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Sport v krajském městě, podporu sportovních akti-
vit i spolupráci statutárního města Zlína se sportov-
ními kluby a sportovními organizacemi má ve své
kompetenci člen Rady města Zlína Karel Jankovič.

Sport má na území města bohaté tradice, zejména
sport organizovaný ve spolcích, který byl a je dosud
vnímán jako specifická součást kultury. Společenské
změny do značné míry ovlivnily také oblast tělesné vý-
chovy a sportu a zasáhly do jejich organizace, legisla-
tivy a ekonomiky. Oblast tělovýchovy a sportu se prá-
vem stává nedílnou součástí politiky státní, regionální
i místní.

O významu sportu i o jeho vlivu na zdraví a zdravý
způsob života bylo napsáno mnoho. Pro naplnění po-
třeb sportovců - rekreačních i profesionálů - je nutná
velká podpora ze strany města. A přitom se nemusí
vždy jednat o podporu finanční (přestože bez ní to sa-
mozřejmě není možné). Uvedu alespoň některé formy
podpory sportu ze strany zlínské radnice:

Již dávno ne-
ní pravda, že
golf je "spor-
tem bohatých".
V současné
době je to os-
mý nejrozší-
řenější sport
v naší republi-
ce. To je dů-
vod, proč Zlín
jako krajské
a univerzitní
město podpo-
ruje tento druh
sportu. 

Golfový tur-
naj Primátor
Cup se již ně-
kolik let koná
na hřišti v Kos-
telci pod zá-
štitou města.
Mimochodem,
ve zlínském
golfovém klu-

bu je nyní zaregistrovaných cca 60 dětí, které se učí
"nejen správně odpálit míček", ale vše, co k pohybu po
golfovém hřišti patří, včetně pravidel fair play.

Statutární město Zlín podporuje nejvýznamnější
ženský tenisový turnaj v ČR. Sportovní fanoušci tak
mohou mistrovství sledovat přímo na tenisových kur-
tech a ne pouze prostřednictvím televizních obrazovek.
Vrcholový sport je také velkou motivací pro začínající
sportovce. Vždyť zlínský rodák Jiří Novák patřil do svě-
tové tenisové špičky.

V tenisovém areálu na Vršavě, na téměř dvaceti te-
nisových kurtech, denně trénují či hrají pro radost
z pohybu stovky obyvatel i návštěvníků Zlína všech vě-
kových kategorií.

Stadion mládeže patří k historickým místům středu
města. Jeho kvalita však dávno zaostala za současným
trendem, protože je součástí celého areálu bývalého
Svitu. Pevně věřím, že se již v blízké budoucnosti do-
čkáme možnosti jeho rekonstrukce tak, aby ho mohly
plně využívat školy i atletická veřejnost. Díky intenziv-
nímu jednání 1. náměstka primátorky Martina
Janečky se několikaletá snaha města blíží ke zdárné-
mu konci.

Koupání a bazény patří zejména v letním období me-
zi velmi diskutované téma ve Zlíně. Není tajemstvím, že
stavba nového bazénu patří mezi naše cíle. Otázkou
zůstává, jestli by provoz pouze letního koupaliště byl
ekonomický. V současné době město podporuje měst-
ské lázně a přispívá na provoz všech koupališť. 

Přestože jsem zde popsal jen některé aktivity města,
věřím, že nejsou poslední a že se Zlín bude nadále roz-
víjet a bude podporovat širokou škálu sportů tak, aby
si "své našla" většina Zlíňanů. 

Karel Jankovič, člen Rady města Zlína

SPORT KE ZLÍNU PATŘÍ OD NEPAMĚTI

Primátorka Irena Ondrová předává cenu vítězi
golfového turnaje Primátor Cup.

Vítězky letošního ročníku ženského tenisového turnaje (uprostřed).
Druhý zprava je Karel Jankovič.
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přeru-
šena dodávka elektrické energie:

Dne 29. 7. 2008 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: Zálešná 1 (mimo Drofy)

- Zálešná 11 k lesu + Štákovy Paseky

Dne 30. 7. 2008 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín, část obce Prštné 
Vypnutá oblast: část ul. Nábřeží - od

mostu po bývalý Pors, ul. Za Školou, část.
ul. Náves, U Sokolovny a Odboje

Dne 5. 8. 2008 od 5.00 do 8.00 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: ul. Dlouhá č. p. 162,

164, 489, 510, 515, Dům obuvi, ČSOB, 
ul. Potoky č. p. 2665, 5145, ul. Lorencova
č. p. 3698 a ul. T. Bati - levá strana směr
Vizovice od ul. Dlouhé (od KB) po ul. Lo-
rencovu. 

Dne 7. 8. 2008 od 7.30 do 15.00 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: ul. Čepkovská č. p. 809,

775, 1792, ul. Smetanova č. p. 1583, 749,
1606 a Tyršovo náb. č. p. 747, 776 a 746.

Dne 18. 8. 2008 od 5.00 do 11.00 hod. 
Obec Zlín 
Vypnutá oblast: ul. Dlouhá č. p. 162,

164, 489, 510, 515, Dům obuvi, ČSOB, 
ul. Potoky č. p. 2665, 5145, ul. Lorencova
č. p. 3698 a ul. T. Bati - levá strana směr
Vizovice od ul. Dlouhé (od KB) po ul. Lo-
rencovu. 

25. 8. 2008 od 7.30 do 10.30 hod. 
26. 8. 2008 od 11.30 do 14.30 hod. 
Obec Zlín
Vypnutá oblast: Valachův žleb č. p. 4887

- 4894 a Okružní 4895 

Dne 28. 8. 2008 od 7.30 do 15.30 hod. 
Obec Zlín, část obce Prštné
Vypnutá oblast: část ul. Nábřeží - od

mostu po bývalý Pors, ul. Za Školou, část.
ul. Náves, U Sokolovny a Odboje

Bližší informace E.ON na telefonním
čísle 840 111 333.

UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENER-
GIE MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKA-
LITÁCH, KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY
MAGAZÍNU ZNÁMY.

PPřřeerruuššeenníí  ddooddáávvkkyy
eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee

SLOVO PRIMÁTORKY
Během horkých letně prázdnino-

vých dnů většina z nás nemá náladu
ani chuť zamýšlet se nad některými
politickými, či zpolitizovanými otáz-
kami veřejného života. Přesto však
je nutné vyjadřovat se i v tuto dobu

k některým
v ý s o s t n ě
m í s t n í m
(zlínským)
tématům.

T é m a ,
které je ak-
tivně "pro-
píráno" ze-
jména ně-
k t e r ý m i
médii, tzv.
m í s t n í m i
hybateli ve-
řejného ži-
vota a v ne-

poslední řadě i těmi politiky,
o kterých nebylo slyšet posledních
pár let vůbec (zejména v tom ohledu,
že pro Zlín neudělali zhola nic).
Téma, které zní - rozdělování naše-
ho města ať už odtrháváním, či osa-
mostatňováním některých místních
částí. 

Tak tedy znovu několik prokaza-
telných faktů:

statutárních měst je v ČR 23, z to-
ho 16 není děleno na samostatné
části. Logické rozdělení měst je ze-
jména tam, kde je skutečně vysoký
počet obyvatel (Plzeň, Ostrava, Brno
atd.). Pardubice, které jsou jen
o málo větší než Zlín, mají samo-
statné městské obvody. Znamená to
ovšem, že zvětšení počtu úředníků
je enormní - o 150 a také náklady
na provoz tzv. malých radnic jsou
ročně přes 50 milionů korun.

Zastupitelstvo města Zlína - ve
kterém je 41 lidí z několika politic-
kých subjektů i nezávislých osob-
ností, opakovaně řeklo ne snahám
o dělení Zlína jakoukoliv formou.
Jediní, kdo toto dělení svým hlaso-
váním kompletně podpořili, byli čle-
nové KSČM. Není to poněkud zvlášt-
ní? Zastupitelé, ať jsou z levého,
středového či pravicového spektra
zdejší politické scény, řadu problé-
mů provázejících život Zlíňanů žijí-
cích na celém území města bez roz-
dílu nijak nebagatelizují. Já sama
jsem ve funkci primátorky necelé
dva roky a stejně jako moji kolegové
se snažíme, jak to jen jde, napravo-
vat nešvary i nedostatky trápící nás
všechny. Nikdo z nás ovšem nedoká-
že mávnout kouzelným proutkem
a napravit všechno, co je nastřáda-
né za dlouhá léta. A právě proto ne-
hodláme dávat levné a populistické
sliby všude tam, kde se ocitneme
v palbě kritických připomínek - bylo

by to neslušné a neseriózní vůči vám
- občanům. 

Aktuálním módním trendem ve
Zlíně se stalo tvrzení o tom, jak lze
lépe hospodařit prostřednictvím no-
vě vzniklých "malých radnic". Odka-
zuji na výše uvedené cifry. Není snad
lepší investovat finance do místních
částí přímo než platit další a další
úředníky? V návrhu rozpočtu na rok
2009 budou navrženy konkrétní
částky přímo pro příměstské části
Zlína s tím, že nově vznikající komi-
se místních částí budou samy určo-
vat prioritu investic. V této souvis-
losti žádám všechny, kteří mají
zájem v těchto oficiálně schválených
komisích pracovat, aby se přihlásili
přímo - prostřednictvím mailu, tele-
fonu, buď na zlínské radnici, nebo
v příslušné úřadovně místní části.

Závěrem si dovolím být velmi osob-
ní. Jen ten, kdo byl "u toho", když
vznikal samostatný zlínský kraj -
a věřte mi, že jako tehdejší senátor-
ka jsem byla ve víru dění, dobře ví,
jak těžce jsme prosazovali tento zá-
měr. Odolávali jsme velmi silným
tendencím stát se součástí kraje
Jihomoravského, Moravsko-slezské-
ho či Olomouckého. Zlín se stal kraj-
ským městem se všemi výhodami,
ale i závazky. Zlín se vrátil "na scé-
nu" jako významné město s výjimeč-
nou historií i se současnými ambice-
mi. Hodně úsilí stojí zakotvení
krajských institucí typu soudu, poli-
cie atd. Pokud chceme zůstat kraj-
ským městem, dejme přednost inte-
graci, nikoliv dezintegraci. Dobře se
při svém vlastním rozhodování roz-
hlédněte kolem sebe, kdo za odtrho-
vacími tendencemi stojí a jaká je je-
ho minulost, jaké jsou jeho osobní
zájmy i skutečný cíl. Někteří jedinci
jdou již dnes tak daleko, že slibují
občanům, které chtějí dostat na svo-
ji stranu (bez ohledu na výsledky ja-
kýchkoliv voleb), místa na budou-
cích "malých radnicích". Paradoxní
je, že právě oni své argumenty neu-
stále opírají o tzv. demokratické
principy. A tak stejně jako můj kole-
ga v RMZ - pan primář Řihák - v mi-
nulém čísle vydání Magazínu, kon-
statuji, že snahy o odtrhávání jsou
obvykle vedeny jen úzkým zájmem ji-
sté skupiny občanů, kteří chtějí pro-
sadit své vlastní zájmy. Často "máva-
jí" praporem demokracie ti, kteří ji
před r. 1989 aktivně popírali. Děkuji
všem, kteří dočetli má slova až do
poslední věty, a přeji vám všem bez
rozdílu toho, ve které části města ži-
jete - hodně letní pohody, sluníčka
a krásné dovolené.

S úctou ke všem, kteří si našeho
města váží,

Irena Ondrová

VZPOMÍNKA
Statutární město Zlín tichou vzpo-

mínkou a položením květin uctí pa-
mátku J. A. Bati u příležitosti 43. vý-
ročí jeho úmrtí v pátek 22. srpna 2008
v 11 hod. u sochy J. A. Bati, která se
nachází v univerzitním parku, naproti
21. budovy. 
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Ke dni 1. 7. 2008 došlo u jednotlivých
operátorů ke změnám ve slevách za te-
lefonní poplatky. Nejvíce se to dotkne
občanů v dlouhodobé hmotné nouzi
(HN), protože jim napříště již slevy po-
skytovány nebudou. 

Stejně tak ani občanům, kteří jsou
závislí na péči jiné osoby v I. stupni
(tzn., že pobírají příspěvek na péči -
PnP - ve výši 2 000 Kč, popř. 3 000 Kč
u dětí). Každý operátor má jiný balíček
slev. Pro přehlednost je uvádíme tak,
jak se nám je podařilo zjistit, s tím, že
pro podrobnější informace je třeba se
obracet přímo k jednotlivým operáto-
rům. 

VODAFONE 
- K 1. 7. 2008 byly zrušeny výhody

pro osoby s nízkými příjmy (obča-
né v dlouhodobé hmotné nouzi) a PnP 
v I. stupni závislosti,

- výhody budou nadále platit pro dr-
žitele průkazů ZTP z důvodu úplné ne-
bo praktické hluchoty, pro držitele prů-
kazů ZTP/P a osoby závislé na péči jiné
osoby ve II., III. a IV. stupni (PnP ve 
výši 4 000 Kč, 8 000 Kč a 11 000 Kč,
popř. 5 000 Kč, 9 000 Kč a 11 000 Kč
u dětí),

- protože se společnost cítí být zavá-
zána slibem z roku 2006, nechá do ter-
mínu 31. 12. 2009 "doběhnout" výhody
i občanům s nízkými příjmy (HN) a PnP
v I. stupni, tedy těm, kterým slevy již
"běží",

- veškeré výhody platí od 1. 7. 2008
do 31. 12. 2009, 

- je zaveden tzv. Zvláštní cenový
plán - sleva 200 Kč včetně DPH z mě-
síčního paušálu pro občany, kteří bu-

dou mít aktivní některý z Nabitých
tarifů (350, 700, 1150, 2100).

T - MOBILE 
- K 1. 7. 2008 byly zrušeny výhody

pro osoby s nízkými příjmy (obča-
né v dlouhodobé hmotné nouzi) a PnP
v I. stupni závislosti,

- zvýhodněnými skupinami klientů
zůstávají držitelé průkazů ZTP z důvo-
du úplné nebo praktické hluchoty; drži-
telé průkazů ZTP/P a osoby závislé ve
II., III., IV. stupni (nechají "doběhnout"
výhody pro osoby závislé v I. stupni
u občanů, kteří ho měli přiznán do 1. 7.
2008),

- veškeré výhody platí od 1. 7. 2008
do 31. 12. 2009,

- výše uvedení klienti, kteří hradí
služby prostřednictvím měsíčního tarif-
ního paušálu, budou mít při měsíčním
vyúčtování služeb k dobru 200 vol-
ných minut a 200 volných SMS.

TELEFÓNICA O2
- K 1. 7. 2008 byly zrušeny výhody

pro osoby s nízkými příjmy (obča-
né v dlouhodobé hmotné nouzi) a PnP
v I. stupni závislosti,

- zvýhodněnými skupinami klientů
jsou držitelé průkazů ZTP z důvodu
úplné nebo praktické hluchoty; držitelé
průkazů ZTP/P a osoby závislé ve II.,
III., IV. stupni, 

- sleva 403 Kč včetně DPH na pev-
nou telefonní účastnickou stanici
a 85,60 Kč včetně DPH na mobilní te-
lefon (obojí naráz nelze),

- platí od 1. 7. 2008.
Ing. Jana Pobořilová, 

vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ

SLEVY ZA TELEFONNÍ POPLATKY
O d b o r  s o c i á l n í c h  v û c í  i n f o r m u j e

Krajské hasiče poprvé řídí žena
Novou ředitelkou HZS Zlínského

kraje byla od června ustanovena plk.
Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. Mezi
prvními gratulanty byl také generální
ředitel HZS ČR gnrmjr. Ing. Miroslav
Štěpán, který jí popřál mnoho odhod-
lání ke zvládnutí nelehké funkce.
Zdůraznil, že její vý-
hodou je znalost
ekonomického pro-
středí a připravenost
na nelehké období,
kdy musí být naleze-
ny nové zdroje fi-
nancování mimo
státní rozpočet. Plk.
Ing. Jarmila Čič-
mancová, Ph.D, do
svého jmenování ře-
ditelkou vykonávala
funkci ekonomické
náměstkyně ředitele
HZS Zlínského kra-
je. Dosavadní ředi-
tel, Ing. Mojmír
Jurka, odešel po ví-
ce než sedmi letech

z krajské řídící funkce, kdy stál u zro-
du novodobého hasičského sboru
a pozvedl jeho úroveň v celorepubli-
kovém měřítku. Zlínský hasičský sbor
se těší mimořádné popularitě a důvě-
ře, zvláště pro poskytování služeb ve-
řejnosti a otevřenou komunikaci. 

Foto: mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček.
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Zajímavou změnu v přepravě zavazadel při-
pravila pro cestující na začátku prázdnin
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice. Od čer-
vence je na některých okrajových linkách po-
voleno o víkendech a svátcích přepravovat ve
vozidlech MHD také jízdní kola.

Přeprava jízdních kol je povolena jen v nepra-
covních dnech a na přesně vymezených okrajo-
vých částech určitých linek. S jízdním kolem ve
vozidle bude možno cestovat, pokud to obsazenost
autobusu dovolí, v těchto úsecích:

• linkou 32 ze zastávky Školní ve směru do
Kudlova,

• linkou 31 ze zastávky Obeciny ve směru do
Jaroslavic,

• linkou 32 ze zastávky Mladcovská ve směru
do Mladcové,

• linkou 11 ze zastávky Příluky-točna do za-
stávky Za Kapličkou,

• linkou 12 ze zastávky Příluky-točna ve směru
do Želechovic,

• linkou 12 ze zastávky Želechovice-křižovatka
pouze po zastávku Příluky-točna.

Pro přepravu každého jízdního kola si musí ce-
stující (včetně těch, kteří cestují na časovou jíz-
denku) označit jízdenku za 9 Kč. S jízdním kolem
se do vozidla nastupuje a vystupuje dveřmi ozna-
čenými symbolem kočárku, nástup do vozidla
s jízdním kolem je povolen jen se souhlasem řidi-
če. Přeprava kočárku pro spolucestující a vozíku
pro invalidy má přednost před přepravou jízdních
kol i dalších spoluzavazadel. 

Povolení šesti tras přepravy jízdních kol o ví-
kendech je pokusem, který má v praxi ověřit, zda-
li takový systém může ve Zlíně fungovat. Pokud se
osvědčí, DSZO zváží jeho další rozšíření. 

STOMATOLOGICKÉ ORDINACE
MUDr. Klára Preclíková, MUDr. Michal Preclík 
Zveme Vás do nově otevřených moderních zub-

ních ordinací v centru Zlína. 
Kontakt: 51. budova areálu Svit, Zlín, 
tel.: 577 522 872, 577 523 969 

STUDIO ZDRAVÍ
Nabízíme: Metodu řízené a kontrolované detoxi-

kace jako prevenci a řešení zdravotních problémů.
Masáže - klasické, reflexní, lymfatické a medové.
Rašelinové zábaly a vakové uhličité koupele.
Prodej bylinných produktů, doplňků stravy a po-
radna pro jejich výběr.

Kontakt: T. Bati 3240 (u Pracovních oděvů,
MHD 31, bří Jaroňků), Zlín, tel.: 732 262 297, 
e-mail: syncakova.klara@seznam.cz

PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAF 
- ING. MIROSLAV KOVÁČ 
Ateliér - Voženílkova 5561 (nad bývalou točnou

trolejbusu č. 8 na JS) - Út a čt 9 -18 hod. 
Kontakt: tel.: 605 165 367, www.fotokovac.eu 

ČAJOVNA A KAFÍRNA ORCHIDEA 
Dobrou pohodu najdete v nově upravených

prostorách Čajovny a kafírny ORCHIDEA, Sadová
3049, ve Zlíně.

Letní provoz: pondělí - čtvrtek 12 - 21 hod.,
pátek 12 - 22 hod., sobota 17 - 22 hod.
Možnost pořádání oslav a školení
Kontakt: tel.: 777 071 935

JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, ŠJ 
Jazyková škola Access nabízí jazykové kurzy

AJ, NJ, ŠJ. Výuka probíhá komunikativně-situač-
ní metodou ve skupinách po pěti studentech od 
8. září 2008

Kontakt: jazykovaskola.access@seznam.cz,
tel.: 604 266 518

JŠ LINGUA-ZLÍN 
AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, IJ, PJ
Probíhá zápis na nový školní rok 08/09.
Nabídka letních kurzů, příměstského a pobyto-

vého tábora, pomaturitní studium
Kontakt:
tel.: 605 464 801, 775 243 320, 577 222 067,
www.elingua.cz, info@elingua.cz Inzerce

Kde najdete obchody a sluÏby?

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
o zákazu konzumace alkoholických ná-
pojů na některých veřejných prostran-
stvích, kterou schválilo dne 19. 6. 2008
Zastupitelstvo města Zlína, začala pla-
tit ve Zlíně. 

Beztrestně tak nelze pít alkohol na
veřejnosti v prostorách autobusového
nádraží, v parku Svobody, na náměstí
Míru, v prostorách sadu Komenského,
na nám. T. G. Masaryka, v okolí
Univerzitního a kongresového centra,
v prostorách parku u Kudlovské pře-
hrady, v prostorách ohraničených uli-
cemi tř. T. Bati, Březnická, Mostní a Či-
perova, v prostorách okolí obchodního
centra Čepkov, v ulicích Středová
a Okružní na Jižních Svazích a v pro-
storách parku Kozlův žleb na Jižních

Svazích.V k.ú. Malenovice platí zákaz
v prostorách parku u objektu Církve
adventistů sedmého dne a v prostorách
zeleně v centru Jarolímkova náměstí.

Vyhláška dále zakazuje konzumaci
alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích v místech, kde se na-
cházejí veřejně přístupná zařízení dět-
ských hřišť nebo sportovišť, a která se
nachází do 50 metrů od veřejně pří-
stupných zařízení dětských hřišť
a sportovišť, budov škol, školských za-
řízení, zařízení sociální a zdravotní pé-
če, státních orgánů a církví. 

Zákaz se nevztahuje na restaurační
zahrádky a místa pro konání trhu. Celé
znění vyhlášky na www.mestozlin.cz -
Obecně závazné vyhlášky.

-red-

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti

MMHHDD  VVOOZZÍÍ  II  KKOOLLAA

ZMĚNY V ŽIVNOSTENSKÉM ZÁKONĚ
● Podnikatel nemusí uvádět úda-

je, které jsou již evidovány v živ-
nostenském rejstříku, s výjimkou je-
ho identifikačních údajů (fyzická
osoba - jméno, příjmení, titul, rodné
číslo, právnická osoba - obchodní
firma nebo název a IČ).

● Podnikatel může učinit jakékoli
podání vůči živnostenskému úřadu
na kterémkoli živnostenském úřadě
v rámci celé ČR (ruší se místní pří-
slušnost).

● Podnikatel zaplatí za "úkon" záko-
nem stanovený poplatek a může ohlá-
sit neomezený počet živností, např.:
dříve 1 živnostenský list 1000 Kč,
v současné době neomezený počet ŽL
(1 úkon) při vstupu do podnikání
1000 Kč, při opakovaném ohlášení
jakéhokoli počtu živností 500 Kč. 

● Volná živnost pouze 1, za změnu
oborů činností (80) u živnosti volné
se neplatí.

● Snížení počtu koncesovaných
živností.

● Omezení počtu živností vyžadu-
jících odbornou způsobilost (řemesl-
ných a vázaných), obecně snížení
nároků na dobu praxe při ohlášení
živnosti.

● Nevydává se živnostenský list
ani koncesní listina, ale pouze výpis
z živnostenského rejstříku (3 druhy
výpisů) - do 5 dnů.

● O výpis z rejstříku trestů žádá
za podnikatele a odpovědného zá-
stupce vždy živnostenský úřad.
Týká se občanů ČR a občanů jiného
členského státu EU, pokud je ČR
státem jejich posledního pobytu.

● Odpovědný zástupce může vy-
konávat funkci pro 4 podnikatele.

● Podpis na plné moci nemusí být
úředně ověřen (§ 33 správního řá-
du):

• k určitému úkonu, skupině
úkonů nebo pro určitou část řízení,

• pro celé řízení,

• v jiném rozsahu na základě
zvláštního zákona.

● Podpis na plné moci musí být
úředně ověřen (§ 33 správního řá-
du):

• pro neurčitý počet řízení s ur-
čitým předmětem, která budou za-
hájena v určené době, nebo bez
omezení v budoucnu.

● Podnikatel má možnost přerušit
provozování živnosti na dobu, kte-
rou si sám určí (od - do), nelze zpět-
ně.

● Podání (ohlášení živnosti, žá-
dost o koncesi, změny) lze učinit
prostřednictvím Czech Pointu (ke
správnímu poplatku podnikatel za-
platí navíc 50 Kč).

● Při ukončení podnikatelské čin-
nosti nemusí podnikatel (FO) doklá-
dat souhlas správce daně.

● Ohlášení živnosti nebo žádost
o koncesi musí být předloženy na
tiskopise vydaném Ministerstvem
průmyslu a obchodu (§ 45a odst. 3
ŽZ). Tyto tiskopisy lze nově stáhnout
ze stránek MPO (www.mpo.cz - pod-
pora podnikání - centrální registrač-
ní místa - jednotný registrační for-
mulář; najet úplně dolů, kde jsou
přílohy ke stažení, včetně návodů
k vyplnění).

Ing. Naděžda Hasíková, 
vedoucí 

živnostenského odboru
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MP ZLÍN: ŘETÍZEK – INSTALACE ZDARMA

Vážení a milí spoluobčané,
v tomto čísle Magazínu Zlín bych

Vám rád představil náš další projekt.
Městská policie Zlín připravila díl-

čí projekt ŘETÍZEK, na který v rám-
ci programu Prevence kriminality na
rok 2008 přispělo finanční dotací
Ministerstvo vnitra České republiky,
odbor prevence kriminality, 20 pro-
centy.

Projekt je
zaměřený na
bezpečnost
s e n i o r ů
a zdravotně
postižených
spoluobča-
nů. Tito ob-
čané se čas-
to stávají
obětí trestné
činnosti, ná-
silí a pod-
v o d n í k ů ,
kteří se pod
falešnou zá-
m i n k o u

vloudí do bytu, připraví je o úspory a čas-
to je i fyzicky napadnou.

Starší občané bývají velmi důvěřiví
k neznámým lidem a často, když jim ně-
kdo zazvoní u dveří, tak aniž by se pře-
svědčili, kdo za dveřmi stojí, bezmyšlen-
kovitě otevřou a tím dají potenciálním
pachatelům poměrně snadnou možnost
se do bytu dostat bez toho, že by použili
násilí.

Bezpečnostní řetízky by měly ohrože-
ným občanům sloužit jako mechanická
podpora zabezpečení jejich bytu, ale taky
jako psychická podpora, kdy sami nejsou
schopni neodbytnou osobu odmítnout.
K nápomoci ke správnému chování ohro-
žené osoby bude sloužit i samolepka, kte-
rou každý s instalací bezpečnostního ře-
tízku obdrží. Na samolepce budou
uvedena důležitá telefonní čísla, rady
a informace, jak se v krizových situacích
chovat. Při instalaci tohoto řetízku stráž-
ník s občanem pohovoří, seznámí jej se
zásadami bezpečného chování a jednání
s neznámými osobami a předá informační
leták, kde budou podrobnější informace
o tom, čeho je potřeba se vyvarovat a kam
se obrátit o pomoc apod.

CÍLOVÁ SKUPINA 
- pro koho je projekt určen 
• občané starší 60 let samostatně žijící

a občané starší 70 let 

• zdravotně postižení občané

REALIZACE PROJEKTU
• na základě stanovených kritérií bu-

dou vybráni jednotlivci, kterým po dohodě
bude odbornou firmou zdarma nainstalo-
váno bezpečnostní zařízení, tzv. bezpeč-
nostní řetízek

• s pracovníkem firmy půjde vždy stráž-
ník, který osobě vysvětlí, jak se chovat
v případě, kdy by do bytu chtěla vniknout
cizí osoba, upozorní na kriminogenní fak-
tory, předá samolepku a leták s užitečný-
mi radami a informacemi

INFORMACE PRO ZÁJEMCE 
O INSTALACI BEZPEČ. ŘETÍZKU
• přijímáme pouze písemné žádosti, ve

kterých musí být uvedeno jméno, příjme-
ní, věk, bydliště a do které cílové skupiny
zájemce patří. Zdravotně postižení občané
přiloží kopii ZTP nebo ZTP/P. Na obálku
napište "řetízek"

• projekt je určen pro obyvatele Zlína
a jeho městských částí

• dále musí být v žádosti uveden telefo-
nický kontakt na zájemce, rodinného pří-
slušníka apod., se kterým bude instalaci
bezpečnostního řetízku Městská policie
Zlín domlouvat

• jelikož bezpečnostních řetízků je limi-
tovaný počet, nebudeme pravděpodobně
schopni uspokojit všechny zájemce.
Zájemci budou vybráni dle stanovených
kritérií pro cílovou skupinu a pořadí, v ja-
kém budou žádosti doručeny. Vybrané
zájemce budeme kontaktovat přednostně
telefonicky nebo případně osobně.

Martin Janečka, 1. nám. primátorky 

ADRESA PRO ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI 
Bc. Kamila Nováková
manažerka prevence kriminality 
Městská policie Zlín
Santražiny 3312
761 01 Zlín

Boj s problémy stáří
SPOČÍVÁ V AKTIVITĚ

V domově pro seniory Burešov máme
od března 5 instruktorek sociální péče.
Tyto instruktorky významně přispěly
k rozšíření aktivizačních činností jak po
stránce kvalitativní, tak i kvantitativní.
Díky jejich zapálenému přístupu vzrostl
také počet seniorů, kteří se jednotlivých
aktivit zúčastňují. Instruktorky během
krátké doby vytvořily kolektiv, který je
schopný se vzájemně doplňovat či za-
stupovat, přicházet s novými nápady
a obohacovat tak nám seniorům život
v podmínkách domova. 

Pro příklad zmíníme dvě akce z po-
sledních dnů: 

Senioři posbírali první jarní léčivé rost-
liny - medvědí česnek, mladé kopřivy
a pampelišky. Spolu s instruktorkami
připravili "špenát" a jednohubky a při ži-
vé besedě o léčivých účincích jednotli-
vých bylinek probíhalo ochutnávání.
Mnoho seniorek vyprávělo, jak ve svých
domácnostech využívaly různé bylinky
v kuchyni. Někteří z nás viděli poprvé
medvědí česnek a obdivovali jeho chuť. 

Druhý zdařilý podnik vyplynul z prvot-
ního nápadu poslechnout si valčíky od
jednoho z Johannů Straussů. Některá
"děvčata" pak ale přišla s myšlenkou po-
slouchat reprodukovanou hudbu v im-
provizované vídeňské kavárně. Pány
i dámy tato myšlenka okamžitě nadchla
a začali jsme ji ihned realizovat.
Připravili jsme vídeňskou, ale i alžírskou
kávu a coby zákusek pochopitelně ne-
mohl chybět proslulý sacher. Zahájení
akce zpěvem s německým textem pro-
vedla naše "smíšená pěvecká úderka",
němčina zazněla také v rozkošných ří-
kankách naší paní ekonomky a rovněž
seniorky Boženky. Nebylo proto překva-
pením, s jakým zaujetím účastníci hovo-
řili o otázkách historických, ale i součas-
ných vztahů s Rakouskem. Mnozí z nás
by Vídeň nejraději sami ještě dnes na-
vštívili.

Aktivita našich instruktorek se nevy-
čerpává pouze pořádáním společných
akcí, kterých připravujeme celou řadu
(návštěva květinových trhů na náměstí
Míru, jarní projížďka v okolí Zlína atd.),
ale je zaměřena i na oddělení se seniory
připoutanými na lůžko, jimž se věnují
zcela individuálně. V řadě případů se
kladný přístup těchto pracovnic projeví
v jejich pomoci na úseku přímé obslužné
péče při podávání stravy či během reha-
bilitačních činností, které ovšem vykoná-
vají nad rámec svých pracovních povin-
ností. 

Tento článek nepíšeme z pozice nějaké
inspekce kvality, ale z prostého zájmu
nás uživatelů podílet se aktivně na vy-
tváření lepšího a aktivního života v na-
šem "domově". Myslíme si, že z tohoto
hlediska je nutné dále zkvalitňovat prá-
ci výboru obyvatel a rozšiřovat spoluprá-
ci se zaměstnanci na všech úrovních ří-
zení domova.

Výbor obyvatel DS Burešov
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MÍSTNÍ ČÁST JAROSLAVICE
Vážení čtenáři,
v tomto čísle magazínu vám nabí-

zíme informace o místní části Zlína
- Jaroslavicích. 

Jaroslavice byly založeny v roce
1588. Leží asi 3 km na jihovýchod od
Zlína v krásné rekreační krajině a jsou
součástí velkého Zlína. Kvůli poloze
v klínu kopců došlo v šedesátých a se-
dmdesátých letech ke vzniku několika
chatařských osad, a to v dolní i horní
části.V současné době žije v této míst-
ní části 775 obyvatel a má 309 popis-
ných čísel.

Úřadovna Magistrátu města Zlína
pro místní část Jaroslavice: adresa
Jaroslavice-Anenská čp.195, (budova
hasičské zbrojnice) funguje od roku
1993. Úřední hodiny jsou ve středu od

13 do 17 hodin, tel.: 577 431 022, 
e-mail: uradovnajaroslavice@muzlin.cz.
Kontaktní osobou je paní Vlasta
Ordeltová.

Úřadovnu v roce 2007 navštívilo cel-
kem 170 občanů. K řešení bylo po-
stoupeno 29 podnětů ze strany obča-
nů místní části. V lokalitě bylo ve
vývěsních skříňkách zveřejněno při-
bližně 426 kusů různých materiálů -
usnesení rady a zastupitelstva, obec-
ně závazných vyhlášek, různých ozná-
mení apod.

Občané se na pracovnici úřadovny
obracejí zejména se žádostmi o opravy
komunikací, údržby a čistoty okolí do-
mů a veřejných prostranství, obnovy
zeleně, údržby a obnovy občanské vy-
bavenosti, vyřešení dopravní situace
v prostoru bývalé točny MHD, odvozu
odpadu apod. Nejvíce připomínek se
týkalo zrušení prodejny potravin, kte-
rá byla vybudována za spoluúčasti ob-
čanů v roce 1976 a patřila
Spotřebnímu družstvu Jednota. V de-
vadesátých letech byla družstvem pro-
dána soukromníkovi, který obchod
přebudoval na opravnu automobilů.
V současné době je v místní části pou-
ze jeden malý obchod s potravinami,
a to v dolní části.

Z podnětu pracovnice úřadovny by-
la v roce 2001 v místní části ustavena

regionální komise, která svou činností
napomáhá k řešení žádostí a podnětů
občanů. Regionální komise jednou
ročně uskutečňuje setkání s občany,
na kterých seznamuje občany s čin-
ností RK. Dvakrát ročně organizuje
zábavné setkání občanů před bývalou
školou. 

Poslední setkání zástupců Rady
města Zlína a Magistrátu města Zlína
s občany bylo v roce 2006. Zápis z to-
hoto setkání naleznou občané na in-
ternetových stránkách města
www.mestozlin.cz v sekci informace
o MMZ/setkání s občany.

O pravidelný úklid a čistotu místní
části se stará pracovník údržby - tzv.
cestář, dále pak pracovníci sjednaní
odborem městské zeleně, kteří dva-
krát ročně sečou obecní plochy.
V místní části jsou 3 stanoviště sběr-
ných nádob, do kterých ukládají obča-
né odpad, který nepatří do popelnic.
Z těchto stanovišť je taky prováděn
šestkrát ročně vozidly Technických
služeb svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu.

V roce 1999 byla prodloužena do-
prava MHD až do horní části obce.
Téměř celou obcí byly vybudovány
chodníky pro pěší. Chybí chodník od
točny MHD k Bů-Bů klubu. 

U pomníku partyzána byla uprave-
na zastávka MHD.

V roce 2005 bylo dokončeno odka-
nalizování místní části a zároveň byla
opravena většina místních komunika-
cí. V témže roce byl v ulici Návrší za-
budován zpomalovací práh.

V roce 2005 bylo v místní části
Jaroslavice provedeno pojmenování
ulic, což velmi usnadnilo orientaci.

V roce 2006 byla upravena plocha
kolem budovy bývalé školy na dětské
hřiště. Současně byla provedena
úprava kolem místní kaple, která byla
vystavěna v roce 1909 a příští rok
oslavíme její sté výročí.

V roce 2007 byla v naší místní části
otevřena Pasekářská stezka, která
v rámci přírodního parku Želechovic-
ké Paseky prochází převážně po ka-
tastru Jaroslavic. Začátek stezky, kte-
rá má sedm zastavení, je na točně
MHD linky 31. 

Na točně je taky umístěna orientač-
ní tabule naší místní části.

V místní části Jaroslavice je několik
kulturních památek, o které se stará
Odbor kultury MMZ. V roce 2006 
byl opraven kříž nad úřadovnou, v ro-
ce 2007 kříž na místním hřbitově
a v současné době se opravuje kříž,
který stojí v polích za hřištěm.

V Jaroslavicích pracují tyto spolky:
Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní
klub, Myslivecké sdružení Kudlov-
Jaroslavice a Český zahrádkářský
svaz.

Sbor dobrovolných hasičů ke své
činnosti využívá hasičskou zbrojnici,
která byla upravena v devadesátých
letech. Členové pracují s mládeží, zú-
častňují se různých soutěží, pořádají
sběr železa. Na činnost s mládeží sbor
dostává z Fondu mládeže a tělovýcho-
vy města Zlína cca 20 000 Kč ročně.
V roce 2006 členové navázali spolu-
práci s Dětským domovem Zlín-Lazy
a ve spolupráci úspěšně pokračují.
Z počtu 96 členů je 44 žen, což je uni-
kát nejen v rámci Zlína, ale i okresu. 

Sportovní klub má své zázemí na
hřišti, které prošlo finančně náklad-
nou opravou, je oploceno a hřiště mo-
hou využívat jen členové SK. Členy SK
jsou fotbalisté a šipkaři.

Na svou činnost obdrží SK z Fondu
mládeže a tělovýchovy města Zlína cca
100 000 Kč ročně. V současné době
byla zahájena úprava šaten.

Český zahrádkářský svaz má své
působiště v zahrádkářské kolonii Na
Vrši. 

V budově bývalé školy je v současné
době depozitář Muzea jihovýchodní
Moravy a je zde pobočka Krajské kni-
hovny Fr. Bartoše, kde je možno pra-
covat s internetem.

Většina dětí navštěvuje školu ve
Zlíně-Bartošově čtvrti, kam jsou odvá-
ženy školním autobusem. Předškoláci
jsou rodiči umisťováni v mateřských
školách ve Zlíně dle možností.

V současné době nefunguje místní
rozhlas a občané jsou o dění v místní
části a o informacích MMZ uvědomo-
váni prostřednictvím pěti vývěsních
skříněk.

Odbor kancelář primátora 

Budova hasičské zbrojnice a úřadovny.

Dětské hřiště před bývalou školou.

Kaple.
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LETNÍ AKTIVITY
FILHARMONIE
BOHUSLAVA MARTINŮ

Sezona 2007/2008 už skončila, ale
Filharmonie Bohuslava Martinů nezahálí
a dále koncertuje na Moravě, v Čechách,
ale i na Slovensku.

Obrovský úspěch měl koncert filharmo-
niků s romskou kapelou Cigánski diabli 
4. června 2008 v bratislavské Redutě,
koncertním sále Slovenské filharmonie.
Orchestr pod taktovkovou Aleše Podařila
zahrál spolu s Diabli neopakovatelným
způsobem skladby inspirované sloven-
ským, maďarským, ruským, řeckým folk-
lórem, ale rovněž skladby klasické, ope-
retní, muzikálové, filmové a jazzové.

12. června 2008 se konal koncert k 10. vý-
ročí zapsání zahrad a Arcibiskupského
zámku v Kroměříži na Seznam světového
dědictví UNESCO, na kterém zazněla kan-
táta pro sbor, sólisty a orchestr Carmina
Burana Carla Orffa. Filharmonii Bohu-
slava Martinů dirigoval Tomáš Hanus.
Zpíval Český filharmonický sbor Brno, só-
listy byli Adriena Kohoutková (soprán),
Marek Olbrzymek (tenor) a Martin Bárta
(baryton). Koncert se konal ve skleníku
Květné zahrady v Kroměříži.

V rámci Kulturního léta a Hradních
slavností Bratislava 2008 se uskutečnil
pod záštitou Velvyslanectví USA ve
Slovenské republice 22. června 2008 kon-
cert ve Velkém studiu Slovenského rozhla-
su Bratislava. Filharmonie spolu s Pě-
veckým sborem Cantare con Vivo (USA)
pod vedením Davida Moralese (USA) uved-
la díla E. Blocha Avodath Hakodesh -
Svatá práce a A. Zemlinského Žalm č. 13.
Sólistou byl Martin Mikuš (Slovensko).

28. června 2008 se orchestr zúčastnil
na ranči ve Vleticích festivalu Vletice 2008
Zpívání do lesa. Spolu s Hradišťanem
a Jiřím Pavlicou filharmonie zahrála dílo
Jiřího Pavlici Chvění - suita dialogů.

Další akcí v rámci Kulturního léta
a Hradních slavností Bratislava 2008 byl
koncert operních árií 29. června 2008 na
Hlavním náměstí v Bratislavě. Díla
Verdiho, Pucciniho, Donizettiho ad. zapěli
Lynette Tapia (Bolívie, USA), Mary Liu (Čí-
na) a Ĺudovít Ludka (Slovensko). Filhar-
monii Bohuslava Martinů vedl dirigent
Walter Attanasi (Itálie).

V sobotu 12. července 2008 vystoupil
orchestr na Hudebním festivalu Znojmo
2008, který se konal 11. - 27. července
2008 s podtitulem In vino Vivaldi.
Filharmonie odehrála Slavnostní zahajo-
vací koncert Symfonické obrazy na nádvo-
ří Znojemského hradu. Zazněly zde
Musorgského Obrázky z výstavy a Händ-
lova Hudba ke královskému ohňostroji,
která byla předvedena spolu s ohňovým
vystoupením.

Další významný festival se konal 21. -
25. července 2008 v Luhačovicích, a to 
17. ročník Festivalu Janáček a Luhačo-
vice. Filharmonie Bohuslava Martinů s di-
rigentem Milošem Machkem zahrála 
21. července spolu se sólisty Františkem
Novotným (housle) a Michalem Kaňkou
(violoncello) díla od M. Dlouhého, 
J. Brahmse a L. Janáčka. -dg-

Vážení čtenáři, předkládáme Vám anketní lístek, ve kterém se můžete vyjádřit
k současné kvalitě Magazínu Zlín. Vaše nápady a připomínky nám pomůžou zkva-
litnit tento měsíčník, aby byl i nadále přínosným periodikem pro Vás, čtenáře. 

Anketní lístky zasílejte poštou na adresu Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 760
01 Zlín, nebo přineste na Městské informační a turistické středisko na radnici. Máte
možnost vyplnit dotazník i na stránkách města www.mestozlin.cz a odeslat mailem.
Uzávěrka ankety je 31. 8. 2008. 

Všechny anketní lístky budou slosovány a tři výherci obdrží věcné ceny. 

1. pohlaví muž žena

2. věk do 30 let 30 - 50 let 50 a více 

3. povolání student zaměstnanec podnikatel (řídící pracovník) 

důchodce nezaměstnaný 

4. Magazín Zlín čtu 
a) pravidelně b) občas c) zřídka

5. Co Vás v magazínu nejvíce zajímá?

6. Co Vám v magazínu nejvíce chybí?

7. Co byste v magazínu změnil/a?

8. Dostáváte magazín pravidelně do schránek?
ano ne (která lokalita) občas se zpozdí (která lokalita)

9. Myslíte, že je prospěšné pro občany, aby město vydávalo radniční periodikum?
ano ne nevím 

V případě Vašeho zájmu o slosování napište, prosím, Vaši adresu. V opačném případě 
může být dotazník vyplněný anonymně. 

Vaše adresa: 

ANKETA MAGAZÍNU ZLÍN

SOUTĚŽTE O FOTOAPARÁTY!
Připomínáme zájemcům, že se blíží uzá-

věrka soutěže "Fotografie Zlína". Do 1. 9.
2008 můžete zasílat své fotografie tema-
ticky zaměřené na Zlín město lidí, Zlín
město v pohybu a Zlínská zákoutí. První

tři výherci obdrží kvalitní fotoaparát, dal-
ší dva v pořadí hodnotný dárek.

Bližší podmínky najdete na stránkách
www.mestozlin.cz, popř. na telefonním
čísle 577 630 270. Kupon připojujeme. 

✁

✁

✁
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Jednotný vizuální styl restauračních zahrádek
Centrální část Zlína je současně i cent-

rálním územím Městské památkové zóny
Zlín. Město je garantem ochrany funkcio-
nalistické architektury a urbanismu me-
ziválečného období a chce na tradici sta-
vební kultury tohoto nejvýznamnějšího
období novodobé historie města navázat
mj. i řešením prvků parteru, tedy i res-
tauračních zahrádek. Proto byla Radou
města Zlína schválena "Pravidla pro jed-
notný vizuální styl restauračních zahrá-
dek v centrální části města Zlína" s plat-
ností od 1. 1. 2009.

Důvody pro stanovení regulačních podmí-
nek pro tvar, vnější výraz, konstrukci res-
tauračních zahrádek a mobiliář v centrální
části města Zlína vycházejí z potřeby omezit
živelnou produkci venkovních restaurač-
ních zahrádek, nepříliš vhodně architekto-
nicky i technicky řešených, bez výrazového
opodstatnění, navíc často nevhodně umístě-
ných ve veřejném prostoru. Tato regulace
navazuje na okolní zástavbu s bohatou tra-
dicí masivní funkcionalistické zástavby
z 20. - 30. let 20. století.

Ke změnám současného stavu by mělo
dojít postupnou výměnou "dožilých" stávají-
cích restauračních zahrádek a instalací no-
vých, realizovaných již podle regulací.

Stanovení základních regulačních poža-
davků pro restaurační zahrádky na polohu,
velikost, tvar, vnější výraz, konstrukci
a způsob použití mobiliáře bude provedeno
dle obecných podmínek, které lze ještě mi-
nimálně konkretizovat dle technické indivi-
duality místa.

Poloha a umístění:
a) volně ve vymezené ploše
b) přisazení v úrovni přízemní části nebo

parteru navazujícího objektu
Konkrétní umístění a rozsah zastavěné

plochy dle potřeb uživatele nové restaurační
zahrádky bude posuzován individuálně.
Bude zohledňována dopravní návaznost
v území.

Zastřešení:
a) bodové (skládací deštník, slunečník)

pravoúhlého tvaru (doporučená jednobarev-
ná škála potahového materiálu)

b) skládací markýza kotvená na fasádě
navazujícího objektu (doporučená jednoba-
revná škála potahového materiálu)

Zahrádková plocha:
a) využití volné vymezené plochy
b) zahrádkové molo

Základní tvar a velikost vymezené plochy
zahrádkového mola vychází z primárních ty-
pologických potřeb, které jsou v návaznosti
na provoz a ergonomii nutné. 

Základním stavebním modulem vymezené
plochy nebo zahrádkového mola bude roz-
měr 2250 x 750 mm. Je to plocha, do které
lze umístit 2 místa k sezení a stolek.
Postupnou kombinací základního modulu

lze vytvořit síť celkové plochy pro vymezení
restaurační zahrádky a přizpůsobit ji da-
ným požadavkům jak k místu umístění, tak
i k provozu samotnému. 

Konstrukční řešení zahrádkového mola
bude mít tato omezení:

- nosná konstrukce vodorovné pochůzné
části bude z kovového materiálu s povrcho-
vou úpravou nátěrem, stříkáním, prášková-
ním (RAL 9006, odstín hliník) nebo pozink.
V profilaci to bude tyčovina v příslušných
průřezech jäckelů, kruhové průřezu a páso-
vé oceli, 

- pro montáž, kotvení a elevaci vůči te-
rénní nerovnosti bude sloužit nerezový
spojovací materiál s příslušnou tvarovou
a velikostní úpravou,

- pochůzí plochu bude tvořit plošný
materiál v několika variantách pro mož-
nost výběru:

- překližka s protiskluzovou úpravou
(stavební lištovka či laťovka apd.) s pří-
slušným vodovzdorným nátěrem,

- dřevěný rošt s příslušnou povrchovou
úpravou a napouštěním (dřevěný masiv,
tropické dřeviny apd.),

- kovový svařovaný nebo válcovaný rošt
(např. Italfin, Tahokov apd.) s povrchovou
úpravou nátěrem, stříkáním, prášková-
ním (RAL 9006, odstín hliník) nebo po-
zink.

Konkrétní konstrukční a rozměrové ře-
šení bude stanoveno v příslušné doku-
mentaci.

Zábradlí:
a) bez zábradlí
b) se zábradlím
Volné nebo přisazené zábradlí bude

transparentní, bez plné výplně, z kon-

strukce s jednoduchým vodorovným čle-
něním z kovového materiálu, s povrcho-
vou úpravou nátěrem, stříkáním, práško-

váním (RAL 9006, odstín hliník) nebo
pozink. V profilaci to bude tyčovina v pří-
slušných průřezech Jäckelů, kruhového
průřezu a pásové oceli. Konkrétní kon-
strukční a rozměrové řešení bude stano-
veno v příslušné dokumentaci.

Nábytek:
Venkovní mobiliář (nábytek) bude vy-

cházet z jednoduchých forem navazují-
cích na konstrukci zahrádky. Použitý ma-
teriál bude kov, dřevo, ratan nebo
plastové detaily. Tyto uvedené materiály
lze i mezi sebou kombinovat. 

Použití tradičního celoplastového mobi-
liáře je nepřípustné.

Reklama a označení provozovny:
Konstrukce zábradlí nesmí sloužit jako

podklad pro umístění plošné nebo prosto-
rové reklamy dalšímu subjektu či osobě.
Tuto lze použít pouze částečně k označe-
ní provozovny.

Hranice předmětného území, pro které
byl odsouhlasen jednotný vizuální styl
venkovních restauračních zahrádek
v centrální části města Zlína, je stanove-
na na situačním výkrese, který je součás-
tí schváleného materiálu. 

Zábory veřejného prostranství pro kon-
krétní umisťování restauračních zahrá-
dek, jejichž zpoplatnění, resp. osvobození
od místního poplatku se řídí Obecně 
závaznou vyhláškou č. 13/2007, budou
v centrální části města navíc podmíněny
schválením dokumentace Útvarem hlav-
ního architekta MMZ dle uvedeného výčtu
hlavních zásad a regulačních podmínek.
Útvar hlavního architekta poskytne bu-
doucím zřizovatelům venkovních restau-
račních zahrádek konzultace, popř. také
výkresy variantních řešení některých
konstrukčních prvků. 

Věříme, že nejen město, ale i provozova-
telé venkovních restauračních zahrádek
mají zájem na kultuře prostředí a že bu-
deme postupně schopni společně dotvořit
kultivovaný, atraktivní parter městského
centra tak, jak to známe z řady českých
a evropských měst.

Ing. arch. Aleš Ambros,
Útvar hlavního architekta MMZ

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA

Varianta zdařilého umístění restaurační zahrád-
ky ve vymezené ploše na náměstí Míru.

Ukázka zdařilé realizace na soklu zahrádkového
mola ve městě Olot ve Španělsku.

Dobrý příklad možného umístění zahrádkového
mola se zábradlím v návaznosti na parter objek-
tu s provozovnou na tř. Tomáše Bati.
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SRPEN 1968 - 21. - OSVOBOZENÍ ? - OKUPACE? nebo SVOBODA?

Před 40 lety - byl tento den běžným
pracovním dnem - byla středa a srp-
nové, pěkné ráno - svátek měla do-
dnes neobvyklá Johana. To vše až na
jednu "maličkost". Do krásného rána
nás budil místo obvyklého budíku ne-
zvyklý mručivý bzukot neznámých le-
tadel. Chrčivý hřmot tanků a páso-
vých vozidel se ozval až později.
Cvičení, mobilizační nácvik? I v nás
ve Zlíně již desítky let probouzejících
se časně to připadlo podezřelé. Ale do-
šlo opravdu k tomu nejhoršímu?
Bohužel později těch rychle prohléd-
nuvších:... "opravdu přišli včas jak le-
gendární vojska z dávných kronik."
Proč? Aby ochránili socialistický tá-
bor a k tomu náležející vymoženosti
pracujícího lidu před nebezpečnou
imperialistickou hydrou. A kdo "přije-
chal" tak rychle ku pomoci? No přece
naši vždy nejvěrnější další spojenci
z pověstné Varšavské smlouvy: vždy
nezištní Poláci, Maďaři, Bulhaři a do-
konce i Němci - tentokrát ovšem ti
hodní - z NDR. Osvobozovací šaškár-
nu odmítli Brežněvovi pouze vzpurní
Rumuni a Jugoslávci. 

Pod pláštíkem žhavé srpnové noci
propukla v samém srdci Evropy nej-
větší takticko-strategická vojenská
operace od skončení poslední války
v r. 1945. Tentokrát však vůči vlastní-
mu spojenci - drobečku mezi státy -
ale s využitím všech tehdy dostup-
ných prostředků a zbraní - na repub-
liku zaútočilo ze všech světových
stran v naprostém utajení přes půl
milionů vojáků a více než pět tisíc
tanků s desetitisíci raket a hlavní děl
doprovázených logisticky transportní-
mi letadly. Taková síla nebyla k dis-
pozici ani v nejmenším při vyhlášení
1. světové války Rakouska a dokonce
ani ne Hitlerovi v roce 1939. Pro-
radnost přepadu však spočívala pře-
devším v licoměrnosti Brežněvova tzv.
Varšavského spojenectví - ale byla na-
víc i důraznou výstrahou - POZOR!
Jsme schopni pro socialismus a ko-
munistický tábor nasadit vše - i za ce-
nu zničující 3. světové války.

Oficiální důvod: ten byl na příkladu
ideologicky se vzpouzejícího Česko-
slovenska (Pražské jaro, Šikova eko-
nomická reforma a personální obmě-
na ortodoxních stalinistů) varovným
signálem.

Reál: tehdy vskutku Evropa vřela -
a nejen na pařížských barikádách.
U nás byl stalinisticky zkostnatělý -
ale údajně podle celosvětového hod-
nocení nejkrásnější prezident A. No-
votný - nahrazen v ÚV KSČ demo-
kraticky smýšlejícím A. Dubčekem
a později i na Hradě válečným "hrdi-
nou" Svobodou.

Ledy se však začaly hýbat i v pro-
vinciích. Zlín - tehdy již 16 let pře-
křtěný po komunistovi K. G., se
v souvislosti se Šikovou ekonomic-
kou reformou začal opět stávat důle-
žitou průmyslovou řídicí centrálou.

Soustředila se zde tři oborová ge-
nerální ředitelství, navazující na pů-
vodní baťovské kořeny: OOP - obuv.
ČZGP - pneumatiky a plastické ma-
teriály a také první celostátně řízená
síť prodejen obuvi s původním servi-
sem. Vzniklo zde středisko výroby,
ale navíc doplňované potřebným vý-
zkumem, technologií a novými inves-
ticemi. Významným zaměstnanec-
kým článkem bylo i místní sta-
vebnictví s celou řadou neobvyklých
technologií. Také zlínská strojíren-
ská výroba patřila v přesném strojí-
renství mezi nejuznávanější. Značka
ZPS byla dobrou průvodní vizitkou
nejen v obuvnických zařízeních, ale
také v obráběcích strojích a nume-
ricky řízených automatech. 

Suma sumárum: výrobou se zde ži-
vilo více než 30 tisíc pracovníků sa-
mozřejmě včetně nezbytného servi-
su. Místní průmyslové školy mohly
spojovat teorii s praxí a jejich abitu-
rienti byli žádaným "artiklem". 

EPILOG: Tzv. Husákovo normali-
zační údobí určitě vyžaduje více pro-
storu k celkovému zhodnocení.
Bezprostřední téměř spontánní od-
mítnutí okupace a nenávist vůči ve
městě se "zabydlujícím" vojákům, vy-
jadřovaná bezpočtem rozhodných
kategorických rezolucí a prohlášení
éterem celostátně šířených nejen od
ojedinělých známých osobností, ale
i z řad profesních odborníků, např.
z místní pobočky SIE (Spolek inžený-
rů-ekonomů) vysílaných ve 4 jazy-
cích ze zlínského mrakodrapu do ce-
lého světa. Však byla za tuto
"odvahu" posléze patřičně odměněna
- pražská centrála na VŠE její exi-
stenci zrušila. Po roce - 21. 8. 1969 -

proběhla ještě v řadě měst včetně
Zlína vlna protestních demonstrací,
ale ty byly již násilně rozehnány po-
licií za asistence lidových milicioná-
řů a dokonce i vojenských jednotek.
Každopádně přestalo platit Husá-
kovo licoměrné prohlášení, že nikdo
nebude za své protiokupační postoje
pronásledován a trestán. Nastal čas
účtování. Samozřejmě se přestalo
hovořit o škodách, způsobených
okupačním vojskem - ty dosáhly jen
ve zlínském regionu 22 milionů Kč
a oživlá bdělost vládostrany se plně
soustředila na lidský potenciál. Od
15. 1. 1971 se začalo komplexně re-
alizovat "Poučení z krizového vývoje
ve straně a společnosti", které růz-
ným způsobem postihlo více než 600
tisíc obyvatel. Ze zaměstnání bylo
propuštěno nebo přeřazeno na ne-
kvalifikovanou práci přes 300 tisíc li-
dí. Ostatní zkrotil strach a beznaděj.
Ve Zlíně bylo vytipováno asi 40 špič-
kových "nepřátel a zarytých oportu-
nistů", kteří se ocitli na tzv. černé
listině. Jejich jména přinesly Zlínské
noviny 30. 10. 1992. Těm byl na dal-
ší léta přisouzen osud " podlidí" s mi-
nimem občanských práv. Navíc však
v rámci řady supertajných akcí StB
s názvy Kruh, Klín, Vlna či Norbert
dokonce i s připravovanými koncent-
ráky, jejichž spuštění bylo aktuální
ještě v prosinci 1989. Tedy již po sa-
metové revoluci. Generálka vlastně
proběhla již po srpnových nepokojích
v roce 1969. Tehdy bylo zatčeno 63
osob a předáno k potrestání a soud-
nímu postihu.

Postupně se měnila i ideová orien-
tace společnosti. Ze strany bylo sice
"vypuzeno" kolem půl milionu nespo-
lehlivých či váhavých, ale do roku
1989 zatoužilo po "rudé pracovní le-
gitimaci" přes 600 tisíc kandidátů
převážně ve věku do 35 let.

Závěrem možno k velkým škodám,
způsobeným okupací, připočíst také
obrovskou vlnu emigrací, které do-
sáhly čtyřnásobku proti poúnorové
emigraci v r. 1948. Navíc se jednalo
převážně o technické mozky. Sou-
hrnně a především utrpěla opět naše
národní hrdost - o naší ekonomice
raději nemluvě.

Ing. Jan Lamper,
kronikář města Zlína 

Z  n e n a p s a n é  z l í n s k é  k r o n i k y

Integrovaný plán rozvoje města Zlína - cesta k evropským penězům
Město Zlín připravuje Integrovaný plán

rozvoje města (IPRM) jako podklad pro čer-
pání finančních prostředků z Regionálního
operačního programu Střední Morava, ob-
last podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
(ROP).

IPRM je strategický dokument, který bu-
de obsahovat cíle a směry rozvoje území
města Zlína a soubor aktivit a projektových
záměrů, které povedou k jejich dosažení.

Úkolem IPRM je zajistit maximální využití fi-
nančních prostředků z ROP a dalších ope-
račních programů na realizaci rozvojových
projektů města a subjektů, zapojených do
IPRM. 

Jako zástupce města Zlína pro koordina-
ci činností a dohled nad realizací a monito-
ringem IPRM byl ustaven řídící výbor, kde
kromě zástupců města jsou zastoupeny
i Univerzita Tomáše Bati, Zlínský kraj,

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně,
Filharmonie Bohuslava Martinů a Úřad
Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava, čímž je zajištěno naplňování princi-
pů partnerství. 

Informace o IPRM můžete získat na adre-
se: http://www.mestozlin.cz/page/30695.in-
tegrovany_plan_rozvoje_mesta/

Ing. Marie Cepková,
oddělení koordinace projektů



filmové komedie. Vtipné dialogy, výjimečné herecké vý-
kony a humor spojující diváky napříč generacemi...
V hlavních rolích David Novotný a Josef Somr 
Režie: Vladimír Michálek

Pondělí 4. - středa 6. srpna v 19.45 hodin 
MONGOL-ČINGISCHÁN
Německo/Kazachstán/Rusko/Mongolsko-2007-129 mi-
nut-historický/dobrodružný-titulky-Bontonfilm-(15)
Byl zrozen k vítězstvím - Sjednotil Mongolsko, podmanil
si Čínu, jeho vojska se zastavila až v Evropě... 
Režie: Sergej Bodrov

Čtvrtek 7. - neděle 10. srpna v 17 hodin
Pondělí 11. - středa 13. srpna v 19.30 hodin
HANCOCK
USA-2008-92 minut-akční komedie-český dabing-Fal-
con-(12)
Existují hrdinové... Existují superhrdinové... a pak je tu
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tel.: 577 432 936

Pátek 1. - neděle 3. srpna v 17 a v 19.45 hodin
+ pondělí 4. - středa 6. srpna v 17 hodin
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
USA-2008-144 minut-dobrodružný/fantasy-český da-
bing-Falcon-(0)
Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo - Skříň
je pryč - Bílá čarodějnice je mrtvá - a Aslana už přes ti-
síc let nikdo neviděl...
Režie: Andrew Adamson

Pondělí 4. srpna v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
O RODIČÍCH A DĚTECH
ČR-2007-110 minut-komedie-Bioscop-(0)
Nová česká komedie navazuje na nejlepší tradice české

VELKÉ KINO

Hancock. Hrají: Will Smith, Charlize Theron 
Režie: Peter Berg

Čtvrtek 7. - neděle 10. srpna v 19.30 hodin
Pondělí 11. - středa 13. srpna v 17 hodin
SMRT ON-LINE
USA-2008-100 minut-krimi/thriller-titulky-Palace Pic-
ture-(15)
Nevystopovatelný vrah své oběti před zavražděním snímá
webovou kamerou a signál vysílá na internetu. Čím více
návštěvníků tyto stránky navštíví, tím rychleji dochází
k usmrcení oběti... 
Hrají: Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks
Režie: Gregory Hoblit

Čtvrtek 14. - neděle 17. srpna v 17 hodin
Pondělí 18. - středa 20. srpna v 19.30 hodin
JAK UKRÁST NEVĚSTU 
USA-2008-102 minut-romantická komedie-titulky-
Falcon-(0)
Tom je úspěšný, sexy a užívá si života. Vždy se může
spolehnout na svou okouzlující kamarádku Hannah. Vše
funguje až do chvíle, kdy si Hannah přiveze ze služební
cesty snoubence...
Hrají: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin
McKidd. Režie: Paul Weiland

Čtvrtek 14. - neděle 17. srpna v 19.30 hodin
Pondělí 18. - středa 20. srpna v 17 hodin
WANTED 
USA - 2008-109 minut-thriller-titulky-Bontonfilm-(12)
Vyber si svůj osud... Wesley Gibson je mladík, jehož ži-
vot se ocitnul v bludném kruhu. Vše se změní, když se
jednoho dne dozví, že jeho otec byl hlavou tajné organi-
zace nájemných vrahů...
Hrají: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman,
Common, Thomas Kretschmann
Režie: Timur Bekmambetov

Středa 20. srpna ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA-2007-102 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Texaského kongresmana Charlieho Wilsona (Tom
Hanks) znali všichni jeho kolegové z politiky jako požit-
káře a pohodáře se spoustou problémů, z nichž se doká-
že vždycky bravurně vykroutit. Nikdy by je nenapadlo, že
by se mohl začít angažovat v "afghánské otázce"...
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoff-
man
Režie: Mike Nichols

Čtvrtek 21. - neděle 24. srpna v 17 hodin
PENELOPE
USA/VB-2006-102 minut-titulky-Blue Sky Film-(0)
Schovávala se celý život, je čas ukázat světu, kdo do-
opravdy je... Kouzelná moderní pohádka o lásce a sebe-
poznání...
Hrají: Christina Ricci, James McAvoy, Catherine O’Hara,
Reese Witherspoon
Režie: Mark Palansky

Čtvrtek 21. - středa 27. srpna v 19.30 hodin
ROLLING STONES 
USA/Velká Británie-hudební dokument-108 minut-titul-
ky-Bioscop-(0)
Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu le-
gendární kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů
na podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku.
Hrají: Mick Jagger, Keith Richards, Martin Scorsese,
Christina Aquilera, Bill Clinton 

Pondělí 25. - středa 27. srpna v 17 hodin
V ÚDOLÍ ELAH
USA-2007-121 minut-drama-titulky-SPI-(15)
Když týden po svém návratu z Iráku Mike Deerfield zmi-
zí, je prohlášen za dezertéra. Jeho rodina obdrží znepo-
kojující telefonát a otec se vydá svého syna hledat...
Hrají: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patrick,
Susan Sarandon
Režie: Paul Haggis

Čtvrtek 28. a pátek 29. srpna v 17 a v 19.30 hodin 
+ sobota 30. a neděle 31. srpna v 17 hodin 
KOPAČKY 
USA - 2008-110 minut-komedie-titulky-Bontonfilm-(15)
Neskutečně katastrofická romantická komedie
Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell
Brand
Režie: Nicholas Stoller

Srpen  v  ku l tu ře



Animovaná komedie o trojici šimpanzů, které NASA vysí-
lá na nebezpečnou vesmírnou misi...
Režie: Kirk De Micco

ZOHAN - KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
USA-2008-113 minut-akční komedie-titulky-Falcon-(12)
Nezahrávejte si se svým kadeřníkem!!!
Hrají: Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle
Chriqui
Režie: Dennis Dugan

Středa 27. srpna v 10 hodin
KARAMAZOVI 
ČR/Polsko-2008-113 minut-Cinemart-(0)
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typic-
ký Zelenkův humor, nadsázka a mystifikace. 
V hlavních rolích Ivan Trojan, Igor Chmela, Martin
Myšička, David Novotný
Režie: Petr Zelenka 

2. - 3. srpna
KÁŤA A ŠKUBÁNEK - 63 minut

9. a 10. srpna
KRTEK A WEEKEND - 61 minut

16. a 17. srpna
ČARODĚJNÉ POHÁDKY IV. - 63 minut

23. a 24. srpna 
KRAKONOŠOVY POHÁDKY I. - 68 minut

30. a 31. srpna 
KUŤÁSEK A KUTILKA - 64 minut

Změna programu vyhrazena 

Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Nový zlínský salon 2008 do 7. 9. 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
V. Nový zlínský salon 2008 do 7. 9.

12. BUDOVA TOVÁRNÍHO AREÁLU
V. Nový zlínský salon 2008 do 7. 9.

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

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

Zlín, budova radnice

Prázdninový salon - Smíšená prodejní výstava spolupra-
cujících autorů.
Bím, Born, Červinka, Hartinger, Kuklík, Velčovský,
Zeman, Zoubek, Svoboda, Rossí, Zábranský, Polcar...
Prázdninová otevírací doba: 10-17 hodin

Kafírna-galerie pod radnicí
Zuzana Honsová - Art naive, výstava obrazů 1. 8.-15. 8.
2008
A. Vojtek - Malíř Jižní Moravy - 16. 8.-31. 8. 2008
Otevřeno: Po-pá 10-19 hod., so 9-13 hodin
Kontakt: tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, 

www.galerieatelier.cz

GALERIE POD RADNICÍ

KRAJSKÁ GALERIE

DĚTEM

SENIORŮM

Sobota 30. - neděle 31. srpna v 19.30 hodin 
GONE BABY GONE
USA-2007-114 minut-krimi/drama-titulky-Falcon-(15)
Každý chce znát pravdu... jen dokud ji nenajde...
V hlavních rolích Casey Affleck, Michelle Monaghan,
Morgan Freeman, Ed Harris. Režie: Ben Affleck

Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel.: 577 103 284

V MĚSÍCI SRPNU N E H R A J E

tel.: 571 817 255

Od 1. srpna
SISSI A YETTI
Německo-2007-animovaná dobrodružná komedie-85 mi-
nut-český dabing-(0)
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě.
Světě tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani
pravda...
Hrají: (v českém znění) Lumír Olšovský (Sissi/Franz),
Josef Carda
Režie: Michael "Bully" Herbig

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA-2008-114 minut-dobrodružný-český dabing-Bon-
tonfilm-(0) 
Zlo se právě probudilo...
Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh,
John Hannah, Luke Ford
Režie: Rob Cohen

AKTA X: CHCI UVĚŘIT
USA-2008-105 minut-sci-fi thriller-titulky-Bontonfilm-
(12)
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším přípa-
dem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormál-
ních jevů. 
Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet,
Billy Connolly
Režie: Chris Carter

NEUVĚŘITELNÝ HULK
USA-2008-112 minut-akční-titulky-Bontonfilm-(12)
Vzteky zelený vědecký génius získal novou tvář...
Hrají: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt,
Robert Downey Jr.
Režie: Louis Leterrier

KUNG FU PANDA
USA-2008-90 minut-animovaná komedie-český dabing-
Bontonfilm-(0)
V líhni animovaných talentů studia DreamWorks se zro-
dil nový hrdina- mladý, neklidný, roztomilý a totálně ne-
šikovný pandí chlapík jménem Po...
Režie: Mark Osborne, John Stevenson

BATHORY 
ČR- 2008-140 minut-historický thriller-Bontonfilm-(12)
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nej-
dražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu 
krvavou legendu o Čachtické paní. 
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel
Roden, Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka,
Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Franco Nero
Režie: Juraj Jakubisko

JAK UKRÁST NEVĚSTU 
USA-2008-102 minut-romantická komedie-titulky-
Falcon-(0)
Tom je úspěšný, sexy a užívá si života. Vždy se může
spolehnout na svou okouzlující kamarádku Hannah. Vše
funguje až do chvíle, kdy si Hannah přiveze ze služební
cesty snoubence...
Hrají: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin
McKidd
Režie: Paul Weiland

ZAPOMENUTÝ OSTROV
USA-2008-96 minut- dobrodružný/rodinný-český da-
bing-Bontonfilm-(0)

GOLDEN APPLE CINEMA

KINO KVĚTEN

Malá Nim žije sama se svým otcem Jackem na ostrově
kdesi uprostřed Pacifiku. On zkoumá pobřežní plankton,
ona se baví vymýšlením dobrodružných výprav po ostro-
vě... 
Hrají: Abigail Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler, Mi-
chael Carman
Režie: Jennifer Flackett, Mark Levin

MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
PŘIPRAVUJE NA SRPEN PREMIÉRY

Od 7. srpna 
TEMNÝ RYTÍŘ
USA-2008-152 minut-akční/fantasy-titulky-Warner
Bros-(12 )
Vítejte ve světě bez pravidel... Batmanův boj se zločinem
je čím dál riskantnější. Temný hrdina se proto spojí s po-
ručíkem Gordonem a právníkem Dentem, aby s jejich
pomocí zbavil město Gotham City několika nebezpeč-
ných zločineckých organizací...
Hrají: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger
Režie: Christopher Nolan

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
USA- 2008-110 minut-akční komedie- Warner Bros-(12)
Po napadení velitelství americké zpravodajské tajné služ-
by je do záchranné akce nasazen i horlivý analytik
Maxwell Smart a poněkud nevyzpytatelná Agentka 99...
Hrají: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson,
Alan Arkin
Režie: Peter Segal

MAMMA MIA! 
VB-2008-108 minut-muzikál-titulky-Bontonfilm-(0)
Muzikál s písněmi skupiny ABBA 
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda
Seyfried. Režie: Phyllida Lloyd

Od 14. srpna
SEZNAMTE SE S DAVEM 
USA-2008-91 minut- dobrodružný/sci-fi-český dabing-
Bontonfilm-(0)
Brian Robbins a Eddie Murphy nás hodlají pobavit v ko-
medii o partě prťavých mimozemšťanů, kteří usilují o zá-
chranu své planety...
Režie: Brian Robbins

VALL - I
USA-2008-103 minut-animovaný/rodinný-český da-
bing-Falcon-(0)
VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač -
Imunizátor) je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu
lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Balí veškerý odpad do
úhledných kostek. Po sedmi stech letech ale trpí jistou
drobnou poruchou - vyvinula se u něj osobnost. Je pří-
šerně zvědavý, do všeho strká nos, ale je také trochu
osamělý...
Režie: Andrew Stanton

SIROTČINEC
Mexiko/Španělsko-2007-105 minu-thriller/horor-SPI-
(12)
Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství,
a spolu se svým manželem ho chtějí opravit a znovu ote-
vřít pro nemocné děti. Toto nové prostředí však probou-
zí u jejich syna zvláštní představivost..., ale je to jen
představivost? 
Režie: Juan Antonio Bayona

Od 21. srpna 
MÁJ 
ČR-2008-76 minut-filmová báseň-Bontonfilm-(12)
Výpravný historický film na motivy stejnojmenné básně
Karla Hynka Máchy
Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová,
Matěj Stropnický. Režie: F. A. Brabec

RUDÝ BARON 
Německo/Velká Británie-2007-120 minut-válečný/do-
brodružný-titulky-Bioscop-(0)
Jeho největším vítězstvím byla láska...
Hrají: Matthias Schweighöfer, Joseph Fiennes, Til
Schweiger, Lena Headey, Jan Vlasák a další
Režie: Nikolai Müllerschön

Od 28. srpna 
VESMÍRNÍ OPIČÁCI 
USA-2008-animovaný-komedie-český dabing-Bonton-
film-(0)
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tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz, 

www.filharmonie-zlin.cz

63. KONCERTNÍ SEZONA 2008 - 2009
Prodej předplatného pokračuje 18. srpna 
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty začíná 
1. září - www.filharmonie-zlin.cz

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

15. srpna 2008 ve 20.00
areál likérky R. Jelínek, Vizovice
VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ
Cigánski diabli, Lucie Bílá a Filharmonie Bohuslava
Martinů
Netradiční zpracování skladeb inspirovaných sloven-
ským, maďarským, ruským, řeckým folklórem, ale rov-
něž klasická, operetní, muzikálová, filmová a jazzová
hudba.

11. 9. - 6. 11. 2008
6. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Harmonia Moraviae
Osm koncertů duchovní i symfonické hudby za účasti
špičkových českých i zahraničních umělců.

20. 9. 2008 v 16.00 hodin
Koncert na nám. Míru
Budou uvedeny populární muzikálové melodie pod tak-
tovkou dirigenta Miloše Machka.

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA V LUHAČOVICÍCH
2. 8. - 19.30 hod. - hala Vincentka 
Návraty vítězů - vítězové minulých ročníků
Komorní orchestr Barocco sempre giovane 

4. 8. - 19.30 hod. - hala Vincentka 
I. Absolventský koncert 
klavírní doprovod Libuše a Radim Pančochovi 

6 . 8. - 19.30 hod. - Lázeňské divadlo 
II. Absolventský koncert
klavírní doprovod Libuše a Radim Pančochovi

7. 8. - 19.30 hod. - Lázeňské divadlo 
III. Absolventský koncert 
klavírní doprovod Libuše a Radim Pančochovi

8. 8. - 19.30 hod. - hala Vincentka 
GALA KONCERT
Hraje Václav Hudeček - housle 
Komorní orchestr Barocco sempre giovane 
Soprán Michyo Keiko
(další interpreti v jednání)

Předprodej bude zahájen 14 dní před zahajovacím kon-
certem.
Vstupenky si můžete zakoupit v Luhačovicích na uvede-
ných místech:
CA Luhanka:
denně 9 - 12, 13 - 20 hodin, tel.: 577 681 103
Luhainfo: po - pá 8 - 17 hodin, sobota 8 - 12 hodin, 
tel.: 577 133 980
Lázeňské divadlo: út - pá 14 -16 hodin a v den koncertu
hodinu před začátkem, tel.: 577 132 145. 

SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, 

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

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

Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše

MUZEUM

KONCERTY

FILHARMONIE B. MARTINŮ
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti

velký sál, malý sál a spojovací chodba
Do 31. srpna 
TAJEMNÝ JEDNOROŽEC
Výstava je putovní, tvůrci jsou z Moravského zemského
muzea Brno. Na této výstavě je zachycen vývoj vědy a lid-
ského vnímání přírody a tajemna, které nás obklopuje
čím dál méně. Setkáme se tu s kostmi Kyklopů a růz-
ných obrů (věda došla časem k poznání, že se jedná
o kosti mamutů, lebky slonů), rohy boha Amona (amoni-
ti), Petrovy jazyky (žraločí zuby), jednorožcem, bazilišky,
dráčky a spoustou jiných zajímavostí, které možná bo-
hužel už současná věda odhalila a racionálně pojmeno-
vala a vysvětlila. 

přednáškový sál
Výstava Takoví jsme byli... aneb muzika let minulých na
báječných gramofonech, rádiích, zesilovačích, magneto-
fonech a elpíčkách. Pro hudební nadšence z různých
žánrů - rocku, jazzu, blues... připravujeme sběratelské
a archívní hudební čtvrtky od 18 h.
Zakončení výstavy 2. září 2008 v 19 hod. pořadem
Jiřího Černého HUDBA KALIFORNSKÝCH HIPPIES
Kontakt: 
www.cdklub.net, tel.: 608 732 296, 606 375 534

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 ná-
vštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem vý-
roby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. 

Otevřeno: ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od
centra města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vy-
hlídka z věže a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice:
Hrady jihovýchodní Moravy
Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě

Otevřeno: denně kromě pondělí
květen-srpen - 10-12, 13-17 hodin
duben, říjen - SO, NE 10-16 hodin - ÚT-PÁ pouze objed-
nané návštěvy
září - SO, NE 10-17 hodin - ÚT-PÁ pouze objednané ná-
vštěvy 
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, tel.: 577 103 379
kastelan.malenovice@razdva.cz

Gahurova 5265, Zlín. 
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

Zápis do kurzů na školní rok 2008/2009
25. 8. - 29. 8. od 13.00 do 17.00 hodin.
Platba kurzovného v hotovosti při zápisu.
Dodatečný zápis 4. 9. od 13.00 do 17.00 hodin

Připravujeme kurzy na nový školní rok:
Jazykové kurzy:
- anglický jazyk - začátečníci

- mírně a středně pokročilí
- pokročilí
- pro seniory - začátečníky a mírně po-

kročilé 
- němčina, ruština, italština, francouzština
- přípravka z JČ a matematiky pro přijímací zkoušky na

SŠ

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ: 
zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách, rehabilitač-

DŮM KULTURY

ní kurz na balonech, cvičení od hlavy po paty, pilates pro
ženy nad 40 let, gynegymnastika, tai-či, pilates + jóga
posilování a formování postavy - kalanetika, aerobic,
body styling, kick box aerobic, fit ball, kondiční cvičení,
dance aerobic, pilates, pilates mix
škola šermu kordem pro začátečníky i pokročilé

Pohybové kurzy pro děti: 
dopolední cvičení rodičů s dětmi (od 2,5 do 5 let)
junior aerobic (od 5 do 14 let) 
sebeobrana pro kluky a holky (od 9 do 14 let)
klubíčko, pohádkové cvičení (od 3 do 5 let)
pohybová výchova (od 5 do 12 let) 

Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE 
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, 
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

SPORTOVNÍ TÝDEN PRO DĚTI (8-12 let)
4. 8.- 8. 8. si mohou děti zacvičit, podnikat výlety, hrát
hry a další sportovní aktivity pod odborným vedení lek-
torky Šárky Majtnerové.
Informace: 
tel.: 608 700 093 nebo majtnerova.s@seznam.cz

Do 15. 8. 
CANISTERAPIE V OBRAZE
Výstava fotografií přibližující činnost Canisterapeutic-
kého centra ve Zlíně, jež se za pomoci speciálně vycviče-
ných psů zabývá léčebnou terapií zaměřenou především
na handicapované děti, 2. etáž (denně do 22 hod.)

Do 15. 8. 
MAESOTORIC GRAZIANO CUBERLI 
Unikátní výstava italského umělce Graziana Cuberliho,
jenž pro vytváření svých netradičních děl používá zejmé-
na předměty denní spotřeby, které bývají obvykle vyha-
zovány (zátky, plechovky od nápojů, plasty, silikon), 
3. etáž (denně do 22 hod.)

Do 17. 8. 
OZVĚNY FESTIVALU
Výstava výtvarných děl dětí a mládeže, které vznikaly
v rámci doprovodného programu 48. ročníku Meziná-
rodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně,
16. etáž (denně do 22 hod.)

18. 8. - 29. 8. 
RALLY VE VZPOMÍNKÁCH
Autor výstavy Zdeněk Slaměník prostřednictvím fotogra-
fií a dobových článků mapuje (nejen) třicetiletou historii
zlínské Barum rally, 3. etáž (denně do 22 hod.)

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

EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského kon-
cernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech
20. století. Informuje také o satelitních městech baťov-
ského impéria (v pracovní dny 7-17 hod.)

Uvedený program je volně přístupný.

Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny
na terase (10-22 h) a restaurace ve 3. etáži (14-22 h, 
víkendy od 10 h).

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

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
Srpen: Co už umím s pastelkami a barvičkami - MŠ
Tečovice

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

BAŤŮV MRAKODRAP
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Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Srpen: Jako chameleon - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Obvodní knihovna Malenovice
Srpen: výtvarné práce žáků ZŠ Zlín-Malenovice,
Komenského

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA DO 31. 8. 2008
Ústřední knihovna
Oddělení pro dospělé čtenáře

pondělí - pátek 10 - 18 h
sobota zavřeno

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
sobota zavřeno

Zvuková knihovna
úterý 9 - 11 h

Čítárna a studovna bude uzavřena od 11. do 15. srp-
na.
Ostatní provozy Ústřední knihovny budou uzavřeny
od 11. do 22. srpna.

Obvodní knihovna Jižní Svahy
Oddělení pro dospělé čtenáře

pondělí 14 - 18 h
úterý 9 - 11 h, 14 - 18 h
čtvrtek 9 - 11 h, 14 - 18 h

Oddělení pro děti
pondělí, úterý, čtvrtek 13 - 16 h

Obvodní knihovna Malenovice
úterý, čtvrtek 9 - 11 h, 13 - 17 h

Obvodní knihovna Díly
středa, pátek 9 - 11 h, 13 - 17 h

Obvodní knihovny budou uzavřeny od 11. do 15. srp-
na.

Pobočka Podlesí
pondělí 14 - 18 h

Pobočka Letná
srpen provozní doba beze změny

Ostatní pobočky
srpen zavřeno

příspěvková organizace, 
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín

www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok
2008/2009 je k nahlédnutí na stránkách 

www.ddmastra.cz

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

e-mail: ddmzlin.sweb.cz

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Eva Horáková), tel.: 577 142 742,

e-mail: ivladikova@ddmastra.cz

I v dalším školním roce mohou maminky s dětmi využít
dopoledního hlídání a tvořivé dílny. Pokračujeme také
v pravidelných bowlingových setkáních. 
Přejeme Vám krásné, odpočinkem a sluníčkem prosyce-
né prázdniny a těšíme se na Vás v září! 

Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030, 

e-mail: m.rabek@ddmastra.cz

Zápis do sportovních zájmových kroužků v novém škol-
ním roce 2008/2009. Přihlaste včas své děti do tradič-
ních a oblíbených sportovních kroužků. 
Kompletní nabídku zájmových kroužků najdete v nabíd-
kovém katalogu - Brožuře 2008/2009 a na www.dd-
mastra.cz.

DDM ASTRA

Hledáme externí vedoucí pro vedení sportovních zájmo-
vých kroužků a pro výpomoc při pořádání sportovních,
turistických a ostatních akcí. 
Informace: 
Milan Rábek, tel.: 577 142 297, 723 318 030, 
milan.rabek@ddmastra.cz

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

Oddělení společenských věd a estetiky 
(Eva Kratinohová), 575 753 484, 
e-mail: kratinohova@ddmastra.cz

Hledáme externího pracovníka pro školní rok
2008/2009 na vedení zájmového útvaru HIP-HOP, dopo-
lední hlídání dětí.
V novém školním roce 2008/2009 opět otevřena:
Kalanetika s hlídáním dětí - čtvrtek 9.30-10.30 h., úte-
rý 9.00-10.00, 10.00-11.00 h.
Kalanetika pro studenty a dospělé - čtvrtek 18.30 -
19.30 h (cvičí se v DDM Astra, Jižní Svahy)
Keramika pro studenty a dospělé
Pinokio - dramatický kroužek pro děti - NOVINKA!

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

e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

Hledáme studenty, studentky pro vedení kroužků se
sportovním zaměřením.

Oddělení techniky 
(Eva Štěrbová) 575 753 486, 

e-mail: e.sterbova@ddmastra.cz

Od září 2008 nabízíme nové zájmové kroužky Audio-vi-
deo studio, Malý strážník, Tradiční řemesla, Lodní mo-
delář, Barbie. 

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

Prázdninový provoz střediska: 8.00 - 16.30 hod.

PRÁZDNINOVÉ DOVÁDĚNÍ
1. 8. - 8. 8., 11. - 15. 8.
Příprava soutěžního dne v Areálu zdraví (tábornické
uzlování a jiné dovednosti)
Soutěžní odpoledne s hledáním ztraceného pokladu
Obrácený den na středisku (výměna rolí)
Malování na chodníku
Turnaj ve stolním tenise
Pentague na zahradě
Výroba papírového robota
Soutěž o nejpovedenější obrázek
Hry (Dostihy a sázky, Osadníci z Katanu...)

TÝDEN REKORDŮ
18. - 22. 8.
Trefování se do kruhu
Soutěže s pingpongovým míčem
Silové soutěže aneb kdo vydrží nejdéle
Skládání zápalek do krabičky
Hry na zahradě

TÝDEN SOUTĚŽÍ
25. - 29. 8.
Tajenky a hlavolamy
Hra - "Kdo doplní nedokončené slovo"
Hasičské soutěžení "O nejvyšší komín" 
Překážková dráha na zahradě
Prázdninové hry v areálu zdraví

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

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

4. 8. - 8. 8. MC otevřeno v době 8 - 14 hod.
11. 8. - 15. 8. MC uzavřeno

MATEŘSKÉ CENTRUM

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

18. 8. - 22. 8. Putování s MC (výlety do okolí) - více na
www.mcmzlin.com

25. 8. - 29. 8. MC uzavřeno

Všechny pravidelné programy budou obnoveny až od zá-
ří, ve školním roce 2008/2009

2. 9. - 9-10 h Ukázková hodina "Angličtina pro ma-
minky" (mírně pokročilí), Mgr. S. Má-
čalová 

3. 9. - 14-16 h Seminář "Baby sings" - znaková řeč pro
batolata (přihlášky na tel.: 723 335 263
nebo michaela-babysings@seznam.cz)

8. 9. - 14-17 h Setkávání maminek s dvojčátky
9. 9. - 10-11 h Ukázková hodina Angličtina pro nej-

menší děti do 3 let - manželé Venterovi
15-16 h Ukázková hodina Angličtina pro děti 

3 - 6 let - manželé Venterovi 

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín, tel.+ fax: 577 042 214, 

www.september.cz, september@zlin.cz 

25. září v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín 
E. Ensler: Monology vagíny 
Dojemná, skandální i vtipná exkurze do světa žen.
Hrají: Dáša Bláhová, Anna Polívková a Míša Sajlerová 

9. října v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
I. Dousková: Hrdý Budžes
Veleúspěšná komedie z dob normalizace, aneb skvělá
Bára Hrzánová jako devítiletá žákyně Helenka Součková
Hrají: Bára Hrzánová, Marcela Šiková a Libor Jeník

29. října v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín 
N. Simon: PODIVNÝ PÁR
Chytrá komedie o ženách, které po rozpadu manželství
řeší, co dále se životem. 
Hrají: Jana Brejchová, Pavlína Filipovská, Lenka
Termerová/Alena Procházková, Jiří Ptáčník, Rudolf
Jelínek/Hanuš Bor a další. 

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

út a čt - cvičení pro ženy
po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h

Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 17.00 hod. 
Úterý - angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00

hod., vycházka turistického kroužku - odpo-
ledne

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

- ruština od 9.00 hod. - zdarma 
Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, 

šachy
Pátek - francouzština

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva ve
dnech 3., 17. a 31. 8. od 14 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 
13 hodin (aktuality, kultura, šipky, karty). 
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis. 

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
Pondělí 4. srpna v 10 hodin VELKÉ KINO
O RODIČÍCH A DĚTECH
ČR-2007-110 minut-Bioscop-(0)
Nová česká komedie navazuje na nejlepší tradice české
filmové komedie. Režie: Vladimír Michálek

SENIOŘI

AGENTURY

S rpen  v  ku l tu ře
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Středa 20. srpna ve 14 hodin VELKÉ KINO
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA-2007-102 minut-titulky-Bontonfilm- (15)
Texaského kongresmana Charlieho Wilsona (Tom
Hanks) znali všichni jeho kolegové z politiky jako požit-
káře a pohodáře se spoustou problémů, z nichž se doká-
že vždycky bravurně vykroutit. Ani omylem by je proto
nenapadlo, že by se mohl začít angažovat v "afghánské
otázce". 
Režie: Mike Nichols

Středa 27. srpna v 10 hodin GOLDEN APPLE CINEMA
KARAMAZOVI
ČR/Polsko-2008-113 minut-Cinemart-(0)
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typic-
ký Zelenkův humor, nadsázka a mystifikace. Příběh se
odehrává v současném Polsku. 
V hlavních rolích Ivan Trojan, Igor Chmela, Martin
Myšička, David Novotný 
Režie: Petr Zelenka 

POZOR, OPĚT VĚRNOSTNÍ BONUS! SCHOVÁVEJTE
VSTUPENKY Z KLUBOVÝCH PŘEDSTAVENÍ!
Po předložení 5 vstupenek na 5 různých filmových před-
stavení FKS (s datem od května 2008) dostanete 6. vstu-
penku ZDARMA.

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

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

Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, St 8 - 12 a 14 - 16,
V průběhu prázdnin bude provoz kanceláře částečně
omezen.

Rodinná poradna: Během prázdnin funguje pouze po-
radna přirozeného plánování rodičovství

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kur-
zy přirozeného plánování rodičovství na táborech a dal-
ších akcích - dle domluvy, informace v kanceláři. 

AKCE
Prázdninové aktivity pro školáky od 6 do 15 let - tři
týdny zajímavých akcí: 25. - 29. srpna, vždy od 8.00 do
16.00 h
Ještě je několik míst volných. Děti můžete přihlašovat
v naší kanceláři nebo prostřednictvím webových stránek. 

PŘIPRAVUJEME:
Tatinec na Bystřičkách: Dobrodružný víkend tatínků
s dětmi (prohlídka hráze, plavba na loďkách, hon na hři-
by, možná i koupání). Termín: 12. - 14. 9. Je možné se
již přihlašovat.
Nevšední táborák s exkurzí do vesmíru: Sejdeme se
v pátek 5. 9. v 17.30 na Lesní čtvrti za gymnáziem na
hřišti.
Exercicie pro ženy na Velehradě s MUDr. Krausovou.
Termín konání: 9. - 14. 9. Je možné se přihlašovat v na-
ší kanceláři.
Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé: Dva dopolední
kurzy po 1,5 hod. budou probíhat v sále Centra pro ro-
dinu. 
Rodičovství neznamená sociální vyloučení: Kurz je
určen pro maminky na mateřské dovolené. V průběhu
osmi setkání se pokusíme objevit rodičovství jako příleži-
tost k osobnostnímu i profesnímu zrání. Hlídání dětí za-
jištěno. Zahájení v září.
Motoráček: Kurz psychomotoriky. Bude probíhat v šes-
ti lekcích ve skupinách 4-6 dětí stejného věku v prosto-
rách Centra pro rodinu. Zahájení v září. Již nyní je mož-
né se přihlašovat. 
Sedmikrásek: Cvičení rodičů s dětmi na Orlovně (pon-
dělí a středa - dopoledne, čtvrtek - odpoledne). 

Kurz pro nastávající rodiče: Témata setkání:
Těhotenství a porod, Kojení a péče o dítě, Návrat plod-
nosti po porodu a plánování rodiny, Manželské vztahy po
příchodu dítěte. Kurz bude zahájen v září.

Příprava snoubenců: Cyklus sedmi setkání - vždy před-
náška a práce v malých skupinkách pod vedením man-
želských párů. V naší kanceláři se průběžně můžete hlá-
sit na kurz, který bude zahájen ve druhé polovině září. 

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN

Lesní čtvrť III/5443, Zlín, www.zas.cz, 
email: zas@zas.cz, 

tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)

VÝSTAVY:
Ivo Sumec: Maličkosti
Výstava potrvá do konce prázdnin.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
během prázdnin pouze v pondělí (kromě 4. 8.) a pátek
od 21.00 hod. do 23 hod. Pozorování mimo uvedené
dny pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na
Lesní čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolej-
busu č. 13. Aktuální informace na adrese www.zas.cz 

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

Provoz na středisku v srpnu: 
18. - 22. 8. 2008 17 - 20 hod.
25. - 28. 8. 2008 17 - 20 hod.

Informace, týkající se činnosti o prázdninách, najdete na
nástěnkách klubu.

V měsíci srpnu probíhají také tábory v Budkovicích
(Ivančice u Brna).

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník,
elektronické šipky, různé společenské hry, k dispozici je
také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstve-
ní a nealkoholické nápoje.

Pro dospělé:
Nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volej-
bal, keramika, sbor - viz nástěnky.

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
MANŽELŮ FELCMANOVÝCH 

ZÁPIS pro taneční sezonu 2008/2009 
Kurzy tance a společenské výchovy
Pro žáky středních a vysokých škol. Společenská výcho-
va a etiketa. Slevy na společenské oblečení.
Jen u nás se naučíte tolik tanců a krokových variací pro
Vás příjemnou a zábavnou formou.
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí) -
každoročně více než 100 dospěláckých tan. párů

Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportov-
ní společenský tanec. Profesionální vedení.

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

Prázdninová škola tance pro všechny věkové kate-
gorie 

13. 8. až 15. 8. děti 5 až 8 let
12. 8. až 15. 8. junioři od 8 let LAT
19. 8. až 21. 8. junioři od 8 let STT
25. 8. až 28. 8. mládež
16. 8. až 17. 8. dospělí (příprava na taneční sezonu)

Přihlašovací formulář na www.tkfortuna.cz !!!

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

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

TANEČNÍ ŠKOLY

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

HVĚZDÁRNA ZLÍN
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA

Tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz; 
www.orientalnitance.com

Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, 
II. NP)
Letní škola tance - srpen:

4., 6. 8 - Lekce orientálního tance; 
17 - 18.30 hod.

18., 20. 8. - Lekce orientálního tance; 
16 - 17.30 hod.

5. 8. - Jazz dance; 17 - 20 hod.
7. 8. - Jazz dance; 17 - 20 hod.

11., 12. 8. - Minikurz - Saidi - tanec s hůlkou;
17 - 19 hod.

13., 14. 8. - Drum solo; 17 - 19 hod.
18., 19., 20. 8. - Minikurz orientálního tance pro

úplné začátečnice; 18 - 20 hod.

5. 9. 2008 - 18 - 19 hod. 
- Ukázková hodina orientálního tance - ZDARMA
12. 9. 2008 - 18 - 19 hod. 
- Ukázková hodina Jazzového tance - ZDARMA
Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba si včas re-
zervovat místo!

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
tel.: 777 283 877, 775 141 123, 

tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

TANEČNÍ PODZIM 2008 
Zápis od 4. 9 do 6. 10. DK Zlín 12.00-16.30 hod. 

ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol,
až 20 tanců, novinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny),
stolování, etiketa v praxi! SKUPINOVÉ SLEVY! Slevové
kupony na oblečení pro naše žáky. 
Základní školy - Předtaneční výchova 
KURZY pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP,
mažoretková skupina od 4 let 
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk ne-
rozhoduje, bez obav přijďte tancovat a pobavit se s přá-
teli.
Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté 
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky
věk 8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachanta...
pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami.
Různé žánry, na věku nezáleží. 

D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8 - 17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP-HOP, STREET DANCE

Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123, 
tel.: DK: 577 210 318, 577 220 258, www. medilkovi.cz

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01

tel.: 608 751 645, www.delila.cz

Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tan-
ce. V průběhu těchto hodin se můžete seznámit nejen
s tanečními variacemi na arabské rytmy, ale také se na-
učit jednoduché a efektní choreografie. Kurzy jsou urče-
ny pro všechny věkové kategorie a všechny typy postav.
Přijďte mezi nás a alespoň jednou v životě na sebe nechte
působit kouzlo Orientu. První hodina je zdarma!

Nové kurzy od září pro všechny věkové kategorie, pro
všechny stupně pokročilosti
Přihlášky během srpna na tel.: 608 751 645, počet míst
omezen.
Výuka probíhá pravidelně v dopoledních i odpoledních
hodinách.

Ukázková a informační hodina pro začátečnice zdar-
ma proběhne v pátek 11. 9. 2008 

12. 9. Orientální diskotéka
- IH Moskva, taneční kavárna
Pro ženy, dívky a pro všechny, kteří se chtějí bavit.
Můžete se těšit na bohatý taneční program a vstup zdar-
ma.

Srpen  v  ku l tu ře
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HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI O.S.

Tel.: 607 606 928, www.kotata-zlin.cz

Nabízí v prvním pololetí pohybovou výuku pro děti
v těchto oborech:

KOŤATA 
Pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let, taneční přípravka

pro nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motiva-

ce, aerobic, manekýnky, Čepkov
3. Tančíme s Jasmínou - orientální tance a motivace, 

aerobic, dramatika
4. Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a sklad-

by, dramatika 

Sportovní KOCOUŘI
nejen pro chlapce od 3,5 do 7 let - 9. ZŠ
Všestranná sport. přípravka - florbal, hry, akrobacie, cvi-
čení na nářadí, kopaná

KORÁLEK
pohybová miniškolka - pro děti od 3 do 5 let
tanec a pohyb s výchovně vzdělávací výukou pro MŠ, 
2 hodiny dopoledne - Orlovna, středa, pátek

Kontakt: www.kotata-zlin.cz
Zápis telefonicky na č. 607 606 928 od 25. 8. 

Santražiny 4224, tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809, 
mobil: 739 141 082, www.idomino.eu, 

e-mail: info@idomino.eu

ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 se usku-
teční ve dnech 18. 8. - 12. 9. 2008.
Přihlášky přijímáme na tel.: 577 218 708, 739 141 082
nebo osobně v kanceláři organizace DOMINO.

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ:
Využijte nabídky posledních volných míst na pobyto-
vé a příměstské letní tábory. 
Kompletní nabídku najdete na našich internetových
stránkách www.idomino.eu, včetně online přihlášky, ne-
bo v kanceláři organizace DOMINO.

Miniškolka po dobu letních prázdnin - pro děti ve vě-
ku 1 - 6 let, jejichž školka či jesličky jsou o prázdninách
zavřené. Program na každý pracovní den od 7.30 do
16.00 hod. Výchovný a zájmový program. Individuální
přístup. Profesionální pedagogové. Omezený počet míst.
Nutnost telefonicky objednat! Děti budou přebírány
v 7.30 hodin přímo v Mraveništi, zde si je mohou také ro-
diče vyzvednout do 16 hodin.

BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - MRAVENIŠTĚ - nově otevřené pro-

story v samém centru města!!! - tel.: 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844

Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí - rodiče
s dětmi od 1 do 3 let.
Hrátky s angličtinou - od 1 roku věku dítěte 
Angličtina pro maminky - s hlídáním dětí
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do
kolektivu 
Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat - od 6 týd-
nů
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší - od 2 let
Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dět-
mi od 1 roku
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistent-
ka Romana Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Herna v Mraveništi

TANEČNÍ ŠKOLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOMINO
tel.: 603 508 153
Pohybové kurzy pro děti od 3 let a mládež do 18 let (hip
hop, disko dance, free style, pohybová a taneční výchova
pro nejmenší děti...). 
Děti jsou rozděleny do oddělení podle věku a tanečního
zaměření.

DOMINO

CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
tel.: 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: 
Správňáci -sportovní klub pro kluky, florball, angličtina,
hra na flétnu, keramika, výtvarný kroužek, počítačový
kroužek, dramatický kroužek, žonglérský klub. 

Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
E-mail: poradna@idomino.eu
Služby: herna, odborná knihovna, pc učebna, internet

Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu

Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena
365 dní v roce a patří k nejoblíbenějším zahradám
v republice. Rozlehlé přírodní expozice se společným
chovem více druhů zvířat, unikátní tropická hala
Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zá-
mek Lešná i krásný park nabízejí nezapomenutelné
zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.
Originalitou zoo je rozčlenění areálu podle jednotli-
vých kontinentů. Za jeden den procestujete Afriku,
Asii, Austrálii a Jižní Ameriku a seznámíte se s 210
druhy zvířat. Mezi ta nejatraktivnější patří sloni, žira-
fy, nosorožci, gorily, lachtani, lvi, tygři, mravenečníci,
tučňáci, papoušci a řada dalších.
Na konci května byla slavnostně otevřena nová mo-
derní expozice pro plameňáky růžové. Plameňáci se
tak přestěhovali ze zámeckého jezírka do dolní části
lešenského areálu poblíž pavilonu slonů.
Z nejnovějších přírůstků se můžete těšit např. na
mládě kotula veverovitého, samečka velblouda dvou-
hrbého nebo pětici malých antilop jeleních.
Ke vstupu do zahrady můžete během prázdnin i mě-
síce září využít jak hlavní pokladny, tak i sezonního
vstupu.
V srpnu probíhají každý den u vybraných expozic
oblíbená komentovaná krmení, která se řídí dle
daného časového harmonogramu. Těšit se na ně
můžete každý všední den včetně víkendů a stát-
ních svátků. Jejich přesný rozvrh i vše ostatní 
najdete na našich internetových stránkách
www.zoozlin.eu. V září je pak tato služba poskyto-
vána pouze o víkendech a státních svátcích.

Otevírací doba zoo (duben - září):
areál zoo: 8.30 - 18.00
pokladna: 8.30 - 17.30

Otevírací doba zámku Lešná (srpen):
všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 17.00
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 18.00

Vstupné: 
dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč

Chráněné pracoviště Charity Zlín, 
Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín 

Tel.: 577 240 036, mobil: 737 504 258 
e-mail: chp.zlin@charita.cz, www.zlin.charita.cz

Do 6. 8. trvá první prodejní výstava dvouletého Míši
Kunsta Kouzelná pohádka, uskutečněná za podpory ne-
jen výtvarně nadané maminky Markéty. Výtěžek z prode-
je vystavených obrázků poputuje na Dětský domov
Burešov. 

7. 8. v 17 hodin zahájení výstavy olejomaleb Rudolfa
Čuříka pod názvem "Ohlédnutí". 
Výstava potrvá do 3. září.

Prodejna - stálá prodejní expozice dárkových předmětů
chráněných dílen z celé Moravy (svíčky, sklo, keramika,
suchá vazba, polštářky a kapsáře, koberečky...), výtvar-
ných děl autorů L. Dostála, P. J. Lešťanského, V. Ka-
hovcové, výtvarníků sdružení Valašský názor, kerami-
ky E. Syslové, J. Macečkové (kurzy točení na kruhu 
tel.: 732 502 771) a dalších.

CHARITA ZLÍN

ZOO ZLÍN

Kavárna - každý měsíc nová výstava, kreativní tvorba,
přátelská setkání, rodinné oslavy, zakázková cukráren-
ská výroba - drobné cukroví, koláčky a dorty - (příjem ob-
jednávek 733 205 593); Úterý - čerstvé listové těsto a kor-
pusy na laskonky a rakvičky; čtvrtek - domácí slané
tyčinky.

Nově otevřený dětský koutek potěší děti i rodiče...
V prostorách možnost rodinných či pracovních setkání,
oslav, školení i s občerstvením.
Pondělí - pátek 10 - 20 hodin
Sobota a neděle 13 - 18 hodin

Benefiční aukce uměleckých předmětů pro pracoviště na
www.zlin.charita.cz 

KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU
tel.: 737 504 258
16. 8. v 9.00 hod. "Malování na hedvábí" - tentokrát
obráceně (cena do 200 Kč)
Kreativní setkání je určeno všem věkovým kategoriím!

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Poradna pro ženy a dívky provozuje klub pro ženy střed-
ního věku - RÚT.
V budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně
Katakomby od 15.30 do 18.00, každý 1. a 3. pátek v mě-
síci.
29. 8. Zahájení 6. sezony klubu tradičně táborákem
(v případě dobrého počasí) na zahradě u Boženky. S se-
bou špekáček, vodu, dobrou náladu...
Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny
"Terapie pevným objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou
z Veselí n. M.
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 
577 222 626, 603 213 838 nebo objednat na e-mail: po-
radnaprozeny@quick.cz. 

SÁRA - KLUB PRO ŽENY
Nově vznikající klub pro svobodné a nezadané ženy ko-
lem třiceti...
Scházíme se od července vždy 1. a 3. pátek v měsíci od
19.30 hod v klubovně Katakomby (budova Regina),
Divadelní 6, Zlín. Jste srdečně zvány!
1. 8. Setkání s krásou...
(Setkání s kosmetikou, líčení zdarma... Tipy a triky na-
šich babiček aneb jak být krásná...)
15. 8. Tvořím, tvoříš, tvoříme...
(Vytvořila jsi nějaké dílo? Přines na podívanou... a co si
dnes vyrobíme? Inspirace pro Vás, nápady a tipy na trá-
vení volného času arteterapií...)

Připravujeme na září: Jak žít bezpečně? (povídání o tom,
jak se cítit bezpečně nejen večer na ulici, ale i v životě...) 
Kontakt: www.sara.yc.cz , sara.klub@seznam.cz, koor-
dinátorka klubu: tel.: 777 889 078

VÝTVARNÉ KURZY
VĚRA MACHALÍNKOVÁ • TELEFON 728 989 184 

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO - PRŮMYSLOVÁ
KATEDRA DESIGNU VE ZLÍNĚ, 

ul. Zahradnická, III. etáž, uč. 314

NABÍDKA KURZŮ - PRÁZDNINY: 
KRESBA PODLE MODELU (FIGURA, HLAVA, ZÁTIŠÍ)
25. - 30. 8. vždy od 16.30 do 19.30 hod. 
Vyučuje René Hábl, ak. malíř.
Cena 1100 Kč, jednotlivá lekce 200 Kč (3 hod.)

MALÍŘSKÉ TECHNIKY
olej, tempera, akvarel (intenzivní kurz denně) (po - so) 
25. - 30. 8. od 16.30 do 19.30 hod.
Vyučuje René Hábl, akademický malíř 
Cena: oba termíny 2 700 Kč (36 hod.) - 1 termín 1500 Kč
(18 hod.) 

Zápis do výtvarných kurzů na školní rok 2008/09 
bude probíhat ve dnech 25. - 28. 8. (Po - Čt) od 16.00 do
18.30 hod. v prostorách VŠUP - III. etáž

KURZY

PORADNY A KLUBY

S rpen  v  ku l tu ře
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Srpen  v  ku l tu ře
Nabídka výtvarných kurzů na školní rok 2008/09 
Výtvarné kurzy pro děti (5 - 16 let) - září 08 - leden 09
Po 15 - 16.30 hod., zahájení: 8. 9.
St 15 - 16.30 a 16 - 17.30 hod., zahájení: 10. 9.
Pá 14.30 - 16.00 a 16.00 - 17.30 hod., zahájení: 12. 9. 
Cena: 1 100 Kč

Večerní kresba podle modelu pro studenty i veřejnost
model figura - vyučuje René Hábl, akademický malíř 
příprava na talentové zkoušky
Pá 18.15 - 20.45 hod., zahájení: 12. 9. 
Cena: 2 100.- (září 08 - leden 09) 

Kresba a modelování pro studenty i veřejnost
Příprava na talentové zkoušky
St 18 - 20.30 hod., zahájení: 5. 11. 
Cena: 1 700 Kč (33 vyuč. hod.) 

Malířské techniky pro začátečníky 
- tempera, olej, akvarel
Po, Út, St, Pá vždy od 18 do 20.30 hod.
Zahájení: po - 6. 10., út - 7. 10., st - 1. 10., pá - 3. 10. 
Cena: 2 600 Kč (říjen 08 - leden 09), materiál a podkla-
dy v ceně 

Knihařský kurz pro začátečníky - (říjen 08 - leden 09)
Pasparty, vazba knih a časopisů, vyučuje zkušený 
knihař 
čt 19 - 21.30 hod., zahájení 2. 10. 
Cena: 1 500 Kč 

Kontakt: 
Věra Machalínková, tel.: 728 989 184, výuka je v prosto-
rách VŠ umělecko-průmyslové, katedra designu ve Zlíně,
ul. Zahradnická, III. etáž. uč. 314        

IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených
dětí a mládeže "Chceme žít s vámi".

II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz

tel.: 577 019 912, 577 434 602

Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném cent-
ru Slunečnice

Program začíná v září 2008

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Novinka: internet WIFI připojení - zdarma pro hosty
kavárny
Letní provozní doba:
Pondělí - pátek 14 - 21 hod.
Sobota - neděle zavřeno
Kavárna uzavřena z důvodu dovolené do 1. 8.

Chráněná dílna kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
Provozní doba:
Pondělí - pátek 9.00 - 17.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno
Kontakt: 739 713 743

MALBY NA HEDVÁBÍ 
Výstava "Nápady z hůry" malby na hedvábí, které vy-
tvořila Petra Tománková - Munsterová potrvá do kon-
ce srpna v prostorách čajovny a kafírny "Orchidea",
Sadová 3049, Zlín.
Kontakt: tel.: 777 071 935

ANGELICA STUDIO
7. 8. - Jiřinka Polepilová- Řešení zdravotního stavu
na tělesné, duchovní úrovni včetně odblokování přes
automatickou kresbu. Výklad karet.
11. 8. - Karel Břečka - Odstraňování duševních a fy-
zických problémů metodou návratu do minulých ži-
votů.
14. 8. - Dalibor Anderle - Diagnostika zdravotního
stavu na přístroji Oberon titanium profesionál.V ce-
lostní medicíně patří tato diagnostika k nejmoderněj-
ším.

RŮZNÉ

SLUNEČNICE

21. 8. - Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňo-
vání duševních, fyzických a partnerských problémů
pomocí vaší karmy. Detoxikační programy.
Masáže - klasické, relaxační, aromatické 
Přihlášky do poraden a objednávky masáží,  individu-
ální poradenství výběru produktů na bázi staré čín-
ské a tibetské medicíny na mob. 731 127 170 nebo
osobně v kanceláři.
Kontakt: 
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťov-
nou Generali), 
tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

STARÝ DOBRÝ WESTERN 
Ve dnech  1. a 2. srpna 2008 se na Bystřičce - pře-
hradě koná již desátý ročník country festivalu STARÝ
DOBRÝ WESTERN. 
Jubilejní ročník přivítá na svých pódiích mezi jinými
Country Michala Tučného revival Brno, Minaret
Slaný, Taverna Prostějov, Svaťa Kotas Band Brno,
Blueground Praha, Karel Zich Revival Valašské
Meziříčí, Stráníci & Mira Ošanec Litvínov,  Nešvilský
krúžek Brno, Blue Gate Plzeň, Reliéf Praha, Johnny
Brno, The Colt (Spišská Nová Ves SR) nebo pořádají-
cí kapelu Gympleři Vsetín, BG styl, Modrotisk, Věra
Martinová, v sobotu začnou hvězdy vystupovat již od
13 hod. 
V programu vystoupí Wabi Daněk, Nezmaři, Taxmeni,
Naďa Urbánková s kapelou Bokomara a závěr festiva-
lu bude patři hitům v podání Petra Spáleného za do-
provodu kapely Apollo.
Celý festivalový víkend bude probíhat ve stylu count-
ry & western a nebude chybět ani spousta doprovod-
ného programu.
Kontakt: www.starydobrywestern.cz

3. TRUCK SRAZ ZLÍN
Třetí setkání všech příznivců velkých vozů pod již tra-
dičním názvem "Truck Sraz Zlín" proběhne ve dnech
29. 8. až 31. 8.  ve Zlíně a v Březůvkách, v areálu
Kapřín. V pátek 29. 8.  budou od 19 hod. vystaveny
trucky na náměstí Práce ve Zlíně, na parkovišti na 
ul. Gahurova. Budou zde k vidění americké kamiony,
vyprošťovací speciály a trucky lakované airbrushem.
Ve 21 hod. pořadatelé slibují spanilou jízdu osvětle-
ných trucků městem směrem Zlín-centrum, tř. T. Ba-
ti, ul. Štefánikova, ul. Osvoboditelů směr Kudlov
a dále do Březůvek. 
V sobotu 30. 8.  bude akce pokračovat v areálu
Kapřín v Březůvkách. Kromě bohatého programu
v Březůvkách se mohou  návštěvníci těšit na atrak-
tivní spanilou jízdu všech zúčastněných posádek. Po
celý den je připraven doprovodný program jak pro sa-
motné truckery, tak pro širokou veřejnost. Ani letos
nebudou chybět soutěže a atrakce pro děti, dopro-
vodný program Rádia Zlín, možnost občerstvení, ná-
vštěvníci budou mít možnost zvolit nejkrásnější truck
a ve večerních hodinách se mohou těšit na noční svě-
telnou truck show, rockotéku a ohňostroj.
Zajištěna bude i kyvadlová doprava z Kudlova (koneč-
ná MHD č. 32) do Březůvek a zpět.
Kontakt: www.truck-sraz-zlin.cz.

KONCERT BIG BANDU ZLÍN 
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka BIG BAND
Zlín zve všechny příznivce dobré taneční hudby na
koncert, který se koná 24. 8. od 10.00 hodin na ná-
městí Míru ve Zlíně. 

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
Kruh Zlín pořádá 14. 8. v 17.00 hodin v kinosále
Centroprojektu veřejnou přednášku Apokalypsa
dneška, přednáší Petr Soldán. 

PŘÍRODNÍ LÉČENÍ ÚČINNOU METODOU 
Léčitelka Kateřina Treiberová léčí fyzické i psychické,
akutní nebo chronické nemoci během krátké doby,
a odstraní skutečnou příčinu bolestí a nemocí.
Zasvěcuje kdykoliv, individuálně do Reiki (I. až III.
certifikát a učební materiály)
Kontakt: 776 356 092 

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se koná
5. a 26. 8.  od 16.30 do 19.45 hod. v Domě kultury,
Gahurova 5265, Zlín, uč. 317. Uvedení pro nové zá-
jemce vždy od 16.30 hod. 
Kontakt: 
Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

7. června
Marian Hajtr, Diana Lurdes Alván Rodríguez (Zlín, Peru)
Miloš Srovnal, Magda Andrýsková (Náměšť na Hané, Zlín)
Petr Kovář, Kateřina Němcová (Zlín, Zlín)
Zdeněk Kroča, Eva Kostková (Zlín, Pozděchov)
Ladislav Slovák, Helena Témová (Zlín, Zlín)

13. června
Karel Vymazal, Martina Zikmundová (Zlín, Otrokovice)
Jiří Jorda, Božena Večerková (Zlín, Zlín)
Libor Brauner, Jana Polepilová (Biskupice, Zlín)
Petr Síleš, Blanka Blažková (Zlín, Praha)

14. června:
Marek Mandík, Petra Hořčicová (Brno, Zlín)
Josef Babíček, Romana Mokrošová (Zlín, Zlín)
Josef Batík, Martina Grňová (Zlín, Zlín)
Jan Sanislo, Alena Ventrčová (Zdounky, Zlín)
David Polcer, Hana Šaurová (Fryšták, Zlín)
Miroslav Pagáč, Markéta Ośliźloková (Tečovice, Zlín)
Jiří Chalupník, Stanislava Křenovská (Zlín, Zlín)
Michal Pochylý, Lucie Hilbertová (Kunovice, Zlín)
Jiří Polomík, Petra Vyoralová (Sazovice, Zlín)
Jiří Mikel, Lucie Polášková (Zlín, Zlín)

21. června:
Pavel Jadrníček, Jolana Kovaříčková (Zlín, Zlín)
Oldřich Bár, Ivana Smejkalová (Zlín, Zlín)
Martin Vrána, Hana Koutková (Brno, Zlín)
Pavel Málek, Dana Cholastová (Zádveřice-Raková, Zlín)
Martin Rek, Eva Gregušová (Zlín, Zlín)
Jaroslav Machovský, Vendula Kajšová (Bratřejov, Zlín)
Michal Krček, Vendula Bednaříková (Zlín, Zlín)
Marek Šlapanský, Hana Janíková (Zlín, Zlín)
Michal Ordelt, Žaneta Struhařová (Zlín, Zlín)

28. června:
Jiří Červinka, Romana Jandíková (Zlín, Zlín)
Lukáš Pelikán, Tereza Myslíková (Olomouc, Zlín)
Michal Babík, Ludmila Olejníková (Zlín, Polichno)
Patrik Bednařík, Kateřina Luňáčková (Lukov, Zlín)
Marek Skládal, Karina Kotková (Zlín, Zlín)
Libor Kašík, Aranka Vašíková (Zlín, Lutonina)

13. 6. 2008
Filip Navláčil, nar. 26. 3. 2008, Hluboká
Kristýna Doležalová, nar. 28. 3. 2008, Zálešná
Daniel Krupa, nar. 28. 3. 2008, Podlesí
Lukáš Hlobil, nar. 25. 3. 2008, Česká
Marek Čajan, nar. 1. 3. 2008, Pod Rozhlednou
Vanesa Balusková, nar. 14. 12. 2007, Středová
Jakub Hutěčka, nar. 25. 3. 2008, Slunečná
Sabina Zemanová, nar. 27. 3. 2008, Pod Mlýnem
Jan Michlík, nar. 21. 3. 2008, tř. T. Bati
Natálie Brablcová, nar. 26. 3. 2008, bří Sousedíků
Gabriel Majer, nar. 18. 3. 2008, M. Alše, Prštné
Kristýna Lábska, nar. 1. 4. 2008, Zálešná
Anna Salajková, nar. 29. 3. 2008, Svárovec, Malenovice
Karolína Ježková, nar. 1. 4. 2008, Jílová
Jan Král, nar. 18. 3. 2008, Komenského, Malenovice
Lukáš Netočný, nar. 3. 3. 2008, tř. T. Bati
Adéla Vykoukalová, nar. 30. 3. 2008, U Řadovek, Štípa
Michal Kříž, nar. 15. 3. 2008, Zálešná
Alena Seidlová, nar. 27. 3. 2008, Háje, Kudlov
Martin Janča, nar. 14. 3. 2008, U Trojáku

20. 6. 2008
Adéla Hamrlíková, nar. 29. 3. 2008, Sokolská
Filip Trtek, nar. 8. 4. 2008, Podlesí
Denis Oulický, nar. 13. 4. 2008, Podlesí
Kateřina Tupá, nar. 9. 4. 2008, Polní
Samuel Zábranský, nar. 7. 4. 2008, Na Honech
Martin Kadlec, nar. 30. 3. 2008, Nad Stráněmi
Ondřej a Patrik Vašíkovi, nar. 7. 4. 2008, Nad Ovčírnou
Petra Bartoníková, nar. 10. 4. 2008, Filmová, Kudlov
Antonín Buráň, nar. 14. 3. 2008, Okružní
David Žídek, nar. 11. 4. 2008, Středová
Aneta Hradilová, nar. 10. 4. 2008, Obeciny
Zita Vaňatková, nar. 13. 4. 2008, Kotěrova
Ema Vopařilová, nar. 15. 4. 2008, Ke Křibům 
Jan Frýdl, nar. 10. 4. 2008, Budovatelská
Martin Dynka, nar. 7. 4. 2008, Kamenná
Eliška Holoubková, nar. 14. 4. 2008, Mlýnská, Malenovice
Eliška Suchánková, nar. 10. 4. 2008, tř. Svobody, Malenovice 
Kristiana Konečná, nar. 4. 4. 2008, Mlýnská, Malenovice

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - ČERVEN 2008

JUBILANTI – SRPEN 2008

90 let Červenková Ludmila
Remešová Marie
Veselá Emilie
Jirousek Zdeněk     
Zlý Václav     
Libigerová Štěpánka
Lorencová Jarmila         
Plášková Libuše          

91 let Poláchová Marie             
Zbořilová Berta              
Smékalová Marie           
Rudleová Božena           

92 let Votánková Marie            
Hlaváčková Jindřiška     
Sedláček Antonín           
Vinklerová Anna            

93 let Polášková Marie             
Polanská Ludmila          

94 let Mikeštíková Marie          
Karlík František             
Navrátilová Marie           

95 let Ondroušek Václav          
Prokopová Růžena         

98 let Vašátková Ludmila



předplatné tel.: 577 636 206 / pokladna tel.: 577 636 207
prodej@divadlo.zlin.cz / www.divadlo.zlin.cz

prodej v pokladně divadla i v srpnu
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Milan Uhde – Miloš Štědroň

BALADA PRO BANDITU

Jan Mikulášek, Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

Fan Vavřincová
EVA TROPÍ HLOUPOSTI

Michal Viewegh
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Alois a Vilém Mrštíkové
ROK NA VSI

Tankred Dorst
MERLIN aneb PUSTÁ ZEM

Jaroslav Hašek
ŠVEJK

Miloš Macourek
OPICE ŽOFKA
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Osmý ročník festivalu hudby Zlínský
Woodstock se letos koná v sobotu 2. srpna
v areálu firmy VLW pod malenovickým hra-
dem. 

"Hlavními hvězdami letošního ročníku
jsou Hradišťan s Jurou Pavlicou a Fleret
s Jarmilou Šulákovou. Česká folková stáli-
ce Nezmaři letos slaví už 30 let a připomene
to i v Malenovicích," přibližuje osu programu
festivalu jeho dramaturg David Němeček.

Z ostatních kapel a interpretů se od 16
hodin vystřídají na podiu folková skupina
Rovnátka, písničkář Jiří Smrž (získal přede
dvěma lety prestižní ocenění Anděla),
Odpolední směna s Karlem Markytánem,
Blankou Táborskou a Pavlem "Kačesem"
Husárem a šestičlenné bluegrassové sloven-
ské uskupení Grasscountry Drive a James
Evans Band, jehož kapela představuje
"energetickou hudební smršť" z britských
ostrovů ve spolupráci se slovenskými hu-
debníky.

Každým rokem získává tento letní projekt
na popularitě, což dokazují i předešlé roční-
ky. Hráli zde například Ivan Hlas, Vladimír
Mišík & Etc., Pavel Bobek, Druhá tráva a řa-
da dalších. Loni tam oslavila své třicetiny
skupina AG Flek. 

Po loňském festivalu prohlásil výstižně je-
den z pořadatelů Radim Hrubý: "Zlínský
Woodstock pořádáme v areálu podhradí pra-
videlně. Prostory jsou ještě sice hodně zde-
vastované, ale naší snahou je vrátit do ruin
život." Návštěvníci letošních akcí v maleno-
vickém podhradí mohou potvrdit, že se to
pořadatelům daří. Každým rokem se pro-
stranství vylepšuje a již dnes má svou neo-
pakovatelnou atmosféru, což potvrdila i řada
účastníků červnového Koncertu pro Surya.

Jarmila Trávníčková

Malenovické  podhradí
opět ožije hudbou

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
V rámci letošní kampaně Dne Země

mohli návštěvníci ekojarmarku zhléd-
nout divadelní představení "Máme rá-
di čistý vzduch", které připravila
Základní škola Křiby a Hudební škola
YAMAHA. Protože se jednalo o velmi
působivé vystoupení, požádali jsme
o jeho textový záznam. Se svolením
škol tedy otiskujeme a věříme, že tak-
to upravený příběh bude promlouvat
i k Vám čtenářům. 

MÁME RÁDI ČISTÝ VZDUCH
Na jedné planetě žili zvláštní lidé.

Jediné, po čem toužili, byly obchody plné
věcí. Aby mohli mít vše, co si umanuli,
museli vědci ve velkých laboratořích vy-
myslet, jak to zařídit. A tak se stalo, že
jeden z nich objevil nový zázračný plyn,
který lidem pomáhal chla-
dit potraviny. Pojmenoval
ho Freonem. Mohli ho vy-
užívat při výrobě umělých
hmot, hraček, sprejů s vo-
ňavkou nebo barvou.
Brzy nescházel v žádném
z obchodů. Tvářil se přá-
telsky a sloužil lidem k je-
jich spokojenosti. Jenže
ve skutečnosti to bylo ji-
nak. Užíral se zlostí, pro-
tože lidé po něm chtěli
stále víc a on neměl chvíli
klidu. Léta plynula a on
kul plány na útěk. Lidé
byli tak spokojeni se služ-
bami Freona, že je vůbec
nenapadlo jej hlídat. A tak se stalo, že
Freon pomalinku a potichu utíkal, až
z něj vysoko na obloze vyrostl freonový
mrak. Věděl, že sám nezmůže nic, proto
se spojil se zlobivými slunečními paprs-
ky, které se normálně nemohly dostat
dolů k lidem. Bránila jim v tom ozónová
vrstva, ta obaluje a chrání celou planetu.
Škodlivé sluneční paprsky půjčily freono-
vému drakovi své zuby a ten jim za od-
měnu vykousal do ozónového obalu díry,

kterými pronikly a pálily vše živé.
Zvířátek ubývalo, semínka rostlin raději
zůstala v zemi a lidé nevycházeli se
svých domovů nebo se celí zabalili do
oblečení a nasadili si brýle s UV filtrem.
Až jednou přišel chytrý mládenec, který
hledal pomoc v knihách. A měl pravdu.
Za všechno si mohou lidé sami. Kdyby
nevyráběli tolik freonů, nevykousal by
drak díry do ozónové vrstvy. Lidičky
v království čekala spousta práce, mu-
seli zavřít všechny továrny, kde se vy-
ráběly freony, museli posbírat všechny
spreje a ledničky a nahradit je takový-
mi, co planetě neubližují. Když se tak
stalo, drak začal slábnout, zmenšovat
se, až zmizel docela.

S drakem zmizely i díry na obloze, a tak
se lidé, zvířata a rostlinky už nebáli.

V září připravujeme ve Zlíně na velmi
podobné téma "Čistý vzduch všem" další
skvělou kampaň Evropský den mobility
a Evropský den bez aut. Podrobnější in-
formace získáte na webových stránkách
www.mestozlin.cz, odkaz - životní pro-
středí - EVVO - akce pro veřejnost, nebo
na telefonu 577 630 199.

Ing. Dagmar Šimková, 
Odbor životního prostředí 

a zemědělství MMZ

Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně na
Vršavě pořádá již III. setkání útulkových psů
a jejich nových pánů. Zájemci o účast na ak-
ci, která se uskuteční 20. září 2008 v areálu
útulku, mohou získat bližší informace na te-
lefonním čísle 577 244 444. Vyplněnou při-
hlášku, kterou zájemci obdrží i prostřednic-
tvím e-mailové adresy utulekzlin@volny.cz,
je třeba odevzdat či zaslat do útulku nej-
později do 20. srpna. 

Psi, s jejichž účastí na setkání majitelé po-
čítají, musí být odčerveni a řádně navakci-
nováni, vakcinace přitom nesmí být starší 1
roku a mladší 3 týdnů přede dnem konání
akce. Zvířata, jež mohou být potenciálně
konfliktní, musí mít náhubek. 

Zkušenosti z předchozích dvou ročníků
ukazují, že setkání, jehož součástí bude i le-
tos cvičení na překážkové dráze a další hra-
vé aktivity, jsou obohacením jak pro psy, tak
i pro jejich pány. Ti si mohou mezi sebou vy-
měnit nové zkušenosti a postřehy, týkající
se péče o bývalé svěřence útulku, ale mohou
také pomoci radou těm, kdož se zamýšlejí
nad tím, že by si v útulku rovněž mohli vy-
brat nového kamaráda.

Během setkání budou moci návštěvníci
pomocí anketních lístků vybrat, který z ma-
lých, středních či velkých psů se jim na ak-
ci nejvíce líbí, a majitelé vítězných psů si pak
odnesou poháry a další ceny, například gra-
nule nebo drobné pamlsky. Všichni zúčast-
nění pak získají diplom na památku. -pm-

IIIIII..  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  ÚÚTTUULLKKOOVVÝÝCCHH  PPSSŮŮ

„Růžové“ občanské průkazy letos končí
Občanským průkazům bez strojově či-

telné zóny končí na letošního Silvestra
platnost. Jedná se o "růžové" občanské

průkazy typu karta, které byly vydány
do 31. prosince 2003. Držitelé těchto 
občanských průkazů musí požádat nej-
později do 30. listopadu o jejich výměnu.
Výjimku mají občané narození před 
1. lednem 1936.

Požádat o nový občanský průkaz mo-
hou lidé na kterémkoliv matričním 
úřadu po území celé republiky. Ve Zlíně
sídlí pracoviště v Prštném na L. Váchy
602. Při žádosti o výměnu musí občan
na úřad přinést stávající občanský prů-
kaz a jednu fotografii, která zachycuje
současnou podobu žadatele. Žádost
a doklady potřebné pro vydání občan-
ského průkazu může za občana předlo-
žit jiná osoba, která se nemusí prokazo-
vat plnou mocí.

Pokud občan nesplní zákonnou povin-
nost vyměnit občanský průkaz, dopustí
se přestupku, za který mu může být
udělena pokuta.

Za první pololetí letošního roku bylo
na oddělení správním vydáno již 6 258
nových občanských průkazů. Za stejné
období byly 430 občanům uděleny po-
kuty za porušení jejich povinností v sou-
vislosti s občanským průkazem.

-mm-
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Město Zlín má 45 školských zaříze-
ní s celkovou roční spotřebou tepla
cca 55 000 GJ, za které zaplatí téměř
16 mil. Kč. Je proto jeho snahou re-
alizovat opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti budov.
Postupně provádí opravy obvodových
plášťů, výměny oken a modernizace
výměníkových stanic. Rozsáhlou in-
stalací, vedoucí ke snížení spotřeby
tepla, byla montáž termoregulačních
ventilů. Zároveň tak byl naplněn po-
žadavek zákona č. 406/2000 Sb.
o šetření energií. 

V roce 2006 byl v 5 zá-
kladních školách a v 10 ma-
teřských školách nainstalo-
ván na otopné soustavy
řídicí systém známý pod
zkratkou IRC (Individual
Room Control).

Teplota v místnosti je dá-
na jejími tepelnými ztrátami
a tepelnými zisky. Rozdíl
pak musí vyrovnat otopná
soustava. Teplota vody při-
váděná do radiátorů je větši-
nou regulována ekviterm-
ním regulátorem, který
sleduje venkovní teplotu
a dle ní stanovuje a reguluje
teplotu otopné vody.

Při použití termoregulač-
ních ventilů je požadovaná teplota
udržovaná po celých 24 hodin včetně
dnů volna. Místnost je tak vytápěna
i ve chvíli, kdy není využívána. V pří-
padě školských zařízení je využití uče-
ben cca 25 - 30 %. Pouze po tuto dobu
je požadovaná vnitřní teplota 21 °C. Po
zbylou dobu lze místnosti pouze tem-
perovat. Dochází tak k přetápění
a zvýšení spotřeby tepla o cca 15 %.

IRC je soustava zařízení primárně
určených k zabezpečení zvolené te-
pelné pohody v budovách, a to v jed-
notlivých místnostech nezávisle.
V řízených místnostech systém sní-
má okamžitou teplotu, porovnává ji
s aktuálním požadavkem a na zákla-
dě tohoto porovnání provede akční
zásah na topném členu. Topným čle-

nem je radiátor a akční zásah je pro-
veden změnou míry škrcení ventilu
na přívodu topné vody.

Aktuální požadavek na teplotu
v místnosti je dán individuálními po-
žadavky uživatele, hygienickými či ji-
nými normami a časovým využitím.
Systému je požadavek zadán pro-
střednictvím PC.

Systém IRC pak zajišťuje, aby
s teplem bylo zacházeno co nejhos-
podárněji, aby bylo přiváděno pouze
do obsazených místností. Sám si sta-

novuje na základě zjištění vnitřní
a venkovní teploty, s jakým předsti-
hem je nutno místnost vytápět, stej-
ně jako odstavení vytápění před
uplynutím požadované doby. Nemalý
přínos při vyhodnocování přináší
i archivace teplot v průběhu otopné-
ho období. Vyhodnocování úspor se
provádí denostupňovou metodou. 

V našem případě instalovaný sys-
tém používá hlavice s termopohony,
které bez přívodu elektrické energie
plně ventil otevřou. Systém se sám
každých 15 minut monitoruje a za-
znamenává případné poškození.
V prvním roce provozu došlo pouze
v 8 případech k utržení přívodního
kabelu k termopohonu. Celková in-
stalace je 1 988 kusů.

U běžných termoregulačních venti-
lů je dosahováno úspory ve výši 
6 - 8 %. Hodně samozřejmě záleží na
kázni při vytápění před jejich montá-
ží. V prvním roce provozu systémů
IRC bylo dosaženo úspory 30 %.
Doba návratnosti je tak srovnatelná
s běžnými termoregulačními ventily.

Zajímavé je rovněž porovnání dosa-
žených úspor v objektech podle způ-
sobu vytápění. V základních školách
s vlastní plynovou kotelnou byla
úspora nejnižší, u základních škol

s výměníkovými stanicemi
ovládanými dodavatelem tep-
la byly úspory nižší než ve
školách, kde výměníkové sta-
nice patří školám a jejich re-
gulaci si prováděly sami. Je
vidět, že regulace plynového
kotle je pro mnohé jednoduš-
ší než ovládání výměníkové
stanice. Základní školy rov-
něž zaznamenaly vyšší úspo-
ry než mateřské školy. Tuto
skutečnost přikládám faktu,
že se v základních školách
o systémy mohou starat pra-
covníci, kterým je tato tech-
nika bližší, kdežto v mateř-
ských školách ředitelky
z respektu před jakoukoliv

řídicí technikou do systému
moc nezasahují.

Instalace takových systémů není
levnou záležitostí. Ta naše stála 
10,5 mil. Kč. Byla financována meto-
dou EPC a splácena je z dosažených
úspor a splátkový kalendář je stano-
ven na deset let.

Ve sledovaných objektech bylo 
během topného období 2006/07
ušetřeno 6 735 GJ tepelné energie
v hodnotě 1 825 000 Kč a v obdo-
bí 2007/08 7 215 GJ v hodnotě 
2 030 000 Kč.

V nastoupené cestě snižování ener-
getické náročnosti svých budov bude
město pokračovat i v následujících
letech.

Pavel Belza,
hlavní energetik, MMZ

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 do-
tklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak: občanům a institucím má program při-
nést úspory ve výdajích za energie, místním firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení mo-
derními technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se týkají především
tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní část Louky.

CC HH YY TT ŘŘ EE   NN AA   EE NN EE RR GG II II
S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z

Město snižuje spotřebu tepla ve školách

Termopohon systému IRC instalovaný na radiátorech základní školy.
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Mateřská škola byla otevřena jako druhá MŠ
na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy 
1. 9. 1977.

Celý areál mateřské školy je zasazen do první
etapy budování sídliště Jižní Svahy, má dostatek
odstupu od hlavní dopravní komunikace i od
okolí. Svažitého pozemku bylo při plánování pro-
jektu MŠ nápaditě využito a členění zahrady na
horizontální i svažité plochy je pro sportovní vyži-
tí i hru dětí velmi příznivé. 

Pět tříd mateřské školy je umístěných ve dvou
budovách pavilonového typu, 3 třídy ve dvoupo-
dlažní budově a 2 třídy zaměřené na hudební čin-
nosti v jednopodlažní. Samostatná je budova se
školní kuchyní a hospodářským zázemím, která
spojuje architektonicky celý areál mateřské školy
v jeden celek. 

Každá třída má prostornou učebnu, hernu,
šatnu i nové moderní sociální zařízení. Vzhledem
ke svému stáří si budova vyžaduje mnohé opravy
a rekonstrukce. Vybavení tříd je postupně obno-
vováno a modernizováno. Při obnově interiérů je
dbáno na vybavení hracích a pracovních koutů,
umožňujících variabilní změny, podněcující děti
k pohybovým i tvořivým aktivitám a zároveň od-
povídající estetickým hlediskům. 

Na budovu bezprostředně navazuje velká škol-
ní zahrada, chráněná vzrostlou zelení. Každá tří-
da má určen vlastní prostor pro hry a sportování,
jsou zde čtyři pískoviště, plocha na míčové hry,
pro jízdy na koloběžkách a kolech, travnaté plo-
chy, stoly a lavice pro hry i venkovní stolování,
v létě přijde vhod příjemné osvěžení ve dvou ba-
zéncích se sprchami.

V jedné volné části vyšší budovy má ve druhém
poschodí své sídlo taneční obor ZUŠ Okružní, se
kterou mateřská škola velmi dobře spolupracuje.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávací-
ho programu mateřské školy. Hlavní téma pro-
gramu - "Co všechno vidí slunce aneb: jaro, léto,
podzim, zima, v každé době je nám prima" posti-
huje veškeré poznatky, hodnoty, postoje, vnitřní
sílu a krásu života ve všech jeho formách. Cílem
je posílit vztah dětí k přírodě, rozvíjet jejich sa-
mostatnost, tvořivost a kreativitu ve všech oblas-
tech s důrazem na zdraví, vzájemné vztahy
a osobní pohodu. 

Mezi dlouhodobé projekty patří: 
1. "Papírníček" - ekologická výchova.
2. "Kidsmart" - celosvětový program společnos-

ti IBM zaměřený na počítačovou gramotnost dětí
od 4 let - v MŠ dvě počítačová centra společnosti
IBM.

3. "Cvičíme na owerballech" - podpora obrat-
nosti dětského pohybového aparátu.

4. "Písničkou proti stresu, s písničkou objevu-
jeme svět"- svůj speciální plán realizují dvě třídy
zaměřené na hudební činnosti 

Mateřská škola také nabízí kvalitní logopedic-
kou péči, seznamování se základy anglického ja-
zyka, hry s flétnou, množství kulturních i spor-
tovních akcí a výletů do okolí. Mezi velmi
oblíbené patří adventní zpívání, vánoční odpoled-
ne s rodiči, oslava masopustu s karnevalem,
účast na přehlídce MŠ Škrpálek, cyklistické zá-
vody starších dětí, oslavy Dne dětí, společné slav-
nostní rozloučení se školáky, přehlídky rodin ve
tvoření z přírodnin či papíru. Ve spolupráci ZUŠ
Okružní a MŠ Luční jsou pořádány v MŠ 2x roč-
ně koncerty pro děti mateřských škol, na kterých
se během 17 let vystřídalo zhruba 2700 dětí
z Jižních Svahů. 

Snahou mateřské školy je zajistit, aby se děti
i dospělí - zaměstnanci i rodiče - cítili v MŠ dob-
ře, spokojeně, jistě a bezpečně. Jde o vzájemnou
důvěru, toleranci, zdvořilost, slušnost a vzájem-
nou pomoc.

Libuše Slezáková, ředitelka MŠ

Základní škola Zlín, Štípa
ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ

Z HISTORIE
Ve Štípě byla zřízena škola na konci

18. století. Byla to škola triviální - děti
se učily číst, psát a počítat. V roce 1885
se obce Kostelec a Štípa dohodly na po-
stavení nové školy. Byla postavena
u kostela ve Štípě. V této budově je
dnes mateřská škola a ordinace lékařů.
Dnešní škola byla postavena v letech
1947 až 1951 pro děti z Kostelce, Štípy,
Hvozdné, Ostraty, Velíkové a částeč-
ně i Lukova. Slavnostně byla otevřena
14. května 1951.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Zlín, Nová cesta 268,

se nachází ve Štípě, části Zlína. Je to

úplná škola s devíti ročníky, v 18 tří-
dách se učí 403 žáci. Škola vyučuje
podle vzdělávacího programu Základní
škola, na prvním stupni i podle vzdělá-
vacího programu Tvořivá škola. V 1. a 6.
ročníku se žáci učí podle Školního vzdě-
lávacího programu Nová cesta. Škola
má dvě oddělení školní družiny.

Ve škole působí 15 zájmových krouž-
ků zaměřených na sport, cizí jazyky,
chovatelství, ekologii, informatiku, dále
pobočky ZUŠ Zlín a ZUŠ Morava, které
vyučují hru na hudební nástroje a vý-
tvarný obor.

Součástí školy je i školní jídelna
a zrekonstruovaná školní kuchyně
s kapacitou 400 jídel denně.

EKOŠKOLA
Každá škola se snaží být atraktivní

pro své žáky i jejich rodiče. Základní
škola ve Štípě si vybrala profilaci, která
směřuje k ekologii a ochraně přírody.
Velká školní zahrada tvoří průřez něko-
lika ekosystémy (louka, les, vodní ná-
drž, pole). Toho se využilo při zřízení
ekostanice. Za podpory Ekofondu
Magistrátu města Zlína bylo na zahradě
školy vybudováno zahradní jezírko,
u něhož byla v dalším roce zařízena
Ekoučebna, která slouží nejen žákům
školy, ale i k pořádání různých akcí
(soutěže, přednášky). Nejdůležitějším
krokem byla účast školy v mezinárod-
ním projektu Ekoškola (Eco-Schools).
Řeší celkem čtyři oblasti: odpady, ener-
gie, vodu a prostředí školy. Mezinárodní

titul byl škole udělen a slavnostně pře-
dán v červnu 2007 v Senátu Parla-
mentu ČR. Dnes se ve škole plní pod-
mínky na jeho obhajobu.

SOUTĚŽE
Žáci školy se zúčastňují různých

olympiád i sportovních soutěží. Školu
reprezentovali např. v krajském kole
Olympiády z českého jazyka nebo
Dějepisné olympiády. Od roku 2006 se
škola zúčastňuje celorepublikového
testování žáků v rámci projektu Scio
a CERMAT. V těchto projektech dosa-
huje nadprůměrných výsledků v porov-
nání se srovnatelným typem škol.
V soutěži v psaní všemi deseti (ZAV) se

každoročně umísťuje na předních mís-
tech.

ŠKOLNÍ AKCE
Škola, to není jenom výuka. Součástí

života školy jsou i mnohé další akce.
Každý rok začátkem adventu se koná
Vánoční jarmark, kde si rodiče mohou
koupit žákovské výrobky. V minulém
školním roce se konal Anglický den, le-
tos to byl Valašský den. Tradicí se již
staly i další akce, např. Spaní ve škole
nebo Škola naruby. Úspěšný byl letos
Den činu, kdy žáci zbavovali přírodu
různých odpadků.

POBYTOVÉ AKCE
Žáci 1. stupně jezdí do školy v příro-

dě. Letos se konala v hotelu Jeleňovská
nedaleko Valašských Klobouk, zúčast-
nilo se jí 165 dětí. Pro žáky 9. ročníku
je každoročně organizován ozdravný po-
byt v Chorvatsku. V tomto školním roce
pobývali žáci druhého stupně týden ve
Velké Británii, kde si ověřovali svoje ja-
zykové znalosti a dovednosti. Oblíbený
je každý rok i lyžařský kurz v areálu
Dolní Morava pod Kralickým Sněž-
níkem. 

KONTAKT
Aktuální informace a zajímavosti ze

života školy najdete na webových strán-
kách:

www.zsstipa.cz., 
tel./fax: 577 914 233, 737 024 824, 
e-mail: skola@zsstipa.cz 

MŠ ZLÍN, LUČNÍ
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Za pouhé tři týdny odstartuje osmatřicá-
tý ročník Barum rally Zlín, nejvýznamnější
automobilová soutěž na území České repub-
liky, která je opět zařazena do mistrovství
Evropy v rally jezdců (ERC) a prestižního se-
riálu Intercontinental Rally Challenge (IRC).
Zároveň se populární barumka jede jako
předposlední díl Mediasport Mezinárodního
mistrovství České republiky v rally 2008
(MMCR). Pořadatelé z AK Barum Zlín počí-
tají s novým uspořádáním samotného pro-
gramu rally, nicméně divácky atraktivní
Super rychlostní zkouška v ulicích krajské-
ho města a svitovského areálu se pojede ve
stejné podobě jako v loňském roce. Opět se
představí v hlavní roli vozy kategorie Super
2000. Na jezdce čeká náročná trať v délce
541 km, která obsahuje ve dvou etapách 
15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích
v celkové délce 263 km. Letošní ročník zlín-
ské rally se uskuteční v termínu 22. - 24.
srpna 2008. 

TECHNICKÁ PŘEJÍMKA PROBĚHNE 
VE SPORTOVNÍ HALE
"Technická přejímka se vrací do čtvrtečního

večera a proběhne ve zlínské sportovní hale.
Samozřejmě bude veřejnosti přístupná
a chystáme i zajímavý doprovodný program.
Další změnou je testovací rychlostní zkouška,
neboť ta se uskuteční během pátečního dopo-
ledne na novém úseku na Slušovicku. Servisní
zóna během shakedownu najde azyl v blízkos-
ti dostihové dráhy ve Slušovicích," uvedl
Miloslav Regner, ředitel Barum rally Zlín. V mi-
nulých měsících probíhala usilovná jednání
ohledně konečné podoby tratě osmatřicátého
ročníku a jednotlivých rychlostních zkoušek.
"Městská rychlostní zkouška v loňské podobě
se nám velmi osvědčila. Rovněž letos ji pojede-
me, když první posádka se objeví v ulicích
Zlína úderem jednadvacáté hodiny. Na progra-
mu budou opět tři kola a diváci uvidí řadu
atraktivních soubojů špičkových evropských
jezdců převážně na vozech kategorie Super
2000. Loni jsme počet diváků na městské
Super RZ odhadovali kolem čtyřiceti tisíc," ře-
kl Miloslav Regner. Ještě před vjezdem do noč-
ních ulic Zlína startovní pole absolvuje od 17
hodin tradiční slavnostní start ze startovního
můstku umístěného pod zlínským Velkým ki-
nem. V sobotu se pojede celkem osm rychlost-
ních zkoušek na čtyřech úsecích s názvem
Pindula, Zádveřice, Semetín a Troják, když trať
jezdce vedle Zlínska zavede opět na Vsetínsko.
Sobotní den začíná v 9 hodin a první vůz se ob-
jeví v uzavřeném parkovišti v 19:29 hodin.
V neděli se startuje v 8 hodin a v itineráři na-
jdeme závěrečných 6 rychlostních zkoušek na
třech úsecích Komárov, Kudlovice
a Halenkovice. Startovní pole zamíří na nároč-
né rychlostní testy na západ od centra soutěže.
V cíli se vítězná posádka objeví v 15:31 hodin.
Podle konečných údajů tvoří rychlostní zkouš-
ky nevídaných více než 48 % celkové tratě!

VE ZLÍNĚ SE OBJEVÍ ROSETTI, BASSO, 
VOUILLOZ, LOIX A DALŠÍ!
Pořadatelé mají v rukávu řadu velkých jez-

deckých hvězd. Do České republiky přijede řa-
da světových jezdců a startovní pole letošní ba-
rumky se jeví jako nejkvalitnější v dosavadní
historii zlínské rally. "Tovární týmy si ubytová-
ní zajistily již v předstihu a podle objednávek
se dozvídáme, kdo všechno do Zlína v letošním
roce přijede. Samozřejmě, že týmy a jezdci se
nám ozývají rovněž prostřednictvím telefonu,
internetu a dávají dohromady své požadavky,"

uvedl Miloslav Regner. Ve Zlíně se představí
v barvách továrního týmu Peugeot na vozech
Peugeot 207 S2000 z belgické stáje Kronos loň-
ský vítěz barumky Nicolas Vouilloz z Francie
a belgický jezdec Freddy Loix, vítěz letošní
Ypres Westhoek Rally. Vůz stejné značky osed-
lá i nesmírně rychlý Ital Luca Rosetti, vedoucí
jezdec průběžného pořadí evropského šampio-
nátu a seriálu IRC. Tento Ital z pěti startů v se-
riálu IRC čtyřikrát zvítězil (letos v Turecku
a Portugalsku) a pouze v Belgii dojel nakonec
po defektu na třetím místě. V barvách tovární-
ho týmu Abarth na vozech Fiat Grande Punto
S2000 se objeví Giandomenico Basso z Itálie
a Fin Anton Alén, syn legendárního jezdce ze
Skandinávie. Velkým lákadlem pro diváky bu-
de dvojnásobný vítěz barumky Ital Renato
Travaglia, dále Španěl Dani Sola a černým ko-
něm může být Turek Volkan Isik (oba Fiat
Grande Punto S2000) nebo Francouz Brice
Tirabassi (Peugeot 207 S2000). Automobilka
Volkswagen prostřednictvím týmu Belgian 
VW Club nasadí vůz Volkswagen Polo S2000, 
když za volantem se představí Bernd Casier
a Raphael Auquier, oba z Belgie. Silná plejáda
špičkových pilotů přijede z Itálie (kromě
Rosettiho, Bassa, Travaglii dále Luca Betti,
Corrado Fontana, Giovanni Manfrinato, Marco
Cavigioli), Maďarska (János Tóth jr., Róbert
Bútor), Polska (Michal Solowow, Grzegorz
Grzyb, Tomasz Czopik), Slovenska (Jozef Béreš
jr., Peter Gavlák) atd. Automobilka Honda pro-
střednictvím týmu Procar nasadí na novém vo-
ze Honda Civic Type R R3 jezdce Alessandro
Bettegu z Itálie.

KRESTA A KOPECKÝ 
VYRUKUJÍ 
NA PEUGEOTECH 
Fanoušci soutěžního spor-

tu se mohou těšit na kom-
pletní českou špičku.
Trojnásobný vítěz Barum ral-
ly Zlín a dvaatřicetiletý rodák
z Trnavy na Zlínsku Roman
Kresta pojede premiérově na
voze Peugeot 207 S2000
v barvách Tescoma Rally
Teamu. Stejný vůz osedlá
i Jan Kopecký, jenž letos v se-
riálu Intercontinental Rally
Challenge startuje pravidelně
a například v Portugalsku ob-
sadil skvělé druhé místo. Na
čelní příčky pomýšlí i úřa-
dující český šampion Václav Pech na voze
Mitsubishi Lancer EVO IX. Na vozech katego-
rie Super 2000 předvedou své umění Josef
Peták, Roman Odložilík (oba Peugeot 207
S2000) a Jaromír Tarabus (Fiat Grande Punto
S2000). Divákům se dále představí Karel
Trojan, Pavel Valoušek, Jaroslav Orsák, Jan
Jelínek, Václav Arazim, Vladimír Barvík (všich-
ni Mitsubishi Lancer EVO IX), Vojtěch Štajf
(Subaru Impreza STi), Antonín Tlusťák
(Citroėn C2 S1600) a další. Každopádně bude
zajímavé sledovat souboj českých jezdců na
produkčních vozech proti plejádě pilotů na vo-
zech kategorie Super 2000. Podle odhadů se
představí těchto vozů na trati letošní barumky
rekordní počet, a to více než dvacet! 

PŘI BARUMCE PROBĚHNE 
HVĚZDNÁ RALLY HISTORIKŮ
Star rally - pod tímto oficiálním názvem se

uskuteční volná mezinárodní historická rally.
Soutěž proběhne ve dnech 22. - 23. srpna
a pojede se po rychlostních zkouškách letošní-

ho ročníku zlínské rally. Pořadatelé připravili
volnou mezinárodní historickou rally, jejímž
účelem je demonstrační jízda historických sou-
těžních vozidel po trati rychlostních zkoušek
bez měření časů průjezdu. Akce se mohou zú-
častnit historické soutěžní vozy nebo jejich
repliky. Vozidlo musí odpovídat svým vzhledem
dobové předloze a reprezentovat historii sou-
těžního sportu. Vozidla vyrobená po roce 1986
musí být pouze originální soutěžní vozidla.
Dále se uskuteční tradiční soutěž s názvem
ZLÍNSKÁ CLASSIC TOUR - jízda pravidelnosti,
která se pojede i letos, nicméně jako samostat-
ná akce.

DBEJTE NA BEZPEČNOST 
Pořadatelé důrazně žádají diváky, aby upo-

slechli všech jejich pokynů a dbali na bezpeč-
nost při sledování rally. Pokud budete chtít
sledovat některou z rychlostních zkoušek, uvě-
domte si, že soutěži přihlížíte na vlastní nebez-
pečí. Další podrobné informace včetně map
rychlostních zkoušek, výběru vstupu, sezna-
mu přihlášených posádek naleznete v oficiál-
ním programu rally, který se objeví na vybra-
ných prodejních místech a benzinových
stanicích v pondělí 11. srpna (včetně
Městského informačního a turistického stře-
diska v budově radnice) nebo na internetových
webových stránkách www.barum.rally.cz 

Stojí za to vidět a vychutnat si třetí srp-
nový víkend atmosféru Barum rally Zlín!

Roman ORDELT,
tiskový mluvčí Barum rally Zlín,

PR Agentura ZLIN PRESS production

PROGRAM BARUM RALLY ZLÍN
Čtvrtek 21. srpna 2008
18.00 - 23.00 hodin: technická přejímka

(Zlín, sportovní hala)

Pátek 22. srpna 2008
8.00 - 13.00 hodin: shakedown (testova-

cí RZ, Hvozdná)
17.00 hodin: slavnostní start rally (Zlín,

můstek pod Velkým kinem)
21.00 hodin: divácká Super RZ Zlín

Sobota 23. srpna 2008
9.00 hodin: start do I. etapy (Zlín, můs-

tek pod Velkým kinem)
19.29 hodin: cíl I. etapy (Zlín, můstek

pod Velkým kinem)

Neděle 24. srpna 2008
8.00 hodin: start do II. etapy (Zlín, můs-

tek pod Velkým kinem)
15.31 hodin: cíl rally, vyhlášení, rozdíle-

ní cen (Zlín, můstek pod Velkým kinem)

BARUMKA SE POJEDE S ŘADOU JEZDECKÝCH HVĚZD!
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Ve Zlíně funguje nová služba, která pomá-
há v situacích, kdy se členové rodiny ne-
mohou spolu domluvit. Mgr. Jan Vodák,
Ph.D., nabízí možnost zlepšit rodinnou ko-
munikaci v situacích, kdy to členům rodiny
dělá problém. Používá k tomu metody sys-
temického koučování, proto nazývá tuto
službu family coaching. Model koučování
rodin převzal z USA a Německa.

Jsou situace v rodinném životě, kdy komu-
nikujeme bez problémů, jsou však i situace,
kdy to skřípe. Můžete mít pocit, že mezi vámi
někdo přestříhal dráty a přemýšlíte kudy dále.
Na tyto situace je připraven family coaching.
Obecně vzato jde o metodu, která se užívá
k vyladění komunikace ve firmách. Lze ji snad-
no aplikovat také do oblasti práce s partnery,
rodinami. 

Společná práce s jednotlivcem nebo párem
probíhá v otevřené, partnerské atmosféře.
V průběhu koučovacího rozhovoru se užívají
techniky systemického koučování. Kouč prová-
zí klienty změnami, není však jejich iniciáto-
rem. Je expertem na pomáhání lidem tak, aby
si dokázali pomoci sami. Podporuje kompeten-
ce klientů, aktivuje jejich potenciál. 

Klienti sami určují cíle spolupráce, přesně
označí problém, který chtějí řešit. Úkolem kou-
če je vytvářet vhodné prostředí a řídit samotný
proces. 

Výhoda externího rodinného kouče spočívá
v tom, že je to člověk mimo rodinu, který vidí
věci z nadhledu, není emočně vtažen do proble-
matiky. Je vám v domluvený čas plně k dispo-
zici. Kouč je schopen vás provést náročným ži-
votním obdobím, najít vaše silné stránky
v partnerském životě, posílit Vaše sebevědomí
a zlepšit vzájemnou komunikaci ve Vaší rodině. 

Bližší informace najdete na www.familycoa-
ching.cz (www.rodinnykoucink.cz). -red-

FEDO ZLÍN 2008

Čtvrtek 28. 8. 2008 19 hod.
ZAHAJOVACÍ KONCERT
- podium před radnicí
Velký dechový orchestr města Zlína
Praporečníci - Itálie

Pátek 29. 8. 2008
Různá místa ve Zlíně OD (Čepkov, Jižní
Svahy, Zlaté Jablko, Centrum Malenovice)

podium před radnicí 
15.30 - 16.00 DO - Sdružení dechového

orchestru mladých Zlín
16.10 - 16.30 FS - Keblowo - Polsko
16.40 - 17.10 DO - Jastrzebie - Jastrzebie
17.20 - 17.50 DO - Daruvar - Chorvatsko 
18.00 - 18.20 FS - Kubra Trenčín -

Slovensko
18.30 - 19.00 DO - Bojnice-Hradiště -

Slovensko
19.00 - 19.15 Praporečníci - Itálie
19.20 - 19.50 DO - Murau - Rakousko
20.00 - 20.30 FS - Larissa - Řecko
20.40 - 21.10 DO - Petriollo-Itálie
21.20 - 21.50 DO - Mezoíkovesd -

Maďarsko
22.00 - 24.00 MD - taneční zábava -

Zlínská muzika
21.30 - 24.00 Avion Band 

- taneční zábava 
před Domem kultury

Sobota 30. 8. 2008
10.00 - 18.00 Výstava autoveteránů

Samohýl-auto
10.00 - 11.00 festivalový průvod (všichni

účinkující), tř. T. Bati 
- náměstí Míru

podium před radnicí 
11.00 - 11.40 DOM Jeseník
11.50 - 12.30 DO Velký Ořechov 
12.30 - 14.00 přijetí na radnici

Zoo Lešná 
14.00 - 14.30 DFS Bartošův soubor
14.40 -15.00 DFS KUBRA Trenčín -

Slovensko
15.10 - 15.40 DFS Keblowo Polsko
15.50 - 16.20 DO Uničov

podium před radnicí 
15.00 - 15.30 DO - Příbor 
15.40 - 16.00 FS - Haná Přerov
16.10 - 16.40 DO - Murau Rakousko
16.50 - 17.00 DO - Kmochova hudba

Kolín 
17.10 - 17.30 FS - Keblowo - Polsko
17.40 - 18.10 VDO Hranice na Moravě
18.20 - 18.40 FS - DFS KUBRA Trenčín 
18.50 - 19.10 Praporečníci Floridi - Itálie
19.20 - 19.50 DO - Jastrzebie - Polsko
20.00 - 20.20 DO - Malenovjanka 
20.30 - 21.00 DO - Petriollo - Itálie
21.10 - 21.30 FS - Larissa - Řecko 
21.40 - 22.10 DO - Mezokovesd -

Maďarsko
22.20 - 24.00 MDO Javořina 
21.30 - 24.00 Big Band Luboše Morávka

- taneční zábava před
Domem kultury 

Vizovice - náměstí
15.00 - 15.40 DO Daruvar - Chorvatsko
15.50 - 16.00 Praporečníci - Floridi -

Itálie 
16.10 - 16.50 FS Larissa - Řecko
17.00 - 17.40 DO Mezokoveds -

Maďarsko

Neděle 31. 8. 2008
Lázně Luhačovice 

9.00 -  9.30 DO Kmochova hudba Kolín
10.20 - 10.50 Praporečníci - Itálie
11.00 - 11.40 DO Mezokovesd -

Maďarsko 
P ř e s t á v k a
14.00 - 14.30 DO Jastrzebie - Polsko
14.40 - 15.00 DO Murau - Rakousko
15.10 - 15.30 FS Larissa - Řecko
15.40 - 16.00 DO Petriollo - Itálie 

Zoo Lešná
14.00 - 14.40 DO Daruvar - Chorvatsko
14.50 - 15.10 FS - Bartošův soubor 
15.20 - 16.00 FS - Vonica
16.10 - 17.00 Praporečníci - Itálie

Dům kultury 
19.30 hodin - sál 221 - přátelské posezení
VDO města Zlína + zahraniční orchestry

FESTIVALOVÝ PRŮVOD:
Hasičské auto (veterán) se skupinou mu-
zikantů
SDOM Zlín + mažoretky
DFS KUBRA Trenčín - Slovensko
DOM Jeseník + mažoretky
FS Bartošův soubor Zlín
DO Murau - Rakousko
FS Haná Přerov 
DO Daruvar - Chorvatsko + mažoretky
DO Uničov
FS Keblowo - Polsko
DO Bojnice-Hradiště-Slovensko
DO Hranice na Moravě + mažoretky
FS Rusavan Bystřice pod Hostýnem 
Kmochova hudba Kolín + mažoretky
DO Mezokovesd - Maďarsko + mažoretky
FS Vonica Zlín
DO Příbor + mažoretky
DO Jastrzebie - Polsko
FS Rusava Bystřice pod Hostýnem
DO Petriollo Itálie + mažoretky 
FS Larissa - Řecko
Prapor. Itálie
VDO města Zlína + mažoretky

Změna programu vyhrazena!

PROGRAM MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
DECHOVÝCH A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ ZLÍN 2008

Jak na komunikaci
v rodině

PPLLEENNÉÉRR  NNAA  VVAALLAAŠŠSSKKUU

Letošní plenér žáků výtvarného oboru ZUŠ
Zlín-Malenovice byl zaměřený na poznávání
krás a umění Valašska. Žáci se seznámili s dí-
ly některých výtvarných umělců tohoto kraje.
Navštívili ateliér akademického malíře L. Ma-
jera, řezbáře Boráka a galerii akademického
malíře K. Hofmana.

Sami pak výtvarně zpracovávali valašskou
krajinu v okolí horské chaty Soláň, kde byli
ubytováni.

Jejich výtvarná díla, především olejomalby
starších žáků, se zalíbila provozovateli chaty
natolik, že budou vystavena na chatě Soláň do
konce srpna. 

Zveme proto všechny příznivce výtvarného
umění na výlet do překrásné krajiny s prohlíd-
kou naší výstavy na horské chatě Soláň. 

Eva Stesková,
vedoucí VO ZUŠ Zlín-Malenovice



Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 17.00 hodin

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

JÍDELNA - JAN PLHÁK

➥ Zkuste, že dobře se dá najíst i za nízkou
cenu

➥ Ochutnejte naši domácí stravu

➥ Seznamte se s příjemným personálem

➥ Po dohodě možno i s dovozem

Dostanete se k nám autobusem č. 33 

nebo trolejbusem č. 2

Těší se na Vás

JÍDELNA – JAN PLHÁK

Broučkova 292, Bartošova čtvrť – Zlín

Tel.: 577 052 429, 777 680 302

NABÍZÍME 

OBĚDY ZA 40,– Kč
MENU SE SKLÁDÁ Z POLÉVKY, HLAVNÍHO

CHODU, ČAJE A PŘÍPADNĚ SALÁTU

JÍDELNA - JAN PLHÁK
Penzion Bartošova čtvrť, Zlín

Potřebujete opravit deštník,
kapající kohoutek, 

postavit novou střechu,
umýt auto, zasklít okno 

či koupit ledničku?

Navštivte informační servis
řemesel a služeb

www.remeslazl in.cz
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SPORT V  SRPNU

AEROBIK JANA
Pro školní rok 2008/2009 nabízí:
Aerobik mix: Po, St - 18.00 - 19.00 hod. - 11. ZŠ Malenovice, sídliště

Út, Čt - 19.00 - 20.00 hod. - 9. ZŠ
Body and mind (kombinace pomalých forem - pilates, power yoga, 
chi-toning, cvičení s velkými i malými míči, strečink) 
Po, St - 19.45 - 20.45 hod - tělocvična školy Emila Zátopka (vedle kon-
gresového centra, zastávka Školní)
Út, Čt - 17.30 - 18.30 hod - malá tělocvična ZŠ Křiby (17. ZŠ - Jižní
Svahy)
Všechny kurzy začínají od 8. 9. 
Kontakt: srpen a září na tel. č.: 776 184 959, 577 142 723, 

nebo email: marcana@post.cz

AEROBIK KLUB ZLÍN
Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, 760 01 Zlín
tel.: 577 432 079, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, www.aerobik.e-zlin.info
Prázdninový program: pondělí - power yoga, aerobic, body balance; úte-
rý - cvičení Pohoda, ABS - Charles, power yoga; středa - power yoga, po-
silovací aerobik - stepy, bossa mix; čtvrtek - power yoga, P-class, Pilates;
pátek - ABS Charles

ZÁPIS DO KURZŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
od pondělí 1. do pátku 5. září 2008 denně 10-18 hod.

Utkání se konají na stadionu Letná
2. 8. v 19 hodin - SO Zlín - Jablonec

16. 8. v 19 hodin - SO Zlín - Žižkov
30. 8. v 19 hodin - SO Zlín - České Budějovice

Sobota 30. 8. v 16.00 h Zlín - Ostrava, 1. liga ragby - muži

Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle
Městských lázní). Pozor, změna termínu nebo času možná, pro aktuál-
nost sledujte stránky klubu www.zlin.rugby.cz. 

Zimní stadion Luďka Čajky, začátky přípravných utkání v 17 hodin
Úterý   5. 8. RI OKNA Zlín - Kometa Brno
Úterý 12. 8. RI OKNA Zlín - Vítkovice
Úterý 26. 8. RI OKNA Zlín - Znojmo

Pro další informace sledujte oficiální internetové stránky klubu www.ho-
kej.zlin.cz

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. 

SOBOTA 2. 8. RAXALPE - RAKOUSKÉ ALPY
Cena 500 Kč, odjezd ve 4.00 hod. od Delvity (Billy) na Jižních Svazích,
nástup účastníků dle bydliště, vede St. Chadim ml. 
STŘEDA 6. 8. MAJÁK
8 km, sraz na točně MHD č. 3 v 8.15 hod., vede St. Chadim st.
STŘEDA 13. 8. ARCHEOSKANZEN
Trasa 8 - 12 km, odjezd do Huštěnovic vlakem z Otrokovic v 8.58 hod.,
jízdenka zpáteční, vede St. Chadim st.
13. 8. - 17. 8. JULSKÉ ALPY - SLOVINSKO
Cena 4400 Kč, odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, vede 
St. Chadim ml.
SOBOTA 16. 8. 
KOLEM SMÍRČÍCH KŘÍŽŮ NA VÝSTAVU O TURISTICE 
20 km, odjezd do Olomouce vlakem ze Zlína ve 4.25 hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 17. 8. ZA VIZOVSKÚ TRNKÚ
10, 20, 30 a 42 km, start od vizovické sokolovny v době od 6.00 do 
10.15 hod., vedoucí J. Tomáš.
STŘEDA 20. 8. PODKORYTA
8 km, odjezd do Bělova autobusem z AN v Otrokovicích! v 8.05 hod., 
vede St. Chadim st.
PÁTEK 22. 8. KDYŽ PADAJÍ HVĚZDY
Tradiční letní večerní vycházka začíná ve Hvozdné "Na Osmeku" v 19.30,
odjezd autobusem z AN ve Zlíně v 18.30 hod., vede J. Tomáš. 
STŘEDA 27. 8. ŠTĚRKÁČ
8 km, odjezd do Tlumačova vlakem z Otrokovic v 8.58 hod., plavky 
s sebou, vede St. Chadim st.
29. 8. - 31. 8. NA HŘIBY DO ROHÁČŮ
Cena 2200 Kč, odjezd v 4.00 hod. od Delvity (Billy) na Jižních Svazích,
nástup dle bydliště účastníků, vede St. Chadim ml.

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–21.00

LÁZNĚ ZLÍN

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

HOKEJ

RAGBY

FOTBAL

AEROBIK
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 8.00–15.30
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 4. 8. do 15. 8. – otevřeno

8.00–11.00/12.00–17.00/18.00–20.00
SO 9. 8. a 16. 8. – otevřeno

9.00–11.00/12.00–19.00

ZELENÉ KOUPALIŠTĚ – Bartošova čtvrť
PO–NE 9.00–20.00
ZELENÉ - venkovní bazény - tel.: 577 226 088
Informace o otevření i na tel.: 577 599 911
Bazén otevřen v závislosti na počasí.
Tobogán, skluzavka, whirlpool, nerezový bazének pro batolata.
Výjimky - sledujte informace u pokladny.

LETNÍ PROVOZ
Otevřeno: 50m krytý bazén, 25m krytý bazén, 25m venkovní bazén,
dětský krytý bazén, posilovna, bistro, dětské brouzdaliště, letní 
zahrádka, venkovní občerstvení s posezením, dětský koutek + prů-
lezky.

PILATES gym
Přihlášky pro začátečníky na ranní a večerní kurzy od září.
Kontakt:
Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B), Zlín,
tel.: 604 785 025

KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY SK ZLÍN
hledá šikovná děvčata pro doplnění družstev estetické skupinové
gymnastiky ve věku 6 - 9 let.
Děvčata se zúčastňují řady vystoupení a soutěží s postupem na
Mistrovství ČR.
Dále pořádáme nábor děvčat narozených v letech 2004 - 2002 do
přípravného oddělení moderní gymnastiky.
Zájemci se mohou informovat na tel.: 605 103 184, 728 239 337 ne-
bo přímo v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka v úterý a ve středu od
15.30 hod. do 18.00 hod.
www.skmgzlin.wbs.cz

LÉTO V RYTMU
Ženy-dívky, ještě celý měsíc srpen cvičíme každé pondělí a středu 
od 18.30 do 19.45 hod. aerobik. Po cvičení je následná relaxace 
v bazénu. 
Přijďte mezi nás! Hala na Zeleném-Bartošova čtvrť.
Těší se na vás ASPV a Sportovní kluby Zlín.

LYŽOVÁNÍ NA VODNÍCH LYŽÍCH
V areálu Lodních sportů SK Zlín na řece Moravě u Bělovského jezu. 
Denně od 10.00 do 16.00 hod. pro veřejnost. 
Kontakt: 731 387 551, 603 275 353.

KURZY HUBNUTÍ STOB
Kurzy hubnutí vedené lektorkou společnosti STOB PharmDr. Re-
natou Mičovou. Kurzy trvají 3 měsíce, každý týden je jedna lekce.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

5. ZŠ Zálešná Rodiče a děti PO 17.30-18.30 Kýblová, Grossová
Nejmladší žactvo PO 17.30-18.30 Mgr. Matoušková E.
Seniorky - zdravotní  TV PO 18.30-19.30 Tesařová, Řezničková M.
"MIX" pro aktivní seniorky PO 18.30-19.30 Ing. Jurášová
Malá kopaná PO 19.30-20.30 Martinec
Malá kopaná SO 13.00-14.00 Martinec

17. ZŠ - Jižní Svahy Muži + dorost -  florbal ST 19.00-21.00 Minařík Jan
2. ZŠ - Letná Ženy - aerobik PO+ČT 18.45 -19.45 Pavlasová, Novotná

12. ZŠ - Podhoří Ženy - aerobik, zdravotní TV PO 19.30-20.30 Ing. Mrázková
Oddíl šermu ST 18.30-20.30 Traub Zdeněk
OSTEO Aerobik ST 19.45-20.45 Schwarzová, Pavlasová

Sokolovna - Prštné Starší žáci + dorost - rekreační sport PO 18.00-19.00 Kohn Pavel
Ženy - aerobik PO+ČT 20.00-21.00 Ing. Podrazilová
Senioři - zdravotní TV + rek. sport PO 17.00-18.00 Pšenka Josef

Mateřská škola Louky Zdravotní TV PO 18.00-19.00 Ing. Mrázková
Ženy - aerobik ČT 18.00-19.00 Ing. Mrázková

10. ZŠ - Bartošova čtvrť Ženy PO+ČT 19.30-20.30 Polášková, Kusáková
6. ZŠ - Bartošova čtvrť Muži - volejbal ÚT 19.30-21.00 Povondra K.

Muži + ženy -  volejbal ST 19.30-21.00 Sýkora
Muži + ženy -  volejbal PÁ 18.00-19.30 Eichler, Ing. Přemyslovský
Muži - volejbal PÁ 19.30-21.00 Povondra K.

9. ZŠ - Štefánikova Seniorky - zdravotní TV ČT 18.00-19.00 Hořelková
Mateřská škola Kudlov Aerobic ženy PO 19.30-20.30 Ing. Strnadová

HipHop děti ÚT 17.00-18.00 Neherová
Cvičení s gym. míči - zdravotní TV ÚT 19.30-20.30 Ing. Šubíková
RS - stolní tenis muži ST 19.00-21.00 Ing. Šubík

3. ZŠ - Lesní čtvrť Seniorky - zdravotní TV PO 18.45-19.45 MUDr. Bráblíková
ORLOVNA Rodiče a děti ČT 16.30-18.00 Kýlová, Benešová 

PŘEHLED CVIČEBNÍCH HODIN ASPV SK ZLÍN – 2008/2009

Upozornění! Cvičební hodiny budou zahájeny 8. 9. 2008.  Kontakt: tel. 732 161 368.

Lekce se skládá z jedné hodiny cvičení a dvou hodin teoretické 
části. 
V teoretické části společně sestavujeme zdravý jídelníček, který Vám
bude chutnat a budete při něm hubnout. 
Cílem kurzu je postupná změna životního stylu, která vede k trvalé-
mu snížení váhy a zvýšení kvality života. Kurzy poběží od poloviny
září každý čtvrtek od 17 do 20 hod. v klubovně kostela na Jižních
Svazích.
Kontakt: 
www.istob.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761

JÓGA, TAI-ČI 
Chcete udělat něco pro své zdraví? 
Přijďte si s námi zacvičit na Integrovanou střední školu (býv. inter-
nát nad hotelem Moskva). Věk nerozhoduje. 
Po 19.00 - 20.30 hod. - Tai-či (J. Wolfová)
Út 18.00 - 19.30 hod. - Jóga (L. Jadrníčková, E. Vintrová)
St 16.30 - 18.00 hod. - Jóga (L. Skybová, R. Váňová)
Začínáme v týdnu od 15. 9. 
Kontakt: tel.: 731 062 570 a 732 602 273

PRÁZDNINOVÁ POWERJOGA 
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli. 
Neděle 17.30 h - Sportovní centrum K2 Vršava Zlín
Úterý 18.30 h a čtvrtek 18.00 h - Středisko kurzů Benešovo nábřeží
Zlín 
13. 8. v 19.00 h - Dětské centrum Beruška Zlín
Kontakt: tel.: 605 527 605

Sportovní kluby Policie Zlín - oddíl juda - pořádá 1. září 2008 nábor
dětí (chlapců i dívek) do oddílu. Nábor bude probíhat v nově zrekon-
struované tělocvičně města Zlína na Zálešné V, č. p. 4069, od 15 do
17 hodin. 
Přihlásit se mohou děti od 6 do 10 let. 
Kontakt: p. Maloň, tel.: 775 109 956, p. Hrbáček, tel.: 603 178 865

TENISOVÉ PRÁZDNINY 2008 
Týdenní kurzy proběhnou v tenisovém areálu na Vršavě v červenci
a srpnu pod patronací zlínského odchovance Jiřího Nováka. 
Kurzy zahrnují výuku tenisu pod odborným vedením, odborné před-
nášky, kondiční přípravu, relaxaci (Zoo Lešná, koupání), závěrečný
turnaj, zapůjčení raket a míčů, stravování. 
Kontakt: 602 404 680, 737 451 451

TENIS S ANGLIČTINOU 
Letní příměstský kemp. V tomto roce plný změn, které přiblíží malé
tenisty k jejich sportovním snům pomocí moderních metodických
a audio-video prostředků, a to pro tenis i AJ. 
Všichni hráči budou nově vybaveni oblečením tenisové akademie. 
Kontakt: www.tenissanglictinou.cz, tel.: 777 650 430

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
In-linová školička je určena pro kluky i holky od 6 do 12 let. Probíhá
na hřišti u střední školy zdravotní (konečná autobusu č. 33) každý
týden hlavních prázdnin. 
Cena je 2 200 Kč za pět dnů. V ceně je zahrnuto 7 hodin výuky den-
ně, každý den oběd v restauraci, občerstvení a pitný režim během
dne, pojištění a závěrečná párty. 
Kontakt: www.inlineschool.cz 

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY

NÁBOR


