formě
a s novými písničkami!
MALÁ SCÉNA s.r.o.
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz; hanka@malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
23. 10. - Velký sál - 19.00
Divadlo Ungelt Praha - Láska a porozumění
Břitce vtipná komedie o životních strastech a slastech tří mladých lidí.
Hra nabízí velké příležitosti třem mladým hercům.
Hrají: Richard Krajčo, Martina Delišová nebo Linda Rybová a David Švehlík.
Režie: Hana Burešová
1. 11. - Velký sál - 19.00
Divadlo Kalich Praha - Baronky
Příběh plný lidského porozumění. Filmový i divadelní autor a režisér
Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné,
dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce.
Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská
Režie: Šimon Caban
22. 11. - Velký sál - 19.00
Divadlo Ungelt Praha - Mathilda
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém spolu prožili kus života.
Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška
Režie: Monika Elšíková
4. 12. - Velký sál - 19.00
Divadlo Ungelt Praha - Picasso
Paříž roku 1941. Pablo Picasso vyslýchán slečnou Fischerovou.
Hrají: Milan Kňažko a Vilma Cibulková (Cena Thálie za rok 2007).
Režie: Jiří Svoboda.
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Říjen v kultuře
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
3. 10. - GOTTHARD (SWI)
Úspěšná švýcarská hard rocková kapela vydala novou desku "Domino
Effect". A právě k této desce vyráží na světové turné, prvním koncertem
dlouhého turné po starém kontinentě bude jediný exkluzivní koncert
v České republice. Jako host vystoupí atmosféričtí metalisté MEMORIA
(CZ)
12. 10. - VELKÝ SKA VEČÍREK - NEJVĚTŠÍ V KRAJI
Na večírku vystoupí kapely SKAPÁRTY - 2v1 (CZ), PRAGUE SKA CONSPIRACY (CZ), DRUNKEN BOOMERANG (CZ), PANDANA (SK)
13. 10. - COUNTRY BÁL
Večer ve stylu country
20. 10. - KORPIKLAANI (FIN)
"Lidé z pralesa míří do Čech!" Skandinávská folk/metalová banda vyráží
na turné k nové desce "Tervskanto". Jako hosté vystoupí na koncertě
symfoniční metalisté INTERITUS a folk doom metalisté SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY.
22. 10. - DÍVČÍ VÁLKA
Divadlo Františka "Ringo" Čecha přijíždí do Zlína s nejúspěšnější a nejnavštěvovanější komedií v Čechách a na Moravě. Můžete se těšit na tyto
hvězdy: František "Ringo" Čech, Jaroslav Sypal, Uršula Kluková, Ester
Ládová, Jiří Halekal, Petr Martinák, Veronika Hůlová a další.
26. 10. - HOUSE OF LORDS (USA)
Legenda melodického hard rocku vystoupí poprvé ve Zlíně. Přijďte se podívat na skvělý koncert skutečných lordů svého oboru! Jako host vystoupí brněnští power metalisté EAGLEHEART.
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com
PŘIPRAVUJEME:
1. 12.- Sportovní hala NOVESTA - ZIMNÍ MASTERS OF ROCK 3. ročník zimní variace velkého open-air festivalu MASTERS OF ROCK
představí ve Zlíně tyto headlinery - nejvýraznější žijící legendu a pravou
legendu rock’n’rollu W.A.S.P. (USA); mladé a dravé Němce EDGUY. K dalším potvrzeným hvězdám patří holandská death/goticky laděná metalová kapela AFTER FOREVER. Nebude chybět ani severská metalová kapela - dánští folk metalisté SVARTSOT. Českou scénu budou
reprezentovat ARAKAIN, KRUCIPÜSK a HANNIBAL LECTER.
8. 12. - Sportovní hala NOVESTA - TŘI SESTRY, J. UHLÍŘ, VYPSANÁ
FIXA - zimní turné k nové desce Tří Sester.
8. 12.- Velké kino Zlín - MICHAL NESVADBA - "MICHALOVY 50. NAROZENINY" - speciální narozeninový pořad, který si Michal připravil pro
děti ke svému životnímu jubileu. U vstupu děti sladkostí přivítá Mikuláš
s andělem a čertem.
10. 12. - Velké kino Zlín - SCREAMERS - populární travesti skupina ve
svém novém "Vánočním speciálu".
15. 12. - Sportovní hala NOVESTA - HELLOWEEN + GAMMARAY
- společné světové turné k novým deskám německých speed metalový legend. VELKOLEPÉ JAM SESSION V MASTERS OF ROCK 2006
POKRAČUJE!
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 538, Malenovice
Tel.: 728 362 386,
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
PŘIPRAVUJEME:
10. 11. 2007 AG FLEK - 30 let - Koncert
Sokolovna Malenovice
Legendární zlínská folkrocková skupina v původním složení zahraje své
největší hity na koncertu u příležitosti 30. výročí svého založení.
Předprodej vstupenek v restauraci Café rak Malenovice nebo na telefonu
728 362 386.

KLUBY DŮCHODCŮ
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
Program:
3. 10. 13.30 hod. - receptář
7. 10. 14.00 hod. - den seniorů - Lázně Kostelec
10. 10. 8.00 hod. - zájezd - odjezd od divadla
17. 10. 13.30 hod - hudební středa - Krajská knihovna F. Bartoše
24. 10. 13.30 hod. - společenské hry
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
Út a Čt - cvičení pro ženy
Po a Čt - jazykové kurzy NJ, AJ
KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, 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 14. 10. a 28. 10. od
14.00 hod.
Zahájení kurzu angličtiny a ruštiny - pro začátečníky, seniory od září.
Kontakt: 577 437 605 každou středu či čtvrtek 13 - 17 hod.
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KLUB DŮCHODCŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuality,
kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stolní tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
7. a 21. října se konají taneční odpoledne v restauraci U Barcuchů (pod
Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.

BIG BAND ZLÍN
V neděli 21. října 2007 začíná 16. ročník pravidelného setkávání s názvem Odpoledne v rytmu, které pro všechny příznivce dobré taneční
hudby a kultivované společenské zábavy připravuje velký taneční orchestr Lubomíra Morávka BIG BAND ZLÍN. Taneční odpoledne se konají každou druhou neděli v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně od
15 do 19 hodin. Další termíny: 4. a 18. listopadu.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, www.zas.cz, email: zas@zas.cz,
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)

Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse
Út 9.00 - 11.30 hod.
Kavárna
St 8.30 - 11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky,
různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal,
keramika, sbor - viz nástěnky.

TANEČNÍ ŠKOLY
TANEČNÍ ŠKOLA FARÍDAH
Kontakt: Lenka Ondruchová, tel. 777 319 447
www.faridah.cz, faridah.dance@seznam.cz
Kurzy orientálního tance pro holčičky začátečnice od 5 do 12 let.
Přijďte každé pondělí v 15.00 hod. do studia Remyos Rea, první žlutá budova nad poliklinikou, 1. patro, naproti Univerzity.
STUDIO GEMINI
Zve všechny zájemce o španělské flamenko do nových kurzů pro začátečníky. Tancuje se sólově.
Bližší informace na telefonu 602 184 594 nebo www.studiogemini.cz
HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA

Úterý 2. října 2007 17 - 22 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč
Pátek 5. října 2007 v 18 hodin
Přednáška: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: "Okno do antisvěta" aneb
jak získávat a studovat antihmotu, budeme ji umět využít?
Vyslanci antisvěta nám pomáhají hledat zmíněné zákonitosti stavby vesmíru. Komplikovaná zařízení zkoumají, v čem se odlišují jednotlivé částice, ze kterých se skládá náš svět, od svých partnerů z antisvěta.
Poznání takových rozdílů a důvodu, proč v našem vesmíru vzniklo více
hmoty než antihmoty, je nejspíše jedním z klíčů k nalezení jednotného
popisu hmoty a sil. Vstupné 40 Kč

Nabízí pohybovou výuku pro předškolní děti v těchto oborech:
A. Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti od 3 do 7 let
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace
3. Cat - od 4 do 8 let, aerobic, taneč. průprava, skladby, dramatika
B. Sportovní - KOCOUŘI - pro děti od 4 do 8 let
Novinka!
C. KORÁLEK - pohybová miniškolka - pro děti od 3 do 5 let
pro děti, které se nevešly do MŠ - v dopoledních hodinách - ucelený vzdělávací program pro MŠ v pohybu.
Zápis na tel. 607 606 928, podrobnější informace - www.kotata-zlin.cz

Pondělí 15. října 2007 v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: "Budoucnost lidstva v kosmickém prostoru"
Pro blíže neurčenou budoucnost, kdy lidé budou pobývat ve vesmíru, podobně jako dnes pobývají na Zemi, jsou již dnes vymýšleny obří kosmické koráby, které se mohou stát samostatnými světy plujícími mezi hvězdami. Vstupné 25 Kč

ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Pravidelné kurzy pro začátečnice, mírně pokročilé, pokročilé v nově otevřeném tanečním studiu na Dlouhé ulici nad prodejnou Wimers
Kontakt:
737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz, www.orientalnitance.com

Sobota 27. října 2007 v 17 hodin
Autorské divadlo: Martin Macháček: "Voda, písek, cement"
Industriální poema~dadaistické sci-fi o betonu a jeho významu. O chlapíkovi, který nemá co ztratit, a strachu z toho, že něco najde. O poslední kapce vody na dálnici a fatamorgáně. O nezvratnosti lidské existence.
O posledním přání. Zkrátka o betonu... Vstupné dobrovolné.

Zve na pravidelné kurzy orientálního tance pro děti, začátečnice a pokročilé na různém stupni v budově Business line, Lorencova 3791, Zlín.
V ŘÍJNU SE NOVĚ OTEVÍRAJÍ KURZY PRO DĚTI, ZAČÁTEČNICE.
Kontakt: 608 751 645.

VÝSTAVY:
Lubomír Jarcovják
Představení autorovy tvorby z poslední doby.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 6. 10. 2007 v 17 hodin a je na ni
vstup volný. Výstava potrvá do 1. 11.

TANEČNÍ KURZY PODZIM 2007
Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR
ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců, novinky, (jedna lekce 3 vyučovací hodiny) stolování, etiketa v praxi !!!
SKUPINOVÉ SLEVY !!! Slevové kupony na oblečení pro naše žáky
Základní školy - Předtaneční výchova

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí, středu a pátek od 20.00 do 22 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pouze pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem. Vstupné dospělí
20 Kč, děti 10 Kč.
Kroužky mladých astronomů:
Schůzky kroužků mladých astronomů se konají v pátek od 17 hodin. Zde
je možné se přihlásit. Roční kurzovné 500 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti,
cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13. Aktuální informace na adrese www.zas.cz
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Volný vstup:
Klub pro děti (11 - 14 let) - Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let) - Út, Pá 14.30 - 18.00 hod. a St, Čt 16.00 20.00 hod.
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod.
Nealkodiskotéky
5. 10. a 19. 10. 2007 19.00 - 23.00 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let, účast dětí mladších
14 let není vhodná
Výlety:
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci, popř. víkend, děti 10 - 14
let zpravidla 3. sobota v měsíci.
Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.
Ve šk. roce 2007/2008 budou opět probíhat zájmové kroužky.
Veškeré informace a přihlášky obdržíte na recepci klubu.
Zájmové kroužky:
- Malá schola ( hudebně dramatický kroužek )
- Rukodělný kroužek pro děvčata
- Kouzelnický
- Keramický
- Kytara
- Malá kopaná
- Modelářský
- Středověký chlapci

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI

KURZY pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoretková
skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez
obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli, tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky věk 8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata atd... pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami. Různé žánry, na věku
nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8 - 17 let.Výuka klipů známých hudebních hvězd. HIP-HOP, STREET DANCE
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 ZLÍN
manželů Felcmanových
Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz
Tel.: 608 831 203, 776 771 323, 577 222 028
radek.felcman@tkfortuna.cz
Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé mezinárodní licence a Mistři republiky.
ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU 2007/2008
1. Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež
Začátečníci a pokročilí, možnost pokračování v soutěžním společenském
tanci. Za jeden kurz až 20 tanců a 50 figur v bezkonkurenční kvalitě v regionu. Lektoři tanečníci mezinárodní třídy. (Čepkov, Jižní Svahy)
2. Taneční hodiny pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
Nejnavštěvovanější taneční v příslušných věkových kategoriích v regionu. Výběr ze čtyř skupin.
3. Minitaneční pro základní školy
Taneční průprava a rytmika hrou.
4. Sportovní společenský tanec od 4, 8 a 12 let
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský
tanec. Profesionální vedení. Široká základna.

Říjen v kultuře
5. Salsa - Vaše nová vášeň (VELRYBA MUSIC BAR Zlín ) Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Výuka na: Masters of Rock Café Zlín (OC Čepkov), SKM Jižní Svahy,
Prštné, Louky a Beseda Otrokovice.

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI
(v pracovní dny 7 - 17 hod.)
Do 12. 10. Sny o zemi a vesmíru
Fotografie od uznávaného slovenského fotografa Miroslava Chebena
AFIAP), který se věnuje tvorbě snímků i přes své těžké zdravotní postižení.
15. 10. - 2. 11. Sněhové sochy v ČR a USA
Prezentace o sympoziích u nás i ve světě, na kterých vznikají sochy ze
sněhu a ledu.
VÝSTAVY VE 2. ETÁŽI
(denně do 22 hod.)
8. 10. - 4. 11. Architekt Vladimír Karfík
Autor mrakodrapu a jeho další dílo. Zahájení 8. 10. v 17:00.
AKCE VE 2. ETÁŽI
9. 10. od 16 hodin Syndrom diabetické nohy a zásady správného
obouvání diabetiků
Seminář pro veřejnost, na kterém odborníci poradí, jak by se měli obouvat diabetici.
EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.
(denně do 22 hod, pokud není v budově uvedeno jinak.)
EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje také
o satelitních městech baťovského impéria. V etáži je umístěna obnovená
busta zakladatele moderního Zlína - Tomáše Bati (v pracovní dny 7 - 17
hod.). Uvedený program je volně přístupný

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Zlínská zoologická zahrada je otevřena každý den v roce. Během podzimních měsíců je však areál přístupný pouze do 17 hodin. Ke vstupu do
zoo lze během všedních dní využít hlavní pokladny, o víkendech bude
k dispozici i sezonní vstup. K občerstvení poslouží čtyři stylové restaurace.
K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. Z přírůstků se můžete
těšit např. na malou vikuňu, mláďata plameňáků či mládě malpy hnědé.
Nová tropická hala Yucatan stojí určitě za vidění. Spatřit zde můžete
stromového mravenečníka, lenochody, drápkaté opičky či nejrůznější
druhy jihoamerických ptáků. Tropická hala je otevřena každý den včetně víkendů.
Dominantou areálu je romantický zámek vybudovaný v letech 1887 1894. Zámecký park obsahuje téměř 600 druhů vzácných dřevin a variet dosahujících stáří až 270 let.
Otevírací doba (říjen):
areál zoo: 8.30 - 17.00
pokladna: 8.30 - 16.30
Otevírací doba zámku Lešná:
všední dny (kromě pondělí): pouze objednané zájezdy
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 16.00
Vstupné:
dospělí 80 Kč, studenti, důchodci 70 Kč, děti 60 Kč
SEZONNÍ SLEVY
(platí v období od 1. 9. 2007 do 15. 4. 2008):
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 35 Kč (neplatí pro hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč
- pro školní skupiny dětí (děti do 15 let) s pedagogickým dozorem a doprovodem (více jak 10 dětí):
a) vstup bez výukového programu - vstupné 35 Kč/žák
b) vstup s výukovým programem - vstupné 60 Kč/žák
KULTURNÍ AKCE:
5. a 12. 10. 2007 Večerní lampionové prohlídky
Na čtyřech stanovištích - u lachtanů, tučňáků, žiraf a slonů, budou po
celý večer (od 19 h do 21 h) k dispozici 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.

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín,
Podlesí IV/5302, Zlín
Tel.: 577 240 036, +420 737 504 258,
e-mail: chp.zlin@charita.cz
Čtvrtek 4. 10. v 17.00 hodin slavnostní otevření výstavy
" J U B I L A N T I " výtvarného sdružení Valašský názor. Oleje, plastiky
a fotografie představí v letošním roce jubilující autoři spolku Janík,
Jurčák, Klimša, Falešník.
Výstavu mohou návštěvníci pracoviště zhlédnout do 7. listopadu 2007
Pátek 26. 10. v 17.30 hodin " P o e z i e" - sbírku Laskavé rýmování
představí její autorka Zdeňka Mikýsková. Všichni příznivci a milovníci
poezie jsou zváni k pravidelnému volnému setkávání s možností vlastní
prezentace (vždy poslední pátek v měsíci).

KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU
Rezervace a bližší informace na mobilním čísle 724 366 644
Úterý 9. 10. v 17.00 hodin podzimní aranžmá s "Twist Artem" - volně
navážeme na zářijový kurz. Cena pouze za materiál.
Úterý 9. 10. v 17.00 hodin "Můj svět v barvách" malování na hedvábí.
Z kapacitních důvodů se této lekce může zúčastnit pouze zaregistrovaný
zájemce.
Změna programu vyhrazena!
Prodejna otevřena
PO - PÁ od 10 do 19 hod., SO od 10 do 14 hod.
Kavárna s cukrárnou a galerií otevřena
PO - PÁ od 10 do 20 hod., SO od 10 do 14 hod.
NE od 14 do 20 hod.
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.
Provoz Chráněného pracoviště Charity Zlín podporuje statutární město
Zlín a drobní dárci. Děkujeme!

PORADNA PRO RODINU
U náhonu 5208, tel. 577 210 809
e-mail: poradna.zlin@volny.cz, www.poradnazlin.cz
KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Je zaměřen na zdokonalení v partnerské komunikaci, vhodný i pro osamělé s problémem při navazování vztahů. Podzimní běh kurzu začíná
18. 9. 2007. Celkem 8 setkání se koná každé úterý od 16.00 do 17.30 hod.
Každou první středu v měsíci od 15.30 hod. problematika
DOMÁCÍHO NÁSILÍ.
Osobně, bez nutnosti se objednat, možnost anonymity, zaručena mlčenlivost. Možný též telefonický nebo e-mailový kontakt.
Nabídka RODINNÉ MEDIACE - je to neformální metoda rychlého a mimosoudního řešení konfliktů, například v případech rozvodové a porozvodové situace, dohody o výchově dětí apod. Objednávky i telefonicky,
e-mailem.

SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených
dětí a mládeže "Chceme žít s vámi".
Integrované centrum Slunečnice, tř. Tomáše Bati 1276,
760 01 Zlín, tel.: 577 434 602, 577 019 912
fax: 577 019 913, www.slunecnice.us
PROGRAM:
2. 10. Malování na sklo
9. 10. Věnce hojnosti
16. 10. Stromečky štěstí
23. 10. Keramika
30. 10. Malování na sklo

Volný vstup. K dispozici el. šipky, fotbálek, kulečník, boxovací pytel, prostor pro break dance, kytara, klávesy, bonga, deskové hry, nealkoholický bar. Doučování, poradenství.
Nabídka dílen: břišní tance, doučování - školní předměty, kytara
Dílny jsou zdarma, nejsou podmíněny pravidelnou návštěvou.
Konkrétní časy jsou na www.unko.cz a na nástěnkách v klubu.
Klubové večery - čtvrtek od 18.00 h
4. 10. 2007 - Naše-Vaše Téčko
11. 10. 2007 - Křeslo pro hosta
18. 10. 2007 - Je to tak, jak chcete
25. 10. 2007 - Prázdninová show
Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající a jejich rodiče
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individuální i skupinová
práce s dětmi s ADHD, krizová intervence.
Kontakt: Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
na Malé scéně ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
Tel. 577 432 079, 777 019 109; www.malascenazlin.cz
Vždy ve středu
3. října 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
ANGEL - Francie/VB/Belgie 2007, 119 min., titulky,
Scénář a režie: Francois Ozon
Je možné dosáhnout v životě stejné dokonalosti jako v románu? Krásná
a naivní spisovatelka Angel žije vysněný život svých hrdinek. Ozon natočil výpravné historické drama, kde nechybí hluboké city ani ostrý sarkasmus.
10. října 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
GRINDHOUSE: PLANETA TERROR
- USA 2007, 106 min., titulky. Režie: Robert Rodriguez
Hrají: Rose McGowan, Freddy Rodrígues, Bruce Willis, Quentin
Tarantino a další.
Manželé Dakota a William pracují v nemocnici jako doktoři. Čekárnu zaplavuje dav potrhaných lidí z města. Budoucnost nenabízí nic než miliony nakažených a nespočet mrtvých. Jen několik šťastných hledá poslední bezpečné útočiště na planetě Terror.
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky 16.00 - prodej permanentek
17. října 17.00 hod. - studenti - permanentky - vstupné 60 Kč
MATCH POINT - HRA OSUDU - VB/USA 2005, 124 min., titulky
Scénář a režie Woody Allen, hudba: ze slavných oper
Studie o náhodách a štěstí - čistokrevné drama vypráví o nekompromisní cestě mladého muže vzhůru po společenském žebříčku. W. Allen snad
poprvé v životě natočil cosi jako žánrový film, a to velmi dobrý! Ocenění:
Nominace: na Oscara za původní scénář, na Zlatý globus za film, režii
a herečku
17. října 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
FAUNŮV LABYRINT - Mexiko/Španělsko/USA 2006, 112min., titulky,
Scénář a režie Guillermo del Toro
Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie se
za život, čest a odvahu platí stejná cena jako ve světě dospělých.
Ocenění: Třikrát Oscar - za výpravu, kameru a masky

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Seminář filmů brazilského hororového tvůrce José Mojicy Marinse
Přihlášky - před projekcemi; Café Malá scéna; Benešovo nábř. 1739
130 Kč/celý cyklus

SARKANDER POBOČKA ZLÍN
Klášterní budova REGINA - Divadelní 6, Zlín
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,
zpívání
Kdy: pondělí 14.30 - 17.30
úterý 14.30 - 17.30
středa 14.30 - 18.00

24. října 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
O PŮLNOCI ODNESU TVOU DUŠI
Brazilie 1964, 84 min., angl. titulky + sim. překlad
Bizardní příběh o sadistickém hrobníkovi, který se rozhodne najít ideální ženu pro svého potomka, patří dnes k již zlaté pokladnici světového
hororu.

"ART TWIST - aranžování pomocí papírového provázku" pátek
12. října 16 - 18 hod., 1. patro klášterní budovy REGINA. Akce je pro
děti, mládež i dospěláky, přihlaste se předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz

31. října 19.30 hod. - vstupné 60,- Kč
TUTO NOC SE VTĚLÍM DO TVÉ MRTVOLY
Brazilie 1967, 108 min., ang. titulky + sim. překlad
Nadšenci jsou přesvědčeni, že se jedná o směsici Buňuela, Nietzscheho,
Jodorowského a Cormana. Druhá část slavné trilogie o deviantním hrobníkovi v peleríně, cylindru a s přerostlými nehty navazuje těsně na události z předchozího dílu.
7. listopadu 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
SADISTICKÝ RITUÁL
Brazilie 1970, 93 min., angl. titulky + sim. překlad
Sex, drogy, rock, televize tvoří v tomto příběhu vhodné pozadí pro psychedelickou sebereflexi režiséra. Koncem 60. let realizovaný snímek byl
natolik provokativní, že jej brazilský diktátorský režim okamžitě zakázal.

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: Petra Šimková, tel.: 577 011 947
Otevřeno:
pondělí: 15.00 - 19.00; úterý - pátek: 14.00 - 19.00
Nabídka dílen: břišní tance, break dance, keramika, vaření - 1x za 14
dní, žonglování, ruční práce - korálky, doučování - školní předměty, kytara
Dílny jsou zdarma, nejsou podmíněny pravidelnou návštěvou.
Konkrétní časy jsou na www.unko.cz a na nástěnkách v klubu.
T klub Pod Stráněmi
čtvrtek od 16.00 h
4. 10. 2007 - Šikana a co s ní?
11. 10. 2007 - Podzimní radovánky
18. 10. 2007 - Psychohrátky na poznání sebe i ostatních
25. 10. 2007 - Prázdninový den plný her a soutěží
Středisko pro mládež od 13 let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 018 876, 739 309 419
Provozní doba T klub DOMA změna!: Jitka Masařová tel. 739 309 419
Po-Čt 15.00 - 20.30 hod.
Pá - zavírací den !

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Provoz klubu pro ženy středního věku - RÚT v budově Regina na
Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby od 15.30 do 18.00, každý
1. a 3. pátek v měsíci.
V rámci akce "Týden zdraví", pořádané městem Zlínem plánuje Poradna
pro ženy a dívky řadu besed k tématům, jimž se nikdo nevyhne:
KŘIVDA, ODPUŠTĚNÍ A SMÍŘENÍ, SEBEPŘIJETÍ, TERAPIE SMÍŘENÍ,
TERAPIE PEVNÝM OBJETÍM
5. 10. Terapie smíření - žiji v přítomnosti? - pomoc a povzbuzení pro
osoby zanedbávané, týrané a zneužívané. Přednáší Dagmar Slížová, terapeutka z Opavy. (V ČR jsou v současné době jen 2 terapeutky vyškolené v této terapii.)
Beseda se uskuteční v 15.30 v klubu pro ženy středního věku - Rút,
v budově Regina na Divadelní 6.
18. 10. Metoda pevným objetím ve výchově dětí - beseda pro mateřská centra o pomoci pro výchovně hůře zvladatelné děti - výchovný a terapeutický koncept vycházející z přirozených potřeb člověka (podle Jiřiny
Prekopové). Přednáší Mgr. Milena Mikulková z Veselí nad Moravou.
Beseda se uskuteční v 9 hod. v sále Centra pro rodinu v budově Regina
na Divadelní 6.
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Říjen v kultuře
18. 10. Křivda - odpuštění - smíření - vyrovnání se s těžkými životními zkušenostmi vede ke zkvalitnění života a k napravení vztahů mezi lidmi. Přednáší Mgr. Milena Mikulková.
Beseda se uskuteční v 15.30 na radnici statutárního města Zlína.
19. 10. Sebepřijetí - přijetí sebe sama je nezbytný předpoklad k přijetí
druhých a k vytváření dobrých vztahů. Přednáší lic. psych. Růžena
Sekulová ze Zlína.
Beseda se uskuteční v 15.30 v klubu pro ženy středního věku - Rút,
v budově Regina na Divadelní 6.
Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným
objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M.
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626,
603 213 838 nebo objednat na e-mail: poradnaprozeny@quick.cz.
Konzultační hodiny jsou každý 2. čtvrtek v měsíci, dle dohody. Nejbližší
termín je výjimečně 18. 10. 2007 od 12 do 15 hod. v čase mezi besedami s Mgr. Mikulkovou. Tato služba není bezplatná.

ZDRAVÍ
KLUB PARKINSON
Klub zve na přednášku prim. MUDr. D. Mockové na téma Rehabilitace
při bolestech zad a páteře. Přednáška se koná dne 5. října od 15.30 hod.
v Domě seniorů a zdrav. postižených, Podhoří, Sv. Čecha 516, Zlín.
Kontakt: 577 436 560
SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
SPCCH pořádá týdenní celorepublikovou akci:
ZO RESPI - 16. 10. v 15.00 hod. - Dům seniorů a zdr. postižených
Podhoří - přednáška MUDr. Najmanové - Civilizační choroby a respirační onemocnění
ZO ONKO - 16. 10. Kontaktní centrum budova Integry, Bartošova ul. Den otevřených dveří - informace, prevence a ukázka techniky samovyšetření prsu
ZO DIA - 18. 10. 9.00 - 11.00 hod. budova radnice - měření tlaku, cukru a cholesterolu
ZO VERTEBRO - 17. 10. 14.15 - 17.00 hod. Dům seniorů a zdr. postižených Podhoří - Cvičení - Jóga proti bolestem zad
ZO ROSKA - 18. 10. 17.00 hod. Dům seniorů a zdr. postižených Podhoří
- cvičení
Závěrečné slavnostní odpoledne s tancem dne 22. 10. od 14.00 do
18.00 hod. v restauraci u Barcuchů, na Mokré.
HOMEOPATIE
Nejdůležitější informace o homeopatické metodě a léčbě pro širokou veřejnost najdete na nových webových stránkách PhDr. Martiny Trojanové:
www.abc-homeopatie.cz
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR
Poradenské centrum pro sluchově postižené, tř. T. Bati 5331, Zlín
(zastávka MHD "Zahradnická" u podchodu bývalé ZPS, 91. Budova III. patro)
Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 24. října 2007, prezentace 10 - 16 h
Nebude chybět přednáška ing. Z. Kašpara v 14 hod. a prezentace kompenzačních pomůcek firmy INTERHELP po dobu trvání akce. Bude přítomen pan Ing. Borýsek /opravy sluchadel/.
Bude pozvána foniatr. MUDr. Dagmar Vodičková. Po celý průběh akce
budou přítomny tlumočnice znakové řeči.
KURZ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
OS ČČK Zlín nabízí poslední letošní kurz Zdravotník zotavovacích akcí.
Jedná se o kurz akreditovaný MŠMT, který opravňuje dle zák.148/2004
sb. vykonávat zdravotnický dozor na pobytových akcích. Je vhodný zejména pro pedagogické pracovníky, kteří se zúčastňují škol v přírodě či
lyžařských kurzů, ale i pro širokou veřejnost. Absolventi obdrží certifikát
a průkaz s platností čtyři roky. Cena kurzu je 1 700 Kč včetně povinné
literatury. Termín kurzu 5. -14. 10. 2007.
Kontakt: www.cervenykriz.cz nebo OS ČČK Zlín, Potoky 3314, 760 01
Zlín.

RŮZNÉ
NA KANADSKÉM SEVERU
Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow Zpátky
do divočiny. Diashow o dobrodružném pobytu L. Šimánka v divočině hor
Mackenzie ve srubu vzdáleném 200 km od nejbližší civilizace se bude konat dne 16. 10. v 19.00 hod. v aule Univerzity T. Bati, Mostní 5139 ve
Zlíně. Diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy.
Kontakt: www.leossimanek.cz
ASTROLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Máte už horoskop Vašeho dítěte, víte jak ho vychovávat, po čem touží Váš
partner ? Využijte odborné konzultace na téma práce, rodina, děti, osobní růst u doc. PhDr. Pavla Hlavinky, PhD. z Univerzity Palackého
v Olomouci na I. internátě nad Obchodní akademií ve Zlíně.
Kontakt: 775 111 051.
THERAP
Studio relaxace a zdraví nabízí rehabilitační, detoxikační, relaxační a anticelul.wellness program v kombinaci lymfodrenáží, zábalů, vacupressu,
infrakabiny, bylinných lázní, masáží...atd.
V příjemném prostředí s posezením a zdravotnickým personálem.
Kontakt: tel. 577 018 448, www.therap.info
Po-Pá 7.30 - 22 h, So 8.30 - 17 h (dle domluvy),
(u zastávky MHD-Školní)
SAHADŽA JÓGA
Chcete si vyzkoušet účinné čištění aury, dozvědět se, jak meditovat a vylepšit své zdraví? Těšíme se na vás ve středu 10. října 2007 od 18 hodin
v Centru Sahadža jógy na 1. internátu nad Obchodní akademií Zlín,
ve 2. patře. Vstup volný.www.nirmala.cz.
KLUB VĚDOMÍ SRDCE
Klub zve na setkání 11. 10. 2007 od 18.00 hod. v ezoterické klubovně na
tř. T. Bati a dvouvíkendový seminář Tajemství vnitřní síly a moudrosti
20. - 21. 10. s pokračováním 3. - 4. 11. 2007, www.vedomisrdce.cz.
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ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ ZVE
V rámci akce České obce sokolské s názvem Sokolské cesty 2007 - 2011
a schůze vedoucích PP, pořádá Župa Komenského ve Zlíně rozšíření
těchto akcí o setkání tří žup Zlínského kraje na Lukově ve dnech
5. - 7. 10. 2007. Zahájení akce je v 10.00 hod. dne 6. 10. 2007 na louce
u parkoviště pod hradem Lukov na konci Hradské ulice. Zvaní jsou
všichni přátelé pobytu v přírodě, turistiky a dobrodružství.
Kontakt: tel. 577 012 389, 602 522 172.
CARUSELL
Škola kineziologie , systém USJK nabízí semináře:
5. - 7. 10. 2007 "7 PAPRSKŮ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA" Meditační seminář - Sv. Hostýn
26.- 28. 10. 2007 "MOUDRIST SVĚTLA", III. stupeň Kineziologie Světla
USJK - Zlín
Terapie: odstraňování bloků, závislostí, depresí, alergií, atd.
Autor a lektor: Helena Zavadilová, Mistr Kineziologie Světla
Kontakt: 577 657 319, 776 69 88 71, 755 33 23 19,
e-mail:info@carusell.cz, http:/www.carusell.cz
STUDENTSKÝ KLUB POD KÁNOÍ
Sadová 149, Zlín, www.rr49.cz, kontakt: 608 030 591
1. 10. v 19.30 - Oficiální zahájení akademického roku 2007/2008
15. 10. v 19.30 - Workshop Lidové misie v ČR - P. Jiří Šindelář CSsR
a P. Tomasz Waściński
19. - 21. 10. - Dny důvěry ve Zlíně. Celostátní setkání Taizé.
Info na www.rr49.cz/dd
22. 10. v 19.30 - Přednáška na téma: O zlých novinářích aneb katolík ve
světě médií. Přednáší: Mgr. Antonín Randa
EZOTERICKÝ KLUB
tř. T. Bati 3772, ezoterická klubovna, Zlín (internát Baťovy nemocnice
naproti Věžovým domům), kontakt: 731 109 568
9. 10. a 23. 10. v 17.30 hod. - Setkání lidí, kteří hledají, jak dál...,
v 18.30 hod. meditace
18. 10. v 18 hod. - povídání se známým českým režisérem Viliamem
Poltikovičem, s promítáním snímku Světlo duhy - hodinový hudební
dokument s výpověďmi našich i zahraničních umělců na téma, co pro ně
znamená duchovní život.
ANGELICA STUDIO
11. 10. Lékařská poradna - MUDr. Antonín Minařík, hodnocení zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních orgánů
17. 10. Milena Kubáčová- Astroporadenství, výklad karet ( vztahy, rozvoj osobnosti, zdraví, složité životní situace).
18. 10. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy, detoxikační programy
22. 10. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování duševních a fyzických problémů metodou návratu do minulých životů
25. 10. Novinka - Dalibor Andrle -Diagnostika zdravotního stavu na přístroji OBEKON TITANIUM Profesionál
MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské a tibetské
medicíny.
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou
Generali), tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
ALBI - JAZYKOVÁ ŠKOLA
Zápis na volná místa v jazykových kurzech
Po a Čt 14.30 - 17.30 hod.
Kontakt: e-mail: albi-js@centrum.cz, www.albi-js.cz
KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA
Základní organizace neslyšících Zlín, tř. T. Bati 5331, pořádá pro veřejnost kurz znakového jazyka. Kontakt: tel. 606 516 861
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 18. 10. v 17 hod. na fakultě Univerzity T. Bati veřejnou
přednášku "Zvládání nemoci". Přednáší PhDr. Pavel a Tatjana Kopřivovi.
Kontakt: Milada Nagyová, tel. 577 145 072
LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE
Léčí bez léků, bez operace a poškození různé fyzické i psychické nemoci,
léčí celý organizmus. Zasvěcuje individuálně, kdykoliv do Reiky I., II. i III.
st., učební materiály a certifikát.
Kontakt: 776 356 092
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT A ZDRAVÍ
V modlitebně CASD Malenovice, Tyršova 1108, se koná v sobotu 27. 10.
v 16.00 hodin beseda s názvem "Americký sen...". Hostem bude Radim
Passer. Vstupné dobrovolné.
Kontakt: 732 148 025
ALEXANDRA DUBSKÁ - KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Terapie, poradenství, konstelace.
Kontakt: tel.: 577 657 520, 776 698 871
VODNÁŘSKÝ ZVON
Léčivý koncert VODNÁŘSKÝ ZVON aneb SPOLEČNÁ VĚC, se bude konat
dne 23. 10. 2007 v 18.30 hod v Aule Univerzity T. Bati.
Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon. Posluchači se mohou zaposlouchat do alikvotních tónů, které dle prastaré tradice nejen rezonují s naší duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo.
Hudební zážitek je tak doplněn i silným zážitkem vizuálním.
Kontakt: www.dub.cz/koncerty
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 2. a 23. 10. 2007
od 17.00 do 20.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, č. učebny 315 B.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
FILATELISTICKÁ BURZA
Dne 14. října od 7.30 do 11.30 hod. v Domě kultury Zlín. Klubové výměnné schůzky jsou pravidelně každou neděli od 8.00 do 11.00 hod.
v DK. Srdečně zve Klub filatelistů Zlín
ANGLIČTINA PRO DĚTI
Happy pony - angličtina pro děti od 2 do 7 let - nabízí poslední volná místa. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu do nového mateřského centra Beruška.
Kontakt: tel. 603 165 377

JUBILANTI – ŘÍJEN 2007
90 let
Albrechtová Ludmila
91 let
Cihlářová Vlasta
92 let
Novotný Břetislav
Pospíšilová Jaromíra
93 let
Krčmářová Anna
Máčala František
Fišerová Božena
Pencová Leopoldina
Václavík Bohuslav
94 let
Gricová Františka
Tomíčková Vlasta
Maňas František
Bartková Anna
95 let
Eminger Václav
96 let
Besedová Adela
97 let
Krchňák Alois
Otevřelová Terezie
Babincová Růžena
98 let
Žaludková Žofie

27. 10. 1917
22. 10. 1916
6. 10. 1915
16. 10. 1915
1. 10. 1914
1. 10. 1914
14. 10. 1914
18. 10. 1914
24. 10. 1914
9. 10. 1913
12. 10. 1913
26. 10. 1913
27. 10. 1913
27. 10. 1912
8. 10. 1911
8. 10. 1910
11. 10. 1910
16. 10. 1910
12. 10. 1909

SŇATKY - SRPEN 2007
3. srpna
Miroslav Stříteský, Marcela Vyoralová (Zlín, Zlín)
Eduard Lodes, Markéta Vláčilová (Zlín, Zlín)
Stanislav Černík, Libuše Maňasová (Zlín, Zlín)
4. srpna
Petr Hybler, Jana Řezníková (Zlín, Zlín)
Martin Divoký, Petra Fimbingerová (Zlín, Zlín)
Miroslav Březina, Andrea Bridová (Otrokovice, Zlín)
Michal Kochan, Zuzana Hrabovská (Prostějov, Zlín)
Martin Gajdošík, Romana Veselská (Zlín, Zlín)
Jan Roubalík, Jana Verbergerová (Zlín, Ludkovice)
11. srpna
Martin Knap, Šárka Zytková (Zlín, Zlín)
Zdeněk Holík, Lenka Chmelařová (Zlín, Zlín)
Filip Donát, Martina Řezáčová (Praha, Zlín)
Michal Hanáček, Ivona Laštůvková (Uh. Hradiště, Zlín)
Aleš Horák, Monika Pečková (Česká Třebová, Zlín)
18. srpna
Milan Smutný, Jana Gardoňová (Zlín, Zlín)
Roman Kazík, Jana Ogurková (Zlín, Zlín)
Roman Šefl, Petra Juřenová (Zlín, Otrokovice)
Petr Fajkus, Lucie Vápová (Zlín, Zlín)
Tomáš Polášek, Marie Kozlová (Zlín, Zlín)
Tomáš Nagy, Renata Vlčková (Zlín, Zlín)
Richard Dřevo, Edita Borovianová (Zlín, Zlín)
Tomáš Formánek, Kateřina Sádlíková (Zlín, Zlín)
Tomáš Kopecký, Jitka Vavřičková (Zlín, Zlín)
Jan Weiss, Lenka Hudecová (Zlín, Zlín)
Pavel Stehlík, Dagmar Mahúšková (Zlín, Napajedla)
David Šíp, Gabriela Svobodová (Zlín, Brno)
31. srpna
Jan Pluhař, Pavla Ševčíková (Zlín, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
7. 9. 2007
Filip a Jan Škubalovi, nar. 11. 5. 2007, Náves, Louky
Vojtěch Šmakal, nar. 14. 5. 2007, Benešovo nábřeží
Lukáš Horák, nar. 20. 4. 2007, Zálešná
Adam a Eva Haluzíkovi, nar. 10. 5. 2007, Nad Vývozem
Václav Vaculík, nar. 6. 5. 2007, Lesní čtvrť
Ondřej Doležal, nar. 7. 5. 2007, Dětská
Nela Volfová, nar. 6. 5. 2007, Bří Sousedíků
Jiří Skopalík, nar. 13. 5. 2007, Podlesí
Tomáš Neradil, nar. 5. 5. 2007, Česká
Michaela Janošková, nar. 6. 5. 2007, Okružní
Petr Keňo, nar. 5. 5. 2007, Husova, Malenovice
Tereza Plášková, nar. 9. 5. 2007, Kostelecká, Štípa
Tomáš Ševeček, nar. 9. 5. 2007, Chelčického, Malenovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN SDĚLUJE VEŘEJNOSTI MOŽNOSTI PRONÁJMU TĚLOCVIČEN A HŘIŠŤ V JEDNOTLIVÝCH ŠKOLSKÝCH ZAŘIZENÍCH:
Možnost pronájmu po dohodì s øediteli
škol:
Základní škola Emila Zátopka Zlín,
Štefánikova 2701
Mgr. F. Hnízdil, tel. 737 367 849
malá a velká tìlocvièna
Základní škola Zlín, Slovenská 3076
Mgr. Procházka, tel. 774 870 901
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, volejbal, košíková, házená,
bìžecká dráha, vrh koulí, tenis, skok
daleký)
Základní škola Komenského II, Zlín,
Havlíèkovo nábø. 2567
Mgr. M. Alex, 577 210 076 - tìlocvièna,
O. Otépka, 739 707 291 - høištì
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, bìžecká dráha)
Plocha høištì je vhodná pro kopanou - umìlá
tráva.
Základní škola Zlín, Kvítková 4338
G. Bezdìková, tel. 577 213 405 kl. 39
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, volejbal, košíková, házená,
bìžecká dráha, tenis, skok daleký)
Základní škola Zlín, Komenského 78
I. Šišková, tel. 577 102 187
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, skok daleký, dìtský koutek)
Plocha høištì je vhodná pro kopanou - umìlá
tráva.

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514
p. Kotková, tel. 577 210 772
velká tìlocvièna
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558
Mgr. P. Štefánek, tel. 577 431 387
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, košíková, házená, vrh koulí,
odbíjená)
Základní škola Zlín, Nová cesta 268
Mgr. J. Vaøák, tel. 577 914 233
Hana Luòáková, tel. 577 914 233
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, volejbal, košíková, házená,
tenis, dìtský koutek)
Základní škola Zlín - Želechovice,
4. kvìtna 336
Mgr. M. Cholek, tel. 577 902 014,
604 848 694
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, volejbal, házená, bìžecká
dráha, vrh koulí, tenis, skok daleký)
Základní škola Zlín, Okružní 4685
V. Vydrová, tel. 577 112 361
malá a velká tìlocvièna, høištì s umìlým
povrchem (malá kopaná, volejbal, košíková,
házená, bìžecká dráha, tenis, skok daleký,
dìtský koutek)
Høištì je asfaltové a betonové. Tenisové
kurty s umìlým povrchem.

Základní škola Zlín, Køiby 4788
J. Hartigová, tel. 577 142 075
malá a velká tìlocvièna, høištì s umìlým
povrchem (malá kopaná, volejbal, košíková,
házená, bìžecká dráha, vrh koulí, skok
daleký, dìtský koutek)
Sportovní areál spravující ZŠ Zlín, Køiby
4788, na adrese Èeská 4787
J. Hartigová, tel. 577 142 075
malá a velká tìlocvièna, høištì s umìlým
povrchem (malá kopaná, volejbal, košíková,
házená)
Mateøská škola Zlín, U Døevnice 206
Mgr. I. Vymìtalová, tel. 577 105 537
malá a velká tìlocvièna
Mateøská škola Zlín – Kudlov
J. Øezníèková, tel. 577 225 737
velká tìlocvièna
Høištì veøejnosti pøístupná:
Základní škola Zlín, Døevnická 1790
Mgr. J. Gavendová, tel. 577 210 204
malá a velká tìlocvièna, høištì s umìlým
povrchem (malá kopaná, volejbal, košíková,
bìžecká dráha, tenis, skok daleký)
Základní škola Zlín, tø. Svobody 868
p. Zemanová, tel. 577 104 411
velká tìlocvièna, høištì s umìlým povrchem
(malá kopaná, volejbal, košíková, házená,
bìžecká dráha, vrh koulí, tenis, skok
daleký)

Ceny za pronájem tìlocvièen jsou schváleny Radou mìsta Zlína è. 17/2004. Ceny za pronájmy høištì jsou stanoveny pøíslušným školským
zaøízením. V pøípadì problémù èi nejasností se obracejte na kontaktní osobu nebo na pí Králikovou - 577 630 336.

VÝSLEDKY
SOUTĚŽE
Dne 18. září 2007 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže Rozkvetlé město. Již tradičně toto vyvrcholení soutěže proběhlo v prostorách kulturního centra
Alternativa za přítomnosti náměstka primátora
Mgr. Hynka Stesky.
První tři nejlepší zahrádky či květinové výsadby v truhlících z každé kategorie byly oceněny finanční odměnou v celkové hodnotě
33 000 Kč spolu se zajímavým věcným darem
od našich 10 sponzorů. V letošním roce byli
oceněni hodnotným věcným darem také všichni ostatní účastníci soutěže. Tím jsme chtěli vyjádřit svůj dík všem, kdo věnují svůj čas i peníze pro zkrášlení nejen svého bydlení, ale tím
i města.
Hodnotící komise se rozhodla udělit finanční
či věcné ocenění těmto účastníkům:
I. kategorie - předzahrádky rodinných
a bytových domů:
1. cena - Hana Stejskalová, Broučkova 292,
Zlín - Bartošova čtvrť
2. cena - Libuše Němečková, Lešetín I/ 386,
Zlín
3. cena - Zdeňka Máčalová, Středová 4594,
Zlín - Jižní Svahy
II. kategorie - květinová výzdoba oken
a balkonů bytových domů:
1. cena - MUDr. Marta Gergelová, Kamenná
3857, Zlín
2. cena - Klára Preclíková, Podlesí IV/5375,
Zlín - Jižní Svahy
3. cena - ing. Jiří Vodvárka, Luční 4586, Zlín
- Jižní Svahy
III. kategorie - úprava okolí baťovských
domků
1. cena - Helena Kolářová, Lesní čtvrť
II/3468, Zlín
2. cena - René Štěpaník, tř. T. Bati 2123, Zlín
3. cena - Mgr. Gabriela Králová, Pod Vrškem
2872, Zlín
Stejně jako v předcházejících ročnících hodnotila přihlášené výsadby pětičlenná komise
v tomto složení: ing. Jaromír Jánský (odbor životního prostředí a zemědělství), Blažena
Maňásková, Alena Doleželová a ing. Zuzana
Řezníčková z odboru městské zeleně. Při hodnocení se kladl důraz především na harmonii
barev, kompoziční uspořádání, respektování
nároků rostlin, jejich zaplevelení a zdravotní
stav. U veřejně přístupných výsadeb (např.
u panelových domů) komise také ocenila houževnatost, s jakou někteří obyvatelé dokáží
i přes nepřízeň okolí kultivovat obytný prostor.
Součástí slavnostního vyhodnocení soutěže
byly také tři přednášky na téma:
• Vhodný sortiment rostlin pro výsadby truhlíků na balkónech a oknech domů a péče o ně.
• Zásady kompozičního řešení předzahrádek
u rodinných a bytových domů a doporučení
sortimentu rostlin.
• Zahrada u baťovských domků v minulosti
a dnes.
Náš dík patří také sponzorům soutěže, kteří
připravili pro oceněné velmi hodnotné dary ve
formě zahradní mechanizace nebo sazenic rostlin či hnojiv. Jsou to tyto firmy:
ARBOREA Březová s.r.o., AGROS Moravia
spol. s r.o., Kudlov, BAUMAX ČR s.r.o., pobočka Zlín - Malenovice, Ivana Dočkalová Zahradnictví Svatopluk Nedbálek, Zlín, Jan
Miserovský, Zlín, Josef Oškera - zahradnictví,
Zlín, LARGO CZ, s.r.o., Leopold Janský - POLDY SERVIS, Lukov, Patrick s.r.o., Zlín,
Stanislav Sehnálek - Zahradnictví Pěnička, Zlín
Děkujeme všem obyvatelům, kterým není
lhostejný vzhled našeho města, za péči věnovanou zeleni a těšíme se na příští ročník
soutěže Rozkvetlé město 2008.
Ing. Zuzana Řezníčková,
odbor městské zeleně MMZ

1. místo v kategorii - předzahrádky rodinných a bytových domů

1. místo v kategorii - květinová výzdoba oken a balkonů bytových domů

1. místo v kategorii - úprava okolí baťovských domků
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INFORMACE Z ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
OCHRANA DŘEVIN
Vlastnické právo není neomezené,
a tak i stromy a jiné dřeviny mají nárok na právní ochranu, a to podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejpřísněji jsou
chráněny stromy památné, kterých je
na území statutárního města Zlína
v současné době vyhlášeno 10. Pro kácení ostatních dřevin je nutný souhlas
orgánu ochrany přírody, který si právnické osoby musí vyžádat vždy a fyzické osoby pouze v případě, že se jedná
o dřevinu, která má ve výšce 130 cm
nad zemí obvod kmene větší než 80 cm
nebo plocha keřů, která má být skácena, je větší jak 40 m 2. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o dřeviny okrasné nebo ovocné. Mírnějšímu režimu podléhá
kácení z důvodů pěstebních (tj. za účelem obnovy porostů nebo výchovné
probírky), z důvodů zdravotních nebo
při výkonu oprávnění podle zvláštních
předpisů (např. při správě vodních toků nebo elektrických vedení), kdy tato
činnost podléhá pouze ohlašovací povinnosti. To znamená, že kácení musí
být písemně oznámeno nejméně 15
dnů předem orgánu ochrany přírody
(ve Zlíně je to Odbor životního prostředí, Magistrátu města Zlína) a ohlašovatel může s pracemi začít až po uplynutí této lhůty; orgán ochrany přírody
totiž může zamýšlené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje zákonu. Speciálním případem je
situace, kdy je stavem dřeviny ohrožen
život či hrozí škoda značného rozsahu
(např. strom rostoucí u chodníku zlomený pod tíhou sněhu, rozštípnutý
bleskem, odumřelý strom atd.). V těchto případech, kdy je nutný neodkladný
zásah, vyžaduje zákon o ochraně přírody a krajiny pouze následné ohlášení
skácení stromu a to do 15 dnů od zásahu. K tomuto oznámení se doporučuje pořídit před kácením fotodokumentaci, aby se předešlo případným
sporům, zda skutečně byl stav dřeviny
havarijní.
Žádost o povolení ke kácení podává
vlastník pozemku, případně nájemce či
uživatel se souhlasem vlastníka. Žádost musí obsahovat jméno, datum narození a adresu žadatele, doložení
vlastnického práva k pozemkům, na
nichž se dřeviny nacházejí, včetně situačního nákresu, specifikaci dřevin,
které mají být káceny (druh, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
nebo plocha keřů) a dostatečné zdůvodnění žádosti. Stejné náležitosti musí obsahovat i oznámení o kácení. V případě,
že je kácení povoleno, může být pro
kompenzaci ekologické újmy uložena orgánem ochrany přírody přiměřená náhradní výsadba a péče o vysazené dřeviny. Optimální doba ke kácení je
v období tzv. vegetačního klidu, tj. od
1. 10. do 30. 3. následujícího roku.
Častým problémem jsou podrosty
kořenů a převisy větví na sousední po-

zemek. Vlastník pozemku je sice podle
občanského zákoníku oprávněn tyto
odstraňovat, avšak musí tak činit šetrně a ve vhodné roční době, nesmí dojít
k poškození dřeviny. Při sázení dřevin
je proto nutné předem zvážit konečnou
velikost dřevin a vybrat pro ně vhodné
stanoviště tak, aby se v budoucnu předešlo možným neshodám.
Nesplněním povinností stanovených
zákonem, tedy např. skácením dřeviny
bez příslušného povolení nebo jejím
poškozením (často třeba nevhodně
provedeným ořezem), se osoba dopouští přestupku, který sankcionuje orgán
ochrany přírody uložením pokuty.
Výše pokuty se odlišuje podle závažnosti skutku a také podle toho, zda se
přestupku dopustila fyzická osoba nebo se jedná o správní delikt osoby
právnické či fyzické při výkonu podnikatelské činnosti.
V současné době jsou Odborem
městské zeleně a Odborem životního
prostředí a zemědělství MMZ připravovány zásahy do vzrostlé zeleně na období letošního podzimu. Z větších zásahů to bude kácení odumřelých
vzrostlých dřevin, které jsou součástí
břehových alejí podél vodního toku
Dřevnice. Jedná se celkem o 9 kusů
stromů. Současně bude provedeno odstranění odumřelých a suchých větví
v této aleji. V návaznosti je počítáno
s podsadbou mladých stromů na uvolněná místa a taktéž doplnění proluk
pro zajištění kompaktnosti aleje. Další
větší akcí, která bude realizována
v podzimním období, je obnova silniční
aleje podél komunikace na ulici
Mokrá, kde budou odkáceny stávající
odumírající javory a budou nahrazeny
novými stromy.
Ing. Vladimíra Pavlovová,
ved. OŽPa Z

PODZIMNÍ ÚKLID
Ve dnech 6. 10., 20. 10. a 3. 11.
2007 proběhne na území města Zlína
podzimní úklid zajišťovaný Odborem
životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína a Technickými
službami Zlín, s.r.o. Od občanů města
Zlína bude sbírán v rámci úklidové akce odpad velkoobjemový a odpad ze zahrad.
Ve stanovené soboty budou od 9 do
16 hodin v níže uvedených lokalitách
přistaveny velkoobjemové kontejnery
nebo speciální vozidlo Technických
služeb Zlín, s.r.o.
Sobota 6. 10. 2007:
Malenovice - ulice Mlýnská
Malenovice - ulice Zabrání
Malenovice - ulice Brigádnická
Náves Louky
Podhoří - ul. Svat. Čecha na sídlišti
u garáží
Prštné - Kútíky
Mladcová - Nadhumení

Mokrá - u bývalého dětského domova
Lokality Zlínské Paseky - točna MHD
Jižní Svahy - Družstevní ulice (řadové RD)
Jižní Svahy - Valachův žleb
Jižní Svahy - Na Honech I
Jižní Svahy - křižovatka Podlesí I a II
Jižní Svahy - Středová (u hřiště)
Sobota 3. 11. 2007:
Vršava - před domem č. p. 243
Vršava - před domem č. p. 225
Nivy I
Podvesná VIII
Obeciny VII
Bartošova čtvrť - ul. Zborovská
Bartošova čtvrť - ul. 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 20. 10. 2007:
ul. Na Požáře
ul. Sadová
ul. Smetanova
ul. Vodní
ul. Santražiny (Potoky vnitroblok)
ul. Lorencova
Zbožensko - před domem č.p. 65
ulice K majáku - restaurace "U hřiba"
Letná - Kotěrova ulice
Kudlov - Fabiánka I
ul. U Zimního stadionu
Benešovo nábřeží - u pizzerie "U čápa"
tř. T. Bati - garáže nad restaurací
"Myslivna"
ul. Pod Babou
Magistrát města Zlína společně
s Technickými službami, s.r.o., žádají
občany, aby odpad ukládali pouze do
připravených nádob nebo speciálního
vozidla Technických služeb.

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT
VRAKU?

Magistrát města Zlína ve spolupráci
s Technickými službami Zlín, s.r.o., organizuje
prostřednictvím
firmy
Metalšrot Tlumačov, a.s., akci pro majitele automobilů vyřazovaných z provozu.
Vozidla mohou občané předat v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o.,
v Loukách v sobotu 3. 11. 2007
v době od 9 do 12 hodin.
Každý majitel předloží svůj občanský
průkaz a technický průkaz vozidla.
Vozy musí být kompletní, to znamená včetně motoru a převodovky.
Kontakt:
577 630 142, 577 630 244
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ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ
MATEŘSKÁ ŠKOLA Základní škola Zlín – Slovenská
Malenovice, Milíčova 867
Mateřská škola se nachází v klidném
prostředí na okraji sídliště Malenovice,
v západní části města Zlína. Klid mateřské školy umocňuje rozlehlá školní zahrada, která skýtá pro děti hravé i sportovní vyžití po celý rok. Každá třída má
na školní zahradě svůj koutek, pískoviště a travnatou hrací plochu. Budova je
postavena v "baťovském stylu" - cihlová,
dvoupodlažní - posazena do zeleně školní
zahrady, přesto ve velmi dobré dostupnosti trolejbusové i vlakové dopravy ve
směru ze Zlína na Otrokovice. Mateřská
škola byla postavena v roce 1963 jako
společné zařízení MŠ a jeslí. Větší rekonstrukce budovy byla provedena v roce
1974, v posledních letech probíhá postupná obnova a modernizace. Výměna
oken v celé budově byla provedena v srpnu roku 2006 a ve školním roce
2006/2007 byly kompletně ve všech třídách zrekonstruovány sociální zařízení
a výdejny jídel.
Mateřská škola má čtyři třídy s maximální kapacitou zapsaných dětí 110.
Součástí každého oddělení je šatna, sociální zařízení, třída, herna a přípravná
kuchyňka pro výdej potravin. Jednotlivé
třídy jsou barevně rozlišeny. Prostory
jsou vzdušné, vybavení tříd i celé budovy
se snaží přizpůsobit věku dětí. Vnitřní interiér pracovníci mateřské školy neustále
modernizují a zpříjemňují.
"Všichni jsme kamarádi" je název školního vzdělávacího programu mateřské
školy, podle kterého pracují a jehož cílem
je probouzet u dětí zájem a chuť dívat se
kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale
i získat odvahu ukázat, co všechno už
umím, zvládnu a dokáži. Rozvíjet u dětí
schopnost projevovat se jako KAMARÁD
je hlavním pedagogickým záměrem.
Akce, kterých se děti mateřské školy
Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace, mohou zúčastnit: seznamování s anglickým jazykem, plavecký výcvik, škola
v přírodě, relaxace v solné jeskyni, návštěvy dopravního hřiště v Malenovicích,
těsná spolupráce se základními školami,
individuální vzdělávací programy, návštěvy kina, divadel a koncertů, kulturní
akce pro děti přímo v prostorách mateřské školy.
Provoz mateřské školy začíná od 6.00
hodin a končí v 16.30 hodin. O děti v mateřské škole pečuje 8 pedagogických pracovnic.
Dana Bařinová,
ředitelka MŠ
www.msmilicovazlin.cz

UPOZORNĚNÍ
ZŠ Emila Zátopka Zlín, Štefánikova
2701, změnila telefonní čísla:
Kancelář:
577 006 430
739 562 391
Ředitel:
577 006 433
Šk. družina: 577 006 432, 731 051 163
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Historie školy začíná na Zálešné
Ani se tomu nechce věřit, ale v letošním
školním roce slaví Základní škola Zlín,
Slovenská 3076, příspěvková organizace, 70
let od svého vzniku. Historie školy však začíná na Zálešné, v budově bývalé školy
Komenského, kde rozhodnutím zemské
školní rady v Brně byly vyčleněny prostory
pro nově vzniklou Obecnou školu
Bartošovu. Ve vlastní budově na Dílech se
začalo vyučovat od 4. října 1937. V kronice
stojí, že "...Nová školní budova postavena byla na místě velmi pěkně položeném - sice dosti vysoko, avšak blízko lesa s krásným výhledem do údolí fryštackého až k horám
Hostýnským...".
Velmi rušné období zaznamenal život školy v období 2. světové války. Vyučování bylo
velmi často přerušováno, učitelé i děti odcházeli na nucené prázdniny. Při bombardování Zlína v listopadu 1944 byl ve škole
uskladněn zachráněný materiál z továrních
budov a zřízen útulek po postižené obyvatele. Pravidelné vyučování bylo opět zahájeno
22. 5. 1945.
Za uplynulých 70 let prošla školní budova
mnoha změnami. Stoupající počty žáků
a aktivity školy vyžadovaly stále nové prostory. V průběhu 60. a 70. let bylo přebudováno celé přízemí školy - z bývalé tělocvičny
se stala školní kuchyň s jídelnou, vznikly
nové pavilony s odbornými učebnami, školní družinou, tělocvična a školní hřiště.
Poslední velká rekonstrukce hlavní budovy
školy proběhla v průběhu školního roku
1995 a od září roku 2005 využívají žáci školy i sportující veřejnost nový moderní sportovní areál. (foto)
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, dlouhodobě spolupracuje s Radou rodičů - sdružením rodičů.
Toto sdružení ochotně vypomáhá při organizaci různých akcí pořádaných školou - školy v přírodě, lyžařského kurzu, exkurzí, soutěží, sportovních akcí, mikulášské nadílky,
společenském večírku. Nezbytná je spolupráce s Dětským domovem Lazy, neboť většina dětí tohoto domova je žáky základní
školy.
Škola pomáhá žákům s poruchami
učení
Jedním ze zaměření školy je péče o žáky
se specifickými poruchami učení (dyslexie,
dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ...) formou skupinové integrace. První třídy vznikly na škole již v roce 1975.
Škola spolupracuje v tomto
směru i s pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickými centry.
V oblasti výchovy a vzdělávání spolupracuje s Centrem
prevence, Unií kompas,
Městskou policií Zlín, Úřadem práce, Dětským domovem Lazy, ZŠ speciální
a Praktickou školou při DD
Zlín, SK Zlín, Ekocentrem
Čtyřlístek, Krajskou knihovnou F. Bartoše, ZUŠ Zlín a jinými organizacemi.

Vyučující organizují akce mimo školu
a zájezdy do zahraničí
Žáci školy jsou úspěšní na poli sportovním (atletika, basketbal, plavání, přespolní
běh, sálová kopaná), zapojují se do matematických soutěží (matematická olympiáda,
Pythagoriáda, matematický Klokan), soutěží
v českém jazyce, výtvarných a recitačních
soutěžích, o nejlepší školní časopis, účastní
se i soutěží s ekologickou tematikou.
Vyučující organizují a celoročně se žáky navštěvují značné množství akcí mimo školu:
exkurze, výstavy, besedy, výukové programy, filmová a divadelní představení, koncerty, filmy. Velmi úspěšné bývají výjezdy žáků
do zahraničí - Velká Británie, Chorvatsko,
Vídeň, Budapešť aj. Pravidelně jsou pořádány dny otevřených dveří a ukázkové hodiny
pro rodiče.
Žáci si oblíbili besedy s významnými
osobnostmi
Zajímavou a mezi žáky oblíbenou akcí,
kterou v posledních letech škola pořádá, je
tzv. Křeslo pro hosta - besedování se zajímavými osobnostmi. Hosty byli např. hokejový
reprezentant a hráč NHL Karel Rachůnek
(bývalý žák školy), senátorka Alena
Gajdůšková (dříve učitelka této školy), která
besedovala se žáky o Evropské unii, a vnučka J. A. Bati, paní Dolores L. Bata Arambasic.
Součástí školy je družina a odpolední
kroužky
Významnou součástí školy je i školní družina. Také paní vychovatelky připravují
s dětmi a pro děti spoustu zajímavých činností. Své záliby si děti mohou rozvíjet v odpoledních kroužcích, např. maňáskovém,
dovedných rukou, flétně, dramatickém, keramickém, šachovém, sportovním.
Aktuální dění ve škole zachycují webové
stránky www.zsslovenska.eu.
Oslavy 70. výročí založení školy se
uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2007.
V pátek 19. října v 17.00 hodin vystoupí
žáci školy na slavnostní akademii na Malé
scéně. V pátek i v sobotu bude škola v době
od 9.00 do 18.00 hodin přístupná veřejnosti.
Vedení školy zve srdečně všechny bývalé
zaměstnance i žáky k prohlídce školy i jejího
areálu. Případné dotazy zodpoví vedení školy na telefonu 774 870 901 a 774 870 903.

Vzpomínka Josefa Jírů na zlínskou hudební školu
Ve 30. - 40. letech se ve Zlíně všestranně
rozvíjelo střední školství, působením schopných, usilovných a nadšených osobností zde
vznikaly vzdělávací ústavy, které nejen sytily
potřebu poskytovat středoškolské vzdělání,
ale také dávaly prostor k tvořivému hledání
nových metod při práci s mladými lidmi.
Rušný vývoj se týkal také hudebního školství, kde působil Josef Jírů. Ten pak dodatečně, v lednu 1960, zaznamenal na několika
stránkách vzpomínky na vznik středoškolského hudebního ústavu ve
Zlíně. Je zde
zachycena doba velkých nadějí,
plánů
a činorodé aktivity, a stojí
zato připomenout si podstatné pasáže
tohoto vzpomínkového
textu.
"Jednoho
dubnového
dne v r. 1949
došly ředitelství tehdejší Městské hudební školy Dvořák
s právem veřejnosti v Gottwaldově dva přípisy ministerstva školství. První stručně oznamoval, že dnem 1. září se mění první ročník
hudebně pedagogického oddělení školy v první ročník Státní hudební školy v Gottwaldově
- tak zněl první název nově vzniklé školy,
druhý pověřoval ředitele Josefa Jírů zatímní
správou školy s příkazem k okamžitému vykonání přípravných prací potřebných k jejímu otevření. Ale nejdůležitější z nich, ty, které skutečně umožnily vznik nové školy, byly
již dávno hotovy a to, co zbývalo, byla již jen
nepatrná část akcí, které nemohly být provedeny před vydáním dekretů. Ty byly už jen
vyvrcholením a dovršením opravdové přípravné práce, již představovala dlouhá řada
let budování gottwaldovské hudební školy od
samého začátku v r. 1935, než se stala ústavem, který by bylo možno jedinou větou dekretu nadřízeného úřadu proměnit ve školu
nového typu s novými velkými úkoly, které
měly podstatně zasáhnout do vývoje našeho
hudebního školství.
Když zlínská hudební škola v r. 1936 zahájila svoji Přípravnou hudební výchovu a po
téměř desetiletém hledání byla nalezena
vhodná cesta ke skutečně úspěšné práci na
tomto poli, a když po roce 1945 prosadila
tento předmět jako povinný pro všechny školy v republice, ukazovalo se, že je tu nastoupena cesta v hudebně výchovné praxi, zejména když tato praxe - osvojení si základních
hudebních pojmů cestou emocionálního prožití těchto prvků s vyloučením spekulativního
procesu - ukazovala i nové možnosti využití
v elementární výuce nástrojové, zejména
u smyčcových a dechových nástrojů. Ale to
stála zlínská škola také už v čele s přesně vybudovaným systémem úplného vyučování
hudebně teoretického, zahrnujícím všechny
teoretické discipliny v rozsahu potřebném jak
pro vyspělý hudební amatérizmus, tak jako
základ pro případné pozdější odborné studium, a to nejen náplní vybraného učiva, ale
zejména i formou vyučování, neboť zajímavost jeho podání byla problémem, na jehož
úspěšném zdolání závisela pravidelnost návštěvy těchto předmětů, která byla dobrovolná.

A zde jsme vlastně podruhé narazili na
problém učitelů. Prvním setkáním s touto
otázkou byl stálý zápas s nedostatkem učitelských sil. Škola prudce rostla. Ze 129 žáků
v r. 1935 jich bylo v r. 1940 už přes tisíc
a k tomu dvě rovněž rychle rostoucí odbočky
v Otrokovicích a v Uh. Hradišti potřebovaly
stále více učitelů. Marně jsme žádali obě konservatoře v Praze i Brně a ředitelství státních
zkušebních komisí o jejich doporučení.
Ukázalo se, že všechny ty instituce nám je
dodat nemohly. Ale stálé nesnáze vyplývající
z naprostého nedostatku učitelů ukazovaly
i na druhou stránku této otázky. Noví učitelé
se při provádění naší nové praxe jen velmi
těžko dovedli odpoutat od vžitých představ
a forem vyučování zejména teoretických
předmětů, a často vůbec nedovedli nalézt
dost míry a citlivosti k novým úkolům, před
něž byli postaveni. Nebylo divu. Dosud nikde
se ničemu takovému nevyučovalo. Konservatoře se otázkami praktické pedagogiky,
kromě hodiny metodiky hlavního předmětu,
nezabývaly a ani tehdejší hudebně pedagogické oddělení pražské konservatoře, jako jediné odborné zařízení toho druhu, se celkem
neodchylovalo od osvědčených forem vyučování těchto disciplin.
Bylo proto zřejmé, že jediným uspokojivým
řešením tohoto problému je potřebný počet
vhodných učitelů si vychovat. Proto jsme založili za okupace v r. 1941, přes zákaz zřizování českých škol, mlčky a bez povolení, svoje hudebně pedagogické oddělení. Vědomi si
úkolů jeho budoucích absolventů, koncipovali jsme ho jinak, než jak vypadala taková
oddělení škol v Ostravě, Plzni, Budějovicích
a snad jinde, kde se obsah vyučování omezil
na pouhou přípravu z hudebních předmětů
k tehdejším státním zkouškám z hudby.
Rozšířili jsme vyučování o češtinu, pedagogickou psychologii, didaktiku, vyučovatelskou praxi, kulturní dějiny, a po převratu
v r. 1945 ještě o ruštinu a angličtinu.
Cvičnými třídami byla jednotlivá oddělení
Přiřazené hudební výchovy na všeobecném
oddělení školy. Tím se už v podstatě rozsah
náplně školy nelišil od dnešní Vyšší hudební
školy a rozdíl byl jen v tom, že malá ještě škola neměla orchestr, zato se však pěstovalo
mnoho komorní hudby. Materiálně pak tím,
že dnes se o úhradu nákladů nemusí škola
starat - nese je stát, tehdy šlo o školu soukromou, vedenou na hospodářském principu
soběstačnosti, podle nějž jsme si museli potřebné prostředky na úhradu provozu školy
sami vydělat - organisační úkol to nemalý!
Ale tvořivá práce nemá nikde konce a vyřešení jednoho problému nadhazuje řadu nových. Nová škola potřebovala dostatek schopných žáků. Dávno jsem cítil jako největší
nedostatek organizace naší hudební výchovy,
že příležitost k praktické hudební výuce nalézaly jen městské děti - zatímco valašsko-slovácké okolí všech tří našich působišť, ona
přirozená reservace nesmírného bohatství lidové hudebnosti z nejvýraznějších v naší
vlasti, jejíž projevy se draly na povrch téměř
živelně, zůstává zanedbána. Tak se poprvé
vynořil problém výběru - vyhledáváním talentů. Měl jsem na mysli ovšem aktivní výkonnou hudebnost, k jejímuž zjištění sluchový
průzkum nestačí.
Nová Státní hudební škola měla vychovávat učitele hudebních škol, orchestrální hráče, vedoucí souborů a ostatní pracovníky organisátory hudebně kulturní práce na venkově. Ve všech oborech pracovníky schopné
přinést radost z poznání krásy do života

a práce našeho lidu i v zapadlých krajích.
Nejschopnějším pak ze svých žáků, opravdovým talentům, otevřít cestu k dosažení nejvyššího stupně vzdělání na vysokých školách. Aby si osvojili všechno, co k nové práci
budou potřebovat, bylo třeba, aby jejich
učebnami byly kromě tříd a studoven školy
i učebny cvičné školy a újezdních odboček
ústřední školy na dědinách, stejně jako koncertní podia a zkušební místnosti tamních
kulturních středisek.
Naléhavým požadavkem bylo zekonomisovat práci žáků vlastním internátem a studovnami, aby se ušetřil čas na všechnu tu tak
rozsáhlou práci a vybavit školu moderními
pomůckami a studijním materiálem, jehož
pravděpodobný rozsah předpokládal i vlastní
ediční oddělení.
To všechno vyžadovalo budovu s dostatkem učeben, zkušebních i koncertních místností a sálů, studoven a ubikací internátu.
A tu se nelze ve vzpomínkách nezastavit před
bezmeznou energií nabitou postavou předsedy MNV Viléma Morýse. Tento velkorysý budovatel se dovedl nadchnout pro všechno, co
mohlo obohatit jeho město. Brzy z výsledků
naší práce i z porad s organisátorem nového
hudebního školství Dr Karlem Pelikánem,
který k nám přijížděl a jichž se V. Morýs rád
zúčastňoval, pochopil, co pro město a kraj
znamená uskutečnění všech tak krásných
plánů, které z těchto myšlenek vyrůstaly.
Tak vzniklo jeho rozhodnutí postavit škole
budovu, kterou by pro uskutečnění toho všeho potřebovala a stala se současně střediskem hudebně kulturního života města a kraje. Měl jí být tříblokový trakt a tato budova
měla už i své místo a zčásti i materiál. Měla
ukončit blok školní čtvrti tam, kde byl později postaven první kolektivní dům, na jehož
stavbu bylo obojího použito. Návrh budovy
podle mých náčrtků a stavebního programu
projednával s architektem prof. Trösterem,
a my s Drem Pelikánem jsme shledávali zkušenosti pro řešení internátu, když všechny ty
práce a naděje jako blesk roztříštila zvěst
o tragickém skonu V. Morýse na brněnské
silnici. Jeho nástupci žel nebyli pokračovateli tohoto díla. S E. Místeckým jsme sice u ministra Nejedlého obhájili zřízení školy, ale to
bylo vše. Jen s krajními obtížemi se podařilo
sehnat úhradu a materiál na adaptaci dřevěných baráků, které nám byly propůjčeny pro
internát a na jeho vybavení. Vyučovací místnosti v Městské hudební škole mohly v nejskromnější míře stačit právě na první rok,
a co dál, nikdo nevěděl. S E. Místeckým jsme
marně hledali nejrůznější možnosti umístění.
V souvislosti se stále rostoucími nároky vyplývajícími z právě vznikajícího krajského zřízení a jeho institucí v Gottwaldově jich bylo
stále méně. Zdálo se, že udržet školu
v Gottwaldově je nad lidské síly, ale bylo jistě nad síly muzikantů."
Až sem jsme dočetli text vzpomínky a zbývá aspoň něco dodat. Josefu Jírů se za léta
usilovné práce podařilo ve Zlíně vybudovat
hudební školu na vysoké úrovni. A podařilo
se ji také zakotvit jako instituci, neboť 1949
začala působit jako Státní hudební škola první státní hudební škola vyššího typu
v českých zemích. Ve Zlíně se však bohužel
nenalezly potřebné vyučovací a ubytovací
prostory, a tak se už k 1. září 1949 nová škola stěhovala do Kroměříže, kde se pak změnila na konzervatoř. Hudební umělecké školství
tak ve Zlíně své kořeny nezapustilo.
Dr. Z. Pokluda,
Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka
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Na náš článek "TGM a ZLÍN" v srpnovém Magazínu
MZ okamžitě reagoval dokonce až z Brna pozorný čtenář Ing. Jiří Juránek ověřenými dokumenty z let
1945 a 1946. Z těch je zřejmé, jak to se sochou TGM
po dobu nacistické okupace skutečně bylo a kdo byli
její vlastenečtí zachránci.
Ze zaslaných materiálů (děkovný dopis Nár. výboru Velkého Zlína z 9. 9. 1945 a osobní svědectví stěžejního zachránce z 2. 10. 1946) vysvítá, že strůjcem
záchrany byl otec našeho informátora pan Rudolf J.
Juránek, tehdy zaměstnanec firmy Baťa, bytem ve
Zlíně, Příkrá ul. č.7, a místní četnický strážmistr pan
Galia (ten nešťastně posléze v průběhu války zahynul).
Bronzový monument TGM o váze 35 mq - dílo prof.
O. Španihela, bylo podle této výpovědi po dohotovení
a dopravě do Zlína uloženo v archivu Školy umění.
Čekalo se na
dohotovení soklu před Masarykovými školami
podle připomínek a požadavků autora. Mezitím
vlivem
historických
událostí po německé okupaci
15. 3. 1939 bylo jeho veřejné
zpřístupnění
v dané době již
znemožněno.
Pomník zůstal ve svém dočasném úkrytu,
avšak s pokračujícími válečnými událostmi
se stával stále
více ohroženějším objektem
nejen pro jeho vlasteneckou a uměleckou hodnotu,
ale navíc byl Němci zahrnut do seznamu bedlivě sledovaných předmětů z barevných kovů, podléhajících
zvláštním předpisům o sabotování válečného hospodářství. Narušitelům hrozila i smrt.
Panu Juránkovi se sice za pomoci přátel a spolupracovníků v provozech a s vědomím techn. ředitele
p. Hlavničky (+ 1943) podařilo sesbírat 73 metráků
náhrady v barevném šrotu, ale chybělo to podstatné.
Svědectví, že jde o likvidovanou vlasteneckou sochu.
Takováto "důvěryhodná" potvrzení vyžadovali okupanti pouze od četníků, nikoliv nespolehlivé policie.
Přes velitele zlínských strážníků mjr. Durdíka se však
podařilo zajistit vlastenecky smýšlejícího četníka
p. Galiu a ten s p. Juránkem vyhotovil a podepsal
protokol, že pomník byl svědecky rozbit a jeho hodnota nadále spočívá pouze ve váze bronzu.
S postupující válkou však stále narůstalo šmejdění místního gestapa i konfidentů a dočasný úkryt monumentu mohl být i neopatrností vyzrazen. Proto bylo uvažováno nejdříve o jeho sádrovém obložení do
nové podoby, což však místní umělci akad. sochař
V. Makovský a arch. Kadlec shledali za nebezpečné
s možností vyzrazení. Poté se zvažovala možnost uložení na Lesním hřbitově po domluvě se správcem
ZOO na Tlusté hoře P. Janotou a hrobníkem P. Kozmíkem.
Na převozu přislíbila pomoc na tajné schůzce dvacítka místních lehkých atletů - m.j. Ing. Kantůrek,
L. Kománek, dr. Hrstka, M. Klásek, J. Brouček a další. I tato možnost byla však po důkladném zvážení vyloučena (bylo by nutno zpevnit schodiště a utajení tak
velké sochy při přesunu bylo nemožné). Vyloučení této možnosti se nedlouho na to ukázalo jako velmi prozřetelné. V okolí Březnice byla odhalena odbojová
skupina a razie gestapa při hledání ukrytých zbraní
probíhala i na Lesním hřbitově.
Nakonec pomník zůstal na původním místě a pro
eventuelní další krytí získal P. Juránek "pojistku" ve
fingovaném firemním protokolu, že jde o umělecká díla v soukromém držení (jednalo se totiž i o busty
T. Bati a A. Baťové, plaketu dr. Gerbece aj.). A tak se
v tomto případě i za mlčenlivého souhlasu několika
ministerských úředníků dočkal náš TGM "ve zdraví
a nepoškozen" konce války a mohl být nedlouho po
osvobození 14. 9. 1945 slavnostně i za přítomnosti
autora předán zlínské veřejnosti.
Výpověď p. R. J. Juránka je nezkresleným svědectvím nejen o jeho osobní statečnosti, ale i o vlasteneckém přispění až dosud neznámých zlínských občanů.
Budiž jim všem vzdána čest a naše opožděné poděkování.
Ing. Jan Lamper, kronikář města Zlína
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Kdo získá Cenu města Zlína za rok 2007?
Cena města Zlína (dále i cena) za
rok 2007 bude udělována již podle
novelizovaného statutu. Tady jsou
nejdůležitější vybrané informace,
podle kterých je možno kandidáty navrhnout:
• Cenu uděluje Zastupitelstvo
města Zlína jedenkrát ročně, a to
k 3. dubnu - dni narození T. Bati.
• Nositelem ceny se může stát na
základě podaného návrhu:
a) fyzická osoba starší 30 let, která
žila, žije ve Zlíně, významným
způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a šířila či šíří
jméno Zlína doma i ve světě,
b) právnická osoba, má-li sídlo ve
Zlíně nejméně tři roky před
dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu, a její činnost má podstatný přínos pro
obohacení života města,
c) ocenění in memoriam může být
uděleno pouze fyzické osobě formou čestného vyhlášení, a to
v případě, že k úmrtí došlo po
návrzích na udělení ceny v době
od 1. 12. do 3. 4.
• Nositelem Ceny města Zlína nemůže být současný člen Zastupitelstva města Zlína a vedoucí zaměstnanci města, příspěvkových, obecně
prospěšných a obchodních organizací
zřizovaných a založených městem.
• V každém roce může být udělena
cena nejvýše dvěma navrženým osobám.
• Ocenění je spojeno s předáním výtvarného symbolu se znakem města
Zlína a finanční odměnou ve výši
50 000 Kč. Při ocenění in memoriam
nejbližší příbuzní zesnulého nositele ceny převezmou pouze výtvarný symbol.

• Návrhy na udělení ceny mohou
podávat fyzické a právnické osoby.
Informaci o možnosti podávat návrhy
na udělení ceny zveřejní i webové
stránky
statutárního
města
http://www.mestozlin.cz/page/19166.cena-mesta-zlina/.
• Návrh musí být učiněn písemně
nejpozději do 30. listopadu, musí být
podepsán a adresován sekretariátu
primátorky města. Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.
• Z návrhu musí být patrné, kdo jej
podává a koho a proč navrhuje na
cenu. Fyzická osoba uvede jméno,
příjmení, trvalé bydliště. Právnická
osoba uvede název obchodní firmy,
identifikační číslo a adresu sídla firmy.
• Informace o nominované osobě
musí obsahovat:
a) v případě fyzické osoby jméno
a příjmení, datum narození, trvalé bydliště (případně jinou doručovací adresu), stručný životopis
a popis jejího přínosu k rozvoji
města Zlína,
b) v případě právnické osoby název
obchodní firmy, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu
sídla a dále stručnou historii
a popis přínosu právnické osoby
k rozvoji města Zlína.
• Návrh na udělení ceny může být
podán opakovaně, pokud cena navrhované osobě již nebyla udělena.
Plné znění statutu Ceny města
Zlína je k dispozici na webových
stránkách města Zlína www.mestozlin.cz/page/19166.cena-mesta-

Návrhy na kandidáty Ceny města Zlína za rok 2007 ze všech profesních
oblastí zasílejte nejpozději do 30. listopadu na adresu:
Statutární město Zlín, sekretariát primátorky, nám. Míru 12, 761 40 Zlín.

✁

Tajemství zachránců
pomníku TGM odhaleno

NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA ZLÍNA NAVRHUJI (zašlete na výše uvedenou adresu)
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby název obchodní firmy)
Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby její IČO)
Trvalé bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby sídlo firmy)
Stručné zdůvodnění návrhu*:

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

............................................................
............................................................
............................................................
Jméno, příjmení, adresa navrhujícího: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(u právnické osoby její název, IČO a sídlo)
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Stručný životopis navrhované osobnosti (či stručnou historii firmy) přiložte na zvláštním listu.

Chci kariéru u České

Nastartujte svou ČP kariéru a staňte se odborníky
v pojišťovnictví a ﬁnančním poradenství.
Hledáme spolupracovníky na následující pozice:

Manažer skupiny poradců
Rodinný ﬁnanční a pojišťovací poradce
Výhody pro naše spolupracovníky
• Odborné vzdělávání a osobní
rozvoj
• Kariérní růst
• Příspěvek na notebook ve výši
10 000,- Kč

• Marketingová podpora a zázemí silné
společnosti
• ČP kariéra – propracovaný systém
soutěží a odměňování
• Podpora při startu 50 000,- Kč

Očekáváme
• Chuť učit se novým věcem
• Ochotu na sobě pracovat
a dále se rozvíjet

• Komunikativnost, tvůrčí myšlení
a flexibilitu
• Orientaci na zákazníka

Česká pojišťovna je společnost, se kterou stojí za to spolupracovat, protože je
Univerzální
Dynamická
• Poskytuje komplexní nabídku pojištění
• Každým rokem roste, zavádí nové
a investic
produkty a efektivní metody řízení
Stabilní
Prestižní
• Je největší pojišťovnou v ČR s 35%
• Již třikrát získala ocenění Pojišťovna
podílem na trhu
roku
Bližší informace u pí. Mašlíkové tel.: 577 190 213, 737 220 068

SPORT V ŘÍJNU
AEROBIK
AEROBIC - ZDEŇKA ŠTEFLOVÁ
Benešovo nábř. 1739,
tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Vydáváme přihlášky na nové kurzy Pilatesu - i dopoledne.
JANA ZUZANÍKOVÁ
ORLOVNA v novém (Štefánikova ul. Zlín)
Aerobik dance + p-class
PONDĚLÍ+ČTVRTEK
Tělocvična 3. ZŠ ul. Slovenská
STŘEDA body work 20.00 - 21.00 hod.
Kontakt: janezs@seznam.cz tel.: 731 187 175
Víkendový pobyt s aerobikem
12.-14. 10. 2007 Park Hotel Všemina ***
Ubytování, polopenze, cvičení s Janou Z, bazén, masáže,
sauna, bowling, tenis, kosmetika,
Kontakt: janezs@seznam.cz, tel. 731 187 175

FOTBAL
ZÁPASY I. GAMBRINUS LIGY
6. 10. Zlín - Olomouc v 19.00 hod.
27. 10. Zlín - Jablonec v 17.00 hod.

HOKEJ
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
Neděle 7. 10.
Zlín - Slavia
Úterý 9. 10.
Zlín - Plzeň
Neděle 14. 10. Zlín - Vítkovice
Úterý 23. 10.
Zlín - Kladno
Neděle 28. 10. Zlín - Č. Budějovice
Neděle 4. 11.
Zlín - Třinec
Bezplatné parkování návštěvníků hokejových utkání RI
OKNA ZLÍN v objektu parkoviště u 21. budovy v čase: od
16.00 do 20.30 hod.

BASKETBAL
Sobota 6. 10. 2007
14.00 Proton Zlín - BK Ústí nad Labem, extraliga U18 - juniorů
Neděle 7. 10. 2007
8.45 Proton Zlín - Slavoj Litoměřice, extraliga U18 - jun.
Sobota 13. 10. 2007
14.30 Proton Zlín - BK Pardubice, extraliga U16 - kadetů
17.00 Proton Zlín - BK Pardubice B, I. liga mužů
Neděle 14. 10. 2007
8.30 Proton Zlín - BBK Ives Brno, extraliga U16 - kadetů
11.00 Proton Zlín - Lokomotiva Trutnov, I. liga mužů
Sobota 20. 10. 2007
14.00 Proton Zlín B - Sokol Karviná, liga U18 - juniorů
16.15 Proton Zlín - Jiskra Humpolec, liga U20 - ml. mužů
Neděle 21. 10. 2007
9.00 Proton Zlín B - Snakes Ostrava, liga U18 - juniorů
11.00 Proton Zlín - BC Vysočina, liga U20 - ml. mužů
Sobota 27. 10. 2007
14.30 Proton Zlín - WBA Sparta, extraliga U16 - kadetů
Neděle 28. 10. 2007
8.30 Proton Zlín - USK Praha, extraliga U16 - kadetů
Sobota 3. 11. 2007
14.00 Proton Zlín - USK Praha, extraliga U18 - juniorů
Neděle 4. 11. 2007
8.45 Proton Zlín - BBK Ives Brno, extraliga U18 - juniorů
Utkání budou odehrána v městské sportovní hale Zelené,
Bartošova čtvrť. Změna začátků utkání vyhrazena.
www.skbzlin.cz

BRUSLENÍ
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19.00 hod.
Sobota 17.00 - 18.30 hod.
Neděle 17.00 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Informace na telefonním čísle 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz. Vstupné 30 Kč
KRASOBRUSLAŘSKÝ ODDÍL
HC RI OKNA ZLÍN pořádá kurz bruslení pro dívky a chlapce
předškolního věku s možností pozdějšího výběru do krasobruslení. Kurzy se konají na ZS Luďka Čajky vždy v sobotu
od 8.00 do 9.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. do 9.00 hod. Od
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1. září 2007 do 30. března 2008. Kurzovné 2000 Kč.
Kontakt: p. Havlová 605 753 525
ŠKOLA BRUSLENÍ
Pro děti od 4 do 7 let. Tréninky na PSG aréně.
4 tréninky zdarma.
Kontakt:
e-mail tomas.valasek@hokej.zlin.cz, tel.: 608 500 208

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla
731 504 655 nebo 604 799 727, St. Chadima st., tel.
606 507 871, J. Tomáše již jen mobil 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
STŘEDA 3. 10. ŠIROKÁ
8 km, odjezd vlakem z Příluku v 7.37 hod., jízdenka zpáteční
do Vizovic. Odjezd autobusu z Vizovic náměstí v 8.05 hod.
Vede St. Chadim st.
SOBOTA 6. 10. CHŘIBSKÁ "33"
15, 20 a 33 km pro pěší a 36 a 66 km pro cyklo., start od
7 do 9 hod. v Buchlovicích, kde bude i cíl.
STŘEDA 10. 10. HOSTÝN
8 km, odjezd autobusu z AN ve Zlíně z nástupiště č. 5 v 7.50
hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 13. 10. POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY
31. ročník legendárního "burčákového pochodu" se uskuteční na tradičních trasách 9, 17 a 25 km. Start na nádraží ČD
v Rohatci od 7 do 10 hod., ze zastávky ČD v Mutěnicích
(9 km) od 9 do 11 hod. Odjezd do Rohatce vlakem z Otrokovic
v 6.34 hod., vede J. Tomáš.
SOBOTA 13. 10. PODZIMNÍMI CHŘIBY
Trasy pro pěší 16 a 25 km, cyklo 65 km; start v Napajedlích
"Na kapli" od 7.30 do 8.00 hod.
NEDĚLE 14. 10.
OKOLO ČERVENÉHO KAMEŇA (SLOVENSKO)
15 a 25 km, start od 8 do 10 hod. od pohostinství v Červ.
Kameni, doprava zlínských účastníků osobními auty (nabídněte, na benzin přispějeme), odjezd od hasičárny ve Zlíně
v 6.00 hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 17. 10. SYRÁKOV
8 km, odjezd vlakem z Příluku v 7.37 hod., z Vizovic náměstí autobus v 8.20 hod., vede St. Chadim st.
STŘEDA 24. 10. ZLÍNSKÝ LES
10 km, odchod z nové točny autobusu MHD č. 32 Kudlov
v 7.45 hod, (ze Školní odjezd v 7.34 hod.), vede St. Chadim st.
SOBOTA 27. 10.
VRCHOLY OBLASTI KČT VALAŠSKO - CHŘIBY IV.:
NOVÁ HORA A MIKULČIN VRCH
Kontrola v době od 10 do 15 hod. na vrcholu Nové hory
a v chatě Jana u Mikulčina vrchu.
NEDĚLE 28. 10. BOŘETICKÉ VINOHRADY
14 km, odjezd do Mutěnic vlakem z Otrokovic v 6.34 hod.,
vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 28. 10.
VRCHOLY OBLASTI KČT VALAŠSKO-CHŘIBY IV.:
PULČÍN - HRADISKO a ČUBŮV KOPEC
Kontroly od 10 do 15 hod. - Hradisko a u rozhledny na
Čubově kopci.
STŘEDA 31. 10. FILMOVÉ ATELIÉRY
8 km, odchod z obratiště MHD vedle Velkého kina v 8.30
hod., vede St. Chadim st.
POZVÁNKA:
24. listopadu se uskuteční "Podzimní rozloučení pod rozhlednou na Velkém Lopeníku". Kvůli zabezpečení autobusu
se zájemci hlaste ihned u J. Tomáše - tel. 737 005 174, trasa asi 10 km.
Změna programu vyhrazena.

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00– 6.45/7.30–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
pondělí
6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
úterý-pátek
6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na
25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
po 1. 10. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
čt 25. 10. otevřeno 6.00–21.00
pá 26. 10. otevřeno 6.00–21.00
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
14.00–20.00
úterý
14.00–16.30/18.00–20.00
středa
14.00–15.00
čtvrtek
15.00–17.00/17.45–20.00
pátek
13.30–17.00/17.45–20.00

sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po 1. 10. otevřeno 17.00–20.00
čt 25. 10. otevřeno
8.00–14.00/15.00–20.00
pá 26. 10. otevřeno 8.00–20.00
25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00–8.15/14.30–15.30
úterý
6.00–6.45/ 6.45–8.15 jen 2 délky
18.00–19.00
středa
6.00–6.45/ 6.45–8.15 jen 2 délky
15.30–17.00
čtvrtek
6.00–6.45/ 6.45–8.15 jen 2 délky
11.15–13.30/14.30–15.30
pátek
6.00–6.45/ 6.45–8.15 jen 2 délky
11.15–13.30
sobota
10.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření 25m bazénu - výjimky:
po 1. 10.
Zavřeno
čt 25. 10. otevřeno
6.00–18.00
pá 26. 10. otevřeno 6.00–20.00
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu.
Změna programu vyhrazena.

NÁBOR
FOTBAL
Tělovýchovná jednota Sokol Mladcová nabízí chlapcům se zájmem o fotbal sportovní vyžití v rámci svých mládežnických
oddílů. Přijďte do sportovního areálu na Mladcové vedle vysílače Radia Zlín (autobus MHD č. 32) a přihlaste se trenérům jednotlivých mužstev!
Přípravka - ročníky narození 1997-2001 (tj. 6 - 10 let)
Kontakt: Miroslav Lebánek - tel.: 603 455 352
Žáci - ročníky narození 1993-1996 (tj. 11-14 let)
Kontakt: Vladimír Indrák - tel.: 732 302 248
FLORBAL
Florbalový oddíl TJ Sokol Zlín hledá šikovné kluky, kteří se
chtějí tomuto sportu aktivně věnovat. Hrajeme soutěž ČFbÚ
v kategoriích junioři ročník 1988 až 1991, starší žáci 1992 až
1993 a mladší žáci 1994 až 1997.
Kontakt:
J. Lauman, tel.724 240 027, e-mail lauman.j@volny.cz

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
TENŠIN DÓDŽÓ
podzim - zima 2007
Rozpis tréninků bojových umění:
Děti:
předškoláci, aikidó - středa 16.00 - 17.00
školáci, aikidó - pondělí a čtvrtek 16.30 - 17.45
školáci kendó - pátek 16.30 - 17.45
Mládež od 14 let a dospělí:
aikidó - pondělí a čtvrtek 18.00 - 19.15
kendó - úterý 17.30 - 19.00 a pátek 18.00 - 19.15
iaidó - úterý a čtvrtek 19.30 - 20.45
džódó - pondělí a středa 19.30 - 20.45
Změna vyhrazena.
Přijďte se podívat, nebo si vyzkoušejte cvičení kterékoliv
z uvedených disciplín. Cvičíme ve vlastním dódžó, ve Zlíně Prštném, budova Pleca s.r.o.
Kontakt: tel.: 608 953 743, nebo www.tenshin.cz
ESTETICKO POHYBOVÉ KURZY
Volná místa v esteticko pohybových kurzech: aerobik - základy, hip hop základy, aerobik pokročilí - 2x týdně, hip hop pokročilí - 2x týdně - ve věkových kategoriích od 10 do 18 let.
Přihlášky a informace - denně 10-18 hod., Benešovo nábř.
1739, 760 01 Zlín, tel. 577 432 079, 608 751 612
POWERJOGA
pondělí 10.00 - Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín
středa 18.00 - tělocvična ZŠ Štípa
čtvrtek 18.30 - Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín
Kontakt: 605 527 605

