TĚLOVÝCHOVA A SPORT MAJÍ
ve Zlíně dlouholetou tradici
Vážení čtenáři,
poprvé mám tu možnost vás oslovit jako člen Rady
města Zlína a ve stručnosti vás seznámit s tematem
tělovýchovy a sportu v našem městě. Zlín má v této
oblasti dlouholetou tradici, která je podtržena celou
řadou významných úspěchů na úrovni regionální,
republikové, ale i mezinárodní. Tato tradice vznikala
již v baťovských dobách a po celou další dobu se výrazně rozvíjela. Dnes patří
Zlín mezi města, kde se hraje, v poměru k počtu obyvatel, nejvíce nejvyšších sportovních soutěží v republice.
Tato skutečnost umožňuje
nejen široké divácké možnosti pro občany, kteří tímto
způsobem využívají svůj volný čas, ale především vytváří
vzor pro děti a mládež, jakým způsobem se mohou realizovat a přitom rozvíjet tělesnou i duševní kulturu.
Již několik volebních období město, prostřednictvím
komise mládeže a tělovýchovy, zpracovává Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve
městě Zlíně na jednotlivá volební období a nejinak tomu
bude i pro stávající volební
období. Cílem této koncepce
je vyhodnotit stav tělovýchovy a sportu na území města
a předložit návrhy řešení
pro období 2007–2010, a to
v návaznosti na Programové
prohlášení Rady města Zlína na volební období
2006–2010, neboť se jedná především o vytváření
podmínek pro provozování této činnosti na úrovni
výkonnostní a věkových skupin všech občanů města. Koncepci lze rozdělit do několika základních oblastí: tělovýchovná a sportovní zařízení občanských
sdružení (stadiony, hřiště, sportovní haly apod.), tělovýchovná a sportovní zařízení podporovaná městem Zlínem (veřejná koupaliště, veřejně přístupná
hřiště, cyklostezky, apod.). Dále pak: tělovýchova
a sport na školách (sportovní třídy, tělovýchovná
a sportovní zařízení na školách), hendikepovaní
sportovci a zdravotní zabezpečení v oblasti TV
a sportu. Všechny oblasti jsou zaměřeny především
na tělovýchovné a sportovní aktivity pro širokou veřejnost, s důrazem na děti a mládež, ale i pro sport
výkonnostní.
V uplynulých letech se podařilo realizovat celou
řadu významných akcí jako dostavbu druhé ledové
plochy, výstavbu městské haly na Bartošově čtvrti,
rekonstrukci koupaliště Zelené, rekonstrukci Sokolovny a přilehlých hřišť. Bezesporu největší akcí byla rekonstrukce hřišť u všech základních škol ve
městě a rozvoj výstavby cyklostezek. Samozřejmě je
ještě celá řada dalších sportovních staveb a rekonstrukcí, které přináší potřebné podmínky pro provozování tělovýchovných aktivit a sportovních činností.
Všechny tyto kroky společně s neúnavnou prací
stovek dobrovolných i profesionálních pracovníků,
trenérů a cvičitelů, vedou ke stále se zvyšujícímu počtu dětí a mládeže, ale i dospělých, kteří využívají
svůj volný čas způsobem, který rozvíjí jejich fyzické
i duševní síly a současně patří k nejúčinnějším
v prevenci patologických jevů ve společnosti. Kromě
zdravého způsobu života je nutno se zmínit, že sportovci města dosahují výborných výsledků, a to ve
všech věkových skupinách, a tím vzorně reprezentu-

jí své město. Důkazem je každoroční vyhlášení
Nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů.
Tato sportovně společenská akce se již tradičně stávává přehlídkou úspěchů reprezentantů města na
republikové, evropské i světové úrovni.
Abychom i do budoucna mohli hodnotit práci v této oblasti činnosti stejně pozitivně, je nutné nadále
pokračovat v rozvoji vytváření podmínek pro tělovýchovu, rekreační i výkonnostní sport. Proto chceme,
v souladu s volebním programem naší strany, v následujícím období realizovat další
akce. V rámci dalšího rozvoje koupališť realizovat, prostřednictvím
společnosti
STEZA, koupaliště na Jižních Svazích, dokončit rekonstrukci Městských lázní
a řešit problematiku dalších
koupališť. V rámci rozvoje
rekreační činnosti rozšířit
areál umělého lyžařského
svahu se zaměřením na celoroční využití a vytvoření lákavého centra pro cestovní
ruch, a to včetně vybudování
dvojsedačkové lanové dráhy,
turistických a běžeckých tratí a cyklistických tratí a v neposlední řadě na Barabáši
vybudovat rozhlednu. V případě úspěšného vyřešení
problematiky areálu Svit
přebudovat Stadion mládeže
(ten je právě součástí tohoto
areálu) do stavu odpovídajícího současné době
a prestiži krajského-univerzitního města, a to včetně
vybudování víceúčelové sportovní haly, která by měla nahradit prostory tělocvičny základní školy, která
zřejmě ustoupí výstavbě Kulturně společenského
centra. Mimo tyto nejvýznamnější akce chceme podporovat dokončení výstavby fotbalového stadionu
Letná - dokončení nové tribuny a vybudování vyhřívané hrací plochy. V mládežnickém fotbalovém centru na Vršavě vybudovat hřiště s umělým povrchem
a provést rekonstrukci stávajících travnatých ploch.
Dobudovat areál Sokolovny včetně možnosti zde zrealizovat halu pro sportovní gymnastiku. Realizovat
rekonstrukci posledního školního hřiště u 16. ZŠ na
Jižních Svazích. Pokračovat ve výstavbě nových cyklostezek. Postupně realizovat záměr rekonstrukce
veřejně přístupných hřišť v jednotlivých částech
města. Zahájit projektové práce na dokončení tenisového areálu Vršava.
Jistě je celá řada dalších akcí, které by si zasloužily realizaci, ale je nutno vycházet z finančních
možností města v oblasti investic a ty je třeba rozdělit do všech oblastí a potřeb našeho města. Přesto je
dobře mít připraven plán akcí a na základě okamžitých finančních možností na vzniklou situaci reagovat. V oblasti rozvoje tělovýchovy a sportu připraveni jsme.
Závěrem mi vážení spoluobčané dovolte, abych
vyslovil přesvědčení, že všechny zrealizované i teprve připravované akce v oblasti rozvoje tělovýchovy
a sportu nejsou zbytečné a přinesou nám možnost
zdraví prospěšného využívání volného času nás
všech a alespoň částečně ke snížení finančních prostředků vynakládaných na úhradu likvidace následků nezdravého způsobu života, především pak drogových závislostí.
Přeji Vám příjemné prožití zbytku prázdnin.
Mgr. Karel Jankovič
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Výpis bodového ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CHVÁLÍ
hodnocení řidičů zlínskou městskou hromadnou dopravu

Řidiči, kteří chtějí znát aktuální stav svého
bodového hodnocení, se musí dostavit osobně
na oddělení řidičských průkazů příslušné pověřené obce v místě trvalého bydliště nebo přiložit ověřenou plnou moc.
"K žádosti o výpis bodového hodnocení musí
řidič předložit občanský průkaz, řidičský průkaz a zaplatit správní poplatek ve výši patnáct
korun," zdůraznil vedoucí Odboru dopravy
a silničního hospodářství Pavel Dohnal.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí, že v případech, kdy řidič žádá o výpis v zastoupení, musí být součástí žádosti
ověřená plná moc. "Zákon nám neumožňuje
tyto informace sdělovat e-mailem nebo telefonicky," vysvětlil P. Dohnal.
Do současné doby požádalo ve Zlíně o výpis
bodového hodnocení celkem 50 řidičů.
Pracovníci pověřených obcí mají ze zákona povinnost obesílat ty řidiče, kteří získali 12 bodů
a musí tedy odevzdat řidičský průkaz.
Takových případů bylo ve Zlíně 14. Současný
systém neumožňuje, aby pracovníci pověřené
obce poslali varovnou informaci těm řidičům,
kteří přesáhli např. 9bodovou hranici.
Pracoviště oddělení řidičských průkazů
sídlí na ulici L. Váchy 602 (naproti Intersparu), Zlín - Prštné.
-mm-

Městská hromadná doprava ve Zlíně
a Otrokovicích se v posledních letech
otevřela dříve nevídaným způsobem lidem se zdravotním postižením. O vzájemných potřebách a komunikaci při
přepravě osob s tělesným handicapem
diskutovali na poradě s řidiči v sídle
Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice
(DSZO) zástupci zdravotně postižených
Roman Herink a Petr Mach.

umožňují, aby vozidlo městské dopravy
zajelo blíže k zastávce a aby mezi nástupní plošinou a úrovní zastávky nebyl
téměř žádný výškový rozdíl.
"Díky nízkopodlažním vozům je pro
osoby na vozíčku přístupná většina města," řekl Roman Herink. Prakticky na
žádné lince dnes nemusí osoba na vozíčku čekat déle než dva spoje, aby přijel
nízkopodlažní vůz. Samozřejmostí se ta-

"Podmínky pro přepravu zdravotně postižených v městské dopravě ve Zlíně
a Otrokovicích se během posledních let
zlepšily velmi významně. Jsou srovnatelné s většinou moderních evropských
měst. Mnohá města v České republice
nás budou teprve dohánět," konstatoval
krajský koordinátor Národní rady osob
se zdravotním postižením Mgr. Roman
Herink. "Otevřenost, spolupráce a vzájemná komunikace při promýšlení a řešení našich potřeb a celková profesionalita řidičů jsou na vysoké úrovni,"
potvrdil vedoucí střediska Tyfloservisu
ve Zlíně Petr Mach.
Při společném setkání zástupci zdravotně postižených vysvětlili řidičům, jak
se cítí člověk s handicapem při přepravě
městskou hromadnou dopravou, jak vidí
svět ze svého vozíku, které momenty pro
něj představují nebezpečí, co by mohlo
zvýšit jeho pohodu a bezpečí. Naopak řidiči popsali, jak by jim měli dát zdravotně postižení o sobě vědět, že by měli stát
na zastávkách co nejblíže k označníku,
jak celý proces nástupu a výstupu z vozidla urychlit a podobně. Muži a ženy za
volantem i lidé na vozíčcích či s bílou holí si mohli vyříkat, co se jim ve vzájemné
komunikaci v provozu MHD nelíbí a co
by se dalo dělat jinak.
Zásadním vstřícným krokem DSZO
k lidem se zdravotním postižením je podle Romana Herinka pořizování nízkopodlažních vozů. Jejich podíl se postupnou
obměnou vozového parku stále zvyšuje;
u autobusů už dosahuje téměř sta procent, u trolejbusů má nízkopodlažní
úpravu třetina vozidel. Nízkopodlažnost
usnadňuje také přepravu rodičů s dětskými kočárky. "Chtělo by to ale, aby
města a správci komunikací upravovali
pro nízkopodlažní vozidla také nástupní
hrany zastávek," poznamenal Herink.
Existují totiž speciální obrubníky, které

ké stává používání telefonní linky do
centrálního dispečinku DSZO, kde dispečeři poskytnou volajícímu aktuální informaci, kdy nebo za jak dlouho přijede
na jeho zastávku první nízkopodlažní
vůz dané linky.
Pro osoby nevidomé nebo s vážným
poškozením zraku jsou zase velmi důležité akustické hlášky o jednotlivých zastávkách. Uvnitř vozu slouží k orientaci
všem cestujícím a pomáhají i návštěvníkům města, kteří síť MHD ve Zlíně
a Otrokovicích dostatečně neznají.
Pomocí zvláštního "dálkového ovládání"
mají nevidomí cestující možnost vyvolat
si hlášení o lince a směru jízdy také venku na zastávce, když do ní vozidlo MHD
přijíždí. Většina vozidel MHD má venkovní reproduktor, který se spustí při
signálu z tohoto zařízení nevidomé osoby. Je to současně informace pro řidiče,
aby takového člověka nepřehlédl. Touto
technikou je vybaveno asi 80 procent
vozidel.
Zásluhou zveřejňování všech důležitých informací o provozu MHD na internetu nemají zdravotně postižení problém
ani ve vyhledávání v jízdních řádech.
"Zdravotně postižení mají všeobecně
nadprůměrnou počítačovou gramotnost.
Tak pro ně není problém najít si potřebné spojení na počítači," řekl Roman
Herink. "Ozvučené počítače umožňují
přečíst si na internetu jízdní řád i nevidomým," dodal Petr Mach.
"Všechna tato opatření ve prospěch
zdravotně postižených něco stojí, ale lidem v městské dopravě a obyvatelům
obou měst pomáhají a také nám získávají nové cestující. Z našich průzkumů
vyplynulo, že zejména počet přepravovaných kočárků se s rozšiřováním počtu
nízkopodlažních vozů zvyšuje," uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Ing. Pavel Nosálek.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
E.ON Česká republika oznamuje, že
z důvodu plánovaných oprav bude přerušena dodávka elektrické energie v následujících dnech a lokalitách:
Dne 6. 8. 2007 od 7.30 hod. do
15.00 hod.
Část obce: Oblast trafostanice T12
Gumovýroba Prštné - Kůtiky od č. p. 93
až po rybník. Oblast trafostanice T13
Vinohrady Prštné - místní část Vinohrady až po ul. Nadhumení po č. p. 122
včetně, Oblast trafostanice T14 Křiby-Prštné - nová lokalita od zástavby Vinohrady ve směru na Louky.
Dne 7. 8. 2007 od 7.30 hod. do
14.30 hod.
Část obce: Oblast trafostanice T17
Nad Průkopem - Jaroslavice - paseky oblast pod Čermákovou/policejní chaty/
Dne 8. 8. 2007 od 7.30 hod. do
15.00 hod.
Část obce: Oblast T10 Ronzovy paseky
- celé Ronzovy paseky
Dne 13. 8. 2007 od 7.30 hod. do
12.00 hod.
Část obce: Oblast T13 Ubytovna - ul.
Křiby č. p. 4712 - č. p. 4714, č. p. 4719
- č. p. 4721 a dále č.p. 4904 a 4885 včetně podzemních garáží 3518
Dne 20. 8. 2007 od 7.30 do 15.00
hod.
Část obce: Oblast trafostanice T62
Podhoří - Sv. Čecha, zástavba RD po
stranu od měnírny DP po č. p. 586, ul.
Jiráskova od ul. M. Alše po č. p. 561
resp. 343 (včetně č. p. 542, 535), M. Alše
od měnírny DP po č. p. 486 resp. 507
a ul. K. Světlé od ul. Sv. Čecha po ul.
M. Alše.
Bližší informace na tel. 840 111 333.
Upozorňujeme, že vypínání energie
může nastat i v jiných lokalitách, které nebyly do uzávěrky magazínu známy.
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ZDROJE PITNÉ VODY A JEJICH UKAZATELE
Město Zlín je zásobováno pitnou vodou ze
skupinového vodovodu Zlín, jehož součástí
jsou dvě velké úpravny vody UV Klečůvka
a UV Tlumačov. Obě úpravny provozuje společnost Zlínská vodárenská, a.s. - Váš dodavatel vodárenských služeb.
Zdrojem surové vody pro UV Klečůvka je
přehradní nádrž Slušovice. UV Klečůvka zásobuje pitnou vodou východní část města
Zlína až po Prštné, dále místní části

Klečůvka, Želechovice, Příluky, Kostelec,
Mladcová, Velíková, Štípa a Lípa.
Zdrojem surové vody pro UV Tlumačov je
podzemní voda z lokality Tlumačovský les,
ze sedmi hydrogeologických vrtů a násoskové řady lokality Štěrkoviště Kvasice a povrchová voda ze Štěrkoviště Kvasice. UV
Tlumačov zásobuje západní část města
Zlína, místní části Salaš, Jaroslavice,
Kudlov, Louky, Malenovice atd.

Následující tabulka zobrazuje průměrné hodnoty ukazatelů stanovených na výstupu
z úpraven vody Tlumačov a Klečůvka během první poloviny roku 2007:
ukazatel
Vápník + hořčík (tvrdost)
Železo
Dusičnany
Dusitany
CHSKMn - množství organ. látek

jednotka
limit
mmol/l 2,0 - 3,5 *
mg/l
0,2
mg/l
50,0
mg/l
0,5
mg/l
3,0

UV Tlumačov
2,69
0,04
3,80
<0,005
1,52

UV Klečůvka
1,80
<0,02
6,40
<0,005
1,69

Pozn.: *Jedná se pouze o doporučenou hodnotu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., která ale
není závazná. Tato vyhláška v platném znění stanovuje hygienické požadavky, rozsah a četnost kontroly pitné vody.
Vybrané údaje o jakosti vody se aktualizují na www.zlv.cz a informace o kvalitě vody se dozvíte i na bezplatné lince 800 100 063.
Helena Koutná, Zlínská vodárenská, a.s.
Přiložená mapka ukazuje rozdělení okresu Zlín podle zdrojů pitné vody.
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HRA PLAMEN

Ve dnech 4. - 8. července 2007 proběhlo
na stadionu mládeže ve Zlíně pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše
a primátorky města Zlína Ireny Ondrové
mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH
ČMS.
Ve hře Plamen se mistrovství zúčastnilo
15 nejlepších kolektivů z celé ČR. Zlínský
kraj reprezentovalo družstvo mladých hasičů z Brumova, které v celkovém pořadí obsadilo 3. místo.
V dorostenecké kategorii soutěžilo opět 15
nejlepších družstev děvčat, 15 družstev hochů a 15 jednotlivců z každé kategorie.
Zlínský kraj reprezentovaly kolektivy dorostenek a dorostenců z Vlčkové. Ve velké
konkurenci obsadila děvčata 4. místo a hoši
2. místo.
Cenu a pohár za 1. místo v kategorii dorostenek věnovala a osobně předala vítěznému kolektivu děvčat z Pískové Lhoty okr.
Nymburk primátorka PhDr. Irena Ondrová
(foto).
Výsledky soutěží včetně videozáznamů
pokusů závodníků najdete na www.oshzlin.cz.

Činnost dětského zastupitelstva
Asi většina obyvatel Zlína nemá vůbec tušení, že ve městě funguje něco jako "Dětské zastupitelstvo města Zlína".
Dětské zastupitelstvo bylo založeno
v roce 1997, v té době fungovalo pod vedením Odboru školství a kultury. Od
školního roku 2003/2004 dětské zastupitelstvo funguje z převážné části
pod vedením studentů Univerzity
Tomáše Bati, Fakulty multimediálních
komunikací a podporou Odboru školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy. Členy dětského zastupitelstva jsou
zástupci všech zlínských základních
škol. Z každé školy jsou jmenováni 2
zástupci, tzv. zastupitelé. Zastupitelé se
pravidelně schází ve Středisku volného
času na Kotěrově ulici ve Zlíně.
Cílem projektu Dětského zastupitelstva města Zlína je snaha o zapojení žáků základních škol do veřejného dění
a jejich seznámení se systémem fungování samosprávy města Zlína a státní
správy. Žáci si při práci v dětském zastupitelstvu osvojují základy správné
komunikace, schopnost týmové práce,
učí se umění vést diskusi, ptát se, ale
i naslouchat a navrhovat řešení jednotlivých problémů, podávat náměty a požadavky žáků na život ve škole, zvýšit
zainteresovanost žáků škol do veřejných věcí (kriminalita, pomoc dětem
v dětských domovech, šikana, pomoc
zvířatům v útulcích atd.).

Zastupitelé dětského zastupitelstva
se
každoročně
aktivně
účastní
Mezinárodního filmového festivalu dětí
a mládeže, kde pomáhají s organizací
doprovodného programu. Svou činností
poskytují pomoc s organizací i jiných
akcí Magistrátu města Zlína, pravidelně
navštěvují Dětské centrum Zlín Burešov, pro které organizují dětské
soutěže a dětem zpříjemňují volný čas
(foto).
Na základě dobrých výsledků v minulých obdobích se dětské zastupitelstvo
i v budoucnu bude podílet na projektu
ŠIKANA, který je z velké části zaměřen
na odhalování, prevenci a boj proti týrání, ponižování nebo omezování jedince nebo jedinců jiným jedincem nebo
skupinou. Ve spolupráci s Městskou
policií Zlín mají v plánu členové
Dětského zastupitelstva města Zlína
zřídit e-mailovou schránku, která bude
sloužit všem, kteří mají pocit, že jsou šikanováni, aby se mohli třeba i anonymně svěřit. Schránku by měla spravovat
Městská policie Zlín, která bude na
podněty patřičně reagovat.
Je dobře, že se i v dnešní uspěchané
době ještě najdou mladí lidé, kteří mají
zájem pomáhat jiným a snahu něco
změnit. Proto popřejme dětskému zastupitelstvu hodně úspěšných projektů,
které pomohou dobrým myšlenkám.
-OŠZMTV-

MĚSTO CHCE VÍCE
spolupracovat s církvemi
Nové způsoby komunikace mezi členy
jednotlivých církví ve Zlíně i jejich komunikace s občany a návštěvníky Zlína byly
předmětem prvního setkání náměstka primátorky města Zlína Miroslava Kašného se
zástupci zlínských křesťanských církví.
"Podle výsledků Českého statistického
úřadu se při sčítání lidu k víře přihlásilo 40
procent obyvatel našeho města. Musíme tedy hledat způsob, jak naslouchat požadavkům téměř poloviny Zlíňanů," řekl náměstek primátorky, mezi jehož kompetence
patří také problematika církví. Současně
uvedl, že se pokusí efektivněji využívat služeb členů církví pro potřeby města. "Bylo by
škoda, kdyby se v některých oblastech aktivity církví a města překrývaly a jinde zase
zbytečně chyběly," dodal M. Kašný. Podle
jeho slov by město mohlo více využívat jazykové kurzy zaměřené na příslušníky národnostních menšin, činnost klubu anonymních alkoholiků, zajišťování duchovních
potřeb osob v domovech důchodců a lůžkových zařízeních i další aktivity.
V současné době působí na území Zlína
13 církví a jedna náboženská společnost.
-mm-
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ZTRÁTY A NÁLEZY VE ZLÍNĚ
Informace o ztracených a nalezených
věcech ve Zlíně jsou nově zveřejněny také na internetových stránkách města.
Na adrese www.mestozlin.cz v rubrice
"Městské informační a turistické středisko" (http://www.mestozlin.cz/page/35602.ztraty-a-nalezy/) si mohou
občané i návštěvníci zjistit, jestli někdo
jejich ztracenou či zapomenutou čepici,
deštník, kolo či jinou věc našel a odevzdal městu.
Nalezenou věc je možno odevzdat
v rámci pracovní doby úřadu na zlínské
radnici pracovníkům městského informačního a turistického střediska. Na

tomto kontaktním místě si mohou majitelé také nalezenou věc vyzvednout.
Mimo rámec pracovní doby úřadu můžete odevzdat nalezenou věc na městské
policii.
Problematiku ztrát a nálezů upravuje
novela občanského zákoníku. Od října
2005 mají obce povinnost ztráty a nálezy uchovávat po dobu šesti měsíců. Po
této době je mohou nabídnout k odprodeji, případně jiným způsobem zlikvidovat. V současné době město Zlín uschovává stovky nalezených věcí. Ve většině
případů se jedná o oblečení.
-mm-

100 DNÍ VE FUNKCI ŘEDITELE MĚSTSKÉ POLICIE ZLÍN

V červenci uplynulo 100 dní od jmenování
nového ředitele Městské policie Zlín, kterým
je od 1. dubna 2007 Ing. Milan Kladníček.
Položili jsme mu tedy v této souvislosti několik otázek:
Jak hodnotíte uplynulých 100 dní v nové funkci?
Krátce odpovědět na takto obecnou otázku
nelze. Pokud bych se chtěl vyhnout jakémukoliv zavádějícímu a nic
neříkajícímu
hodnocení,
musel bych
odděleně hodnotit každý
úsek dílčích
č i n n o s t í
a práci, kterou jsem se
svými nejbližšími spolupracovníky
vykonal. Mohl
bych samozřejmě vzpomenout viditelné
akce
typu "Jehla", či "Na kolo jen s přilbou", ale při
tom bych nesměl opomenout denní, téměř
rutinní úkony všech strážníků. Málokdo ví,
že za ty tři měsíce strážníci vyjížděli k téměř
třem tisícům případů, kdy k nám volali lidé
s žádostí o pomoc. Výčet veškerých činností
by byl samozřejmě mnohem delší. Já nemohu říct, že jedna činnost je důležitá a druhá
ne. Rozsah činností, které vykonává MP Zlín,
je značně široký a to se musí nutně odrazit ve
způsobu a stylu řízení této složky.
Dobře, zkuste tedy odpovědět na otázku, v jakém stavu jste MP převzal?
Stav MP Zlín jsem v době jmenování ředitelem znal dobře. Při výkonu předchozích
funkcí jsem jej však mohl ovlivňovat pouze
na konkrétním úseku, který jsem řídil.
Situace se výrazně zlepšila, když se do přímého vedení MP Zlín dostali noví lidé v srpnu loňského roku. Já jsem tehdy nastoupil
na pozici zástupce ředitele pro technické záležitosti, kde jsem získal přehled nad mnohem širším spektrem činností. Za důležité
rovněž považuji, že se právě v této době začal
formovat tým zkušených profesionálů, kteří
chtěli a chtějí MP Zlín posunout zase o kus
dál k modernímu bezpečnostnímu sboru.
Právě tyto faktory považuji i pro budoucnost
za nesmírně důležité, a pokud bych tedy měl
konkrétně odpovědět na Váš dotaz, musel
bych uvést, že stav MP Zlín byl při převzetí
funkce dobrý, ale stále je co zlepšovat.
Při svém nástupu do funkce jste předložil novou koncepci činnosti městské policie, ve které jste si jako hlavní úkol mimo
jiné stanovil zvětšení otevřenosti k veřejnosti. Jak se Vám daří svou koncepci
naplňovat?
Za jeden z prvních a velmi důležitých kroků považuji spuštění webových stránek
www.mpzlin.cz. Občané zde mohou najít podrobné informace o městské policii, o jejím

složení, cílech, ale především o její činnosti.
Mohou si přečíst, jaké případy museli strážníci řešit, ale také, jak nám v jednotlivých
případech pomohla právě veřejnost. Za velmi
užitečné považuji i informace o aktuální dopravní situaci či nepříznivých klimatických
jevech.
Dalším důležitým úkolem je zlepšení vztahu MP Zlín směrem k veřejnosti. Za naplňování tohoto cíle chci poděkovat svým kolegům, kteří slouží denně v ulicích našeho
města. Jestliže jsem již při svém jmenování
do funkce řekl, že zásadním kritériem pro
hodnocení strážníků bude pořádek, bezpečí
a zákonnost v ulicích, nikoliv počet vybraných pokut, tak i nyní tento závazek platí. Na
druhou stranu se ale mýlí ten, kdo očekává,
že strážníci náhle přestanou ukládat pokuty
za protiprávní jednání. Setkáváme se například s případy při provádění blokového čištění ulic. Tato činnost je avizována v Magazínu
Zlín ve čtvrtletním předstihu, na místě samotném je označena dopravním značením
s týdenním předstihem, ale i přesto se občas
vyskytne občan dotčené lokality, který je
schopen vulgárně nadávat a urážet naše
strážnice s tím, že on o takovou službu nestojí, a proto se rozhodl informaci i značení
ignorovat. Neznám žádnou preventivní aktivitu, která by jej přivedla ke zdravému rozumu. Naopak jej považuji za hulváta a sobce,
před kterým musíme zbytek společnosti i sebe chránit.
MP Zlín má spoustu projektů v rámci
prevence kriminality. Které by se podle
Vás daly určit jako stěžejní?
Za stěžejní považuji přijetí nové koncepce
samotné oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů zajišťované městskou policií. V minulosti se spousta aktivit
odehrávala poněkud nesystematicky a snad
i kampaňovitě. Bylo to do jisté míry zapříčiněno i tím, že za tuto oblast nebyl zodpovědný jeden konkrétní člověk, ale více lidí ji realizovalo vedle svých hlavních pracovních
činností. Proto jsem od svého nástupu do
funkce věnoval této oblasti mimořádnou pozornost. Výsledkem je, že do uvolněné funkce manažera prevence kriminality a sociálně
patologických jevů nastoupila k 1. červenci
letošního roku strážnice, která vytvořila novou koncepci a o tento druh práce má zájem.
Kromě toho splňuje i kvalifikační předpoklady - tedy vysokoškolské vzdělání pedagogického směru.
Dá se odpovědět na otázku, zda mohla
i veřejnost zaznamenat změny u MP?
Domnívám se, že se odpovědět dá.
Veřejnost informujeme o jednotlivých událostech i chodu celé složky pomocí již zmiňovaných internetových stránek, ale také např.
i díky tomuto magazínu.
Mnozí občané si mohli povšimnout změn
u stejnokrojů a výstrojních součástek.
Reagovali jsme tak nejen na morální zastaralost starých výstrojních prvků, ale zohledňovali jsme i materiálový a technologický pokrok. Také nelze opomenout ani výrazný
přínos pro bezpečnost našich strážníků např. retroreflexní nášivky na uniformách
v oblasti dopravního provozu.
Naopak změny, které široká veřejnost bude
zaznamenávat jen pozvolna, se týkají organizačních záležitostí nebo technické vybavenosti strážníků. V letošním roce jsme zavedli do
výkonu služby zcela unikátní policejní
systém, který dokáže vést evidence širokého
spektra policejních činností, které MP Zlín vykonává. Strážník může přímo na ulici zjistit,
zda špatně zaparkované vozidlo není odcizené, zda pes, kterého kontroluje, je řádně přihlášen apod.

Pokud bych měl nastínit organizační změny, je cílem transformovat MP Zlín ve flexibilně reagující bezpečnostní sbor, který nebude zůstávat lhostejný k malým problémům
jednotlivých spoluobčanů. V současné době
došlo k doplnění tabulkových míst strážníků
a připravujeme novou organizační strukturu,
která by měla přinést více strážníků do ulic
s posílením územní odpovědnosti.
Vraťme se krátce k Vaší poslední větě.
Říkáte, že je potřeba více strážníků v ulicích, ale veřejnost si již nyní často stěžuje, že na pěší hlídku téměř nenarazí. Proč
je tomu tak?
Ano, s podobnými názory se setkávám nejen já, ale i moji nejbližší kolegové ve vedení.
Je pochopitelné, že veřejnost chce vidět
strážníky na ulicích v pěších hlídkách a do
určité míry je to i mé přání. Je třeba si však
uvědomit, že prioritně musíme zajišťovat reakci jak na tísňová volání, tak i na další druhy podnětů a hlášení. Kupříkladu musíme
během týdne bezodkladně řešit okolo 220
oznámení, a tak jsme do značné míry limitováni právě tímto faktorem. Uvědomte si, že
pokud se někdo obrátí na tísňovou linku 156
s tím, že byl napaden, musí k němu strážníci neodkladně ihned vyjet, oznámení prověřit
a toho ve většině případů není pěší hlídka
schopna. Ale jak jsem již řekl, chci počet
strážníků v ulicích zvýšit.
Lze to nějak změnit?
Pochopitelně i tato věc má své řešení. Do
budoucna se zřejmě nevyhneme extenzivnímu rozvoji, tedy navýšení počtu strážníků,
kteří by prováděli právě tuto pěší hlídkovou
činnost nejen v centru, ale i v ostatních
městských částech. Domnívám se, že společně s vhodným organizačním řešením toho lze
docílit poměrně rychle.
V poslední době se hovořilo o přílišné
provázanosti obecních policií s místní samosprávou, jak tyto diskuse vnímáte?
Novou vlnu debat týkajících se obecních
a městských policií rozpoutal pražský incident. Zazněla při něm řada racionálních názorů i naprostých nesmyslů. Pravdou je, že
městské policie urazily za dobu své existence
obrovský kus cesty a jejich přínos pro vnitřní bezpečnost republiky je nenahraditelný.
Na druhou stranu platná legislativa nedokázala dostatečně rychle reagovat na dynamické změny života společnosti. Teď mám na
mysli právě zákon o obecní policii, který je
pro nás stěžejní právní normou.
Pokud mám jít k jádru Vaší otázky, musím
říct, že řada lidí se domnívá, že starosta té či
oné obce řekne svým strážníkům: "Toto můžete, tohle ne, toto vykonávejte, tohoto si nevšímejte." Jenže tak to není. Strážník je při
výkonu své funkce vázán výhradně zákonem
a musí konat tak, jak mu zákon ukládá. Síla
obecních policií je v těsné spolupráci s orgány místní samosprávy, kdy strážníci dokáží
pružně reagovat na požadavky občanů.
Místní samosprávě tedy zákonodárce umožnil rozhodnout o tom, zda takový bezpečnostní orgán zřídí či nikoliv, ale pokud ho zřídí, jeho činnost je výhradně podřízena liteře
zákona.
Pokud byste měl jen v krátkosti uvést
obecný cíl fungování MP Zlín, jaký by to
byl?
Jako občan města Zlína si přeji, aby naše
město bylo bezpečným a dobrým místem k životu. Pokud k naplnění tohoto přání může
Městská policie Zlín pod mým vedením přispět, budu spokojený.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Šárka Škubalová

5

Kontrola cestovních SALESIÁN P. KAREL TINKA
kanceláří a agentur OSLAVIL 60 LET KNĚŽSTVÍ
Podepsat smlouvu o koupi dovolené s cestovní kanceláří je jedna z důležitých skutečností, jak si připojistit úspěšný návrat domů. Pouze cestovní kanceláře totiž mají ze
zákona povinnost sjednat pojištění záruky
pro případ úpadku. "Neznamená to, že koupě zájezdu prostřednictvím cestovní agentury je vždy rizikem. I agentury však musí nabídnout podpis smlouvy s cestovní kanceláří," vysvětluje vedoucí živnostenského
úřadu Magistrátu města Zlína Naďa
Hasíková a dodává, že cestovní agentury
mohou pouze zprostředkovávat prodej zájezdů pro cestovní kanceláře.
Špatné označení provozovny a propagačních materiálů slovy cestovní agentura nebo
cestovní kancelář přitom patří k častým prohřeškům v oblasti prodeje dovolených ve
Zlíně. "Při kontrole cestovních agentur, konkrétně 15 právnických a 11 fyzických osob,
jsme takových případů zjistili asi dvacet,"
řekla N. Hasíková a dodala, že v dalších
dvou případech by mohlo být označení agentury kvalifikováno dokonce jako klamání
spotřebitele. "Označení bylo zavádějící.
Vyvolávalo dojem, že se jedná o cestovní
kancelář a ne agenturu," upřesnila vedoucí
zlínského živnostenského úřadu.
Současně uvedla, že u jedné fyzické osoby
zjistili podezření na neoprávněné podnikání
a v současné době s ní vedou správní řízení
v této věci.
Bez závažných pochybení naopak kontrolou prošly zlínské cestovní kanceláře. Všech
17 právnických a 7 fyzických osob, které
mají sídlo nebo místo podnikání ve Zlíně
a okolí a provozují cestovní kancelář, je pojištěno proti úpadku. K prohřeškům v této
oblasti patří např. to, že nebyla zveřejněna
provozní doba či jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny. Takových
případů bylo šest.
"Za zjištěné nedostatky jsme uložili celkem dvacet blokových pokut v celkové výši
dvacet tisíc korun," doplnila N. Hasíková.
-mm-

"Narodil jsem se v Kyjevě na Ukrajině v roce 1920. Tatínek byl Čech a maminka
Lotyška. Otec se dostal do Kyjeva jako zajatý rakouský poddůstojník za první světové
války. Tam jsme žili po mém narození ještě
čtyři roky. Jako váleční běženci jsme se vraceli do Československa přes Polsko. Přišli
jsme do Květné u Uherského Brodu, kde
bydleli rodiče z otcovy strany." Tak vzpomíná na první léta svého života salesián P. Karel Tinka, který v červenci oslavil 60. výročí
kněžského svěcení. "Měl jsem se původně
vyučit kolářem jako otec," pokračuje dál ve
svém vyprávění, "jeden učitel však tatínkovi
řekl, že se dobře učím, ať mě dá studovat.
Tak jsem v jedenácti letech byl přijat ke studiu do Fryštáku k salesiánům." Salesiánem
se nakonec sám stal. To bylo před sedmdesáti lety, tedy 10 let po příchodu prvních salesiánů do vlasti.
O deset let později byl v Litoměřicích biskupem Weberem vysvěcen na kněze a nastoupil jako katecheta v pražském internátě.
Nechal se zapsat na univerzitu ke studiu přírodních věd,
ale přišel rok 1950, který
všechny plány zhatil. "V noci
z 13. na 14. dubna kolem
dvacáté třetí hodiny přijel autobus plný policistů. Mohli
jsme si vzít jen nejnutnější
věci, naložili nás do autobusu a odvezli do Oseku
u Duchcova," vzpomíná P. Karel. V září pak byl odveden na
vojnu k tzv. PTP. Po propuštění v lednu 1954 byl jmenován inspektorem (představeným salesiánů v České republice). Jmenování přišlo tajně
zašifrováno v italském novinovém deníku Unita. 7. listo-

padu 1956 byl však zatčen a nespravedlivě
odsouzen. Vězněn byl v Jihlavě, Hradci
Králové, Litoměřicích a především Valdicích.
Po návratu z vězení byl dělníkem v OSP.
Když se poměry v roce 1968 trochu zlepšily,
nastoupil do Zlína na faru, kde dělal navenek údržbáře, mnozí jej znali jen v montérkách. Jako kněz nesměl veřejně působit.
Přesto se odvážil především zpovídat (do
zpovědnice není vidět) a celou tu dobu sloužil mši sv. v neděli od půl dvanácté, "protože
v tu dobu byl již církevní tajemník u oběda",
dodává P. Karel. A slouží ji tak dodnes v kostele P. Marie Pomocnice na Jižních Svazích.
Před časem byl vyznamenán Cenou města
Zlína.
Dnes jej můžete potkat kromě zmíněné
bohoslužby i třeba v Klubu pro děti a mládež. Pravděpodobně si bude právě povídat
s někým z mladých, nepřestává totiž mladé
generaci ve svých 87 letech věřit a naslouchat jí.
Pavel Glogar

KYNOLOGICKÉ ZÁVODY Život a práce salesiánů v naší vlasti

V pátek a v sobotu 15. a 16. června
2007 se v rekreačním středisku Hájenka
v Pohořelicích u Napajedel uskutečnil již
7. ročník mezinárodních kynologických
závodů "O pohár primátorky města Zlína".
Letošního ročníku se zúčastnilo dvanáct
družstev.
Náročné podmínky závodu prověřily nejen služební psy, ale i jejich psovody, jejichž výkony hodnotilo přísné oko rozhodčích. Tito se soustředili nejen na samotné
výkony a výsledky psů, ale v některých
disciplínách sehrávala významnou úlohu
také potřebná taktika simulovaného zákroku.
Ke cti všech soutěžících snad zbývá jen
dodat, že všichni závody úspěšně dokončili. Celkové prvenství si odnesl Vala Roman
se psem Gertem z MP Havířov. Z družstev
zvítězilo Smíšené družstvo KK Slavičín +
CBS Moravan. MP Zlín se umístila na třetím místě.
Závěrem zbývá poděkovat pořadateli vedoucímu Útvaru kynologické služby MP
Zlín str. Jaroslavu Dlabačovi za profesionální organizaci celých závodů všem, kteří při jejich realizaci pomáhali, a v neposlední řadě také sponzorům, kteří zajistili
pro vítěze hezké a hodnotné ceny.
-šš-
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Dne 28. září 1927, tj. před osmdesáti lety,
otevřeli salesiáni brány domu ve Fryštáku
a tím započali svou činnost v naší vlasti.
Mnohé vážené osobnosti té doby usilovaly
o příchod salesiánů do Československa, aby
zde rozvinuli své dílo ve prospěch dětí a mládeže.
Salesiány Dona Boska (SDB) založil v 19.
stol. katolický kněz Jan Bosko, který působil
v tehdy prudce se průmyslově rozvíjejícím
Turíně. Mnoho mladých, často ještě chlapců,
pracovalo v nelidských podmínkách. Nabídl
jim místo k životu (domov), vzdělání, aby se
mohli lépe zařadit do společnosti (škola),
místo pro hru, která je vlastní mladému člověku (hřiště) a konečně, protože byl knězem,
také místo, kde by se mohl rozvinout jejich
náboženský život (farnost).
První nadějní čeští kandidáti se proto začali připravovat na své poslání v italské
Peroze. Staral se o ně první český salesián
P. Ignác Stuchlý. Zároveň hledal nejvhodnější místo pro působení salesiánů v naší zemi.
Po nesnadných jednáních s různými příznivci díla byl za první místo salesiánské přítomnosti u nás zvolen Fryšták.
To byl začátek, ale vše se začalo slibně
rozvíjet. Do války tady bylo pět salesián-

ských středisek. Byl to Fryšták, Ostrava,
Praha, Brno a Pardubice. Všude kypěl život
mládeže. I během války, kdy salesiáni museli některé domy opustit, dílo nezaniklo. Po
roce 1945 začali s novou chutí, začaly se budovat další domy, ale přišla nová rána, nová
totalita a boj o přežití, který trval s malou
přestávkou dalších čtyřicet let.
Novodobé dějiny začali psát salesiáni i ve
Zlíně. Nejdříve od roku 1990 na faře a prostorách blízkého kláštera sester františkánek a od roku 1997 v buňkách na Okružní
ulici na Jižních Svazích. V roce 2000 začínají stavět nové středisko a kostel, stavba za
65 mil. A už za tři roky, kdy byla stavba dokončena, bylo možné činnost přenést do nových prostor. Salesiánský klub mládeže Zlín,
který zastřešuje všechny aktivity (denní
Klub dětí a mládeže, zájmové kroužky,
prázdninové tábory, nealkodiskotéky, výchova a vzdělávání dobrovolníků a také Klub
rodičů a Klub pro dospělé), rozvíjí tak svou
činnost už pátý rok. V červnu podal žádost
o registraci sociálních služeb NZDM. I do
budoucna se tak stává přítomnost a činnost
salesiánů ve Zlíně součástí výchovného
a vzdělávacího úsilí pro zdravý růst mladého
člověka.
Pavel Glogar

JAK JSME SI VE SLUNEČNICI UŽILI JARO JIŘINA BOHDALOVÁ
Integrované centrum Slunečnice je
provozováno občanským sdružením
IZAP - Sdružení pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže "Chceme
žít s vámi" a je určeno mladým dospělým
lidem s mentálním postižením. Tito lidé
do centra docházejí především pracovat
- jsou zaměstnáni na různý úvazek (individuálně) v chráněných dílnách, ale také
zde užívají sociální služby a dále se ve
všech směrech vzdělávají.
Víme, a v poslední době jsme se o tom
při různých akcích pro veřejnost dále přesvědčili, že spousta lidí ve Zlíně i v okolí
"Slunečnici" zná - buď z doslechu, nebo
osobně. Zejména maminky s dětmi, ale
i další lidé bez
ohledu na věk
a zájmy, si rádi
vychutnají příjemné prostředí
kavárny se zahradou a především s "netradiční"
obsluhou. Také další
chráněná a sociálně terapeutická dílna kadeřnictví
a kosmetika si už našla své příznivce a stálé zákazníky, kteří využijí příznivých cen
a zručných rukou kadeřnice, kosmetičky
a jejich šikovných pomocníků. Za projevenou přízeň velice děkujeme.
Rádi bychom informovali veřejnost
o tom, jak proběhlo jaro v Integrovaném
centru Slunečnice.
V květnu vyvrcholila dlouho připravovaná akce Zlínská Akce cihla 2007.
Občanské sdružení IZAP se jako vůbec první zařízení ve Zlínském kraji přidalo k celonárodní benefiční kampani Akce cihla, která v různých městech České republiky
probíhá už osmým rokem. V rámci kampaně prodávali dobrovolníci a klienti Integrovaného centra Slunečnice na několika stanovištích ve Zlíně cihly, jejímž zakoupením
občané symbolicky přispěli ke vzniku nové
chráněné dílny, ve které budou klienti
a zaměstnanci vyrábět a prodávat mýdlo.

Přestože se Akce cihla konala ve Zlíně poprvé, poslání a cíl sbírky vzbudil pozornost
sponzorů i dárců. Všem, kteří podpořili
Zlínskou Akci cihla 2007, patří velký dík!
Díky Vám bude možno otevřít novou chráněnou dílnu už během léta 2007.
Ve čtvrtek 31. 5. 2007 se už tradičně
uskutečnil ve Slunečnici den s Mezinárodním filmovým festivalem pro děti
a mládež ve Zlíně. Proběhlo vyhodnocení
výtvarné soutěže pro děti a mladé lidi
s mentálním postižením z různých typů zařízení na Zlínsku. Vítězové obdrželi od
MFFDM spoustu krásných cen, které jim
rozdali známí herci a herečky: Alois
Náhlovský, Markéta Hrubešová, Jirka
Mádl, Zdenka Žádníková-Volencová aj.
Celým zábavným odpolednem provázel
kouzelník Jiří Hadaš a diskotékové rytmy.
MFFDM zorganizoval v tento den také Den
pro Slunečnici, při němž studentky prodávaly po městě výrobky klientů a zaměstnanců IZAP. Den se velmi povedl, počasí přálo
a všechny děti i dospělí si přišli na své.
Protože ve Slunečnici pracuje mnoho nadějných sportovců, účastníme se každoročně třídenních sportovních her na
Slapech, které pravidelně organizuje ústav
sociální péče Tloskov. Sportovci se utkali
v několika disciplínách (běh, vrh koulí,
hod kriketovým míčkem, skok do písku,
přehazovaná aj.) a změřili tak síly s klienty dalších zařízení pro lidi s mentálním postižením z celé republiky, z Francie
a Slovenska. Po náročném sportovním dnu
proběhla každý večer diskotéka, došlo
k setkávání starých známých, k poznávání
nových známých a kamarádů, a vůbec
jsme si každý den pěkně užili. Domů se
sportovci vrátili s mnoha zaslouženými
medailemi a pocity úspěchu.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří svou
pozorností či finančně podporují poslání
občanského sdružení IZAP, a tím zejména
zaměstnávání a celoživotní učení lidí
s mentálním postižením.
Mgr. Zuzana Trčková,
sociální pracovnice
a speciální pedagožka

NAVŠTÍVILA 9. ZŠ
Zážitek, o který se s vámi chceme podělit, je
ze setkání s českou herečkou Jiřinou
Bohdalovou, která přijela za dětmi do školní
družiny 9. ZŠ ve Zlíně. Vše vzniklo na základě
soutěživosti dětí. Paní Bohdalová ve svém TV
pořadu "Dobrá rada nad zlato" vyhlásila soutěž
"Nápady pro dětský svět". Děti ze 2.A třídy
svým nápadem a dalšími výrobky zaujaly, že se
na ně osobitá herečka přijela osobně podívat.
Paní Bohdalová děti miluje a ty se také na ni
velmi těšily. Atmosféra během natáčení provázená vyprávěním paní herečky byla skvělá a děti se velmi snažily předvést své schopnosti výrobou různých dárkových předmětů.
Žáci měli připravené vystoupení, kterým
udělali radost babičkám a dědečkům v domovech důchodců na Lukově a na Burešově a maminkám k jejich svátku. Připravena byla i kytara, aby žáci mohli zazpívat a ukázat, co
všechno dokážou. Vše mají zdokumentováno
a popsáno ve své kronice, která byla k nahlédnutí. Každý se mohl ponořit do usměvavé nálady a všem nám bylo moc fajn. Děti mají nezapomenutelný zážitek, který z jejich dětských
srdíček nikdo nevymaže a pěkný dárek ke Dni
dětí. Chceme touto cestou paní Bohdalové moc
poděkovat a vyslovit obrovské lidské uznání.
Jak jsou naši žáci šikovní, jste mohli vidět
v pořadu "Dobrá rada nad zlato".
Ivana Polanská,
vychovatelka ŠD

FILHARMONIE O PRÁZDNINÁCH
Přestože již koncertní sezona 2006/2007
skončila, Filharmonie Bohuslava Martinů hraje stále v plném nasazení. Po úspěšném koncertním turné ve Španělsku vystupuje orchestr v měsíci červnu na některých českých
hudebních festivalech. Můžeme zmínit koncerty, které se již uskutečnily: v rámci významného festivalu ostravského Janáčkova máje a ve
Skleníku Květné zahrady v Kroměříži (koncert
v rámci Dnů zahrad a zámku v Kroměříži jako
připomenutí zápisu komplexu zahrad a zámku
v Kroměříži na Listinu kulturního dědictví
UNESCO a projektu Kroměříž město stromů).
Zde byla uvedena díla V. Trojana, J. Suka,
L. Janáčka a G. Bizeta pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Hrůši.
9. června 2007 vystoupila Filharmonie
Bohuslava Martinů v Uherském Hradišti
v rámci oslav 750. výročí založení města s monumentální skladbou C. Orffa Carmina burana. Dirigoval Filip Macek.
Na festivalu Smetanova Litomyšl předvedl
16. června společně se souborem Hradišťan
scénickou koláž Rákoš Rákoczy L. Janáčka

a skladbu Kytice B. Martinů pod vedením dirigenta Romana Válka.
V období 18. - 25. června se zlínská filharmonie spolupodílela na průběhu Dirigentských
kurzů, které v letošním roce vedl Benjamin
Loeb z Texasu, USA. Dirigentské kurzy byly zaměřené na skladby francouzských skladatelů.
V rámci těchto kurzů se v Domě umění konaly
dva koncerty.
Poslední červnový týden orchestr pod taktovkou dirigenta Baumgartnera nahrával CD
se skladbami moderních autorů (D. Walker,
S. Suber, Narong). Na posledním červnovém
koncertě 30. června měli posluchači možnost
vyslechnout některá díla z tohoto CD.
V červenci se filharmonie zúčastnila
Egejského festivalu na ostrově Syros. Na programu koncertů byla např. koncertní verze
Mascagniho opery Zanetto, operní arie s americkou operní hvězdou Jennifer Larmore
a koncert na téma "Vídeňská noc". Zahajovacího koncertu dne 11. 7. 2007 se zúčastnila
i velvyslankyně ČR v Řecku paní Hana
Motlová.
-dg-

DEN PLNÝ HER NA KUDLOVĚ
V sobotu dne 2. 6. 2007 se na Kudlově konal již
osmý ročník akce Den plný her. Tato akce vznikla
jako dobrovolná občanská aktivita. Základem celého dne je soutěžní běh okolím Kudlova, při němž
jsou plněny vědomostní a dovednostní úkoly.
Letos se této akce zúčastnilo 143 dětí, které ve 4
kategoriích soutěžily o spoustu sponzorských dárků a ocenění. Po ukončení soutěží odpoledne pokračovalo zajímavým kulturním programem, letos
nám svou práci bravurně předvedli městští policisté - kynologové se psem a také zásahovým vozidlem, dále sportovní šermíři z ASPV a mladé závodnice aerobiku. Pro děti byla velmi poutavá
i ukázka kapuery. Překvapením pro děti byla prohlídka hasičského vozidla a krátká ukázka zásahu hasičů. Celá akce byla ukončena táborákem,
jízdou na koni a dalšími atrakcemi.
Den plný her by nikdy nevznikl, kdyby nebylo
osvíceného přístupu mnoha sponzorských firem
a spousty hodin obětavé práce místních organizátorů. Je obdivuhodné, že se v dnešní rychlé době,
kdy se čas měří penězi, najde tolik obětavých lidí,
ochotných věnovat svůj vzácný volný čas dětem.
Všem vřelé díky.
Lenka Balková, regionální komise Kudlov
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Národní soud proti Janu Antonínu Baťovi očima Mgr. Štikara
Přislíbili jsme Vám článek z obsahu
konference o Janu Antonínu Baťovi.
Vzhledem k aktuálnosti tématu začínáme poslední přednáškou na dvoudenní
zlínské konferenci "Jan Antonín Baťa život a dílo, pokračovatel práce Tomáše
Bati", ve které se Mgr. Štikar a JUDr.

Šetina věnovali trestnímu procesu
s Janem Antonínem Baťou. Již v květnu obhájce Jana Antonína Bati řekl, že
proces s J. A. Baťou před Národním
soudem ČSR by mohl sloužit jako dostatečná ukázka naprostého popření
významu slova právo v poválečném období. Proces byl zmanipulován od samého počátku. Potřeba odsoudit J. A.
Baťu jako takzvaného kolaboranta vy-

vstala již na přelomu let 1945, 1946.
Účetní hodnota podniku Baťa, a. s., byla mnohamiliardová. Případná náhrada
podle Dekretu 100/1945 Sb. by pro
stát byla náročná, a proto bylo rozhodnuto přistoupit ke konfiskaci. Potíž byla v tom, že J. A. Baťa byl znám jako
velký zastánce československé věci, pořadatel a sponzor sbírek na obranu republiky.
"Argumenty" pro obžalobu byly posbírány na poslední chvíli. Obžaloba byla
datována termínem 19. března 1947.
Samotný proces byl zahájen 28. dubna
1947, tedy sedm dní před ukončením
činnosti Národního soudu.
Přesto, že soud znal přesnou adresu
obžalovaného Bati, obžaloba mu nebyla
doručena. Obhajoba od samého počátku protestovala proti protiprávnímu postupu soudu. Namítala nedoručení obžaloby, konání soudu v nepřítomnosti
obžalovaného, namítala neuznání navrhovaných důkazů. Žádnou z námitek
obhajoby soud neuznal. Po marných
protestech obhajoba, jmenovitě JUDr.
Pražák a JUDr. Šaller, demonstrativně
odstoupila. Na místo nich soudem určený advokát ex offo, JUDr. Pokorný,
oznámil odstoupení též. Toto mu
Národní soud nepovolil a obhájce musel
setrvat, ač se, de facto, nemohl aktivně
do soudního procesu zapojit. Předsedou
tribunálu Národního soudu byl jmenován člen komunistické strany, generál
JUDr. Šrámek.
Několik "pochybení" Národního soudu:
• obžalovaný byl odsouzen za zcela ji-

né skutky, nežli za ty taxativně vyjmenované v obžalobě,
• obžalovaný byl odsouzen za závažný
úmyslný trestný čin s odůvodněním, že
něco neučinil,
• trestní rozsudek byl ve výroku formulován tak vágně a neurčitě, že by do
jisté míry mohl být obtížně přezkoumatelný.
• samotný akt "zapsání do černé knihy spojenců" bez bližšího skutkového
zdůvodnění nemůže odůvodnit přiznání
viny a trestu propadnutí majetku.
Národní soud byl zřízen dne 19. června 1945 Dekretem prezidenta republiky
jako soud trestní a čestný. Kdo konkrétně bude tímto soudem souzen, a tím bude vyňat z příslušnosti soudů řádných
i mimořádných lidových soudů, stanovil
Národní prokurátor. Pokud šlo o procesní stránku věci, jednalo se o jakýsi druh
zkráceného řízení. Konkrétně - vyšetřování se nekonalo, vyhledávání bylo omezeno na "úkony zásadní důležitosti".
Proti obžalobě nebylo možno podat námitky nebo stížnost. Samotný proces
před soudem byl omezen na dobu maximálně 14 dnů. Případná poprava se vykonávala do dvou hodin od vynesení
rozsudku, žádost o milost neměla odkladný účinek. Původně se totiž předpokládalo, že Národní soud bude dělat
vesměs rozsudky smrti.
Národní soud fungoval od 19. června
1945 do 4. května 1947. Za dobu svého
působení projednal 36 žalob proti 80
osobám, z toho 5 osob bylo souzeno
v nepřítomnosti.

SOUD OČISTIL JMÉNO JANA ANTONÍNA BATI
Rok 2007 bude v historii rodiny
Jana Antonína Bati označen jako významný. A to z několika důvodů.
V květnu se ve Zlíně uskutečnila dvoudenní konference, jejímž hlavním cílem bylo zahájení veřejné diskuse
o morálním očištění jména Jana
Antonína Bati. Při této příležitosti zástupci statutárního města za přítomnosti příbuzných Jana Antonína Bati
i občanů Zlína odhalili sochu muže, jehož význam výrazně přesahuje hranice
Zlína. Jan Antonín tak konečně může
alespoň symbolicky pozorovat konečnou podobu svého mrakodrapu, dominanty města. Hned následující měsíc,
konkrétně 25. června, Městský soud
v Praze zrušil rozsudek Národního
soudu z roku 1947 a Jan Antonín Baťa
se tak po šedesáti letech stal opět řádným občanem. Nejen morálně, ale už
i právně.
V pondělí 25. června 2007 probíhalo
u Městského soudu v Praze 1 veřejné
slyšení řízení o obnovení procesu
o Janu Antonínovi Baťovi. Podnět k tomuto procesu dal Tomáš Baťa mladší.
Samotnou žádost podalo státní zastupitelství. Jana Antonína Baťu v procesu obhajovali advokáti jeho rodiny -
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Mgr. Pražák, JUDr. Šetina a Mgr. Štikar. Podklady pro Mgr. Pražáka, důkazy o Janově podpoře československého
odboje, připravoval vnuk Jana Antonína - John Nash, který žije v USA
a v květnu byl ve Zlíně. JUDr. Šetina
a Mgr. Štikar dlouhodobě spolupracují
s brazilskou větví rodiny Jana Antonína. Základní principy obhajoby prezentovali tito právníci již na květnové
konferenci ve Zlíně.
Jan Antonín Baťa byl v roce 1947
obviněn a souzen za dva skutky.
Prvním byl údajný zločin proti státu,
který měl podle obžaloby Jan Antonín
spáchat jako zločin vojenské zrady
tím, že za války, v době od podzimu
1939 do roku 1942, opatřoval v cizině
prospěch nepříteli. Druhého skutku se
podle obžaloby z roku 1947 dopustil J.
A. Baťa tím, že od roku 1938 do roku
1942 ve Zlíně a později také v cizině
podporoval fašistické a nacistické
hnutí. I přes neumožnění řádné obhajoby před Národním soudem u obou
těchto činů byl již v květnu 1947 zproštěn obžaloby. Tato část rozhodnutí
Národního soudu je stále v platnosti.
Národní soud probíhal od 28. dubna
do 2. května 1947. Janu Antonínu Ba-

ťovi nebylo umožněno se osobně obhajovat. V té době pobýval ve Švýcarsku.
Protože již neměl platný československý pas, požádal o nový. Tehdejší úřady mu však odmítly vydal takový doklad, který by umožnil Janu Antonínu vycestovat z Československa.
Dva dny před ukončením své činnosti Národní soud vynesl rozsudek
a Jana Antonína Baťu odsoudil za jiný
čin, než ze kterého byl obžalován.
Odsoudil ho za to, že "V době zvýšeného ohrožení republiky záměrně poškozoval její zájmy tím, že odmítl se otevřeně připojit k odbojovému hnutí,
bránil v tom i svým zaměstnancům
a jednal tak, že on i se svými závody přišel na černé listiny anglických
a amerických spojenců".
Tato část rozsudku byla v rámci jednání o obnovení procesu dne 25. června 2007 zrušena a věc vrácena do přípravné fáze trestního řízení. Vzhledem
k tomu, že se obhájci i státní zástupci
na místě vzdali odvolání, rozsudek je
v právní moci.
Jan Antonín Baťa v tuto chvíli není
odsouzen za žádný trestný čin. Za ty
činy, u kterých byl zproštěn obžaloby,
již nemůže být obžalován.

TOMÁŠ G. MASARYK A ZLÍN – ✝ 14. 9. 1937
Před 70 lety - 14. září 1937 ve 3 hodiny
29 minut ráno - zemřel v Lánech první prezident ČSR - Osvoboditel. Národní bard Seifert
tehdy věštecky postesknul... "za sto let možná
děti našich dětí svým dětem budou vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září na věky označeném v kalendáři - To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě." Byl dobojován životní boj muže
v jeho více jak 87 letech jako nutný zákon života, i když to až do posledních minut vypadalo, jako by vzdoroval času i jeho silám.
TGM pocházel z prostých poměrů. Narodil
se v Hodoníně v rodině panského kočího.
Maminka - hospodyně původem z tehdy převážně německé jihomoravské Hustopeče. Ke
svému původu se vždy hrdě hlásil: "Já vím, co
je to být dělníkem, kovářem, zámečníkem zkusil jsem to, než jsem šel na studie...
A i když jsem se dostal do jiných vrstev, cítím
se dělníkem pořád, dělníkem hlavou..." a na
jiném místě říká: ..."pochopení práce, náležité
pochopení toho, co je práce, mělo by být páteří našemu celkovému názoru na svět."
V předválečném zákoně je stanoveno, že
TGM se ZASLOUŽIL O STÁT. Bohužel posléze
byla jeho jakákoliv existence půl století zamlčována a jeho dílo či odkaz zatracováno. A ještě dnes se najdou tací, kteří se sobecky nemohou smířit s celonárodně chápaným
"tatíčkovstvím".
Posláním tohoto jubilejního připomenutí
není však všeobecné a přehledné hodnocení
jeho díla a příkladného života. Kronikář se
pouze pokusí několika vzpomenutími vyplnit
řádky dříve nenapsané Zlínské kroniky o vztahu tohoto velkého občana k našemu městu,
a naopak jak se zpětně zachovalo k jeho dílu
a odkazu naše město Zlín.
Valašsko poznal již koncem 19. stol. Na
pozvání svého přítele, ak. malíře Hanuše
Schweigera, prázdninoval zde jako vysokoškolský profesor i se svou rodinou - dětmi
Alicí, Herbertem, Janem a Olgou a paní
Charlottou rozenou GARRIGUE. Právě to je
ono záhadné "G" v historicky známém TGM,
které tam vložil na zdůraznění, jak si své ženy, rodilé Američanky a nadané klavíristky,
váží. Kraj a bodrý lid ve Chvalčově pod
Hostýnem si velmi oblíbil. Poznával regionální
problémy a věnoval se i osvětové činnosti - zejména neblahému vlivu alkoholismu.
Nejvíce se našemu kraji přiblížil v r. 1907
v rámci poslanecké kandidatury do Říšské vídeňské rady. Kandidoval za 13 východomoravských měst včetně Zlína a Vizovic za tzv.
Pokrokovou, později Lidovou stranu (nikoliv
katolickou - klerikální). Název převzaly i Lidové noviny jako její mediální orgán, Masarykem silně ovlivněný.
Volby v r. 1907 se staly prubířským kamenem jeho politické vyzrálosti. Řetěz 13 předvolebních klání zahájil v našem Zlíně a jeho vystoupení mělo nebývalý ohlas při vysoké
návštěvnosti, a to v bezprostředním porovnání
s jeho konkurenty kroměřížským knihkupcem
klerikálem Povondrou a soc. demokratem úředníkem Smetanou. Předvolební klání ve Zlíně
ještě před volbami zopakoval a výběrem palčivých sociálních témat v regionu s rychlým průmyslovým růstem stvrdil porážku Povondry
o 800 hlasů. Svůj triumf zopakoval i v dalších
volbách v r. 1911 a tentokrát ještě výrazněji o 2 tisíce hlasů, opět proti klerikální konkurenci. Výraznou podporu získal právě ve Zlíně, kde
pokrokáři v čele s továrníkem a starostou
F. Štěpánkem ovládli radnici. Ten si s Masarykem velmi rozuměl, což vedlo k úspěšnému
dořešení řady pro město a občany důležitých
komunálních problémů v centrálních orgánech
(elektrifikace osvětlení, zlepšení pošt. a tel.
služby, regulace městského průtoku Dřevnice,
část. řešení silniční problematiky aj.).
Město ocenilo Masarykův přínos ještě
v časech mocnářství 25. 2. 1910, udělením

tehdy velmi ceněného Čestného občanství.
Jednalo se o vskutku vzácné přiznání zásluh a došlo k němu ve Zlíně teprve podruhé od r. 1887 a za stoletou historii (1887 1986) jich bylo uděleno 22. Bohužel v případě TGM zasáhla Vídeň a místní "Prorakušáci". V únoru 1916 rozhodli, že bořiteli říše, velezrádci a emigrantovi musí být
čestný titul odejmut. Vlastenecká většina
zastupitelstva však ještě před konečným
rozpadem monarchie 27. 10. 1918 na veřejném shromáždění vyhlásila, že ..."Masaryk
městu nikdy čestným občanem býti nepřestal".
TGM se vrátil do vlasti po náročné zahraniční misi, a anabází spojenou s bojem za naši samostatnost, s přispěním našich legií po
vítězném ukončení 1. světové
války v prosinci
1918 - triumfálně - jako prezident přímo na
Hrad. Bylo mu
přes 68 let a čekalo jej budování nového státu.
Ani po zvolení
prezidentem na
rodnou Moravu,
Valašsko či Horňácko nezapomínal. Byl zde
na různých místech několikrát.
Do Zlína, jehož
průmyslový
a sociální rozvoj považoval za příklad, zavítal
v prosluněnou neděli 24. června 1928. Bylo
mu tehdy již 78 let.
Pan prezident byl uvítán před radnicí ve
špalíru legionářů, Sokolů, Skautů, hasičů
a starostou Tomášem Baťou: "Děkujeme vám,
že jste vyhověl našemu pozvání a navštívil náš
kraj, jehož jste byl již před 16 lety vůdcem.
Hřivna, kterou vám tehdy, pane prezidente,
náš lid svěřil, přinesla ve vašich rukou užitek
nezměrný: naši samostatnost, která nás učinila svobodnými občany a která nám dala
právo hospodařiti ve svém domově po svém...
Vaše životní dílo a váš vzácný příklad je nám
vzorem..." Poté následovaly další zdravice
a pan prezident potěšeně konstatoval: "Zlín je
poslední stanice mého zájezdu na Moravu.
Viděl jsem mnoho zlepšení, mnoho pokroku. Doufám, že podobně uvidím i ve Zlíně.
Ostatně mezi Moravany se to rozumí samo sebou" a pan Baťa úsměvně replikoval: "Jsme
hrdi, že jste Moravan." Poté následovala prohlídka továrního areálu, který tvořilo již 34 továrních budov a ve kterých více než 10 tisíc
pracovníků vyrábělo denně mj. 60 tisíc párů
bot. Mohutnému davu shromážděných zaměstnanců pak byla adresována tato prezidentova slova: "Můžete si myslet, pane Baťo,
že o vás a vašem podnikání jsem mnoho slyšel... souhlas i kritiku. Neboť vaše jméno a váš
tovar proniká daleko za hranice republiky...
Vy a já jsme se všeličemus naučili v Americe.
A právě váš podnik mohu srovnat s některými
velkými podniky americkými. Že zakládáte své
školy, je přirozené...Jste z lidí, kteří nemohou
nepracovat, nepodnikat... Znáte anekdotu, že
když přišel Kolumbus do Ameriky, už tam byl
Čech. Dnes se nově říká - kam se přijde, tam
je Baťa. Těším se z vašich úspěchů..."
Poté si pan prezident prohlédl ještě nově
postavená tovární obydlí ve čtvrti Letná a na
Kotěrově ulici i dělnický byt, s jehož obyvateli
rozmlouval o bytových podmínkách, výši činže a životě rodiny.
Dalším, a to celosvětově užívaným a pro občany výraznějším oceněním zásluh a významu
skutečných celebrit, tj. věhlasných a uznáva-

ných osobností, je pojmenování náměstí, ulic,
škol, knihoven či zdravotnických a soc. zařízení jejich jménem. Nejinak tomu bylo i ve Zlíně.
Již 12. 11. 1918 rozhodl městský výbor, aby
původní od r. 1592 Rynek či Náměstí od
r. 1887 nebo ještě později Hlavní n. neslo název Masarykovo, ale definitivně se jím stalo až
v r. 1925. Okupující Němci ho překřtili od
r. 1940 až do 12. 5. 1945 na Hlavní. Pak až do
30. 5. 1951 patřilo znovu Masarykovi, ale komunistům se více líbil Mír a tak je tomu dodnes. TGM bylo přisouzeno v r. 1990 prostranství mezi internáty, předtím od r. 1939
náměstí Průkopníků a pak od r. 1945 - 1990
náměstí Rudé armády. Masarykovu ul. měly od
r. 1934 Malenovice a po válečných a po únorových peripetiích ji má tato městská část znovu
- od staré křižovatky po další pod kostelem.
Hrdým názvem Masarykovy školy se pyšnil
od r. 1928 bohužel z technických příčin
v r. 1988 zbouraný dvoukřídlý trakt v původním areálu tzv. školní čtvrti. Od r. 2005 se zde
buduje monumentální Kongresové a univerzitní centrum podle návrhu zlínské rodačky
arch. Jiřičné. Podobně byla v r. 1934 se souhlasem p. prezidenta pokřtěna i nová měšťanská škola v Malenovicích. Jejich názvy působením pozdějších nepřejícných režimů zmizely
v pohřebišti dějin.
Doslovnou kácecí a stěhovací či spíše ukrývací mánií však prošel nejviditelnější monument - pomník TGM. O jeho postavení rozhodla městská rada již v r. 1928, ale základní
kámen byl poklepán před zmíněnými školami
až v r. 1930. Vytvoření díla bylo svěřeno uznávanému sochaři prof. AVU O. Španielovi za
dohodnutou cenu 120 tis. Kč. Umělec si na jeho impozantní podobě velmi zakládal, a tak se
monument dočkal konečné podoby až v prosinci 1938 a do Zlína dorazil v lednu 1939.
Jeho odhalení ještě před okupací halí řada tajemství. Pamětníci tvrdí - ale bez papírového
svědectví - že k tomu došlo ještě před příchodem Němců, ale jediným doloženým faktem je,
že byl celou válku v zazděné skrýši na Stud.
ústavu. K jeho veřejnému odhalení došlo v pátek 14. září 1945 na původně určeném místě
a dokonce i za účasti prof. Španiela. Po jedné
tmavé noci v r. 1960 zůstal na místě jen mramorový sokl. Místním ideologům Masaryk velmi vadil, na rozdíl od vděčných občanů, kteří
v upomínku kladli květiny v jubilejních dnech
k osiřelému soklu. Socha byla údajně uskladněna v nedůstojném a nepřístupném lapidáriu na Klečůvce a mezi Zlíňany se mohla vrátit při krátké ideové oblevě tzv. pražského jara
v r. 1968, i když vlastní nadšená reinstalace
proběhla až za další okupace - 26. 11. 1968.
Tentokrát byla doba její svobody omezena
pouhými 5 roky. V roce 1973 - opět pod rouškou noci - rozhodná pěst strany - lidoví milicionáři - zajistili uvěznění nebohého pomníku
dokonaleji. Zmizel i mramorový podstavec.
A tak svého třetího - snad již konečného
osvobození a zpřístupnění se náš zlínský TGM
dočkal až po dalších 17 letech - 6. března
1990 v předvečer jeho 140. narozenin. Přítomen byl i posametový prezident V. Havel.
Monument, vytvořený O. Španielem, slavil své
52. zrození, ale v podstatě se jednalo o nejdéle vězněného politického vězně v naší novodobé historii. V nedobrovolné temné nesvobodě
strávil celých 31 let. V roce 2005 došlo sice
ještě k jednomu stěhování - ale to bylo určitě
v oboustranném zájmu v souvislosti s výstavbou Kongresového centra. Teď se dívá na Zlín
z levého dolního rohu tzv. Gahurova prospektu na náměstí s jeho jménem.
Ale nyní již rychle k praktickému naplnění odkazu T. G. Masaryka. Masarykovské
NEBÁT SE a NEKRÁST a nikoliv kořistnické
NEBÁT SE KRÁST, protože je zde i PRAVDA
a ta by měla ZVÍTĚZIT!
Ing. Jan Lamper, kronikář města
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VELKÉ KINO

přestěhovala. Ale pod tímto zdánlivě spokojeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která nebude možno skrývat donekonečna... V hlavních rolích I. Bittová, K. Roden,
M. Issová, I. Franěk. Režie: Alice Nellis
9. - 15. srpna v 17 hodin
DIVOKÉ VLNY
USA-2007-88 minut-animovaný-český dabingpremiéra-Falcon-(0)
Naučte se surfovat s tučňáky - animovaná akční komedie, která nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou filmu je
mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající
surfař, který se chystá na účast ve svém prvním profesionálním závodu.
Režie: Ash Brannon a Chris Buck

tel. 577 432 936
1. srpna v 17 a v 19.30 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
USA-2007-85 minut-animovaný-český dabingpremiéra-Bontonfilm-(0)
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se
konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc
svého života. Režie: David Silverman
2. - 5. srpna v 17 hodin
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Dánsko/Francie/Německo-2006-90 minutpremiéra-HCE-(0)
Představte si svět plný skvělých, slušně vychovaných a inteligentních zvířátek... Tak s tím tedy rozhodně nepočítejte... - nová verze klasické
pohádky Hanse Christiana Andersena.
Režie: Michael Heger
2. - 5. srpna v 19.30 hodin
ZODIAC
USA-2007-158 minut-titulky-VB-(12)
Je více způsobů jak zemřít v rukou vraha ...
Příběh filmu vychází ze skutečných událostí
a vypráví o řádění šílence, který nebyl nikdy dopaden a který držel celý národ v osidlech strachu. Počet mrtvých, kteří byli usmrceni jeho
rukou, už asi nikdy nezjistíme. Jedno je však
jisté: mezi jeho oběti patří i ti, kteří přežili...
Režie: David Fincher
6. srpna v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
KRÁLOVNA
VB/Francie/Itálie-2006-97 minut-titulky-SPI-(12)
Strhující a jedinečný pohled za zavřené dveře
královského paláce a do mysli a srdce královny
Alžběty II., těsně po tragické smrti princezny
Diany - představitelka hlavní role Helen Mirren
získala ocenění nejlepší herečka v hlavní roli
a film získal Zlatý Glóbus za nejlepší originální
scénář. Režie: Stephen Frears
6. - 8. srpna v 17 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
USA-2007-170 minut-titulky-Falcon-(0)
Třetí pirátské dobrodružství s neodolatelným
Johnnym Deppem - Otevřený konec druhého
dílu zanechal výstředního kapitána Jacka
Sparrowa, udatného kováře Willa a neohroženou Elizabeth ve velice svízelné situaci - v dalším pokračování jejich dobrodružného příběhu
přibudou i noví hrdinové a všechny je čeká bitva všech bitev, která rozhodne o osudu jednotlivých hrdinů... Režie: Gore Verbinski
6. - 8. srpna ve 20 hodin
(a)
TAJNOSTI
ČR-2007- 95 minut -Bontonfilm-(12)
Julie má všechno. Úspěšného a pohledného
manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru,
práci překladatelky, oddaného milence a dokonce i nový dům, kam se celá rodina právě
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9. - 12. srpna v 19.30 hodin
FAUNŮV LABYRINT
(a)
Mexiko/Španělsko/USA-2006-112 minut-titulky-premiéra-(15)
Píše se rok 1944 a dvanáctiletá Ofélie jede se
svou těhotnou matkou za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v horách na severu Španělska potlačuje zbytky republikánského povstání. Jednou v noci potká dívka
v nedalekém starodávném labyrintu starého
Fauna. Ten v Ofélii pozná ztracenou princeznu
kdysi mocné pohádkové říše, které hrozí definitivní zánik. Aby dívka bájnou říši zachránila
a znovu se setkala se svým královským otcem,
musí nejdřív splnit několik nelehkých úkolů.
Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve
světě dětské fantazie se za život, čest a odvahu
platí stejná cena jako ve světě dospělých. Držitel 3 Oscarů za výpravu, kameru a masky
a dalších 52 ocenění a 51 nominací.
Režie: Guillermo del Toro
13. - 15. srpna v 19.30 hodin
JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
VB-2007-121 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Nicholas Angel (Simon Pegg) je nejlepší seržant,
který kdy sloužil v řadách londýnské policie. Je
prostě tak dobrý, že to vrhá špatné světlo na
zbytek týmu. Proto ho nadřízení převelí do místa, kde svým talentem nebude kolegy ztrapňovat - do ospalého městečka Sandford, jehož statistiky zločinnosti se rovnají nule a jehož
nejnapínavější událostí je každoroční zahradní
slavnost. Podle toho také vypadá zdejší policejní oddělení. Nicholas vytvoří dvojici s obtloustlým dobrákem Dannym (Nick Frost), který by
mohl být vším, jen ne dobrým policajtem. Před
totální frustrací ho zachrání až série zvláštních
"nešťastných náhod", které naznačují, že pod
idylickou pokličkou Sandfordu by mohl bublat
pořádně ostrý guláš... Režie: Edward Wright
16. - 22. srpna v 17 a v 19.45 hodin
TRANSFORMERS
USA-2007-144 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Prakticky odnepaměti ve vesmíru kolem nás
zuří válka dvou vyspělých mimozemských civilizaci, "hodných" Autobots a "zlých" Decepticons. Dosud se nám vyhýbala, ale když tito
vyspělí mechanoidi objeví na Zemi zdroj energie, jehož ovládnutí může jedné či druhé straně
přinést konečné vítězství, promění se naše planeta v peklo na zemi (nebo spíš ve vesmíru).
Jejich invazi prožíváme společně s teenagerem
Samem (Shia LaBeouf), kterého doposud trápila pouze škola, absence pořádné káry a slečna
jménem Mikaela (Megan Fox), jež dává přednost jeho spolužákům. Ve chvíli, kdy se v televizi objeví první zprávy o ničivých robotech,
začne mít o jeden problém navíc. Je to právě
on, kdo nevědomky ukrývá klíč k onomu životně důležitému energetickému zdroji, proto má
nárok na první místo na seznamu ohrožených

druhů. Hned za ním figuruje zbytek naší civilizace... Režie: Michael Bay
22. srpna ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
ATENTÁT V AMBASSADORU
USA-2006-117 minut-titulky-BLUE SKY FILM-(12)
Senátor Robert F. Kennedy přijíždí do hotelu
Ambasador v Los Angeles v rámci své předvolební prezidentské kampaně. V následujících
dvou dnech bude svět svědkem událostí, které
změní historii a životy mnoha lidí... V hlavních
rolích L. Fishburne, H. Hunt, D. Moore, S. Stone, E. Wood, A. Hopkins. Režie: Emilio Estevez
23. srpna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK
USA-2007-114 minut-titulky-premiéra-Palace
Cinemas-(15)
Jungle Julia, nejlepší DJ ve městě, se dnes
chystá pořádně to roztočit se dvěma kamarádkami. Sexy trojka vyráží na tah a přitahuje pohledy kolemjdoucích jako magnet.
Mezi chlápky, co na ně mlsně civí, je i kaskadér
Mike (Kurt Russell). Vyšumělý rebel pokrytý jizvami sleduje dámskou jízdu zpoza volantu svého bouráku. Zatímco se holky usazují v baru,
Mike žhaví svou zbraň - nadupané kaskadérské
auto - do životu nebezpečných otáček...
Režie: Quentin Tarantino
24. - 29. srpna v 17 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
USA-2007-138 minut-český dabing-WarnerBros-(0)
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. Tam
však zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem
Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost...
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson, Ralph Fiennes. Režie: David Yates
24. - 29. srpna v 19.45 hodin
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Čína-2007-114 minut-titulky-premiéra-HCE-(12)
Velká říše na pokraji zkázy - Imperátor Ping
(Chow Yun Fat), hlava dynastie Tang, vládce
Číny desátého století, spalován neskonalou láskou i nenávistí vůči své ženě Phoenix (Gong Li)
rozehrává tragédii, která zasáhne každého člena královské rodiny. Panovník ví o skrývaném
vztahu své ženy a jeho syna z prvního manželství prince Wana (Liu Ye). Pronásledován stínem nevěry panovník pomalu zabíjí svou ženu
jedem. Schyluje se k finálnímu boji. Na jedné
straně císař, ovládaný pomstou, na druhé straně císařovna, bojující o holý život. Mezi nimi
stojí tři synové, tři princové, kteří se musejí rozhodnout, na čí stranu se přiklonit. Bolest
a ztráta milovaných však čeká na každého
z nich... Režie: Yimou Zhang
30. srpna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
ANGEL
Velká Británie/Belgie/Francie-2007-119 minut-premiéra-ArtCam-(12)
Francois Ozon natočil první anglicky mluvený
film podle novely Elizabeth Taylor z roku 1957.
Odehrává se na přelomu 19. a 20. století a pojednává o nelehké, barevné, veselé, smutné cestě jedné ženy - spisovatelky ženských románů.
31. srpna - 5. září v 17 hodin
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, v níž se zelení manželé Shrekovi vydávají vstříc dalším dobrodružstvím: Král Harold
má na kahánku, a tak musí vládu v království
Za sedmero horami někomu předat. A komu
jinému, než manželovi jeho nejjasnější dcery

Srpen v kultuře
Fiony. Shrek se ale vyhlídkám na kralování
brání tak intenzívně, že se raději rozhodne přemluvit Fionina bratrance, teenagera
Artuše, aby si královskou korunu nasadil on.
Nejdřív ho ale bude muset najít a udělat z něj
chlapa... Režie: Chris Miller, Raman Hui
31. srpna - 5. září v 19.30 hodin
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
USA-2007-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Vrací se už po třetí a opět mu půjde o život.
Tentokrát půjde bývalému agentovi CIA (Matt
Damon) po krku nejen jeho dost tajemná minulost, ale také nepřátelští agenti. To když jistý
novinář uveřejní tajné materiály o praktikách
CIA, které se zmiňují i o jistém Jasonu
Bournovi... Náš hrdina se opět zaplete do nebezpečných programů tajných organizací a bude muset prchat přes londýnské Waterloo nebo
ulicemi New Yorku. Po Bournově mýtu opět režíruje Paul Greengras (Let číslo 93).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
V SOBOTU V 15 HODIN
SE V MĚSÍCI SRPNU NEKONAJÍ

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice,
tel. 577 103 284
KINO KVĚTEN
V MĚSÍCI SRPNU NEHRAJE

MALÁ SCÉNA
Občanské sdružení, Štefánikova 2987,
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
31. 8. 2007
TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel.: 776 575 307
Kavárna Café Malá scéna 19.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Prodej vstupenek 30 minut před představením
nebo rezervace na tel. 608 430 172, případně
osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

KRAJSKÁ GALERIE
tel.: 577 210 662,
www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Karel Nepraš a přátelé
26. 6. - 23. 9. 2007
ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Ladislav Daněk
- kresby 1979–2006
12. 6. - 16. 9. 2007
Stálá expozice
České výtvarné umění 1. poloviny 20. stol.
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí
9-12, 13-17 hod.
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup
do výstavních prostor galerie.

MUZEUM
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632,
www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
velký sál
do 26. srpna 2007
STRAŠÁCI
aneb Úpadek strašáctví v Čechách a na Moravě
malý sál
do 9. září 2007
ZTRATILA SEM FĚRTŮŠEK
LIDOVÝ KROJ NA LUHAČOVICKÉM ZÁLESÍ
autorka výstavy - PhDr. Blanka Petráková
spojovací chodba
do 9. září 2007
FOTOSOUTĚŽ H+Z
OBJEKTY POD SPRÁVOU
MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy
se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem
výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
list., pros., únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
HRAD MALENOVICE
Středověký hrad vzdálený jen několik kilometrů od
centra města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje,
vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice
- Hrady jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 18041945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
v budově „hájenky“ naproti hradu.
Výstava - Řemesla ve starých Malenovicích - s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků
Otevírací doba:
pondělí zavřeno
květen-srpen 10-12, 13-17 hodin
duben, říjen SO, NE 10-16 hodin, ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu.
Kontakt:
Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz,
tel.: 577 103 379; 577 119 582,
kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice
BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Nová expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je
umístěna v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad
Ovčírnou.
Obývací pokoj a kuchyně v přízemí jsou zařízeny nábytkem a doplňky z první poloviny 20. století. V prvním patře je v dětském pokoji expozice vývoje baťovského bydlení, v ložnici je sezonní výstava
představující domy vedoucích baťovských představitelů a ukázky oděvu, obuvi a doplňků z první poloviny 20. století.

Pro příští sezonu plánuje muzeum další rozšíření vybavení domácnosti, a to o vybavení ložnice.
Město Zlín, Zlínský kraj i Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně srdečně zvou k návštěvě.
Expozice je přístupná sezonně, tj. od počátku
května do konce září, úterý až neděle vždy 9 - 12 a 13 17 hodin.

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 730 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz
62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej předplatného pokračuje!
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty zahájen 3. 9. 2007. Prodej probíhá v pokladně
Domu umění ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00,
v den koncertu 14.30 - 20.00.
Cena předplatného:
běžné
předplatné
I. kat.
950 Kč
II. kat.
800 Kč

senioři
studenti
(nad 60 let)
700 Kč
400 Kč
650 Kč
375 Kč

5. ročník
mezinárodního hudebního festivalu
Harmonia Moraviae
16. 9. 2007 - 1. 11. 2007
Osm koncertů duchovní i symfonické hudby za
účasti špičkových českých i zahraničních
umělců.
Den otevřených dveří 22. 9. 2007
Zveme všechny na prohlídku zákulisí Filharmonie Bohuslava Martinů.
Od 14.00 veřejná zkouška orchestru.
V 17.00 koncert FBM na náměstí Míru. Budou
uvedeny populární skladby českých skladatelů
pod taktovkou šéfdirigenta Jakuba Hrůši.

DŮM KULTURY
tel. 577 210 318, 577 211 184,
www.dkzlin.cz
Zápis do kurzů na školní rok 2007/08 se koná 27. 8. 2007 až 30. 8. 2007
Dodatečný zápis ve čtvrtek 6. 9. 2007
Vždy od 13 do 17 hodin.
Platba kurzovného v hotovosti.
JAZYKOVÉ KURZY
v novém školním roce 2007/2008
Nabízíme různé stupně pokročilosti pod vedením zkušených lektorů: angličtina (od úplných
začátečníků až po úroveň FCE), dále němčina,
francouzština, italština, španělština, ruština pro úplné začátečníky a mírně pokročilé
Přípravky k přijímacím zkouškám
na střední školy (JČ a MA)
NOVINKY:
Příprava k maturitním zkouškám z angličtiny,
možno také využít jako přípravu k přijímacím
testům na vysoké školy. Kurz bude veden zkušeným lektorem a je určen nejen nastávajícím
maturantům, ale také studentům vysokých
škol.
ANGLIČTINA pro seniory dopolední (i odpolední) výuka v centru Zlína, kvalifikovaní lektoři, různé stupně pokročilosti, ukázková hodina
ZDARMA!
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Srpen v kultuře
ANGLIČTINA pro děti předškolního věku
POHYBOVÉ KURZY
v novém školním roce 2007/2008
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže a cvičí se při hudbě.
Na formování a posilování postavy:
- kalanetika, aerobic mix, body styling, kick
box aerobic, fit ball, kondiční cvičení, pilates,
pilates pro ženy nad 40 let, pilates mix, kondiční pilates, kondiční cvičení
Zdravotní kurzy:
- fitnes jóga, pilates+jóga, speciál zdravotní gynegymnastika, cvičení od hlavy po paty,
rehabilitační cvičení na balonech nebo na
lehátkách, tai-či
Zájmový kurz - škola šermu kordem
Kurzy pro děti:
- junior aerobic - od 4 do 14 let
- sebeobrana pro kluky i holky - od 9 do 15 let
- Pohádkové cvičení pro děti ve věku 3 - 5 let
- Klubíčko - cvičení pro děti od 3 do 4 let
- dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let
- Taneční a pohybová výchova pro děti od 5 let
(výuka s klavírním doprovodem, lidový tanec,
základy moderního i klasického tance, akrobacie a cvičení s náčiním).
Na závěr školního roku je pro rodiče a rodinné
příslušníky všech dětských kurzů připraveno
vystoupení.
NOVINKA!!!
DANCE AEROBIC
Kurz pro mládež ve věku od 15 do 18 let. Kombinace aktivního aerobiku a rytmických pohybů.
Celoročně
Kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhotenství a porod
Každý pátek
- CVIČENÍ NA BALONECH
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová
POZOR! Od července je zrušen v pátek KLUB
MAMINEK.
SPORTOVNÍ TÝDEN 6. 8. - 10. 8. 2007
Aerobic, vycházky, plavání pro děti pod odborným vedením.
Informace:
Š. Majtnerová, tel.: 608 700 093,
e-mail: majtnerova.s@seznam.cz
VÝTVARNÉ KURZY - Věra Machalínková
Dům kultury Zlín - III. et. 322,
telefon: 728 989 184
VÝTVARNÉ KURZY pro děti (5 - 16 let)
zahájení 10. 9. Po, 12. 9. St, 14. 9. Pá
(Po 15,00 - 16.30, St 15.00 - 16.30 a 16.00 17.30, Pá 14.30 - 16.00 a 16.00 - 17.30)
- večerní kresba podle modelu
(Pá 18, 15.00 - 20.40) zahájení 7. 9.
- malířské techniky (tempera, olej, akvarel
aj.)
(Út nebo St 18.00 - 20.30) - zač. 25. nebo 26. 9.
- kresba a modelování pro studenty i veřejnost
(St 11 - 20.30) - zahájení 31. 10.
- knihařský kurz pro začátečníky
Čt 17.30 - 20.00, zahájení 4. 10.
Připravujeme:
Dopolední výtvarné hry pro děti od 3 do 5 let
vždy ve čtvrtek od 20. 9.
(9.00 - 9.45 a 10.00 - 10.45)
DODATEČNÝ ZÁPIS
DO VÝTVARNÝCH KURZŮ
ve dnech 12. a 13. září 12 - 17 hod. v Domě
kultury - III. patro, č. dv. 322.
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ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778,
tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz,
www.mestozlin.cz/alternativa
Do 12. 8. 2007 probíhá výstava "Karel
Nepraš a přátelé"
Výstavní projekt připomene jednu z nejvýraznějších osobností českého umění 2. poloviny
20. století - Karla Nepraše a současně představí jeho blízké umělecké partnery, členy
Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu,
a dále výrazné umělce mladší výtvarné generace, jež prošli jeho ateliérem figurálního sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze.
V Alternativě se soustředí představitelé české
grotesky, k expozici budou využity i exteriéry
travnaté plochy u Alternativy, zaujmou je
Neprašovi žáci, aby tak mj. připomněli sochařovu pedagogickou činnost.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN,
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
Školní rok začíná v pondělí 3. září 9 - 11 hod.
a 13 - 17 hod.
Žáci školy, přijďte si domluvit rozvrh nejpozději 4. září do 17 hod.
Dodatečný zápis do literárně-dramatického,
tanečního a výtvarného oboru 3. - 10. září
vždy od 13 do 17 hod.
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
www.volny.cz/harmonya
e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424
ZUŠ s holandskou atestací uskutečňuje již 13. rokem pravidelné výběrové řízení pro hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Práce na PC - notační programy, vědomostní testy
Práce se zvukem na PC
Dějiny vývoje akustiky
Dějiny vývoje hudebních nástrojů
Dějiny hudby
Hodnocení studentů: Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy.
Ukončení studia: Absolventský list, Certifikát
pro hudební práci s PC.
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
NOVINKA:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku. Studium pro dospělé.
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Tel.: 603 772 353,
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz,
www.skolayamaha.wz.cz,

Výuka probíhá na: 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř.
3114 - 9. ZŠ, Štefánikova 2514 - 17. ZŠ Křiby
4788
Zapsat se a vybrat místo výuky si můžete:
Pondělí 3. 9. v 15.00 - 17.00 hod. - 4. ZŠ,
Havlíčkovo nábř. 3114
Úterý 4. 9. v 15.00 - 17.00 hod. - 9. ZŠ, Štefánikova 2514
Středa 5. 9. v 15.00 - 17.00 hod. - 17. ZŠ,
Křiby 4788 - Jižní Svahy
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY, Okružní 4699,
e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767
ZUŠ MALENOVICE, tř. Svobody 868,
tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz,
www.zus-harmonie.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí ústřední knihovny)
21., 22. a 23. srpna 10 - 12 h: Internet pro seniory - poplatek 120 Kč
27. srpna 10 - 12 h: Internet na první pokus
28. srpna 10 - 12 h: Elektronická pošta pro
začátečníky
29. srpna 10 - 12 h: Elektronická pošta prakticky
30. srpna 15 - 16.30 h: Elektronický katalog
knihovny (hledání dokumentů a informací
v on-line katalogu, rezervace, práce se čtenářským kontem apod.)
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně
v Informačním a referenčním centru knihovny
nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo
122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz.
PROVOZNÍ DOBA SRPEN:
S výjimkou čítárny a studovny budou od 13.
do 17. srpna uzavřeny provozy Ústřední knihovny.
OSTATNÍ DNY:
Ústřední knihovna - sobota zavřeno
Oddělení pro dospělé čtenáře: pondělí - pátek
10 - 18 h
Oddělení pro děti: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
10 - 16 h
Oddělení pro mládež: pondělí, úterý, čtvrtek,
pátek 10 - 16 h
Hudební oddělení: úterý, čtvrtek 14 - 18 h
Čítárna a studovna: pondělí - pátek 10 - 18 h
Zvuková knihovna: úterý 9 - 11 h
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Oddělení pro dospělé čtenáře: pondělí 14 - 18
hod., úterý, čtvrtek 9 - 11 h, 14 - 18 h
Oddělení pro děti: pondělí, úterý, čtvrtek
13 - 16 hod.
Obvodní knihovna Malenovice
Úterý, čtvrtek 9 - 11 h, 13 - 17 h
Obvodní knihovna Díly
Středa, pátek 9 - 11 h, 13 - 17 h
Pobočka Podlesí
Pondělí 14 - 18 h
Ostatní pobočky jsou v srpnu uzavřeny.

ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA ZLÍN
Zápis nových žáků do všech oborů:
OBORY PRO PŘEDŠKOLÁKY: ROBÁTKA KRŮČKY K HUDBĚ - KRŮČKY RYTMUS
OBORY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ: KLÁVESY ZOBCOVÉ FLÉTNY - KYTARA - EL. KYTARA BASKYTARA - POPULÁRNÍ ZPĚV - DIVADÉLKO

DDM ASTRA
POZOR!!!
Od září 2007 nová internetová adresa:
www.ddmastra.cz,
prozatím www.ddmzlin.sweb.cz

Srpen v kultuře
DDM Astra,
Družstevní 4514,
tel.: 577 142 742, 577 142 297,
ddmzlin.sweb.cz

AGENTURY

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková),
ddmastra@volny.cz

AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 538, Malenovice
Tel.: 728 362 386,
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz

Hledáme externí vedoucí (studenty i dospěláky)
do zájmových kroužků, které od září zahajují
činnost. Zájemci se mohou hlásit na telefonu
577 142 742 v týdnu od 27. 8.
Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová)
simkova.ddmastra@volny.cz,
petra.brodinova@seznam.cz
Od září NABÍZÍME ekologické a přírodovědné
kroužky pro děti - chovatelský, teraristický, rybářský, lesnický, ochranářský,... (více info na
webu nebo v DDM Astra).
"HLEDÁME" externího vedoucího - podmínka
- kladný vztah k dětem a zvířatům, základní
přírodovědné a ekologické vědomosti.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek),
tel.: 577 142 297, 723 318 030,
ddmpriluky@volny.cz
Hledáme externí vedoucí pro vedení sportovních
zájmových kroužků (florbal, stolní tenis, sálová
kopaná, volejbal) a pro výpomoc při pořádání
sportovních, turistických a ostatních akcí.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz
Hledáme externího pracovníka pro vedení zájmového kroužku:
,,Angličtina - začátečníci" - určený dětem,
které se chtějí naučit základům jazyka formou
her a říkanek.
,,Angličtina - doučování“ - určený dětem, které mají problémy při výuce a chtějí se v angličtině zdokonalit.
!!Od září nový kroužek - DISKOTANCE a HIP-HOP!!
Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz
Hledáme externího vedoucího pro výcvik psů,
a dále pro zájmové kroužky GO a Chov koček.
Také hledáme sportovně zaměřené studenty,
kteří rádi pracují s dětmi a mládeží.
Další informace na tel.: 604 258 592
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz
17. a 18. 9. Den otevřených dveří - zápisy do
zájmových kroužků techniky a estetiky (prohlídka technické a keramické dílny).
Hledáme od září 2007 studentku na dopolední
program pro děti od 3 let, od 9.30 do 10.30 hod.
Hledáme externího vedoucího pro letecké modeláře - začátečníky a mladé techniky.

MATEŘSKÉ CENTRUM
V srpnu pro rodiče s dětmi otevřeno pouze
od 13. do 17. 8. 2007 v době od 8 do 17 hod.
Ukázkové hodiny v září:
4. 9. v 9.00 - angličtina pro maminky (mírně
pokročilé), vede S. Máčalová
11. 9. v 10.00 a v 15.00 - angličtina pro rodiče
s dětmi do 6 let, vedou manželé Venterovi

PŘIPRAVUJEME:
15. 9. 2007 Areál VLW Podhradí Malenovice
JEDNOU BUDEM DÁL
2. ročník festivalu spirituálů, tradicionálů, sborového zpěvu od klasiky po jazz.
Kromě místních sborů akci doplní hosté:
Svatý pluk (Uherské Hradiště)
Free voices (Prešov)
Irena Budweiserová
(Sólistka Spirituál kvintetu)
Lee A. Davison (USA, Praha)
Americký jazzový a bluesový zpěvák
Rangers (Praha) Legenda české country
Začátek ve 14.30 - více informací na www.foton-klub.cz
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214
e-mail: september@zlin.cz, www.september.cz
PŘIPRAVUJEME
23. září v 16.30 a 19.30 hod.
- Academia centrum UTB Zlín
Y. Reza: KUMŠT
Hrají: J. Tříska, J. Hrušínský a J. Kačer
Slavná komedie o nerozlučném přátelství, které
rozdělí spor o neobvyklé umělecké dílo.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
O prázdninách se scházejí pouze maminky ve Štípě (termíny jsou 3. 8. a 17. 8. v dětském koutku
fotbalového hřiště, vždy v době od 9.00 hod.)
a v Bohuslavicích (vždy 1. pondělí v měsíci, termín
je 7. 8. od 9.00 hodin na obecním úřadě).
Ostatní kluby maminek (ve Zlíně, Fryštáku,
Velíkové, Hvozdné, Lukově, Bohuslavicích
a Otrokovicích) mají o prázdninách přestávku.
Klub seniorů: setkávat se bude klub v Bohuslavicích (vždy první pondělí v měsíci, od 16.00 hod.
na obecním úřadě), zlínský klub má přestávku.
Ostatní kluby a kroužky mají také o prázdninách přestávku.
V posledním srpnovém týdnu se už můžete hlásit do kroužků na příští sezonu:
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pro
děti cca od 2 do 5 let, vždy 1 hodina týdně na
Orlovně, Štefánikova ul.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: vždy 1x za
14 dní v pondělí odpoledne od 16.00 hodin na
Divadelní 6
Kurzy angličtiny: několik skupin pro zájemce
v různém stupni pokročilosti, 1 hodina týdně
(úterý dopoledne) na Divadelní 6
Všechny kroužky začnou svoji činnost ve druhé
polovině září.

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

25. října 19.00 hod.
- Academia centrum UTB Zlín
D. Laurentová: DRAHOUŠKOVÉ
Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa,
A. Svobodová a J. Kohout.
Neobyčejně vtipná komedie, která se neotřelou
formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21.
století.

Úterý 14. srpna 2007 16 - 22 hodin
Prázdninový Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.
Vstupné 20 Kč

30. října 19.00 hod.
- Academia centrum UTB Zlín
A. Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE
Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková, K. Kaiserová, A. Procházka, L. Juřičková / M. Procházková, M. Zahálka / P. Kikinčuk a další.
Bláznivá komedie se skvělým obsazením o tom,
jak snadno spadnout do manželské krize a jak
těžko z ní ven.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí během srpna pouze v pátek od
21.00 do 23 hodin. Pozorování mimo pátky
pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Klášterní budova Regina
Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193,
e-mail: centrum.zlin@volny.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12,
St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 8 - 12 a 16 - 18,
Pá 8 - 12 h;
inzertní služba, půjčování knih a kazet, přihlášky na kurzy, akce a do poradny. V průběhu prázdnin bude provoz kanceláře částečně
omezen.
Rodinná poradna (konzultace vedou odborní
spolupracovníci centra) psychologická, rodinně-právní, poradna přirozeného plánování rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kurzy přirozeného plánování rodičovství ve školách i jinde dle domluvy, info v kanceláři.
Příprava snoubenců: cyklus šesti setkání vždy přednáška a práce v malých skupinkách
pod vedením manželských párů; v naší kanceláři se průběžně můžete hlásit na kurz, který se
uskuteční během října a listopadu.

Výstavy:
Petr Horák: Včera neděle byla
Výstava potrvá do konce prázdnin.

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia
Zlín, na Lesní čtvrti, asi 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13.
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz,
www.zlin.sdb.cz
Provoz na středisku v měsíci srpnu
20. - 24. 8. 2007 17 - 20 hod.
27. - 30. 8. 2007 17 - 20 hod.
Prázdninová činnost - nástěnky klubu
Od nového školního roku budou opět probíhat zájmové kroužky:
- malá schola ( hudebně dramatický kroužek)
- rukodělný kroužek
- kouzelnický kroužek
- keramika
- kytara
- fotbal
- modelářský kroužek
- středověký kroužek
Přihlášky a informace ohledně kroužků najdete na nástěnkách klubu a na recepci.
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Srpen v kultuře
V klubu je možné si zahrát st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky, různé společenské
hry. K dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit
občerstvení a nealkoholické nápoje.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy,
malá kopaná, volejbal - viz nástěnky
Připravujeme:
21. - 22. 9. 2007

Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy,
držitelé mezinárodní licence a Mistři republiky.
Festival Pod věží

TANEČNÍ ŠKOLY
HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ
ŠKOLIČKA KOŤATA
Nabízí pohybovou výuku pro předškolní děti
v těchto oborech:
A. Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti od
3 do 7 let
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace
3. Tančíme s Jasmínou - od 4 let, orientální
motivace
4. Cat - od 4 do 8 let, aerobic, taneč. průprava, skladby, dramatika
B. Sportovní - KOCOUŘI - pro děti od 4 do
8 let. Novinka!
C. Pohybová miniškolka - pro děti od 3 do
5 let pro děti, které se nedostaly do MŠ v dopoledních hodinách
- ucelený vzdělávací program pro MŠ v pohybu.
Zápis od 23. 8. na tel. 607 606 928, podrobnější informace - www.kotata-zlin.cz
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528,
www. medilkovi.cz
TANEČNÍ KURZY PODZIM 2007
ZÁPIS V ZÁŘÍ DENNĚ OD 12 DO 16.30 HOD.
Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR
ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců, novinky, (jedna lekce
3 vyučovací hod.), stolování, etiketa v praxi
!!! SKUPINOVÉ SLEVY !!! Slevové kupony na
oblečení pro naše žáky.
Základní školy - Předtaneční výchova
KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoretková skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez obav přijďte tancovat
a pobavit se s přáteli.
Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté.
KROUŽEK společenských tanců pro kluky
a holky, věk 8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue,
Bachata ad., pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka? Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami.
Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež
12-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP-HOP, STREET DANCE
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TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
manželů Felcmanových
Informace a přihlášky celoročně
na www.tkfortuna.cz
Tel.: 608 831 203, 776 771 323, 577 222 028
radek.felcman@tkfortuna.cz

ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU 2007/2008
Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež
Začátečníci a pokročilí, možnost pokračování
v soutěžním společenském tanci. Za jeden kurz
až 20 tanců a 50 figur v bezkonkurenční kvalitě v regionu. Lektoři tanečníci mezinárodní třídy. (Čepkov, Jižní Svahy)
Taneční hodiny pro dospělé (začátečníci a pokročilí) Nejnavštěvovanější taneční v příslušných věkových kategoriích v regionu. Výběr ze
čtyř skupin.
Minitaneční pro základní školy
Taneční průprava a rytmika hrou.
Sportovní společenský tanec od 4, 8 a 12 let
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na
sportovní společenský tanec. Profesionální vedení. Široká základna.
Salsa - Vaše nová vášeň (VELRYBA MUSIC
BAR Zlín) Pro začátečníky a pokročilé. Salsa
party a Latino party.

Do 3. 8. Z ateliéru hedvábné zahrady
Prezentace česko - francouzského výtvarného
projektu.
6. 8. - 17. 8.
Výstava Vojenského sdružení rehabilitovaných
O lidech, kteří byli v minulých dobách přes své
zásluhy pro vlast perzekvováni.
20. 8. - 31. 8. - adRAnaLLYn
Výstava fotografií od Petra Frýby představuje
v souvislosti s Barum Rally svět automobilového sportu plný adrenalinových situací.
VÝSTAVA VE 2. ETÁŽI
(denně do 22 hod.)
Do 5. 8.
Putovní výstava Interreg IIIA SR - ČR
O čerpání prostředků z Evropské unie.
EXPOZICE 21 - STÁLÁ INSTALACE,
2. ETÁŽ BUDOVY
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.
(denně do 22 hod., pokud není v budově uvedeno jinak).
EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících
firmy ve 30. a 40. letech 20. století.
Informuje také o satelitních městech baťovského impéria. V etáži je umístěna obnovená busta zakladatele moderního Zlína - Tomáše Bati
(v pracovní dny 7 - 17 hod.).
Uvedený program je volně přístupný.

Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie.
Pro začátečníky i pokročilé od 4, 8, 12 a 30 let.

DOMINO

Výuka na: Masters of Rock Café Zlín (OC Čepkov), SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky a Beseda
Otrokovice.

Sídlo: Santražiny 4224, Zlín
Tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809
www.dominozlin.cz,
e-mail: domino@dominozlin.cz

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Vás zve na pravidelné kurzy orientálního tance
pro děti, začátečnice a pokročilé na různém stupni, v budově Business line, Lorencova 3791, Zlín.
Přihlášky během srpna na telefonním čísle
608 751 645.

JAZYKOVÉ KURZY
GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN,
náměstí T. G. Masaryka 2734-9,
zapisuje do jazykových kurzů dne 30. 8., 31. 8.
a 3. 9. 2007 od 11.00 do 17.00 hod.
Více informací na tel. 577 007 456 nebo na
www.gjszlin.cz
V JAZYKOVÉ ŠKOLE LINGUA,
nám. T. G. Masaryka 2433,
probíhá zápis do pomaturitního studia a kurzů
na školní rok 07/08.
Přihlášky každý den v kanceláři školy nebo
on-line.
Začátek pomaturitního studia 3. 9. 2007, kurzy pro veřejnost 17. 9. 2007
Bližší informace:
tel./fax: 577 222 067, 605 464 801,
775 243 320,
www.elingua.cz, e-mail: info@elingua.cz

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI
Po - Pá 7 - 17 hod.

Baby DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
Družstevní ulice - areál MŚ - Tel.: 737 675 844
Přijímáme přihlášky na následující služby:
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší
Všeználkova miniškolka - děti od 2 let
Hrátky s angličtinou - od 1 roku dítěte
Hlídání dětí od 1 roku
Klubíčko - správný psychomotorický rozvoj dítěte od 1 roku
Masáže a cvičení kojenců a batolat - od 6 týdnů
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradenství@idomino.eu
Služby: herna, odborná knihovna, pc učebna,
internet
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO,
tel. 603 508 153
Zápis na nový školní rok 2007/2008 se
uskuteční ve dnech 27. 8. - 7. 9. 2007
Své děti můžete přihlásit do pohybových kurzů
pro děti od 3 let a mládež do 18 let (hip hop,
disko dance, free style, pohybová a taneční výchova pro nejmenší děti...)
KLUB PRO DĚTI, tel. 604 151 941
Otevřený klub pro všechny děti je o letních
prázdninách uzavřený. Těšíme se na Vás v září!
CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT,
tel. 603 508 153
Zápis do kroužků na nový školní rok
2007/2008 se uskuteční ve dnech 27. 8. do
7. 9. 2007

Srpen v kultuře
Kroužky: floorbal (děti od 4 let a výše), výtvarný (děti od 4 let a výše), keramický (děti
od 4 let a výše), Správňáci - sportovní klub
pro kluky od 4 let a výše.
DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ,
tel. 739 141 082
Bohatá nabídka dětských táborových pobytů
na www.domino-zlin.cz
Děkujeme za podporu statutárnímu městu
Zlínu - fondu mládeže, kulturnímu fondu
a sociálnímu fondu!

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Zlínská zoologická zahrada je otevřena každý den
v roce. Během letního období mohou návštěvníci
využívat ke vstupu do zoo obou pokladen - hlavní
i sezonní. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy, gorily, lvi,
medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. Z přírůstků se
můžete těšit např. na samičku velblouda dvouhrbého, mládě lemura kata či skupinku deseti vylíhlých běžců - nandu Darwinových.
Navštívit můžete i tropickou halu Yucatan. Spatřit
zde můžete stromového mravenečníka, lenochody,
drápkaté opičky či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků. Do tropické haly můžete zavítat každý den včetně víkendů.
Během srpna je pro návštěvníky připravena služba "Představujeme naše zvířata". Na celkem devíti
stanovištích vám nabídneme informace nejen
o biologii zvířat, ale také o chodu zahrady.
Povídání probíhá vždy souběžně s krmením. Řídí
se dle daného časového harmonogramu a těšit se
na ně můžete každý všední den včetně víkendů.
Otevírací doba (duben - září):
areál zoo 8.30 - 18.00 h,
pokladna: 8.30 - 17.30 h
Otevírací doba zámku Lešná:
všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 17.00 h
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 18.00 h
Vstupné:
dospělí 80 Kč, studenti, důchodci 70 Kč, děti 60 Kč

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín,
Podlesí IV/5302, Zlín
Tel.: 577 240 036, +420 737 504 258,
e-mail: chp.zlin@charita.cz
Ve čtvrtek 2. 8. 2007 v 17.00 hodin začíná
vernisáží výstava fotografií Aleny Gajdošíkové.
Podmanivé fotografie ze svých cest představí
pod názvem "Jemen- země královny ze Sáby".
Výstavu můžete zhlédnout do 4. 9. 2007.
STÁLÁ EXPOZICE OBRAZŮ
KREATIVNÍ TVORBA S
KRÁLOVOU

PANÍ

DITOU

Úterý 14. 8. v 16.00 hodin "Savování ", navážeme na lekci, která proběhla v květnu.
Úterý 24. 8. v 16.00 hodin "Millefiori", zdobení
porcelánových či skleněných výrobků barevnými
korálky a následné vypalování. Nutné si přinést
s sebou výrobek, který si budete chtít ozdobit!
Kreativní tvorba bude uzpůsobena i dětem a jejich volnočasovým aktivitám v období prázdnin.
Cena 50 až 100 Kč za materiál.
Z kapacitních důvodů nutná rezervace týden
před uskutečněným kurzem na telefonním
čísle 724 366 644. Na tomto telefonu vám budou
zodpovězeny i případné dotazy týkající se kurzů.

Upozorňujeme širokou veřejnost na otevření
cukrárny a změnu otvírací doby
Prodejna otevřena:
PO - Pá 10 - 19 hod. SO 10 - 14 hod.
Cukrárna, Kavárna, Galerie otevřena:
PO - Pá 10 - 20 hod., SO 10 - 14 hod.
NE 14 - 20 hod.
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů
na zakázku.
Změna programu vyhrazena!
Provoz Chráněného pracoviště Charity Zlín
podporuje statutární město Zlín a drobní dárci. Děkujeme!

DNY FRANCOUZSKÉ KULTURY
Dny francouzské kultury ve Zlínském kraji, které
proběhly letos v červenci, se staly úspěšným prvním ročníkem vzájemné česko-francouzské kulturní a umělecké spolupráce. Hlavním organizátorem
tohoto projektu byly česká Společnost současného
umění SCA a asociace Atelier le Jardin de soie se
sídlem v jihofrancouzských Antibes.
Při prvním setkání v Galerii Kovanda ve Vizovicích
byla při slavnostní vernisáži pokřtěna kniha autorky a výtvarnice Daniely Foltýnové, nazvaná
Hedvábné cesty. Program pokračoval v zámecké
kapli koncertem pařížských hudebních umělců,
hobojisty Herberta Lashnera a kytaristy
Christiana Chanela.
Tento vícegenerační projekt, nad nímž převzal záštitu hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš,
dále umožnil výtvarnou konfrontaci dětské tvořivosti. Na výstavě Z atelieru hedvábné zahrady ve
3. etáži mrakodrapu představilo více než 550 českých a francouzských dětí své první tahy na hedvábí. Výstavu doplňovaly dokumentární fotografie z výtvarných ateliérů organizovaných
v Cannes, Antibes, Frejus, Nice a ve Zlíně, které
umělecky a pedagogicky vedla Daniela Foltýnová,
zlínská rodačka, dnes žijící na jihu Francie. Děti
ve věku od 2 do 15 let vytvořily tzv. les banniéres
- barevné dekorační prapory. Prvních 50 dětí
z Mateřské školy pro zrakově postižené na
Obecinách, děti z Centra pro respiračně oslabené
na Jižních Svazích a děti z Dětského centra na
Burešově, jež se aktivně účastnily této výstavy,
budou mít pak další příležitost ukázat tuto kolektivní práci na 10. ročníku mezinárodního festivalu vzduchu v jižní Francii. Město Frejus bude letos na podzim opět cílem dostaveníčka všech
milovníků nejen čínských draků, ale i tzv. zahrad
větrů. Tento velmi oblíbený festival očekává návštěvnost přes 30 tisíc diváků.
Dny francouzské kultury ve Zlínském kraji byly
také důležitým momentem pro uvedení slavnostní
evropské premiéry hudebně-poetického pořadu
Hedvábné
cesty
v
Lázeňském
divadle
v Luhačovicích. Citlivý přednes textů A. Saint
Exuperyho a Jeana Giona v podání vynikající zlínské herečky Heleny Čermákové a hudební sladění
tónů kytary a hoboje pařížských virtuozů se staly
odrazovým můstkem pro pokračování vzájemné
česko-francouzské spolupráce pro další hudební
a dramatické umělce. Christian Chanel a Herbert
Lashner při svém koncertu v kroměřížském zámku velmi ocenili nejen akustiku Manského sálu,
ale také pozitivní ohlas na vystoupení a uměleckou konfrontaci s muzikanty a členy zlínského
smíšeného pěveckého chrámového sboru Tibi.
Závěrečnou akcí letošního ročníku Dny francouzské kultury ve Zlínském kraji se stalo setkání malých „hedvábníčků“ v prostorách zámecké zahrady ve Vizovicích, kde si přišlo zkusit malbu na
hedvábí opět několik desítek dětí z různých míst
Zlínského kraje.
Autorka projektu Mgr. Daniela Foltýnová a prezidentka asociace Atelier le Jardin de soie by chtě-

la poděkovat především odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje, statutárnímu městu
Zlín, sponzorům a všem, kteří se na projektu podíleli a podpořili jeho konání.

PIETNÍ AKT U SOCHY J. A. BATI
Uctít památku Jana A. Bati u příležitosti
42. výročí jeho smrti mohou všichni ve čtvrtek 23. srpna 2007 od 11 hodin u pomníku
Jana A. Bati, který se nachází v univerzitním
parku, naproti 21. budovy.

RŮZNÉ
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 16. 8. 2007 v 17.00 hod.
přednášku "Žádná setkání nejsou náhodná".
Přednáška se koná na Univerzitě T. Bati, posluchárna A. Přednáší Petr Soldán.
Kontakt: Milada Nagyová, tel. 577 145 072
ZLÍNSKÝ WOODSTOCK
7. ročník hudebního festivalu věnovaný 30. výročí skupiny AG FLEK se koná v sobotu 4. 8.
2007 od 17.00 hod. v areálu firmy VLW pod
malenovickým hradem.
Blázni umírají nadvakrát, Nechte jen balony
vzlétnout, Bál ve slepé uličce, Poslední přání
a další dnes již zlidovělé hity.
Spolu se skupinou AG Flek zahrají Ciment,
Maria Hoffman,
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jazyková škola Amádeus nabízí letní příměstský tábor s angličtinou pro děti všech věkových
kategorií v měsíci srpnu. 4 hodiny výuky jazyka denně, odpoledne vyplněné volnočasovými
aktivitami - sport (ping-pong, lanové aktivity
a další), rukodělné práce, základy kynologie.
Cena 2250 Kč (včetně oběda).
Tel.: 608 660 426
E-mail: info@jsamadeus.cz
Nabízíme také intenzivní týdenní kurzy!
KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA
Česká unie neslyšících Zlín, Burešov 4886
(oranžová budova naproti Kauflandu), pořádá
ve školním roce 2007/2008 KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA pro veřejnost.
Přihlášky a informace na:
www.cun.cz, www.cunzlin.estranky.cz,
e-mail: cun.zlin@volny.cz,
tel./fax: 577 210 640.
TRUCK SRAZ ZLÍN
Akce 2. Truck sraz Zlín začne v pátek 31. 8.
2007 v 18 hod. vystavením asi 15 nejzajímavějších trucků na náměstí Práce ve Zlíně (na
parkovišti pod bývalým "Ryem"). Bude rovněž představen vyprošťovací speciál a US
trucky. Ve 21 hod. začne noční spanilá jízda
Zlínem, směrem do Březůvek.
V sobotu 1. 9. 2007 pak bude akce pokračovat a v pravé poledne se uskuteční spanilá jízda všech zúčastněných posádek, kdy celá kolona trucků zamíří z Březůvek do centra
Zlína. Od 14 hodin pokračuje akce v Bře-zůvkách na parkovišti "Kapřín" připraveným programem jak pro samotné truckery, tak pro širokou veřejnost. Nebudou chybět soutěže
a atrakce pro děti, možnost občerstvení a vystoupení hudební skupiny. Návštěvníci budou mít možnost zvolit nejkrásnější truck
a ve večerních hodinách se mohou těšit na
noční světelnou truck show.
Zajištěna bude kyvadlová doprava z Kudlova (konečná MHD č. 32) na Březůvky a zpět.

15

Srpen v kultuře
Aktuality, jízdní řád kyvadlové dopravy,
upřesnění trasy spanilé jízdy apod. průběžně
najdete na www.truck-sraz-zlin.cz.
PRVNÍ FESTIVAL FILMŮ
O ZÁHADÁCH KOLEM NÁS
Festival se koná 11. a 12. 8. 2007 od 9.00 hod.
v hotelu Lázně Kostelec. Festival bude o jevech,
které současná věda jen těžko identifikuje a na
mnohé teprve hledá vysvětlení, například jevy
spojené s pojmem UFO, telepatické přenosy
myšlenek, minulé životy, ale i zázraky v oboru
léčitelství.
V průběhu festivalu budou uvnitř i vně budovy ukázky léčivé mandaly, virgulí, kyvadel a literatury. Návštěvníci si budou moci koupit léčivé kameny a ochutnat spec. zdravou výživu.
V provozu bude diagnostika zdraví i věštírna.
Informace:
lazne@hotel-kostelec.cz, www.hotel-kostelec.cz
- ubytování a provoz hotelu tel. 577 152 111,
fax: 577 152 166, petrjanda@cbox.cz,
tel. 608 726 604, 286 891 667 - celkový provoz
festivalu, www.kovanda.cz
ANGELICA STUDIO
9. 8. Lékařská poradna - MUDr. Antonín
Minařík, hodnocení zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních orgánů
13. 8. J. Polepilová, řešení zdravotního stavu
na tělesné i duchovní úrovni (diagnostika přes
automat. kresbu)
20. 8. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování duševních a fyzických problémů metodou návratu do minulých životů
23. 8. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy, detoxikační programy
MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické
Individuální poradenství výběru produktů na
bázi staré čínské a tibetské medicíny.
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali),
tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
REKVALIFIKAČNÍ KURZ KARTÁŘKA
Rekvalifikační kurz kartářka opět exkluzivně
v centru Zlína. Víkendové semináře včetně závěrečné zkoušky a certifikátu.
Informace na tel.: 737 370 764
ESTETICKO POHYBOVÉ KURZY
ZÁPIS do esteticko pohybových kurzů (aerobik,
hip hop, pódiové skladby, závodní aerobik, hudební kurzy) pro děti 4-16 let.
3.-7. 9. 2007 denně 10-18 hod.
Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739,
760 01 Zlín, tel. 577 432 079,
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz,
http://aerobik.e-zlin.info
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Otvírá nový kurz pro začátečnice již od srpna!
Ve STUDIU TYA na Santražinách, 23. 8. 2007
16.30 - 18.00 hod.
Počet míst omezen, rezervujte si proto včas místo!
Přihlášky a informace na tel.: 737 702 492
nebo e-mail: jananor@seznam.cz, www.orientalnitance.com
LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ
POMŮŽE
Léčí bez léků, bez operace a bez poškození celý
organismus a řeší všechny nemoci.
Individuální zasvěcení do Reiki I., II. i III. st.,
certifikát a učební materiál.
Kontakt: tel. 776 356 092
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
- LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU
Hodiny společenství pro nové zájemce se konají dne 21. 8. a 11. 9. 2007 od 16.00 do 17.30
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hod. a pro ostatní od 18.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, číslo učebny 315 B.
Kontakt:
Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
VÝSTAVA ZVÍŘECTVA
Hvozdenští chovatelé si Vás dovolují pozvat na
místní výstavu zvířectva, která se uskuteční
v sobotu 4. srpna 2007 od 8.00 do 18.00 hod.
a v neděli 5. srpna 2007 od 8.00 do 16.00 hod.
v okolí vinotéky Na Stolárně u Navrátilů ve
Hvozdné. Připraveno je příjemné posezení a samozřejmě i bohatá tombola.
STUDIO GEMINI - FLAMENCO
Během prázdnin je možné se přihlásit do kurzů
flamenca - pro začátečníky a nově i pro děti od
10 let. Tancuje se sólově. Bližší informace na
tel. 602 184 594 nebo www.studiogemini.cz
ASTROLOGICKÉ
A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Máte už horoskop Vašeho dítěte, víte, jak ho vychovávat, po čem touží Váš partner?
Využijte odborné konzultace na téma práce, rodina, děti, osobní růst u doc. PhDr. Pavla
Hlavinky, PhD., z Univerzity Palackého v Olomouci, na I. internátě nad Obchodní akademií
ve Zlíně. Tel.: 775 111 051.
SVAZ DIABETIKŮ INFORMUJE
Plavání diabetiků začíná 6. září 2007 od 17.00
do 18.00 hod. Plocha na plavání vyhrazena pro
členy Svazu diabetiků ČR, snížený poplatek na
plavání. Sraz vždy v 16.40 - 16.50 hod. v horní
hale plaveckého areálu.
Edukačně - rekondiční pobyt DIA
Od 13. 10. do 23. 10. 2007 v RRS Jelenovská.
Přihlášky do 10. září 2007.
Kontakt: 577 436 637 po 19. hod.
Setkání diabetiků - členské schůze
Schůze se konají v "Domě seniorů a zdravotně
postižených" na sídlišti Podhoří ve Zlíně. První
setkání v pondělí 24. 9. 2007, od 15.30 hod. Syndrom bolesti, léčba.
Kontakt:
Jana Wintrová,
tel. 577 195 110 nebo 577 436 637 (po 19. hod.)
JÓGA, TCHAI-ČI PRO MUŽE A ŽENY
Pokud chcete udělat něco pro své zdraví, přijďte si zacvičit na Integrovanou střední školu
(bývalý internát nad Interhotelem Moskva), věk
nerozhoduje.
Cvičení je každé pondělí 19.00 - 20.30 hod. tchai-či (J. Wolfová), úterý 18.00 - 19.30 hod. jóga (L. Jadrničková), středa 16.30 - 18.00 - jóga (R. Váňová, L. Skybová)
Kontakt: tel. 577 437 414
CVIČENÍ NA ORLOVNĚ
Cvičení s Janou Zuzaníkovou
PONDĚLÍ+ČTVRTEK od září 2007
Informace:
janezs@seznam.cz, tel.: 731 187 175
VÍKENDOVÝ POBYT S AEROBIKEM!!
Luhačovice 12.-14. 10. 2007,
Penzion VYHLÍDKA***
Ubytování, polopenze, cvičení s Janou
Zuzaníkovou, masáže, whirlpoll, sauna, kosmetika,
Kontakt: janezs@seznam.cz, tel. 731 187 175
HRAD MALENOVICE
Dne 11. 8. 2007 se uskuteční NOČNÍ PROHLÍDKA - historický šerm, dobový tanec, prohlídka hradu.
Začátek v 21.00 hodin.
Bližší informace: tel. 577 103 379, 605 924 869,
e-mail: kastelan.malenovice@seznam.cz .

JUBILANTI – SRPEN 2007
90 let Fabeš Jaroslav
Poláchová Marie
Bělašková Františka
Zbořilová Berta
Smékalová Marie
Rudleová Božena
Šnajdrová Rosalie
91 let Votánková Marie
Hlaváčková Jindřiška
Paták Ludvík
Sedláček Antonín
Vinklerová Anna
92 let Polášková Marie

93 let
94 let
95 let
96 let
97 let

Mlýnková Božena
Polanská Ludmila
Mikeštíková Marie
Karlík František
Navrátilová Marie
Dvořáková Anna
Ondroušek Václav
Prokopová Růžena
Šivicová Helena
Sunek Ludvík
Poslušná Františka
Pietsch Jan
Vašátková Ludmila

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
8. 6. 2007
Klára Chrenčíková, nar. 28. 3. 2007, Zálešná
Jakub Kurtin, nar. 2. 4. 2007, Budovatelská
Kateřina Dudrová, nar. 1. 4. 2007, Podlesí
Karolína Knedlová, nar. 14. 3. 2007, Valachův žleb
Ondřej a Tereza Janečkovi, nar. 20. 2. 2007, Javorová
Alex Mareček, nar. 29. 3. 2007, Svat. Čecha, Prštné
Kristýna Kopalová, nar. 31. 3. 2007, Ve Žlebech, Štípa
Jan Pastyřík, nar. 24. 3. 2007, Lužkovice
15. 6. 2007
Jakub a Tomáš Blahníkovi, nar. 29. 3. 2007, bří Jaroňků
Aleš Přikryl, nar. 10. 4. 2007, Slezská
Jan Sousedík, nar. 12. 4. 2007, Klabalská
Petra Kubíčková, nar. 28. 3. 2007, Moravská
Alexandr Španihel, nar. 4. 4. 2007, Příkrá
Sára Minářová, nar. 5. 4. 2007, Polní
Jakub Chmelař, nar. 12. 4. 2007, Podlesí
Linda Jošková, nar. 14. 4. 2007, Valachův žleb
Daniel Pekr, nar. 11. 4. 2007, Mostní
Tadeáš Marek, nar. 11. 4. 2007, Polní, Malenovice
Helena Krahulcová, nar. 5. 4. 2007, Podvesná
Sabina Kolářová, nar. 14. 3. 2007, Na Honech
22. 6. 2007
Teo Zajíček, nar. 17. 4. 2007, Stará cesta, Štípa
Milli Antonia Andrews, nar. 19. 4. 2007, tř. T. Bati
Tereza Gajdošíková, nar. 16. 4. 2007, Jílová
Radim Dronek, nar. 17. 4. 2007, Vodní
Vojtěch Černý, nar. 23. 4. 2007, Padělky
Lucie Kozárková, nar. 7. 4. 2007, Benešovo nábřeží
Tereza Šústalová, nar. 17. 4. 2007, Podlesí
Barbora Čížková, nar. 17. 4. 2007, SNP
Jakub Mikulka, nar. 11. 4. 2007, Nadhumení, Mladcová
Adéla Beránková, nar. 17. 4. 2007, Okružní
Roman Sluka, nar. 16. 4. 2007, tř. T. Bati
Zuzana Stará, nar. 19. 4. 2007, 1. máje, Malenovice
Filip Julina, nar. 26. 4. 2007, Slepá, Štípa
Štěpán Macík, nar. 24. 4. 2007, Lukovská, Štípa

SŇATKY - ČERVEN 2007
2. června
Jan Heger, Jana Hýbnerová (Zlín, Zlín)
Aleš Procházka, Kamila Skopalíková (Zlín, Přerov)
Tomáš Lesa, Martina Žůrková (Zlín, Zlín)
David Bártek, Petra Pluháčková (Zlín, Zlín)
Josef Navrátil, Hana Šenkeříková (Zlín, Zlín)
Miroslav Křížan, Michaela Bělovská (Zlín, Zlín)
Michal Jakšík, Šárka Hastíková (Zlín,Huštěnovice)
Pavel Havelka, Barbora Horáková (Zlín, Hodonín)
8. června
Tomáš Mašek, Monika Zjadinová (Zlín, Zlín)
9. června
Petr Vidlář, Marcela Řiháková (Zlín, Zlín)
Jan Toman, Hana Zábojníková (Zlín, Zlín)
Petr Lebánek, Zuzana Blaháková (Zlín, Zlín)
Karel Franc, Milena Vlčková (Zlín, Zlín)
Martin Románek, Markéta Blanařová (Zlín, Brumov-Bylnice)
Roman Tejnský, Zdeňka Masařová (Liberec, Zlín)
Radim Zachara, Soňa Bahnová (Zlín, Zlín)
Martin Pernička, Renata Polášková (Zlín, Jasenná)
16. června
Radim Jurášek, Monika Marková (Zlín, Zlín)
Jaroslav Juráš, Kateřina Kubová (Zlín, Zlín)
Pavel Hasík, Šárka Vocelová (Zlín, Zlín)
Jaroslav Rak, Helena Gurínová (Zlín, Zlín)
Josef Štramberský, Lenka Šenkeříková (Zlín, Zlín)
23. června
David Veleba, Radana Sejkorová (Zlín, Zlín)
Jan Hejtmánek, Pavlína Malinová (Zlín, Zlín)
Jiří Němeček, Jana Lešťanská (Zlín, Zlín)
30. června
Antonín Ševčík, Monika Karolová (Zlín, Fryšták)
Michal Barinka, Iva Šírová (Zlín, Zlín)
Milan Mikeš, Jana Gbelcová (Zlín, Brno)
Miroslav Kovařík, Marcela Malzerová (Zlín, Zlín)
Jaroslav Žák, Eva Krabicová (Zlín, Zlín)
Luboš Štangler, Jana Sovičková (Praha, Zlín)

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2007 – IV. část
Vážení občané,
v tomto čísle magazínu pokračujeme v představování rozpočtu na
rok 2007 tak, jak jej schválilo Zastupitelstvo města Zlína na svém
zasedání dne 29. března 2007. Minule jsme se seznámili s příjmy
a s investičními výdaji, dnes pokračujeme v bližším pohledu na
provozní (běžné) výdaje.
Provozní výdaje na rok 2007
v tis. Kč
10 Zemědělství a lesní hospodářství
4 214
§ 1031 Pěstební činnost
1 593
§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností
2 397
§ 1036 Správa v lesním hospodářství
104
§ 1037 Celospolečenské funkce lesů
120
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
11 473
§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů
1 381
§ 2141 Vnitřní obchod
3 982
§ 2143 Cestovní ruch
5 810
§ 2199 Záležitosti průmyslu, stav., obchodu a služeb
300
22 Doprava
145 138
§ 2212 Silnice
45 608
§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací
17 564
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
77 700
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu
4 213
§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j. n.
53
23 Vodní hospodářství
1 589
§ 2310 Pitná voda
139
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl. s kaly
1 295
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků
155
31 Vzdělávání
74 391
§ 3111 Předškolní zařízení
16 465
§ 3113 Základní školy
54 437
§ 3119 Záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělání j. n. 887
§ 3141 Školní stravování
2 602
32 Vzdělávání
284
§ 3211 Činnost vysokých škol
26
§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
5
§ 3299 Záležitosti vzdělávání j. n.
253
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
82 767
§ 3311 Divadelní činnost
40 360
§ 3312 Činnost uměleckých souborů
17 379
§ 3313 Film. tvorba, distribuce, kina
a shrom. audio archiv.
3 863
§ 3314 Činnosti knihovnické
3 196
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií
279
§ 3316 Vydavatelská činnost
100
§ 3317 Výstavní činnost v kultuře
450
§ 3319 Záležitosti kultury j. n.
6 145
§ 3321 Činnosti památ. ústavů, hradů a zámků
100
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek
3 081
§ 3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot hist. povědomí 54
§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků
5 559
§ 3391 Mezinár. spol. v kultuře, církvích
a sděl. prostřed.
88
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře
335
§ 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. j. n.
1 778
34 Tělovýchova a zájmová činnost
44 477
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
17 112
§ 3419 Tělovýchovná činnost j. n.
21 169
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
5 131
§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j. n.
1 065
35 Zdravotnictví
16 543
§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení j. n.
13 458
§ 3541 Prevence před drogami, alk.,
nikotinem aj. návyk. látkami
2 715
§ 3543 Programy pomoci zdravotně postiženým
80
§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
150
§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví j. n.
140
36 Bydlení, služby a územní rozvoj
193 251
§ 3612 Bytové hospodářství
155 372
§ 3613 Nebytové hospodářství
3 128
§ 3619 Programy rozv. bydlení a bytové hospod. j. n.
3 580
§ 3631 Veřejné osvětlení
26 234
§ 3632 Pohřebnictví
895
§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
350
§ 3635 Územní plánování
245
§ 3636 Územní rozvoj
20
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj
3 410
§ 3691 Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení,
komun. služeb a územního rozvoje
17

37 Ochrana životního prostředí
101 741
§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
410
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
31 500
§ 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů
13 269
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
27 000
§ 3742 Chráněné části přírody
2 050
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipož. ochrana
504
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23 423
§ 3749 Ostatní činn. k ochraně přírody a krajiny j. n. 3 209
§ 3792 Ekologická výchova a osvěta
376
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpeč.
175 146
§ 4171 - 4199 Dávky a podpory v soc. zabezpečení
175 146
43 Sociální péče a pomoc
27 195
§ 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j. n.
35
§ 4345 Centra sociální pomoci
3 178
§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba
2 450
§ 4352 Tísňová péče
9
§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
12 753
§ 4357 Domovy - penziony pro matky
4 199
§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče
2 410
§ 4374 Azylové domy, nízkoprah. centra a noclehárny
904
§ 4349 Ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel. 1 257
51 Obrana
4
§ 5199 Záležitosti obrany
4
52 Civilní nouzové plánování
1 099
§ 5212 Civilní ochrana-nevojenská část
230
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
869
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
43 466
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
43 466
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém
7 424
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část
4 000
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
3 394
§ 5599 Ostat. záležitosti pož. ochrany a IZS
30
61 Územní samospráva a státní správa
212 398
§ 6112 Místní zastupitelské orgány
12 120
§ 6171 Činnost místní správy
200 278
63 Finanční operace
97 498
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 998
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
4 500
§ 6399 Finanční operace
90 000
64 Ostatní činnosti
7 631
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let
7 445
§ 6409 Ostatní činnosti j. n.
186
CELKEM
1 247 729
Schválený provozní rozpočet na rok 2007 ovlivňuje několik faktorů.
Výrazně ovlivňují výši provozního rozpočtu sociální dávky. Jejich
výše, očekávaná pro rok 2007, činí 175,1 mil. Kč a je obsažena jak
ve výdajích, tak i v příjmech, město tyto finanční prostředky dostává ze státního rozpočtu a pouze je dle platné legislativy přiznává sociálně potřebným občanům.
Provozní rozpočet na rok 2007 zahrnuje i bytové hospodářství, které bylo do hlavní činnosti statutárního města Zlína začleněno od roku 2005. Bytové hospodářství je ve výši 127,3 mil. Kč zahrnuto jak
v příjmech (z pronájmu bytů), tak i v provozních výdajích (správa
a údržba bytového fondu).
Jinou velkou část provozních výdajů tvoří platba daně z příjmů
právnických osob za obce. Jak jsme již zmiňovali u příjmů, obec je
jejím plátcem i příjemcem, tzn. tato částka se objevuje ve stejné výši jak v příjmech, tak ve výdajích. V roce 2007 je plánována ve výši
90 mil. Kč.
Na odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálních odpadů, provoz třídírny, sběrné dvory a mobilní svoz odpadů - je v rozpočtu určena částka 44,7 mil. Kč, na veřejné osvětlení jsou v rozpočtu na
rok 2006 vyčleněny prostředky ve výši 26,2 mil. Kč.
V rámci provozních výdajů existuje celá řada dotací, příspěvků
a ostatních výdajů, prostřednictvím kterých statutární město Zlín
přispívá na různé účely. Z provozních prostředků bude poskytnuta
dotace organizacím, jako je Filharmonie Bohuslava Martinů,
Městské divadlo Zlín, Krajská knihovna F. B. Zlín, ZOO a Zámek
Zlín Lešná, STEZA Zlín, s.r.o., Technické služby Zlín, s.r.o., Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., Pohřebnictví Zlín, s.r.o. a samostatným právním subjektům ve školství (mateřským školám, základním školám a školním jídelnám na provoz zařízení). Tyto
výdaje, stejně jako dotace do fondů zřizovaných statutárním městem Zlínem a jednorázové příspěvky na různé akce schválilo
Zastupitelstvo města Zlína jmenovitě. V příštím pokračování se zaměříme na jmenovité akce a dotace schválené na rok 2007.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
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„Javořina, chlapci, Javořina...“
Nejenom "chlapci", ale i "děvčata" z pěti domovů seniorů ze Zlína
a okolí vystoupali 20. června na vrch Javořiny. Zdatní turisté
z Lukova, Hrobic, Loučky, Luhačovic a Burešova za pomoci obětavých sestřiček se ale nechtěli jenom pokochat krásami tohoto místa, které přes náš vysoký věk jsme mnozí viděli poprvé. Setkali
jsme se s dvacítkou seniorů ze slovenského Bzince p. Javořinou.
Viděli jsme se poprvé a ani nelze popsat, jaká srdečnost a dojetí setkání provázelo. Z DS Burešov pan Javořík s nostalgií zavzpomínal na vrchu Javořiny na dlouholetou historickou sounáležitost
Čechů a Slováků. Pan Valerian z DS Loučka přednesl vlastní báseň. Naši přátelé velmi dobře zpívali. Písní "Na tom vršku
Javoriny", kde zazněla slova "ó jak si krásná vlasť moja, ty si nás
Slovanou otčina", snad nejlépe vyjádřili, o čem se pak především
besedovalo. Při společném fotografování u hraničního kamene naše moravské seniorky předaly "šálu přátelství", kterou jakoby štafetově upletly v jednotlivých domovech a dosahuje již dnes délky
10 metrů. Slovenské seniorky budou v pletení šály pokračovat
a při dalším setkání dojde k výměně. Tato část setkání vyústila
spontánně do společného zpěvu státní hymny, jak volali někteří "té
staré", jež byla společnou pro Čechy i Slováky.
Naše domovy seniorů pozvaly slovenské seniory na společný
oběd do rekreačního střediska Vápenky. I když přesun probíhal za
podmínek nejteplejšího dne, jakákoliv únava z nás při společném
obědě odpadla. Výborná kuchyně rekreačního střediska, chlazené
pivo, výměny pozorností z domovů, besedy ve skupinkách - to vše
poznamenalo průběh celého odpoledne. Dvě harmoniky, další písně a dokonce tanec "odvážlivců" zvedaly náladu. Ani se končit nechtělo.
To, že se mohlo toto setkání uskutečnit, vyžadovalo značné úsilí organizátorů. Chtěli bychom poděkovat všem, hlavně sponzorům, bez jejichž příspěvku bychom se neobešli.
Sponzoři: Statutární město Zlín, paní senátorka Alena
Gajdůšková, UNTRACO, v.o.s., pan poslanec Zdeněk Škromach,
MUDr. Bohumil Siegel, pan Jan Michna
Stanislav Javořík, DS Burešov Zlín

ADOPCE NA DÁLKU
ZŠ Emila Zátopka je zapojena již sedm let do projektu Adopce
na dálku, organizovaného Humanistickým centrem Narovinu
se sídlem v pražském Smíchově. Byla první školou ve Zlíně, která se do podobného projektu zapojila před sedmi lety. Děti jsou
vybavovány základními školními potřebami, také je jim placené
školné. Z peněz, které zbudou, se dokupuje pro děti a jejich rodiny jídlo.
Chlapec, kterého podporují žáci a žákyně školy, žije v keňském
Nairobi a jmenuje se Simon Ngigi. Je žákem sedmé třídy školy
s názvem Goodwill Learners Centres v Nairobi. Za vše, co pro
něj děti ze ZŠ Emila Zátopka udělaly, napsal děkovný dopis.
Letos v měsíci červnu se do tohoto projektu připojili i zaměstnanci naší školy. Reagovali na výzvu "Extra dárek pro adoptované dítě" a v dobrovolné sbírce vybrali peníze na nákup jízdního
kola pro Simona. Peníze byly odeslány poslední školní den 29. 6.
2007 na konto humanistického centra NAROVINU.
Mgr. Lubomír Vývoda, ředitel školy
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CHYTŘE NA ENERGII
S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem
mezinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem
je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného
snížení závislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu),
aniž by se to jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak: občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích za energie, místním firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich
vybavení moderními technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje
energie. Investiční aktivity se týkají pouze tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní část Louky.

Jak je to s tzv. „šedou energií“ u nízkoenergetických domů?
V minulém čísle Magazínu Zlín jsme
na tomto místě psali o nízkoenergetických domech. To jsou ty, které oproti
většině dnes stojících budov mají 4 5krát nižší spotřebu energie na vytápění a i ve srovnání s novostavbami stavěnými podle přísné ČSN z roku 2002
mají nejméně o 25 % nižší tepelné ztráty. Zároveň jsme slíbili, že se na otázku
jejich energetické náročnosti podíváme
také z pohledu použitých stavebních
materiálů a technologií, protože i ty
spotřebovaly určitou energii. Bylo by jistě samoúčelné, kdyby jí bylo víc, než
kolik dům za celou dobu své životnosti
ušetří.
O přesný výpočet této "šedé energie"
se snaží metoda LCA (Life Cycle
Assessment = posouzení životního cyklu produktů), volně přeloženo porovnání energie potřebné k výrobě a dopravě
výrobků na místo s energií, kterou pak
výrobek ušetří po dobu svého užívání.
Optimálním stavebním materiálem je
z tohoto pohledu nepálená hlína, což
v současnosti již v našich podmínkách
není obvyklý materiál. Proto je obtížné
nalézt výrobce nepálených cihel.
V případě dřeva je obsah šedé energie
z hlediska LCA trochu problematický.
Energie na jeho těžbu a zpracování je
sice nízká, poměrně nízká je ale ve
srovnání s klasickými stavebními materiály i životnost dřevostaveb. Jistě,
mnozí teď mohou poukázat na dřevěnice staré 200 či 300 let, jenže taková
konstrukce by v žádném případě nevyhověla současným požadavkům na tepelnou ochranu budov. Lepší jsou moderní tzv. sendvičové materiály, které
jsou tvořeny kombinací dřeva a tepelněizolačních hmot. Ty už ale zase tak nízký obsah vnitřní energie nemají. Z hlediska
zamezení
tepelných
ztrát
obvodovým zdivem, které požaduje norma, sice vyhovují a mohou být dokonce
i mnohem lepší, nikdy však v sobě nebudou vzhledem ke své povaze akumulovat teplo. I když tuto vlastnost ČSN
přímo nepožaduje, je velmi důležitá
z hlediska vnitřní tepelné pohody domu. Teplota interiéru by měla co nejméně kolísat v závislosti na momentální dodávce energie (třeba když sluníčko

zasvítí do oken). Z tohoto pohledu mají
lepší vlastnosti domy stavěné z cihel,
tvárnic či betonu, pochopitelně z vnější
strany chráněné tepelnou izolací, aby
teplo akumulované ve stěnách neohřívalo okolí domu, ale jeho interiér.
Čímž se dostáváme ke "klasickým"
stavebním materiálům. Z nich - ač se
to na první pohled nezdá - vychází
z hlediska šedé energie nejlépe železobetonový monolit. 1 m3 železobetonové
konstrukce ve složení 300 kg cementu
a 100 kg oceli (zbytek tvoří běžně dostupný štěrk a voda) při předpokládané
dopravě komponent do betonárny na
průměrnou vzdálenost 100 km a transportu namíchaného betonu na místo
spotřeby 12 km má celkovou spotřebu
energie 6,3 MJ/m3. To je výrazně méně
např. ve srovnání s pálenými cihlami
(11,1 MJ/m3). Tyto údaje jsou převzaty
z literatury Hela, R. a kol: Technologie
betonu. Skripta FAST VUT, Brno,
2006.
A nakonec ještě k často diskutované
ekonomické návratnosti nízkoenergetických domů. Donedávna se uvádělo,
že jsou o 10 - 15 % dražší než "obyčejné" domy a počítalo se, jak rychle se
tento "vícenáklad" investorovi vrátí
v ušetřených nákladech za energie. Za
rentabilní se považovaly tehdy, pokud
součet pořizovacích nákladů (včetně
projektové dokumentace a instalovaného tepelného či chladicího systému)
plus provozní náklady za prvních 30 let
užívání nepřekročily stejné náklady
běžného nového domu srovnatelné velikosti. S tím, jak mílovými kroky pokračuje vývoj stavebních materiálů a technologií, se i tento výpočet stává problematickým. "Chytrým" projektem ve
spojení s kvalitní stavební firmou lze
dnes postavit nízkoenergetický dům ve
stejné ceně nebo dokonce i levněji než
dům "normální". A pak vlastně není
z čeho ekonomickou návratnost počítat.
Uvážíme-li navíc fakt, že cena energie
nesporně poroste (bohužel nikdo neví,
jak rychle), bylo by dnes asi chybou
uvažovat o stavbě jiného než nízkoenergetického domu.
Ing. Luděk Frkal

EKOLOGIE
v každodenním životě
Na otázku, zda na kvalitě životního prostředí záleží, odpoví většina z nás automaticky kladně.
Přesto si však mnohdy neuvědomujeme, jak úzce
jsme s přírodou spjati a do jaké míry okolní prostředí svým životním stylem a jednáním ovlivňujeme. Chováme se k ní pak nešetrně z důvodů, kterým
obvykle vévodí neznalost, nezodpovědnost a prostá
lenost.
Neekologické smýšlení se projevuje mnoha způsoby. V jeho krajním případě odhazujeme PET
láhve do lesa, na zahradách používáme nejrůznější hnojiva, chemické přípravky, postřiky, hormony
a syntetické látky, na nákupy jezdíme výhradně do
hypermarketu automobilem s minimálně dvacetilitrovou spotřebou, jehož ojeté pneumatiky následně
vyhazujeme do potoka. Čím vyšší stupínek v našem
hodnotovém žebříčku příroda zaujímá, tím více se
zajímáme o ekologicky šetrné hospodaření a chováme se ekologicky.
V čem se vlastně takové chování od předchozího
modelu liší? Na rozdíl od něj není vůbec vidět.
Spotřeba je omezena na minimum, není produkován téměř žádný odpad. Člověk s rozvinutým "ekopovědomím" používá výrobky, u kterých jsou negativní vlivy na životní prostředí minimalizovány.
Uvědomuje si, že kotle ústředního vytápění obsahují různě vysoké emise, nátěrové barvy obsahují různě škodlivé chemikálie a recyklovaný papír není
o nic horší než papír vyrobený z nových surovin. Při
cestování dává přednost kolu před automobilem
a svůj dům izoluje, aby co nejméně protopil.
Se stále rostoucí populací roste i spotřeba energie a surovin, což ohrožuje náš blahobyt a bezpečí.
V rozvojových zemích - někde v dálce - však lidské
životy. Můžeme se ptát, co jednotlivec svým "ekochováním" dokáže změnit. Jen výjimečně něco zásadního. Svým postojem však může na problém
upozornit a motivovat další jednotlivce, aby se o něj
začali zajímat. Šetrným hospodařením se pak společně mohou podílet na ochraně životního prostředí,
předcházet vzniku odpadů a podporovat lokální
zdroje, místní malé a střední podnikatele, lokální
ekonomiku.
Posláním environmentálního vzdělávání je chápání přírody jako součásti lidského života (i lidského
života jako součásti přírody) a vychovávat k zodpovědnosti za její stav i v globálním měřítku. Takto jej
chápe Ekocentrum Čtyřlístek, které v rámci svých
výukových programů "každodenní ekologie" učí na
základních a středních školách mimo jiné o biopotravinách, férovém obchodování, zelené domácnosti
a úskalí nákupů v supermarketu.
Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

SLUNCE I ŠKODÍ
V rámci komplexního projektu "Jak jsme zdraví
ve Zlínském kraji" již třetím rokem Zdravotní ústav
se sídlem ve Zlíně realizuje na koupalištích program
"Slunce je základ života, ale může i škodit".
Projekt je finančně podpořen ministerstvem zdravotnictví z dotačního titulu Národní program zdraví.
Projekt vychází ze skutečnosti, že výskyt zhoubného
melanomu v České republice stále stoupá, a to i ve
Zlínském kraji. V posledních letech ročně onemocní
v našem kraji kolem 100 osob. V letošním roce se
projekt týká 20 koupališť ve všech okresech kraje.
Na Zlínsku se jedná konkrétně o koupaliště Zelené, koupaliště ve Vizovicích a koupaliště Štěrk
v Otrokovicích.
Na každé koupaliště byl instalován informační
plakát týkající se rizika nádorů kůže a pravidel pro
pobyt na slunci a dále tabule, na kterou podle denního hlášení pracovníků Zdravotního ústavu doplňují provozovatelé koupališť aktuální informaci o síle slunečního záření (tzv. UV index). Zároveň jsou
součástí projektu doplňkové akce na koupalištích
v průběhu července a srpna - mobilní poradny nádorů kůže, vyplňování soutěžních testů o zdravé kůži pro děti i dospělé s drobnými odměnami, distribuce propagačních a zdravotně výchovných
materiálů.
Cílem projektu je, aby se mezi veřejností upevnily znalosti zásad zdravého pobytu na slunci tak, aby
slunce prospívalo a neškodilo. Blíže o problematice
na www.zuzlin.cz.
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Dvě školy ve Zlíně UNIVERZITA STÁLE PŘIJÍMÁ
SEDMDESÁTILETÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
ZLÍN
Po prázdninách oslaví Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín významné výročí - sedmdesát let od jejího založení. To je úctyhodné jubileum, zejména když si uvědomíme,
kolik studentů za ta desetiletí zasedlo do
lavic, kolik učitelů stálo za katedrou a kolik z nich zasvětilo škole svůj život. Kolik
to bylo osudů lidí a jejich rodin? Počátky
ekonomického vzdělávání ve Zlíně spadají
do třicátých let. První formou byly obchodní kurzy organizované Baťovou školou práce. Samostatná škola s názvem
Obchodní akademie byla ve Zlíně ustavena v roce 1937 a pojmenována na počest
tragicky zesnulého Tomáše Bati. Od té doby škola vychovala tisíce absolventů, kteří se uplatnili v podnicích, v peněžních
ústavech, ale i ve službách či ve veřejné
správě. Na to všechno chtějí současní i bývalí zaměstnanci náležitě zavzpomínat.
Proto se už teď důkladně připravují a plánují různé akce. Jubilejní rok byl zahájen
již v únoru 14. reprezentačním plesem.
V současné době se zaměřují na pamětníky, především z řad bývalých studentů.
O historii školy byly vytvořeny internetové
stránky (www.oazlin.cz), včetně seznamů
absolventů a zaměstnanců. Společné setkání současných i bývalých pracovníků se
uskuteční 12. října 2007 a na 16. listopadu 2007 se připravuje slavnostní shromáždění "Obchodní akademie v proměnách času" v Městském divadle Zlín.
V tyto dny bude mít škola otevřené dveře
pro všechny zájemce - účastníky oslav
i pro veřejnost. V programu nechybí ani
odborně zaměřené akce, například seminář "Výměna zkušeností z realizace bakalářských studijních programů na vyšších
odborných školách" nebo krajská soutěž
v grafických předmětech. Protože každá
instituce je vždy tvořena konkrétními lidmi, škola tímto žádá všechny pamětníky
o pomoc při doplnění zmíněných historických stránek. Vítány jsou především dobové fotografie (postačí jejich zapůjčení)
a také příspěvky typu "absolventi vzpomínají". Z těchto materiálů, které budou předány škole do 15. září 2007, bude oceněn
nejzajímavější příběh a nejoriginálnější fotografie s popiskou. Za veškerou podporu
děkují organizátoři předem.
Zdeněk Mišurec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO I
VE ZLÍNĚ
Základní škola Komenského I ve Zlíně
(dříve 4. ZŠ) oslavila v minulých dnech
70. výročí svého založení. Ve třicátých
letech minulého století zaznamenal Zlín
prudký průmyslový rozvoj. Stejným tempem se rozvíjelo i zlínské školství.
Budovy Masarykovy pokusné měšťanské
školy nestačily stále vzrůstajícímu počtu
žáků. Proto byla postavena nová měšťanská škola, která nesla název
Komenského pokusná diferencovaná
měšťanská škola. Učit se v ní začalo
v roce 1937. Výchovné zaměření školy
bylo na svou dobu velmi moderní, progresivní a i v současné době nám velmi
blízké, protože řada z tehdejších meto-
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v současné
době ještě přijímá přihlášky ke studiu na některé bakalářské studijní obory i na některé
obory navazujícího magisterského studia.
Na Fakultě humanitních studií je možné se
až do konce srpna hlásit k bakalářskému studiu na program Specializace v pedagogice, obor
Učitelství odborných předmětů pro střední
školy, a to v kombinované formě.
Fakulta aplikované informatiky vypisuje
druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské
studium programu Inženýrská informatika,
studijních oborů Informační technologie,
Bezpečnostní technologie, systémy a management a Automatické řízení a informatika.
Všechny tři obory se mohou studovat v prezenční i kombinované formě, obor Informační
technologie lze v prezenční formě studovat také na detašovaném pracovišti v Přerově. Ve
stejném programu lze studovat také obor
Počítačové a komunikační systémy v prezenční
formě.
Dále fakulta nabízí bakalářské studium programu Chemické a procesní inženýrství se studijním oborem Chemické a procesní inženýrství. Obor lze studovat v prezenční formě.
Přihlášky ke studiu jmenovaných oborů je
nutno podat do 17. srpna.
V magisterském studiu přijímá Fakulta aplikované informatiky přihlášky ke studiu programu Chemické a procesní inženýrství, obor
Automatizace a řídicí technika v prezenční formě. Druhým studijním programem, do něhož
je možné se hlásit, je Inženýrská informatika
s obory Automatické řízení a informatika,
Bezpečnostní technologie, systémy a management a Informační technologie, které je možno
studovat prezenční i kombinovanou formou,
a dále s obory Učitelství informatiky pro základní a střední školy a Počítačové a komuni-

kační systémy, jejichž studium je v prezenční
formě.
Přihlášky na tyto obory lze podávat do konce srpna.
Fakulta technologická vypisuje druhé kolo
přijímacího řízení ke studiu programů Chemie
a technologie materiálů, Chemie a technologie
potravin a Procesní inženýrství v prezenční
a kombinované formě a ke studiu programu
Ekonomika a management, který bude realizován v Uherském Hradišti, v prezenční formě.
Přihlášky ke studiu těchto programů lze podávat do konce července.
Na Fakultu technologickou lze podávat přihlášky do čtyř programů magisterského studia. Jedná se o studijní program Chemie
a technologie materiálů, který nabízí obory
Inženýrství ochrany životního prostředí,
Inženýrství a hygiena obouvání, Inženýrství polymerů, Materiálové inženýrství, Řízení technologických rizik (vše v prezenční formě) a obor
Technologie a management v kombinované
formě.
Dalším studijním programem je Chemie
a technologie potravin s obory Technologie,
hygiena a ekonomika výroby potravin
a Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky. Oba obory lze studovat
v prezenční formě.
Třetím studijním programem je Procesní inženýrství s obory Konstrukce technologických
zařízení, Výrobní inženýrství a Řízení jakosti.
Také tyto obory lze studovat prezenční formou.
Hlásit se je možné také do studijního programu Chemistry and Materials Technology
s oborem Polymers Engineering, který je akreditován v anglickém jazyce v prezenční formě.
Na všechny tyto magisterské obory lze podat
přihlášku do konce srpna.
Mgr. Jan Malý

Hlasujte pro svého herce, herečku a inscenaci
Městské divadlo Zlín pravidelně vyhlašuje
diváckou anketu Aplaus. Jejím prostřednictvím mohou dát diváci svůj hlas výkonu herečky, herce a inscenace, jež je v dané sezoně (2006/2007) zaujaly. Ceny za nejvýše
hodnocený ženský a mužský herecký výkon
se udělují vždy za nejvyšší počet hlasů získaných za roli v jedné inscenaci. Body se nesčítají za hlasy v různých inscenacích.
Hlasovací lístky divácké ankety Aplaus
jsou uvedeny nejen v katalogu předplatného, ale lze hlasovat i elektronicky - hlaso-

vací lístek je uveden na webových stránkách
MDZ (www.divadlo.zlin.cz) v sekci Aplaus
2007. Hlasovací lístky je možno odevzdávat
i ve foyeru divadla. Z došlých lístků s uvedeným jménem a adresou odesílatele (není
podmínkou pro platnost hlasování) bude
vybráno deset diváků, kteří obdrží od divadla malou pozornost.
Uzávěrka ankety je 10. 10. 2007, ale hlasování probíhá už od dubna.
Vyhlášení výsledků bude součástí divadelní přehlídky Naráz, a to 23. 10. 2007.

dických názorů je uplatňována i nyní.
Oslavy 70. výročí byly zahájeny v prostorách školy "Týdnem otevřených dveří",
výstavou starých dobových fotografií
a kronik, učebnic mapujících průřez historií školy. Materiál byl sesbírán žáky
školy v rámci projektu "K výročí" a zapůjčen nebo věnován škole bývalými žáky a pedagogy.Výstavu si prohlédla celá
řada zájemců z řad veřejnosti, bývalých
žáků i učitelů. Hosté s dojetím vzpomínali na svá školní léta, na mnoha fotografiích se poznali, setkali se svými spolužáky nebo kolegy. Vyvrcholením oslav
byla školní akademie, která se konala
26. června před zaplněným kulturním
sálem na Čepkově za účasti zástupců
města, náměstka Mgr. H. Stesky, vedou-

cího odboru školství PaedDr. I. Zippera
a zástupce vedoucího Mgr. M. Smoly. Žáci školy pod vedením svých učitelů předvedli svým rodičům a hostům umělecká
a sportovní vystoupení. Hlediště tleskalo
společnému představení prvňáčků s deváťáky, bylo nadšeno tanečními kreacemi žáků, obdivovalo jejich gymnastické
nadání a bavilo se vtipnými scénkami.
Ještě dlouho po skončení vystoupení
zněl sálem pochvalný potlesk. Školní
akademií skončila oslava 70. výročí založení Základní školy Komenského I ve
Zlíně. Pedagogické ideály a zásady baťovské školy ale zůstávají i nadále trvalou hodnotou, na kterou navazujeme
a kterou se snažíme rozvíjet.
-OŠZMTV-

BARUM RALLY ZLÍN NABÍDNE HVĚZDNÉ STARTOVNÍ POLE!

Za pouhé tři týdny odstartuje sedmatřicátý
ročník Barum rally Zlín, mezinárodní automobilová soutěž, která je vedle FIA Mistrovství
Evropy jezdců v rally (ERC) letos zařazena do
prestižního nového seriálu Intercontinental
Rally Challenge (IRC). A právě tento seriál přivede do Zlína nebývalý počet kvalitních zahraničních jezdců. Hlavní roli zde hrají především
vozy kategorie Super 2000. Na jezdce čeká trať
v délce 749 km, která obsahuje ve dvou etapách 15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích
v celkové délce 264 km. Letošní ročník zlínské
rally se uskuteční v termínu 24. - 26. srpna
2007.
BARUMKA SE OCITLA
V PRESTIŽNÍM SERIÁLU IRC
Letošní Barum rally Zlín bude nabitá hvězdným startovním polem a diváci uvidí na rychlostních zkouškách Zlínského kraje nevídanou
podívanou, jakou Česká republika dosud nezažila.Vedle evropského šampionátu za to může nový prestižní seriál Intercontinental Rally
Challenge (IRC). Vedle klasifikace jezdců se do
prestižního klání přihlásilo šest automobilek,
a to Fiat, Mitsubishi, Volkswagen, Peugeot,
Honda a Citroen. Letošní ročník barumky bude výjimečný v tom, že je součástí nově vzniklého seriálu IRC pod výraznou mediální podporou satelitní stanice Eurosport. "Předpokládáme účast velmi kvalitních jezdců
a rovněž továrních automobilových značek,
neboť tento seriál je vypsán i pro manufaktury. Celý seriál IRC se skládá z devíti podniků, v současné době máme za sebou
Safari rally, Turecko, Belgii a Madeiru.
Nový seriál přináší velmi kvalitní jezdce
a velkou publicitu. Přece jen satelitní stanice Eurosport má velké možnosti, celkový
objem vysílání má být přes osm hodin.
Tento satelitní kanál je přístupný na řadě
míst po celém světě," uvedl Miloslav Regner,
ředitel rally.
VE ZLÍNĚ SE OBJEVÍ LOIX, SOLA,
NAVARRA A DALŠÍ!
Pořadatelé Barum rally Zlín mají v rukávu
řadu jezdeckých es. Do České republiky přijede řada předních světových jezdců a startovní
pole letošní barumky se jeví jako nejkvalitnější v dosavadní historii zlínské rally. "Čteme
tiskové zprávy jednotlivých týmů a postupně se dozvídáme, kdo všechno pojede mistrovství Evropy nebo seriál IRC. Osobně
jsme se účastnili závodů v Itálii, Turecku
a Belgii, kde s námi řada jezdců jednala
o účasti na Barum rally Zlín. Dále se nám
ozývají prostřednictvím telefonu, internetu a dávají dohromady své požadavky.
Například tovární tým Fiatu má objednáno
přes šedesát pokojů, což je opravdu úctyhodný počet. Zatím máme pro týmy vhodné ubytování v okolí třiceti až čtyřiceti ki-

lometrů od Zlína," řekl Miloslav Regner, ředitel rally. Ve Zlíně se objeví v barvách Abarthu
italský pilot Andrea Navarra a Fin Anton Alén,
syn legendárního jezdce ze Skandinávie. Ve
velmi dobrém světle se v průběhu sezony ukázal Peugeot Sport Espana, především vítěz Fiat
rally Nicolas Vouilloz z Francie. Velmi dobré
výkony odvádí i Španěl Enrique Garcia Ojeda
(oba Peugeot 207 S2000). Velkým lákadlem
pro diváky bude Belgičan Freddy Loix (Fiat
Grande Punto Abarth S2000), který má na
svém kontě desítky startů v soutěžích mistrovství světa. Loix v minulosti úspěšně působil
mimo jiné v továrním týmu Mitsubishi. Černým koněm rally může být Turek Volkan Isik
(Fiat Grande Punto S2000), který v letošní sezoně překvapil hodně odborníků. Isik působil
spíše v domácím šampionátu a letos je hodně
rychlý. "Tým kolem Isika si zajistil ve Zlíně
ubytování v předstihu již začátkem února.
V Baťově městě se určitě objeví i vítězové
barumky Ital Renato Travaglia (Mitsubishi
Lancer EVO IX) a Francouz Simon JeanJoseph (Citroen C2 S1600). Oba s námi již
jednali a velmi se těší na zlínský start,"
upřesnil Regner. Do České republiky se ozvali
i zástupci týmu Kronos Racing, který ve Zlíně
nasadí do boje jeden vůz Peugeot 207 S2000,
když za volant usedne Bernd Casier z Belgie.
Silná plejáda špičkových pilotů přijede
z Polska (Michal Solowow, Tomasz Czopik),
Bulharska (Dimitar Iliev, Krum Donchev),
Itálie (Corrado Fontana, Marco Cavigioli),
Maďarska (Janos Tóth, Gergely Szabó),
Slovenska (Jozef Béreš jr.), Chorvatska (Juraj
Šebalj) atd. Automobilka Honda prostřednictvím týmu JAS Motorsport
nasadí na vozech Honda
Civic Type R dvojici ve složení Daniel Sola ze Španělska
a Luca Betti z Itálie.
KRESTA, PECH A DALŠÍ
SE CHYSTAJÍ NA HVĚZDY
Vítězství z loňského roku
obhajuje jednatřicetiletý rodák z Trnavy na Zlínsku
Roman Kresta, trojnásobný
vítěz Barum rally Zlín. Kresta
se opět představí na voze
Mitsubishi Lancer EVO IX.
Stejný vůz osedlá i úřadující
český šampion Václav Pech
a kompletní česká špička
vesměs na produkčních vozech. Divákům své umění
předvedou Karel Trojan,
Václav Arazim, Miroslav Cais, Vladimír Barvík,
Miroslav Jandík (Mitsubishi Lancer EVO IX),
Vojtěch Štajf, Emil Triner (oba Subaru
Impreza STi), Martin Prokop (Citroen C2
S1600), Josef Peták (Renault Clio S1600),
Jaromír Tarabus (Suzuki Ignis S1600),
Antonín Tlusťák a další. Každopádně bude zajímavé sledovat souboj českých jezdců proti
plejádě zahraničních pilotů na vozech kategorie Super 2000.
SOUTĚŽNÍ VOZY
SE PROŽENOU CENTREM MĚSTA!
Novinkou letošního ročníku bude umístění
shakedownu, který se uskuteční na úseku
Komárov, když využívá části známé rychlostní
zkoušky. Samotný více než tříkilometrový testovací úsek proběhne ve čtvrtek 23. srpna
v podvečerních hodinách. V pátek 24. srpna
se uskuteční v dopoledních hodinách technická přejímka pod zlínským Velkým kinem, odpoledne v 17 hodin na stejném místě slavnostní start. První vůz do městské RZ odstartuje
krátce po jednadvacáté hodině a ulicemi sa-

motného centra města se budou nejdříve proplétat posádky s nejvyššími startovními čísly.
Pořadatelé připravili již potřetí tuto polookruhovou rychlostní zkoušku, která letos měří
celkem 9,36 km. Uspořádání divácké rychlostní zkoušky je velmi obtížné, neboť kolem trasy
pořadatelé namontují svodidla a přivezou vysoké zábrany. V sobotu a v neděli na posádky
čekají dvě etapy soutěže. Trasa soutěže je tradičně vedena po asfaltovém povrchu různé
kvality. V první etapě posádky absolvují úseky
Slušovice, Pindula, Halenkovice, Kudlovice,
o den později pak Zádveřice, Janišov a Troják.
V cíli se první posádka objeví v neděli 26. srpna před šestnáctou hodinou.
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Pořadatelé důrazně žádají diváky, aby uposlechli všech jejich pokynů a dbali na bezpečnost při sledování rally. Pokud budete chtít
sledovat některou z rychlostních zkoušek,
uvědomte si, že soutěži přihlížíte na vlastní nebezpečí. Další podrobné informace včetně map
rychlostních zkoušek, výběru vstupu, seznamu přihlášených posádek naleznete v oficiálním programu rally, který se objeví na vybraných prodejních místech a benzinových
stanicích v pondělí 13. srpna (včetně
Městského informačního a turistického střediska v budově radnice) nebo na internetových
webových stránkách www.barum.rally.cz.
Stojí za to vidět a vychutnat si poslední
srpnový víkend atmosféru Barum rally Zlín!
Roman ORDELT,
tiskový mluvčí Barum rally Zlín,
PR Agentura ZLIN PRESS production

PROGRAM BARUM RALLY
Čtvrtek 23. srpna 2007:
16.00 - 19.00 hodin: shakedown (testovací RZ Komárov)
Pátek 24. srpna 2007:
8.00 - 13.00 hodin: technická přejímka
(Zlín, pod Velkým kinem)
17.00 hodin: slavnostní start rally (Zlín,
můstek pod velkým kinem)
21.00 hodin: městská RZ Zlín
Sobota 25. srpna 2007:
7.20 hodin: start do I. etapy (Zlín, můstek pod Velkým kinem)
21.05 hodin: cíl I. etapy (Zlín, můstek
pod Velkým kinem)
Neděle 26. srpna 2007:
7.00 hodin: start do II. etapy (Zlín, můstek pod Velkým kinem)
15.55 hodin: cíl rally, vyhlášení, rozdílení cen (Zlín, můstek pod Velkým kinem)
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PěEDPLATNÉ TEL.: 577 636 206

WWW.DIVADLO.ZLIN.CZ

PRODEJ
V POKLADNċ
DIVADLA
I V ýERVENCI
A SRPNU

POKLADNA TEL.: 577 636 207

JOHANN WOLFGANG GOETHE
FAUST
[ POKUŠENÍ A VYKOUPENÍ ]

JOHN KANDER, FRED EBB, JOE MASTEROFF
KABARET
[ SOUMRAK LIDÍ VE SVċTLECH KABARETU ]

WILLIAM SHAKESPEARE
ROMEO A JULIE
[ MOR NA TY VAŠE RODY! ]

CARLO GOZZI
PRINCEZNA TURANDOT
[ LÁSKU, NEBO ŽIVOT, LÁSKU, NEBO SMRT ]

GIOVANNI BOCCACCIO - JAKUB NVOTA
DEKAMERON
[ DOKUD JSI NA SVċTċ, BAV SE ]

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ
MARYŠA
BERTOLT BRECHT
BAAL
[ DIVADELNÍ EXTÁZE ]

AKRAM STANċK
ýERVENÁ KARKULKA
[ NÁSTRAHY LESNÍCH CEST ]

PRODEJ@DIVADLO.ZLIN.CZ

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

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 r o 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 obřadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • oznámení 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 7.00po-pá
- 15.00
hodin
Pracovní
doba:
7.00
- 15.00 hodin
středa 7.00středa
- 16.00
hodin
7.00
- 17.00 hodin

EMILIO SALGARI - KONRÁD POPEL
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU
[ MALAJSKÝ TYGR DOBÝVÁ SRDCE A OSTROVY ]

ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA

[ NESNESITELNÁ TċŽKOST BYTÍ M. V. ]

SPORT V SRPNU
AEROBIK
AEROBIK JANA
Nabízí hodiny plné pohody a kvalitního cvičení, zaměřeného nejrůznějším způsobem, aby si všichni mohli vybrat podle svých možností.
PO a ST - aerobik, bodystyling, stretching, 18.00-19.00,
11. ZŠ Malenovice - sídliště
ÚT a ČT - aerobik, bodystyling, stretching, 19.00-20.00,
9. ZŠ, ulice Štefánikova
PO a ST- hodiny pilates, kombinované s cvičením na velkých míčích a prvky chi-toningu (pomalé, intenzivní, formativní cvičení s cílem dobít si energii a správně naformovat tělo), 19.45-20.45, zrcadlový sál v budově
tělocvičny pod bývalým Musicland A, na zastávce trolejbusů Školní
ÚT a ČT - hodiny aerobiku na velkých míčích s prvky pilates a chi-toningu, 17.30-18.30 ZŠ Jižní Svahy - Křiby
POZOR: ZAČÍNÁME DRUHÝ TÝDEN V ZÁŘÍ 07!
KONTAKT:
Mgr. Jana Marcaníková, tel.: 577 142723, 776 184 959
POWER YOGA, DANCE AEROBIC
Benešovo nábř. 1739,
tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Prázdninový provoz: pondělí - power yoga (Fraňková),
dance aerobic (Zuzaníková); úterý - ABS (Charles), cvičení pro střední generaci Pohoda (Polášková, Ševčík,
Srncová); středa - power yoga (Fraňková), aerobic/power
step (Hurárová); čtvrtek - power yoga (Zvolská), P-class
(Zuzaníková); pátek dopoledne - ABS (Charles)
PILATES pro pokročilé, každé úterý a čtvrtek 19-20 hod,
lektorka Sylva Košacká
Kontakt: Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, 760 01
Zlín, tel.: 577 432 079, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz,
http://aerobik.e-zlin.info

FOTBAL
ZÁPASY I. GAMBRINUS LIGY
SO 11. 8. Zlín - České Budějovice 19.00
PO 27. 8. Zlín - Baník
19.30

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
SRPEN 2007
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla
731 504 655 nebo 604 799 727, St. Chadima st., tel.
606 507 871, J. Tomáše již jen mobil 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
STŘEDA 1. 8. VALAŠSKÉ FOJTSTVÍ
8 km, odjezd vlakem v 7.37 z Příluku, jízdenka do Vizovic
zpáteční, vede St. Chadim st.
STŘEDA 8. 8. ZELENÉ ÚDOLÍ
8 km, odchod z točny MHD č. 31 Jaroslavice v 8.00 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 11. 8. BLUDNÝ VRCH
23 km, odjezd na Troják v 7.00 hod. z AN ve Zlíně, vede
St. Chadim ml.
NEDĚLE 12. 8. OŠKEROVY PASEKY
15 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 8.02 hod., ze ČD Zlín
v 8.25 hod., jízdné 50 Kč, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 15. 8. ROZHLEDNA DOUBRAVA
9 km, odjezd do Vizovic vlakem z Příluku v 7.37 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 18. 8. KDYŽ PADAJÍ HVĚZDY
9 km, sraz v 18.00 hod. na konečné trolejbusu
v Přílukách, návrat do Zlína autobusem MHD č. 31 kolem 22 hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 19. 8. ČUBERNICE
14 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.25 hod., jízdenka
do Prostějova přes Olomouc zpáteční, vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 19. 8. ZA VIZOVSKÚ TRNKÚ
10, 20, 30, 42 km; start ve vizovické sokolovně od 6.00
do 10.00 hod.; připraveny budou tradiční skleněné trnky v dalším barevném odstínu a jiné suvenýry; na hojnou účast se těší vedoucí pochodu J. Tomáš.
STŘEDA 22. 8. ŽLUTAVY
8 km, odchod od Společenského domu v Baťově ze zastávky MHD č. 55 v 8.00 hod., vede St. Chadim st.
ČTVRTEK 23. 8. - NEDĚLE 26. 8. POLSKÉ TATRY II.
NEDĚLE 26. 8.
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY MORAVY: HOLEŠOV
Prohlídka pamětihodností Holešova s průvodcem, odjezd
vlakem ze Zlína v 6.31 hod., vede J. Tomáš.
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STŘEDA 29. 8. NA ŠIBENICI
9 km, odjezd vlakem z Příluku v 7.37 hod., jízdenka
zpáteční do Vizovic, vede St. Chadim st.
SOBOTA 1. 9. BOJATÍN
23 km, odjezd do Vizovic vlakem z Otrokovic v 6.31 hod.,
vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 2. 9. PARTYZÁNSKÝ BUNKR
13 km, odjezd do Bohuslavic v 9.15 hod. z AN ve Zlíně,
vede St. Chadim ml.
Změna programu vyhrazena.

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
8.00–20.00
úterý
8.00–20.00
středa
8.00–16.00
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-pá od 6. do 17. 8. otevřeno
8.00–11.00/12.00–17.00/18.00–20.00
so 11. a 18. 8. otevřeno
9.00–11.00/12.00–19.00
25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00–18.00
úterý
6.00–20.00
středa
6.00–20.00
čtvrtek
6.00–20.00
pátek
6.00–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření 25m bazénu - výjimky:
po 6. 8.
6.00–11.00/12.00–17.00
út-pá od 7. do 17. 8. otevřeno
6.00–11.00/12.00–17.00/18.00–20.00
po 13. 8.
6.00–11.00/12.00–17.00
so 11. a 18. 8.
9.00–11.00/12.00–16.00/17.30–19.00
čt 23. 8.
6.00–17.00
pá 24. 8.
6.00–10.00/12.00–17.00
so 25. 8.
12.00–17.00
ne 26. 8.
12.00–19.00
po 27. 8.
12.00–16.00
út 28. 8.
12.00–17.00
st 29. 8.
12.00–15.00/17.00–20.00
čt 30. 8.
6.00–8.00/10.00–20.00
pá 31. 8.
6.00–8.00/10.00–20.00
25m VENKOVNÍ BAZÉN
pondělí–pátek
6.00– 8.00/10.00–21.00
sobota+neděle
9.00–20.00
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu,
předplatenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění
a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní
aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých,
plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před
uzavřením provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
ZELENÉ KOUPALIŠTĚ BARTOŠOVA ČTVRŤ
Tel.: 577 226 088. Informace o otevření: 577 599 911
pondělí–neděle 9.00–19.00
Bazén otevřen v závislosti na počasí.
Tobogán, skluzavka, whirlpool, nerezový bazének pro batolata.
Výjimky - sledujte informace u pokladny.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Změna programu vyhrazena.

NÁBOR
Nábor mládeže do oddílu JUDO SKP Zlín dne 3. září
2007. Nábor bude probíhat v nově zrekonstruované tělocvičně města Zlína na Zálešné V č.p. 4069 od 15 do 17
hod. Pro děti od 6 do 10 let.
Kontakt: tel. 775 109 956, 603 178 865, 724 186 361

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
ČESKÉ REPUBLIKY 2007.
Ten, kdo někdy viděl Letní olympijské hry, dokáže si
představit atmosféru, nadšení, napětí a soutěžení, ale
i pocit zklamání. Toto všechno tentokrát prožívaly děti
z celé ČR. Ve dnech 16.- 24. 6. 2007 se konala v Ústí nad
Labem Olympiáda dětí a mládeže. Tato akce se koná
vždy po dvou letech a získává si stále více příznivců.
Účastní se jí ti nejlepší z každého kraje v různých sportovních odvětvích.
Hry začaly slavnostním ceremoniálem a programem, kde
vlajkonoši byli bývalí reprezentanti. Mladých sportovců
bylo přes 3500. Olympijský oheň zažehla Kateřina
Neumannová.
Tuto atmosféru si prožili i reprezentanti Zlínského kraje
ve volejbale. Z obou volejbalových družstev bylo až 18
hráček a hráčů ze ZŠ Okružní ve Zlíně.
Děvčata se nakonec probojovala do semifinálových bojů
o kovy a nakonec získala bronzovou příčku. Výkonnost
a hlavně bojovnost dopomohly chlapcům k postupu do
semifinále, kde po třech mečbolech prohráli v tie-breaku
o postup do finále. V souboji o bronz dokázali zdolat výběr Prahy rozdílem třídy. Tyto výkony neunikly ani trenérům národního týmu kadetů a nejvíce je zaujali
Vojtěch Navláčil, Jiří Vašíček, Martin Drga, Jakub Sysala
a Adam Bartoš.
Viktor Turok, hlavní trenér mládeže
ZLATO A BRONZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ ZLÍN
Velmi pěkného úspěchu dosáhli žáci Základní školy
praktické Zlín v okresním kole SHM lehkoatletického
čtyřboje v Otrokovicích a následně v krajském kole, které se konalo 24. 6. 2007 ve Valašském Meziříčí. Družstvo
dívek, ve složení Ivana Mlýnková, Kristýna Chmelařová
a Veronika Chmelařová, obsadilo v celkovém pořadí 3.
místo. Chlapci, v sestavě Tomáš Ševčík, Daniel Mikl
a Matěj Chlud, byli ještě úspěšnější - vybojovali 1. místo
a stali se tak krajskými přeborníky. Tito sportovci rovněž
reprezentovali Zlínský kraj na 42. ročníku republikového
kola SHM, které se konalo 12. - 14. 6. 2007 v Praze.
V silné konkurenci závodníků ZŠ praktických a speciálních z celé ČR na medailové pozice sice nedosáhli, ale
přesto jim patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy i Zlínského kraje. Jaroslav Bartošek, učitel TV

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
VODNÍ LYŽOVÁNÍ
Klub Lodní sporty SK Zlín zve příznivce vodního lyžování
(i pro začátečníky) na vodní lyže za motorovými čluny
pod dohledem odborných instruktorů. Nabídka platí
ještě v měsíci srpnu 2007, v areálu Klubu LS SK Zlín
v Otrokovicích na řece Moravě u Bělovského jezu.
Kontakt: J. Heller 603 497 377, M. Handlová 603 275 353
LÉTO V RYTMU
ASPV a SPORTOVNÍ KLUBY ZLÍN letos opět pořádají
LÉTO V RYTMU 2007. Cvičení pod vedením Lenky
Velínské probíhá vždy v pondělí a ve středu od 18.30 do
19.45 hod. v hale Zelené na Bartošově čtvrti s následnou
relaxací v bazénu na Zeleném.
PILATES STUDIO
Pilates-nové přihlášky pro začátečníky.
NOVINKA: cvičení pro děti od 6 do 11 let.
ZMĚNA: nové prostory, Anna Kulíšková, Kvítková 248,
(nad bowlingem B6).
Kontakt: tel. 604 785 025
TENŠIN DÓDŽÓ
Oddíl bojových umění pořádá zápis nováčků, dětí i dospělých pro školní rok 2007/2008.
Zápis do oddílů aikidó (obranné umění), kendó a iaidó
(šerm) a džódó (umění boje s holí) i v srpnu 2007. Bližší
informace na telefonním čísle 608 953 743 nebo přímo
v kanceláři klubu ve Zlíně-Prštném, budova Pleca (dříve
SENSUS). Rozvrh a informace o jednotlivých aktivitách
na www.tenshin.cz

