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Dopravní problematiku ve
Zlíně má ve své kompetenci ná-
městkyně primátora Svatava
Nováčková, kterou jsme požáda-
li o rozhovor.

Je tomu více než rok, co jste
se v úvodníku vyjadřovala k pro-
blémům dopravy. Můžete se za-
myslet nad tím, co se od té do-
by změnilo?

Máte pravdu, v únoru loňského
roku jsem si v úvodníku například
posteskla, že největším problé-
mem statické dopravy je katastro-
fální nedostatek parkovacích míst,
zvláště na sídlišti Jižní Svahy.
A už tehdy jsme hledali investory
podzemních garáží. Přes mnohá
zveřejnění našeho záměru, který
Rada města Zlína schválila spolu
s nabídkou participace města na
případných přeložkách inženýr-
ských sítí nebo řešení povrchu
střech nových objektů, se nám
přihlásil pouze jediný vážný zá-
jemce. O to větší radost jsem měla
z toho, že svůj investorský záměr
dovedl až do podoby konkrétního
projektu v ulici Javorová. Stávající
sportovní plácek má město
v úmyslu v budoucnu stejně pře-
budovat na hřiště pro míčové hry,
kde by tímto vzniklo na střeše 24
garáží. Moje radost netrvala dlou-
ho, neboť po několika odkladech
Rada města Zlína zamítla výpůjč-
ku pozemku s následným odpro-
dejem do vlastnictví majitelů gará-
ží. Tím jsme se dostali do bodu
nula.

Nedávno jste zveřejnila har-
monogram přivaděče k plánova-
né rychlostní komunikaci R49.
Podle něho se zdá, že se zatím
nebude nic dít...?

Opravdu, legislativní úkony pro-
bíhají v tichosti, jen za šustění pa-
pírů... Sama jsem byla přesvědče-
ná, že hned začátkem roku, resp.
hned, jak nám počasí dovolí, zač-
neme s demolicemi uvolněných

půldomků. Povolení k odstranění
staveb máme, ale moje představa,
že za symbolickou cenu domky
prodáme na materiál, se ukázala
utopickou.

Evergreenem se stala pravo-
břežní komunikace. Je v jejím
případě něco nového?

V případě tak často vzpomínané
"pravobřežky", jejíž vybudování by
Zlínu obrovsky prospělo, jsme za-

se v tom nejnepříjemnějším mo-
mentu, kterým je projednávání
s občany a s dotčenými orgány
státní správy. Asi nemusím připo-
mínat, že se nezabýváme konkrét-
ním projektem, ale naším úkolem
je v této fázi dostat do územních
plánů (ÚP) všech obcí, kterých se
bude silnice týkat, koridor pro její
budoucí průchod. Změny ÚP se
dělají zároveň v Otrokovicích,
Tečovicích, Zlíně, Želechovicích,
Lípě a Zádveřicích. Veřejná projed-
návání proběhla bouřlivě, po nich
následovala zákonná 30denní lhů-
ta pro podávání připomínek a ná-
mitek, které teď naše odd. územ-
ního plánování třídí a zpracovává
a bude vyhodnocovat. Ze tří navr-
žených variant se jeví jako nejpři-
jatelnější ta, která vlastně téměř
žádnou podstatnou změnu ÚP ani

nepotřebuje, neboť je součástí plat-
ného ÚP už osm let. Ale o konečné
podobě budou rozhodovat zastupi-
telé.

A co nový silniční zákon? Vedle
povolebních vyjednávání byl
vděčným tématem pro všechna
média.

Vrátila jsem se z dovolené až do
"umravněné" republiky. Z prvních
dnů či týdnů není možné dělat zá-
věry. Co mě šokovalo, bylo volání
po odstraňování dopravního znače-
ní omezujícího rychlost vozidel.
Určitě jsou místa, kde je neopod-
statněná nejen snížená rychlost,
ale také padesátka. Ale mně se
v mysli vybavily desítky žádostí od
občanů města, abychom naopak ty-
to značky instalovali v místě jejich
bydliště. Jak náš odbor dopravy,
tak DI  PČR to považoval za nesmy-
slné, zbytečné a nic neřešící. Věřím,
že strach z měření teď piráty silnic
donutí jezdit podle předpisů, pade-
sátka je pro život ve městě dostaču-
jící a občané už budou se součas-
ným stavem spokojení. 

Nemáte na starosti jenom do-
pravu. Už začaly přípravy na no-
vý územní plán?

Ano, vyhlásili jsme výběrové říze-
ní v předstihu před tím, než to bu-
deme stejně muset podle nového
stavebního zákona udělat. Měli
jsme představu, že bude ještě do-
statek volných zpracovatelů, neboť
město krajského formátu, jakým
Zlín bezesporu je, potřebuje kvalit-
ní územně plánovací dokumentaci.
Překvapením byla pouze jedna do-
ručená nabídka, proto jsme se roz-
hodli soutěž zrušit a vyhlásit no-
vou.

V současné době také vybíráme
zpracovatele regulačního plánu pro
centrum města. Ten musí vycházet
z vloni provedené urbanisticko-ar-
chitektonické soutěže, jednáme
proto s oběma jejími vítězi.              

Světlana Divilková

NEJEN O PRAVOB¤EÎNÍ KOMUNIKACI
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Dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu

plánovaných oprav bude přerušena dodávka elek-
trické energie v následujících dnech a lokalitách:

21. 8. 2006 od 7.30 hod. do 11 hod.  
Část obce: ul. Slezská od č. p. 4765 po č. p.

4773  a č.p. 5258 
22. 8. 2006 od 7.30 hod. do 11 hod.   
Část obce: celá ul. Lesní čtvrt III, dále ul. Příkrá

od č. p. 3570 resp. 3571 po č. p. 3522 resp. 3523
a rovněž ul. Příkrá od č. p. 3508 resp. 3470 po 
č. p. 3521 resp. 3520 a ul. Prostřední od č. p.
3510 resp. 3468 po č. p. 3460 resp. 3461. 

Dne 24. 8. 2006 od 7.30 hod. do 11 hod. 
Část obce: ul. Osvoboditelů - levá strana směr

Kudlov od č. p. 3315 (počítače) po č. p. 756 (ul.
Hradská) včetně č. p. 3778 (Kol. dům). 

Dne 28. 8. 2006 od 7.30 hod. do 11 hod.   
Část obce: Lesní - ul. Štefánikova, pravá strana

ve směru na Vizovice - od ul. Dolní (č. p. 2182) po
ul. Příčnou (č. p. 3267, ul. Lesní - levá strana od
ul. Štefánikovy (č. p. 2201) po ul. Příčnou (č. p.
3216) a ul. Příčná - pravá strana od ul. Štefániko-
vy po ul. Lesní. 

Dne 28. 8. 2006 od 11 hod. do 14 hod.  
Část obce: Dolní - celá ul. Spojovací, ul. Pro-

střední od ul. Štefánikovy po ul. Pod Vrškem, 
ul. Dolní od Štefánikovy po č. p. 2268, ul. Štefá-
nikova (pravá strana ve směru na Vizovice) od ul.
Prostřední po ul. Dolní a na ul. Štefánikova ještě
řada lichých č.p. a to od č. p. 2181 po č. p. 2199,
ul. Lomená, levá strana po ul. Dolní a na ul. Pod
Vrškem č. p. 2306 -2310. 

Dne 29. 8. 2006 od 7.30 hod. do 11 hod.
Část obce: Staré divadlo - ul. Štefánikova od 

č. p. 1768 po č.p. 2645, ul. Pod Vodojemem od 
č. p. 2645 po č.p. 2719 a od č. p. 2615 po č. p.
2718, ul. Příkrá od č.p. 2719 po č. p. 3711 a od 
č. p. 2723 přes č.p. 3005 po č. p. 2817 a 2822 
(na ul. Pod školou) a dále ul. Příkrá - levá strana
od č. p. 2726 směrem do kopce po č. p. 2748. 

Bližší informace na tel. 840 111 333.
Upozorňujeme, že vypínání energie může na-

stat i v jiných lokalitách, které nebyly do uzávěr-
ky magazínu známy.

ZLÍN - Rada města Zlína schválila prezenta-
ci politických stran a hnutí zaregistrovaných
ke komunálním volbám v Magazínu Zlín č. 10
v rámci volebních stránek. Prezentace pro kaž-
dou stranu a hnutí bude v rozsahu jedné tis-
kové strany formátu A4 za cenu 15 000 Kč.
Dodání podkladů předvolební inzerce je 
7. 9. 2006. Kontaktní osobou je paní Iva
Pastuszková, tel.+ fax 577 630 250, e-mail:
ivapastuszkova@muzlin.cz nebo redakce@mu-
zlin.cz. 

Rada města Zlína  zajistí rovné podmínky
všem politickým stranám a hnutím zaregistro-
vaným ke komunálním volbám. O tomto způ-
sobu inzerce v Magazínu Zlín budou zmocněn-
ci všech stran a hnutí informováni při
registraci kandidátních listin prostřednictvím
odboru kanceláře primátora.

Bezprostředně po registraci je třeba, aby se
zájemci o inzerci přišli domluvit do redakce
magazínu na podkladech a fakturačních úda-
jích. Redakci najdete v přízemí radnice, kance-
lář č. 155, Iva Pastuszková. -red-

V lednu 2006 byl v našem městě zahá-
jen proces plánování sociálních služeb
metodou komunitního plánování. Ten bu-
de v závěrečné fázi naplněn zpracováním
komunitního plánu. Peníze na projekt by-
ly získány větším dílem ze společného re-
gionálního operačního programu (jedná se
o sdružené finanční prostředky
z Evropského sociálního fondu a z rozpo-
čtu ČR) a dílem z rozpočtu města Zlína. 

Koncepční plánování sociálních služeb
ve Zlíně má již svou tradici. V roce 2001
schválilo Zastupitelstvo města Zlína mate-
riál nazvaný Analýza a koncepce sociální
péče ve Zlíně, jehož součástí byl i středně-
dobý plán sociálních služeb. Díky němu
se prakticky všechny cíle podařilo ve vět-
ším či menším rozsahu zrealizovat nebo
alespoň nastartovat.

V případě komunitního plánování se
jedná o demokratický proces, při kterém
plánuje komunita pro komunitu na kon-
krétním území. Musí být slyšet jak zada-
vatelé (např. obec), tak poskytovatelé 

(např. nestátní neziskové organizace po-
skytující služby) i samotní uživatelé soci-
álních služeb. Komunitní plán je pak vý-
sledkem potřeb a možností. 

V současné době byly vytvořeny čtyři
skupiny, pro které chceme sociální služby
ve Zlíně plánovat. Jsou to: 

1. Děti, mládež, rodina,
2. Senioři,
3. Občané se zdravotním postižením,
4. Nezaměstnaní a občané ohrožení so-

ciálním vyloučením.
Aby byl náš plán sociálních služeb kva-

litní, prosíme poskytovatele i uživatele so-
ciálních služeb, kteří mají o věc zájem
a není jim lhostejné, jak budou sociální
služby ve Zlíně vypadat, aby se do tohoto
procesu zapojili (kontakt: Bc. Soňa
Kovaříková, tel.: 577 630 935, e-mail: so-
nakovarikova@muzlin.cz). 

Uvítáme opravdu všechny zájemce!
Ing. Jana Pobořilová,

vedoucí odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína

VE¤EJNÁ SETKÁNÍ
Městská část U Majáku - Filmové ateliéry
28. 8. v 18 hodin - jídelna budovy Správy

a údržby silnic Zlínska
Městská část Klečůvka
11. 9. v 18 hodin - hospoda U Hustých -

Klečůvka

INZERCE 
POLITICK¯CH STRAN
V MAGAZÍNU ZLÍN 

Statutární mûsto Zlín plánuje sociální sluÏby

ZLÍN BUDE MÍT INTEGROVAN¯ PLÁN ROZVOJE
ZLÍN - Rada města Zlína schválila zadá-

ní zakázky na zpracování "Integrovaného
plánu rozvoje města" na dobu osmi let.
"Plán by měl vycházet z tezí strategického
rozvoje města a měl by se stát součástí
strategického plánu města," řekl primátor
města Zlína Tomáš Úlehla.

Pro oblast strategického plánování je
pro město závazná strategická vize schvá-
lená Zastupitelstvem města Zlína dne 
1. 4. 2004, která zní: "Zlín je plnohodnot-
né evropské město".

Tato vize je v důvodové zprávě rozpraco-
vána v pěti tematických okruzích:

• Statutární město Zlín se bude rozvíjet
jako plnohodnotné administrativní
a správní centrum Zlínského kraje, bude
spolehlivým partnerem.

• Statutární město Zlín směřuje ke spo-
kojenému životu obyvatel města i regionu
se zaměřením na vzdělání, kulturu a zdra-
vý životní styl.

• Statutární město Zlín a celý region do-
sáhnou ekonomické výkonnosti a růstu

zaměstnanosti, zvláště kvalifikované pra-
covní síly. Zejména partnerství se vzdělá-
vacími a odbornými institucemi a praco-
višti podpoří stabilizaci a rozvoj malého
a středního podnikání v oborech s vyso-
kou přidanou hodnotou. Potenciál města
a regionu bude využit pro rozvoj cestovní-
ho ruchu.

• Statutární město Zlín se bude podílet
na projektech, zaměřených na zajištění
dopravní dostupnosti města a regionu.

• Statutární město Zlín si zachová jedi-
nečný charakter "města v zeleni", bude
chránit a rozvíjet kvalitu životního pro-
středí ve městě i celém regionu.

K podání nabídky budou osloveny čtyři
společnosti - Berman Group Praha, Metod
konzult IPM Olomouc, Regionální rozvojo-
vá agentura východní Moravy Zlín
a Mepco Praha. Součástí každého projek-
tu by měla být logická analýza předpokla-
dů proveditelnosti, zdrojů, vazeb na ope-
rační cíle a další projekty.

sve-

O vydání pasu je bûhem léta mimofiádn˘ zájem
ZLÍN - Stovky lidí chtějí získat nový 

cestovní pas ještě v červenci. Oddělení 
cestovních dokladů zlínského magistrátu
zaznamenalo větší zájem občanů o vydání
cestovních dokladů během prvního prázd-
ninového měsíce. 

Oproti minulým letům, kdy největší se-
zonní poptávka je vždy v měsících dubnu
až červnu, požádalo za první 4 pracovní
dny v červenci o vydání cestovního dokla-

du, nebo o zapsání dětí do cestovního do-
kladu jednoho z rodičů, 640 občanů.

Důvodem je zejména medializace vyš-
ších správních poplatků v souvislosti se
zahájením výdeje cestovních dokladů 
s biometrickými prvky od 1. 9. 2006 (mís-
to dosavadních 200 Kč bude 600 Kč) a též
skutečnost, že ke stejnému datu  již ne-
bude moci být dítě do 15 let zapsáno do
cestovního dokladu rodiče. -sve-

LETÍCÍ MÚZA JE OPRAVENA
ZLÍN - V závěru měsíce června 2006 by-

la ukončena autorská rekonstrukce plas-
tiky "Letící múza" před hlavním průčelím
Městského divadla Zlín. Opravy se ujal
sám autor, akademický sochař Luboš
Moravec, a užil obdobný technologický po-
stup, jaký byl použit při realizaci původní-

ho autorského díla. Restaurování plastiky
stálo 350 tisíc korun. Polovinu částky,
175 tisíc korun, uhradí statutární město
Zlín. Druhá polovina je financována ze
státního rozpočtu z programu Regenerace
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón. -is-
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ZLÍN, BUČOVICE - Na základě dlou-
hodobé spolupráce se složkami
Integrovaného záchranného systému
(IZS) navštívili na konci června členové
zlínského krizového štábu základnu
Vojenského záchranného útvaru v Bu-
čovicích. Nejednalo se o první setkání, ne-
boť záchranáři z Vojenského záchranného
útvaru Bučovice s mnohými zaměstnanci
Magistrátu města Zlína spolupracovali
nejen na součinnostních cvičeních, ale

i na záchranných akcích v minulosti. 
Cílem pracovní návštěvy bylo seznámit

se s dalšími možnostmi, organizací, od-
borným výcvikem a vybavením speciální
technikou Vojenského záchranného útva-
ru Bučovice. Hosty uvítal ve vojenském
areálu mjr. ing. Pavel Eller, poté následo-
vala praktická ukázka záchranářské a vo-
jenské techniky, která je využitelná v pří-
padě živelných pohrom, průmyslových
havárií a při poskytování humanitární

pomoci. 
V následující teoretické části

pracovní návštěvy prezentoval
kpt. ing. Tomáš Výstup mož-
nosti Vojenského záchranného
útvaru k poskytnutí včasné,
účinné a profesionální pomoci
ohroženému a postiženému
obyvatelstvu. Závěrečná disku-
ze poukázala na další možnosti
spolupráce Vojenského zá-
chranného útvaru Bučovice,
Magistrátu města Zlína a jed-
notlivých složek IZS při posky-
tování včasné, účinné a profe-
sionální pomoci ohroženému
a postiženému obyvatelstvu.

-red-

SPRÁVNÍ  RADA  FONDU  ZDRAVÍ  MĚSTA  ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí finančních prostředků z fondu zdraví města Zlína 
na rok 2006.

Finanční prostředky jsou určeny zejména na podporu akcí, které proběhnou
v rámci Týdne zdraví ve Zlíně v měsíci říjnu 2006 a dotýkají se zdraví člověka
a zdravého životního stylu.

Uzávěrka příjmu žádostí je 8. září 2006.

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T. Ba-
ti 44) - J. Richtrová, tel. 577 630 330, nebo jsou k dispozici na internetu:
www.mestozlin.cz

Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem fondu zdraví. Správní
rada má vyhrazenu možnost dodatečné změny podmínek pro poskytnutí fi-
nančních prostředků i právo odmítnout předložené žádosti.

MUDr. Miroslav Šindlář,
předseda správní rady fondu zdraví 

ZLÍN - Oddělení matrik a obřadnictví Magistrátu města Zlína oznamuje, že
od 4. září 2006 bude přijímat objednávky termínů svatebních obřadů na
rok 2007.

Na rozdíl od minulých let, kdy se zadávaly termíny svatebních obřadů
v obřadní síni zlínské radnice pouze na 1. pololetí následujícího roku, bu-
de možné obřad objednat i na měsíc červenec 2007. Svatební obřady na
zámku Lešná a na hradě Malenovice se vždy objednávají na celý příští rok.  

-red-

Chcete svatbu 7. 7. 2007? Hlaste se jiÏ nyní



4

TOMÁ· ÚLEHLA P¤EDSEDOU 
KONTAKTNÍ SKUPINY 
P¤I RADù EVROPY

PAŘÍŽ, ZLÍN - Primátor města Zlína
Tomáš Úlehla byl v Paříži zvolen předsedou
Kontaktní skupiny při Radě Evropy pro ob-
dobí 2006 - 2007. Dosavadním předsedou
této instituce byl zástupce Kongresu míst-
ních a regionálních samospráv v Evropě
Giovanni di Stasi. Předsednictví pro nové
období tak přešlo do rukou zástupce Výboru
regionů.

Členové Výboru regionů nominovali ze
svého středu kandidáta na předsedu již 
15. 2. 2006. Již tehdy jednomyslně zvolili
Tomáše Úlehlu z frakce Evropských pravico-
vých demokratů. Místopředsednickou funk-
ci v kontaktní skupině bude vykonávat zá-
stupce Kongresu místních a regionálních
samospráv. Zvolen byl současný prezident
kongresu Halvdan Skard z Norska, člen
frakce Socialistů. Volba se konala 3. 7. 2006
v budově Rady Evropy v Paříži. 

Členové kontaktní skupiny zajišťují pro-
vázanost mezi potřebami regionů a Evrop-
skou unií, zabývají se otázkami místních sa-
mospráv ve vazbě na Evropskou unii. Výbor
regionů je politické shromáždění Evrop-
ské unie, které představuje hlas regionál-
ních a místní orgánů v Bruselu. Více in-
formací o Výboru regionů najdete na
http://www.cor.europa.eu/. -sve-

ZLÍN - Dotaci ve výši 234 tisíc korun získá
v letošním roce zlínský Junák, svaz skautů
a skautek ČR na pořádání letních táborových
pobytů. "Město Zlín poskytuje dotace z fondu
mládeže a tělovýchovy všem dětským a mládež-
nickým organizacím včetně státních škol 
a školských zařízení, které organizují dětské tá-
bory," informoval náměstek primátora Hynek
Steska. Organizace musí být zaregistrovány
u ministerstva vnitra a ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Dotace mohou být pou-
žity na minimálně sedmidenní pobytové tábory
během školních prázdnin s minimálním počtem
15 dětí ve výši 50 korun na dítě do 18 let s tr-
valým bydlištěm ve Zlíně a den. Také lze peníze
z fondu použít na minimálně pětidenní příměst-
ské tábory během školních prázdnin s minimál-
ním počtem 10 dětí ve výši 20 korun na dítě do
18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně a den.

Organizace Junák Zlín je každoročně pořada-
telem největšího počtu letních táborů. V roce
2006 to je 16 táborů pro celkem 290 dětí. -sve-

JUNÁK DOSTANE DOTACI

AÎ DO PÒLNOCI
ZLÍN - Zvláštní letní provoz restauračních za-

hrádek na území celého Zlína schválili na začát-
ku prázdnin zlínští radní. Na základě jejich
usnesení mohou mít všechny zahrádky otevřeno
do 24 hodin. Nové opatření platí až do 15. září
2006. "Reagujeme tak na zájem provozovatelů
i hostů o prodloužení otevírací doby zahrádek.
V letních měsících bývají zahrádky plně obsaze-
ny a pokud hosté nedělají rámus, není důvod je
vyhánět," uvedl primátor města Zlína Tomáš
Úlehla. 

Prodloužená otevírací doba zahrádek platila
dosud u třiatřiceti provozoven v centru města.
Loni to bylo dokonce ještě o pět zařízení méně.
"Ze zkušeností s jejich provozem víme, že sami
majitelé restaurací dbají na dodržování nočního
klidu a případně usměrňují své hosty. V opač-
ném případě zde může zasáhnout městská poli-
cie," dodal primátor. Pravidlo o nočním klidu
v době od dvaadvaceti do šesti hodin, které pla-
tí v celé České republice, totiž musí být nadále
respektováno. -sve-

TENISOV¯ TURNAJ RADNICE OPEN 2006

ZLÍN - Parkování u zimních lázní
v ulici Hradská bylo zpoplatněno. Na
parkovišti u krytého bazénu byl nově
umístěn parkovací automat. Rada měs-
ta Zlína schválila sazbu za užití parko-
vacích ploch v ulici Hradská, a to ve vý-
ši: první hodina 5 korun, druhá hodina
5 korun a každá další započatá hodina

20 korun. "Město chce tímto způsobem
vyřešit problém s řidiči, kteří zde ne-
chávají auto stát třeba i celý den.
Parkoviště by přitom mělo sloužit ze-
jména návštěvníkům zimních lázní.
Místa jsou ale často dlouhodobě bloko-
vána," uvedla náměstkyně primátora
Svatava Nováčková. 

Lidé zaplatí za parkování u lázní

ZLÍN - Osmý ročník tenisového turna-
je Radnice Open uspořádal v červnu zlín-
ský magistrát za finanční podpory spo-
lečnosti T-Mobile. V tenisovém areálu
Vršava se tentokrát sešlo 59 hráčů, z to-
ho patnáct žen. Zástupci regionálních fi-
rem, významných bankovních domů,
členové městského zastupitelstva a za-
městnanci radnice soutěžili ve čtyřech
kategoriích. 

Vítězem hlavní soutěže - dvouhry mužů
se stal  Josef  Macek ze Sportovních klu-
bů Zlín (na snímku vlevo), který si odne-
sl originální skleněný pohár zhotovený ve
vizovickém Glass Atelieru Morava. V ka-
tegorii "Útěcha muži" vybojoval první
místo Stanislav Doležel ze společnosti
Stavo. Ve čtyřhře mužů zvítězil tajemník
zlínského magistrátu Zdeněk Mikel ve
dvojici se Zdeňkem Šedou z firmy

Mouseoleum. V soutěži žen si
odnesla cenu za první místo
Jana Gavlasová, která zastu-
povala zlínský magistrát.
Vítězství ve smíšené čtyřhře
patřilo manželské dvojici Hana
Šenkeříková (Solar studio)
a Petr Šenkeřík (Taxi Zlín). 

Hlavním sponzorem soutěže
se stala společnost T-Mobile.
Skleněné poháry, které obdr-
želi všichni finalisté, vyrobila
firma Glass Atelier Morava
z Vizovic. Pekařství Kolář sídlí-
cí v ulici Rašínova ve Zlíně za-
se věnovalo vynikající svatební
koláčky a škvarkové placky.

-sve-

Zastupitelstvo schválilo závûreãn˘
úãet hospodafiení za loÀsk˘ rok

ZLÍN - Hospodaření města skončilo
za rok 2005 s přebytkem ve výši 123,2
milionu korun. Zastupitelstvo schváli-
lo závěrečný účet statutárního města
Zlína s tímto kladným výsledkem.
Přebytek byl převeden do fondu rezerv
a rozvoje města a může být použit
v následujícím období. Řekl to první
náměstek zlínského primátora Martin
Janečka, který má ekonomiku města
ve svých kompetencích. Byl to také on,
kdo předložil Zastupitelstvu města
Zlína závěrečný účet k odsouhlasení.

"To, že město v loňském roce hospo-
dařilo s takovým přebytkem, je dáno
i vyššími daňovými příjmy, které pře-
výšily původně schválený rozpočet pro
rok 2005 o 93 milionů korun. Navíc se
neproinvestovaly všechny prostředky
určené na investiční akce. Tato sku-
tečnost je dána novými možnostmi
převést neproinvestované prostředky
do rozpočtu pro další rok. K dobrému
hospodářskému výsledku přispěly ta-
ké úspory v provozních výdajích," vy-
světlil Martin Janečka.

Rozpočet města Zlína za rok 2005 má
na straně příjmů částku 1 606 473 419 Kč
a na straně výdajů částku 1 483 254 167
Kč. Celkem skončilo hospodaření města
přebytkem ve výši 123 219 252 Kč.

Vzhledem k výsledkům auditu hos-
podaření statutárního města Zlína za
rok 2005, který prokázal několik chyb
a nedostatků, přijalo zlínské zastupi-
telstvo doplňující usnesení. V něm
ukládá prvnímu náměstkovi primátora
Martinu Janečkovi navrhnout dle zá-
kona č. 250/2000 sb., opatření k ná-
pravě a tato opatření předložit zastupi-
telstvu na příštím jednání. Zároveň
zastupitelé uložili Radě města Zlína
zabezpečit odstranění chyb uvedených
ve zprávě auditora a dále zabezpečit
kontrolu hospodaření dle schváleného,
popřípadě upraveného rozpočtu. 

Na nedostatky v hospodaření upo-
zornil auditor v oblasti "Bezpečnost
a veřejný pořádek", která se týká
Městské policie. Celkový rozpočet zde
byl překročen o 550 tisíc korun.

-sve-
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MLÁDEÎ  PRO  
UDRÎITELNOU  BUDOUCNOST  

·KOLY I ·KOLKY 
se v létû opravují

ZLÍN - Letní prázdniny jsou pro školáky za-
slouženým obdobím odpočinku a zábavy.
Zatímco děti tráví teplé dny u vody či na výle-
tech, řada školních budov ožívá každé ráno sta-
vebním ruchem. V rychlém tempu se opravuje
a přestavuje, aby v září mohl bez komplikací za-
čít nový školní rok. 

Stejně jako loni v létě pokračuje i během těch-
to prázdnin generální rekonstrukce 10. základ-
ní školy v ulici Dřevnická, jejíž budova je pa-
mátkově chráněná. To mělo vliv i na plánování
rozsáhlých oprav. Přípravné práce byly velmi
náročné, ale vyplatily se. "Nakonec jsme našli
kompromis mezi požadavky památkářů a pro-
vozními potřebami školského zařízení. Investice
do 10. základní školy dosahuje celkem 86 mili-
onů korun. V loňském roce byla proinvestována
jen zhruba polovina a zbývající částka je převe-
dena do letošního roku. Loni byla vyměněna ok-
na, elektrické rozvody a topení a byly upraveny
interiéry. V letošním roce bude opravena kana-
lizace, voda a další. Díky rekonstrukci opět do-
sáhneme úspor na energiích, i když v menším
rozsahu, neboť zateplení venkovního pláště pa-
mátkově chráněného objektu není možné," uve-
dl náměstek primátora Hynek Steska. 

Pracuje se už i v 16. základní škole, kde sta-
vební firmy provádějí výměnu oken a rekon-
strukci fasády. Náklady na rekonstrukci této
školy přesáhnou třicet milionů korun. Z toho 15
milionů korun získalo město ze státního rozpo-
čtu.

Během prázdnin budou provedeny i další
opravy: přístavba a rekonstrukce školní jídelny
ve Štípě (10 milionů Kč), rekonstrukce střechy
tělocvičny 7. ZŠ (800 tisíc Kč), výměna oken
a oprava fasády 7. ZŠ (13 milionů Kč), rekon-
strukce výměníkové stanice u 11. ZŠ (1 mi-
lion Kč), rekonstrukce střechy Štefánikova 
č. p. 3015 (2 miliony Kč). V srpnu bude ještě
zahájena rekonstrukce školního hřiště u 7. ZŠ
a v září pak výměna oken 11. ZŠ.

Menší opravy jsou o prázdninách prováděny
i v mateřských školách a jeslích. V mateřské
škole v Milíčově ulici budou vyměněna okna (1,9
milionu Kč) a v jeslích na Tyršově nábřeží opra-
ví výměníkovou stanici (500 tisíc Kč). -sve-

Zlínská sportovní hala Novesta bude v úterý
15. srpna od 9 do 16.30 h dějištěm již 
4. Mezinárodní konference dětí a mládeže s ná-
zvem Mládež pro udržitelnou budoucnost.
Spolu s dětmi z různých konců světa se organi-
zátoři budou zamýšlet nad problémy, s nimiž
jsme denně konfrontováni, ať už je nám pět ne-
bo padesát let. Referáty, videoprojekcí, diva-
dlem, tancem či výtvarnými technikami nás
účastníci uvedou do světa svých názorů, myšle-
nek, obav a přání. 

Letošní ročník konference proběhne pod zá-
štitou senátorky PaedDr. Aleny Gajdůškové,
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a pri-
mátora města Zlína Mgr. Tomáše Úlehly a za fi-
nanční podpory Zlínského kraje, statutárního
města Zlína a dalších organizací.

Celodenní program bude zakončen v 18.30 h
slavnostním Barevným koncertem na náměs-
tí Míru, kde budou tančit, zpívat a hrát jak jed-
notlivci, tak skupiny dětí a mládeže různých
kultur a etnik. 

Srdečně vás zvou pořadatelé Unie mládeže
Jógy v denním životě ve spolupráci s Českým
svazem Jógy v denním životě a Sdruženími JDŽ
Zlín a JDŽ Střílky.   

Předprodej vstupenek: Informační středisko
zlínské radnice, do 18 let vstup zdarma,
Barevný koncert zdarma. 

Srpnová noc plná hvězd je jako stvo-
řená pro posezení na letní zahrádce
u dobře vychlazeného nápoje, a je větši-
nou úplně jedno, zda jsme na dovolené,
nebo se rozhodneme strávit volný čas
v některém z malebných zákoutí našeho
města. Prostě léto je každopádně pří-
jemné si užít...

Letošní prázdniny začaly dětem roz-
dáním vysvědčení poslední červnový pá-
tek, a určitě se nikdo z žáků nebude zlo-
bit, že opět zasednou do lavic až
v pondělí  4. září. Zlínské městské za-
stupitelstvo tak trochu symbolicky
ukončilo předprázdninovou sezonu
v předposledním dni školního roku. Na
svém zasedání hned v úvodu ocenilo
mladé úspěšné sportovce, a sice žačky

házenkářky a žáky hokejisty. Bohužel
jsem nebyl mezi gratulanty, protože
jsem si musel splnit novou povinnost
a zúčastnit se ustavujícího zasedání
Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky. Při této příležitosti bych
rád poděkoval za důvěru zlínským voli-
čům a všechny občany Zlína chci ujistit,
že funkční období primátora s pomocí
kolegyň a kolegů radních dokončím,
abych mohl zodpovědně splnit povin-
nosti vyplývající z mých kompetencí. 

První den v červenci byl pro Zlín vý-
znamným sportovním svátkem, jelikož
ve sportovní hale Novesta byly zahájeny
8. letní hry České speciální olympiády.
Již samotná přítomnost patronky her,
slavné atletky Jarmily Kratochvílové,
svědčí o mimořádném významu této
skvěle zorganizované akce. Zdravotně
handicapovaní sportovci prokázali ne-
změrnou vůli po vítězství a zaslouží si,
stejně jako pořadatelé a mecenáši her,
opravdu velké společenské uznání.
Ještě ten den jsem pak prožil další ra-
dostnou událost, když jsem mohl jmé-
nem všech zastupitelů popřát pevné
zdraví a radost ze života stoleté oslaven-
kyni paní Pavle Mynaříkové ze Štípy.
Její smysl pro humor a zvesela vyprávě-
né historky nás všechny přítomné ujis-
tily o tom, jak je důležité si uchovat vů-
li být šťastný v každém věku a dokázat
se potěšit i každodenními maličkostmi.

Do Prahy a dalších měst jsem však
nejezdil pouze jako čerstvě zvolený po-
slanec, ale také jako nově zvolený před-
seda Kontaktní skupiny při Radě
Evropy. Tato náročná funkce především
z hlediska řízení jednání v nemateřském
jazyce je pro naše město docela vý-
znamným uznáním aktivit Zlína v ob-
lasti přeshraniční spolupráce v rámci
Euroregionu Bílé-Biele Karpaty (každo-
ročně se nám daří získávat velmi slušné
finanční dotace na podporu projektů
v oblasti cestovního ruchu, zachování
tradičních řemesel, kultury, vzdělávání
apod.), ale také na poli mezinárodní
prezentace rozvoje města ve vazbě na
čerpání prostředků z evropských fondů,
budování infrastruktury, krizového
a bezpečnostního systému řízení, zajiš-
ťování sociálních potřeb obyvatel atd.
V polovině uplynulého měsíce jsem byl
požádán bruselskou firmou Interel
o přednášku pro zástupce municipalit
z celé republiky na téma Připravenost
měst a obcí k čerpání eurodotací během

plánovacího období 2007-2013. V Praze
jsem se také zúčastnil tiskové konferen-
ce, uspořádané agenturou PART, koor-
dinující průběh letošní automobilové
soutěže Barum rally 2006. Další praž-
ské jednání s generálním ředitelem
EKO-KOM a.s. Praha o ekonomicky
efektivním využití tříděného komunální-
ho odpadu ve Zlíně otevřelo další mož-
nosti spolupráce s touto partnerskou
obchodní společností, zajišťující podpo-
ru městům a obcím při ekologické vý-
chově a správném nakládání s odpady.
V Praze jsem byl také opakovaně zván
na různé slavnostní recepce u příleži-
tosti národních svátků (Anglie,
Portugalsko, Slovinsko, Francie) nebo
jako poděkování ambasadorů za dosa-
vadní spolupráci, jelikož části diploma-
cie letos končí funkční období. Ve větši-
ně případů jsem z časových důvodů
zvolil pouze písemnou gratulaci a zaslá-
ní upomínkového dárku. Stejně tak
jsem z důvodu náročného programu na
radnici zdvořile odmítnul účast na ně-
kolika zahraničních jednáních ve
Finsku, Francii, Německu, Maďarsku
nebo Řecku. Evropa se probudila a ak-
cí, pořádaných za účelem přípravy pro-
jektů měst a obcí na finančně zajímavé
období, přibývá. 

Ani letošní teplé letní počasí nám za-
tím neumožnilo se bezstarostně oddávat
odpočinku u vody, a letos zřejmě bude-
me mimořádně řešit zásadní připomín-
ky obyvatel Zlína a okolí po celý zbytek
platnosti našich komunálních mandá-
tů. Je před námi strategické spoluřeše-
ní trasy rychlostní komunikace R49, ale
také koordinace a vysvětlování vznik-
lých problémů v případě opravované
hlavní zlínské silnice I/49 z Otrokovic
do Zlína, nevyhneme se (a ani nechce-
me) diskusím o trasování tzv. pravo-
břežní komunikace, určitě budeme řešit
dopady nové legislativy posilující pravo-
moci městské policie, zpřísňující pravi-
dla pro postih přestupků u řidičů, ne
každému se budou zamlouvat naše in-
vestiční záměry nebo zásahy do zeleně
a mám takový dojem, že rok od roku
přibývá připomínek a kritiky občanů
i tam, kde bychom jako konšelé alespoň
občas rádi zaslechli jen docela malý ná-
znak spokojenosti či pochvalného uzná-
ní naší snahy měnit věci veřejné k lepší-
mu. Jsme přeci také jen lidé, i nám
doma rodinná grémia a dětské petiční
výbory často vyčiní, co jsme měli udělat
lépe anebo dosud neudělali vůbec,
a věřte mi, neházíme přání vás, našich
občanů, za hlavu. Mrzí nás, když na ve-
řejných setkáních musíme opakovat
důvody, proč se to či ono nepodařilo, že
chybí peníze a nebo dobrá vůle účastní-
ků řízení. Ale to prostě asi patří k živo-
tu, a komunální politika je především
o naslouchání občanům, o výměně ná-
zorů mezi lidmi a řešení každodenních
obyčejných problémů. Většina z nás na
radnici si zvolila tuto "řeholi" právě
z důvodu pokusit se vylepšovat to, co li-
dem vadí, a určitě nás bude dostatečný
počet i v příštím volebním období, kte-
rým práce pro lidi přirostla k srdci. Tak
to, prosím, s námi vydržte! 

Přeji vám všem krásné letní zážitky
a těším se, že vám budu moci společně
s mými kolegyněmi a kolegy z radnice
být i nadále ku prospěchu.

Tomáš Úlehla,
primátor

OHLÉDNUTÍ
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Kongresové a univerzitní centrum 

Dopis od architektky
EVY JI¤IâNÉ

U příležitosti položení základního kamene
Kongresového centra obdrželi představitelé
města od architektky Evy Jiřičné dopis ná-
sledujícího znění:

Tak jako lidé, tak i budovy mají své životy.
V dnešní terminologii se dá říci, že tyto životy
jsou do jisté míry ovlivněny jejich geny. V tom-
to kontextu je jistě velmi jednoduché říci to, že
geny, které má Zlín jako město, kterému chy-
bělo jen velmi málo času k tomu, aby se stalo
nejvýznamnějším příkladem nejenom moderní
architektury, ale i moderního způsobu života
všeobecně, jsou ty nejlepší, jaké mohou rodiče
svému dítěti dát do vínku.

Jsem moc ráda, že jsem se ve Zlíně narodi-
la a že se mohu - i když jenom nevýznamně -
zúčastnit nového zrození, začátku nového ži-
vota města Zlína. Jako předcházející slavná
historie tohoto města se skládala z velké mo-
zaiky úsilí a obětí všech těch, kteří se na ní
aktivně podíleli, budoucnost této budovy a bu-
doucnost Zlína závisí na úsilí všech včetně na-
šeho malého ateliéru. Geny dají životu před-
poklady a život zase tvoří osudy. Doufám, že
základní kámen tak symbolicky založí neje-
nom základ samotné budovy Kongresového
centra, ale položí také základ úsilí nás a úsilí
příštích generací  ve smyslu dokončení té čás-
ti historie, která byla před desetiletími naše-
mu městu tak drasticky odňata.

Co jiného může ještě člověk říct než "Tož
mnoho štěstí!"

Z celého srdce
Eva Jiřičná

ZLÍN - Na podzim roku 2005 byly na místě
bývalých Masarykových škol zahájeny příprav-
né práce pro výstavbu Kongresového a univer-
zitního centra. V pondělí 26. června 2006 byl
slavnostně položen základní kámen kongresové
části, jejímž investorem je město Zlín. Druhá
část, ve které bude rektorát a technologicky
špičková knihovna se 450 studijními místy, je
financována Univerzitou Tomáše Bati (UTB).
Autorkou projektu je světoznámá architektka
českého původu Eva Jiřičná, která pracuje a ži-
je v Londýně. 

Komplex sestává ze dvou samostatně funkč-
ních celků. Jako budova A je označováno
Kongresové centrum Zlín (investor město Zlín),
jako budova B Univerzitní centrum ve Zlíně (in-
vestor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). Pro ob-
jekty A a B komplexu je vydáno společné
územní rozhodnutí.

"Kongresové centrum Zlín o kapacitě 930
míst umožní především provozování kongreso-
vých a konferenčních činností s využitím odpo-
vídajícího technického zázemí a podporu rozvo-
je kulturní a obchodní turistiky," uvedla
náměstkyně primátora Irena Ondrová.
Předpokládané náklady na stavbu činí 523 mi-
lionů korun.

Moderní komplex bude postaven na místě
bývalých Masarykových škol v centru města
Zlína. Po dokončení bude obsahovat prostory
pro kongresovou činnost, kulturní a společen-
ské akce, sídlo rektorátu Univerzity Tomáše
Bati, poskytování vědecko-technických infor-
mací (veřejně přístupná knihovna s 350 tis.
svazky a veřejně přístupným vysokorychlost-
ním internetovým připojením), stravovací a ko-
merční služby.

Partnery projektu jsou Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, Zlínský kraj, město Kromě-
říž, město Uherské Hradiště, město Napajed-
la, město Trenčín (SK), Pragokoncert Bohe-
mia, Česká centrála cestovního ruchu -
CzechTurism.

Stavební práce byly zahájeny v roce 2005.
Předpokládaný termín ukončení realizace pro-
jektu je polovina roku 2008. -red-

STOLETÁ JUBILANTKA ZE ·TÍPY
ZLÍN - Primátor města Zlína Tomáš

Úlehla v letošním roce popřál další
století jubilantce. Na začátku čer-
vence slavila sté narozeniny paní
Pavla Mynaříková ze Štípy. Oslava
se konala v restauraci "U Staňků"
v Kostelci. Stále vitální babičce při-
nesl primátor kytici i dary z města,
ale také osobní dárek a blahopřání.
Doprovodily ho děti z mateřské ško-
ly Kostelec, které měly krátké kul-
turní vystoupení. 

Paní Pavla Mynaříková se narodi-
la 29. 6. 1906 ve Štípě, kde dosud
bydlí. V pěti letech jí zemřela ma-
minka a v jedenácti letech přišla
i o tatínka, který padl v první světo-
vé válce. Vychovala tři děti a nyní jí
radost dělá šest vnuků, deset pra-
vnuků a sedm prapravnuků. Osmý
prapravnuk byl v době oslavy na
cestě. -sve-

VÁCLAV A EVA HUDEâKOVI:
Ke Zlínsku máme rodinn˘ vztah

ZLÍN - Slavnostního položení základ-
ního kamene Kongresového centra Zlín
se zúčastnila řada významných osob-
ností regionu. Čestné úlohy - poklepání
základního kamene - se s grácií sobě
vlastní zhostil houslový virtuos Václav
Hudeček, který přijel do Zlína i s man-
želkou Evou. "Stáváme se svědky spoje-
ní umění, vzdělání a obchodu. Rád
bych za to pochválil všechny minulé
i současné představitele města a podě-
koval jim. Ve Zlíně díky nim vyroste
stavba, kterou budou obdivovat lidé
z celého světa," řekl ve svém úvodním
proslovu Václav Hudeček a poté pokle-
pal základní kámen svým houslovým
smyčcem. 

Stal jste se jakýmsi kmotrem této
stavby. Co byste popřál Kongreso-
vému centru do vínku?

Aby za dva roky skutečně stálo. To, že
bude krásné, zařídila paní architektka
Jiřičná. Taky bych mu popřál, aby mě-
lo mnoho spokojených uživatelů, ať už
čtenářů, kteří budou chodit do knihov-
ny číst, nebo návštěvníků koncertů
zlínské filharmonie a dalších hostů.
Přeji mu, aby tento nádherný stánek
umění lidé navštěvovali a aby bylo vždy
vyprodáno. 

Ze svých koncertních vystoupení
máte zkušenosti se starými historic-
kými sály i moderní architekturou.
Jak na vás tato dvě různá prostředí
působí? 

Ve starých sálech na vás už v šatně
dýchne historie. Věřím, že každý, kdo
zde vystupoval, zanechal po sobě stopu,
kus svojí duše. Zrovna tak na mě půso-
bí třeba chrám, kam se lidé chodili celé
věky modlit. Zkrátka staré sály mají
zvláštní atmosféru. Oproti tomu mají
moderní sály nejrůznější technické vy-
moženosti, které nám usnadňují život.
Je to například bezhlučná klimatizace,
šatny s veškerým příslušenstvím, pro-
světlené místnosti. A pakliže jsou stavě-

ny tak, aby v nich muzika hezky zněla,
tak samozřejmě mají naprosto nádher-
nou akustiku. Už dávno neplatí, že hez-
kou akustiku mají jen staré sály. 

Jaký má pro Vás význam to, že jste
právě Vy poklepával základní kámen
této stavby? 

Velmi si vážím, že nás s manželkou
na tuto akci pozvali. Nikdy v životě jsem
podobnou příležitost nedostal a je to
docela pochopitelné, protože základních
kamenů k takovým objektům se zas to-
lik u nás za dobu mého života nepoloži-
lo. To, že zrovna my dva jsme zde moh-
li být přítomni a mohli jsme si kámen
osahat, je ohromná čest. Vždy, když
přijedu do Zlína, vzpomenu na dnešní
den. 

Co pro Vás vlastně Zlín dosud zna-
menal? 

Václav Hudeček: Dalo by se říct, že
Zlín je pro mě druhý domov. Respektive
celý Zlínský kraj. Již po desáté budeme
pořádat v Luhačovicích letní houslové
kurzy pro mladé houslisty. Každoročně
v obřadní síni zlínské radnice pořádáme
vánoční koncert svých studentů. Máme
ke zdejšímu kraji až skoro rodinný
vztah a velmi si vážíme podpory zdej-
ších představitelů. 

Eva Hudečková: Když někam často
a rádi jezdíme, tak si v duchu říkám,
proč sem jezdíme tak často, proč nejez-
díme jinam. Je v tom něco ezoterického.
Jsou zde opravdu zvláštní vazby a já
mám tento kraj moc ráda. Zlín je město
s ohromnou kulturou v tom nejkrásněj-
ším slova smyslu. Tomáš Baťa tady za-
vedl důležitou myšlenku, že pracující li-
dé mohou žít ušlechtile. A já si myslím,
že se na to zapomíná, že to v naší zemi
chybí. Moc bych všem pracujícím lidem
přála, aby byly zaplněny jejich duše,
nejen pupky. A když zaplníte srdce
a duši, začnete mít na život úplně jiný
náhled.

-sve-
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FAKULTA TECHNOLOGICKÁ
má nejvíce programÛ
V ANGLIâTINù

V minulém čísle Magazínu Zlín jsme in-
formovali o nově akreditovaných studij-
ních programech vyučovaných v angličti-
ně na Univerzitě Tomáše Bati.
V následujícím  kole zasedání akreditační
komise, které se uskutečnilo ve dnech 20.
- 21. 6. 2006, byla jako další v pořadí mi-
mořádně úspěšná nejstarší z fakult zlín-
ské univerzity, Fakulta technologická.
Podařilo se jí získat akreditace čtyř studij-
ních oborů v angličtině ve studijním pro-
gramu Chemistry and Materials
Technology. Jde především o dva doktor-
ské studijní obory Materials Chemistry
a Technology of Macromolecular
Substances (oba jsou tříleté a lze je studo-
vat v prezenční i v kombinované formě
studia). Dále fakulta získala právo vyučo-
vat bakalářský studijní obor Chemistry
and Materials Technology (tříletý, v pre-
zenční formě studia) a navazující magis-
terský obor Polymers Engineering. 

Počtem studijních oborů vyučovaných
v angličtině tak fakulta předčila všechny
ostatní fakulty zlínské univerzity. "Výuka
v anglickém jazyce je samozřejmě velmi
náročná pro pedagogy, od nichž vyžaduje
vysokou úroveň znalosti angličtiny a pre-
cizní přípravu studijních materiálů," uve-
dl rektor univerzity prof. ing. Petr Sáha,
CSc. Na mezinárodním oddělení univerzi-
ty nyní probíhá intenzivní nábor zahranič-
ních studentů do uvedených studijních
oborů.

Významnou událostí v životě Fakulty
technologické bylo také zasedání nově
zvolené vědecké rady, které se uskutečni-
lo 11. 7. 2006. Vědecká rada byla sestave-
na z vynikajících vědeckých pracovníků
z oblasti Chemie a technologie materiálů,
Chemie a technologie potravin a Pro-
cesního inženýrství. Svou habilitační prá-
ci s názvem "Biodegradation of Organic
Polymeric Material" před vědeckou radou
obhájila indická vědkyně a dlouholetá
pracovnice fakulty  MSc. Nabanita Saha,
Ph. D. Rektor univerzity ji tak bude moci
v brzké době jmenovat docentkou. 

Mgr. Jana Brázdilová  

Londýnské divadlo "Royal Court
Theatre" oslavilo padesáté výročí svého
založení hrou zlínského rodáka sira
Toma Stopparda "Rock'N'Roll".

Václav Havel, Mick Jagger i Magor
Jirous ze skupiny Plastic People se se-
šli 14. 6. 2006 v Londýně na premiéře
hry o okupaci Československé republi-
ky a rockové hudbě.

Hru s příznačným názvem
Rock'N'Roll napsal anglický autor čes-
kého původu Tom Stoppard a byla uve-
dena v Royal Court Theatre. České pre-
miéry se příští rok dočká v Národním
divadle.

Děj začíná v Cambridge těsně po vpá-
du sovětských vojsk do Československa
v roce 1968 a končí koncertem Rolling
Stones na pražském Strahově 19. srpna
1990. Osou příběhu je soudní proces se
skupinou Plastic People Of The
Universe, který nastartoval vznik
Charty 77 a sjednotil tak kulturní un-
derground s intelektuální opozicí.

Když v roce 1999 světově proslulý
anglický dramatik sir Tom Stoppard
přebíral Oskara za scénář k filmu
Zamilovaný Shakespeare, málokdo
z přítomných v sále věděl, že se narodil
ve slavné éře Baťova Zlína přímo
v Baťově nemocnici. 

Jeho otec MUDr. Evžen Straussler
nastoupil do Baťovy nemocnice v roce
1932 a působil v ní do roku 1939. V ro-
ce 1934 se oženil s Martou Beckovou.
Narodili se jim dva synové - Petr
a Tomáš, Petr v roce 1935, Tomáš v čer-
venci 1937.

Dr. E. Straussler se velmi aktivně 
zapojil do práce, publikoval v českých
lékařských časopisech a v Baťově časo-
pise Zlín. Byl židovského původu. V ro-
ce 1939 odjel z firmy Baťa do
Singapuru spolu s manželkou a oběma
dětmi. Tento odjezd v hodině dvanácté
4. 4. 1939 (Němci obsadili Českosloven-
skou republiku 15. 3. 1939) zorganizo-
val tehdejší ředitel Baťovy nemocnice
dr. Bohuslav Albert. V Singapuru půso-
bil dr. Straussler jako lékař a jeho žena
jako ošetřovatelka.

Po napadení Singapuru Japonci paní
Strausslerová odcestovala do Indie.
Otec později zahynul. V roce 1945 se
znovu provdala za majora britské armá-
dy Kennetha Stopparda, který oba
chlapce adoptoval a vychoval jako ty-
pické Angličany.

Pohnutý životní příběh Toma
Stopparda se objevil v americkém časo-
pise TALK a odtud byl převzat do časo-
pisu XANTYPA. 

Sám Stoppard o smrti otce nic nevě-
děl. Píše: 

"Jak zemřel můj otec? Na zemi? Na
moři? Nikdo nevěděl. Jak mi bylo řeče-
no, prostě zmizel." 

Později se dozvěděl, že jeho otec zahy-
nul na moři cestou do Austrálie. Tuto
loď potopili Japonci v úžině mezi
Sumatrou a ostrovem Bangka, když se
pokoušela proplout do Austrálie.

Vztah Toma Stopparda k Česku na-
stiňuje několik událostí:

- v roce 1977 věnoval Václavu Havlovi
hru Profesionální faul

- v roce 1983 poskytl Chartě 77 pení-
ze

V poslední době několikrát navštívil
svůj rodný dům ve Zlíně - klasickou ba-
ťovskou cihlovou krychličku a jak sám
píše: 

"Byl to nesmírně dojemný zážitek,
protože jsem nahlédl do matčiny minu-
losti a na samotný začátek její nelehké
cesty." 

Sám si z útlého dětství ve Zlíně už nic
nepamatuje. 

" Vyrostl jsem jako chlapec a vše ang-
lické mi zůstalo blízké."

Východ Evropy jej však láká pořád.
V roce 2002 byla uvedena premiéra

jeho avantgardní devítihodinové trilogie
Břeh utopie, která má mimo jiné ohro-
mit trojrozměrnými laserovými kulisa-
mi. V této hře oslavuje osud ruské inte-
ligence, zejména Alexandra Gercena
pronásledovaného carskou policií.

O ironické sebereflexi Toma
Stopparda svědčí snad i věta z oskaro-
vého snímku Zamilovaný
Shakespeare:

"Kdo je ten člověk?" "Ále, taková nic-
ka - autor!"

Jiří Bakala, 
odd. nukleární medicíny

Krajská nemocnice T. Bati

PENZION PAVLA
Poskytuje ubytování v centru

Trenčianských Teplic s možností vyří-
zení lázeňské ambulantní léčby.

Bližší informace na tel. 00 421 903 958
344, po 19. h tel. 00421/32/6597159,
www.pavla.szm.sk

ČAJCHÁNA GATO - 
ČAJOVNA & KAFÍRNA
pro vás připravila nabídku pro letní

osvěžení:
Ledová káva se zmrzlinou, ledový mléč-

ný shake, limo, led. čaje, ...
Otevřeno denně od 16.30 hodin.
Podlesí IV/5348 Jižní Svahy
Tel.: 777 153 551

Kde najdete obchody a sluÏby?

Britsk˘ dramatik je zlínsk˘m rodákem

Na snímku T. Stoppard při návštěvě odd. nukleární me-
dicíny Krajské nemocnice T. Bati v roce 2004.
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CYKLODEN VE ZLÍNù
ZLÍN - K 1. 8. 2006 nastávají podstatné změny živnostenského zákona

a živnostenský úřad se tak stává centrálním registračním místem.
Obecně:
• přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního práv-

ního předpisu (finanční úřad) od osob podnikajících na základě živnosten-
ského oprávnění

• přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzické
osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění  

• přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského opráv-
nění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení 

• přijímá oznámení a hlášení fyzické osoby podnikající na základě živno-
stenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném
zvláštním právním předpisem

Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním práv-
ním předpisem veškerá podání, která obdrží, příslušným správním úřadům,
které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom
obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost
těchto podání.

Pro ohlášení živnosti, žádost o koncesi, registraci pro jiné úřady (včetně
oznámení změn), byly ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovány jednot-
né formuláře (musí být originální - barevné), na jiných formulářích nelze 
přijmout.

ZMĚNY ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
• Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzické osoby se rozšiřují

o povinnost prokázat skutečnost, že fyzická osoba (pokud na území ČR pod-
niká nebo podnikala) nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním
pojištění (dokládá se čestným prohlášením, které je součástí jednotného for-
muláře).

• Odpovědný zástupce se neustanovuje u právnické osoby u živností
ohlašovacích, kde není vyžadováno splnění zvláštních podmínek provozování
živnosti dle § 7 - volné živnosti.

• Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu dvou let. Živ-
nost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti
živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

• V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení
oznámení o pokračování v provozování živnosti ŽÚ nebo pozdějším datem
uvedeným v oznámení.

• Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o kon-
cesi na příslušném živnostenskému úřadu též:

- podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
- oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti
- podat přihlášku k důchodovému pojištění
- podat přihlášku k nemocenskému pojištění
- oznámit vznik nebo obsazení volného pracovního místa
- podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
• Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti

o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též:
- podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
- oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
• Podnikatel může na příslušném živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené

zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů, pouze pokud tak či-
ní současně s oznámením změn dle živnostenského zákona. 

V § 46 z. č. 455/1991 Sb., dochází k další změně, a to v odstavci 1 pís-
meno e)

- Fyzická osoba připojí k ohlášení doklad prokazující právní důvod pro uží-
vání prostor, do nichž umístila místo podnikání, liší-li se od bydliště ... po-
stačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ... případně prohlášení oso-
by oprávněné nemovitostí, ..., že s umístěním souhlasí. (Dříve bylo "doklad
o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu ...")

odstavec 2 písmeno d) a e)
- Právnická osoba připojí k ohlášení doklad prokazující právní důvod pro

užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, není-li ohla-
šovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, po-
kud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka
zápisu do této evidence, ...

Pokud podnikatel (který podniká nebo podnikal) od 1. 8. 2006 zároveň
s ohlášením živnosti (žádostí o koncesi) nepředloží doklad o tom, že nemá na
svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky a nemá nedoplatky na plat-
bách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za-
městnanosti, vyžádá si tato potvrzení živnostenský úřad u příslušných orgá-
nů. Totéž platí u výpisu z rejstříku trestů (je-li zákonem požadován).

Pokud si živnostenský úřad vyžádá u příslušného orgánu státní správy
nebo od rejstříku trestů potvrzení nebo jiný doklad potřebný k ohlášení živ-
nosti, neběží lhůta pro vydání živnostenského listu. Tato lhůta neběží ode
dne odeslání vyžádání do dne doručení potvrzení nebo jiného dokladu od to-
hoto orgánu státní správy. O této skutečnosti živnostenský úřad informuje
podnikatele bez zbytečného odkladu.

UPOZORNĚNÍ!
Od 1. 8. 2006 nebudou na živnostenském úřadě přijímány formuláře vy-

tisknuté z internetu, a to v souvislosti s nabytím účinnosti zákona 
č. 214/2006 Sb., kterým se mění živnostenský zákon, a živnostenské úřady
se stávají Centrálním registračním místem. Veškerá podání, oznámení, žá-
dosti, změny, ... bude možno učinit pouze na originálních (barevných) tisko-
pisech vydaných ministerstvem průmyslu a obchodu. Tiskopisy budou k dis-
pozici na všech živnostenských úřadech.

Ing. Naděžda Hasíková, 
vedoucí živnostenského odboru MMZ

Zmûna Ïivnostenského zákona k 1. 8. 2006

ZLÍN - Poprvé v letošním roce uspořádalo město Zlín kampaň
propagující nošení cyklistických přileb "Na kolo jen s přilbou".
Během jednoho měsíce rozdali strážníci městské policie v uli-
cích tisíce letáků a děti, které měly na hlavě cyklistickou přil-
bu, odměnili věcnými dary. Za měsíc bylo rozdáno celkem 300
odrazek a 200 zadních blikaček na kolo. Dva zodpovědní cyk-
listé, kteří chrání své zdraví cyklistickou přilbou, byli odměně-
ni jízdním kolem. Jedno kolo získal přímo na cyklostezce
z Vršavy do Kostelce malý Marek Dohnal ze Zlína - Jižních
Svahů. Druhé kolo dostal na náměstí Míru během Cyklodne
Anthony Heger ze Zlína. Oběma cyklistům kolo slavnostně pře-
dal náměstek primátora Karel Dvorský. -sve-

No‰ení cyklistické pfiilby se vyplatí...

Anthony Heger přebírá kolo od náměstka primátora Karla Dvorského

Dvojnásobný mistr světa v cyklotrialu Vlastimil Hynčica

Své aktivity představil i Dům dětí a mládeže Astra 
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ZLÍN - Myšlenkou spojit cyklistickou stezkou města a obce
v údolí řeky Dřevnice se zabývá zlínská radnice již delší čas. Před
prázdninami proto svolal náměstek primátora Hynek Steska
schůzku s představiteli okolních obcí a Krajského úřadu
Zlínského kraje. Spolupráce všech dotčených radnic bude při bu-
dování cyklostezky Vizovice - Zlín - Otrokovice důležitá zejména
v případě snahy získat dotace z evropských fondů. Odbor dopra-
vy zlínského magistrátu by proto měl nyní shromažďovat všech-
ny informace o plánovaných cyklostezkách z okolních obcí. 

Mezitím město Zlín buduje další úsek páteřní cyklostezky po-
dél Dřevnice. Stezka naváže na již hotovou část na Havlíčkově ná-
břeží, asi kilometrový úsek by měl trasu přivést od části Kúty po
Cigánov. "Město do první etapy stezky, kterou využívají také lidé
na kolečkových bruslích či chodci, vložilo již deset milionů korun,
na další část dá dalších asi osm milionů korun. Na obě etapy
jsme získali státní dotaci 5,7 milionu korun," řekl náměstek pri-
mátora Hynek Steska.

Několik set metrů nové cyklostezky letos vzniklo také mezi
Havlíčkovým nábřežím a Burešovem. Dosud totiž neexistovalo
bezpečné propojení mezi Dřevnicí a cyklostezkou směrem k Zoo
Lešná. Budování dalších úseků cyklostezky podél řeky Dřevnice
bude pokračovat i v dalších měsících letošního roku a také v příš-
tím roce. Zpracována je projektová dokumentace páteřní cyklo-
stezky až po Malenovice.

Cyklostezky vedou i na dalších místech ve Zlíně. V roce 2001
byla vybudována cyklostezka Bartošova čtvrť - Příluky, která
probíhá po levém břehu řeky Dřevnice, z větší části po protipo-
vodňové hrázi. Odbor městské zeleně zlínské radnice realizoval
v letech 2001 až 2003 cyklostezku v Centrálním parku na Jižních
Svazích. O rok později byla dokončena integrovaná stezka
Bartošova čtvrť. V roce 1999 byly realizovány dvě cyklotrasy.
První vede z Příluk do Lužkovic. Tato trasa v délce necelých dvou
a půl kilometru probíhá za průmyslovou zónou a pod zahrádkář-
skou kolonií. Druhá cyklotrasa Rybníky - Prštné je zhruba o ki-
lometr kratší a vede za průmyslovým areálem Rybníky. -sve-

Pfiib˘vají dal‰í úseky pátefiní cyklostezky
Tepelný výkon otopného tělesa je především závislý na uspořádá-

ní teplosměnné plochy na straně vzduchu. Celkový tepelný výkon
otopné plochy je součtem tepelného toku sdíleného do prostoru sá-
láním a prouděním.

Typ
otop. Poč. desek Podíl tepla sdílený sáláním

tělesa (sloupků) Do místnosti Na zadní stěnu Celkem
Deskové 1 0,25-0,38 0,11-0,18 0,36-0,56

2 0,20-0,23 0,08-0,10 0,28-0,33
3 0,14-0,17 0,04-0,07 0,18-0,24

Článkové 2 0,27 0,12 0,39
3 0,20 0,07 0,27
4 0,17 0,05 0,22

Relativní podíl tepla sdíleného sáláním

Velmi důležité pro činnost otopné soustavy jsou její provozní pa-
rametry, kterými jsou vstupní teplota otopné vody, tepelný spád
a průtok. Na otázku jejich správné volby nelze zcela obecně, jedno-
značně a univerzálně odpovědět. Každá otopná soustava vzhledem
ke zdroji tepla, druhu potrubní sítě a použitých těles vyžaduje indi-
viduální přístup a zvážení významu jednotlivých parametrů. Cílem je
ale optimálně fungující topení a několik společných znaků lze nalézt.

Důležitou roli hraje regulace. Převážně je používaná kombinace re-
gulace kvalitativní (změnou teploty teplonosné látky) a kvantitativní
(změna průtoku teplonosné látky otopným tělesem). Změnu teploty
teplonosné látky zajišťuje ekvitermní regulace na zdroji tepla a změ-
nu průtoku regulace na otopném tělese. Povinnost instalace této re-
gulace je zakotvena v zákoně č. 406/2000 Sb., o šetření energií
a podmínky stanovuje vyhláška č. 152/2001 Sb. Termín dokončení
je 31. 12. 2006. Nejdostupnější regulační technikou pro splnění této
povinnosti jsou termoregulační ventily. Pro jejich správnou funkci
bychom měli volit takové parametry otopné vody, aby změna průto-
ku vyvolala stejnou změnu tepelného výkonu.

Otev. ventilu
Tepelný výkon tělesa

70 / 55 / 20 °C 55 / 40 / 20 °C
50 % 83 % 78 %
20 % 58 % 50 %

Závislost změny tepelného výkonu tělesa na otevření regulačního
ventilu

Parametry představují teplotu vstupní vody (teplotu výstupní vo-
dy) teplotu vzduchu v místnosti. Z tabulky vyplývá, že pokud bude
naším cílem snižování tepelného výkonu tělesa rovnoměrně s průto-
kem, je výhodnější co nejnižší teplota vstupní vody do tělesa. V této
snaze musíme respektovat možnosti stávající otopné soustavy
a k optimálnímu stavu se alespoň přibližovat. Nižší teplota vstupní
vody je tak z hlediska optimalizace provozu otopné soustavy přízni-
vější a vede rovněž k zajištění tepelné pohody ve vytápěném prosto-
ru. Zde je nutné dodat, že dlouhá tělesa vyžadují jiné zapojení a by-
lo by omylem provést jejich pouhou výměnu za krátká. Za dlouhé
těleso se považuje takové, jehož délka je trojnásobek výšky.

Výrazným činitelem při provozu otopné soustavy jsou různé zá-
kryty těles. Pokud je již musíme z jakýchkoli důvodů použít, je nut-
né si uvědomit, že kromě tepelného výkonu snížíme i jejich dostup-
nost pro manipulaci s ventily, opravy a čištění. Zákrytem snížíme
tepelný výkon tělesa o 10 % a více. Při jejich použití bychom měli do-
držovat alespoň následující pravidla:

• zákryt musí být snadno snímatelný s použitím běžného nářadí
• nasávací otvory zákrytu by měly mít minimálně délku otopného

tělesa a výšku rovnající se hloubce tělesa
• výdechové otvory by měly být tak velké jako otvory nasávací

Dodržení těchto zásad ale neodstraní neblahý vliv zákrytů na
funkci termoregulačních ventilů. V těchto případech musí být venti-
ly vybaveny dálkovými čidly. Tím se samozřejmě zvyšuje jejich poři-
zovací cena i náklady na jejich montáž.

Změnu výkonu nezpůsobí pouze zákryt, ale i nábytek. Pokud jej
umístíme alespoň 100 mm od tělesa, dojde ke snížení výkonu do 
12 %. V tomto případě se příznivě projeví nižší teplota otopné vody,
neboť sálavá složka přenosu tepla nemá tak vysoký podíl z celkové-
ho výkonu tělesa.

Zákrytem, u kterého se neprokázal negativní vliv na tepelnou po-
hodu či zvýšení spotřeby tepla, jsou záclony a lehké závěsy. Ty sice
ovlivňují výkon otopného tělesa, ale zároveň působí jako izolace
a snižují tepelné ztráty okna. Jejich účinek na funkci termoregulač-
ních ventilů je však stejně negativní jako u pevných zákrytů.

Pavel Belza

PROVOZ OTOPNÉ SOUSTAVY



jménem Nanny McPhee... Scénář k rozverné pohádkové ko-
medii napsala jedna z nejlepších britských hereček součas-
nosti Emma Thompsonová, která sama vytvořila hlavní roli.
Režie: Kirk Jones

18. - 23. srpna v 19.30 hodin
16 BLOKŮ
USA-2005-105 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(12)
Po prohýřené noci je policista Jack (Bruce Willis) pověřen jed-
noduchým úkolem: zajistit převoz bezvýznamného zlodějíčka
Eddieho (Mos Def) z policejní stanice k výslechu u soudu. Ten
se nachází pouhých 16 bloků odsud. Jack je rozmrzelý a má
pořádnou kocovinu. Naloží Eddieho do vozu a uhání ulicemi
ranního New Yorku. Nevšimne si ale, že jsou celou dobu sle-
dováni... 
Režie: Richard Donner

Středa 23. srpna ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ČR-2006-113 minut-Falcon-(0)
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha. 
V hlavních rolích A. Polívková, E. Holubová, B. Klepl, J. Ště-
pánková, K. Fialová. Režie: Jiří Vejdělek 

24. - 27. srpna v 17 hodin
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ČR-2006-113 minut-Falcon-(0)
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha. Na dovolenou
autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících.
Režie: Jiří Vejdělek 

24. - 27. srpna v 19.30 hodin 
a 28. - 30. srpna v 17 hodin 
ŠIFRA MISTRA LEONARDA
USA- 2006-148 minut-Falcon-(12)
Proslulý symbolog Robert Landgon (Tom Hanks) je jedné no-
ci přivolán do Louvru k vraždě místního správce, který za se-
bou zanechal spoustu mystických stop a symbolů. S pomocí
policejní kryptoložky Sophie Neveu (Audrey Tautou) začíná
odkrývat sérii ohromujících tajemství ukrytých v dílech
Leonarda da Vinciho, která neomylně vedou k pradávné or-
ganizaci, jejímž cílem je střežit dva tisíce let staré tajemství...
Dvojice dobrodruhů se vydává na vzrušující výpravu napříč
Paříží, Londýnem a Skotskem, během níž se zoufale snaží
rozluštit záhadnou šifru a přijít na kloub tajemstvím, která
mohou otřást samotnými základy lidského bytí...
Režie: Ron Howard 

28. a 29. srpna v 19.45 hodin (a)
BESTIE KARLA
USA-2005-99 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(18)
Příběh nejbrutálnější vražedkyně českého původu natočený
na motivy skutečných událostí.
Karla Homolka a Paul Bernardo, mladí manželé, které spojo-
vala velká láska a perverzní sexuální praktiky, prosluli
v Kanadě jako nejbrutálnější zabijáci moderní historie. Na
svém kontě mají sérii únosů, sexuálních zneužití a bestiál-
ních vražd nezletilých dívek. Policie neměla proti podezřelé
dvojici žádné hmatatelné důkazy - nakonec se Karla rozhod-
la pro spolupráci s kanadskou justicí... Kontroverznost
a brutalita snímku byla důvodem k pozastavení distribuce
filmu a nejen v Kanadě se vedly obšírné diskuze o jeho vzni-
ku.
V hlavní roli Laura Prepon. Režie: Joel Bender

30. srpna v 19.45 hodin 
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu
LEMRA LÍNÁ
USA-2006-98 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Romantická komedie - Tripp (Matthew McConaughey) není
ani v pětatřiceti letech ochotný vyletět z rodného hnízda.
Jeho zoufalým rodičům ale právě došla trpělivost...
Režie: Tom Dey. Vstup na průkaz V.I.P. klubu nebo na kupon
z Týdeníku Zlínska.

31. srpna - 6. září v 17 hodin
GARFIELD 2
USA-2006- 77 minut-premiéra-český dabing-Bontonfilm-(0)
Garfield, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy. Cestuje
společně s věrným parťákem fenkou Odie, aby překvapili
svého páníčka Jona, který je právě s přítelkyní Liz v Londýně.
V zemi Big Benu, Buckinghamského paláce, Scotland Yardu
a především "fish and chips", začíná Garfieldovo skutečné
dobrodružství, když dojde k jeho záměně za Prince - králov-
skou kočku, která vypadá náhodou úplně stejně jako
Garfield...
Režie: Tim Hill

31. srpna - 6. září v 19.30 hodin
MIAMI VICE
USA-2006-146 minut- titulky-premiéra- Bontonfilm (15)
Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony.
Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) je nebezpečně chytrý chlapík.
Společně s partnerkou Trudy se mu podařilo vniknout do ko-
munity pašeráků drog, kteří svým zbožím zásobují jižní
Floridu. Chce totiž odhalit grázly zodpovědné za tři odporné
vraždy. Ricardo je polda pracující v utajení. Sonny Crockett
(Colin Farrell) využívá své bezedné charisma k nepřetržitému
flirtování, dokud se během spolupráce s výše zmíněnou sku-
pinou pašeráků nezadá s manželkou jejich šéfa. I Sonny je
polda pracující v utajení... Složitý případ ale dotlačí
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nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz

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

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

Pragokoncert Bohemia.

tel. 577 432 936

1. - 2. srpna v 17 a ve 20 hodin
SUPERMAN SE VRACÍ
USA-2006-154 minut-titulky-premiéra-Warner Bros.-(12)
Nejoblíbenější ze super hrdinů otevírá novou kapitolu ságy.
Jeho dávný nepřítel si s ním chce vyrovnat účty a navíc
Superman zjistí, že žena, kterou miluje, si zařídila život po
svém. Superman nyní stojí před výzvou, jak se zařadit do
společnosti, která už se naučila žít bez jeho intervence. Ve
snaze zachránit svět před hrozící katastrofou se vydává na
dlouhou dobrodružnou cestu, která jej zavede jak do moř-
ských hlubin, tak do nejodlehlejších koutů vesmíru.
V hlavních rolích Brandon Routh, Kate Brosworth, Kevin
Spacey Režie: Bryan Singer

3. - 9. srpna v 17 hodin 
ZA PLOTEM
USA-2006-83 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Když venku začne zuřit jaro, probouzejí se ze zimního spán-
ku i ti největší spáči. Želví sameček Verne a jeho kamarádi
z lesa po procitnutí zjistili, že jim kolem domova vyrostl vy-
soký živý plot. Světácký mýval RJ jim ale vysvětlí, že svět za
plotem je "bránou k lepšímu životu", kde podivné bytosti,
zvané lidi, žijí, aby jedly - na rozdíl od zvířat, která jedí, aby
přežila. Svět lidí je proto logicky k prasknutí nacpaný jídlem,
které čeká jen na to, až ho po zimě vyhladovělá zvířátka uko-
řistí a zbaští...
V animované komedii uslyšíme v české verzi Pavla Soukupa,
Jiřího Štěpničku, Bohdana Tůmu, Radku Stupkovou, Luďka
Čtvrtlíka Režie: Len Blum, Lorne Cameron

3. - 9. srpna v 19.30 hodin
SILENT HILL
USA/Japonsko-126 minut-premiéra-Falcon-(15)
Mladá matka Rose (Radha Mitchell) se marně snaží najít léč-
bu pro svou dceru Sharon, která onemocněla zvláštní nemo-
cí. Když jí lékaři doporučí, aby Sharon umístila do psychia-
trické léčebny, rozhodne se i s dcerou utéci a pokusit se najít
záchranu ve vesnici Silent Hill, o níž Sharon neustále mluví
ze spaní. Je přesvědčena o tom, že tajemné město jí dokáže
dát odpovědi na otázky, které tak zoufale potřebuje vyřešit...
Natočeno podle nejprodávanější hororové videohry. 
Režie: Christophe Gans

Pondělí 7. srpna v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
ZKROCENÁ HORA
USA-2005-134 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(15)
Příběh lásky a přátelství - příběh dvou mladých mužů - ran-
čera a kovboje.
Film získal 3 Oscary za rok 2005 - za režii, hudbu a scénář.
Režie: Ang Lee 

10. - 16. srpna v 17 a ve 20 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU - TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
USA-Falcon- titulky-premiéra-(0)
Dobrodružné a velkolepé pokračování filmového hitu z roku
2003 - kapitán Jack Sparrow tentokrát zjistí, že má krvavý
dluh u legendárního Daveyho Jonese, kapitána strašidelné
lodi Bludný Holanďan. Čas běží a Jack musí přijít na to, jak
dluh splatit...
V hlavních rolích Johnny Depp, Orlando Bloom, Naomie
Harris, Keira Knihgtley
Režie: Gore Verbinski

17. srpna v 17 a v 19.30 hodin (a)
ANGEL-A
Francie-2005-90 minut-titulky-premiéra-(12)
Gangster pařížského podsvětí André (Jamel Debbouze) má
dluhy, vymahači jsou mu v patách, a tak se rozhodne skon-
covat se životem. Na mostě, odhodlaný ke skoku, však není
sám. Spatří krásnou dívku Angelu, která se chystá udělat to
samé. Jejich pohledy se letmo setkají a nádherná neznámá
se vrhne dolů. André neváhá, skočí za ní...
Režie: Luc Besson

18. - 23. srpna v 17 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
USA-2005-99 minut-český dabing-premiéra-Bontonfilm-(0)
Když děti začnou přerůstat rodičům přes hlavu, měli by si na
ně pořídit chůvu. Jenže když nezvladatelné ratolesti zlikvidu-
jí sedmnáct pečovatelek v řadě, existuje jediné řešení - dáma

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Crocketta a Tubbse až na hranici, která stírá rozdíly mezi zlo-
čincem pravým a falešným...
Režie: Michael Mann

SE V SRPNU NEKONAJÍ.

KINO KVĚTEN V MĚSÍCI SRPNU NEHRAJE.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

nabízí více než 1100 filmových titulů na videokazetách
a přes 200 filmů na DVD. Mimo jiné i filmy: Pýcha a před-
sudek, Saw 2, Elizabethtown, Zlomené květiny - na DVD.
VIDEOPŮJČOVNA je otevřena od pondělí do pátku od 9 do
20 hodin po celou dobu prázdnin.
Telefon: 577 437 008

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
IV. Zlínský salon mladých 2006 do 3. 9. 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
IV. Zlínský salon mladých 2006 do 3. 9. 

Stálá expozice 
uzavřena
IV. Zlínský salon mladých 2006 do 3. 9. 

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

Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních
prostor galerie.

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

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

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

VÝSTAVY

hlavní výstavní sál
do 20. srpna 2006
KNIHVAZAČ JAN PERŮTKA
Představení dvou generací Perůtků. Jan se představuje svou
uměleckou knižní vazbou, kterou doplnil otec Ladislav svým
obrazovým dílem. Výstava dává nahlédnout do dvou rozdíl-
ných tvůrčích uměleckých poloh, které se ve svém celku na-
vzájem nikterak neruší, spíše podporují.

malý výstavní sál
do 20. srpna 2006
CESTA DO PRAVĚKU
Výstava představuje výsledky rozsáhlého záchranného ar-
cheologického výzkumu v lokalitě Chmelín u Kvítkovic. 

spojovací chodba
do 20. srpna 2006
ZLÍN OČIMA FOTOGRAFŮ

OBJEKTY POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORA-
VY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se na-
chází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - bu-
dova č. 1. 

Otevřeno:
duben - říjen út-ne 10-12, 13-17 hodin

MUZEUM

KRAJSKÁ GALERIE

VIDEOPŮJČOVNA VE VELKÉM KINĚ

KINO KVĚTEN

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

S rpen  v  ku l tu ře



Poslední prohlídka v 16 hodin, pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, M.Stybrova@seznam.cz

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

Výstava - ŘEMESLA VE STARÝCH MALENOVICÍCH
s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků

Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy, Pravěk jihový-
chodní Moravy, Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích
1804-1945
Expozice Dřevo, proutí, sláma je umístěna v budově hájen-
ky naproti hradu.

Program:
5. - 6. 8. Pohádkový hrad Malenovice u Zlína - historický
šerm, dobová hudba a tanec, kejklíři, řemeslníci, trhovci,
prohlídka hradu.
19. 8. Noční prohlídka hradu - historický šerm
24. - 26. 8. Hrandění - divadelní festival.
Bližší informace - tel.: 577 103 379, mobil: 605 924 869 

Otevřeno: květen-srpen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy

Poslední prohlídka - hodinu před uzavřením objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, tel. 577 103 379, 577 119 582
hrad.malenovice@seznam.cz, kastelan.malenovice@razdva.cz, 
sweb.cz/hradmalenovice

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

ZÁPIS 
Na školní rok 2006/2007 se uskuteční 28. 8. až 1. 9.
v Domě kultury (13 - 17 hod.)
Platba kurzovného v hotovosti!
Dodatečný zápis: 7. 9. od 13 do 17 hodin

JAZYKOVÉ KURZY 
angličtina, němčina, italština, španělština, francouzština,
ruština pro začátečníky i pokročilé, AJ úroveň FCE 
Novinky: angličtina pro děti od 5 do 7 let

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI 
Klubíčko - cvičení pro 3 a 4leté děti (pondělí), pohádkové cvi-
čení - pro 5 a 6leté děti (čtvrtek), pohybová výchova při kla-
víru pro 4 -14leté děti (úterý), sebeobrana pro děti od 9 do 15
let, junior aerobic pro děti od 5 do 14 let

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy
i muže.
Kalanetika, fitness jóga, pilates, kondiční cvičení, aerobic
mix, body styling, fit ball, zdravotní kurzy, rehabilitační kur-
zy pod odborným vedením, TAI-ČI, škola šermu kordem.
Novinky: kick box aerobic, cvičení pro baculky, pilates + jó-
ga, kondiční pilates, pilates mix

PŘÍPRAVKA k přijímacím zkouškám na střední školy z jazy-
ka českého a matematiky

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těho-
tenství a porod.
Každý pátek - KLUB MAMINEK, CVIČENÍ NA BALONECH
Po dobu letních prázdnin se koná cvičení na balonech i v úte-
rý.
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ
V srpnu 2006:
1. 8. a 8. 8. Pilates od 17.30 hod., aerobic mix od 18.30 hod.
pod vedením Blanky Hurárové

VÝTVARNÉ KURZY 
Věra Machalínková, Dům kultury Zlín, III. et./322, 
informace - tel. číslo 728 989 184
Prázdninové kurzy:
Večerní kresba podle modelu, vyučuje R. Hábl, ak. malíř
Termín 21. - 26. 8. vždy od 17 hod. Cena jednoho termínu
950 Kč. 
Kurz textilních technik - tisky a mramorování ve dnech
17.- 19. 8. vždy od 9 hod. Do kurzu je nutno přihlásit se pře-
dem. Cena: 750 Kč 

NABÍDKA VÝTVARNÝCH KURZŮ
ve školním roce 2006/07:
Výtvarné kurzy pro děti (Po, St, Pá), večerní kresba podle 
modelu (Pá od 18.15 h), malířské techniky (Út a St od 18 h),
modelování a kresba (St od 18 h), knihařský kurz (Čt od
17,30 h)
Zápis do výtvarných kurzů se koná 28. - 30. 8. od 10 do
16.30 hod. v místnosti 322 v DK.
Výstava ve III. etáži DK:
Výtvarné práce dětí kurzu v DK - srpen.

DŮM KULTURY

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

e-mail: chp.zlin@charita.cz

Komplex obchůdků Chráněného pracoviště s výrobky chrá-
něných dílen otevřen po-pá 9.30-17 h a při kulturní akci.
Kavárna s galerií otevřena pro veřejnost po-pá 14-18 h.
Vstupné na akce pořádané Charitou Zlín dobrovolné. 

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

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Stálá výstava: Jiří Salajka, Herbert Kisza, Petr Melan, Ota
Janeček
Otevřeno: Po - pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, so 9 - 12 h

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

Otevřeno: po-pá 12.30-18.00 hodin

GALERIE POD RADNICÍ A GALERIE KAFÍRNA

Průběžně trvá smíšená prodejní výstava.
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hod.
Info: www.galerieatelier.cz

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

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

Stálá výstava
J. Fišerová, Z. Gavlasová, M. Halva, I. Hartinger, I. Holéciová,
M. Hujíček, M. Chury a další.
Otevřeno: út - pá 10 - 13 h, 14 - 18 h, so 9 - 12 h

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

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

Po dobu prázdnin zavřeno, pracovníci institutu se těší
v září na setkávání s návštěvníky. 

OC Čepkov 
tel.: 577 001 122, 777 701 583

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM 06
12. 9. GRAVE (SWE), KATAKLYSM (CAN), ORIGIN (USA) -

death metalový večer
16. 9. DRUM’ N’BASS PARTY - tentokrát se zahraniční

účastí.
23. 9. ROCKOVÁ DVANÁCTKA - trojkoncert vítězů soutěže

AZ Rádia
30. 9. HORKÝŽE SLÍŽE - koncert jedné z nejúspěšnějších

slovenských kapel
6. 10. W.A.S.P. - koncert americké glam-rockové legendy

14. 10. DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND - možná uslyšíme
i jez, jez, jez!, 

17. 10. KÁŤA A ŠKUBÁNEK - divadlo pro děti
21. 10. ŠKWOR - koncert
28. 10. PSÍ VOJÁCI - legendární kapela 

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

S výjimkou čítárny a studovny budou od 31. července do
20. srpna Ústřední knihovna a obvodní knihovny uzavřeny.
Do 31. srpna platí prázdninová provozní doba (viz červenco-
vé číslo Magazínu Zlín).
Pobočky knihovny budou uzavřeny po celý měsíc srpen.

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
22. srpna 10 - 12 h: Internet na první pokus
24. srpna 10 - 12 h: Internet pro nezaměstnané
28., 29. a 30. srpna 10 - 12 h: Základy práce s internetem
pro seniory (třídenní kurz)
31. srpna 10 - 12 h: Elektronická pošta pro začátečníky

Do kurzů je nutno se přihlásit na telefonu 577 210 018, lin-

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

MASTERS OF ROCK CAFE

ALTERNATIVA

GALERIE
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ka 126 nebo 122, nebo na e-mailu: jtomancova@kfbz.cz.
Kurzy jsou bezplatné.

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
srpen: Výstava prací dětí DDM ASTRA 

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
srpen: Co jsme za rok vytvořili - výstavka prací dětí DDM
ASTRA

Obvodní knihovna Malenovice
srpen: Výtvarné práce dětí MŠ Malenovice, tř. Svobody

DDM Astra, Družstevní 4514, tel.: 577 142 742
email: ddmastra@volny.cz, www.ddmzlin.sweb.cz

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková), ddmastra@volny.cz 
31. 7. - 4. 8. Letní příměstský tábor, cena: 800 Kč. 
Pro děti od 6 do 14 let.
Exkurze, výlety, koupaliště a spousta her a zábavy.
Stravování zajištěno.

Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová) 
simkova.ddmastra@volny.cz, petra.brodinova@seznam.cz
29. 7. - 5. 8. Letní tábor - Zlatá horečka - dobrodružné rý-
žování zlata, místo - Soláň, horský hotel Čarták, cena 2400
Kč, pro děti 6 - 14 let. 
Přihlášky: tel. 577 142 297, 732 256 639, 
simkova.ddmastra@volny.cz, ing. Dagmar Šimková

DDM Astra, Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky 
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz
Nové kroužky ve školním roce 2006/2007:
Madlenka - pro šikovná děvčata - různé výtvarné techniky,
vyšívání, keramika
Pinokio - divadelní dílna - loutkové, činoherní divadlo, spo-
luúčast při tvorbě scény, loutek
Kalanetika s hlídáním dětí - pro maminky na MD, které si
chtějí zacvičit
Zápis do keramiky 11. 9. od 13 do 17 hodin.

Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz
Nové kroužky ve školním roce 2006/2007:
Shiatsu - pro mládež a dospělé.
Podmořský život - pro děti 7 - 12 let. Povídání, besedy, ex-
kurze a výlety, praxe.

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz
Nové kroužky ve školním roce 2006/2007:
Ateliér tvorby - pro chlapce i dívky od 3. třídy
Šikulové - pro chlapce a dívky od 1. třídy
Kroužek RC auta 1:10 - pro děti 9 - 15 let

Hledáme externího vedoucího zájmového kroužku plasti-
kový modelář.

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI BUDOVY

31. 7. - 11. 8. Evžen Jecho: Fotografie
Autor snímků, pedagog E. Jecho, se zabývá také literaturou
a grafikou. Výstava představí průřez jeho fotografickou tvor-
bou. 

14. 8. - 30. 8. Bouřlivé dny
V souvislosti se známým motoristickým podnikem Barum
Rally své snímky z atraktivního prostředí světových automo-
bilových soutěží představí fotografové Petr Lusk a Marek Felt. 

VÝSTAVY V DALŠÍCH ETÁŽÍCH
Do 29. 9. Výtvarná umění FMK (ve 13., 14. a 15. etáži)
V hlavních chodbách uvedených etáží vystavují svá nejlepší
díla studenti programu Výtvarná umění Fakulty multimedi-
álních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Výstavy jsou volně přístupné ve všední dny od 7 do 17 hodin. 

EXPOZICE 21 - STÁLÁ INSTALACE, 2. ETÁŽ BUDOVY
Stálá prezentace budovy s naučnými panely věnovanými his-
torii Baťova mrakodrapu. 
Expozice 21 je volně přístupná každý den od 7 do 22 hodin.
Od 17 h je budova přístupná pouze vchodem ve 2. etáži -
vstup od bývalého továrního areálu.
Více informací o akcích na www.kr-zlinsky.cz v sekci kul-
tura. 

BAŤŮV MRAKODRAP

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

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

Do 4. 8. MC uzavřeno 
7. 8. - 11. 8. MC otevřeno od 8 do 14 hod. 

14. 8. - 18. 8. Příměstský tábor (pro veřejnost MC uzavřeno) 
21. 8. - 31. 8. MC otevřeno od 8 do 14 hod. 

OD ZÁŘÍ NABÍZÍME TYTO KURZY:
PO 17.30 h Břišní tance - pokročilí - Mgr. Pavla Boudová,

tel.: 608 860 252
ÚT 17.30 h Břišní tance - začátečníci - Mgr. Pavla Boudová
ST 9 - 12 h Tvořivá středa, 10 h Masáže kojenců - p. Do-
razilová, tel.: 604 256 266, 16 h Kurz předporodní péče - 
pí Dorazilová, ČT 10.30 h Kolo, kolo mlýnský - tancování,
zpívání při klavíru, 16 h Kurz předporodní péče
PÁ 9 h Angličtina pro maminky - začátečníci - ing. Iva Tichá,
10.30 h Cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková.
Bližší informace na uvedených číslech nebo přímo na tel. 
MC - 577 103 384

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

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

Po celou dobu prázdnin omezen provoz herny na Po a St od
8 do 14 hod. Hlídání po včasné telefonické dohodě.
Zápis dětí do kroužků na školní rok 2006/2007:
Výtvarná dílnička od 4 let, školka - předškolka od 3 let, pro-
gram pro děti bez maminek
Od 28. 8. do 3. 9. 2006 DOVOLENÁ - zavřeno.

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

Otevřeno: od pondělí do pátku od 12.30 do 18.30 hodin
pro děti a mládež 6 - 17 let

Každé pondělí vás čekají testy, hádanky, bludiště, dobro-
družství DRAČÍ DOUPĚ, v úterý můžete tvořit, kreslit a za-
cvičit si AEROBIC, ve středu sportujeme, pořádáme turnaje
a soutěže, ve čtvrtek je výtvarný ateliér - práce s hlínou, roz-
voj tvořivosti, v pátek pouštíme filmy a hrajeme Dostihy,
Osadníky z Katanu, playstation, šachy apod.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Otevřeno denně od 8.30 do 16.30 hod.
Do 4. 8. bude SVČ zavřeno

NOVINKA: 
Počítače hrou - každou středu od 16 do 17 h základy PC
a internetu pro děti
8. 8. Test "Co víš o České republice"

15. 8. Zkoušky rychlosti - "Rybolov"
22. 8. Namaluj si vlastní mapu "Za pokladem"
30. 8. Turnaj ve stolním tenise
31. 8. Loučení s prázdninami

- sportovní soutěže se sladkými odměnami

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

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

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

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

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

Připravujeme
10. září v 19 hod. - Academia centrum UTB Zlín
William Douglas Home: KACHNA NA POMERANČÍCH
Skvělá komedie o věčných problémech, které přináší soužití
dvou lidí.
Hrají: V. Žilková, M. Stropnický, J. Šťastný / M. Pešek, 
K. Jandová / A. Hanychová
(přeložené představení z 20. června)

26. září v 19 hod. - Academia centrum UTB Zlín
Neil Simon: POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Divadelní komedie ze života, který může být veselý i smutný,
důležité ale je brát ho s humorem.

AGENTURY

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

MATEŘSKÉ CENTRUM
Hrají: J. Švandová, S. Nálepková, P. Trávníček, R. Vojtek, 
D. Šinkorová/M. Bittnerová a další.

25. října v 19 hod. - Academia centrum UTB Zlín
Bricaire Lassayques: 
VELKÁ ZEBRA aneb JAK ŽE SE TO JMENUJETE
Skvělá komedie. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová / J. Jež-
ková, J. Dulava a další.

AGENTURA FOTOŇ
Sokolovna Malenovice, ing. Pavel Jurutka

tel. 728 362 386 

ZELENÁČOVA ŠOPA
Hudební a divadelní klub, www.sopa.cz, sopa@sopa.cz, 

info tel. 577 434 414

Další program najdete na internetové adrese.

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

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

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 13. a 27. 8.
od 14 do 19 hodin. 

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

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Pondělí 7. srpna v 10 hodin - Velké kino
ZKROCENÁ HORA
USA-2005-134 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(15)
Příběh lásky a přátelství dvou mladých mužů - rančera a kov-
boje. Film získal 3 Oscary za rok 2005 - za režii, hudbu a scé-
nář. Režie: Ang Lee 

Středa 23. srpna ve 14 hodin - Velké kino
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ČR-2006-113 minut-premiéra-Falcon-(0)
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha. V hlavních 
rolích A. Polívková, E. Holubová, B. Klepl, J. Štěpánková, 
K. Fialová. Režie: Jiří Vejdělek 

Kino Květen v Malenovicích v srpnu pro FKS nehraje. 

Vstupné 25 Kč. Změna programu vyhrazena

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

Pozorování pro veřejnost se koná v průběhu prázdnin za
příznivého počasí pouze v pondělí a pátek od 21.30 hodin. 
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

Salesiánský klub mládeže Zlín, Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

SKM Zlín realizuje projekty podpořené EU 

Prázdninový provoz SKM: otevřeno 21. - 31. 8. 17 - 20 h
Aktuální program viz nástěnky

Ve šk. roce 2006/2007 budou opět probíhat zájmové
kroužky.
Veškeré informace a přihlášky obdržíte na recepci klubu.

Zájmové kroužky:
Zpívání (dětská schola), výtvarný, kouzelnický, tenis, kera-
mický - děti, keramika
- dospělí, kytara, dramaticko - pohybový, malá kopaná, mo-

delářský, středověký
- chlapci, volejbal 

Novinka - od září 2006 bude středisko také otevřeno
v úterý od 14.30 do 18 hod.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

HVĚZDÁRNA ZLÍN

KLUBY DŮCHODCŮ

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektro-
nické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiš-
tě.

Nabízíme možnost pronájmu hřišť pro tenis a nohejbal vč.
umělého osvětlení.
Termíny lze zajistit dlouhodobě, osobní domluva - v otevírací
době střediska.

Připravujeme: FESTIVAL POD VĚŽÍ 2006 29. 9. - 1. 10.

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI

Taneční hodiny - PODZIM 2006

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
- tradiční kurzy samozřejmě ve společenském oblečení
- profesionální výuka ručená profesním Svazem učitelů 

tance
Zápis: v září - Dům kultury 12 - 16.30 h
Kurzy - pro studenty - žáky středních, učňovských i vyso-
kých škol
Základní - pokračovací - speciálky
Kurzy - pro děti 7 - 12 let - taneční, pohybové, disco, ma-
žoretková skupina
Kurzy - pro dospělé - základní - pokračovací, věk neroz-
hoduje, 
Taneční kroužek pro kluky a holky věk 8 - 12 let
NOVINKA! D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů pro děti a mládež ve věku 
13 - 17 let.
Stanete se členem celorepublikového DANCE CLIP CLU-
BU.
Můžete se zúčastnit soutěží tanečních videoklipů.
Každý čtvrtek od 17 hodin v Domě kultury ve Zlíně, sál č. 221
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata 
a další.
- pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
TANČÍRNA - pro všechny tancechtivé, věk nerozhoduje!
Taneční večery různého žánru s kapelou nebo reprodukova-
ná hudba
Taneční kavárna hotelu Moskva - Club R.E.M.

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

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

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

Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci a pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
- pro skupinky i jednotlivce
Baby klub od 5 let 
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na spor-
tovní společenský tanec.
Junior klub od 12 let
Systematická příprava pro sportovní společenský tanec.
Sportovní společenský tanec a plesové choreografie
Profesionální vedení pro mládež od 15 let
Moderní taneční směry od 12 let
Senior klub soutěžní i amatérský tanec bez omezení věku.
Individuální lekce a semináře s předními českými lek-
tory.

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

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
vás zve na pravidelné letní kurzy orientálního tance a na in-
tenzivní výukové semináře v novém prostoru v budově
Business line v Lorencově ulici.
Od září nové kurzy začátečníků - informační schůzka středa
6. 9. v 16.30 h a v 19.30 h. 
Počet lidí omezen - rezervovat místa si můžete již během srp-
na.
Informace na tel.: +420 608 751 645, www.delila.cz

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

POZOR! Od června změna věkových skupin ve střediscích
T klubu!

Po dobu letních prázdnin je otevřeno pouze středisko T klu-
bu DOMA v Divadelní ul.
Klub je přístupný dětem a mládeži od 9 do 18 let. 
Vstup volný. 

UNIE KOMPAS

TANEČNÍ ŠKOLY
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Provozní doba:
Do 11. 8. otevřeno každou středu a čtvrtek od 14 do 20 hod.
14. 8. - 22. 8. zavřeno
23. - 24. 8. otevřeno 14 - 20 hod.
Od 28. 8. otevřeno denně od 14 do 20 hod.

Tel. 577 914 180

Zlínská zoologická zahrada je otevřena každý den v roce.
Během letního období mohou návštěvníci využívat ke vstupu
do zoo obou pokladen - hlavní i sezonní. V červenci a srpnu
pak každý den probíhají u vybraných expozic komentovaná
krmení, která se řídí dle daného časového harmonogramu.
Těšit se na ně můžete každý všední den včetně víkendů 
a státních svátků.

Otevírací doba zoo: 
letní období (duben - září): 8.30 - 18.00 h, 
pokladna: 8.30 - 17.30 h

Otevírací doba zámku Lešná: 
všední dny (kromě pondělí): 9 - 16 h
soboty, neděle, svátky: 9 - 17 h

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

ANGELICA, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)
Studio zdraví:   
10. 8. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnostika na
EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů z konečků
prstů
16. 8. PhDr. J. Trochtová: Psycholog. poradenství, diagnos-
tika pro mládež i dospělé
17. 8. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdravotních
problémů pomocí vaší karmy, aromaterapie, detoxikační pro-
gramy
21. 8. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů meto-
dou návratu do minulých životů
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170 
nebo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h, tel. 577 217 031, 
e-mail: jindra.muzna@quick.cz 

STUDIO KRÁSY A ROZVOJE OSOBNOSTI:
Poradenská činnost  v oblasti vizáže, barevné vzorkovni-
ce, test barev, líčení, odívání a další.
Novinka: Prázdninový večer pro ženy - 15. 8. v 18 h - poví-
dání o líčení a odívání, výprodej kosmetiky. (Účast nahlaste
na tel. 737 524 390). Astroporadna, zenový tarot.
Informace o poradnách a objednávky: mob. 737 524 390, tel.
577 217 031 nebo e-mail: milena.centrum@quick.cz. 
Při objednání přes e-mailovou poštu uveďte telefonní kon-
takt.

REFLEXNÍ LYMFATICKÁ TERAPIE
Školení reflexní lymfatické terapie se uskuteční ve dnech 
18. - 20. 8. ve Zlíně. Cena 2500 Kč. Terapie je vhodná pro
každého (i laika), kdo chce pomoci při zlepšení funkce 
pohybového aparátu, bolestech hlavy, zad i při jiných blíže
neurčených problémech na těle i duši.
Bližší informace na tel. 608 615 484.

HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
Nabízí v příštím školním roce pohybovou výuku pro děti
a otevírá tyto obory:
Hudebně taneční 
Babyškolička pro děti s rodiči- pro děti 2 - 3,5 let
Hudebně taneční -  pro děti 3 -7 let
Taneční skupina Cat -  pokročilá děvčata 6 - 8 let
Sportovní  - Kocouři -  pro chlapce 3,5 - 7 let
Novinka! Hudebně pohybové a dramatické kurzy pro děti
v sále na Čepkově:
Maminko, tatínku, běž si nakoupit! 
Každé úterý od 16 h - děti 4 - 7leté, od 17 h - děti 7 - 11leté.
Zápis od 25. 8. 2006,  
informace na tel. 607 606 928 a www.kotata-zlin.cz

SEMINÁŘ SE SIMONOU KRÁLOVOU
Ovlivňují karty váš život, nebo život karty? Seminář se
Simonou Královou se koná 23. 9. od 10 hodin v hotelu Lázně
Kostelec. 
Bližší informace na tel.: 777 893 315

JAZYKOVÉ LÉTO S AGENTUROU "S"
Pro všechny zájemce němčiny a angličtiny, kteří chtějí využí-
vat léto ve Zlíně, jsou připraveny intenzivní kurzy.
Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo tel.
577 218 290, 728 961 836

AGENTURA HARMONIE POŘÁDÁ 
Pobyty pro nezadané:

RŮZNÉ

ZOO ZLÍN

Vysočina 12. - 18. 8. nebo 3denní pro různé věkové kate-
gorie
Řecko, Černá Hora, Itálie - Ischia, Španělsko,
Chorvatsko!
Fotoseznamka a poradenství v oblasti seznamování!
Bližší infor. na tel.: 577 436 113, 602 779 579, 732 919 919,
www.seznamka-harmonie.cz

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ
VZTAHY 
U náhonu 5208, tel. 577 210 809, 
e-mail: poradna.zlin@volny.cz, www.volny.cz/poradna.zlin

Kurz komunikačních dovedností v partnerských vztazích
Je zaměřen na zdokonalení v partnerské komunikaci, vhod-
ný i pro osamělé s problémem při navazování vztahů.
Podzimní běh kurzu začíná  3. 10. 2006.  
Celkem 7 setkání se koná každé úterý od 16 do 17.30 hod. 

Každou první středu v měsíci od 15.30 hod. problematika
domácího násilí.
Osobně, bez nutnosti se objednat, možnost anonymity, zaru-
čena mlčenlivost. Přítomna je sociální pracovnice i psycholog,
zajištění právní pomoci. 
Možný též telefonický nebo e-mailový kontakt.         

KONVERZAČNÍ KURZY NĚMČINY A ANGLIČTINY
začnou 11. 9. ve Zlíně. Novinka: dopolední výuka.
Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo tel.
577 218 290, 728 961 836.

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ZLÍN
Pořádá ve školním roce 2006/07 kurz znakového jazyka
pro veřejnost.
Přihlášky a informace ve stacionáři ČUN, Burešov 4886 (na-
proti Kauflandu).
Bližší informace na cun.zlin@volny.cz, tel/fax: 577 210 640.

PŘEDNÁŠKY KATEŘINY TREIBEROVÉ
Chcete se zbavit akutních potíží? Mám dar léčit. Přijedu kam-
koliv, i domů. 
Informace a objednávky na přírodní léčení denně na tel. 
776 356 092.
K. Treiberová zasvěcuje do Reiki I, II i III. st.  

NADACE HNUTÍ GRÁLU  
pořádá 17. 8. v 17 hod. přednášku "V jemnohmotné dílně
bytostných - Moravské květy".
Koná se v kinosále Centroprojektu, přednáší Petr Soldán.

SONŽ, PORADNA PRO ŽENY
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.
V budově Regina v Divadelní 6, v klubovně Katakomby od
15.30 do 17.30 - každý 1. a 3. pátek v měsíci.
25. 8. Zahájení 4. sezony pravidelných klubových schůzek
bude v přírodě. Sraz v 15 h před budovou Regina na
Divadelní 6. Tentokrát posezení se zpěvem lidových i nelido-
vých písní u táboráku na zahradě U Boženky. Odchod spo-
lečně v 15.30 h. Pro pozdní příchozí bude cesta vyznačena.

ALBI-JAZYKOVÁ ŠKOLA
vyhlašuje zápis do jazykový kurzů AJ, NJ, FJ, ŠJ. Koná se
v kanceláři školy v centru Zlína. Škola nabízí intenzivní kurz
AJ při týdenní dotaci 12 vyučovacích hodin týdně se zaměře-
ním na přípravu na mezinárodní zkoušku PET nebo FCE. 
Adresa: Bartošova ulice 4393, 760 01 Zlín, 
telefon: 774 412 525
www.albi-js, e-mail: albi-js@centrum.cz

PRO VŠECHNY NEZADANÉ
Žďárské Vrchy 12. - 18. 8. nebo 3denní pro různé věkové ka-
tegorie
Tatry 17. - 23. 9. pro věkovou kategorii do 45 let
Černá Hora, Španělsko, Itálie-Ischia
Informace: Agentura Harmonie, nám. Míru 61
Tel.: 577 436 113, 602 779 579, 732 919 919, info@seznam-
ka-harmonie.cz

AGENTURA VICTORIA
tel. 777 58 53 11 nebo zelinkova.lenka@centrum.cz
Letní kreativní kurzy
24. 8. v 16 hod. - Nová decoupage
Vytvoříte si obrázek na kachličce. 
31. 8. v 16 hod. - Savení trička
Na kurzu si vytvoříte triko pomocí sava a spec. rozprašo-
vače.
Místo konání obou kurzů: regenerační a masérské centrum
Elisté, Vodní 105, Zlín

VÝTVARNÉ ATELIÉRY PRO DĚTI
Galerie K+P Skřivánkovi ve spolupráci s francouzským ateli-
érem pořádají Letní výtvarné ateliéry v době 7. - 11. 8. od
9 do 12 hod. pro děti od 6 do 15 let. Uskuteční se v 9. ZŠ Šte-
fánikova ul.
9. srpna od 14 do 17 hod. - Batikovaná středa
Děti se seznámí s dekoračními technikami a jejich aplikací
na různé materiály.
Vernisáž nejlepších prací se koná 24. 8. v galerii
Skřivánkových, kde se uskuteční i česko - francouzský hap-
pening.
Bližší informace na tel. 577 437 651 nebo 604 563 721.

Srpen  v  ku l tu ře

16. 6. 2006
Jakub Tlusták, nar. 11. 2. 2006, Podvesná
Kateřina Ďuláková, nar. 10. 2. 2006, Podlesí
Martin Huleja, nar. 27. 2. 2006, Lorencova
Daniel Jílek, nar. 11. 3. 2006, Lorencova
Marek Valkovič, nar. 13. 3. 2006, Jílová
Martin Pelíšek, nar. 6. 3. 2006, Kvítková
Matyáš Hauser, nar. 12. 2. 2006, Podlesí
Eva Viceníková, nar. 1. 3. 2006, Na Honech
Petr Chmelař, nar. 12. 3. 2006, Podlesí
Monika Masarová, nar. 3. 3. 2006, Budovatelská
Martin Konečný, nar. 9. 3. 2006, Podlesí
Markéta Grebeňová, nar. 28. 3. 2006, U Trojáku
Karolína a Valentýna Recovy, nar. 19. 1. 2006, Bří Sousedíků
Adam Chlup, nar. 25. 2. 2006, Jílová
Vít Havrlant, nar. 2. 3. 2006, Klabalská
Vendula Bednaříková, nar. 2. 3. 2006, Zálešná
Mikis Kotopulos, nar. 19. 1. 2006, Přílucká
Matyáš Dalajka, nar. 13. 3. 2006, Na Honech
Hana Rozmahelová, nar. 1. 3. 2006, tř. 3. května, Malenovice
Petr Jurčák, nar. 7. 3. 2006, Paseky, Želech. nad Dřev.
Diana Vyvlečková, nar. 5. 3. 2006, Klečůvka
Karolína Kučerová, nar. 1. 1. 2006, Lorencova
Martin Mezírka, nar. 21. 2. 2006, Sokolská

23. 6. 2006
Filip Huňa, nar. 29. 3. 2006, Slezská
Adam Kotas, nar. 20. 3. 2006, Školní
Martina Přikrylová, nar. 7. 3. 2006, SNP
Jakub Kadlec, nar. 21. 3. 2006, Ševcovská
Sára Bartončíková, nar. 16. 3. 2006, Dřevnická
Tadeáš Stránský, nar. 3. 3. 2006, Středová
Adéla Chodurová, nar. 5. 4. 2006, Jílová
Jakub Heinrich, nar. 2. 1. 2006, Jílová
Vojtěch Ingr, nar. 20. 3. 2006, Komenského, Malenovice
Dalibor Mikuš, nar. 31. 3. 2006, Pod Vinohrady, Louky
Alexandr Maxmilián Tesárek, nar. 11. 3. 2006, Prostřední
Michaela Egnerová, nar. 31. 3. 2006, 2. května
Adéla Doleželová, nar. 27. 3. 2006, Lesní čtvrť
Daniela Budínová, nar. 28. 3. 2006, Tyršova, Malenovice
Karin Hnilicová, nar. 20. 3. 2006, Podvesná
Klára Mikešová, nar. 17. 3. 2006, Vršava
Kristýna Kováčová, nar. 26. 3. 2006, U Trojáku
Adéla Vondrová, nar. 10. 3. 2006, Zálešná
Jan Běhunčík, nar. 24. 3. 2006, Květná, Kostelec
Lucie Krhovská, nar. 19. 3. 2006, Příkrá
Adam Jecho, nar. 24. 3. 2006, Nová, Malenovice
Anna Šilhavíková, nar. 4. 2. 2006, Jahodová, Mladcová
Daniel Barbořík, nar. 31. 3. 2006, Anenská, Jaroslavice

3. června, zámek Lešná:
Tomáš Hůrek, Monika Šalenová (Otrokovice, Zlín)
Přemysl Alex, Ivona Křivdová (Holešov, Zlín)

3. června, hrad Malenovice:
David Rosman, Petra Daníčková (Zlín, Zlín)
Pavel Trčala, Irena Šindelová (Zlín, Zlín)
Robert Majer, Radka Hutěčková (Zlín, Zlín)

9. června, radnice:
Martin Konečný, Vlasta Mikundová (Zlín, Zlín)
Zdeněk Babjar, Hana Suchomelová (Zlín, Zádveřice-Raková)

10. června, radnice:
Jiří Jukin, Marie Marková (Zlín, Zlín)
Radek Škrabal, Bohdana Niedobová (Zlín, Zlín)
Miroslav Lošák, Eva Vozdecká (Zlín, Zlín)
Lubomír Januška, Markéta Helešicová (Fryšták, Zlín)
Michal Bartoš, Jana Výsmeková (Veké Losiny, Zlín)
Pavel Páral, Daniela Trebalová (Znojmo, Zlín)
Jindřich Vidlář, Dana Číhalová (Zlín, Zlín)

10. června, zámek Lešná:
Pavel Šenovský, Jana Tesáčková (Zlín, Otrokovice)

16. června, radnice:
Vladimír Chytil, Josefa Koutníková (Zlín, Zlín)
Karel Drápal, Vlasta Vašková (Přerov, Zlín)

17. června, radnice:
Jaroslav Holý, Ivana Swirschová (Mysločovice, Zlín)
Josef Vyskup, Dagmar Topičová (Zlín, Zlín)
Miroslav Rosík, Veronika Bočková (Zlín, Zlín)
Jiří Zámečník, Iveta Navrátilová (Zlín, Vsetín)
Adam Beneš, Hana Malúšová (Zlín, Zlín)
David Kafka, Bohdana Kovářová (Zlín, Zlín)
Karel Koutňák, Jitka Rakušanová (Zlín, Zlín)
Vojtěch Bartoš, Iwona Mariola Huloková (Zlín, Polsko)
Daniel Mrázek, Gabriela Geherová (Zlín, Lechotice)

17. června, zámek Lešná:
Geoffrey Rees Coleman, Jana Ungarová (Velká Británie, Zlín)
Gary John Blackmore, Olga Šanderová (Velká Británie, Zlín)

23. června, radnice:
Jan Ševčík, Marcela Holeňáková (Zlín, Zlín)
Ivo Klůz, Zdeňka Hejtmánková (Zlín, Zlín)
Pavel Malík, Irena Čechmanová (Zlín, Zlín)

24. června, radnice:
Vladimír Schütz, Libuše Valoušková (Zlín, Tlumačov)
Vladislav Randa, Bohumila Kučerová (Zlín, Zlín)
Milan Smola, Lenka Svobodová (Zlín, Zlín)
Přemysl Heneš, Jana Březíková (Zlín, Zlín)
Michal Bernatík, Michaela Matůšová (Březůvky, Zlín)
Marian Červinka, Monika Krajčová (Zlín, Zlín)
Michal Lubínek, Marie Juráňová (Zlín, Zlín)
Zdeněk Pravda, Daniela Fišerová (Zlín, Zlín)
Martin Beneš, Zuzana Maximiliánová (Olomouc, Zlín)

24. června, zámek Lešná:
Richard Dvořák, Milena Drmolová (Zlín, Zlín)
Karel Šik, Marta Pešlová (Zlín, Zlín)
Jan Kazík, Lenka Surá (Zlín, Zlín)
Radim Buršík, Hana Ťopková (Zlín, Zlín)
Rudolf Albrecht, Helena Pavlíková (Praha, Zlín)

SŇATKY - ČERVEN 2006

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – SRPEN 2006

90 let Marie Votánková        
Jindřiška Hlaváčková     
Antonín Sedláček        
Anna Vinklerová      

91 let Marie Polášková       
Božena Mlýnková       
Ludmila Polanská       

92 let Marie Vrtělová        
Marie Mikeštíková       
František Karlík          
Marie Navrátilová     

93 let Marie Machalová       
Anna Dvořáková      
Václav Ondroušek      
Růžena Prokopová      

94 let Helena Šivicová       
95 let Ludvík Sunek          

Františka Poslušná        
96 let Marie Krajčová        

Jan Pietsch        
Ludmila Vašátková       
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Pfiehled o plnûní rozpoãtu mûsta Zlína za rok 2005

FINANCE POD DROBNOHLEDEM

Dne 24. září 2004 byl rozeslán ve Sbírce zákonů pod číslem
500 nový správní řád, čímž se završila více než šestiletá práce
na rekodifikaci správního řízení. Tento zákon nabyl účinnosti
dne 1. 1. 2006.

Jedna ze základních myšlenek nového správního řádu defi-
nuje veřejnou správu jako službu veřejnosti a ukládající všem,
kteří plní úkoly vyplývající z působnosti správního řádu, chovat
se obdobně jako subjekty poskytující běžné občanskoprávní
služby. Tento předpoklad však neodráží skutečnou povahu ve-
řejné správy.

Správní řád se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněpráv-
ní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na
vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při
výkonu samostatné působnosti.

Správní řízení se vede v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád. Konkrétně přestupkové oddělení odboru práv-
ního Magistrátu města Zlína má v kompetenci řešit přestupky
zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití
a majetku. Tyto řeší na základě zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "pře-
stupkový zákon"), který je zvláštním zákonem, dále pak postu-
puje dle zákona č. 500/2004 Sb., a to v případech, které zvlášt-
ní zákon neupravuje. Podkladem pro zahájení řízení
o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie
nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestup-
ku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo po-
stoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Po obdržení těchto oznámení dochází ke kvalifikaci, kdy
v případě, že správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro
postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bez-
odkladně, nejpozději do šedesáti dnů.

V zahájeném přestupkovém řízení jsou účastníky řízení
obviněný z přestupku, poškozený (pokud jde o projednávání
náhrady majetkové škody způsobené přestupkem), vlastník vě-
ci (která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení tý-
kající se zabrání věci), navrhovatel, na jehož návrh bylo za-
hájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1. Tito jsou
taxativně stanoveni v přestupkovém zákoně pod § 72, který má
v přestupkovém řízení přednost před výčtem účastníků řízení,
kteří jsou určeni v § 27 správního řádu, který určuje účastníky
řízení všeobecně. 

Osoba, která oznámí jednání mající znaky přestupku, je
ze strany správního orgánu projednávajícího přestupky brá-
na jako svědek, a to v případech, kdy nesplňuje podmínky
účastníka řízení, viz. výše (§ 72). Tato osoba se tudíž nestává
automaticky účastníkem řízení, ale pouze splňuje-li definici dle
ust. § 72 přestupkového zákona. Po provedeném řízení je ze
strany správního orgánu vydáno rozhodnutí, které je ozna-
mováno pouze účastníkům řízení, tedy výsledek řízení se
neoznamuje svědkům. Rozhodnutí se účastníkům oznamuje
doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních ru-
kou nebo ústním vyhlášením. 

Pokud je obviněný ve správním řízení shledán vinným, je to-
muto uložena finanční pokuta, jejíž výši stanoví zvláštní zákon.
Dále je obviněnému při uznání viny uložena povinnost na-
hradit náklady správního řízení, jejichž výše je v současné
době 1 000 Kč, tato výše je upravena vyhláškou Minister-
stva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální část-
ka nákladů řízení o přestupcích, v platném znění. 

Proti rozhodnutí správního orgánu se může odvolat v pl-
ném rozsahu jen obviněný z přestupku a, jde-li o mladistvé-
ho, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonáva-
jící sociálně-právní ochranu dětí. Poškozený se může odvolat
jen ve věci náhrady škody. Vlastník zabrané věci se může
odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje
zabrání věci. U přestupků, které lze projednat jen na návrh,
se může navrhovatel odvolat jen proti té části rozhodnutí,
která se týká vyslovení viny obviněného z přestupku nebo
povinnosti navrhovatele nahradit náklady řízení; může se
též odvolat proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 76 odst. 3). 

Včas podané odvolání proti rozhodnutí o přestupku má od-
kladný účinek, který není možno vyloučit.

Kateřina Svobodová,
vedoucí přestupkového oddělení MMZ

Postavení osob 
v pfiestupkovém fiízení

Vážení občané,
v minulém díle jsme ukončili sérii článků, ve kterých jsme vás se-

znamovali s rozpočtem statutárního města Zlína na rok 2006.  V dal-
ších článcích vás budeme informovat o přehledu hospodaření statu-
tárního města Zlína za rok 2005. Plnění rozpočtu statutárního města
Zlína za rok 2005 bylo schváleno  Zastupitelstvem města Zlína dne
29. 6. 2006.  Pro Vaši informaci vám předkládáme souhrnný přehled
hospodaření za loňský rok:

Příjmy za rok 2005 (v Kč)

Třída Název Částka v Kč
1 Daňové příjmy 875 464 038
2 Nedaňové příjmy 228 214 766
3 Kapitálové příjmy 268 936 117
4 Přijaté dotace 233 858 498
Celkem příjmy 1 606 473 419

Financování za rok 2005 (v Kč)

Položka Název Částka v Kč
8115 Změna stavu účtů - 207 778 536
8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 155 687 030
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých 

přijatých půjček - 71 127 746
Celkem financování - 123 219 252

Příjmy: 1 606 473 419
Financování: - 123 219 252
Úhrn: 1 483 254 167

Výdaje za rok 2005 (v Kč)

Oddíl Provozní Investiční Celkové 
výdaje výdaje výdaje

10 Zemědělství a lesní hospod. 4 796 887 97 207 4 894 094
21 Průmysl, stavebnictví, 

obchod a služby 7 776 254 830 459 8 606 713
22 Doprava 133 630 053 72 816 478 206 446 531
23 Vodní hospodářství 4 781 927 68 099 103 72 881 030
31 Vzdělávání 55 804 754 86 996 388 142 801 141
32 Vzdělávání 226 807 0 226 807
33 Kultura, církve a sdělovací 

prostředky 99 691 755 43 571 904 143 263 660
34 Tělovýchova a zájmová 

činnost 40 754 637 84 367 093 125 121 729
35 Zdravotnictví 20 293 411 1 031 000 21 324 411
36 Bydlení, služby 

a územní rozvoj 178 054 083 57 867 353 235 921 435
37 Ochrana život. prostředí 89 432 362 26 395 714 115 828 077
41 Dávky a podpory 

v sociálním zabezpečení 110 045 043 0 110 045 042
43 Sociální péče a pomoc 15 910 832 7 073 092 22 983 924
52 Civilní nouzové plánování 845 001 1 220 165 2 065 166
53 Bezpečnost 

a veřejný pořádek 37 441 928 3 755 131 41 197 059
55 Požární ochr. 

a integrovaný záchr. systém 3 121 126 623 769 3 744 895
61 Územní samospráva 

a státní správa 179 868 326 10 835 025 190 703 352
62 Jiné veřejné služby 

a činnosti 229 066 0 229 066
63 Finanční operace 31 361 976 0 31 361 976
64 Ostatní činnosti 3 608 059 0 3 608 059
CELKEM VÝDAJE 1 017 674 287 465 579 881 1 483 254 167

Vážení čtenáři, úvodem jsme vás seznámili s přehledem hospoda-
ření vašeho města za uplynulý rok a v příštím díle našeho miniseri-
álu si podrobněji rozebereme příjmy statutárního města Zlína za rok
2005.

Ing. Jana Holcová, ekonomický odbor
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Mezinárodní projekt Energy in Minds!, jehož hlavními účastníky jsou instituce a firmy čtyř 
měst ze čtyř zemí EU – Zlín z České republiky, Neckarsulm z Německa, Weiz-Gleisdorf z Rakouska 
a Falkenberg ze Švédska – má na komunální úrovni prokázat, že lze do roku 2010 ušetřit až  30 % 
energií z fosilních zdrojů. Cestou k tomu má být především zlepšení tepelně-izolačních vlastností 
budov, využití obnovitelných zdrojů energie a šíření informací o tom, jak snižovat  spotřebu, aniž 
by se to dotklo životní úrovně občanů. 

Přímými účastníky projektu ve Zlíně jsou:

Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
Teplo Zlín, a.s. jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
Ekosolaris, a.s. jako tuzemský dodavatel systémů pro využití obnovitelných zdrojů energie
Zelené bydlení, obč. sdružení jako zástupce spotřebitelů energií a koordinátor české účasti

Nejdůležitějším účastníkem projektu je ale občan – ať už jako realizátor energeticky úsporných 
opatření, které se s finanční podporou EU rozhodne uskutečnit, nebo jako příjemce informací. 

Bližší podrobnosti o možnostech zapojení do programu najdou všichni zájemci na informačním 
panelu, který je umístěn ve vestibulu zlínské radnice, na letáku, který je k dispozici v Informačním 
středisku radnice a na internetových stránkách www.chytraenergie.cz. 

Projekt je spolufinancován z prostředků 6. rámcového programu EU pro vědu a výzkum

úřadovně Magistrátu města Zlína v Loukách nebo na výše uvedené webové adrese.
Nenechte se prosím odradit „papírováním“, které je bohužel nutným zlem každého 
rozdělování veřejných financí. Organizátoři projektu se snažili celou proceduru jak to 
jen šlo zjednodušit a navíc jsou připraveni Vám s vyplňováním žádosti pomoci. Jen 
se o Vás musí dozvědět. K tomu slouží jednostránkový formulář 1. stupně žádosti 
(Registrace žadatele), jehož vyplnění by měl zvládnout opravdu každý.
A co se bude dít poté, kdy formulář odešlete nebo předáte osobně v podatelně 
Magistrátu města Zlína? Splňujete-li základní podmínky – jednou z nich je, že Vámi 
navrhované opatření bude realizováno ve vymezené demonstrační oblasti projek-
tu, což ale nutně neznamená, že musíte být „místní“ – budete vyzváni k předložení 
2. stupně žádosti. Ta už je složitější a předpokládá Vaši spolupráci s organizátory 
projektu. Ti jsou tu ale právě proto, aby s Vámi spolupracovali, takže se ani tohoto 
stupně nemusíte bát. A pak už následuje vyhodnocení Vaší žádosti komisí, kterou 
jmenuje Rada města Zlína. Základním kritériem hodnocení bude vedle projektova-
né úspory energií také ekonomická výhodnost navrženého opatření. Jinými slovy, 
komise bude dávat přednost řešením, která Vás budou stát co nejméně peněz, ale 
přinesou co největší efekt. Právě taková opatření Vám organizátoři projektu v případě 
Vašeho zájmu pomohou hledat. 

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU

w w w.chy t raene rg ie .c z

OBČANÉ PODÁVAJÍ PRVNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE
Koncem června již oddělení koncepcí Magistrátu města Zlína oficiálně registrovalo 
7 žádostí o dotaci z projektu Energy in Minds! Většina z nich se týká zateplování 
rodinných domků, zpravidla izolace fasády, stropů a výměny oken. Ve dvou přípa-
dech jde o komplexní rekonstrukci, zahrnující rovněž úpravu rozvodů tepla uvnitř 
domu a vylepšení tepelné bilance budovy instalací solárních kolektorů na ohřev teplé 
vody. Právě tato kombinovaná opatření přinášejí jejich realizátorům největší úspory
energií a životnímu prostředí minimum škodlivých emisí. Proto jsou preferována 
i v rámci projektu Energy in Minds!, což se mimo jiné projevuje ve výši dotace. 
Všechny informace o podmínkách přidělení dotace včetně formulářů příslušných 
žádostí získají zájemci v informačním středisku v přízemí zlínské radnice, v místní 
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EKOLOGIE NA ZLÍNSKU
Výroba a zpracování polymerních materiálů představuje jeden

z nosných směrů rozvoje průmyslu ve Zlínském kraji, České re-
publice i celé Evropě. Právě v této průmyslové oblasti sehrálo
propojení vědy, výzkumu a technologií v minulosti rozhodující
vliv. Není pochyb, že i další pokrok zde bude záviset na nových
výsledcích výzkumu a inovační kapacitě. Podpořit tyto snahy by-
lo i cílem semináře, který umožnil setkání studentů magister-
ského a doktorského studia s vybranými evropskými odborníky
z různých oblastí polymerní vědy i se širokou odbornou veřej-
ností.

Páteří odborného programu bylo 14 přednášek odborníků z ně-
kolika evropských zemí sledujících aktuální trendy v polymerní
vědě (např. polymerní nanokompozity, modelování a možnosti
modifikace struktury a vlastností polymerů, medicínské aplikace
plastů či otázky recyklace a životního cyklu výrobků z polymer-
ních materiálů). Po každé přednášce následovala diskuse a kro-
mě toho byla na závěr semináře zařazena i obecná panelová roz-
prava na téma Životní cyklus výrobků z polymerních materiálů.
Jednacími jazyky byly čeština, slovenština a angličtina.

Konečný počet účastníků byl výrazně vyšší, než se původně
předpokládalo - přesáhl stovku. Z tohoto počtu bylo asi 80 % stu-
dentů všech stupňů studia z mnoha univerzit z celé České
i Slovenské republiky. Zbytek účastníků byl zastoupen pracovní-
ky z průmyslu polymerů, výzkumných institucí či zkušebních la-
boratoří. 

V programu byl vyhrazen dostatek času nejen na diskusi
s přednášejícími a odbornou veřejností, ale také na setkávání
účastníků navzájem v rámci přestávek a společenského večera.
Ze samotné akce vyplynulo také několik dalších námětů, které by
se mohly uplatnit v dalších ročnících. Předpokládá se totiž, že na
základě tohoto úspěšného semináře bude vystavěn následný pro-
jekt letní školy s žádostí o podporu z fondů Evropské unie.

Doc. ing. Martin Obadal, Ph.D.
Ing. Roman Čermák, Ph.D.

POLYMER WORLD - 
Today and TomorrowS rozvojem environmentálního vzdělávání se do popředí zájmu dostává

nejen otázka, jak ekologicky hospodařit, ale také na základě jakých kritérií
vybírat ekologicky šetrné výrobky.

Veškeré zboží, které kupujeme, se na spotřebě energetických zdrojů
a znečištění prostředí ve větší či menší míře podílí. Některé jsou neekolo-
gické již ze své podstaty, u jiných je snaha negativní vlivy na životní pro-
středí minimalizovat.

K ekologickému hospodářství patří bezesporu potraviny, označované
zkratkou BIO. Ta zaručuje, že zboží bylo vypěstováno v souladu s přírodou
bez použití umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů
a syntetických látek. Pokud je takto značeno maso, zvíře mělo důstojný ži-
vot a netrpělo.

S čisticími prostředky je to ve srovnání s potravinami složitější. Prací
prášky představují chemikálie, zejména fosfáty, které způsobují problémy
ve vodních tocích a hlavně ve stojatých vodách (živiny pro "vodní květ"). Na
českém trhu však dosud existuje pouze málo takových, které lze považovat
za "ekologicky šetrné". Při výběru pracího prostředku se doporučuje dávat
přednost mýdlovým, s nižším doporučeným dávkováním.

Elektrické spotřebiče, jako chladnička, mraznička, pračka a myčka na
nádobí, spotřebují v domácnosti nejvíce elektřiny. Ekologické hospodářství
v tomto případě doporučuje důkladně zvážit, zda si domácnost nevybavit
moderním a úsporným spotřebičem, než nadále využívat starý přístroj s vy-
sokou spotřebou. Při rozhodování může pomoci i energetický štítek, který-
mi jsou elektrospotřebiče od roku 2001 povinně vybavovány.

Obaly výrobků tvoří převážnou část odpadu a jeho likvidace vždy způso-
bují problémy životnímu prostředí. Ekologickému pojetí je vlastní, že kro-
mě třídění odpadu na papír, plasty a sklo, rozděluje i jeho další složky.
Doporučuje prošlé léky odevzdávat zpět do lékáren, kovy do sběrných su-
rovin, bioodpad na zahradní kompost, apod.

Domácí ekologie a její podpora je součástí projektu Zelená pro Zlínský
kraj, který byl zahájen v březnu letošního roku. Jeho hlavním cílem je zís-
kat veřejnost pro aktivní účast při řešení environmentálních problémů.

Marek Adamík
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Ekoporadna, II. budova Městského divadla ve Zlíně
Tel.: 577 636 314, e-mail: eko4listek@seznam.cz, www.eko.ecn.cz
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Akademie III. vûku 
K rozšíření seniorského vzdělávání významně

přispěla také Akademie III. věku ve Zlíně. V le-
tech 2005 - 2006 se konal již třetí ročník, tento-
krát na téma "Moje město, můj kraj".

Akademie zpřístupňuje formou přednášek
a exkurzí poznatky, vědomosti a zkušenosti, kte-
ré mohou senioři využívat pro svůj osobní rozvoj.
Významnou roli zde sehrává také možnost kon-
taktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými
lidmi, navazování nových přátelství, překonávání
pocitu osamělosti či  nepotřebnosti.

Přednášky na různá témata uskutečnili volení
představitelé města a zaměstnanci magistrátu,
kteří přiblížili práci svých resortů a odborů, na-
př. PhDr. Irena Ondrová, Svatava Nováčková,
MUDr. Vladimír Řihák, PhDr. Zdeněk Szpak,
ing. Jana Pobořilová, ing. Vladimíra Pavlovová
a její tým aj. 

Moc se všem líbily i exkurze. Prohlídka všech
prostor Městského divadla i setkání s ředitelem
PhDr. A. Sobkem byly velmi zajímavé. Velmi pěk-
ná byla i exkurze na Městský úřad do Otrokovic

a následná bese-
da s MVDr. Mi-
šákem.

O činnosti
Městské policie
Zlín poutavě vy-
právěl její ředitel
ing. Jan Suchoň.
Poučily jsme se
i z přednášky
o alternativní
medicíně v podá-
ní PaedDr. Kare-
šové. Velmi pří-
jemně nás pře-
kvapilo nově zre-
kons t ruované
Gymnázium na
Lesní čtvrti. Ob-
divovaly jsme
krásné vybavení
školy a mnohé
z nás si mohly

porovnat, jak se změnily podmínky výuky. Pěkná
byla i prohlídka hvězdárny a oční kliniky ve
Slovenské ulici pod vedením MUDr. Smečky.   

Dne 12. června 2006 byl třetí ročník Akademie
III. věku slavnostně ukončen. Stalo se tak předá-
ním osvědčení primátorem statutárního města
Zlína Mgr. Tomášem Úlehlou. Slavnostní akt se
konal v obřadní síni radnice. 

Prostřednictvím 3. ročníku Akademie III. věku
jsme získaly nejen mnoho nových poznatků, ale
i nové přátele.  

J. Vránová, členka Akademie III. věku

KLUB DÒCHODCÒ
ÎELECHOVICE

V pořadí již devátý klub, o němž se zmiňujeme,
se nachází v Želechovicích - Pasekách. I když se
Želechovice - Paseky rozkládají na konci katastru
města a jejich domy jsou roztroušeny po lukách
a stráních místních kopečků, vždy si 72 členů
klubu do klubové místnosti cestu najde.

Klubovna se nachází v požárním domě. Je v ní
vše, co členové klubu ke spokojenému trávení vol-
ného času potřebují - televize, video, počítač apod.
Scházejí se pravidelně při nejrůznějších příležitos-
tech, ať už to jsou oslavy jubileí, čajové večery
anebo posezení při kávě. Někteří se zúčastňují ta-
ké pravidelných zájezdů.

Své příznivce našly i zdravotní přednášky o prv-
ní pomoci, osteoporoze či cukrovce. Nejčastějším
přednášejícím je dr. Gavenda.

K pravidelným akcím patří také návštěva pře-
stárlých občanů, kde si přítomní mohou zavzpo-
mínat a strávit příjemné chvíle.

Potěšující je skutečnost, že členové svůj klub
rádi navštěvují a tráví v něm svůj volný čas.

Božena Patáková, předsedkyně klubu

NOVÉ KURZY UNIVERZITY T¤ETÍHO VùKU
Senioři, kteří mají zájem nadále si

rozšiřovat své vědomosti, se mohou při-
hlásit do nově otevíraných cyklů
Univerzity třetího věku při zlínské uni-
verzitě. 

V akademickém roce 2006/7 univer-
zita zahájí následující dvouleté kurzy:
Počítače v praxi, v němž se poslucha-
či seznámí se základními funkcemi po-
čítačů, s prací na internetu, používá-
ním elektronické pošty apod.; cyklus
Minimum občanského a zdravotnic-
kého práva, v němž se bude probírat
občanské právo, právní a soudní
systém ČR, dále cyklus O zdraví
a psychice, věnovaný péči o člověka
a jeho zdraví. Další, Literárně-hudeb-
ní cyklus, se zaměří na hudbu minu-
lých století, na moderní populární
hudbu a na současnou českou litera-
turu. V cyklu Energetické hospodář-
ství v regionu se posluchači dozvědí
informace o zdrojích energie, měření
a řízení spotřeby a o ekonomice ener-
getiky. 

"Druhým ročníkem budou samozřej-
mě pokračovat kurzy, otevřené v minu-
lém akademickém roce, v nichž studuje
asi 180 posluchačů Univerzity třetího
věku. Jedná se o kurzy Společensko-
vědní, Výtvarná umění, Počítače
v praxi, Média a komunikace
a Astronomie a ekologie," uvedl pro-
rektor prof. Roman Prokop. 

Do prvního ročníku je dosud přihlá-
šeno na 140 zájemců, v jednotlivých
kurzech však jsou ještě volná místa.
Přihlášky ke studiu jsou k dispozici na
vrátnici v budově univerzity na Mostní
ulici ve Zlíně nebo na www.utb.cz., kde
lze získat i podrobnější informace o stu-
diu. Výuka bude zahájena v prvním říj-
novém týdnu 2006.

Univerzita třetího věku má již čtvrtým
rokem svou pobočku i ve Vsetíně, kde je
realizován 1. i 2. ročník. Nově bude le-
tos zahájeno studium také v Kroměříži,
kde se bude ve společensko-vědním
cyklu vzdělávat 20-25 seniorů. 

Mgr. Jana Brázdilová

Jóga, tai-ãi 
pro muÏe i Ïeny

Blíží se konec léta a někteří z nás
uvažují, jak si uchovat odpočinutou
mysl, dobrou náladu, a tělo štíhlé
a pružné. Pokud máte v oblibě adrena-
linové sporty, které vás zbaví přebyteč-
né energie, potom vás jóga neosloví.
Toužíte-li však mít nejen zdravé tělo,
ale i zdravou psychiku, začněte s jó-
gou.

Obecně je jóga umění žít v souladu
s přírodou, lidmi a životním prostře-
dím. Vznikla před několika tisíci lety
na základě  poznání duchovních záko-
nů a zákonů, působících na hmotu.
Vědomým pohybem, koncentrací mysli
a řízeným dechem vytváří tělesnou
a duševní harmonii, zbavuje organis-
mus balastu fyzického a mentálního,
vyrovnává proudění životní síly a tím
jsou její účinky na organismus jak pre-
ventivní, tak i léčivé.

Jógový pohyb zahrnuje i relaxaci -
ztišení těla i mysli. Nejen mezi jednotli-
vými pozicemi, ale i během nich v uvol-
něné výdrži. Vytváří se tak vnitřní klid,
který je potřeba pro obnovení přirozené

činnosti všech tělesných systémů
a zlepšení mozkové činnosti. Člověk se
cítí mladě, vrací se mu zdravá sebedů-
věra, má tvořivý přístup k životu a ra-
dost z něj a jeho osobnost se celkově
kultivuje.

Z toho, co tu bylo uvedeno, vyplývá,
že jóga ovlivňuje tři úrovně: fyzickou,
mentální a duchovní. Tím se liší od
ostatních pohybových aktivit, které
jsou převážně zaměřeny na tělesný roz-
voj a výkonnost (vyjma čikungu, tai-či
apod.).

Se cvičením jógy je možné začít
v každém věku. Je také vhodná pro lidi
starší a se zdravotními potížemi.

Máte-li zájem o takový způsob těles-
ného a duševního sebezdokonalování,
přijďte si jej vyzkoušet. Jóga se v na-
šem městě cvičí na několika místech.
Jedním z nich je i Sokolovna, kde se
scházíme vždy v úterý a v pátek odpo-
ledne.

Těšíme se na vás.
Jana Davidová, cvičitelka,

TJ Sokol Zlín

CO NÁM DÁVÁ JÓGA?

Chcete udělat něco pro své zdraví?
Přijďte si zacvičit na integrovanou
střední školu (bývalý internát nad ho-
telem Moskva) - věk nerozhoduje.

V pondělí 19 - 20.30 h - Tai-či 
(J. Volfová), úterý 18 - 19.30 h - jóga 
(L. Jadrníčková), středa 16.30 - 18 h -
jóga (R. Váňová).

Cvičit se začíná v týdnu od 11. září
2006.

Bližší informace na telefonním čísle
577 437 414. 

âESK¯ âERVEN¯
K¤ÍÎ NABÍZÍ

14denní letní tábor pro děti v ter-
mínu od 4. do 18. 8. v hotelu Panon
v Hodoníně za 3500 Kč. 

Dále nabízí týdenní tábor pro děti
v termínu od 21. do 26. 8. v hotelu
Panon v Hodoníně jen za 1450 Kč.

Pobyty jsou schváleny a dotovány
ministerstvem zdravotnictví.

Podrobné informace získáte na
www.cervenykriz.zlin.cz, nebo na tele-
fonním čísle: 577 430 011 a e-mailové
adrese: cckzlin@tiscali.cz
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Právě v těchto dnech vychází ob-
sáhlá kniha popisující historii zlín-
ských hřbitovů, kterou vydala společ-
nost Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o., za
podpory odboru kultury Magistrátu
města Zlína. Autory knihy jsou David
Valoušek a Kamila Nečasová, jimž pat-
ří velké poděkování za jejich práci,
kterou knize věnovali. Stejně tak patří
poděkování pracovníkům společnosti
Pohřebnictví Zlín. Každému se vybaví
především Lesní hřbitov - skutečný
skvost mezi pohřebišti v naší  republi-
ce, ale na území města dnes existuje
ještě dalších osm hřbitovů: v Jaro-
slavicích, Loukách, Malenovicích,
Mladcové, Salaši, Štípě a v Želechovi-
cích dokonce dva.

Kniha velmi podrobně sleduje histo-
rii všech těchto pohřebišť a čtenáři se
dozví i něco o hřbitovech, které již za-
nikly. Kupříkladu ve Zlíně existoval
původně hřbitov kolem farního koste-
la sv. Filipa a Jakuba nahrazený ko-
lem roku 1841 nově zřízeným pohře-
bištěm u Kudlovského potoka. Starší
obyvatelé Zlína si jistě na tento hřbi-
tov, který byl definitivně zrušen 1. led-
na 1949, dobře pamatují. Dnes se na
jeho místě rozkládá park se vzrostlými
stromy mezi ulicemi Štefánikova, Na
Požáře a Hluboká. Málokdo asi ví, že
někdejší centrální kříž ze starého zlín-
ského hřbitova je dnes umístěn u ces-
ty poblíž točny autobusů na Kudlově.

Čtenáři se dozví o dosud úplně ne-
známé kapitole dějin zlínských hřbito-
vů - nerealizovaném projektu rodové-
ho pohřebiště Leopolda Haupta, které
si chtěl ve Zlíně zřídit roku 1887 pod
dojmem udělení čestného občanství. 

Ani vznik Lesního hřbitova nebyl
jednoduchý a trval od roku 1921, kdy
se začalo  diskutovat o nutnosti roz-
šíření stávajícího hřbitova nebo zalo-
žení nového, až do roku 1932, kdy
byla 6. listopadu slavnostně vysvěce-
na katolická část Lesního hřbitova.
V knize se čtenáři  také seznámí s ne-
realizovanými stavebními projekty na
Lesním hřbitově. Zachovaly se napří-
klad pozoruhodné návrhy obřadní sí-
ně a katolické kaple Františka Lydie
Gahury, v nichž dále rozvíjel neotřelé
využívání základních stavebních prv-
ků baťovské architektury - železobe-
tonovou kon-
strukci a režné
cihelné zdivo.

Svůj osobitý pří-
běh nabízí vlastně
každý z devíti hřbi-
tovů. Ve Štípě
upoutá pozornost
návštěvníků hřbi-
tova na první po-
hled dominantní
rodová hrobka
Seilernů, propoju-
jící svět obyvatel
grandiózního sídla
rodu na Lešné
s věčností.

Želechovice nás
zase svými dvěma
hřbitovy vracejí do

nábožensky netolerantního 19. století,
kdy katolická většina obce nechtěla
dále sdílet místo posledního odpočinku
se svými evangelickými sousedy, takže
si protestanti museli roku 1856 zřídit
vlastní pohřebiště na konci prudké
úvozové cesty stoupající k pasekám.

Jinou ukázku urputného boje o "vlá-
du" nad hřbitovem nalezneme v Male-
novicích, kde se pro změnu obec nedo-
kázala dohodnout s farou, komu
z nich náleží hřbitov. Spor, který vypu-
kl počátkem 20. století ještě za
Habsburků, skončil smírem teprve za
Protektorátu roku 1939.

Hřbitovy v Mladcové, Loukách
a Jaroslavicích zase vznikly ve 30. le-
tech 20. století jako reakce na založení
Lesního hřbitova při cestě do Březnice.
Všem připojeným obcím se zdál nový
zlínský hřbitov příliš vzdálený a roz-
hodnutí obecních představitelů ne-
zvrátil ani velice silný nátlak ze strany
města. Ostatně i Kudlov si vyřídil po-
volení ke zřízení vlastního  hřbitova
a k jeho založení nedošlo jedině kvůli
tomu, že město Zlín na své náklady vy-
budovalo silnici z Kudlova k Lesnímu
hřbitovu.

Důležitou součástí knihy jsou medai-
lony osobností, jejichž ostatky spoči-
nuly na  některém ze zlínských hřbito-
vů. Rozsah publikace samozřejmě
nedovolil, aby se v ní objevili všichni,
kteří by si to zasloužili, ale přesto na-
bízí setkání s mnoha zajímavými lidmi.
Vedle neopomenutelných a všeobecně
známých osobností, k nimž bezesporu
patří například Tomáš Baťa a jeho ro-
dina, režisérka Hermína Týrlová, ar-
chitekt František Lydie Gahura, vý-
tvarník a designer Zdeněk Kovář
a jazykovědec František Bartoš, upo-
zorňují medailony na celou řadu dal-
ších osobností, na něž bychom neměli
zapomínat - uveďme alespoň výtvarni-
ci a dodnes velmi ceněnou návrhářku
dětských hraček Libuši Niklovou nebo
olympijského vítěze Ladislava Váchu.

Publikaci je možné zakoupit v infor-
mačním centru zlínské radnice, ve
správní budově Lesního hřbitova
a u vybraných knihkupců.

Milan Macura,
ředitel společnosti 
Pohřebnictví Zlín

Kniha o historii zlínsk˘ch hfibitovÛ

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU 
T¯DNE ZDRAVÍ 2006

Domov fieck˘ch 
dûtí na Le‰né

Zoologická zahrada na Lešné je všem
Zlíňanům dobře známá. Málokdo však ví, že v r.
1948 se jedna z bývalých hraběcích budov stala
útočištěm pro řecké děti. 

V letech 1946 - 1949 byla v Řecku občanská
válka, která s sebou přinášela nelidské utrpení.
Začátkem r. 1948 proto požádala Prozatímní de-
mokratická vláda Řecka představitele zemí s "li-
dově demokratickým zřízením" o poskytnutí
azylu řeckým dětem. Se souhlasem rodičů, pří-
padně z rozhodnutí orgánů místní samosprávy
(pokud se jednalo o opuštěné děti), přijely
v květnu 1948 do tehdejšího Československa ti-
síce dětí školního a předškolního věku. Přijetí
řeckých dětí měla na starost Československo-
řecká společnost.

Na Lešnou přivezl malé uprchlíky autobus 
n. p. Baťa dne 19. 5. 1948. Jednalo se o 56 dě-
tí ve věku od 2 do 16 let (33 chlapců a 23 děv-
čat). Doprovodila je zde učitelka Košutová, kte-
rá uměla makedonsky, dětem se obětavě
věnovaly sestry Červeného kříže Imánková
a Peřinová. Správce budovy naproti zámku, tzv.
"Tyrolu" (dnes je zde v přízemí restaurace),
Stanislav Sedláček připravil pro děti ubytování
a čisté prádlo. 

Po dlouhé cestě byly děti vyčerpány a řada
z nich byla nemocných. Ozdravovnu proto den-
ně navštěvoval MUDr. Tenský. Několik dnů po
příjezdu převzaly dohled nad malými svěřenci
pracovnice Okresní péče o mládež ve Zlíně
Marta Ostianová (zdravotnice), Marie Brázdilová
a Marie Rusková (vychovatelky). Dále zde praco-
valy Vlasta Halová, Filomena Černochová 
(pradlena) a Milada Zehnalová (pomocnice).
Práce vychovatelek měla daný řád - ranní cviče-
ní s dětmi, hygiena, snídaně, prohlídka a ošet-
ření nemocných, přidělení práce starším dětem,
vycházka, oběd, odpolední klid, svačina, hry, ve-
čeře, uložení dětí k spánku, příprava programu
na příští den.

Při ubytování dětí se dbalo na to, aby souro-
zenci zůstali pohromadě. Děti se rády učily čes-
ky a dorozuměly se. O přísun pedagogického
materiálu v řečtině se staral učitel Jannis
Fortunas. V červnu děti navštívil ministr prů-
myslu A. Kliment společně s předsedou zlínské-
ho národního výboru V. Morýsem. Ve složitém
poválečném zásobování přispívaly na výživu dě-
tí různé organizace, např. Mezinárodní dětský
fond OSN,  organizace Jednotného svazu druž-
stevních zemědělců Boskovice, Topolná,
Předklášteří a Babice; MNV Fryšták, Českoslo-
vensko-řecká společnost, Okresní péče o mládež
Zlín. V srpnu 1948 byla provedena v lešenské
ozdravovně kontrola, která shledala, že "... Do-
mov na Lešné vyhovuje po všech stránkách.
Zdravotní služba je velmi dobrá a pravidelná...."

Koncem října 1948 dostali pracovníci domova
na Lešné pokyn k přestěhování dětí. Dne 6. 11.
1948 odjela část dětí do Melče, ostatní byly pře-
místěny 29. 11. 1948 do lázní Bludova. Provoz
zotavovny řeckých dětí na Lešné byl ukončen
10. 12. 1948. A. Karkošková,

Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka

Zdravé město Zlín připravuje největší akci
na podporu zdravého životního stylu v letoš-
ním roce - TÝDEN ZDRAVÍ,  který se bude ko-
nat ve dnech 9. až 15. října 2006. Vyzýváme
proto zástupce zlínských organizací, kteří se
chtějí se svou akcí zapojit do programu, aby
kontaktovali Magistrát města Zlína, paní
Světlanu Divilkovou, tel. 577 630 255, nebo 
e-mail: svetlanadivilkova@muzlin.cz. Uzávěrka
programu Týdne zdraví je 8. září 2006. 
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Registrované partnerství

Pod záštitou ministra kultury ČR, hejtmana Zlínského kraje
Libora Lukáše a primátora města Zlína Tomáše Úlehly

13. ročník Mezinárodního festivalu dechových a folklorních
souborů proběhne ve dnech 31. srpna až 3. září 2006 a zpříjem-
ní tak obyvatelům Zlína poslední prázdninový víkend. Zúčastní
se jej osm dechových orchestrů a sedm folklorních souborů
z České republiky a také pět dechových orchestrů a pět folklor-
ních souborů ze zahraničí. Účinkující přijedou z Itálie, Maďarska,
Polska, Rakouska, Řecka, z Ukrajiny a ze Slovenska. Z domácích
zlínských souborů se zúčastní spolu se svými mažoretkovými
skupinami Velký dechový orchestr města Zlína (který celý festival
zahájí čtvrtečním koncertem) a Sdružení dechového orchestru
mladých či dechovky Topolanka a Malenovjanka, chybět nebu-
dou ani všechny tři dospělé folklorní soubory (Bartošův soubor,
Vonica a Kašava) a některé dětské folklorní kolektivy. 

Hlavní program festivalu se bude odehrávat na náměstí Míru
a na pódiu v areálu Nákupního centra Čepkov. Vystoupení se dá-
le uskuteční v Zoo Lešná a v Luhačovicích. Obyvatelé Zlína se
mohou těšit také na festivalový průvod městem, který proběhne
v sobotní podvečer.

13. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DECHOVÝCH A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ ZLÍN 2006

31. srpna - 3. září 2006
Zlín, Luhačovice, Lešná

Program:

Čtvrtek 31. 8. 2006
19.00 h Zahajovací koncert (náměstí Míru)

Pátek 1. 9. 2006
17.00 h Pořad dechových a folklorních souborů (náměstí Míru)
17.00 h Pořad dechových a folklorních souborů (Čepkov)
19.30 h Pořad dechových a folklorních souborů (náměstí Míru)
19.30 h Pořad dechových a folklorních souborů (Čepkov)

Sobota 2. 9. 2006
10.00 h Vystoupení dechových hudeb (náměstí Míru)
14.00 h Vystoupení dětských folklorních souborů (Zoo Lešná)
15.00 h Pořad dechových a folklorních souborů (náměstí Míru)
15.00 h Vystoupení dechových hudeb (Čepkov)
18.00 h Festivalový průvod městem (tř. T. Bati)
19.30 h Pořad dechových a folklorních souborů (náměstí Míru)
19.30 h Pořad dechových a folklorních souborů (Čepkov)

Neděle 3. 9. 2006
10.00 h Pořad dechových a folklorních souborů (náměstí Míru)
10.00 h Vystoupení dětských folklorních souborů (Čepkov)
10.00 h Promenádní koncert dechových hudeb (Luhačovice)
14.00 h Pořad dechových a folklorních souborů (Luhačovice)

Festivalu se zúčastní 8 dechových orchestrů a 7 folklorních
souborů z České republiky, 5 dechových orchestrů a 5 folklor-
ních souborů ze zahraničí (Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko,
Řecko, Slovensko, Ukrajina).

Dramaturgie jednotlivých pořadů bude zveřejněna v programo-
vé brožuře festivalu a bude k prodeji v průběhu festivalu.

Pořadatelé: Hudební sdružení Zlín, statutární město Zlín,
Valašský soubor Kašava

Spolupořadatelé: Dům kultury, s.r.o., Zoo a zámek Lešná
Projekt se koná za finančního přispění Ministerstva kultury

ČR, fondu kultury Zlínského kraje, kulturního fondu města Zlína
a Evropské unie.

Upozorňujeme obyvatele Zlína, že v době průvodu, tj. v sobotu 
2. září v době od 17 do 19 hodin, nepojede autobus na lince 31 po
tř. T. Bati, ale po ul. Štefánikova.

Další informace na www.vdoz.wz.cz

FESTIVAL DECHOV¯CH 
A FOLKLORNÍCH SOUBORÒ

2. ročník oficiálního doprovodného programu

PRODUKCE:
PART agency, a.s.

Politických vězňů 15
110 00 Praha 1

tel./fax: 
+420 224 091 442
www.partagency.cz
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2. ročník oficiálního doprovodného programu

ZLÍN - První pár ve Zlínském kraji uzavřel na začátku července re-
gistrované partnerství. Na zlínské matrice podepsaly prohlášení o regist-
rovaném partnerství dvě ženy z Uherskohradišťska. Využily k tomu běž-
né úřední hodiny magistrátu a dokumenty podepsaly v kanceláři
matrikářky. "Lidé často zaměňují registrované partnerství se svatbou.
V případě registrovaného partnerství však není předepsán žádný slav-
nostní průběh, dokonce ani účast primátora nebo jiného voleného zá-
stupce města," uvedl tajemník zlínského magistrátu Zdeněk Mikel. 

První registrovaná dvojice přišla do kanceláře zlínské matriky se vše-
mi potřebnými dokumenty i vyplněným povinným dotazníkem, který je
ke stažení i na internetových stránkách města. 

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů platí od 1. 7. 2006. Registrované partner-
ství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem
stanoveným zákonem. Registrované partnerství vzniká projevem vůle
dvou osob stejného pohlaví činěným formou jejich souhlasného svobod-
ného a úplného prohlášení o tom, že spolu vstupují do partnerství.

Toto prohlášení činí osoby, které do partnerství vstupují osobně před
matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň
jedné z těchto osob  příslušný k přijetí prohlášení. Ve Zlínském kraji je
tímto příslušným matričním úřadem Magistrát města Zlína.

Určeným místem k přijetí prohlášení je budova radnice ve Zlíně, ná-
městí Míru 12, resp. kancelářské prostory oddělení matrik a obřadnic-
tví, případně jednací místnost č. 101 nebo 104.

Osoby vstupující do partnerství předloží na matrice k vyplněnému do-
tazníku:

1. platné občanské průkazy obou partnerů
2. rodné listy 
3. osvědčení o státním občanství ČR (k datu prohlášení nesmí být

starší 3 měsíců - vydává krajský úřad podle místa trvalého pobytu)
4. rozsudek o rozvodu (pokud je partner rozvedený)
5. úmrtní list (pokud je partner ovdovělý)
Prohlášení je možné učinit v úřední dny, tj. v pondělí a středu (8 - 17

hodin), v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek) po dohodě s matrikářkou. 
-sve-



CENTREM ZLÍNA ZABURÁCÍ MOTORY BARUM RALLY 
Největší sportovní akce Zlína letošního roku

se nezadržitelně přiblížila. Již šestatřicátý roč-
ník Barum rally Zlín proběhne v termínu 25. -
27. srpna 2006. Radnice a náměstí ožijí čilým
ruchem soutěžních automobilů z celé Evropy,
na náměstí Míru před budovou Magistrátu
města Zlína proběhne vedle technické přejím-
ky rovněž sobotní start, nedělní cíl rally, vy-
hlášení vítězů a rozdílení cen. K nedílné sou-
části letošní barumky patří rovněž pestrý
doprovodný program. Zlínská rally je opět
součástí devítidílného seriálu FIA mistrovství
Evropy v rally jezdců a Global Assistance
Mezinárodní mistrovství České republiky
v rally 2006.  

V BAŤOVĚ AREÁLU 
SE POJEDOU TŘI KOLA
Velkým tahákem Barum rally Zlín se opět

stane super rychlostní zkouška, která se poje-
de v ulicích krajského města Zlína v pátek 
25. srpna. Po loňské úspěšné premiéře se po-
řadatelé rozhodli přidat do itineráře rally cel-
kem tři okruhy v bývalém Baťově areálu. První
vůz odstartuje do městské RZ ve 21 hodin
a ulicemi samotného centra města se budou
nejdříve proplétat posádky s nejvyššími star-
tovními čísly. Špička startovního pole v čele
s největšími favority pojede až na závěr páteč-
ního dne. Pořadatelé připravili polookruhovou
rychlostní zkoušku, která měří celkem 5,52
km. "Pro větší diváckou atraktivitu jsme se
rozhodli přidat v Baťově areálu ještě jedno
kolo. To znamená, že diváci v tomto úseku
uvidí závodní vozy celkem třikrát. První
vůz vyjede na trať úderem jednadvacáté ho-
diny. Všechny posádky pojedou již za tmy
a budou mít stejné podmínky na trati," uve-
dl Miloslav Regner, ředitel Barum rally Zlín.

Pořádání takové rychlostní zkoušky je velmi
obtížné, neboť kolem trasy pořadatelé namon-
tují svodidla a přivezou vysoké zábrany. A ku-
dy samotná trať vede? Po startu absolvují po-
sádky třikrát okruh svitovským areálem
s průjezdem přes autobusové nádraží a poté
pokračují po nadjezdu k čerpací stanici Aral,
kde se stočí na starou komunikaci po nábřeží,
projedou kruhový objezd a přes čepkovský
most dorazí až do cíle.

NA STARTU SE OBJEVÍ ROMAN KRESTA!
Fanoušci motoristického sportu se mohou

těšit na kvalitní startovní pole s řadou výbor-
ných jezdců. Po dvouleté přestávce se na do-
mácí tratě vrací Roman Kresta. V minulém ro-
ce vybojoval v barvách továrního týmu Ford
osmé místo v seriálu mistrovství světa a ve
Zlíně odstartuje za nově vzniklý TESCOMA
RALLY TEAM. Třicetiletý rodák z Trnavy na
Zlínsku bude bojovat o přední příčky s vozem
Ford Fiesta S1600, se kterým letos pravidelně
startuje v britském šampionátu. V roli vedou-
cího jezdce mistrovství Evropy přijede Ital
Giandomenico Basso a v české premiéře před-
staví vůz kategorie Super 2000 Fiat Punto
Abarth. Očekává se příjezd kvalitních pol-
ských pilotů, jako jsou Michal Solowow,
Tomasz Czopik (oba Mitsubishi Lancer EVO
IX), dále přijede známý Ital Marco Cavigioli
(Renault Clio S1600), dvojice jezdců stáje
Peugeot Sport Espana na vozech Peugeot 206
S1600 Enrique Garcia Ojeda ze Španělska
a Bryan Bouffier z Francie. Chybět nebude
kompletní česká špička, jež bude zastoupena
jmény Václav Pech, Vojtěch Štajf, Josef Peták,
Václav Arazim, Karel Trojan, Miroslav Jandík
nebo rakouský jezdec s českou licencí Achim
Mortl.

JEZDCE ČEKÁ 
259 KM RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK 
36. Barum rally Zlín 2006 měří celkem 602

km a na posádky čeká 15 rychlostních zkou-
šek na sedmi úsecích v celkové délce 259 km.
V sobotu a v neděli jsou na programu dvě eta-
py soutěže. Trasa rally je vedena opět po as-
faltovém povrchu různé kvality. V první etapě
posádky čekají po zahřívací super RZ v ulicích
Zlína měřené úseky Slušovice, Pindula,
Troják, o den později pak Halenkovice,
Kudlovice a Komárov. "Především sobotní
testy jsme výrazně pozměnili. Některé je-
deme v opačném směru s novými pasážemi
na úvod nebo v závěrečné části rychlost-
ních zkoušek. Shakedown bude zcela nový
v délce necelých čtyř kilometrů," upřesnil
Regner. V pátek 25. srpna se uskuteční v do-
poledních hodinách technická přejímka
s představením posádek na zlínském náměstí
před radnicí, odpoledne v 17 hodin proběhne
slavnostní start pod zlínským Velkým kinem.
V cíli se nejlepší posádky objeví v neděli 
27. srpna v 15:23 hodin před zlínskou radni-
cí, kde zároveň proběhne vyhlášení výsledků
a rozdílení cen. Další podrobné informace na-
leznete v oficiálním programu rally, který se
objeví na vybraných prodejních místech
a benzinových stanicích v pondělí 14. srpna
(včetně Městského informačního a turistické-
ho střediska v budově radnice) nebo na inter-
netových webových stránkách www.Czech-
Rally.com.

Stojí za to vidět a vychutnat si v závěru
srpna atmosféru Barum rally Zlín! 

Roman ORDELT,
tiskový mluvčí Barum rally Zlín

PR Agentura ZLIN PRESS production



AZ Rádio mûní název 
na RADIO ROCK MAX
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Zájezd do Chorzowa

S velmi výraznou změnou přichází nyní,
uprostřed okurkové sezony, jediná rocková
rozhlasová stanice na Zlínsku a v širokém
okolí. Po dvanácti letech existence mění AZ
Rádio svůj název. Od nynějška budou moci
příznivci poněkud tvrdší muziky své oblíbené
skladby poslouchat na Radiu ROCK MAX!
Protože jde jen o změnu názvu, je samozřej-
mé, že s frekvencemi žádný posun nenastal.
Rock, hardrock a bigbeat laďte i nadále, jak
jste zvyklí. Na Zlínsku na 89,6 FM, na
Vsetínsku na 95,6.

Mnoho let zvažovaná změna má velmi po-
zitivní význam. Ne zrovna nápaditý název
tvořený zkratkou AZ, o níž už pomalu nikdo
neví, co vlastně znamenala, střídá označení
jasné a úderné. Má-li totiž rádio svůj hudeb-
ní formát zakomponován v názvu, je zřejmé,
že u něj bude chtít zůstat napořád. A to je
dobře, protože ROCK MAX je a bude na
Zlínsku jedinou alternativou vůči diskotéko-
vým hitovým kolovrátkům a uplakanému
sentimentálnímu kýči.

Sečteno - podtrženo. AZ Rádio střídá
ROCK MAX. A my, rockeři, tak máme jistotu,
že se s naší muzikou v éteru počítá! V sou-
časnosti naznačený trend hudební drama-
turgie nám dává navíc naději, že nebudeme
do nekonečna muset poslouchat jen pár de-
sítek rockových šlágrů. ROCK MAX nabízí ši-
rokou nabídku interpretů a skladeb. Ke slo-
vu se nedostávají jen kasovní trháky
a milionkrát omleté songy. Sympatické je
i zařazování skladeb celé řady aktuálních -
povětšinou velmi silných a nadějných rocko-
vých kapel. Tak si jen přejme, aby byl ROCK
MAX minimálně stejně úspěšný jako AZ
Rádio! A protože to, milí Maxíci, není roz-
hodně snadný úkol, zlomte vaz!

Dvoudenní poznávací zájezd do partnerského
města Chorzow a jeho okolí uskutečnil v červnu
turistický Region Zlínsko ve spolupráci s CA
Jura.

Kromě Chorzowa navštívili účastníci také
světoznámé poutní místo Jasná Gora
u Czestochowé, pseudogotický zámek Psczyna
a zříceninu hradu Olstyn. Počasí bylo překrás-
né, a tak si všichni mohli vychutnat blízkost pří-
rody v rozlehlých prostorách Hornoslezského
skanzenu mezi původními dřevěnými obydlími.
Program příjemně strávených dnů končil v zá-
bavném parku s velkolepou zoologickou zahra-
dou v partnerském Chorzowě. -DB-

Komorní sbor "Cantica laetitia" vznikl
v roce 2004 z nejvyspělejších zpěváků dět-
ského pěveckého sboru "Cantica" Zlín. Hned
na začátku své existence byl sbor pozván
k reprezentaci města Zlína, když zpíval k na-
rozeninám T. Baťovi ve Španělském sále
Pražského hradu. Za krátkou dobu svého
působení se úspěšně zúčastnil dvou soutěží.
Na jaře 2005 získal "Ocenění za výbornou
pěveckou kulturu" na mezinárodním festiva-
lu pěveckých sborů "Jaro se otvírá" s Cenou
Zdeňka Lukáše a na podzim téhož roku na
festivalu hudebního romantismu ve
Vlachově Březí získal ceny hned dvě: cenu
Bedřicha Průchy za provedení lidové písně
"Zazpívaj, slavíčku" v úpr. T. Surovíkové
a také hlavní cenu prof. Václava Matouška,
kterému je festival věnován. 

Na základě těchto dvou výrazných úspě-
chů byl sbor pozván k účinkování na dalších
dvou festivalech. 21. 6. 2006 koncertoval
spolu s americkým sborem v rámci festivalu
"Nymburské dny B. M. Černohorského"
v Nymburku a ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2006
se představil na 49. ročníku Festivalu sbo-

rového umění v Jihlavě. Tento festival je pro
sbory metou v ČR nejen proto, že sbory se jej
mohou zúčastnit pouze na pozvání, ale také
z toho důvodu, že publikum tvoří převážně
odborníci z řad sbormistrů, kritiků a také
skladatelů. Každoročně je součástí festivalu
vyhlášení mezinárodní skladatelské soutěže.
Vítězné skladby jsou pak předvedeny na ve-
černím galakoncertu. Komorní sbor
"Cantica laetitia" měl tu čest být osloven
k nastudování 3. vítězné skladby "Amor"
Josefa Marka.

Výkon sboru "Cantica laetitia" ze Zlína byl
velice kladně přijat a obstál dokonce i před
odborným publikem. Byl ohodnocen jako je-
den z nejlepších výkonů festivalu. Oceněna
byla především hlasová kultura sboru, into-
nační přesnost, spontánní projev a v nepo-
slední řadě také osobnost sbormistra Josefa
Surovíka.

"Cantica laetitia" se řadí k nejlepším sbo-
rům u nás a neustále přesvědčuje odbornou
veřejnost, že i ve Zlíně může existovat kvalit-
ní sborové těleso.

- js -

„Cantica laetitia" záfiila v Jihlavû

Omezení provozu Krajské knihovny 
V období od 31. července do 20. srp-

na 2006 budou všechny provozy ústřed-
ní knihovny a obvodních knihoven Díly,
Jižní Svahy a Malenovice pro veřejnost
uzavřeny s výjimkou čítárny a studovny
v ústřední knihovně. V tuto dobu budou
v knihovně prováděny práce, které nelze
realizovat za běžného provozu (malování
a nátěry podlah, oprava fasády budovy
ústřední knihovny, reorganizace knihov-
ního fondu a stěhování části fondu knih
do depozitních skladů). Hlavním důvo-
dem uzavření knihoven je přechod na
vyšší verzi knihovního programu KP Win
SQL. Současná verze programu nedo-
stačuje dnešním nárokům a neumožňu-
je zavedení některých online služeb po-
žadovaných čtenáři. Protože jsou
všechny obvodní knihovny propojeny
s ústřední knihovnou do jedné počítačo-
vé sítě, musí být uzavřeny současně. 

Jsme si vědomi toho, že uzavření kni-
hovny je pro uživatele nepříjemné, proto
jsme zvolili dobu letních prázdnin, kdy je
tradičně menší zájem o knihovnické
služby. Abychom umožnili čtenářům čet-
bu aktuálních novin a časopisů, bude
otevřena čítárna a studovna v přízemí

ústřední knihovny. Zde bude také možný
přístup na internet a do některých elek-
tronických informačních zdrojů. Pokud
vše půjde podle plánu, knihovny se zno-
vu otevřou svým návštěvníkům v pondě-
lí 21. srpna. Do 31. srpna mají ústřední
knihovna a obvodní knihovny prázdni-
novou provozní dobu (více na
www.kfbz.cz), od 1. září bude opět obno-
ven plný provoz knihovny. 

V červenci ukončila svou činnost po-
bočka knihovny na Benešově nábřeží.
Důvodem bylo malé využití služeb kni-
hovny a blízkost obvodní knihovny Díly,
která byla nově otevřena v r. 2005 a na-
bízí svým návštěvníkům komplexní
služby včetně přístupu na internet. Čte-
náři, kteří nestihli vrátit knihy vypůjče-
né v pobočce na Benešově nábřeží, tak
mohou učinit v obvodní knihovně Díly
nebo v ústřední knihovně na tř. Tomáše
Bati. 

Krajská knihovna připravuje pro své
uživatele od září rozšíření nabídky slu-
žeb a přístup na internet zdarma. 

PhDr. Zdeňka Friedlová,
ředitelka Krajské knihovny 

Františka Bartoše

„MALÉ TÉâKO“ PRO JE·Tù MEN·Í
Občanské sdružení Unie Kompas,

které provozuje ve Zlíně dvě nízkopra-
hová centra pro děti a mládež - T kluby,
se rozhodlo v červnu snížit věkovou
hranici pro své návštěvníky a zároveň
pozměnit cílovou skupinu v obou klu-
bech.

Pracovníci sdružení mají radost, že
mohli podniknout další krok, kterým se
přiblíží potřebám svých návštěvníků.
Protože v T klubu (často přezdívaném ja-
ko "malé Téčko") v budově bývalé MŠ Pod
Stráněmi, který byl původně určen tee-
nagerům od desíti do patnácti let, nejpo-
četnější skupinu tvořily mladší děti, roz-
hodlo se vedení toto zařízení přizpůsobit
právě této skupině. Děti od devíti do tři-
nácti let zde mohou každý den trávit
svůj volný čas. "Malé Téčko" svým ná-
vštěvníkům mimo jiné nabízí širokou na-
bídku organizovaných aktivit, jako na-
příklad keramika, vaření a break dance.

Všechny aktivity jsou vedeny pod odbor-
ným dohledem.

Pro starší 13 let sdružení nabízí T klub
DOMA, který se nachází v Divadelní ul.,
v suterénu klášterní budovy Regina.
Mládež v tomto klubu má větší prostor pro
vlastní aktivity. 

Unie Kompas poskytuje i další důležité
sociální služby. Kterýkoliv pracovník rád
pomůže mladým příchozím s přípravou do
školy, případně s doučováním. Součástí
sdružení je i bezplatná psychologická po-
radna LOGOS.

Oba kluby jsou otevřeny po všechny
všední dny odpoledne. Nabízejí mnoho
dalších možností, jak využít volný čas (ho-
rolezecká stěna, fotbálek, šipky, deskové
hry, organizované večery apod.). Všechny
aktivity jsou bezplatné a nejsou ničím
podmíněny.

Lucie  Eliášová, DiS.,
tel.: 577 011 947



nové tituly 61. divadelní sezony 
R. U. R. – K. Čapek
LIMONÁDOVÝ JOE – J. Brdečka – J. Rychlík – V. Hála
KDO HLEDÁ, NAJDE – A. N. Ostrovskij
KRÁL LEAR – W. Shakespeare
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU – J. K. Tyl – V. Peška
VÝBORNÁ KACHNA – N. Simon
FAUST (POKUŠENÍ) – J. W. Goethe
PUF A MUF – N. Tanská – Z. Mikotová
DOTEKY A SPOJENÍ – P. de Marivaux
HELLO, DOLLY! – J. Herman – M. Stewart
Změna programu vyhrazena

prodej v pokladně divadla také během prázdnin
předplatné: tel. 577 636 206 pokladna: tel. 577 636 207

prodej@divadlo.zlin.cz www.divadlo.zlin.cz

Městské divadlo Zlín, tř. T. Bati 4091/32, 761 87  Zlín, předplatné tel. 577 636 206, pokladna tel. 577 636 207
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ATLAS DELFIN je speciální ochranný prostře-
dek na neglazované obklady, dlažby a spáry, na
ochranu proti skvrnám od vody, olejů, tuků.

ATLAS DELFIN se používá na impregnaci
a ochranu nasákavých podkladů proti ušpinění.
Doporučuje se na keramické neglazované, kamen-
né a cementové povrchy (např. spáry). Prostředek
ATLAS DELFIN tyto povrchy trvale chrání proti
skvrnám. Lze jej použít v interiérech i exteriérech
budov.

ATLAS DELFIN se vyrábí jako hotová vodní ak-
rylátová disperze k přímému použití. Práce s tím-
to prostředkem je pohodlná a snadná. Po uschnu-
tí je bezbarvý, neglazovaným povrchům přidává
jemný lesk a starým, matným povrchům čerstvý
vzhled. Díky vysoké penetrační schopnosti ATLAS
DELFIN proniká do vrchní vrstvy dlaždic a na po-
vrchu vytváří ochranný povlak. Ochranná vrstva
provedená ATLAS DELFIN je odolná proti běžným
čisticím prostředkům a může být silně zatěžová-
na. ATLAS DELFIN je mrazuvzdorný a odolává
teplotám od -20 °C do 80 °C.

RENOMIX nabízí také kompletní certifikované
zateplovací systémy, dále široký sortiment staveb-
ních materiálů jako vnitřní a fasádní barvy, fa-
sádní omítky akrylátové - silikátové - silikonové,
mozaikové, lepicí a spárovací tmely (40 odstínů),
epoxidové nátěry na beton, podlahové nátěry ředi-
telné vodou, nátěry garáží (odolné proti olejům
a solím) a balkonů. V nabídce má i veškeré sou-
části zateplovacích systémů jako stabilizovaný fa-
sádní polystyren, hmoždinky, lišty i systém anti-
korozní ochrany. To vše za zajímavé ceny.

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

Soutěžní otázka: Smí se používat ATLAS
DELFIN i ve venkovním prostředí?

Správnou odpověď zašlete do 10. 8. 2006 do
redakce Magazínu Zlín na adresu Magistrát měs-
ta Zlína, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

Ze správných odpovědí na soutěžní otázku
v Magazínu Zlín č. 7 byli vylosováni:

Pavel Nosálek ze Želechovic
Irena Klívarová ze Salaše
Petr Šošolík ze Zálešné
Blahopřejeme!

Žádáme výherce, aby si po předcházející telefo-
nické domluvě (tel. 577 630 250) vyzvedli poukáz-
ku na cenu na Magistrátu města Zlína, radnice,
náměstí Míru 12, kancelář č. 155, přízemí, do 
15. srpna 2006. Po tomto datu výhra propadá.

ATLAS DELFIN - 
OCHRANN¯ PROST¤EDEK

SOUTùÎ O CENY

MASÁŽE  LIDUŠKA,
Kvítková 4123, (naproti hotelu Ondráš 

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

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

vislosti, dyslexií, řešení partnerských
vztahů (lze řešit jen s jedním z partnerů).
Objednávky na tel.: 776 381 100

SUN STUDIO YVONNE
- Bronzové opálení již za 9 sekund
Aplikace samoopalovací přírodní emulze v

automatizované kabině. Vhodné pro všech-
ny typy pleti, alergiky, albíny, pihaté, mateř-
ská znaménka.

Osvoboditelů 91, Zlín, za kostelem nad lé-
kárnou Anta. Tel.: 777 229 897

Kde najdete obchody a sluÏby? ·ATNÍK 
CHARITY 

ZLÍN
na Burešově bude v době letních

prázdnin uzavřen
Jeho dveře budou  otevřeny od 1. zá-

ří, vždy v úterý od 8 do10 hodin a ve
čtvrtek od 15 do 17 hodin. V tuto dobu
budou moci dárci opět přinést letní
a podzimní oděvy včetně spodního prá-
dla pro klienty mladšího a středního
věku, obuv, lůžkoviny, ručníky a také
nádobí. 

Zimní oděvy začne Charita vybírat až
v měsíci listopadu. 

Občanské sdružení Naděje ve Zlíně se
věnuje komplexní péči o částečně nebo
zcela imobilní seniory. Kapacita podob-
ných zařízení je dosud ve městě nízká,
a proto zlínský magistrát buduje nový
Domov pokojného stáří na Jižních
Svazích. Bude ho provozovat právě
Naděje, jejíž zařízení pro seniory  dosud
sídlí v Mostní ulici. Naděje je nezisková
organizace a její financování je více-
zdrojové. Jedním zdrojem je dvouletý
projekt, který financuje Evropská unie
prostřednictvím Operačního programu
rozvoje lidských zdrojů. Projekt má ná-
zev Práce v Naději a jeho vyhlašovate-
lem je Úřad práce ve Zlíně.

Hlavním cílem projektu je pracovní
uplatnění pro 19 osob z řad klientů úřa-
du práce. Tito pracovníci budou v průbě-
hu projektu zaškoleni a budou zařazeni
do činnosti nově otevřeného Domu po-
kojného stáří, jehož stavba se dokončuje.
Přestěhování stávajícího zařízení je plá-

nováno na počátek listopadu tohoto ro-
ku. Nový domov bude mít  kapacitu 65
lůžek a budeme tak moci nabídnout
služby většímu množství uživatelů.
Novou aktivitou bude i zřízení deseti lů-
žek pro seniory postižené Alzheimerovou
nemocí nebo jiným typem demence.
V domově budeme poskytovat nejen
ošetřovatelskou činnost, ale i služby re-
habilitační, terapeutické, duchovní, akti-
vační a respitní. Výhledově počítáme
s možností služeb denního centra a stra-
vování důchodců  žijících mimo objekt
Domu pokojného stáří.

Projekt Práce v Naději slouží k posíle-
ní aktivní politiky zaměstnanosti.
Přináší nové pracovní příležitosti  pro
nezaměstnané, podporuje kvalifikační
růst, nabízí uplatnění zejména  ženám.
Pracovní místa jsou udržitelná i po
skončení projektu.                               

Kateřina Pivoňková,
Naděje, pobočka Zlín

PORADNA POMÁHÁ MAMINKÁM

PROJEKT PRÁCE V NADùJI

Poradna pro ženy je ve Zlíně v provo-
zu od roku 1992. Zřizovatelem je ob-
čanské sdružení Ochrana nenarozené-
ho života. 

Jedním z úkolů poradny je poskytnu-
tí pomoci ženám a jejich rodinám v ne-
snadné situaci, do které se mohou do-
stat neočekávaným těhotenstvím.

Vítanou  a často využívanou pomocí
bývá materiální pomoc  formou tzv.
základního balíčku do porodnice,
který obsahuje výbavičku pro kojen-
ce, hygienické potřeby pro matku
a dítě.

Tuto materiální výpomoc formou ko-
jeneckého oblečení, staršího kočárku či
postýlky poskytla poradna v roce 2005
v 75 případech. Využily ji soc. slabé
matky - samoživitelky, studentky, rodi-
ny s více dětmi, rodiny pod hranicí ži-
votního minima.

Žadatelky o mat. pomoc k nám větši-
nou přicházejí s doporučením z OSV,
což potvrzuje jejich potřebnost.

Maminky obdrží základní výbavičku
pro kojence - zčásti novou, zčásti již
použitou, ale pěknou. V tíživé finanční

situaci našich klientek je poskytnutí
kočárku, postýlky a vaničky velikou po-
mocí. Všem ochotným dárcům patří
velký dík.

Obracíme se proto na čtenáře s pros-
bou o pomoc pro tyto potřebné ženy.

Od jednotlivých dárců poradna přijí-
má kojenecké oblečení do 0,5 roku vě-
ku dítěte, kočárek, postýlku, povlečení
a prostěradlo do postýlky, peřinky do
postýlky a kočárku, fusak, deku.
Konkrétně pro sociálně potřebnou ma-
minku, která čeká děťátko v srpnu, uví-
táme jako dar kočárek a teplé ošacení
pro miminko na zimu. 

Všem dárcům upřímně děkujeme.
Otevřeno: po, st  8 - 17 h, út, čt, pá

8 - 15 h.
1. týden v srpnu bude poradna zavře-

na z důvodu dovolené.

Adresa Divadelní 6, 760 01 Zlín, bu-
dova Regina (vedle VŠ kolejí). 

Tel.: 577 222 626, mobil: 603 213 838,
e-mail: poradnaprozeny@quick.cz

Vlasta Slováčková,
vedoucí Poradny pro ženy



Jazyková ‰ko la  ON4LY

4 studenti ve třídě

ANGLIČTINA

❑ Nabídka až 90 kurzů

❑ Příprava na Cambridgeské zkoušky

❑ Rozvrh přizpůsobíme Vašim požadavkům

❑ Všechny úrovně znalostí

❑ Výuka v centru Zlína

Tel.: 577 213 250
603 545 030

www.only4.cz

!!! Zápis od 14. srpna 2006 !!!

SPLNILY SI ZLAT¯ SEN
na asfaltové terče - 1. ročník Velké ceny města Zlína 

V neděli 4. června 2006 uspořádal Okresní myslivecký spolek Zlín ve
spolupráci se střeleckým oddílem Sportovních klubů Policie ČR Zlín za
podpory Magistrátu města Zlína - fondu mládeže a tělovýchovy veřejný
závod ve střelbě na asfaltové terče. Po sedmnáctileté, vynucené  pauze
bylo navázáno na dvaačtyřicetiletou tradici a byla obnovena "Velká cena
města Zlína". Tradice tohoto závodu sahá do roku 1947, kdy pohár pro
vítěze věnovala  firma Baťa a dosud je, jako vzácná relikvie, uchován
a vystaven ve společenské místnosti OMS Zlín. Jako hlavní závod se stří-
lelo 4x20 terčů plus finálová položka na loveckém kole a pro zájemce byl
připraven vložený závod na 2x25 terčů na automatickém trapu. 

Hlavní závod se uskutečnil na rekonstruovaném zdvojeném "skeeto-
vém" střelišti, které se konečně po povodních a malém zájmu o obnovu
podařilo dostat do provozuschopného stavu, především díky vstřícnosti
a pochopení Okresní rady OMS Zlín teprve v letošním roce.

Pořadatelům a účastníkům podniku bohužel nepřálo úplně ideálně
počasí a přesto se na střelnici Horákův mlýn na Vršavě ve Zlíně do hlav-
ního závodu přihlásilo 22 závodníků a do vloženého závodu ještě o 7
startujících více, tj. 29 střelců. Vítězem hlavního závodu se stal Stanislav
Nedbálek ze Zlína následován Tomášem Pavelákem z Horních Bojanovic
a Lubošem Chylíkem z Bosonoh. O celkovém vítězi musel s konečnou
platností rozhodnout
rozstřel.  Ve vloženém
závodu na automatic-
kém trapu zvítězil
Jaromír Zapletal. Na
druhém místě byl klasi-
fikován Josef Salaj se
stejným nástřelem
a třetí místo obsadil
Zdeněk Salaj. Rovněž
zde o celkovém vítězi
rozhodl rozstřel.  

Nejlepší střelci si od-
vezli  hodnotné ceny.
Vítězové jednotlivých
závodů obdrželi poháry
a pamětní diplomy.

Ing. J. Slováček

Týden po zisku stříbrných medailí na mistrovství ČR v házené mladších
žaček opět bodovala zlínská házená, tentokrát v kategorii starších žaček.

Pořadatelem mistrovství ČR starších žaček byla ve dnech 17. - 18. červ-
na Poruba. 

Po dvoudenním klání byla ze šesti účastníků nejlepší děvčata HC ZLÍN
a po zásluze získala ZLATÉ medaile přeborníků ČR pro rok 2006.

Po skvělých sobotních výkonech klopýtly mladé zlínské naděje v prvním
nedělním utkání s družstvem Háje Praha a zlatý sen se jim pomalu roz-
plýval v slzách. Všechna další utkání však děvčata trenéra Jirky
Závodníka i za pomoci velkého počtu rodičů vyhrála a až poslední utkání
celého turnaje rozhodlo o konečném pořadí. O bronz bojující Poruba ne-
dala Hájům šanci a zlínská děvčata se mohla radovat z prvního místa
a zisku mistrovského titulu. 

Navíc byla zlínská Michaela Dederlová vyhlášena nejlepší brankářkou
přeborů.

Pro tento kolektiv i trenéra družstva je to druhý mistrovský titul.
Prvního mistra ČR společně vybojovali před dvěma lety v kategorii mlad-
ších žaček.

Mistrovský titul je zaslouženým vyvrcholením úspěšné sezony
2005/2006, když družstvo absolvovalo neskutečných 78 mistrovských
i přípravných utkání a pouze ve dvou poznalo hořkost porážky a v dalších
dvou remizovalo. 

74 vítězných duelů za sezonu hovoří za vše!
Na úspěchu se podíleli:
Trenér - Jiří Závodník,

vedoucí - Monika Dírerová
Hráčky - Michaela De-

derlová, Radana Krajčová,
Kateřina Iházová, Zuzana
Cedidlová, Kamila Bárt-
ková, Magdaléna Gagová,
Jiřina Klosová, Nikol
Holubová, Jana Vránová,
Daniela Podhajská, Leona
Šviráková, Darina Nudni,
Klára Talašová, Lucie Ta-
lašová a Adriana Zahna-
šová.

-pn-

VE¤EJN¯ ZÁVOD VE ST¤ELBù

Vítězové hlavního závodu na loveckém kole

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

profesionální úroveň  - pieta a důstojnost
S p o l e č n o s t  p ro v o z u j e  a  z a j i š ťu j e  t y t o  s l u ž b y :

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy, 

kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v ob-
řadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • ozná-
mení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení • 
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

Kontakt: tel.: 577 432 858, 577 433 798, 577 431 989
fax: 577 011 333 
e-mail: krematorzlin@volny.cz

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 16.00 hodin

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 16.00 hodin

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o.
Filmová 412, Zlín - Lesní hřbitov
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SPORT V  SRPNU

PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST
se bude konat do konce srpna, vždy v úterky a čtvrtky od
18.30 do 19.30 hodin na sokolovně v Prštném. (Lze přijet na
kole po cyklistické stezce anebo kolem Dřevnice - v rámci zvý-
šení efektivity.)
Informace na tel. 776 184 959 

Benešovo nábřeží
Čtvrtek v 19.15 h P-class (pravidelně), pondělí v 19.15 h
Dance aer. (nepravidelně)
Sport. hala Zelené
Bližší inf. tel. 731 187 175, jzuzanikova-sport@quick.cz

Aerobik, step aerobik, powerjóga, dopolední powerjóga, posilo-
vání, pilates, seniorské cvičení, fitball, slide, těhotenské cviče-
ní a indoor cycling od neděle do čtvrtku v Aerobik studiu D ve
Zlíně na Pasecké. Informace: 577 142 383 odpol. nebo ryt-
mik@aerobic-zlin.cz

PŘIHLÁŠKY DO KURZU
Jsou k dispozici přihlášky do připravených kurzů, které začí-
nají od září v Aerobik studiu D. 
Pilates podle Renaty Sabongui (začátečníci, mírně pokročilí
a pokročilí). 
Začínáme s powerjógou - 10 lekcí základů powerjógy, Tajči ču-
an, Cvičení pro muže.
Informace na 577 142 383 odpol. nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079,
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info

ZÁPIS do dětských a juniorských pohybových kurzů - zá-
kladní pohybově estetická výchova pro předškoláky, aerobik
a hip hop pro začátečníky i pokročilé, orientální tanec, moti-
vační kurzy lanových aktivit, hudba - pro zájemce ve věku od
4 do 16 let - pondělí 4. - pátek 8. září denně 10 - 18 hod. 

PILATES
Vydáváme přihlášky na nové začátečnické kurzy (kurzy budou
začínat v měsíci září)

Připravujeme na prázdniny:
Cvičení pro dospělé - pondělí power yoga, dance aerobic; úte-
rý power yoga - začátečníci, posilovací aerobik; středa power
yoga, posilovací aerobik mix; čtvrtek P-class.

SRPEN

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

NEDĚLE   6.  8.   PÍSKLOV
14 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.26 hod., jízdenka do
Bystřice pod Hostýnem zpáteční,  vede St. Chadim ml.

STŘEDA   9.  8.   NA  OSMEKU
8 km, sraz na točně  elektrobusu č. 11 - pr. zóna Lužkovice v 7.15,
vede St. Chadim st.

STŘEDA   16.  8.   ROZHLEDNA  BRDO
10 km, odjezd  vlakem z Otrokovic v 7.58 hod., jízdenka do
Starého Města zpáteční, vede St. Chadim st.   

PÁTEK   18.  8.   KDYŽ  PADAJÍ  HVÉZDY
7 km, odjezd do Štípy autobusem MHD č. 36 od Tržnice v 18.22
hod., vezměte si svítilnu, vede J. Tomáš.

SOBOTA   19.  8.   KOČIČÍ  VRCH
29 km, odjezd do Domašova nad Bystřicí vlakem z Otrokovic
v 6.29 hod., vede St. Chadim ml.

NEDĚLE   20.  8.   DRUHÁ  JEZDECKÁ
15 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 8.56 hod., jízdenka  do ž. st.
Rohatec zpáteční, vede St. Chadim ml.

NEDĚLE   20.  8.   ZA   VIZOVSKÚ  TRNKÚ
10-42 km, start ve vizovické sokolovně od 6 do 10.15 hod., vedoucí
pochodu J. Tomáš.

ÚTERÝ   22.  8.   HRADISKO
8 km, sraz na zastávce MHD č. 11 Obeciny - Hasiči Zlín v 8.30
hod., vede St. Chadim st.

STŘEDA   30.  8.  SOUTOK  DŘEVNICE  S MORAVOU
8,5 km, sraz na křižovatce v Kvítkovicích v 8.30 hod., vede St.
Chadim st.

Změna programu vyhrazena.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

STŘEDISKO KURZŮ

CVIČENÍ  O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

LÉTO V POHYBU

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00– 21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 8.00–20.00
úterý 8.00–20.00
středa 8.00–16.00/18.30–20.00
čtvrtek 8.00–20.00
pátek 8.00–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po, út, čt, pá do 11. 8. otevřeno 

8.00–11.00/12.00–17.00/18.00–20.00
2. 8. a 9. 8. otev. 8.00–11.00/12.00–17.00
5. 8. a 12. 8. otev. 9.00–11.00/12.00–19.00

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí 6.00–17.00
úterý-pátek 6.00–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
otevření 25m bazénu - výjimky:
po-pá od 31. 7. do 11. 8. otevřeno

6.00–11.00/12.00–17.00/18.00–20.00
5. 8. a 12. 8. otev. 9.00–11.00/12.00–16.00/17.30–19.00
15. až 18. 8. otev. 6.00–18.30
čt 24. 8. otev. 6.00–17.00
pá 25. 8. otev. 6.00–10.00/12.00–17.00
so 26. 8. otev. 9.00–10.00/12.00–17.00
ne 27. 8. otev. 9.00–10.00/12.00–19.00
28. a 29. 8. otev. 6.00–  8.00/12.00–17.00
st 30. 8. otev. 6.00–  8.00/12.00–15.00/17.00–20.00
čt. 31. 8. otev 6.00–  8.00/10.00–20.00

25m VENKOVNÍ BAZÉN
bazén otevřen v závislosti na počasí
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota-neděle 9.00–20.00

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

KOUPALIŠTĚ V LÁZNÍCH KOSTELEC, tel. 577 152 165
Vyhřívaná voda, teplota vody min. 28 °C. Velký bazén, dětský ba-
zén a brouzdaliště. Otevřeno denně od 9 do 19 hodin. Celodenní
vstupné pro dospělé 80 Kč, pro děti ve věku 6 - 15 let 50 Kč.
Hodinové vstupné ve všední den 24 Kč, soboty, neděle a svátky 
30 Kč, děti od 6 do 15 let 15 Kč.
KOUPALIŠTĚ V LOUKÁCH
Velký a dětský bazén. Otevřeno denně od 9 do 19 hodin. Celodenní
vstupné pro dospělé 50 Kč, pro důchodce 40 Kč a pro děti od 3 do
10 let 30 Kč. Je možné si zakoupit vstupenku na 1 hodinu, polo-
viční cena. Koupaliště je vhodné i pro cyklisty.
RIVIÉRA V MALENOVICÍCH
Velký a dětský bazén, tobogan, plážový volejbal, občerstvení v bu-
fetu. Otevřeno od pondělí do neděle od 9 do 20 hodin v závislosti
na počasí. Vstupné na celý den včetně toboganu je 50 Kč, děti do
6 let a důchodci 25 Kč.
KOUPALIŠTĚ ZELENÉ, BARTOŠOVA ČTVRŤ, tel. 577 226 088
Velký a dětský bazén, nerezový bazének pro batolata, nerezový ba-
zének s protiproudem, horolezecká stěna v bazénu, tobogan, vel-
ká skluzavka. Plážový volejbal, kuželky, ping pong, občerstvení.
Otevřeno od 10 do 19 hodin v závislosti na počasí. Ceny vstupné-
ho pro dospělé 60 Kč, mládež od 6 do 15 let 30 Kč, děti do 6 let 
20 Kč. Vstupné na celý den včetně vodních atrakcí. Ceny vstup-
ného po 17. hodině pro dospělé 30 Kč, mládež od 6 do 15 let 
20 Kč, děti do 6 let 10 Kč.
VENKOVNÍ BAZÉN - LÁZNĚ ZLÍN, tel. 577 599 911
Venkovní bazén a dětské brouzdaliště, otevřeno v závislosti na po-
časí. V případě nepříznivého počasí je možné využít i 50m krytý
bazén, 25m krytý bazén. Ceny celodenního vstupného jsou pro do-
spělé 80 Kč, mládež od 6 do 15 let 50 Kč a děti do 6 let 20 Kč. Je
možné si zakoupit vstupné na 75 minut: pro dospělé 40 Kč, do-
spělí všední den do 14 hodin 30 Kč, mládež od 6 do 15 let 20 Kč
a děti do 6 let 10 Kč.

LÉTO V POHYBU
Asociace sportů pro všechny a SK Zlín opět pořádají prázdninovou
akci Léto v pohybu. Zahájení bude 10. 7. v 18.30 h cvičením
Lenky Velínské ve sportovní hale Zelené v Bartošově čtvrti. Cvičit
se bude vždy v pondělí a ve středu od 18.30 h s následnou rela-
xací v bazénu na Zeleném.

TANEČNĚ - GYMNASTICKÝ KLUB + TS POHYBY
Tel.: 732 537 932, 732 849 417, 
e-mail: eva.rajnochova@centrum.cz
Příměstský tábor TGK
konaný v termínu 28. 8. - 1. 9. ve Zlíně pro děti ve věku 5 - 8 let.
Náplní bude rytmická a moderní gymnastika, akrobacie, tanec,

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

VEŘEJNÁ KOUPALIŠTĚ

LÁZNĚ ZLÍN
aerobik, rozvoj všestranné kondice (výlety do okolí - turistika, hry
v přírodě, plavání dle počasí). Cena: 950 Kč  
Tel.: 732 537 932, e-mail: eva.rajnochova@centrum.cz
ZÁPIS: moderní gymnastika: 4-6 let, 7-10 let, 11-15 let
NOVINKA!
Tanečně - pohybová průprava: 5 - 7 let, 8 - 11 let, moderní výra-
zový tanec 12 - 15 let, nad 15 let, junior aerobik a rokenrol - od 5
let
Tel.: 732 537 932, 732 849 417, e-mail: eva.rajnochova@centrum.cz

CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH
Bude se konat od pondělí 3. července do 31. srpna v těchto ča-
sech:
Děti, 6 - 12 let - pondělí od 17 h aikidó, středa od 17 h kendó
NOVĚ mládež 13 - 17 let - čtvrtek od 18 h kendó a iaidó (střída-
vě)
Dospělí - pondělí od 19 h aikidó, úterý od 19 h kendó, středa od
19 h iaidó, čtvrtek od 19 h džódó (Šintó musó rjú džódžucu)
Informace o podmínkách cvičení na tel.: 608 953 743 nebo přímo
v tělocvičně na adrese Prštné 523 (budova SENSUS, 1. patro)
Dětské cvičení je dotováno z fondu mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Zlína.

KLUB LODNÍCH SPORTŮ SK ZLÍN
zve příznivce vodního lyžování a sportovní plavby na motorových
člunech do střediska U Bělovského jezu v Otrokovicích na nábo-
rovou akci pro mládež "Den mládeže", která se uskuteční 16. 9.
S případnými dotazy se obraťte na kontaktní adresu: p. J. Heller,
mobil 603 497 377.
AQUA - FITNESS (aqua gymnastika a plavání)
Formování postavy, korekce hmotnosti, psychické uvolnění, zdo-
konalení plavání.
Zahájení cyklu 4. 9. (přihlášky do konce srpna). Mimořádný pěti-
denní prázdninový kurz.
Informace Hana Janovská, TZP Nemo, tel. 777 283 854.

JEZDECKÉ ZÁVODY - ZLÍNSKÝ POHÁR
První ročník jezdeckých závodů se uskuteční ve dnech 12.-13. 8.
a 16. -17. 9. na travnaté ploše v průmyslové zóně Zlín - Příluky.
Pohár se uskuteční pod záštitou primátora Tomáše Úlehly. Závody
začínají vždy v 11 hodin. První den - skoky, druhý den - drezura.
V rámci Zlínského poháru se první den uskuteční krajské přebo-
ry dětí a juniorů včetně rámcové soutěže v různých stupních ob-
tížnosti.

ODDÍL JUDA PŘIJÍMÁ ŽÁKY
Oddíl juda Sportovních klubů policie Zlín pořádá 4. září nábor
mládeže (chlapců i děvčat). Uskuteční se v nově rekonstruované
tělocvičně města Zlína na Zálešné V., č.p. 4069, od 15 do 17 ho-
din. Přihlásit se mohou děti ve věku od 6 do 10 let.
Bližší informace podá vedoucí trenér mládeže Vladimír Maloň, 
tel. 775 109 956.

ASOCIACE SPORTŮ PRO VŠECHNY
5. ZŠ ZÁLEŠNÁ - Rodiče a děti, pondělí 17.30 h • Nejmladší žac-
tvo, pondělí 17.30 h • Starší ženy a zdravotní TV, pondělí 18.30 h
• Starší žáci - rekreační sport (RS), pondělí 18.30 h • Malá kopa-
ná, pondělí 19.30 h a sobota 17 h
18. ZŠ JIŽNÍ SVAHY - Muži a dorost RS, středa 19 h
2. ZŠ LETNÁ - Rodiče a děti, čtvrtek 16.30 h • Ženy aerobik, pon-
dělí a čtvrtek 19 h
12. ZŠ PODHOŘÍ - Ženy aerobik, zdravotní TV, pondělí a středa
19.30 h
SOKOLOVNA PRŠTNÉ - Starší žáci, dorost, RS, pondělí a čtvrtek
18 h • Ženy aerobik, pondělí a čtvrtek 20 h • Muži a ženy volejbal,
čtvrtek 20 h • Senioři muži, zdravotní TV a RS, pondělí 17 h
MŠ LOUKY - Rodiče a děti, pondělí 18 h • Ženy aerobik, čtvrtek
18 h
10. ZŠ BARTOŠOVA ČTVRŤ - Ženy, pondělí a čtvrtek 20 h
6. ZŠ BARTOŠOVA ČTVRŤ - Muži volejbal, úterý a pátek 19.30 h
• Muži a ženy volejbal, středa 19.30 h, pátek 18 h
9. ZŠ ŠTEFÁNIKOVA - Starší ženy, čtvrtek 18 h
MŠ KUDLOV - RS stolní tenis, pondělí 18 h a středa 18.30 h •
Cvičení s gym. balony, úterý 19.30 h • Rodiče a děti, středa 17 h
• RS stolní tenis, středa 18.30 h • Aerobik, čtvrtek 20 h
3. ZŠ LESNÍ ČTVRŤ - Senioři - zdravotní TV, pondělí 20 h
MĚSTSKÁ HALA ZELENÉ
Šerm - senioři, čtvrtek 18 h • Tai - Či pro seniory, čtvrtek 9 h
Upozornění!
Cvičební hodiny budou zahájeny 11. 9. Informace na tel. 
577 216 547, mobil 732 161 368

Parta mladých nadšenců chystá na konec prázdnin 1. setkání pro-
fesionálních řidičů na Zlínsku pod názvem Truck Sraz Zlín.
Celá akce začne v pátek 1. září 2006 ve večerních hodinách vy-
stavením 20 "NEJ" kamionů na nám. Míru ve Zlíně. 
Záštitu nad touto akcí převzal primátor města Zlína Mgr. Tomáš
Úlehla.
V sobotu 2. září 2006 se pak na parkovišti Kapřín na Březůvkách
sjede asi stovka trucků z Moravy, Čech i Slovenska. Pořadatelé na-
chystali obyvatelům Zlína překvapení v podobě tzv. Spanilé jízdy,
která projede centrem města v sobotu v odpoledních hodinách.
Samozřejmě bude veřejnosti zpřístupněno i parkoviště na
Březůvkách, kde bude možné si prohlédnout všechny kamiony
pěkně zblízka. Zde bude rovněž zajištěno občerstvení, vystoupení
country kapely a hry pro děti o drobné ceny.
Podrobné informace najdete na www.truck-sraz-zlin.wz.cz.
Všechny příznivce i zvědavce srdečně zveme!

Za pořadatele Jana Topičová

TRUCK SRAZ ZLÍN 2006

PŘEHLED CVIČEBNÍCH HODIN


