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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
opět se spolu setkáváme prostřednictvím
Magazínu Zlín. Můžeme se spolu ohlédnout za minulým rokem, za tím, co se nám podařilo i nepodařilo. Můžeme společně uvažovat i o nových potřebách a projektech do budoucna. Minulý rok byl pro
nás rokem náročným, ale zcela jistě rokem úspěšným. V oblastech, které mám jako náměstek primátorky na starosti, se nám podařilo zrealizovat mnoho dobrých a potřebných projektů.
V sociální oblasti byl průběžně plněn
Střednědobý plán sociálních
a souvisejících služeb na období 2008 - 2012. Byl dokončen a předán do provozu
nový Dům s pečovatelskou
službou ve Zlíně - Malenovicích. Dále jsme vybudovali přístavbu k bytovému
domu v lokalitě Maják
a otevřeli jsme v ní další
klub seniorů. Pro zájemce
o sociální služby jsme vydali
aktualizovaného Průvodce
sociální péčí (a navazujícími službami) ve Zlíně.
Statutární město Zlín stále
podporuje klubovou činnost
seniorů a občanů se zdravotním postižením. Pro zájemce z řad seniorů zřizujeme Jídelnu pro důchodce, ve
které se vaří i diabetické menu. Město Zlín také ze sociálního fondu štědře podpořilo činnost nestátních neziskových organizací
působících v sociální oblasti ve prospěch zlínských
občanů. Pro příští rok se nám podařilo tento fond
opět navýšit. Na žádost našich spoluobčanů z místní části Příluky zde zřídíme letos další klub seniorů
a již jsme začali s rekonstrukcí místní úřadovny, ve
které bude klub a pobočka knihovny F. Bartoše sídlit. Doufám, že se zde senioři sejdou již před letošními Vánocemi. Minulý měsíc se uskutečnilo slavnostní ukončení tříletého vzdělávacího cyklu pro
seniory Akademie III. věku - letos na téma "Město
Zlín, kraj Zlín, co se našim představitelům podařilo
a co nás čeká". Osobně velmi oceňuji vysokou aktivitu seniorů, kteří přes všechny svoje problémy,
které vyšší věk přináší, mají stále zájem o okolní
svět. Vážení senioři, pokud vás tato činnost oslovila, můžete se zapojit i vy. Vyberte si klub seniorů ve
svém bydlišti a budete vítáni.
V oblasti bydlení jsme i v minulém roce pokračovali v opravách bytového fondu v majetku města. Na
rok 2009 a 2010 zastupitelstvo vyčlenilo na tyto
opravy téměř 100 mil. Kč. Z největších akcí vybírám
např. výměnu oken v bytovém domě na Vodní ulici
a okna a balkony na II. segmentu. V roce 2008 došlo na základě požadavků nájemníků k přeřazení
dalších, spíše velkokapacitních domů do domů určených k prodeji. Na minulém jednání Zastupitelstva města Zlína jeho členové valnou většinou odsouhlasili také prodej Kolektivního domu. Svoje rozhodnutí opírali o petici 71 procent nájemníků, kteří
požádali o odkup svých bytů a splnili tím základní
požadavek pro zahájení jednání o prodeji. Bytové
jednotky jsou prodávány v souladu se zákonem
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Nájemníci se svobodně rozhodli postarat se o svoje bydlení a zastupitelstvo jim vyšlo v této snaze vstříc. Pokud někdo
nechce nebo nemůže svůj byt koupit, může požádat
město o pomoc při jeho výměně.
V roce 2008 na základě usnesení vlády České republiky začalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci
s nevládními organizacemi realizovat přesídlovací
program zaměřený na pomoc nejvíce ohroženým
a pronásledovaným uprchlíkům v zahraničí. Na základě požadavku ministerstva Rada města Zlína

schválila přidělení bytu barmským uprchlíkům
z Malajsie, kteří se nedávno přistěhovali do Zlína.
Čtyřčlenná rodina, která získala v naší republice
azyl, podepsala nájemní smlouvu na prvních pět let
svého života ve Zlíně a budou žít v těsném sousedství rodiny kazašských Čechů. Věřím, že sousedství
rodiny, která našla ve Zlíně nový domov před dvěma
lety a má v mnohém podobné zkušenosti, bude pro
všechny velmi přínosné.
Vážení spoluobčané, chci se s Vámi podělit
i o problém, který se obtížně
řeší. Je to porušování domovního řádu, které spočívá
v nesprávném užívání bytu.
Loupežná přepadení, krádeže vloupáním, vandalismus,
různé osobní útoky, fyzické
a verbální napadání, nedovolené vniknutí do společných prostor domu, distribuce a užívání drog, vyhrožování lze řešit jako podezření ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití. Řada lidí ve městě
Zlíně žije v domech, ve kterých je kumulováno velké
množství osob a to s sebou
přináší zvýšenou kriminalitu. Pokojné soužití v domech
často narušují i sociálně nepřizpůsobiví občané, kteří
v domech bydlí a nezřídka se
na uvedené kriminalitě podílejí. Snažíme se tyto nájemníky vystěhovat, ale je
to často zdlouhavé. V odůvodněných případech je
nejvhodnějším řešením přivolat na místo hlídku
Městské policie Zlín, případně Policie ČR. Tyto na
místě provedou šetření a Městská policie Zlín může
případně věc na místě řešit domluvou či uložením
blokové pokuty. Z těchto důvodů jsem rád, že město Zlín bylo vybráno Ministerstvem vnitra pro pilotní preventivní neinvestiční projekt Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení I. etapa, který vzniká na
základě konkrétních požadavků a zkušeností s kriminalitou a narušováním veřejného pořádku a občanského soužití. Cílem tohoto projektu je zvýšit
bezpečnost osob a majetku v bytovém domě a zvýšit
pocit bezpečí jeho obyvatel. Ministerstvem byl vybrán dům Nad Ovčírnou.
I v tomto roce město Zlín vyčlenilo 13 mil. na
opravy kostelů a farních budov na území města,
které jsou významnými kulturními památkami.
Farní kostel sv. Filipa a Jakuba dostane novou střechu, v kostele ve Štípě bude dokončena rekonstrukce varhan, Českobratrská církev evangelická získá
přístavbou k farní budově místnost pro různá setkávání. Společně se Zlínským krajem dotujeme
i projekt Otevřené brány, který zpřístupní některé
církevní stavby na území města návštěvníkům.
Oblast mládeže, tělovýchovy a sportu je oblastí
velmi významné prevence sociálně patologických jevů mládeže, kterou město Zlín významně podporuje. K tomu zřizuje Fond mládeže a tělovýchovy, který slouží především k podpoře činností v oblasti dětí
a mládeže, k podpoře programů zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů i k podpoře sportovních organizací.
Vážení spoluobčané, s mnohými z vás jsem se
setkal osobně při řešení nejrůznějších záležitostí, jejichž řešení spadá do mé kompetence. Za projevenou důvěru Vám děkuji.
Léto je v plném proudu, a proto vám všem přeji
krásnou dovolenou, při níž načerpáte zdraví, sílu
i energii do dalších dnů.
Mgr. Miroslav Kašný,
náměstek primátorky
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Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
4. 8. od 7.30 do 15.30 hod.
Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice
Zlín T76 DPMZ-Cigánov (č. 400224) - VYPNUTÍ
SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ
12. 8. od 7.30 do 15.00 hod.
Zlín - Veselá, Zlín - Lužkovice
Zlín - Příluky 237, 241, 244, 245, 250
Příluky - Horní dědina 115, 121, 122, 130,
180, 320, 328, 333, 355, 388,
Lužkovice, Pod Jurým 63,
Veselá 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-24, 26-36, 3842, 44-49,52-63
14. 8. od 7.30 do 13.30 hod.
Vypnutá oblast: Sportovní areál Vršava
Oblast od točny trolejbusu na Vršavě po křižovatku s ulicí Okružní
24. 8. od 7.30 do 15.00 hod.
Vypnutá oblast: Zálešná I. k lesu - Zálešná
V. k lesu.
Bližší info: E.ON na tel. 840 111 333

SPRÁVNÍ RADA FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí úvěrů na opravy bytů,
rodinných a bytových domů.
Úvěry město poskytne na základě statutu
Fondu rozvoje bydlení.
Úvěry na opravy bytového fondu mohou
využít pouze vlastníci bytů, rodinných nebo bytových domů na území statutárního
města Zlína. Úvěry jsou určeny například
na obnovu střechy, zateplení obvodového
pláště, rekonstrukci technického zařízení,
na výměnu oken, ale i na střešní nástavbu
bytů, vestavbu bytů do půdních prostor
nebo na přestavbu nebytového prostoru na
byty. Horní hranice úvěru na určitý účel je
uvedena ve statutu Fondu rozvoje bydlení.
Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.
Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení
jsou stanoveny ve statutu Fondu rozvoje
bydlení.
Statut Fondu rozvoje bydlení a formuláře
žádostí o úvěry získáte na Odboru ekonomickém Magistrátu města Zlína, nám.
Míru 12, kancelář č. 241, L. Simkovičová,
telefon 577 630 288, v informačním středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.zlin.eu - Občan Dotace a poplatky - Dotace z fondů - Fond
rozvoje bydlení.
Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do
kanceláře č. 241 nebo do podatelny
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12
v termínu do 28. srpna 2009.
JUDr. Jan Zlínský,
předseda Správní rady
Fondu rozvoje bydlení

VZPOMÍNKA
U příležitosti 44. výročí úmrtí J. A.
Bati uctí statutární město Zlín tichou
vzpomínkou a položením květin jeho
památku. Vzpomínkový akt se koná
v pátek 21. srpna v 11 hodin u sochy
J. A. Bati v univerzitním parku.
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SPRÁVNÍ RADA EKOFONDU MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

na poskytnutí finančních prostředků z Ekofondu města Zlína na školní rok
2009/2010 na projekty Ekologické výukové programy (dále jen "programy") na
téma:
- odpady
- ochrana zvířat
- ochrana přírody,
které proběhnou v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na zlínských mateřských a základních školách a konají se v souladu s dokumentem
Místní koncepce EVVO statutárního města Zlína na období 2009 - 2013.
http://www.zlin.eu/page/25763.mistni-koncepce-evvo-statutarniho-mesta-zlina-na-obdobi-2009-2013/
Uzávěrka příjmu žádostí je 31. srpna 2009.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí 4421) D. Šimková, tel. 577 630 946, nebo jsou k dispozici na internetu:
http://www.zlin.eu/page/10371.odbor-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi/
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem Ekofondu a touto výzvou. Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Pravidly pro poskytování a čerpání finančních prostředků z fondu Ekofond a má právo navrhnout
předloženou žádost k zamítnutí.
K žádosti je potřeba doložit:
1. kopii dokladu o právní subjektivitě
2. kopii osvědčení o absolvování odpovídajícího akreditovaného vzdělávacího
programu
3. anotace k nabízeným programům s uvedením předpokládaných nákladů na
jednu hodinu programu (45 minut)
4. seznam již objednaných programů na školní rok 2009/2010
Kritéria přijatelnosti:
1. způsobilost žadatele
2. způsobilost projektu (projekt zajímavě přispívá k naplňování školních vzdělávacích programů)
3. jeden program je připraven pro minimálně 10 dětí
Podmínky přidělení dotace:
Finanční dotace pro příspěvkové organizace statutárního města Zlína je poskytována do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů, max. však do výše 25 000 Kč
na každý projekt. Finanční dotace ostatním je poskytována ve výši 80 % skutečně vynaložených nákladů, max. však do výše 40 000 Kč na každý projekt.
Za uznatelné náklady lze považovat pouze náklady, které vzniknou od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. K vyúčtování dotace bude nutno doložit
potvrzení škol o zrealizovaných programech a počtu odučených hodin s počtem
dětí, které jednotlivé programy absolvovaly. Započitatelná na dotaci je pouze taková hodina, kterou absolvovalo min. 10 dětí.
Mgr. Hynek Steska, předseda správní rady Ekofondu

Nové centrum podporuje bezproblémové soužití s cizinci
Zlín je jedním ze čtyř měst v republice, v nichž Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR založila krajské Centrum na podporu integrace
cizinců.
Cílem projektu je vytváření prostoru
pro dlouhodobou a koncepční podporu
integrace cizinců, tedy nezbytného základu harmonického soužití Čechů
a cizinců.
Cílovou skupinou centra jsou cizinci
s dlouhodobým nebo trvalým pobytem
na území ČR, kteří pochází z nečlenských států Evropské unie. Pro ně bu-

dou pracovníci centra zajišťovat informační a poradenskou činnost v oblasti
sociální a právní. Budou také organizovat kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace v české společnosti.
V prostorách na Lorencově ulici
č. p. 3791 mohou cizinci rovněž využít
knihovnu s cizojazyčným tiskem a internetem. Nedílnou součástí práce
centra je osvětová činnost pro školská
zařízení, velké zaměstnavatele a širokou veřejnost. Projekt je spolufinancován z Evropského integračního fondu.
-mm-

KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ VÝPOVĚĎ Z NÁJMU

Pronajímání bytu v domě s pečovatelskou službou ve Zlíně - Malenovicích
bez souhlasu majitele, tedy statutárního města Zlína, bylo důvodem pro podání výpovědi z nájmu.
Rada města Zlína proto schválila podání výpovědi z nájmu upravitelného
bytu a následně podání žaloby o vyklizení bytu.
Na základě podnětu obyvatel DPS
Malenovice provedli zaměstnanci zlínského magistrátu prověrku bytu a zjistili, že nájemník byt dlouhodobě neužívá,
ale pronajímá ho další osobě. Z tohoto
důvodu mu město Zlín zaslalo výzvu
k vyklizení a navrácení bytu, kterou se
však nepodařilo doručit. Vzhledem k této skutečnosti přistoupilo město ke
schválení výpovědi z nájmu bytu a v případě nevyklizení a nevrácení bytu k podání žaloby o vyklizení bytu.
■ BARMŠTÍ UPRCHLÍCI NAŠLI

DOMOV VE ZLÍNĚ
Čtyřčlenná
rodina
emigrantů
z Barmy, kteří získali v ČR azyl, podepsala nájemní smlouvu na prvních pět
let svého života ve Zlíně. Rodiče se dvěma děvčaty budou žít v bytě 3+1 baťovského půldomku na Letné jako nájemníci statutárního města v těsném
sousedství rodiny kazašských Čechů.
Jak uvedl náměstek primátorky
Miroslav Kašný, město pomohlo zajistit
také zaměstnání pro rodiče. Pro otce
práci pomocného dělníka při čistění
města, pro matku úklid v Domově
s chráněným bydlením.
■ REFERENDUM V KOSTELCI BUDE

11. ZÁŘÍ
Na základě návrhu přípravného výboru vyhlásilo Zastupitelstvo města Zlína
konání místního referenda o otázce:
"Souhlasíte s osamostatněním, tedy oddělením místní části Kostelec od statutárního města Zlína a se vznikem samostatné obce Kostelec u Zlína?". Den
konání referenda stanovili zlínští zastupitelé na pátek 11. září 2009 od 10.00
do 22.00 hodin. V místní části Kostelec
žilo k 1. lednu 2009 celkem 1 555
oprávněných osob. Aby vznikla samostatná obec Kostelec u Zlína, muselo by
"ano" v referendu vyslovit více než 778
voličů. Oddělení obce lze dle zákona
provést jen k počátku kalendářního roku. Návrh na oddělení musí být krajskému úřadu podán nejpozději do 30. června předchozího kalendářního roku.
V případě, že se v referendu rozhodne
o oddělení části obce, vznikne Kostelec
u Zlína k 1. lednu 2011.
■ SOUBORY BUDOU ZKOUŠET

V 32. BUDOVĚ
Novým zázemím pro činnost amatérských těles aktivních v kulturním životě
města Zlína - tedy pro folklorní soubory,
dechové orchestry, amatérská divadla
a kapely se od nového roku stane 32.
budova Obchodního centra Zlín.
Obchodní centrum jako majitel budovy
číslo 32 v bývalém továrním areálu i po-

zemku pod ní se podle smlouvy, kterou
uzavřel s městem, zavazuje, že na své
náklady provede do 31. prosince letošního roku adaptaci čtvrtého nadzemního podlaží budovy podle potřeb občanských sdružení aktivních v kulturním
životě krajského města. Jak uvedla primátorka města Zlína Irena Ondrová,
město se bude podílet na vybavení
adaptovaných prostor zakoupeným mobiliářem v celkové hodnotě 400 tisíc korun
■ BYTY V KOLEKTIVNÍM DOMĚ SE

BUDOU ODPRODÁVAT
S přeřazením Kolektivního domu mezi
domy určené k prodeji souhlasilo
Zastupitelstvo města Zlína.V kolektivním domě se nachází 104 bytů a pět nebytových prostor. O odkoupení požádalo
71 nájemníků, tj. cca 71,15 procenta.
Pokud zájem na odkup do vlastnictví
projeví všech sto procent nájemníků,
prodá jim město byty za 25 procent ceny úřední.
■ EXPOZICE BAŤOVSKÉHO BYDLENÍ

LETOS NEOTEVŘE
Expozice baťovského bydlení je z preventivních důvodů uzavřena.
Poté, co byla okamžitě odstraněna
plodnice dřevomorky, která se objevila
ve sklepě domku, a místo bylo natřeno
fungicidními prostředky, dohodlo se
statutární město Zlín a Muzeum jihovýchodní Moravy, že budou provedeny
další sanační práce ve sklepě. Celý
sklep bude natřen prostředky na bázi
boritých a stříbrných solí s cílem
zamezit opětovnému výskytu dřevomorky.
■ ZLÍN ČEKÁ KOORDINACE

SEMAFORŮ A MHD
Snížení doby, kterou čekají cestující
ve vozech Městské hromadné dopravy
na světelných křižovatkách, na minimum je jedním z cílů připravovaného
projektu "Preference a plošná koordinace MHD - Zlín."
Podle radního Zdeňka Blažka je záměrem propojení semaforů s vozy MHD
tak, aby se minimalizovaly situace, kdy
řidič po vyjetí ze zastávky okamžitě stojí na semaforu, přičemž kdyby zůstal
stát na zastávce, mohli by cestující ještě nastupovat. Realizace projektu rovněž významně přispěje k dosažení celkového zvýšení plynulosti provozu
s vazbou na snížení emisí a hluku.
Samotná realizace projektu by měla být
dokončena do konce roku 2010.
■ SBÍRKA ZLÍNSKÝCH OBČANŮ

POMŮŽE SKOROŠICÍM
Od 3. do 17. července probíhala ve
Zlíně veřejná sbírka na pomoc povodněmi postižené obci Skorošice na
Jesenicku. Sbírka na obec, kterou doporučila Bezpečnostní rada Olomouckého kraje, probíhala dvěma způsoby,
a to shromažďováním příspěvků na
zvláštním bankovním účtu nebo pokladničkou umístěnou ve vestibulu zlínské
radnice.
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MĚSTO BUDE PROVOZOVAT Investice do zateplení škol přinesou výrazné úspory
VEŘEJNOU SLUŽBU
Získat od státu vyšší příspěvek na živobytí
umožní svým dlouhodobě nezaměstnaným občanům statutární město Zlín. Rada města
Zlína schválila na svém zasedání realizaci veřejné služby v krajském městě. Současně radní schválili novelizaci organizačního řádu, kterou se zřizuje jedno pracovní místo - vedoucí
čety. V první, zkušební fázi bude každý den
v centru města pracovat maximálně dvacet
dlouhodobě nezaměstnaných. Podle slov tajemnice Heleny Eidové se bude veřejná služba
ve Zlíně vztahovat na nejméně náročné práce
s minimálním rizikem úrazu, zejména se bude
jednat o ruční úklid a údržbu veřejných prostranství, chodníků a vyhrabávání trávy či listí atd.
Mistr - vedoucí čety bude sepisovat smlouvy
o výkonu veřejné služby, vést denní evidenci
o odpracovaných hodinách, vydávat a po skončení směny také vybírat pracovní pomůcky jako hrábě, košťata, lopaty atd.
Institut veřejné služby zavedla od 1. července 2009 novela zákona o hmotné nouzi. Je věcí rozhodnutí obce, zda tuto službu zřídí.
Veřejnou službu mohou osoby v hmotné nouzi,
které pobírají příspěvek na živobytí déle než
šest měsíců, vykonávat pouze na základě písemné smlouvy uzavřené v obci.
Nevykoná-li nezaměstnaný veřejnou službu,
bude mu vyplácen příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, tj. 2 020 korun.
Vykoná-li alespoň 20 hodin veřejné služby za
měsíc, bude mu v následujícím měsíci vyplacen příspěvek na živobytí ve výši životního minima, tedy 3 126 korun. Vykoná-li v měsíci
alespoň třicet hodin veřejné služby, bude mu
v následujícím měsíci vyplacen příspěvek na
živobytí ve zvýšené výši, tj. 3 679 korun. -mm-

RADA MĚSTA ZLÍNA SCHVÁLILA
■ Poskytnutí dotací v celkové výši 176 tisíc
korun z Fondu zdraví města Zlína na Týden
zdraví 2009 schválili zlínští radní. Podpoří tak
čtrnáct projektů, jako např. Den zdraví ve
zdravé škole, Křibský maraton zdraví II,
ozdravný a rekreační pobyt pro děti s mentálním postižením, Rozvoj zdravého životního
stylu v rámci prevence sociálně patologických
jevů u dětí, mládeže a široké veřejnosti, atd.
Z Fondu zdraví podporuje město Zlín léčebně
preventivní péči lůžkových zdravotnických zařízení na území města, preventivních zdravotních programů, projektů, které podporují
zdravý životní styl, tvorbu a udržení zdravého
životního prostředí. V letošním roce z fondu
zdraví rozdělil Zlín cca 1,5 milionu korun.
■ Dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy
podpoří statutární město Zlín akce Běh
Kudlovem, Turnaj přípravek žáků, Středoevropský pohár mládeže a dalších jedenáct
akcí. Dalších cca 200 tisíc korun poputuje
na akce a krátkodobé projekty prevence
v roce 2009.
■ Účast obyvatel Domova pro seniory na
Burešově na Česko-slovenském setkání na
Javořině podpoří Zlín částkou šest tisíc korun
z Fondu pro mezinárodní styky.
■ Zlínští radní dále schválili poskytnutí
dotace z fondu ve výši deset tisíc korun pro
Centrum podpory marketingového vzdělávání na akci ADCamp a sedm tisíc pro Střední
průmyslovou školu na projekt "Poznávání
historie a současnosti partnerského města
Chorzów".
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Investice do zateplování budov mateřských a základních škol přinesly statutárnímu městu Zlínu finanční úspory přes 2,2
milionu korun za topné období 2006/07
a dalších téměř 2,5 milionu korun za topné
období 2007/2008. Za dvě topná období tak
úspory dosáhly téměř sedm milionů korun.
"Kromě nemalých úspor financí šetříme
také životní prostředí. Vždyť při výrobě 1 GJ
tepla z hnědého uhlí vznikne sto kilogramů
CO2," zdůraznil náměstek primátorky Hynek
Steska a dodal, že současná cena tepla od
společnosti TEPLO Zlín je 474,60 Kč/GJ
bez DPH.
Zateplování budov školských zařízení se
statutární město Zlín intenzivně věnuje od
roku 2003.
V uplynulých týdnech doznala zásadní
změny také budova zlínské Mateřské školy
Santražiny. "Vyměnili jsme všechna okna
a dveře a zateplili jsme obvodový plášť budovy i střechu," přiblížil náměstek primátorky a dodal, že předmětem zakázky byla
také výměna vnitřních i venkovních okenních parapetů, osazení nových klempířských výrobků a výměna stávajících hromosvodů za nové. "Ve škole jsou i nové
radiátory včetně rozvodů ústředního topení. Splnili jsme tak kvalitativní i předepsané normové tepelně technické ukazatele,"
zdůraznil Steska.

Podle jeho slov byla cena díla, včetně
DPH, cca sedm milionů korun, z nichž necelých 804 tisíc korun pokryla dotace z projektu Energy in Minds!, programu CONCERTO.
Dotace z projektu Energy in Minds pokryla také část nákladů na rekonstrukci výměníkové stanice v této mateřské škole.
Celková cena rekonstrukce, kterou provedlo
Teplo Zlín, a. s., byla cca 966,5 tisíc korun,
z čehož dotace z projektu Energy in Minds!
činí cca 265,5 tisíc korun.
Ředitelka mateřské školy Eva Ledvinová
uvedla, že spotřeba tepla byla v druhé polovině topné sezony ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku poloviční. "Rekonstrukce probíhala od listopadu loňského roku. Snažili jsme se přijmout taková opatření, aby stavební práce děti co nejméně
pocítily, hodně se dělalo o víkendech," vzpomněla Ledvinová.
Podle slov Hynka Stesky chce město Zlín
v letošním roce pokračovat ve zlepšení tepelně technických vlastností budov základních škol. "Jedná se zejména o zateplení budov ZŠ na tř. Svobody za více než 24 milionů
korun a dále ve Štípě za téměř třináct milionů korun. Také bychom chtěli zrekonstruovat ústřední topení v ZŠ Komenského
a dokončit rekonstrukci střech na 12. ZŠ,"
uzavřel náměstek primátorky.
-red-

ZLÍN MÁ LOGA MULTIGENERAČNÍHO HŘIŠTĚ
Dvě první a jedno druhé místo udělila odborná porota v soutěži o nejzajímavější logo
multigeneračního hřiště, které se zúčastnilo
deset studentů 1. ročníku fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně v rámci grafického ateliéru letního
semestru. Za první místo získaly studentky
od statutárního města Zlína pět tisíc korun,
za druhé tři tisíce korun.
Obě z vítězných log město Zlín použije
nejprve v žádosti o dotaci na multigenerační
hřiště, kterou by mohlo předložit na podzim
letošního roku. Poté budou již loga součástí
celého areálu a promítnou se jak do dopadových zón či na doprovodné cedule, tak také do informačních materiálů a reklamních
tiskovin.
Studenti museli vhodně navrhnout logo,
které by upozorňovalo na multigeneračnost
hřiště a nevázalo se pouze k jednomu kon-

krétnímu hřišti, ale mohlo se použít v budoucnosti také pro hřiště v dalších lokalitách. Důležité bylo také umístění znaků
obou partnerských měst - Zlína a Trenčína,
protože první ve Zlíně připravované multigenerační hřiště je součástí projektu přeshraniční spolupráce Zlín - Trenčín.
Hlavní myšlenkou multigeneračního hřiště je vytvořit oblíbené místo pro setkávání
obyvatel všech generací. Na jednom místě
by tak byla dvě hřiště pro fotbal a volejbal,
herní vybavení pro děti různých věkových
kategorií (např. rybářská loď, pirátská věž
apod.), asfaltová dráha pro malé bruslaře
a cyklisty či nejmenší děti s odrážedly, kuželky, prostor pro dospělé s fitness prvky,
lavičky k odpočinku i toalety. Celý prostor
by byl uzavřený, hlídaný správcem. Jako
první by takový areál mohl vzniknout na
Vysoké mezi.
-mm-

RADNICE DĚKUJE SVÝM SPOLUPRACOVNÍKŮM
Jednou z aktivit, kterou statutární město
Zlín vyjadřuje svůj pozitivní vztah ke starším spoluobčanům, je pravidelné blahopřání jubilantům. Ty seniory, kteří se dožívají
75, 80, 85, 90 a více let a mají trvalé bydliště na území města Zlína, navštěvují dobrovolní spolupracovníci radnice a přinášejí jim
písemné blahopřání primátorky města, květiny a dárkový balíček. Jubilanti i jejich rodiny tuto aktivitu města oceňují a své poděkování vyjadřují radnici množstvím
děkovných dopisů, telefonátů i osobních návštěv.
Současných 74 spolupracovníků každý
měsíc navštíví a jménem primátorky města
ve svých obvodech pogratuluje průměrně
150 oslavencům. Jen v loňském roce popřáli 1796 jubilantům, mezi nimiž byla jedna
stoletá oslavenkyně a poprvé za posledních

sedm let i dvě jubilantky, které se dožily
úctyhodných 102 let.
Statutární město Zlín si velmi váží činnosti svých dobrovolných spolupracovníků,
neboť bez nich by město tuto záslužnou aktivitu nemohlo realizovat. Gratulanti přitom
musí být důvěryhodní, spolehliví, taktní,
empatičtí, schopní komunikovat a také naslouchat. Často jsou jedinými, kdo si na
oslavence vzpomene.
Malou odměnou a poděkováním je pro ně
každoroční předvánoční setkání s představiteli města spojené s kulturním programem.
"Zasloužíte si naše velké díky, protože pomáháte a svůj čas věnujete spoluobčanům
po celý rok," řekl vloni při této příležitosti
2. náměstek primátorky Ing. Miroslav Hladík.
Mgr. Ilona Steinerová,
Odbor kanceláře primátora MMZ

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY Univerzita otevře šestou fakultu
Vážení a milí
spoluobčané,
jak jsem již
v minulém Magazínu Zlín slíbil, představuji
vám další neinvestiční projekty prevence
kriminality,
které realizuje
Městská policie
Zlín. I na těchto projektech se kromě statutárního
města Zlína finančně podílelo
Ministerstvo vnitra České republiky,
odbor prevence kriminality.
Jedná se o tyto projekty:
NECHCI BÝT OBĚTÍ
- PREVENCE VIKTIMNOSTI
Projekt, který je určen pro ženy, byl
v pilotní verzi
realizován již
v roce 2006
a dále pak úspěšně pokračoval v letech
následujících.
Jeho cílem je,
aby účastnice
získaly vedle
potřebných vědomostí a dovedností také určité návyky v oblasti sebeobrany a používání technických prostředků osobní
individuální ochrany. Obrovským přínosem pro ženy bude možnost prodiskutovat své problémy a dotazy vztahující se
k jednotlivým tématům přímo s odborníky, kteří v dané
problematice pracují. Tito
specialisté jim sdělí své odborné i praktické zkušenosti
a poradí, jak se vyhnout krizovým situacím, popřípadě
jaké nejvhodnější řešení
použít, jestliže se již do problémů dostanou. V projektu
je omezený počet účastnic
s ohledem na to, aby kurz
mohl být realizován kvalitně
a profesionálně, zejména
pak praktická část výuky sebeobrany. Zájemkyně o kurz
se mohou informovat u str. Bc. Kamily Novákové, manažerky prevence
kriminality, na tel: 577 630 503,
e-mail: kamilanovakova@muzlin.cz.
Další z neinvestičních projektů,
které bych vám rád představil, je projekt:
BEZPEČNOSTNÍ STOJANY
NA KOLA
Projekt Bezpečnostní stojany na
kola se začal úspěšně realizovat v roce 2008. Městská policie Zlín tak
chce vyjít vstříc potřebám cyklistů,
kdy je sledovaným zájmem především

účinná prevence krádeží
jízdních
kol,
čímž přispívá k ochraně majetku
občanů. Po
pečlivém
zvážení bylo vyhodnoceno, že nejoptimálnějším
řešením je instalace masivních odolných bezpečnostních stojanů, ve kterých se jízdní kolo zabezpečí uchycením rámu kola do kovového třmenu,
který se uzamyká cylindrickou vložkou. Takto zabezpečené kolo je pro
zloděje poměrně problematické odcizit, protože kovový třmen a rám stojanu je vyroben z masivní oceli a běžně dostupným nářadím je značně
nesnadné tuto překážku překonat.
Výhodou těchto stojanů je i jejich
univerzální využitelnost při odstavení
kola, protože i v případě, že cyklista
nedisponuje cylindrickou vložkou,
může si je zabezpečit obvyklým způsobem.
Tyto bezpečnostní stojany jsou instalovány na těchto místech: Krajská
knihovna Františka Bartoše, Lázně
Zlín, tržiště Pod kaštany, Okresní
správa sociálního zabezpečení, náměstí Míru před radnicí, koupaliště
Zelené, Městská sportovní hala
Zelené, cukrárna Zlíňanka a Dino
a I. segment.

Cylindrická zámková vložka není
součástí stojanu, ale je možno ji zakoupit v Městském informačním a turistickém středisku - radnice, nám.
Míru 12, v budově Městské policie
Zlín, Santražiny 3312, nebo v Lázních Zlín.
Posledním neinvestičním projektem
je projekt Řetízek, o kterém jsem vás
podrobně informoval v předcházejícím čísle tohoto magazínu.
Martin Janečka,
1. náměstek primátorky

se sídlem v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati otevře od
1. září 2009 svou v pořadí již šestou fakultu. Rozhodl o tom akademický senát dne 23. června 2009. Nová fakulta
ponese název Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) a jejím sídlem
bude Regionální vzdělávací centrum
v Uherském Hradišti.
Nosným studijním programem nové
fakulty bude akreditovaný bakalářský
studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Logistika
a management. V tomto oboru již
v uplynulém akademickém roce studovalo na 600 studentů. K akreditaci je
předložen stejný studijní obor v navazujícím magisterském studiu. Dále bude možné na fakultě studovat v navazujícím magisterském studijním
programu Chemie a technologie materiálů, se studijním oborem Řízení technologických rizik. Do tohoto oboru
lze ještě podávat přihlášky, a to do
14. srpna 2009.
"Podařilo se nám získat akreditaci ve
studijním programu Procesní inženýrství se studijním oborem Ovládání rizik v prezenčním bakalářském studiu.
Pro další rozvoj fakulty předkládáme
k akreditaci studijní program Procesní
inženýrství se studijním oborem
Rizikové inženýrství v prezenčním magisterském studiu," uvedl ing. Vladimír Mrkvička, Ph.D., který byl rektorem pověřen organizací přípravných
prací ke vzniku nové fakulty.
Na fakultě bude vyučovat 33 akademických pracovníků, z toho 5 profesorů a 7 docentů. Počet studentů by se
měl od září navýšit na 950.
Ve vědecko-výzkumné činnosti se fakulta zaměří na podporu krizového řízení v oblasti státní správy. "Uzavřeli
jsme smlouvu, podle níž bude fakulta
spolupracovat na zavedení a provozu
krizového informačního systému
Zlínského kraje a při školení starostů
a dalších osob činných v krizovém řízení," uvedl rektor prof. ing. Ignác
Hoza, CSc., dr.h.c. Významná bude také spolupráce nové fakulty na mezinárodním projektu simulovaného letu na
planetu Mars.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně byla zřízena ke dni 1. 1. 2001. V té době
byla tvořena dvěma fakultami Fakultou technologickou (1969) a Fakultou managementu a ekonomiky (1995). Postupně se rozrostla
o Fakultu multimediálních komunikací (2002), Fakultu aplikované informatiky (2006), Fakultu humanitních studií (2007), a nyní o Fakultu logistiky
a krizového řízení (2009). Se svými více než 12 000 studenty se řadí ke
středně velkým univerzitám v České
republice.
Mgr. Jana Brázdilová
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PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2008 - I. část
Vážení občané,

Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

v minulém díle jsme ukončili sérii článků, ve
kterých jsme vás seznamovali s rozpočtem statutárního města Zlína na rok 2009.
V dalších článcích vás budeme informovat
o přehledu hospodaření statutárního města
Zlína za rok 2008.
Plnění rozpočtu statutárního města Zlína za
rok 2008 bylo schváleno Zastupitelstvem města
Zlína dne 25. 6. 2009.
Pro vaši informaci vám předkládáme souhrnný přehled hospodaření za loňský rok:

PŘÍJMY ZA ROK 2008 (v Kč)
Třída
Název
1
Daňové příjmy
2
Nedaňové příjmy
3
Kapitálové příjmy
4
Přijaté dotace
Celkem příjmy

Částka v Kč
1 047 022 283
430 945 131
88 296 058
381 146 185
1 947 409 657

FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2008 (v Kč)
Položka
Název
8115
Změna stavu účtů
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
Celkem financování
Příjmy:
Financování:
Úhrn:

Částka v Kč
33 639 265
- 64 275 468
- 30 636 203
1 947 409 657
- 30 636 203
1 916 773 454

VÝDAJE ZA ROK 2008 (v Kč)
Oddíl
Provozní výdaje
10
Zemědělství a lesní hospodářství
8 562 136
21
Průmysl, staveb., obchod a služby
10 965 777
22
Doprava
160 463 676
23
Vodní hospodářství
1 672 523
31
Vzdělávání
72 188 705
32
Vzdělávání
126 503
33
Kultura, církve a sděl. prostředky
89 850 996
34
Tělovýchova a zájmová činnost
67 936 307
35
Zdravotnictví
22 654 644
36
Bydlení, služby a územní rozvoj
345 109 263
37
Ochrana životního prostředí
99 906 204
41
Dávky a podpory
v sociální zabezpečení
211 096 174
43
Sociální péče a pomoc
18 609 317
52
Civilní nouzové plánování
871 705
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
46 436 787
55
Požární ochr. a integrovaný
záchr. systém
10 034 618
61
Územní samospráva a státní správa 237 308 850
62
Jiné veřejné služby a činnosti
20 000
63
Finanční operace
86 376 557
64
Ostatní činnosti
5 889 404
CELKEM VÝDAJE
1 496 080 147

Investiční výdaje
0
2 801 176
105 509 462
50 586 076
29 667 283
0
10 704 050
31 913 515
3 607 656
45 953 785
25 024 537
0
72 867 876
2 386 098
1 264 262
7 832 783
30 574 747
0
0
0
420 693 307

Celkové výdaje
8 562 136
13 766 953
265 973 138
52 258 599
101 855 988
126 503
100 555 046
99 849 822
26 262 300
391 063 048
124 930 741
211
91
3
47

096
477
257
701

174
193
803
049

17 867 401
267 883 597
20 000
86 376 557
5 889 404
1 916 773 454

V tomto díle našeho miniseriálu se nyní podrobněji zaměříme na okruh peněžních operací tzv.
"financování". "Financování" zahrnuje tyto kategorie:
- když si město půjčuje peníze (od bank, nebo prostřednictvím emise vlastních dluhopisů, nebo
i přijetím finanční výpomoci od státního rozpočtu) a když je posléze splácí (neboli umořuje své
dluhy);
- když město samo půjčuje peníze za účelem optimalizace likvidity a když městu někdo takto
poskytnuté finanční prostředky splácí;
- jakákoliv změna stavu peněžních prostředků na účtech města, které jsou vlastně "zrcadlem"
příjmových a výdajových operací hrazených z těchto účtů (příjmem zvyšujeme stav účtu, výdajem naopak);
- opravné položky, které klasifikují některé operace nemající charakter operací veřejných rozpočtů nebo mající charakter nepeněžních operací.
Do třídy "financování" se zahrnují jen samotné splátky jistiny úvěrů, nikoliv úroky, příp. inkasované dividendy apod.
SKUTEČNÝ STAV FINANCOVÁNÍ K 31.12. 2008 ZAHRNUJE:
Změna stavu na bankovních účtech
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, v tom:
Česká spořitelna, a.s. - investiční úvěr 100 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. - investiční úvěr 300 mil. Kč
Státní fond rozvoje bydlení - opravy a rozvoj bytového fondu
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků celkem
Financování celkem

33 639 265 Kč
- 16 668 000 Kč
- 45 000 000 Kč
- 2 607 468 Kč
- 64 275 468 Kč
- 30 636 203 Kč

Vážení čtenáři, úvodem jsme vás seznámili s přehledem hospodaření vašeho města za uplynulý
rok a s podrobným členěním třídy financování. V příštím díle našeho miniseriálu si podrobněji rozebereme příjmy statutárního města Zlína za rok 2008.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky
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Sport se jménem chanbara i ve Zlíně
Volný překlad slova chanbara znamená "bojovník s mečem" a je to přesně to, co v chanbaře zažijete. Chanbara, jakkoliv je evolučně mladá, používá všechny původní bojové disciplíny (nejen)
Asie, kdy svíráte v rukou meč, bo, yari nebo jinou
původní zbraň. Mimo to umožnila či lépe vynutila
konfrontaci různých stylů a zbraní a vzkřísila jejich fullkontakt. V chanbaře tedy můžete vést souboj velmi podobně jako v kendo (dlouhý meč proti
dlouhému) nebo se stejnému soupeři postavit
např. s meči dvěma, jako kdysi stál bájný Musashi.
Co získám, když začnu cvičit chanbaru?
Odlišností od jiných cest neboli důvodů, a to vysoce pozitivních, je hned několik:
1. Můžete bojovat (cvičit) plnou rychlostí a vést
zbraň maximální rychlostí, aniž byste byli v jakémkoliv ohrožení nebo zažívali bolest.
2. Základy, které vám umožní mocný prožitek
(nikoliv mistrovství), se dají osvojit velmi rychle.
3. Volíte si z ohromné versality zbraní (dlouhý/
střední/ krátký meč, nůž, yari, you, tate... a další)
4. Máte k dispozici všechny relevantní zásahové
plochy (hlava, krk, břicho, ruce i nohy), hlavním
kritériem je, jak přesvědčivě jste útok provedli.
5. Nepotřebujete drahou výbavu v řádu desítek
tisíc. Výbava, se kterou můžete začít, začíná cca
na 1 800 Kč, lépe 3 500 Kč.
6. Naleznete nesmírně širokou komunitu bojovníků, ať už z řad klubů chanbary, kterých je už
dnes po světě nespočet, nebo z řad jiných klubů
a stylů, které můžete pozvat na přátelský turnaj.
7. Pokud jste už nastoupili na "svoji cestu" kendo, iaido nebo historického šermu, nemusíte z ní
odcházet ani ji omezovat, můžete k ní chanbaru
zařadit jako mocný doplněk, který vám umožní
zkusit a otestovat techniky, které např. shinai
a bogu nemohou.
8. Chcete-li růst, cestovat na domácí a zahraniční semináře nebo šampionáty, pak s chanbarou
jste rozhodně na správné adrese.
9. Last but not the least: pokud byste rádi oživili váš klub nebo si založili vlastní, vstupem chanbary do ČR máte možnost, které se jen těžko konkuruje.
Jaká je historie chanbary a její dnešní podoba ve světě?
V roce 1969 přišla část japonských mistrů meče s modernizací "umění nácviku". V čele této vlny
stál Tanabe Tetsundo, dnešní prezident mezinárodní asociace chanbary. Nástup této vlny je spojen s řadou patentů, které daly vzniknout nové
evoluční formě meče a další chanbara výbavy.
Pro jakou věkovou skupinu je chanbara nejvhodnější?
Chanbara je výborná pro mladé, kteří hledají
adrenalin v soubojích, stejně tak jako pro středního či staršího bojovníka, který v souboji vyjma
rychlosti rozvíjí svůj odhad protivníka, tříbí svou
taktiku, techniky a kontrolu nad soupeřem.
Chanbara je nepochybně skvělým programem pro
děti prakticky všech věkových kategorií, které do
dojo přicházejí, stejně jako dokonalý "stress release" pro jejich táty. Mimoto, chanbaru si může mladý bojovník relativně dobře zacvičit i doma s tátou
v obývacím pokoji - materiál meče nemá jak poškodit vybavení domácnosti. Chanbara se běžně
dá cvičit i v kancelářích pro zvýšení pracovního výkonu, jakkoliv dojo je místem optimálnějším.
Jakou výbavu pro chanbaru potřebuji?
Nejpopulárnější zbraň našich končin je stejná
jako daleké Asie, tedy meč. Ten si můžete koupit
cca za 1 800 Kč a máte skoro vše, co potřebujete.
Skoro proto, že full kontakt se bezpečněji cvičí
v helmě, jakkoliv většina studentů cvičí bez ní.
Helma stojí o něco méně, než meč, takže základní
set v podobě helmy i meče koupíte za 3 500 Kč.
Další zbraně (tante, Kodani, yari, ...) stejně jako
klasické oblečení, abyste se cítili lépe než v teplákovce (hakama, gi atp.) naleznete na www.budoland.cz v sekci "chanbara".
Kontakt na klub ve Zlíně:
Oldřich Frydrych, 54. budova
areál Svitu, II. patro
Tel.: 603 533 579
E-mail: Oldrich.Frydrych@getmore.cz

MÍSTNÍ ČÁSTI ZÁLEŠNÁ, PADĚLKY, KÚTY, BENEŠOVO NÁBŘEŽÍ, PODVESNÁ, U NÁHONU A HORNOMLÝNSKÁ
V

ážení čtenáři,
v pravidelném seriálu o místních částech města Zlína vás seznámíme s východní částí města - Zálešnou, Padělkami,
Kúty, Benešovým nábřežím, Podvesnou,
U Náhonu a Hornomlýnskou. V současné
době žije v této lokalitě 7 100 obyvatel.

S rozvojem průmyslového závodu Baťa
ve třicátých letech minulého století došlo
k velké proměně dosavadního půdorysu
města. Pro čtvrti Zálešná a Podvesná byl
vypracován arch. Františkem L. Gahurou
regulační plán a celkem zde bylo v letech
1935 - 1938 vystavěno 334 dvojdomků či
jednodomků. V letech 1926 - 28 se na ul.
Hornomlýnská postavily první soukromé
domky. V druhé polovině 40. let se mezi
dvojdomky podle arch. Miroslava Drofy
postavila na Podvesné skupina čtyřdomků. Již v té době známý arch. Josef Gočár
se u vedení firmy Baťa přimlouval za výstavbu činžovních domů, jak tomu bylo
v západních zemích, ale neuspěl proti argumentům a filozofii Tomáše Bati: "Každá
rodina musí žít svůj vlastní život, jedna
nesmí rušit druhou v její intimitě."
Na seznamu nemovitých kulturních památek je také tzv. "Gerbecova vila" v lokalitě Zálešná I. Stavbu projektoval architekt
Vladimír Karfík. V současné době je užívána pro potřeby střediska osobní hygieny
Domovinka a slouží jako denní pečovatelská služba pro staré občany. Dalším stavebním objektem v lokalitě Zálešná jsou
budovy základních škol. V roce 1937 bylo
rozhodnuto o výstavbě školy Komenského
II. Čtyřetážová budova byla vystavena a plně vybavena k výuce během 14 týdnů.
Výroba ve Zlínských závodech ovšem
prudce stoupala a do Zlína přicházelo stále více pracovníků se zvyšujícími se nároky na bydlení i občanskou vybavenost.
V roce 1947 se začalo s výstavbou pěti etážových věžových domů, které jsou dílem
arch. M. Drofy, který našel inspiraci v obdobných stavbách ve Skandinávii. Další
významnou stavbou arch. M. Drofy v lokalitě Zálešná je desetipodlažní experimentální obytný dům "Drofa" z roku 1963,
k němuž byla později přistavena dvoupodlažní budova společenského vybavení.
Dům dostal spontánní lidový název podle
jména autora. V současné době je v budo-

vě "Drofy" umístěna Charita, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární
činností ve Zlíně a Zlínském kraji. Charitní
jídelna pro seniory je umístěna v přízemí
budovy.
Ruku v ruce s bytovou výstavbou probíhala také výstavba občanského a technického vybavení. Na Podvesné byl postaven
kulturní dům. V roce 1967 bylo postaveno
společensko-kulturní centrum Družba, jehož součástí bylo kino, společenský sál,
kavárna, restaurace a později hotelové zařízení, dnešní hotel Sole. V objektu nyní
sídlí pobočka Krajské knihovny F. Bartoše.
V rámci akce "Z" v padesátých letech byl
postaven kulturní dům na Benešově nábřeží. Od samého začátku jsou v přízemí
obchody a nadzemní podlaží sloužilo jako
centrum místního společenského života.
Od roku 1989 zde sídlí Aerobik klub Zlín.
Pro potřeby obyvatel v místní části
Zálešná a Kúty byla zřízena kancelář místní části na Zálešné I č. 4057 - "Drofa".
Úřední hodiny jsou v pondělí od 9 ho 11
hodin a ve středu od 14 do 16 hodin, tel.
577 220 781, e-mail: kancelar_zalesna@muzlin.cz. Kontaktní osobou je paní
Alena Čechová. Na Benešově nábřeží
č. p. 1739 - nad obchodem je zřízena kancelář místních částí pro čtvrti Podvesná
a Benešovo nábřeží. Úřední hodiny jsou
v pondělí od 10 do 12 hodin a ve středu od
14 do 17 hodin, tel. 577 222 668, e-mail:
kancelar_benesovonabr@muzlin.cz. Kontaktní osobou je paní Zdenka Anthová.
Na pracovnice kanceláří se mohou občané obracet s žádostmi a připomínkami
o řešení oprav komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, kanalizačních poklopů,
údržby čistoty, obnovy zeleně, ořezů keřů
a stromů aj. Kanceláře navštívilo v roce
2008 178 občanů. K řešení bylo postoupeno 128 podnětů ze strany občanů místní
části.
Pro další informovanost občanů místní
části jsou instalovány vývěsní skříňky, a to
na Benešově nábřeží u obchodu, na
Podvesné VI. u zast. MHD, na Podvesné
XIII., u obchodu Albert, dále u obchodu
COOP u potoku Januštice a před obchodem na Kútech. V každé z nich jsou zveřejňovány aktuální informace Magistrátu
města Zlína, usnesení rady a zastupitelstva MMZ, veřejné vyhlášky, tiskové zprávy, oznámení o přerušení dodávky el. energie aj. Celkem bylo na vývěsních
skříňkách v daných lokalitách zveřejněno
přibližně 224 materiálů.
Podněty občanů jsou taktéž řešeny prostřednictvím veřejných setkání zástupců
Rady města Zlína a Magistrátu města
Zlína s občany. Poslední setkání zástupců
Rady města Zlína s občany se uskutečnilo
v roce 2006. Letošní setkání je již čtvrté
v pořadí a bude se konat dne 21. září 2009
v 18 hodin v jídelně Komenského školy I.
na Zálešné.
Důležitým pomocníkem při udržování
čistoty a pořádku v daných lokalitách je
pracovník údržby, tzv. cestář. Významnou
součástí údržby veřejných prostorů je péče o obnovu zeleně, sečení travnatých
ploch, prořez a výsadba stromů a keřů,

kterou vykonávají zaměstnanci Odboru
městské zeleně MMZ.
Odbor městské zeleně ve spolupráci
s místními částmi provedl tzv. optimalizaci dětských hřišť. Projekt byl reakcí na legislativní změny. Cílem bylo zajistit dostatečně hustou síť bezpečných míst pro hry
dětí a hřiště nevyužívaná či na danou lokalitu co do počtu předimenzovaná, nejen
kvůli údržbě, zrušit. V roce 2008 byla v lokalitě Padělky kompletně zrekonstruována
dvě hřiště za cca 200 000 Kč. V místních
částech Zálešná byla v předešlých letech
zrekonstruována taktéž dvě hřiště, a to
včetně nových hracích prvků, domečků,
laviček, oplocení či živého plotu za cca
550 000 Kč. Na Podvesné bylo během roku
2008 až 2009 zrenovováno hřiště včetně
nového oplocení za cca 480 000 Kč a na
Benešově nábřeží byla zrekonstruována
v roce 2007 další dvě dětská hřiště. V letních měsících letošního roku bude v této
lokalitě zrenovováno ještě jedno hřiště.
V roce 2006 prošlo rekonstrukcí hřiště
u 4. a 5. ZŠ (tzv. Komenského školy), které s sebou neslo náklady skoro 2 miliony
korun. Dále byla v roce 2007 v 5. ZŠ provedena rekonstrukce šaten a rok poté ve
4. ZŠ oprava havarijního stavu kanalizace
dohromady za více než 3 300 000 Kč.
Pro sportovně založené občany byla na
Havlíčkově nábřeží vybudována cyklostezka podél řeky Dřevnice a podél potoka
Januštice, kterou využívají lidé z celého
Zlína. Dále bylo rozšířeno parkoviště na
Padělkách VII o 20 parkovacích míst a vybudován chodník na Padělkách IX. Na
Zálešné V byl v roce 2006 zrekonstruován
objekt tělocvičny, ke kterému bylo přistavěno sociální zázemí. Objekt je nyní využíván Sportovní klubem Zlín a Sportovním
klubem Policie Zlín. Celkové náklady na
investici byly 10 milionů korun.
Každým rokem, zejména po zimním období, ve kterém je prováděna zimní údržba, jsou podle plánu opravovány výtluky
a prováděno čištění komunikací a chodníků, údržba a renovace dětských hřišť,
opravy laviček, provádí se průřez keřů,
stromů a sečení zelených ploch, údržba
čistoty, opravy veřejného osvětlení, světelné signalizace, svislého a vodorovného
značení, odvoz vraků a černých skládek.
Zatím jako v jediných částech města na Podvesné a Zálešné - je prováděn sběr
bioodpadů. Domácnosti byly vybaveny
dvěma hygienickými nádobami - malou
kuchyňskou nádobou a velkou sběrnou
nádobou o objemu 240 litrů. Pravidelný
svoz bioodpadu zajišťují Technické služby
Zlín, s.r.o. Bioodpad je svážen na Suchý
důl, kde je po mechanických úpravách
zpracován v aerobním fermentoru. Řízeným procesem se substrát rozloží na jednodušší látky, které slouží jako hnojivo.
Vážení spoluobčané, vidíte, že část města, na kterou dohlížíme, není malá. Je
rozčleněna desítkami ulic a kilometry
chodníků. Děkujeme vám za vaši aktivitu
i pomoc, kterou nám přinášíte svými připomínkami.
Odbor kanceláře primátora MMZ
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100. VÝROČÍ NAROZENÍ ARCHITEKTA JIŘÍHO VOŽENÍLKA
Dne 14. srpna 2009 by se dožil 100
let architekt, urbanista, pedagog
a publicista Jiří Voženílek. Architekt,
po kterém byla ve Zlíně pojmenovaná
ulice, člověk, který se nesmazatelně
zapsal do zlínské historie svým tvůrčím přínosem ať už v oblasti zlínského urbanismu, anebo jako autor
několika pozoruhodných zlínských
staveb. Právě probíhající architektonická soutěž na konverzi továrních
budov č. 14 a č. 15 na Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně,
jichž je ing. arch. Jiří Voženílek autorem, je důstojnou připomínkou architektova výročí.
Vzhledem k závažnosti tématu jeho
tvorby a osobnosti, zvláště období,
kdy autor tvořil, dovoluji si vybraně
citovat jeho kolegu a přítele, spoluzakladatele pokrokové architektonické
skupiny (PAS), pana architekta Štursu, který se o Jiřím Voženílkovi rozepsal k 60. výročí jeho narozenin, tedy
v srpnu 1969 v časopise Československý architekt, takto:
"Bylo mu 21 let, když odpovědně
vstoupil do vývoje české architektury
svojí studií kolektivního domu, námětem tehdy stejně mobilizujícím jako
dnes aktuálním, Pak následovaly jeho
úvahy, jimiž vnesl do naší architektonické teorie nový tón přesného myšlení - zprvu stati o variabilitě stavby
a jejího vnitřního zařízení a pak - již
v kolektivu PAS - řada referátů a článků vesměs zaměřených k otázce zvědečtění metod architektonické tvorby
a k problematice bytové architektury
a jejího vývoje.
K bytovým tématům se orientovala
i jeho práce v rámci PASu z té doby,
charakterizovaná již tehdy - jako novum v naší architektuře - principy rozměrové modulace, průmyslové výroby
stavebních dílců a jejich montáže.
Několik prvních cen v soutěžích na rekreační domky a zejména druhá cena
v mezinárodní soutěži Baťových závo-

Stavba budovy č. 15, fotografie z jihu ze dne
27. 9. 1946, MZA Zlín
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dů na rodinný domek v r. 1934 znamenaly prvé veřejné ohodnocení těchto záměrů.
Po odchodu do Zlína v následujícím
roce, vynuceném především existenčními důvody, zaujímá Jiřího Voženílka
v jeho novém pracovišti, v projekčním

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA
ateliéru stavebního oddělení Baťových
závodů, brzo problematika urbanistic-

Ing. architekt Jiří Voženílek

tury, éra vzniku a rozvoje socialistického sektoru v architektonické práci
s významnou úlohou Jiřího Voženílka
ve všech fázích vývoje této organizace;
zprvu jako ředitele n. p. Stavoprojekt,
později jako předsedy Státního výboru
pro výstavbu.
V r. 1951 se Jiří Voženílek navrací
ke sféře teoretické práce v architektuře svojí zakladatelskou a řídící činností ve Výzkumném ústavu výstavby
a architektury, který v té době soustředil vědecký výzkum v oboru architektury a stavebnictví.
Na počátku tohoto desetiletí (60. léta) se Jiří Voženílek ujímá učitelské
činnosti na katedře urbanismu fakulty
architektury a pozemního stavitelství
ČVUT v Praze a krátce nato také
funkce hlavního architekta hl. města
Prahy. K oběma těmto významným
úkolům přistupuje s bohatými odbornými zkušenostmi a vyzrálým pohledem na poslání a dílo architekta-urbanisty."
A svoji zajímavou stať pan architekt
Jiří Štursa končí slovy:
"Úkolem těchto řádků nemůže být
přirozeně zhodnocení celé Voženílkovy
široce rozložené a hluboce založené
činnosti vědecké, publicistické, tvůrčí,
učitelské a organizační. Avšak podrobné zhodnocení jeho práce je již
nyní aktuálním úkolem, jehož splnění
by bylo přínosem a pomocí pro současnou teoretickou i projekční práci
v naší architektuře.", k čemuž dochází až teprve nyní, protože pan architekt Jiří Voženílek brzy upadl v nemilost pro své neměnné osobní
a politické postoje, stále levicové, kterým zůstal věrný až do své smrti v roce 1986. V tomto období opouští veškeré veřejné posty a stahuje se do
ústraní Výzkumného ústavu výstavby a architektury, který sám před léty založil.
© Akad. arch. Jiří Svoboda,
2009, pedagog FMK UTB ve Zlíně

ká. Řeší studie nových obytných čtvrtí
i celých měst při nově zakládaných
výrobních závodech v ČSR i v zahraničí. Některé z nich, např. Martfü
v Maďarsku, byly realizovány. Po válce Voženílek objasnil tyto tvůrčí záměry ve svých pojednáních o vývoji pásového
města
a
problematice
průmyslových měst.
V té době Jiří Voženílek přejímá vedení návrhového ateliéru stavebního oddělení závodů Svit a stává se také
de facto hlavním architektem nově vzniklé
městské
aglomerace
Gottwaldova. Pracuje
na reformě Gahurova
směrného plánu Zlína
a okolí ve smyslu nových požadavků zvětšeného měřítka výstavby
a v těchto intencích realizuje známý Kolektivní
dům jako experiment
ověřující ideu kolektivního rodinného bydlení.
Na počátku r. 1948 Východní část Zlína, urbanistické řešení Vladimíra Kubečka, věžové
nastupuje nová etapa a Morýsovy domy Miroslav Drofa, třípodlažní bytové domy Vladimír
v historii naší architek- Karfík, vedoucí skupiny Jiří Voženílek, 50. léta, KGVUZ.

HISTORIE

ZLÍNSKÝ ULIČNÍK - aneb Kde to vlastně žijeme?
Dnešní vnitřní silniční komunikační
systém Zlína, tvořený sítí téměř 400 pojmenovaných ulic, čtyř náměstí a několika návsí
a dokonce i nábřeží naší "velké řeky" a oblíbených parků se utvářel více než šest století
spolu s růstem městského celku od zapadlé
podhorské vesničky až po dnešní moderní
město s ojedinělou architekturou.
V prvním desetiletí XXI. století propojuje
sedmnáct městských částí, tvořených více
než sedmdesáti čtvrtěmi. Řeku Dřevnici na
jejím téměř 20km průtoku městem překlenuje kolem 15 mostů či mostíků. Magistrátní celek zaujímá plochu 16 katastrů,
které získaly tehdy samostatné obce podrobným zaměřením Rakousko-uherských
zemí v letech 1821 až 1836. Celková rozloha
zaujímá plochu více než 11 tisíc hektarů.
Místní komunikace dosahují délky přes 200
km. A právě pro usnadnění orientace byl celý systém v letitém historickém sledu pokřtíván a v důsledku politických změn či válek i často měněn.
Proto můžeme při hlubším zamyšlení
pomocí uličních názvů zalistovat i dějinami
a leccos si připomenout.
Neúprosné "hrdelní právo" nad dosud
existujícím Cigánovem - ale jmenoval se do
r. 1925 i Předměstí sv. Antonína - dnes i Na
výsluní, dlouho připomínal podle zde údajně bydlícího kata i Katovec, Na Šibenicách
či Pod nebo K šibenicám. To na připomenutí, že tehdejší lapkové, krvesmilníci či vrahounové na případné omilostnění nemohli
vůbec spoléhat. Poslední dvě poválečné zlínské popravy v r. 1945 a 1946 - dvou partyzánských zrádců a šéfa místního gestapa
Raschky proběhly přímo v centru na sportovních stadionech - Orelském cvičišti a SK
Letná u hotelu Máca.
Městský obranný systém proti cizím nájezdníkům připomínají názvy blízkých tratí Valy, Na valech či Stráže poblíž dnešních
Jižních Svahů a přímo ve městě dokonce výrobu střelného prachu smícháním ledku

obecného - sanytr s dřevěným uhlím - současné Santražiny. Přírodních a válečných
pohrom bylo v průběhu staletí nečítaně.
Mlčivé svědectví podávají názvy Na požáře,
Růmy (ruiny, rumiště, rozvaliny) a dnes již
málo známé Půstky (pustošina). U budovy
dnešního Centroprojektu bychom je určitě
nehledali.
Parcelaci či rozdělování půdy - ať již ze zákona či okolnostmi vynucenou připomínají
Díly, Kúty, Padělky a také Losky, kde se při
dělení půdy metal los.
Důležitou městskou výsadou bylo právo trhové - tj. pořádání trhu na veřejném tržišti
a tím byl ve Zlíně Rynek (něm. Ring) - náměstí s radnicí. S trhy a obchodem bylo spojeno i vybírání mýtného za užívání silnic
a mostů. Ten ve Zlíně dlouho nebyl, a tak se
vybíralo i za užití brodu přes Dřevnici.
Historické náměstí - rynek byl zároveň důležitým komunikačním uzlem pěti ulic,
z nichž se zachovala dnešní Bartošova, ale
tehdy Žebračka podle zdejšího chudobince
a úředně povoleného almužnictví. Druhou
byla naše dnešní Rašínova - původně Hlavní,
ale také 25. února - zde se odehrávala nejživější obchodní činnost.
Postupně s rozvojem města a nárůstem komunikativnosti občanů začalo docházet ke
stále většímu orientačnímu chaosu. Zlín měl
v posledním kvartálu XIX. stol. téměř tři tisíce obyvatel. Řídící nadučitel V. Chalupa navrhl městské radě zajištění lepší orientace.
A tak v r. 1887 došlo k oficiálnímu úřednímu
pojmenování prvních 18 ulic ve středu města. Tehdy se stala Žebračka Kovářskou,
Rynek Náměstím a historicky se potvrdily
Hlavní, Dlouhá, Kvítková, Cigánov, Padělky
a Nadkostelí. Nové XX. století - zejména po
skončení I. světové války a Mírovém uspořádání v r. 1918 a vzniku samostatného ČSR přineslo pak do našich ulic zcela nový prvek:
nárožní tabulky podávaly svědectví o vlastenectví, národních hrdinech, buditelích i významných událostech.

Zapojte svoje fotky do soutěže
Milovníci fotografování mají stále
možnost pochlubit se svými snímky
prostřednictvím fotografické soutěže
města Zlína, kterou město uspořádalo
již po třetí. Soutěž probíhá od května
tohoto roku do 30. června roku 2010.

Ve třetím kole nejsou - na rozdíl od kol
předchozích - vypsány žádné kategorie,
pouze doporučená témata: zlínská architektura, zlínská zákoutí, zlínská panoráma, události a akce ve Zlíně, město a lidé, město a jeho osobnosti, příroda ve

Náměstí se stalo Masarykovým a objevila
se i Masarykova třída, Ulice 28. října
a Zborovská. Dlouhá ul. dokonce triumfovala jménem amerického prezidenta Wilsona.
Ale toto pojmenování se neujalo a od r. 1925,
kdy došlo k pojmenování dalších 44 ulic - se
stala opět Dlouhou. Jedno z nábřeží připadlo
E. Benešovi a M. R. Štefánikovi byla přisouzena ul. Přehradní. Po ministru financí
Rašínovi, který se zasloužil o naši pevnou
měnu a zemřel v r. 1923 po atentátu levicového pobloudilce, byla pokřtěna už dříve zmíněná Hlavní. Pocty se však v meziválečném
období dočkali i místní zasloužilí občané:
T. Baťa, J. Kotěra, Dr. Gerbec, či M. Kašpárek. Svá oprávněná místa však zaujali
i buditelé, umělci, či vlastenci: Havlíček,
Komenský, Smetana, Tyrš, Fügner a např.
v Malenovicích i pokrokový rolník Jarolímek
a kněz Potěhník.
S nebývalým růstem města ve spojitosti
s rozvojem Baťových závodů se modernizovalo i orientační pojmenování - zejména v nově
budovaných továrních obytných čtvrtích. Svá
místa zaujala nejen slovní pojmenování,
např. Antonínova, Lipová, Mostní, ale v případě Lešetína, Podvesné a Zálešné se uplatnil americký způsob číslování. Ten se zachoval až do dnešních dnů.
Příchod Němců s okupací a vytvořením Protektorátu především rychle vymazal všechny
vlastenecké názvy. Na "uličníku" z r. 1940
možno mezi 176 pojmenovanými ulicemi nalézt pouze 11 jmen, která okupanti se svými
místními "pomahači" uznali za neškodná.
Poté, v r. 1941, prosadila hrstka místních
"nácků" pouze přejmenování Březnické naštěstí na kulturně přijatelného W. A. Mozarta
a v r. 1942 v rámci zběsilé heydrichiády přejmenování Horní (dnešní Štefánikovy) po čerstvě zemřelém ministru německého zbrojního průmyslu F. Todtovi. Větší úspěchy
neslavili. V příštím pokračování se dostaneme k poválečným změnám a zajímavostem.
Ing. Jan Lamper, kronikář města Zlína
městě. Podmínkou třetího kola soutěže
je, že z každé fotografie musí být zřejmé,
že byla pořízena ve Zlíně.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo
má fotografování jako koníčka, vítán je
i profesionál. Fotografie mohou být jak
barevné, tak i černobílé - dodány na CD
nebo DVD v tiskovém rozlišení 300 dpi,
rozměr A4. Každý soutěžící může zaslat
maximálně 5 fotografií. K fotografiím je
také nutné doložit kupon a stručný
popis místa fotografie.
Fotografie, doručené v rámci soutěže
zlínské radnici, jsou městem následně
používány k propagaci Zlína, a to zveřejněním v propagačních materiálech, kalendářích, na pohlednicích apod. První
tři výherci získají zajímavé ceny a vítězné fotografie budou zveřejněny v Magazínu Zlín. Z příchozích fotografií bude
opět uspořádána výstava.
Místem pro doručování fotografií je
Městské informační a turistické středisko Magistrátu města Zlína, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín (obálku označte
"Fotosoutěž").
-red-

9

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – SRPEN 2009
90 let
Sládečková Božena
Šumpela František
Velísek František
Schreibová Josefa
Hauserová Vanda
Janoštíková Jaroslava
Bartásková Božena
Šuránková Marie
Pálková Marie
Šohajová Alžběta
Král Bohuslav
Burešová Růžena
Halbsgut Otto
Pěnkavová Ludmila
91 let
Remešová Marie
Veselá Emilie
Jirousek Zdeněk

Zlý Václav
Libigerová Štěpánka
Lorencová Jarmila
92 let
Zbořilová Berta
Smékalová Marie
Rudleová Božena
93 let
Votánková Marie
Hlaváčková Jindřiška
94 let
Polášková Marie
95 let
Mikeštíková Marie
Karlík František
Navrátilová Marie
96 let
Ondroušek Václav
Prokopová Růžena

SŇATKY - ČERVEN 2009
5. června
Ihor Lemeš, Lenka Koudelová (Zlín, Zlín)
6. června
Martin Lukáš, Denisa Štraubová (Zlín, Zlín)
Tomáš Kašpárek, Petra Šenkeříková (Zlín, Spytihněv)
Tomáš Petrlík, Jana Tarkovská (Litoměřice, Zlín)
Clemens Anders, Monika Langrová (Německo, Zlín)
Karel Kuchař, Zuzana Janků (Zlín, Zlín)
Ondřej Plaček, Lucie Válková (Zlín, Hlučín)
Milan Kišš, Eva Vyvlečková (Zlín, Zlín)
13. června
Martin Ulman, Naděžda Riesová (Zlín, Zlín)
Michal Heger, Zuzana Menšíková (Zlín, Zlín)
Michal Kapusta, Dagmar Štolhoferová (Slušovice, Zlín)
Radomír Juřík, Jitka Chytilová (Zlín, Zlín)
19. června
Petr Vajdák, Edita Přehnalová (Zlín, Zlín)
20. června
Milan Kučera, Iva Jašková (Zlín, Želechovice nad Dřevnicí)
Jiří Batěk, Andrea Lovětinská (Tečovice, Zlín)
Zdeněk Kupčík, Kateřina Minaříková (Zlín, Uherské Hradiště)
Jaroslav Brůžička, Veronika Zehnalová (Zlín, Zlín)
Martin Lefan, Alena Švehlíková (Zlín, Zlín)
Jan Bednařík, Jana Tichavská (Zlín, Zlín)
Josef Zapletal, Petra Přibylová (Halenkovice, Zlín)
27. června
Miroslav Drmla, Milena Cholečková (Zlín, Zlín)
Stanislav Patočka, Martina Volková (Zlín, Zlín)
Ondřej Kučera, Dagmar Pernicová (Staré Město, Zlín)
Martin Martyčák, Lenka Siekliková (Zlín, Zlín)
David Pinkas, Blanka Jůzková (Zlín, Zlín)
Jiří David, Hana Kubinová (Zlín, Zlín)
Marián Konrády, Alena Růžičková (Zlín, Zlín)
Jakub Frkal, Simona Kročová (Valašské Meziříčí, Zlín)
Zdenek Vaňhara, Zdenka Marušáková (Zlín, Zlín)
Ondřej Dominec, Hana Janulíková (Zlín, Otrokovice)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
12. 6. 2009
Matej Kuba, nar. 28. 2. 2009, Luční
Ellen Minaříková, nar. 23. 2. 2009, Slovenská
Ondřej Trnáček, nar. 26. 2. 2009, Luční
Tereza Matznerová, nar. 14. 2. 2009, Podlesí
Matěj Tkáč, nar. 12. 2. 2009, Křiby
Jiří Kocourek, nar. 2. 3. 2009, K Cihelně, Malenovice
Bohumil Šanda, nar. 16. 2. 2009, Budovatelská
Eliška Königová, nar. 26. 2. 2009, Česká
Jan Polášek, nar. 17. 2. 2009, Sv. Čecha, Prštné
Filip Groh, nar. 23. 2. 2009, Okružní
Vítězslav Pospíšil, nar. 19. 2. 2009, Březnická
Barbora Machutová, nar. 27. 2. 2009, Na Honech
Jakub Šimoník, nar. 14. 2. 2009, Na Honech
Petr Böhm, nar. 2. 2. 2009, Milíčova, Malenovice
Tomáš Lapka, nar. 20. 2. 2009, Luční
Filip Sluka, nar. 20. 2. 2009, tř. T. Bati
Lukáš Kurečka, nar. 17. 2. 2009, Plesníkova
Dominik Kresta, nar. 20. 2. 2009, Středová
Kristian Ohlídal, nar. 16. 2. 2009, Na Honech
Josefína Máčalová, nar. 20. 2. 2009, Svárovec, Malenovice
Lukáš Večeřa, nar. 23. 2. 2009, Sv. Čecha, Prštné
Jakub Hlavnička, nar. 13. 2. 2009, Tyršovo nábřeží
19. 6. 2009
Radim Babíček, nar. 2. 3. 2009, Dolní
František Josef Černý, nar. 7. 3. 2009, Podlesí
Ondřej Lekeš, nar. 5. 3. 2009, tř. 2. května
Ondřej Malý, nar. 4. 3. 2009, Zlínská, Kostelec
Sára Huňová, nar. 12. 3. 2009, Mostní
Martin Krajča, nar. 4. 2. 2009, Podvesná
Kryštof Struhař, nar. 6. 3. 2009, Jarolímkovo nám., Malenovice
Anna a Barbora Maléřovy, nar. 30. 1. 2009, Lazy
Filip a Nikola Marečkovi, nar. 13. 3. 2009, Podlesí
Lukáš Hanák, nar. 16. 1. 2009, tř. T. Bati
Matyáš Skládal, nar. 1. 3. 2009, tř. T. Bati
26. 6. 2009
Kryštof Hradil, nar. 21. 2. 2009, Zahradní čtvrť, Malenovice
Kateřina Rózsová, nar. 19. 3. 2009, Podvesná
Tomáš Málek, nar. 25. 3. 2009, Pančava, Příluky
Nela Hájková, nar. 1. 3. 2009, Lipová
Lukáš Polcer, nar. 27. 3. 2009, Slezská
Adam Záhoř, nar. 27. 3. 2009, Lesní čtvrť
Adéla Žalůdková, nar. 15. 3. 2009, Kamenná
Jan Rožnovják, nar. 25. 3. 2009, Vinohrady, Prštné
Karolína Batelková, nar. 17. 3. 2009, tř. Svobody, Malenovice
Jáchym Černoch, nar. 31. 3. 2009, Na Vrchovici
Aneta Kamenářová, nar. 19. 3. 2009, Velíkovská, Štípa
Vanesa Prekopová, nar. 19. 3. 2009, Podvesná
Kristina Oroszová, nar. 30. 3. 2009, Větrná
David Pospíšil, nar. 25. 3. 2009, Dukelská
Iva Švédová, nar. 20. 5. 2009, Nad Březinkou
Samuel Zábojník, nar. 26. 3. 2009, Na Honech
Linda Hrušková, nar. 30. 3. 2009, Padělky
Ondřej Bradáč, nar. 26. 3. 2009, tř. Svobody, Malenovice
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Srpen v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222, fax: 577 630 274
- informace o ubytování, stravování, o možnostech výletů do
okolí a o aktuálních kulturních akcích
- propagační předměty, tištěné materiály, Magazín Zlín, letáky, brožury, pohlednice, publikace a mapy
- prodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Zlíně a okolí, prodej vstupenek do Filharmonie Bohuslava Martinů
- možnost využití internetu a faxu
- agenda ztrát a nálezů
- vydávání rybářských lístků
- vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu CzechPOINT

KINA
Rezervace vstupenek:
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin
Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO a KINO
KVĚTEN na měsíc srpen připravují:
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
USA - 2009 - 154 minut - český dabing - (0) - WarnerBros dobrodružný/rodinný
Voldemort upevňuje v lidském a čarodějném světě svou moc.
Bradavice postupně přestávají být spolehlivým přístavem
bezpečí. Harry se právem obává, že největší nebezpečí číhá
na chodbách čarodějné školy a ředitel Brumbál jej proto začíná připravovat na poslední bitvu, která se kvapem blíží
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grinn, Emma Watson,
Michael Gambon, Helena Bonham Carter
Režie: David Yates
PAŘBA VE VEGAS
USA - 2009 - 100 minut - titulky - (12) - WarnerBros - komedie
Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug a jeho tři kamarádi do Las Vegas na nezapomenutelnou party. Jenže když se
ráno probudí s třeštící hlavou a kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic nepamatují. Jejich luxusní hotelový pokoj vypadá jak po výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather
Graham, Justin Bartha.
Režie: Todd Philips
ZACK A MIRI TOČÍ PORNO
USA - 2008 - 101 minut - titulky - (15) - Palace Cinemas romantická komedie
Zack a Miri jsou dlouholetí kamarádi a spolubydlící, kteří
mají problémy a hromady dluhů. Když jim je odpojena elektřina a vodovod, napadne je spásná myšlenka vydělat si
rychle nějaké peníze tím, že s pomocí svých přátel podomácku natočí pornofilm. Zapřísahají se, že to, že se spolu
vyspí, nijak nenaruší jejich přátelství. V průběhu natáčení
se ale ukáže, že se původně čistě obchodní záležitost mezi
dvěma kamarády mění v něco mnohem většího.
Hrají: Seth Rogen , Elizabeth Banks, Traci Lords, Jason
Mewes. Režie: Kevin Smith
OPERACE DUNAJ
ČR/Polsko - 2009 - 104 minut - (0) - Bontonfilm - tragikomedie
Lidovka "Ta naše hospoda je pěkně stavěná" hostům v malé
české hospůdce pořádně zhořkla poté, co do ní naboural
tank. Zbloudilý a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové
invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Příběh
z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr.
Úspěšný polský divadelní režisér Jacek Glomb pod odborným dohledem Jiřího Menzela stvořil komediální příběh
o jednom ostře sledovaném polském tanku, který se střetl
s českou realitou...

Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav
Dušek, Boleslav Polívka, Martha Issová, Jan Budař,
Zbigniew Zamachowski
Režie: Jacek Glomb
VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA
USA/Anglie - 2009 - 97 minut - titulky - (12) - HCE - komedie
Oscarový tvůrce Sam Mendes ve svém novém projektu dokazuje pravdivost známé lidové moudrosti o tom, že těhotenství je dřina. V případě mladé dvojice Burt a Verona to
platí dvojnásobně. Nalezení vhodného "hnízda" jim zrovna
nejde a než se dítě přihlásí o slovo, mají před sebou ještě
dlouhou cestu...
Hrají: John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels, Maggie
Gyllenhaal, Cheryl Hines
Režie: Sam Mendes
PIRÁTI NA VLNÁCH
VB/Německo - 2009 - 134 minut - titulky - (12) - Bontonfilm
- komedie
Rebelantsky drzá komedie o skupince excentrických dýdžejů, s nimiž by každý rád prožil aspoň kousek života...
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick
Frost, Kenneth Branagh, Emma Thompson
Režie: Richard Curtis
PROROCTVÍ
USA - 2009 - 121 minut - titulky - (12) - SPI - thriller/mysteriozní /drama
V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové
základní školy požádána skupina studentů, aby nakreslila
obrázky, které budou uloženy do zvláštního pouzdra
a uschovány pro budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát let později nová generace studentů
zkoumá obsah pouzdra a dívčin mystický vzkaz skončí v rukou mladého Caleba Koestlera.
Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara
Robinson, Ben Mendelsohn
Režie: Alex Proyas
MARY A MAX
Austrálie - 2008 - 92 minut - titulky - (12) - Bioscop - animovaný
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento animovaný film, který vypráví o přátelství dvou
osamělých duší - malé holčičky Mary a osamělého Maxe.
Režie: Adam Elliot
COCO CHANEL
Francie - 2009 - 105 minut - titulky - (12) - SPI - biografie
Příběh Coco Chanel! Příběh moderní ženy, která navždy
změnila svět módy, svět žen.
Hrají: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain,
Benoēt Poelvoorde, Emmanuelle Devos
Režie: Anne Fontaine
BRUNO
USA - 2009 - 83 minut - titulky - (15) - Bontonfilm - komedie
Hrají: Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten, Clifford
Banagale, Chibundu Orukwowu, Josh Mezera, Bono, Elton
John, Snop Dogg, Sting, Paula Abdul, Harrison Ford
Režie: Larry Charles
VENI, VIDI, VICI
ČR - 2009 - 95 minut - (0) - SPI - romantická komedie
Osmnáctiletý student Honza nemá právě snadný život. Před
časem mu tragicky zemřel otec a on vyrůstá s maminkou
a malým bratrem. Rodina se dostane do tíživé finanční situace, vznáší se nad ní hrozba exekuce. Honza se rozhodne
mamince pomoci...
Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková, Bob
Klepl, Václav Postránecký
Režie: Pavel Göbl
ÚNOS VLAKU 123
USA - 2009 - 105 minut - titulky - (12) - Falcon - drama/krimi
Ve snímku Únos vlaku 1 2 3 si Denzel Washington zahrál
dispečera newyorského metra Waltera Garbera, jehož rutinní pracovní den je neočekávaně narušen odvážným zločinem

Srpen v kultuře
- únosem jednoho z vlaků. Ten má na svědomí John
Travolta coby Ryder, zločinec, který hrozí popravováním
cestujících vlaku, pokud nedojde do hodiny k zaplacení vysokého výkupného.
Hrají: Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán,
Victor Gojcaj, Gbenga Akinnagbe
Režie: Tony Scott
NEDODRŽENÝ SLIB
Slovensko - 2009 - 129 minut - slovensky - SPI - (12) - drama
Martin Friedmann, židovský chlapec, se narodil roku 1926
v Bánovcích nad Bebravou (západní Slovensko). Jeho příběh
by nebyl ničím výjimečný, pokud by se mu nepodařilo uniknout deportaci do koncentračního tábora díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a několika šťastným náhodám. Příběh dle skutečných událostí.
Hrají: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Ľubo Paulovič, Marián
Slovák, Ivan Romančík, Pavel Kříž
Režie: Jiří Chlumský
HRANICE OVLÁDÁNÍ
Španělsko/USA/Japonsko - 2009 - 116 minut - titulky (12) - SPI - drama/krimi/thriller
Hranice ovládání jsou příběhem tajemného osamělého muže, kterého činy se zdají být za hranicí zákona. Sledujeme jej
v průběhu jeho poslání, kdy nevěří nikomu a jeho záměry
nejsou známy. Cesta vede nejenom Španělskem, ale také
přes jeho svědomí.
Hrají: John Hurt, Tilda Swinton, Bill Murray, Gael García
Bernal
Režie: Jim Jarmusch
G.I. JOE
USA - 2009 - 135 minut - český dabing - (0) - Bontonfilm akční
Za "světového policajta" jsou sice považovány Spojené státy,
ve skutečnosti je jím organizace zvaná G. I. Joe, která používá nejvyspělejší technologie a nejprověřenější lidské zdroje
k tomu, aby bojovala se zlem, doslova od pólu k pólu. V hledáčku jejích členů se aktuálně nachází zbrojařská firma
Destro, která to nepokrytě hraje na více stran, a hlavně záhadná organizace zvaná Kobra, jejíž aktivity kormidlují svět
směrem k čím dál většímu chaosu. Hrají: Channing Tatum,
Sienna Miller, Dennis Quaid, Karolina Kurková
Režie: Stephen Sommers
VZHŮRU DO OBLAK (digital 3D)
USA - 2009 - 102 minut - český dabing - (0) - Falcon - animovaná rodinná komedie
Vzhůru do oblak je příběh o 78letém prodejci balónků
Carlovi Fredricksenovi, který si konečně splní celoživotní
sen o dobrodružstvích, když na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky. Až příliš pozdě ale zjistí, že se k němu potají připojil i původce jeho nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý průzkumník
divočiny jménem Russell...
Režie: Pete Docter, Bob Peterson
MUŽI V ŘÍJI
ČR - 2009 - 114 minut - (0) - Bontonfilm - komedie
Mouřínov je malá moravská díra. I silnice tam končí. A protože Mouřínováci chtějí být "průjezdní", musí vymyslet plán,
jak sehnat větší než malé množství asfaltu na její pokračování. Klíčem k úspěchu má být Franta, introvert, mudrlant
a zmatkař. Ale především mistr republiky ve vábení jelenů.
A tak nápad uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy ve
vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou možnou cestou
k vysněné silnici.
Hrají: Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Martin Trnavský,
Jaromír Hanzlík, Marta Vančurová, Pavel Zedníček, Jaromír
Dulava
Režie: Robert Sedláček
HANEBNÝ PARCHANTI
USA - 2009 - 148 minut - titulky - (12) - Bontonfilm - akční
Vítejte ve Druhé světové válce podle Quentina Tarantina.
Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverznějších režisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se poetika Hanebných parchantů asi nejvíc přiblížila náladě filmu,

který mu udělal jméno - násilnické černočerné komedii Pulp
Fiction - Historky z podsvětí.
Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mélanie Laurent
Režie: Quentin Tarantino
NÁVRH
USA - 2009 - 108 minut - titulky - (0) - Falcon - komedie
Když je mocná knižní vydavatelka Margaret postavena před
hrozbu deportace do své rodné Kanady, prohlásí mazaná
podnikatelka hbitě, že je zasnoubena se svým nicnetušícím
asistentem Andrewem, kterému celé roky dělá ze života peklo. Souhlasí, že se na jejím podvodu bude podílet, ale s několika podmínkami.
Svérázný pár se tak vydává na Aljašku, aby se tam setkal
s Andrewovou neobvyklou rodinou, a žena, zvyklá na to, že
má za každých okolností vše pod kontrolou, se ocitá v jedné
bláznivé situaci za druhou...
Hrají: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, Craig
T. Nelson
Režie: Anne Fletcher
HODINU NEVÍŠ
ČR/SR - 2008 - 94 minut - (12) - Bioscop - drama
Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti
dostal označení "heparinový vrah". Co bylo příčinou a co se
odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního
adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo?
Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Zuzana Kronerová, Petra
Nesvačilová, Jana Krausová, Stanislav Zindulka
Režie: Dan Svátek

26. 8. v 10 a 14 hodin
Velké kino
GRAN TORINO
USA - 2008 - 117 minut - titulky - (12) - WarnerBros - drama
Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Walta
Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na
nový svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy
rozličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky. Všechny staré sousedy postupně nahradili imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. Podzim svého
života tak spíš přežívá než dožívá. Až do oné noci, kdy se mu
někdo pokusí ukrást jeho chloubu - nablýskaný sporťák
Gran Torino.
Režie: Clint Eastwood
Hrají: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her, Christopher
Carley, Brian Haley
HRAJEME PRO DĚTI
MULTIKINO - každou sobotu a neděli v 10.00 hod.
(další promítací dny a časy se můžete dozvědět na našich
webových stránkách www.gacinema.cz)
1. a 2. 8. - KRTEK A MEDICÍNA - 71 minut
8. a 9. 8. - BUDULÍNEK - 66 minut
15. a 16. 8. - MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH II.
- 63 minut
22. a 23. 8. - POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II. - 71 minut
29. a 30. 8. - KÁŤA A ŠKUBÁNEK - 63 minut
Pásma krátkých filmů pro děti od června do září ve Velkém
kině a kině Květen nehrajeme
ZMĚNA PROGAMU VYHRAZENA

ADMIRÁL
Rusko - 2008 - 124 minut - titulky - (12) - HCE - historické
válečné drama
Alexandr Vasiljevič Kolchak je pravý hrdina svého národa,
milovaný manžel a otec, který má jenom jednu slabost - okolím tiše tolerovanou zálibu v krásných ženách. Když potká
ženu svého nejlepšího přítele Annu Timirevu, revoluce v krajině se setká s revolucí v jeho srdci. Na pozadí I. světové války se Alexandr a Anna snaží překonat nepřízeň osudu, ale
zpřetrhat jeho okovy nebude snadné. Admirál patří mezi nejdražší a největší ruské filmové projekty všech dob.
Hrají: Kostantin Khabenskiy, Elizaveta Boyarskaya, Sergej
Bezrukov, Anna Kovalchuk
Režie: Andrei Kravchuk
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
10. 8. v 10 a 14 hodin
Velké kino
MARLEY A JÁ
USA - 2008 - 111 minut - titulky - (0) - Bontonfilm - komedie
Novomanželé John a Jenny Groganovi se rozhodnou, že
opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na slunné
Floridě. A aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého,
šestikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů
změní v padesátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Takto začíná film režiséra Davida Frankela, který popisuje 13 let života se psem, života, který někdy - a to dost
často - připomíná soužití s nevypočitatelným uragánem.
Režie: David Frankel
Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane, Kathleen
Turner, Alan Arkin
19. 8. v 10 a 14 hodin
Multikino Golden Apple Cinema
NORMAL
ČR/Makedonie - 2009 - 95 minut - (15) - Bontonfilm - thriller
Thriller Normal je natočený podle skutečného případu masových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce.
Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále.
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Havlová,
Miroslav Táborský, Meto Jovanovski

DIVADLA
MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
Prodej předplatného na sezonu 2009/2010 pokračuje i během divadelních prázdnin.
Otevírací doba pokladny Městského divadla Zlín v srpnu:
3. 8. - 21. 8. od 12.00 do 17.00 hod.
24. 8. - 31. 8. od 9.00 do 17.00 hod.
PŘIPRAVUJEME
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY 2009/2010
12. 9. - 19.00 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK
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13. 9. - 14.30 hodin
Luděk Horký:
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

PREMIÉRA

3. 10. - 19.00 hodin
Yasmina Reza: OBRAZ
Divadélko v klubu

PREMIÉRA

17. 10. - 19.00 hodin
Edmond Rostand:
CYRANO Z BERGERACU

PREMIÉRA

18. 10. - 14.30 hodin
na motivy Karla Jaromíra Erbena
OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
30. 10. - 19.00 hodin
Bengt Ahlfors:
DIVADELNÍ KOMEDIE
AP Prosper Praha

19
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GALERIE – VÝSTAVY

MUZEUM

KURZY

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ,
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

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Zlínský salon mladých 2009

do 13. 9.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
V. Zlínský salon mladých 2009
do 13. 9.
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin.
RESTAURACE LOKART - LÍPA
PETRA TOMÁNKOVÁ-MUNSTEROVÁ
Olejomalby, restaurace Lokart, Lípa.
Výstava potrvá do konce měsíce srpna
BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921
3. 8. - 21. 8.
Právní postavení Romů v zemích EU
Výstava pořádaná Sdružením dětí a mládeže Romů ČR přiblíží právní postavení Romů v jednotlivých členských státech EU, 3. etáž (pracovní dny, 7-17 hod.)
24. 8. - 13. 9.
Kroměřížský zámek a zahrady ve fotografiích
Výstava fotografií Pavla Barana zachycující kouzlo kroměřížského zámku a jeho zahrad, 2. etáž (denně do 22 hod.)
24. 8. - 13. 9.
Salesiánský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve
Zlíně-Jižních Svazích
Fotograf Pavel Kosek představí snímky salesiánského kostela na zlínských Jižních Svazích včetně jeho interiérů, 3. etáž
(pracovní dny, 7-17 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 koncernu
o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století.
Informuje také o satelitních městech baťovského impéria.
(V pracovní dny 7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.
Kavárna na terase (10-22 hod.), restaurace ve 3. etáži
(po-pá, 11-13.30 hod., poté individuálně po dohodě; so-ne
individuálně po dohodě)
PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ ZLÍN JIŽNÍ SVAHY
ZUŠ Zlín Jižní Svahy zve na výstavu výtvarných prací "Co
jsme za rok stvořili". Žáci výtvarného oboru představí svá díla ve Velkém kině do září.
Zároveň probíhá po dobu prázdnin výstava v knihovně na
Jižních Svazích s názvem "Novinové kreace".

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz
64. KONCERTNÍ SEZONA 2009 - 2010
Prodej předplatného a jednotlivých vstupenek na koncerty od 3. 8.
Pokladna: tel. 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: po - čt 13.00 - 17.00 hod.
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Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
Do 30. 8. SLÁVA ZLÍNSKÉHO SPORTU
Stovky unikátních fotografií, spousta zajímavých předmětů
(např. dresy, součásti výstroje, medaile a poháry) a filmová
koláž seznámí návštěvníky výstavy s vývojem sportu
ve Zlíně od konce 19. století do současnosti a představí
24 sportovních odvětví. Zvláštní pozornost je věnována
zlínským olympionikům a medailistům z mistrovství světa
a Evropy.
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
Do 6. 9. KAMÍNKY Z CEST
Výstava čerpá z mnoha výprav dvou muzejních přírodovědců do nejrůznějších končin naší planety. Ze svých bohatých
archívů vybrali snímky, na kterých jsou zachyceny krajiny,
zvířata a rostliny z Afriky, Severní i Jižní Ameriky a tropické
Asie. K vidění bude také řada přírodnin, například plody baobabů, exotičtí motýli, brouci a další hmyz. Nebudou chybět
ani domorodé masky, různé upomínkové předměty a samozřejmě ani ty kamínky z cest.
SPOJOVACÍ CHODBA
Do 6. 9. 2009 Fotosoutěž H+Z
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi
a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno: 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 jen několik kilometrů od centra
města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy; Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945; Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Výstava: Řemesla ve starých Malenovicích s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků
Otevřeno květen-srpen, 10 - 12 a 13 -17 hodin (pondělí
zavřeno), poslední prohlídka hodinu před uzavřením
objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz,
577 103 379; 577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz,
sweb.cz/hradmalenovice
BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Expozice uzavřena, tel. 737 145 175

Zápis do kurzů na nový školní rok se uskuteční 24. 8. 28. 8. od 13 do 17 hodin (zahájení kurzů v září)
Dodatečný zápis 8. 9. od 13 do 17 hodin.
Pohybové kurzy pro dospělé:
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i na balonech,
cvičení od hlavy po paty, pilates + jóga, pilates pro ženy
nad 40 let, tai-či, speciál zdravotní cvičení - gynegymnastika
- posilování a formování postavy - pilates, kalanetika, kalanetika + power jóga, aerobic mix, body styling, fit ball,
kondiční cvičení, pilates mix, pilates body
Pohybové kurzy pro děti:
- sebeobrana pro kluky a holky od 9 let,
- junior aerobic - od 5 do 13 let,
- klubíčko - od 3 do 6 let,
- pohádkové cvičení - od 3 do 6 let,
- pohybová a taneční výchova - od 5 do 10 let
Jazykové kurzy:
- Angličtina pro úplné začátečníky, pro mírně a středně pokročilé, pro více pokročilé a pro seniory
Kurz Psychoprofylaxe
(celoročně), 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
Škola šermu kordem
- kurz základů bezpečného šermu kordem, zvládnutí šermířských technik, možnost zdokonalování v pokračovacích
kurzech.
Kurz vede pan M. Kohoutek, tel.: 605 939 161.
Zahájení kurzu v říjnu 2009
KURZ KARTÁŘKA
Rekvalifikační kurz kartářka
- práce pro TV věštírnu Anubis s. a.
Kontakt: tel. 737 370 764
KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
V Domě kultury ve Zlíně, ul. Gahurova.
Kontakt: www.ceska-fotoskola.com
VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ
tel.: 728 989 184
Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309
Zápis do výtvarných kurzů ve dnech 24. - 27. 8. (po - čt),
vždy 15 - 18 hod.VŠUP - III.et./309
Prázdninové kurzy:
Kresba podle modelu (figura, zátiší)
- 24. - 29. 8. od 16 do 19.30 hod.
Malířské techniky (tempera, olej)
- 24. - 29. 8. od 16.30 do 19.30 hod.
- vyučuje René Hábl, ak. Malíř, kurzy jsou určeny pro veřejnost i studenty
KURZY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2009/10:
Výtvarné kurzy pro děti
Po 15 - 16.30 a 16 - 17.30 hod.
Zahájení: 7. 9. st 15.30 - 17.00 hod.
Pozor změny! - pá 14.30 - 16.00 a 16.00 - 17.30 hod.
- večerní kresba podle modelu - (figura ) září - leden 5 měsíců

Srpen v kultuře
- příprava na talentové zkoušky (výběr prací a modelování
hlavy)
- vyučuje René Hábl, ak.malíř - pá 18.15 - 20.45 hod. zahájení: 18. 9.

úterý
čtvrtek
Oddělení pro děti
pondělí, úterý, čtvrtek

- malířské techniky (tempera, olej, malba na sklo aj.)
- po, út, st, pá - vždy od 18 do 20.30 hod., zahájení: 5. 10.
- kurzy probíhají vždy 1x týdně (poslední volná místa)

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

- knihařský kurz pro začátečníky i pokročilé
- vyučuje zkušený knihař - čt 19 - 21.30 hod. zahájení:
8. 10.
- kurz keramiky - čtvrtek 15 - 18 (7 lekcí a’4 vyuč.h.)
- vyučuje zkušený keramik vždy 1x za 14 dní od 17. 9. do
10. 12.
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST
Kurz se koná 15. 8.od 8.00 hod. v 16. budově areálu Svitu.
Účast nutno nahlásit předem.
Kontakt:
tel. 577 430 011, e-mail: projekty.cckzlin@volny.cz.
KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ
Od 14. do 17. 9. bude na Střední škole hotelové Zlín,
Dřevnická 1788, Zlín probíhat kurz studené kuchyně pod
vedením mistra kuchaře pana Vladimíra Picky. Cena 3 600
Kč, pro studenty 2 600 Kč. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré suroviny na praktickou přípravu výrobků I na přípravu
závěrečného rautu.
Kontakt:
tel. 577 210 750, 602 771 200, www.strednihotelova.cz
VÝUKA HRY NA BICÍ
Výuka hry na bicí soupravu a DJEMBE. Pro začátečníky
i pokročilé. Vhodné i pro osoby s tělesným postižením jako
relaxace.
Kontakt: p. Zemlák, tel. 776 191 852

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
VÝSTAVY:
Ústřední knihovna
Střípky z ASTRY - DDM ASTRA (přízemí budovy)
Ozdobné svícny - Sdružení dětí a mládeže Romů ČR (vitriny
v 1. a 2. patře)
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Novinové kreace - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Ústřední knihovna
Do 13. září omezený provoz:
Oddělení pro dospělé čtenáře
pondělí - pátek
sobota
Oddělení pro děti
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Oddělení pro mládež
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
Hudební oddělení
pondělí - pátek
Čítárna a studovna
sobota
Zvuková knihovna
úterý

10 - 18 h
zavřeno
10 - 16 h

9 - 11 h, 14 - 18 h
9 - 11 h, 14 - 18 h
13 - 16 h

Obvodní knihovna Díly
středa, pátek
9 - 11 h, 13 - 17 h
Pobočky:
Pobočka Podlesí: pondělí 13 - 17 h
Ostatní pobočky: srpen - zavřeno
Podrobný rozpis provozní doby je publikován na
www.kfbz.cz a na nástěnkách ve všech odděleních knihovny.

DĚTI A MLÁDEŽ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
e-mail: ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), 577 142 742
i.malikova@ddmastra.cz, m.ordeltova@ddmastra.cz
Nabízíme prostory pro skupiny dětí i dospělých, kteří
chtějí vyplnit volný čas a hledají vhodné zázemí.
Hledáme nové externí spolupracovníky těchto zaměření: keramika, výtvarná a rukodělná činnost, hra na hudební nástroje, tanec, bojové sporty, jazyky a další tradiční i netradiční vyplnění volného času.Práce vhodná také pro studenty
a maminky na MD.
Příměstské tábory - poslední volná místa
10. 8. - 14. 8. Taneční tábor pro kluky i holky od 6 do 14
let. Cena: 1 150 Kč
17. 8. - 21. 8. HIP HOP tábor pro kluky i holky od 6 do 14
let. Cena: 1 150 Kč
24. 8. - 28. 8. Orient tábor pro holky od 6 do 14 let.
Cena: 1 150 Kč
17. 8. - 21. 8. Hliněný tábor I. Pro holky a kluky, kteří
chtějí strávit týden prací s hlínou. Cena:
1 200 Kč
24. 8. - 28. 8. Hliněný tábor II. Navazuje na práci
Hliněného tábora I. Cena: 1 100 Kč
24. 8. - 28. 8. Tábor malých Mistrů pro holky a kluky,
které baví netradiční výtvarné a rukodělné
techniky (drátování, batika, slané pečivo,
a spousta dalšího) Cena: 1 100 Kč
Každý tábor má program rozdělen na dopolední a odpolední.
Dopolední je zaměřen tematicky, odpolední program je sportovně-rekreační.
Oddělení přírodovědy a Centrum ekologické výchovy
(Eva Kudelová, 603 301 435,
Monika Hiblerová, 774 192 105), 577 142 297,
e.kudelova@ddmastra.cz, m.hiblerova@ddmastra.cz

10 - 16 h
10 - 18 h

Hledáme externí pracovníky na vedení kroužků Chovatel
a Terarista.
Od září budou probíhat zápisy do zájmových kroužků.

zavřeno
9 - 11 h

Provoz čítárny a studovny bude na přechodnou dobu
přemístěn do hudebního oddělení. Důvodem omezeného
provozu knihovny je provedení statického zpevnění a opravy
podlah v 1. patře Ústřední knihovny.
Obvodní knihovny - provozní doba do 30. srpna:
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Oddělení pro dospělé čtenáře
pondělí
14 - 18 h

Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 577 142 297, 723 318 030
m.rabek@ddmastra.cz
Zápis do sportovních zájmových kroužků v novém školním
roce 2009/2010. Přihlaste včas své děti do tradičních a oblíbených sportovních kroužků. Kompletní nabídku zájmových kroužků najdete v nabídkovém katalogu 2009/2010
a na www.ddmastra.cz .
Hledáme externí vedoucí pro vedení sportovních zájmových
kroužků a pro výpomoc při pořádání sportovních, turistických a ostatních akcí.

Informace: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030,
m.rabek@ddmastra.cz
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová),
575 753 484, e.kratinohova@ddmastra.cz
Hledáme externí vedoucí na vedení zájmového kroužku
"Keramika" pro školní rok 2009/2010.
V příštím školním r. 2009/2010 nově otevřen zájmový kroužek: Loutkové divadlo a výroba loutek, Kresba pro dospělé,
Výtvarný kroužek (možno i jako příprava na střední umělecké školy), Němčina - doučování, pro začátečníky.
Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
z.konigova@ddmastra.cz
Hledáme sportovně zaměřené studenty, kteří by měli zájem
pracovat s dětmi a mládeží.
Dále hledáme externí vedoucí pro zájmové kroužky, které
budou probíhat na ZŠ v Tečovicích.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) tel. 575 753 486, e.sterbova@ddmastra.cz
7. 9. Den otevřených dveří (ve spolupráci s odd. estetiky),
od 13 do 17 hod., vstup volný
21. 9. Den otevřených dveří (ve spolupráci s odd. estetiky), od 13 do 17 hod. vstup volný
Hledáme exter. vedoucí pro zájmové kroužky mladý technik,
lodní modelář, filatelistický a numismatický, a studenty i dospělé pro další zajímavé kroužky (předejte své zkušenosti dětem).
SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009,
e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Provoz v srpnu:
17. 8. - 21. 8. 17 - 20 hod., 24. 8. - 27. 8. 17 - 20 hod.
Informace, týkající se činnosti o prázdninách najdete na nástěnkách klubu.
V měsíci srpnu probíhají také tábory v Budkovicích (Ivančice
u Brna ).
Rodiče s dětmi do 6 let:
25. 8. 8.30 - 11.30 hod. a 26. 8. 8.30 - 11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také
hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení
a nealkoholické nápoje.
Pro dospělé: nedělní kavárna, malá kopaná, volejbal - viz
nástěnky.
UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež T klub
(sociální služba)
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů.
Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do
školy.
Kontaktní osoba:
Jitka Masařová, tel.: 577 018 876, 739 309 419,
masarova@unko.cz
Letní provoz do 27. 8. 2009
Otevřeno bude středisko T klub DOMA na Divadelní ulici
(suterén klášterní budovy Regina), bude přístupné pro děti
a mládež 9 - 21 let.
Otevírací doba:
pondělí od 13.00 do 19.00 hod.
úterý
od 13.00 do 19.00 hod.

13

Srpen v kultuře
středa
od 13.00 do 19.00 hod.
čtvrtek od 13.00 do 19.00 hod.
Zavírací dny jsou v pátek.
Během letních prázdnin dílny ani klubové večery neprobíhají.
DOMINO
Santražiny 4224,
tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809, mobil: 739 141 082
www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu
Prázdninová miniškolka pro děti ve věku 1 - 5 let
Rodinné a mateřské centrum Baby Domino, Mraveniště, ulice Osvoboditelů - Kolektivní dům.
Každý pracovní den v čase 7.30 - 16.00 hod. Výchovný a zájmový program pro děti ve věku 1 - 5 let, pobyt venku, odpočinek. Pitný program a stravování dětí zajištěno. Hlídání
je možné i krátkodobého charakteru, vše dle domluvy.
Zápis na nový školní rok 24. 8. - 11. 9. 2009.
BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - Mraveniště - prostory v centru města,
tel.: 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844
Všeználková miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu v RMC na Jižních Svazích - pondělí až pátek v čase od 8.00 do 18.00 hod. Výchovný a zájmový program, pobyt venku, odpočinek. Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim.
O děti pečují zkušení pedagogové s praxí. Omezený počet
míst. Nutnost telefonicky objednat tel. 577 218 708, 739
866 556.
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí - rodiče s dětmi
od 1 do 3 let
Žížalky - taneční, pohybová a dramatická výuka pro rodiče
a děti
Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat od 6 týdnů
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší od 2 let
Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od
1 roku
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka
Romana Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Herna v Mraveništi
Narozeninová párty - prostory Mraveniště, animační program a možnost zajištění občerstvení(nutno předem domluvit termín)
Anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru, právního (rodinné právo) a výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO,
tel.: 603 508 153
Taneční 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 do tanečních kurzů rozdělovány
podle věku a tanečního zaměření.
D chilli - Profi Dance - taneční skupina pro mladé od 13 let
a výše.
D dance - kurz moderních tanců pro dospělé.
Dětský klub DOMINO - MRAVENIŠTĚ,
tel.: 739 141 082
Centrum volnočasových aktivit DOMINO
Možnost přihlášení do zájmových kroužků:
Správňáci - sportovní klub pro kluky, Floorbal, Zobáček hra na flétnu - program zdravé pískání, zdravé dýchání,
Keramika - keramický kroužek, Pastelka - výtvarný kroužek pro děti, PC klub - počítačový kroužek pro kluky a holky, Předškoláček - s využitím Montessori pedagogiky - všeobecná příprava na vstup do školy pro děti od 4 let.
Klub Mraveniště - určený pro děti školního věku. Děti si
mohou přijít zahrát stolní hry, pobavit se s kamarády, udělat si domácí úkoly... Každý pracovní den v době od 12 do 15
hodin.
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Dětský klub cestovatelů
Využijte nabídky posledních volných míst na pobytové
a příměstské letní tábory.
Kompletní nabídku najdete na našich internetových stránkách www.idomino.eu, včetně online přihlášky nebo v kanceláři organizace DOMINO.

INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí
a mládeže
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz,
tel.: 577 019 912, 577 434 602
Centrum včetně kavárny uzavřeno do 2. srpna!

RODINA
CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,
tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Kancelář:
Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
Prázdninové aktivity pro školáky od 6 do 15 let:
Denně od 8.00 do 16.00 h; 200 Kč na den
24. - 28. 8. (ještě je několik volných míst, můžete přihlašovat své děti)
24. 8. - návštěva městské policie + hry
25. 8. - prolézací stěna, sportovní den, zámek
26. 8. - ZOO Lešná (dle počasí)
27. 8. - návštěva farmy + exkurze tiskáren
28. 8. - program na hvězdárně + hry
PŘIPRAVUJEME:
Kurz aktivního rodičovství: Je určen rodičům na rodičovské dovolené. Během osmi pátečních dopolední se vám zkušení lektoři pokusí nabídnout nestandardní pohled na rodičovství a sebe sama. Hlídání a program pro děti zajištěn.
Zahájení koncem měsíce září.
Motivační kurz: Je určen ženám, jež ukončily či ukončí rodičovskou dovolenou. Kurz se skládá z teoretické části
a praktické výuky práce na PC. Vždy 2x týdně v pondělí
a pátek dopoledne po dobu 10 týdnů.
Kurz je financován Evropským sociálním fondem a nabízíme
ho zdarma. Zahájení v říjnu.
Sedmikrásek: Cvičení rodičů s dětmi v Orlovně.Více informací na našich webu.
MiniSedmikrásek: Kroužek pro maminky s dětmi od prvních krůčků. Vždy v pátek 10.00 - 11.00 hod. v Orlovně.
Zahájení 18. 9.
Motoráček: Psychomotorický kurz pro děti od narození do
předškolního věku. Obsahuje 6 na sebe navazujících bloků
pod vedením dětské psycholožky PhDr. D. Krčmové. Bude
probíhat 1x týdně v úterý dopoledne a středu odpoledne.
Zahájení 15. 9.
Cena 400 Kč.
Hravé zdravé masáže: nenaučí pouze umění dotyku
a kouzlu hlazení, ale hlavně o něco více rozumět vašemu dítěti a přiblížit mu váš svět. Masáž doprovázejí básničky.
Zahájení v průběhu září, pondělí v odpoledních hodinách;
8 - 9 lekcí; lektor Zuzka Zaharowska.
Cena 650 Kč
Břišní tance pro těhotné: Zahájení 11. 9. od 17.30 do
18.40 hod. v sále Centra pro rodinu. Celkem 10 lekcí.
Cena kurzu 500 Kč.
V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Víkend pro tatínky s dětmi aneb Tatinec: na Bystřičkách
od 18. do 20. 9., více na našich webových stránkách.
Exercicie pro ženy na Velehradě s MUDr. Krausovou.
Termín konání: 8. - 13. 9. (začátek v úterý večer, konec v neděli dopoledne).
Kurz pro nastávající rodiče: cyklus pěti setkání pro páry
i jednotlivce. Kurz bude zahájen v průběhu měsíce září.
MATEŘSKÉ CENTRUM MALENOVICE
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
Z důvodu rekonstrukce objektu bude mateřské centrum
v měsíci srpnu uzavřeno.

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Kontakt: tel. 776 391 599
Pondělí
14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek 10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno
Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
Kontakt: tel. 777 074 286
Chráněná dílna kadeřnictví
Kontakt: tel. 776 853 144
Ostatní chráněné dílny (keramika, mýdlárna, kreativní dílna, gastro dílna)
Provoz v těchto chráněných dílnách je do konce října omezen z důvodu nepříznivé finanční situace.
Sociální služba - Centrum denních služeb
BABY CLUB NEKKY
www.nekky.cz, e-mail: info@nekky.cz
Centrum I. Městské lázně Zlín, tel. 736 520 409
- kurzy cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců
- kurzy cvičení pro děti od 3 let
- kurzy péče o dítě pro těhotné maminky
- miniškolička
Zápisy do kurzů plavání a cvičení 14. 8., 21. 8., 28. 8.
a 4. 9. od 16.00 do 18.00 hodin v BC NEKKY I v budově
Městských lázní ve Zlíně.
Centrum II. Valachův žleb 5371, Zlín, tel. 736 520 494
Herna pro rodiče s dětmi každé úterý a čtvrtek (volná herna
- 90 min./50 Kč)
Masáže pro těhotné maminky
Kurzy první pomoci
DĚTSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Ševcovská 3350/8, Zlín, www.beruskazlin.cz,
tel.: 739 066 167
Herna pro děti, hlídání dětí , cvičení rodičů s dětmi, angličtina pro děti od 3 let, narozeninové párty.
Od září nové Dětské centrum
ve Zlíně, Jižní Svahy-Podlesí IV
Miniškolka - od 8.00 do 12.00 hod., hlídání dětí, výtvarné
kroužky, hudební kroužky a miniherna
Registrace zájemců o cvičení a kroužky v DC Beruška,
Ševcovská ul.

AGENTURY
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz,
september@zlin.cz
Upozornění: kancelář se přestěhovala do budovy Archy ze
strany parkoviště pod kostelem.
PŘIPRAVUJEME
5. 10. v 19.00 hod.
Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Skvělá Eliška Balzerová exceluje v 18 rolích úžasné komedie
věnované všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.
Academia centrum UTB Zlín

Srpen v kultuře
27. 10. v 19.00 hod.
Irská taneční show - Celtic energy
Velkolepé vystoupení tanečního souboru Merlin, výběr nejlepších choreografií irských tanců.
Velké kino Zlín

Taneční odpoledne v hotelu Moskva 9. a 23. 8. Akce začínají od 14 hod.

7. 11. v 19.00 hod.
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Legendární inscenace komedie o době nedávno minulé.
V hlavní roli nepřekonatelná Bára Hrzánová!
Malá scéna Zlín

Pravidelná setkání v pondělí a ve čtvrtek od 13 hodin (aktuality, relaxační cvičení, internet, kultura, šipky, karty, společná zábava, plánované akce).
Pondělí až sobota od 9 do 12 hod. stolní tenis.
Karty muži - každou středu od 14.00 hodin.
Šachy v úterý a ve čtvrtek od 17.00 hodin.

PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 420, 777 701 590
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com,
benesova@pragokoncert.com
15. 8. 14.30 hod. Michal k snídani
- Westernové odpoledne pro rodiny s Michalem Nesvadbou
(Ranč Kostelany).
VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2009
www.valasskedivadelnileto.cz
5. 8. Bratři Nedvědové
Společný megakoncert Honzy a Františka Nedvědů se svými
kapelami.
Koncert se uskuteční v Amfiteátru Na Stráni za každého počasí.
12. 8. Divadlo F. R. Čecha - Dívčí válka
Nejlepší divadelní komedie všech dob!
Hrají: F. R. Čech, J. Sypal, P. Martinák, P. Novotný,
M. David, B. Štěpánová, A. Vyskočilová, Nancy Johanes,
Martha Olšrová a další
17. 8. Michal Nesvadba
Moravská premiéra pořadu pro děti "Michalova brnkačka"
20. 8. Tři sestry
OSLAVY 24 LET VÝROČÍ KAPELY!
Hosté: E!E, Doctor P.P., MZH
Již tradiční koncert festivalu se uskuteční na venkovním
rožnovském koupališti.

SENIOŘI

KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín
(za areálem Gymnázia Zlín,
cca 300 m od konečné stanice linky trolej. č. 13),
www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937
5. 8. 17 - 22 hodin
Prázdninový večer deskových her
Využijte prázdninový večer a přijďte se podívat a zahrát si
například nedávné novinky Galaxy trucker, GanXtaz, či Šestiměstí. Vstupné 30 Kč
VÝSTAVY
Absolutoria studentů Zlínské soukromé vyšší odborné
školy umění
Vystavují studenti oborů Užitá malba a Grafická tvorba.
Výstava potrvá do konce prázdnin.
Pozorování pro veřejnost
Za příznivého počasí během prázdnin pouze v pondělí
a v pátek od 21.00 hod. do 23 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.
Nabídka pro letní dětské tábory
Pozorování malými dalekohledy a přehlídku letní oblohy ve
večerních hodinách (po setmění) přímo na vašem táboře
(omezená kapacita - nutná domluva předem).
Dotazy na e-mail: zas@zas.cz
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní
čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU
Po - zdravotní cvičení, od 17.00 hod.
St - turistický kroužek (instrukce ve vitríně)
- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod.
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do knihy v klubu)
Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování knih a další činnost dle domluvy.
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod.
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411
Po a čt - jazykové kurzy NJ a AJ, út a čt - cvičení pro ženy.
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h
Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek
Pátek

- pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod.
- angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00
hod., vycházka turistického kroužku - odpoledne
- hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec
(k poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma
- kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
- francouzština

TANEČNÍ ŠKOLY
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 tance.
První hodina je zdarma!
Srpen - pravidelné kurzy orientálního tance každé úterý, pro
všechny stupně pokročilosti, začátek kurzů v 16.30, 18.00
a v 19.30 hod.
9. 8. v 18.00 hodin probíhá zdarma orientální výuka pro
všechny, kteří chtějí tancovat od září
Září - nové kurzy pro dospělé a děti začátečnice, přihlášky
během srpna - počet míst omezen!
1. 9. v 19.00 hodin a 2. 9. v 16.30 hodin je orientální výuka
zdarma pro všechny, kteří chtějí tancovat od září
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 0420 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;
www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)
LETNÍ ŠKOLA TANCE:
4. 8. - 5. 8.
- minikurz jazzoveho tance s Evou
Nejedlou

6. 8. - 7. 8.

- Charming Colours of Hip Hop
s Charlesem
12., 13., 19. a 20. 8. - minikurz orientálního tance pro
úplné začátečnice
17. a 19. 8.
- minikurz Bollywoodu (moderni filmovy indicky tanec)
11. a 12. 8.
- lekce orientálního tance
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN MANŽELŮ
FELCMANOVÝCH
Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky
www.tkfortuna.cz
a na tel. 608 831 203, 776 771 323,
radek.felcman@tkfortuna.cz
ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU 2009/2010
Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci i pokročilí)
Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní
společenský tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie.
10. 8. až 13. 8. junioři od 8 let - latinskoamerické tance
18. 8. až 20. 8. junioři od 8 let - standardní tance
15. 8. až 18. 8. mládež - latinskoamerické tance
14. 8. až 16. 8. dospělí
28. 8. až 30. 8. děti 7 až 11 let - začátečníci (dohodou)
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz
Letní taneční tábor 1. - 8. 8. v Proseči, mikroregion
Toulovcovy maštale, tanec, hry, kamarádi
Taneční podzim 2009
Zápis po celé léto telefonicky nebo na e-mail
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 a slevové kupony na oblečení
Základní školy - předtaneční výchova
Kurzy pro děti 7 - 14 let, taneční, pohybové, HIP-HOP,
mažoretková skupina od 4 let
Kurzy pro dospělé - základní - pokračovací, věk nerozhoduje.
Kroužek společenských tanců - kluci a holky 8 - 14 let
Salsa - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad. pro
všechny věkové kategorie (základní a pokračovací)
Dámský klub - nemáte tanečníka? Nevadí! Přijďte se bavit
s kamarádkami. Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - Dance Clip Club, kurzy tanečních videoklipů pro
děti a mládež 8 -17 let.
HIP-HOP, STREET DANCE
HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI
tel. č. 607 606 928, www.kotata-zlin.cz
Zápis lze telefonicky objednat od 24. 8. - 6. 9.
Hudebně taneční Koťata - pro děti od 3 do 8 let
Šmoulata - od 3 do 4 let, taneční přípravka
Tančíme s Barbie vílou od 4 let, malé taneční pohádkové
taneční motivace, aerobic, manekýnky,
Tančíme s Jasmínou - od 4 let, orientální tance a motivace, aerobic, dramatika
Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneční průprava a pohyb. skladby.
Dopolední cvičení - Koťata, Kocouři, Orlovna - pro děti od
3 do 4 let. (úterý, pátek)
Sportovní školička Kocouři
Pro chlapce i dívky od 3,5 do 8 let, všestranné pohybové vy-
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Srpen v kultuře
žití, fotbalová a hokej.školička, míčové a pohyb. hry, akrobacie, zdrav.cvičení, atletika.
STUDIO ŠPANĚLSKÉHO FLAMENKA
Tel. 602 184 594 nebo www.studiogemini.cz
Semináře:
3. 8. - 6. 8. - výuka tance TANGOS pro mírně pokročilé
24. 8. - 26. 8 - výuka techniky pro začátečníky
Nové kurzy pro začátečníky začínají v září, vždy v pondělí od
17.30 nebo 19.00 hodin. Tancuje se sólově.

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
1. 8. - 2. 8., 15. 8. - 16. 8., 29. 8. - 30. 8.
VYSTOUPENÍ SOKOLNÍKŮ
Sokolnická vystoupení proběhnou ve dvou hodinových pásmech od 11.00 a 13.30 hodin na Jelení louce v dolní části
areálu zoo. Kromě ukázky dravých ptáků a zajímavého povídání se můžete těšit i na možnost fotografování s dravci.
Představujeme naše zvířata
Také 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 státních svátků. Jejich přesný rozvrh
i vše ostatní najdete na našich internetových stránkách
www.zoozlin.eu.
Novinka - nová průchozí voliéra pro supy Rüppelovy a mangusty. Další novinky přivítají hlavně naši nejmenší návštěvníci. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel stávající dětský koutek
u restaurace Farma u Koaly, v jeho blízkosti pak vzniklo lanové centrum. Do Lanáčku můžete zavítat každý den a jednotné vstupné stojí 50 Kč. Z nejnovějších přírůstků se můžete těšit např. na mládě lachtana hřivnatého, mláďata
kotulů veverovitých či tučňáků Humboldtových.
Otevírací doba v srpnu:
- areál zoo - 8.30 - 18.00 hod.,
- pokladna: 8.30 - 17.30 hod.
Zámek Lešná
- všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 17.00 hod., soboty, neděle, svátky: 9.00 - 18.00 hod.
Vstupné:
dospělí 100 Kč, studenti, důchodci 90 Kč, děti 80 Kč
Ke vstupu do zahrady můžete během prázdnin využít jak
hlavní pokladny, tak i sezónního vstupu.

POZVÁNKY
URIAH HEEP & KEN HENSLEY STORY
Zlínský hudební klub pořádá 27. 8. od 19 hodin Uriah Heep
& Ken Hensley story - poslechový a diskusní pořad v kavárně Modus (Jaromír Merhaut).
Vstupné dobrovolné.
4. TRUCK SRAZ ZLÍN
Již čtvrtá ročník "Truck Srazu Zlín" se uskuteční od 28. do
30. 8. na Březůvkách v areálu Kapřína. V pátek 28. 8. budou od 19.30 hod. vystaveny trucky na náměstí Práce ve
Zlíně na parkovišti na ul. Gahurova. K vidění budou americké kamiony, vyprošťovací speciály a trucky lakované airbrushem. Od 20.30 hod. začíná "noční" spanilá jízda trucků
městem směrem Zlín-centrum, tř. T. Bati, ul. Štefánikova,
ul. Osvoboditelů směr Kudlov a dále do Březůvek.
V sobotu 29. 8. akce pokračuje v areálu Kapřína
v Březůvkách, kde budou po celý den probíhat soutěže
a atrakce pro děti a vystoupí country skupiny Pěšáci. Na
programu večera je volba nejkrásnějšího trucku, noční světelná truck show, rockotéka a ohňostroj.
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Zajištěna bude i kyvadlová doprava z Kudlova (konečná
MHD č. 32) do Březůvek a zpět.
Kontakt: www.truck-sraz-zlin.cz.
LETNÍ ŠKOLA TANCE
Letní škola v Luhačovicích a Tišnově 2009.
Kontakt: www.tsvictoria.cz, v odkaze Letní škola 09
STARÝ DOBRÝ WESTERN
Ve dnech 7. a 8. srpna se na přehradě Bystřička uskuteční
11. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN.
V průběhu dvou dnů na dvou scénách vystoupí mimo jinými František Nedvěd, Poutníci, Cop, Taxmeni, Žalman &
spol., Pavlína Jíšová, Pavel Bobek, Robert Křesťan, Charlie
McCoy (USA) & Druhá tráva aj. Celý festivalový víkendu bude probíhat ve stylu country & western a nebude chybět ani
doprovodný program.
Kontakt: www.starydobrywestern.cz

PORADNY
LOGOS
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zemanova@unko.cz
Poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (sociální
služba).
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana,
zneužívání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi s ADHD.
Konzultace jsou poskytovány zdarma.
Letní provoz poradny (konzultace s psycholožkou):
3. 8. - 7. 8. - 9.00 - 12.00 a 13.30 - 15.00 hod.
Konzultace je lépe domluvit telefonicky předem - po dohodě je možno čas schůzky stanovit podle individuálních
potřeb.
V ostatní dny možnost konzultace se sociálními pracovníky,
a to pondělí - pátek vždy 12.00 - 19.00 hod.
PORADNA PRO RODINU,
MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY ZLÍN
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, e-mail:
poradna.zlin@volny.cz, www.poradnazlin.cz
• Poskytuje bezplatné psychologické, sociální a právní
poradenství, psychoterapii a další odborné služby manželům a partnerům, rodinám i jednotlivcům při řešení jejich
psychických a vztahových problémů, krizí a jiných nepříznivých sociálních situací.
• Pomáhá i při řešení problémů v době dospívání - jak dospívajícím, tak i jejich rodičům nebo celé rodině.
• Dále nabízí rodinné mediace - neformální metodu rychlého a mimosoudního řešení konfliktů, například v rozvodových a porozvodových situacích, při dohodách o výchově
dětí apod.. Objednat se lze telefonicky, e-mailem.
INTERVENČNÍ CENTRUM
U Náhonu 5208, tel. 577 018 265, 774 405 682,
e-mail: ic.zlin@seznam.cz www.poradnazlin.cz
Poskytuje bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy
násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí (tedy domácím násilím).

RŮZNÉ
KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
Česká unie neslyšících Zlín pořádá opět kurzy znakového
jazyka pro veřejnost v termínu od září 2009 do června 2010.
Novinkou jsou kurzy znakování pro maminky s miminky.

Kontakt: www.cunzlin.estranky.cz, cun.zlin@volny.cz,
tel. 577 210 640, Burešov 4886, Zlín
ANGLICKO-ČESKÁ ŠKOLKA
Anglicko-česká školka nabízí od září ještě několik volných
míst pro děti. Otevírací doba je 6-18 hod.
Školka na přání rodičů zajistí dopravu dětí do školky.
I pro děti, které nenavštěvují školku je odpolední výuka
angličtiny.
Kontakt:
tel. 774 332 711, e-mail: anglictina@venter.cz,
www.venter.cz
ANGELICA STUDIO
12. 8. MUDr. Pavel Šácha - Diagnoza funkční medicíny graf DFM a jeho vyhodnocení
18. 8. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na
přístroji Oberon Titanum Profesionál.V celostní medicíně patří tato diagnostika k nejmodernějším.
20. 8. Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí
vaší karmy. Detoxikační programy.
Masáže klasické, relaxační, aromatické
Kontakt:
Ing. Jindřiška Mužná, Tř. T. Bati 3672 (nad firmou Kuchyně
Lošák, 2. patro),
tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
VYCHÁZÍ ČASOPIS SLUNEČNICE
Občanské sdružení IZAP vydává již třetí číslo časopisu
Slunečnice. Časopis je součástí projektu, který umožňuje
lepší zařazení mentálně a tělesně postižených lidí do společnosti.
Časopis Slunečnice nabízejí pracovníci IZAP přímo v ulicích
města Zlína nebo v kavárně Slunečnice(II. Morýsův dům).
Časopis vychází 4x ročně v ceně 35 Kč za výtisk.
Kontakt: e-mail: sarissky12@seznam.cz
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají
4. a 25. 8. od 16.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265,
Zlín, uč. 315 B.
Uvedení pro nové zájemce vždy od 15.45 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
MASÁŽE ZLÍN - CENTRUM ZDRAVÉ PÁTEŘE
Zkušený nevidomý masér Ondřej Dvorský nabízí klasické
masáže, sportovní a rekondiční masáže, reflexní masáže, reflexní terapii mikrosystému plosky nohy a shiatsu
Kontakt: Růmy 5470, Zlín,
tel. 776 016 493, e-mail:slepousek@tiscali.cz,
www.masazedvorsky.estranky.cz.
Provozovna se nachází v prostorách tenisové haly
RELAXACE, HARMONIZACE, UVOLNĚNÍ
Léčení nemocí i závislostí, čištění domů po rozvodech, předchozích majitelích apod. pomocí energie Světla. Vše je možné provádět i na dálku. Provádí H. Roubínková
Kontakt:
tel. 737 677 131, www.poradenstvi-roubinkova.blog.cz
KINEZIOLOGIE ZLÍN JANA KOČENDOVÁ
Kineziologie je jemná a účinná metoda, která řeší problémy
současné, minulé i budoucí a to metodou one brain, neboli
metodou ideálního fungování mozku jako celku.
Kineziologie pomáhá při bolestech hlavy, zad, migrénách,
fobiích, alergiích, podrážděnosti poruchách spánku, nadváze, obezitě a závislostech.
Rovněž pomáhá dětem při problémech s učením, čtením,
psaním, počítáním, při agresivitě...
Kontakt: tel. 603 982 937, www.kineziologiezlin.cz
MASÉRSKÉ SLUŽBY
Masáže lymfatické, klasické, relaxační, aromatické. Možnost
zakoupení předplatenek a dárkových poukazů. Poradenství
- astrologie, numerologie, výklad karet
Kontakt:
Milena Kubáčová, tel.: 737 674 898,
e-mail: milena.kubacova@seznam.cz,
budova Barli - I. patro, Mostní 138, Zlín

OPERA?JO!OPERA
Zajímavý projekt, jehož záměrem je co nejzábavnějším způsobem přiblížit
široké veřejnosti, a především pak mladé generaci krásu operního umění,
vznikl za odborné garance Pavlíny Senić - sólistky Státní opery Praha a za
podpory sdružení Euroregionu Bíle-Biele Karpaty, města Zlína a Trenčína.
První kolo výběrového soutěžního klání
amatérských zpěváků projektu Opera?Jo!
Opera se uskutečnilo v červnu v prostorách divadla Malá scéna ve Zlíně. Celkem
se soutěže zúčastnilo 25 interpretů ve
třech věkových kategoriích.
Odborná porota složená z řad umělců
a veřejných činitelů - hudebníků rozhodla o vítězství Sarah Zemanové ze
ZUŠ Zlín, která soutěžila v nejmladší
kategorii. Prostřední kategorii vyhrál
Tadeáš Hoza a v kategorii nejstarších
soutěžících exceloval Roman Hoza, oba
ze ZUŠ Hulín.
Nejmladší zpěvačce Aničce Miklové
bylo pouhých 6 let a všechny přítomné
okouzlila svým bezprostředním projevem za doprovodu cimbálové muziky
Kašava, doplněné hrou na dudy.
Finální vystoupení vybraných mladých
umělců, kteří dostanou příležitost si po
boku profesionálních operních pěvců zazpívat nejslavnější árie známých mistrů
v Městském divadle Zlín za doprovodu

Filharmonie Bohuslava Martinů, se
uskuteční 15. listopadu 2009.
Více informací o projektu na webových stránkách www.operajoopera.ic.cz

Ceny vítězům předal poslanec Parlamentu ČR
a člen rady města Zlína Tomáš Úlehla.

Kde najdete obchody a sluÏby? TIP NA VOLNÝ ČAS DĚTÍ
STUDIO TOP IMAGE ZLÍN
Studio v srpnu pořádá kurzy nehtové modeláže pro domácí využití a kurzy líčení Škola make-upu.
Kurzy probíhají pod vedením profesionálních vizážistů, členů Asociace vizážistů ČR.
Kontakt: Dům kultury, Gahurova 5265,
Zlín, tel. 602 716 526
1. KORÁLKOVÝ OBCHOD NA ZLÍNSKU
Obchod nabízí prodej korálků a komponentů, výrobu originální bižuterie, opravu
bižuterie a kurzy výroby šperků.
Otevřeno po-pá 11.00 - 17.30 hod. a so
9.30-12.30 hod.
Kontakt: Střípek Štěstí, Lorencova 5424,
Zlín, tel. 736 611 655
JAZYKOVÉ KURZY- INKA
Angličtina a němčina pro začátečníky,
mírně a středně pokročilé, ruština "od začátku" .
Výuka probíhá v prostorách SPŠ polytechnické ve Zlíně, Nad Ovčírnou 2528,
uč. č. 208.
Kontakt: Mgr. Inka Zmožková,
tel. 577 143 739, 732 337 879,
www.krajzlinsky.info/inkaz/,
e-mail. inka.zmozkova@centrum.cz
VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
HELEN DORON EARLY ENGLISH oznamuje změnu adresy od 1. 9. 2009 - ul. Vavrečkova, 54. budova, Areál Svit Zlín, druhé
patro.
Kontakt: www.anglictinazlin.cz
nebo na telefonu 777 894 348,
p. Helena Změlíková
Inzerce

Již 13. rokem působí ve Zlíně Taneční
školička Koťata a sportovní školička
Kocouři, které se věnují pohybovým aktivitám dětí od 3 do 9 let podle nejnovějších metod z oblasti pohybu.
Děti nabývají nové pohybové zkušenosti v nekonkurenční a přátelské atmosféře, která podporuje jejich sebevědomí a spokojenost, a zároveň si vytváří
vnitřní motivaci a pozitivní vztah k pohybu, což je nezbytnou podmínkou
k provádění pohybových aktivit v dospělosti. Děti se zde rovněž věnují zdravotním a kompenzačním cvičením pro
prevenci vad páteře a plochých nohou,
a to v různých zábavných formách. Ve
své široké nabídce školičky nabízí mimo jiné taneční přípravku pro nejmenší, aerobic, orientální tance, míčové
a pohybové hry, atletiku, fotbal a hokej.
Školičky svým zaměřením na všeobecnou tělesnou výchovu podporují zdravý
životní styl dětí a prevenci dětské nadváhy, která je svázána právě s malou
pohybovou aktivitou.
Více na www.kotata-zlin.cz nebo na
tel. 607 606 928.
-red-

Píšete nám...
DNES MÁM RADOST
Mezi žáky, kteří byli 16. června 2009 oceněni
v Baťově vile ve Zlíně za mimořádné úspěchy v mimoškolních aktivitách, byla i naše žákyně
Kateřina Stašková.
A tak mám radost. Nejen proto, že se výborně
umístila v Montreaux na mezinárodní olympiádě
v obřím slalomu a je v této disciplíně nejlepší
v rámci Moravy i Česka, nejen proto, že se probojovala do celostátního kola v jazyce anglickém.
Jen v tom to není.
Vždyť naše sportovní škola má talentovaných
a úspěšných žáků více. Jde spíše o to, že s deváťáky, mezi které patří i Katka, odchází celá řada
nejenom úspěšných sportovců, ale především dobrých lidí.
Jsou sebevědomí, ví, co chtějí, účastní se celé
řady charitativních akcí. Také díky nim měly radost děti v Etiopii, díky nim neprší do africké školy. A to je přinejmenším stejně důležité jako medaile a poháry, které "zdobí" chodby naší školy.
A tak mám přes všechny zmatky ve školství radost. Naše práce není marná.
Odejdou sebevědomí, mnohdy zlobiví žáci.
Zároveň se však rozloučíme na akademii s lidmi,
kteří znají své místo v životě, kteří dokáží pomoci
druhým.
PhDr. Eva Kaňovská,
1. ZŠ Emila Zátopka, Zlín
DĚCKA, PECKA, POJEDEME DO NĚMECKA!
Tři týdny před prázdninami vyrazilo pět děvčat, jeden chlapec a tři učitelky - "dohlížitelky" ze
Základní školy Zlín, Křiby 4788, na Jižních
Svazích mikrobusem do německých končin
k Bodamskému jezeru.
Neskončili jsme na dně jezera, ale v prostorách
gymnázia v Makdorfu. Účelem naší cesty byla
pracovní návštěva, jako druhá v pořadí (po
Turecku) projektu Comenius - programu celoživotního vzdělávání ve spolupráci se zeměmi
Slovenska, Turecka, Polska, Německa a Česka.
Tento projekt je plánován na dva roky a jeho účelem je pomoci žákům/studentům a učitelům vzájemně poznávat tradice, zvyky a kultury těchto
zemí, přispět ke zlepšení jazykových dovedností,
posílit jejich sebevědomí, samostatnost, odpovědnost a naučit se využívat moderní technologii.
Vřelé a neformální přijetí učitelů a studentů
zdejšího gymnázia vyvrátilo zbytky naše povědomí o tradičním německém perfekcionalismu.
Budova - gigant, kde vedle sebe "žijí" tři školy zároveň, ohromila nejen svým prostorem, ale i vybaveností, zvláště počtem tělocvičen, posilovnou, obrovskou sborovnou a kabinety.
My, učitelé, jsme po prohlídce školy debatovali
nejen o školství a kultuře, ale hlavně se společně
věnovali pracovním úkolům spojeným s projektem, vyměňovali si výsledné produkty, které jsme
vytvořili za uplynulý školní rok a poté jsme plánovali další aktivity a práce pro nadcházející školní
rok.
Naši žáci doprovázeni svými německými protějšky, v jejichž rodinách byli ubytováni, navštívili
několik vyučovacích hodin a seznámili se nejen
s "životem" školy, ale i s dalšími volnočasovými
aktivitami studentů. Velkým zážitkem byla pro ně
hromadná hra všech studentů na keyboardy, jimiž byla učebna hudební výchovy vybavena.
Po školních aktivitách jsme všichni partneři jak učitelé, tak žáci/studenti absolvovali několik
výletů k obohacení našeho těla i ducha. Navštívili
jsme města Konstance (Kostnice), Bregenz, Ulm,
Hagnau, Meersburg, rozhlédli se z hory Pfander
po zemi německé, rakouské a švýcarské a vyzkoušeli pohodlí a úroveň lodí, vlaků, autobusů
a lanovky a samozřejmě nechyběly ani místní kulinářské speciality.
Velkým floristickým zážitkem pro nás bylo
zhlédnutí mnoha barevných koberečků rozložených v ulicích města a vyrobených z čerstvých
květin a travin na počest oslav svátků Vzkříšení
těla Kristova. Celková pohoda, jak učitelů, tak
i studentů gymnázia, s jakou řešili občas vyskytující se nedostatky, zapůsobila i na naše žáky,
kteří zpočátku pobytu jsouce poněkud nesmělí,
postupně ožívali v komunikaci s ostatními, až nakonec při loučení upadla i nějaká ta slzička.
Mgr. Šárka Seidelmannová,
koordinátorka projektu Comenius na ZŠ Zlín,
Křiby 4788
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Jak ukládat bioodpad? Učíme moderně, aneb Jak udělat dobrý projekt

I v roce 2009 pokračuje sběr bioodpadu
na Podvesné a od dubna byl rozšířen
o městskou část Zálešná I až Zálešná XII.
Při posledních svozech bioodpadu na
Zálešné i Podvesné se v nádobách často
vyskytovaly PET lahve a igelitové sáčky,
takže pracovníci technických služeb museli bioodpad znovu třídit. Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu
města Zlína proto žádá občany daných lokalit, aby ukládali do nádob pouze bioodpad ze zahrad a z domácností.

Do velké nádoby se ukládá bioodpad
ze zahrad:
• tráva
• listí
• květiny
• zbytky rostlin
• kousky větví (posekané, nastříhané,
pořezané, zpracované štěpkovačem)
• bioodpad z domácnosti
Do velké nádoby nepatří uhynulá zvířata, celé větve, igelitové sáčky a jiné
odpady!
Do malé nádoby ("kuchyňské") se odkládá bioodpad z domácností:
• zbytky zeleniny (slupky z brambor,
mrkve atd.)
• zbytky ovoce
• čajové sáčky
• kávová sedlina
• skořápky od vajec
• staré pečivo
Do malé nádoby nepatří maso a kosti,
tekuté zbytky jídel, oleje, jiné odpady!
Více informací na www.zlin.eu nebo tel.
577 630 922.
Poděkování patří všem občanům
Podvesné a Zálešné, kteří třídí další
složku komunálního odpadu a přispívají tak ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech.
-OŽPaZ-
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Na ZŠ Dřevnická máme basketbalovou
třídu a v ní dobrý basketbalový tým. Jeho
hráči loni získali první místo na turnaji
sportovních tříd z celé České republiky a letos ho mohli obhajovat. Jelikož se však
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR rozhodlo zrušit sportovní třídy a transformovat je ve sportovní střediska, skončil
mezitím také turnaj sportovních tříd.
Naši žáci, kteří se na turnaj těšili a chtěli
reprezentovat svoji školu, to vnímali jako
křivdu, a proto iniciovali schůzku, na níž se
dožadovali ozřejmění situace. Během setkání jsme si uvědomili, že máme šanci naučit
se řešit tuto komplikovanou situaci přímo
v praxi. Že se nejedná o umělý modelový případ, v němž vlastně o nic nejde, ale naopak
- je tu reálný problém a záleží jen na těch,
jichž se dotýká, jak se s ním vypořádají.
Žáci se rozhodli uspořádat basketbalový
turnaj Street School Show. Veškeré přípravy
soutěže i její organizace
probíhala zcela v jejich režii
a především díky iniciativě
žáka 9. třídy Jiřího Škarvady se funkce pedagoga omezila pouze na poradní roli.
Projekt, jehož prvního ročníku se na našem školním
hřišti zúčastnilo v polovině
června devět týmů, skončil
velkým úspěchem.
A to nejenom proto, že
akce vůbec proběhla a že
v den jejího konání všechno klaplo na výbornou.
Největším přínosem pro
žáky byla zkušenost, že

jsou schopni pozitivně řešit problém
a především uvědomění si vlastních možností. Žáci se mohli přirozeným způsobem projevit, ukázat se; jedni objevili své
schopnosti, jiní se v nich utvrdili. Aniž by
o tom věděli, osvojovali si v průběhu příprav akce veškerý výčet klíčových kompetencí, požadovaných v rámci metodiky
školního vzdělávacího programu (ŠVP) při
plnění průřezových témat.
A co na to učitel? Většinu práce v rámci přípravy odvedli žáci sami, pro něj bylo
velmi podnětné sledovat, jak - mají-li
možnost - dokáží uchopit i velké věci
a zvládnout je téměř jako profesionálové.
Co víc si přát? Snad jenom to, aby druhý
ročník Street School Show, který je plánován na rok 2010, byl pro žáky, jejich
rodiče, učitele i účastníky akce stejně přínosný jako ten letošní.
Mgr. David Vyplel, ZŠ Dřevnická

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ ZLÍN MODERNIZUJE VÝUKU
Základní škola praktická Zlín využila
v loňském roce výzvy Zlínského kraje
a přihlásila do Grantového řízení v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost projekt s názvem
"Všichni máme stejnou cestu".
Aktivity projektu jsou zaměřeny na
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spočívají v zavedení moderních metod a forem práce do
výuky s podporou informačních a komunikačních technologií (ICT) školy.
Žáci si v rámci projektu rozšíří potřebné dovednosti, zvýší si počítačovou gramotnost a získají tak dobrý základ pro
svůj další život. Další cílovou skupinou
jsou učitelé školy, kteří se po celou dobu budou podílet na jeho samotné realizaci tím, že vytvoří do 13 předmětů
244 výukových hodin s podporou prezentační techniky - prezentací. Současně 4 pedagogové zpracují do nově
vřazeného předmětu Informatika ve
4. a 5. ročníku pracovní listy, jejichž
forma a obsah bude vycházet z konkrétních potřeb a vzdělávacích možností žáků naší školy.
Aby mohla škola všechny aktivity realizovat v plném rozsahu, musela hned
na začátku vytvořit vhodné podmínky
pro modernizaci výuky zlepšením mate-

riálního zázemí jak žáků, tak i učitelů
školy. V poměrně krátké době od zahájení realizace projektu se jí podařilo
zmodernizovat počítačovou učebnu,
která již splňuje všechny požadavky na
moderní výuku a je vybavena celkem 13
ks počítačů a projekční technikou, napojenou k počítačové síti. Učebna slouží učitelům pro přípravu projektu
a tvorbu prezentací, ale také je využívána pro výuku informatiky a práci s výukovými programy.
Kabinety pedagogů byly doplněny
další výpočetní technikou, dva počítače
putovaly do sborovny školy a v květnu
byla také dokončena instalace interaktivní tabule v odborné učebně, která
pomůže žákům při výuce.
Na svůj hlavní záměr - zkvalitnění
vzdělávacích podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zavedením moderních metod a forem práce
do výuky s podporou ICT - se škole podařilo získat finanční prostředky
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky ve výši
2 150 240 Kč.
Podrobné informace o projektu naleznete na www.zsp-mostni.cz.
Mgr. Věra Kundratová,
manažerka projektu

K ZATEPLENÍ ŠKOL
POMŮŽOU DOTACE

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU
www.chytraenergie.cz
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je prokázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to
jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak:
občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích za energie, místním
firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se týkají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní části Louky
a Podhoří.

Investice ve Zlíně v rámci projektu Energy in Minds!
Od začátku projektu v červnu 2005 bylo
již ve Zlíně s finanční podporou Evropské
unie zatepleno 16 rodinných domků, jeden
bytový dům s 24 byty, 3 kancelářské budovy a bylo postaveno 29 nových nízkoenergetických budov. Nárok na získání dotace mají přitom jen akce, které přinášejí výrazně
větší efekt, než jaký vyžadují národní normy - u budov rekonstruovaných nebo nově
postavených ve Zlíně se např. vyžadují nejméně o 30 % lepší parametry, než jaké předepisuje platná ČSN. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, 9 rodinných domků
bylo dosud vybaveno solárními systémy na
ohřev teplé vody, v některých případech
kombinovaných i se systémy na dotápění
domů, 7 investorů se rozhodlo využít svých
střech k instalaci fotovoltaických elektráren, byl instalován velkoplošný systém
k solárnímu ohřevu vody o celkové ploše
kolektorů 60 m2 na budově Technických
služeb Zlín, s. r. o. V prostorách skládky
komunálního odpadu Suchý důl byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna
o výkonu 201 kW a instalována fermentační jednotka na zpracování bioodpadu.
V rámci projektu byla provedena také optimalizace rozvodů tepla a teplé vody na sídlišti Podhoří a zmodernizována kotelna
včetně rozvodů v bytovém domě v Loukách.
Výčet investic je třeba doplnit ještě o instalaci systému IRC v základní škole M. Alše
na Podhoří. Ten umožňuje naprogramovat
teplotu v jednotlivých učebnách školy tak,
aby po dobu vyučování měli žáci i učitelé
optimální podmínky pro práci, zatímco po-

té, co odejdou domů, se místnosti pouze
temperují. Bude-li systém fungovat stejně
dobře jako ty, které byly v základních a mateřských školách zavedeny v jiných částech
města už v minulých letech, měla by se investice města Zlína do školy na Podhoří
vrátit už zhruba za 8 let.
V zájmu objektivity je třeba říci, že všechny dosud zmíněné aktivity se uskutečnily ve
vymezeném území městských částí Louky,
Podhoří, části Prštného a Chlumu.
Ohraničení této tzv. demonstrační oblasti
bylo jednou ze základních podmínek, kterou
stanovila Evropská komise. Záměrem projektu je totiž s vynaložením minimálních investic dosáhnout v přesně definované oblasti maximálních úspor konvenčních energií,
aniž by se to jakkoliv dotklo životní úrovně
obyvatel, kteří v dané oblasti žijí. Veškeré
vstupy energií do demonstrační oblasti
před, v průběhu a po ukončení projektu
v květnu 2010 jsou proto přísně sledovány.
Přesto se Zlínu podařilo s Evropskou komisí vyjednat i několik akcí, nacházejících
se mimo zmíněnou demonstrační oblast.
Návštěvníci Městských lázní Zlín si v loňském roce pravděpodobně všimli nového solárního systému o ploše kolektorů 228 m2
na střeše haly krytého padesátimetrového
bazénu. Ten nejen výrazně šetří spotřebu
páry potřebnou na ohřev "padesátky", ale
v letních měsících dohřívá také vodu ve venkovním bazénu.
Dalším z projektů realizovaných mimo demonstrační oblast byla rekonstrukce MŠ
Santražiny. Ta byla realizována za téměř
8 mil. Kč a zahrnovala
zateplení obvodových
stěn budovy, opravu
střechy, výměnu oken
a celkovou rekonstrukci systému vytápění, včetně modernizace výměníkové stanice dálkového rozvodu tepla. Věříme, že
jak děti, tak i zaměstnanci školky už v současné době pociťují
lepší tepelný komfort
budovy a že se provozní úspory projeví také
ve vyúčtování provozních nákladů za letošní topnou sezonu.

V rámci projektu Energy in Minds! byla rekonstruována i MŠ Santražiny.

Dotace z Operačního programu Životní
prostředí ve výši téměř 16,5 milionu korun byla městu Zlínu přislíbena na realizaci 2 projektů s cílem dosažení úspor
energií v objektech základních škol ve
Zlíně. Projekty jsou zaměřeny na zateplení obvodových stěn a střech budov ZŠ
Zlín, tř. Svobody a ZŠ Zlín, Nová cesta.
Projekt "Zlepšení tepelně technických
vlastností budov Základní školy Zlín,
tř. Svobody 868" je realizován od července
do listopadu tohoto roku s celkovými náklady ve výši 23,5 mil. Kč. Dotace z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) činí 90 % z celkových uznatelných
nákladů, tj. 11,246 mil. Kč (10,621 mil.
Kč z Fondu soudržnosti a 0,625 mil. Kč ze
Státního fondu životního prostředí ČR).
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 88,04 t/rok a k úspoře energie cca 885 GJ/rok.
Projekt "Zlepšení tepelně technických
vlastností budov Základní školy Zlín, Nová
cesta 268" je rovněž realizován v tomto
roce v období červenec až říjen s celkovými náklady ve výši 12,329 mil. Kč.
Dotace z OPŽP činí taktéž 90 % z celkových
uznatelných nákladů, tj. 5,242 mil. Kč
(4,951 mil. Kč z Fondu soudržnosti
a 0,291 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR).
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 70,58 t/rok a k úspoře energie cca 1 008 GJ/rok.
Projekty jsou financovány Fondem soudržnosti (EU), Státním fondem životního
prostředí ČR a statutárním městem
Zlínem.

Potřebujete opravit deštník,
kapající kohoutek,
postavit novou střechu,
umýt auto, zasklít okno
či koupit ledničku?
Navštivte informační servis
řemesel a služeb

w w w . re m e s l a z l i n . c z

Ing. Luděk Frkal
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ZLÍNSKÉ BESEDOVÁNÍ 09
Poslední prázdninový víkend ožije Zlín písněmi a tancem díky osmému ročníku mezinárodního festivalu Zlínské
besedování. Občanské sdružení Malenovické podhradí a Slovácký soubor Vonica jsou pořadateli festivalu za spolupráce dalších zlínských souborů, na finančním zajištění se podílí především statutární město Zlín a Kulturní fond
Zlínského kraje.
se zde představí celkem 18 tradičních
i netradičních skupin. Lahůdkou budou zajisté sestavy "vysloužilých" tanečníků domácích souborů ze Zlínska
v pátečním večerním pořadu a ukázky
z nového CD muziky Linda, obdivovatelé zahraničního folkloru v sobotním večerním pořadu uvidí soubory ze
Slovenska, Maďarska, Itálie a Alžíru
společně s plzeňskou Jiskrou a romským souborem Merci.
V malenovickém areálu firmy VLW
budou v pátek muzikantské hody: domácí bluegrassový Podjezd, stále mladí
Jazzzubs, Blues Power z Olomouce, folkrockový Pass.

Jak už se na našem festivalu stalo
zvykem, besedování bude pro milovníky
folkloru, blues, country i tradičního jazzu!
Scéna na náměstí Míru ve Zlíně bude
od pátečního odpoledne místem pro
folklorní soubory. V několika pořadech

Určitě se bude na co dívat i poslouchat. Zveme Vás na besedování k poslechu, podívání, i poskočení - třeba při
besedě v pátek večer nebo výuce v sobotu odpoledne na náměstí Míru:
PÁTEK 28. 8.
15.00 - 17.00
- pořad zahraničních souborů na náměstí Míru ve Zlíně

Zlínské dětské soubory se líbily
Zlínské dětské folklorní soubory Bartošáček a Malá
Vonica zaujaly diváky i hodnotící komisi Národní přehlídky
dětských folklorních souborů v Jihlavě dne 13. června
2009. Oba do Jihlavy postoupily sítem místních a regionálních kol. Dětský Bartošův soubor písní a tanců s vedoucí
Hanou Sluštíkovou a Věrou Šabršulovou prošel postupovým žebříčkem na Valašsku s pásmem ogarských her. Malá
Vonica pod vedením Marcely a Iva Urbanových zvítězila
v konkurenci dalších souborů Moravského Slovácka se scénickou koláží o plynutí času.
Zastoupení hned dvou zlínských souborů na celonárodní
přehlídce potvrzuje vysokou úroveň práce s dětmi ve Zlíně.
Hodnotící komisi koncepce pásma Čas zaujala natolik, že
Malé Vonici udělila zvláštní uznání. Činnost obou souborů
podporuje pravidelně Kulturní fond města Zlína.
-red-

Děti ze souboru Malá Vonica.
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18.00 - 24.00
- blues, jazz, bluegrass a folkrock
v areálu VLW v Malenovicích
19.30 - 22.00
- "my těm mladým ještě ukážeme" na
náměstí Míru - pořad věnovaný převážně "vysloužilým", ale stále ještě dobrým
tanečníkům
19.30 - 22.00
- beseda u cimbálu v Domě kultury
SOBOTA 29. 8.
15.00 - 17.00
- veřejná výuka tanců na náměstí
Míru
19.30 - 22.00
- hlavní festivalový program na náměstí Míru
NEDĚLE 30. 8.
10.00
- účast na mši v kostele Panny Marie
na Jižních Svazích
Programové obsazení jednotlivých pořadů festivalu a soupis účastníků najdete na stránkách www.vonica.cz

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI HOKEJISTA BALAŠTÍK BUDE
Účast na netradičním prázdninovém projektu pod názvem Pohádkový ekozvěřinec z vytříděného odpadu může být zajímavým tipem pro všechny, kdo
tvoří srpnový program pro děti. Soutěž pro děti vznikla v rámci infokampaně
na podporu třídění odpadu.

Pro účast v soutěži stačí vyrobit pohádkové ekozvíře z jakéhokoliv odpadu,
který se dá recyklovat.
Mohou být zhotovena z petek a jiného
plastu, papíru, skla, plechovek, nápojových kartonů a dalších materiálů, které
se dají recyklovat. Na velikosti zvířat
nezáleží.
Všechna zhotovená ekozvířata z vytříděného odpadu budou představena
v expozici POHÁDKOVÝ EKOZVĚŘINEC

v pátek 28. srpna 2009 v areálu Zoo
Lešná, kde bude po celý den probíhat
zábavný program Posledního prázdninového dne s Pohádkovým ekozvěřincem. Každý, kdo zhotoví pohádkové zvíře, bude mít v tento den vstup do
zoologické zahrady zdarma. A navíc jeho exponát bude představen ve velmi
netradičně pojaté pohádkové expozici.
Porota ocení prvních deset nejpozoruhodnějších exponátů, jejichž autoři získají dárky.
Exponáty do Pohádkového ekozvěřince je možno doručit osobně v pátek
28. srpna 2009 přímo do Zoo Lešná.
Poštou je možno zvířata posílat do
20. srpna na adresu: ENVIprojekt,
s.r.o., Na požáře 144, 760 01 Zlín, tel.
číslo 737 521 057, e-mail: hoskova@enviprojekt.cz.
Do balíku je nutné přiložit pojmenování zvířete, údaje o autorovi zvířete,
včetně věku a kontaktní adresy, na kterou budou zaslány volné vstupenky do
zoo na zábavný program dne 28. srpna
2009.
-red-

nadále oblékat zlínský dres

Devětadvacetiletý útočník Jaroslav
Balaštík se dohodl s vedením extraligového hokejového týmu PSG Zlín na ročním
angažmá a podepsal se zlínským klubem
smlouvu do 30. dubna 2010. Zkušený forvard zvažoval i nabídky ze zahraničí, konkrétně z Ruska a Švýcarska, ale nakonec se
dohodl na jednoleté smlouvě bez opce.
Trojnásobný nejlepší střelec české extraligy
ohlásil návrat do Zlína. Kapitán zlínských
Beranů se bude prohánět po českém extraligovém ledě i v nastávající sezoně 2009/2010.
"Jednání byla z obou stran velmi korektní
a došli jsme k oboustranné spokojenosti. Pro
fandy zlínského hokeje máme skvělou zprávu,
že Jarda Balaštík bude i v příští sezoně oblékat
zlínský dres. Bylo jednomyslným přáním celého prezídia klubu, aby Jarda ve Zlíně hrál,"
uvedl Martin Janečka, prezident PSG Zlín.
"Smlouva musí být vždy vyvážená pro obě strany a na základě jednání, které jsme vedli se samotným hráčem a jeho agentem Alešem
Volkem, jsme se dohodli na jednoleté smlouvě.
Smlouva je přijatelná pro obě strany a rovněž
pro nového generálního sponzora zlínského
hokeje, firmu PSG. Myslím, že v době hospodářské krize se nám podařil velmi dobrý počin,
již dříve jsme získali do klubu produktivního
hráče Michala Důrase. Proto i naše cíle v příští sezoně nebudou malé. Chceme konečně prolomit prokletí čtvrtfinále a probojovat se mezi
čtyři nejlepší celky extraligy," upřesnil prezident Janečka.

„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“
Žáci a učitelé výtvarného oboru ZUŠ
Zlín - Malenovice se zúčastnili projektu českého výboru UNICEF - Panenka
(Adoptuj panenku a zachráníš dítě").
Díky projektu, který je zaměřen na
podporu očkovacích programů UNICEF, se každoročně podaří v rozvojových zemích zachránit před smrtí téměř 3 miliony dětí do 5 let věku. Každá
panenka představuje symbolicky jedno
dítě, které bude v rozvojových zemích
proočkováno proti šesti hlavním smr-

telným chorobám. Náklady na toto očkování jsou 600 Kč, proto se každá panenka prodává za tuto částku.
Panenky žáků malenovické školy, které mají i svůj rodný list, jsou vystaveny ve výtvarném oboru ZUŠ ZlínMalenovice, ve vestibulu ZUŠ Zlín Malenovice na 11. ZŠ a v knihovně
Malenovice. Zájemci o pomoc ohroženým dětem mohou panenky zakoupit
do konce listopadu v kanceláři ZUŠ
Zlín-Malenovice.
-redJaroslav Balaštík je odchovancem zlínského
hokeje. Poprvé Zlín opustil v roce 2003, kdy
hrál krátce za finskou Hämeenlinnu. Poté zamířil do Columbusu, v jehož dresu si vyzkoušel NHL. Do Zlína se vrátil v létě 2007 ze švédského týmu HV 71. "Ze strany Zlína jsem po
celou dobu cítil zájem. Jsem rád, že na mě počkali a v první fázi jednání mi poskytli čas na
rozmyšlenou. Cítil jsem eminentní zájem, proto jsme se dohodli. V rámci suché přípravy
jsem se připravoval individuálně převážně
v rodném Uherském Hradišti. S loňskou sezonou jsem nebyl příliš spokojen, proto jsem začal trénovat na suchu ješte dříve než zlínské
mužstvo," řekl Jaroslav Balaštík, který v české
extralize během deseti sezon odehrál celkem
514 zápasů a vstřelil 186 gólů. Celkem třikrát
se stal nejlepším střelcem extraligy, v reprezentaci odehrál 81 zápasů a zaznamenal
16 branek. Z mistrovství světa v lotyšské Rize
vlastní stříbrnou medaili.
Hokejisté PSG Zlín zahájili společně s Balaštíkem 20. července závěrečnou fázi přípravy
na ledě před blížící se extraligovou sezonou,
která potrvá až do začátku září. Nový ročník
české hokejové extraligy bude zahájen ve středu 9. září. Další informace o zlínském hokeji
najdete na oficiální internetové stránce
www.hokej.zlin.cz
Roman Ordelt
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Barumka slibuje hvězdné jezdecké pole a špičkovou techniku!
Devětatřicátý ročník Barum Czech Rally Zlín se pojede v osvědčeném termínu na konci prázdnin, respektive 21. - 23. srpna 2009. Nejvýznamnější automobilová soutěž na území České republiky je opět zařazena do FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC), prestižního seriálu
Intercontinental Rally Challenge (IRC) a Mediasport Mezinárodního mistrovství České republiky
(MMCR). Pořadatelé z Autoklubu Barum Zlín připravili pro diváky opět atraktivní Super rychlostní zkoušku v nočních ulicích města Zlína. V hlavní roli se opět představí vozy kategorie Super
2000 v čele s českým továrním týmem Škoda Motorsport. Na jezdce čeká náročná trať v délce
652 km, která obsahuje 15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích v celkové délce 255 km.
BARUMKA MĚNÍ NÁZEV,
SERVIS V NOVÝCH PROSTORECH
Poprvé v historii se v názvu objevuje označení země, v níž se soutěž koná. Letošní ročník
se pojede pod názvem Barum Czech Rally Zlín.
Koncepce soutěže se neliší od minulých let.
V pátek 21. srpna večer odstartuje rally úvodní diváckou Super rychlostní zkouškou v ulicích krajského města, v sobotu a v neděli bude na posádky čekat čtrnáct testů v okolí
Zlína. Harmonogram soutěže významně ovlivňovaly požadavky televizní stanice Eurosport,
která i letos odvysílá z rally porce přenosů
a záznamů. Diváci uvidí přední jezdce na známých tratích rychlostních zkoušek, například
na Pinduli, na úseku Zádveřice, Troják,
Komárov, Halenkovice či Kudlovice, i když většina z nich se jede ve srovnání s loňským ročníkem v opačném směru. Změnou projde také
servisní zóna, která bude podstatně zvětšena.
"Podmínkou bylo zvětšení servisních míst
pro jednotlivé týmy. Prioritní jezdci mají
nárok na sto metrů čtverečních. Problém
s místem nám pomohl vyřešit prostor bývalé zkušební dráhy u Barumu v Otrokovicích, kde proběhne ve čtvrtečním večeru
rovněž technická přejímka," přiblížil změny
Miloslav Regner, ředitel soutěže a čerstvý držitel Ceny města Zlína. Trať testovací RZ se vrací na osvědčené místo u obce Oldřichovice.
Shakedown se uskuteční během pátečního dopoledne.
DO ZLÍNA PŘIJEDOU MEEKE, LOIX,
HÄNNINEN, WILKS, VOUILLOZ A DALŠÍ!
Zatímco v loňském roce se objevilo na startu barumky celkem 21 vozů kategorie Super
2000, letos pořadatelé očekávají kolem třiceti
vozů této progresivní kategorie. Do České republiky přijede řada předních jezdců a startovní pole letošní zlínské soutěže se jeví jako
nejkvalitnější v dosavadní historii. Ve Zlíně se
představí v barvách továrního týmu Peugeot
na vozech Peugeot 207 S2000 ze stáje Kronos
loňský vítěz barumky Freddy Loix z Belgie,
předloňský vítěz Nicolas Vouilloz z Francie
a suverén letošní sezony v IRC britský pilot
Kris Meeke, vítěz letošní Rally Curitiba
v Brazílii, Sata Rally Acores na Azorských ost-

rovech a Ypres Westhoek Rally v Belgii. Právě
třicetiletý britský pilot Peugeot UK patří ve
Zlíně k největším favoritům. Barvy českého týmu Škoda Motorsport bude vedle Jana
Kopeckého na voze Škoda Fabia S2000 hájit
finský pilot Juho Hänninen, který se pyšní
nejvyšší prioritou FIA A a na dveřích poveze
startovní číslo 1. Mladoboleslavský tým bude
mít podél tratě rychlostních zkoušek velké zástupy fanoušků. V barvách továrního týmu
Abarth se na vozech Fiat Grande Punto S200
objeví asfaltový specialista Giandomenico
Basso a úřadující evropský šampion Luca
Rosetti z Itálie. Velkým lákadlem pro diváky
bude malajská značka Proton s modelem
Satria Neo, když za volant vozu S2000 z dílen
MEM usedne Guy Wilks z Velké
Británie a v jednání je účast
dalších jezdců na protonu. Na
startu barumky se objeví i další
přední zahraniční jezdci, jako
jsou holandský pilot Jasper
Van den Heuvel (Mitsubishi
Lancer EVO X), Poláci Michal
Solowow (Peugeot 207 S2000),
Grzegorz Grzyb (Fiat Punto
Grande S2000), Italové Corrado
Fontana, Luca Betti, Bulhar
Krum Dončev, Švýcar Brian
Lavio, Maďar János Tóth jr.
(všichni Peugeot 207 S2000),
Rakušan Franz Wittmann jr.
(Mitsubishi Lancer EVO IX) nebo Slovák Jozef Béreš jr.

DESATERO BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL PRO DIVÁKY
Místa, kde by neměli být diváci (obecná pravidla):
➢ v zakázaných místech a před páskou nebo zábranou
➢ v únikových zónách a v jejich těsné blízkosti (ve vykřížování páskou)
➢ v blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.)
➢ pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati)
➢ před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, svodidlo, vozidlo ap.)
➢ v místech proti přijíždějícím vozidlům
➢ na vnějším i vnitřním obvodu zatáček
➢ v místech intenzivního brždění a akcelerace (po obou stranách trati)
➢ u skoků a horizontů (po obou stranách trati a zejména za nimi)
➢ sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech
Diváci by měli být pouze:
➢ ve vyznačených diváckých místech (vymezena páskou nebo nápisem)
➢ na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí
➢ za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.)
➢ ve značné vzdálenosti od trati
Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná.
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ČESKÁ ESA:
KRESTA, KOPECKÝ, PROKOP A PECH
Fanoušci soutěžního sportu se mohou těšit
na kompletní českou špičku. Trojnásobný vítěz barumky, třiatřicetiletý rodák z Trnavy na
Zlínsku Roman Kresta pojede opět na voze
Peugeot 207 S2000 s cílem napravit loňský
neúspěch, kdy odpadl po havárii v samotném
začátku sobotního dne. V barvách Škoda
Motorsport se představí na tovární fabii Jan
Kopecký, jenž letos v seriálu Intercontinental
Rally Challenge obsadil třikrát výborné druhé
místo na Azorech, v Belgii a v Rusku. Na čelní
příčky pomýšlí i Václav Pech nebo Pavel
Valoušek na voze Mitsubishi Lancer EVO IX.
Černým koněm soutěže může být Martin
Prokop, pravidelný účastník seriálu mistrovství světa. Podruhé se v rámci barumky uskuteční projet BF Goodrich Drivers Team, jehož
cílem je uskutečnění startu českého jezdce
v továrním peugeotu stáje Kronosu. Jméno vítěze poznáme začátkem srpna. Divákům se
dále představí Jaromír Tarabus (Fiat Grande
Punto S2000), Josef Peták, Roman Odložilík
(oba Peugeot 207 S2000), Jaroslav Orsák,
Vladimír Barvík, Karel Trojan, Jan Jelínek,
Václav Arazim (všichni Mitsubishi Lancer EVO
IX), Vojtěch Štajf, Daniel Běhálek (oba Subaru
Impreza), Antonín Tlusťák (Citroën C2 1600)
a další. V každém případě bude zajímavé sledovat souboj českých jezdců na produkčních
vozech proti plejádě pilotů na vozech kategorie
Super 2000. Podle odhadů se představí těchto
vozů na trati letošní barumky rekordní počet!
Další podrobné budou v oficiálním programu rally, který se objeví na vybraných prodejních místech a benzinových stanicích v pondělí 10. srpna (včetně Městského infor mačního a turistického střediska v budově
radnice) nebo na internetových webových
stránkách www.CzechRally.com
Roman Ordelt,
tiskový mluvčí Barum Czech Rally Zlín,
PR Agentura ZLIN PRESS production

PRODEJ V POKLADNċ DIVADLA
I V SRPNU
JAROSLAV HAŠEK
ŠVEJK
EDMOND ROSTAND
CYRANO Z BERGERACU
CARLO GOLDONI
SLUHA DVOU PÁNĩ
WOODY ALLEN
MOCNÁ AFRODITÉ
ANTON PAVLOVIý ýECHOV
STRÝÿEK VÁĚA
RUDOLF SLOBODA
ARMAGEDON NA GRBE
JAROSLAV ŽÁK - HANA BUREŠOVÁ
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

PġEDPLATNÉ
64. sezona 2009/2010

ÿAS R ADOSTNÝCH PROCITNUTÍ
ZMċNA PROGRAMU VYHRAZENA

LUDċK HORKÝ
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
M ċS T S K É D I VA D LO Z L Í N
Pě Í S Pċ V KOVÁ O RG A N I Z AC E
T ě . T. B AT I 4 0 9 1/ 3 2 , 7 61 8 7 Z L Í N
P ě E D P L AT N É T E L .: 5 7 7 6 3 6 2 0 6
POKLADNA TEL.: 577 636 207, 737 227 856
P R O D E J @ D I VA D LO. Z L I N .C Z

W W W . D I VA D L O . Z L I N . C Z

JÍDELNA - JAN PLHÁK
Penzion Bartošova čtvrť, Zlín

NABÍZÍME
OBĚDY ZA

40,– Kč

MENU SE SKLÁDÁ Z POLÉVKY, HLAVNÍHO
CHODU, ČAJE A PŘÍPADNĚ SALÁTU

➥ 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, Bar tošova čtvr ť – Zlín
Tel.: 577 052 429, 777 680 302

SPORT V SRPNU
AEROBIK
AEROBIK KLUB ZLÍN
Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079, 608 751 612
Stefl.charlie@tiscali.cz, Zlín
ZÁPIS do dětských a juniorských pohybových kurzů na školní rok
2009/2010 31. 8. - 4. 9. 10 -18 hod.
Pohybová výchova pro děti 4-5, 5-6, 6-7 let, aerobik pro všechny (základní kurzy) pro děti od 8 do 16 let, kurzy hip hopu ve věkových kategoriích 10-13, 12-15, 14-18, 15-20 let.
Kurzy 2x týdně pro středně pokročilé (aerobik i hip hop)
Závodní týmy (výběrové kurzy)
Videoukázky kurzů pro předškoláky
- http://aerobik.e-zlin.info (dětské kurzy)
Prázdninové cvičení pro dospělé:
Pondělí 18.15 hod. power yoga (Ida Fraňková), 19.15 hod. - P-class
(Jana),
úterý: 18.00 hod. - Pohoda (Iva), 18.30 hod. - Pilates (Blanka), 19.00
hod. - ABS (Charles), 19.30 hod. - body balance (Blanka), středa:
18.15 hod. - power yoga (Ida), 18.30 hod. - Pilates (Sylva), čtvrtek:
18.30 hod. - power yoga (Jitka), 19 hod. - posilovací aerobik (Blanka)

HOKEJ
PSG Arena, začátky přípravných utkání v 17 hodin
6. 8. PSG Zlín - Znojmo
18. 8. PSG Zlín - Vítkovice
20. 8. PSG Zlín - Skalica
28. 8. PSG Zlín - Vienna Capitals
1. 9. PSG Zlín - Slovan Bratislava
Kontakt: www.hokej.zlin.cz

HÁZENÁ
Sportovní hala EURONICS
8. 8. 10.00 - 17.00 hod.
- Mezinárodní přípravný turnaj žen
21. - 23. 8. - Holliday Cup - turnaj ml. a st. žaček - začátky v 8.30
hod.
29. a 30. 8. - Turnaj sportovních center mládeže - dívky

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
KČT ŠTÍPA
16. 8. HOSTÝN-RÁZTOKA-GRÚŇ-LUK. PODLESÍ-LUKOV-ŠTÍPA
(MOŽNÉ TAKY TESÁK/TROJÁK)
Odjezd 7.10 hod. ČSAD Bystřice p. H., délka trasy 20/12 km,
ved. p. Kolář
30. 8. TROJÁK-BLUDNÝ-KONČINY-RATIBOŘ
Odjezd: 7.10 hod. ČSAD Troják, délka trasy 12 km, ved. p. Taibl
KČT ZLÍN
Středa 5. 8. SPLETENÝ VRCH
8 km, odjezd k hájence na Tutkovském sedle z AN ve Zlíně z nástupiště č. 41 v 8.15, vede St. Chadim st.
Středa 12. 8. U PAVELŮ
8 km, odjezd vlakem ze Zlína v 7.01 hod., jízdenka do Vizovic zpáteční, vede St. Chadim st.
12. 8. - 16. 8. KŘIVOKLÁTSKO
Orientační cena 2 800 Kč, vede St. Chadim ml. Je třeba co nejdříve
složit zálohu 2 000 Kč.
Sobota 15. 8. ZA VIZOVSKÚ TRNKÚ
10, 20, 30 a 42 km a NS "Vizovické prameny", start v sokolovně ve
Vizovicích od 6.00 do 10.15 hod., vedoucí J. Tomáš.
Středa 19. 8. KALIŠTĚ
8 km, odjezd do Kvasic v 6.35 hod. z AN Otrokovice, vede St. Chadim
st.
Pátek 21. 8. KDYŽ PADAJÍ HVĚZDY
9 km - tradiční letní večerní vycházka, odjezd na Hvozdnou ze Zlína
AN v 18.30 hod., návrat vlakem - odjezd z Vizovic ve 23.02 hod., vede
J. Tomáš.
Středa 26. 8. ZBOŽENSKÉ RYBNÍKY
8 km, odjezd na Žabárnu z AN Zlín z nástupiště 31 v 7.05, vede St.
Chadim st.
Pátek 28. 8. - NEDĚLE 30. 8. VYSOKÉ TATRY
Orientační cena 2 300 Kč, vede St. Chadim ml. Je třeba co nejdříve
složit zálohu 2 000 Kč.
Sobota 29. 8. - NEDĚLE 30. 8. SLAVIČÍNSKÁ "60"
39. ročník tradičního dvoudenního turistického pochodu, vede a informace podá J. Tomáš.
Kontakt: S. Chadim ml., tel. 773 550 627, S. Chadim st., tel. číslo
606 507 871, J. Tomáš, tel. 737 005 174.
Zájemci o turistiku rodičů s dětmi!
Kontakt:
Peter Schovajsa - tel. 776 713 865, e-mail: warps@centrum.cz
Vycházky se konají za každého počasí

LÁZNĚ ZLÍN

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
8.00–20.00
úterý
8.00–20.00
středa
8.00–16.00
čtvrtek
8.00–20.00
pátek
8.00–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
PO–PÁ od 3. 8. do 14. 8. otevřeno
8.00–9.00/10.00–17.00/18.00–20.00
SO 8. 8. a 15. 8. otevřeno 10.00–19.00

cvičení a 1,5 hod. teoretické části. Teoretická část obsahuje sestavení
zdravého a chutného jídelníčku, po kterém se hubne. Absolventi se učí
uvědomit si špatné jídelní návyky, které nahrazují návyky novými,
zdravými. Kurz začíná 17. září a pak každý čtvrtek od 17.30 do 20 hodin v klubovně kostela na Jižních Svazích ve Zlíně. Kontakt:
www.hubnutizlin.cz., renatamicova@hubnutizlin.cz, tel. 723 051 761.

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00–21.00
úterý
6.00–21.00
středa
6.00–21.00
čtvrtek
6.00–21.00
pátek
6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
Otevření 25m bazénu - výjimky
PO–PÁ od 3. 8. do 14. 8. otevřeno
6.00–9.00/10.00–17.00/18.00–21.00
SO 8. 8. a 15. 8. otevřeno 10.00–16.00/17.30–20.00

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ A POHODU - PRO SENIORY.
ASPV SK Zlín připravila pravidelné cvičení pro muže - seniory, se zaměřením na zdravotní TV a rekreační sporty. Věk 55 až 70 let. Cvičení
začíná 7. 9. od 18.30 do 19.30 hod., v tělocvičně 5. ZŠ na Zálešné.
Kontakt: tel. 732 161 368, p. Pšenka

25m VENKOVNÍ BAZÉN
Bazén otevřen v závislosti na počasí
PO–PÁ
6.00–21.00
SO+NE
9.00–20.00

JÓGA, TCHAJ-TI
Cvičení každé pondělí 19.00 - 20.30 hod. - Tchaj-Ti, J. Wolfová, úterý
18.00 - 19.30 hod.- Jóga, E. Vintrová, středa 16.30 - 18.00 hodin Jóga, L. Skybová, D. Bělíčková. Cvičení pro muže a ženy jakéhokoliv
věku začíná v týdnu od 14. 9. na Integrované střední škole (bývalý internát pod hotelem Moskva).
Kontakt: Jóga, tel. 731 062 570, Tchaj-Ti, tel. 776 188 023

ZELENÉ KOUPALIŠTĚ BARTOŠOVA ČTVRŤ
PO–NE
9.00–19.00
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

PLAVÁNÍ
PLAVECKÉ KURZY
Plavecký klub Zlín pořádá od září celoroční plavecké kurzy pro žáky
1., 2. a 3. tříd ZŠ v následujících časech:
Pro 1. třídu v úterý 16.30-17.15 a 17.15-18.00 hod., ve čtvrtek 17.0017.45 hod., v pátek 17.00-17.45 hod., vše na dětském bazénku.
Pro 2. třídu ve středu 18.00-19.00 hod. nebo v pátek 16.00-17.00
hod. na 25m bazénu.
Pro 3. třídu skupina A v pondělí a středu 17.00 - 18.00 hod., skupina B úterý a čtvrtek 17.00 -18.00 hod. na 25m bazénu.
Kontakt: www.zlinswim.wz.cz (odkaz "kurz plavání").
Přihlášky jsou k dispozici i na pokladně 50m bazénu na Hradské ulici ve Zlíně.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
LODNÍ SPORTY
Sportovní klub Lodní sporty Zlín nabízí široké veřejnosti možnost výuky, instruktáže i svezení na vodních lyžích za motorovým člunem ve
středisku klubu na Bělově za jezem, a to v měsících červenci a srpnu
2009. Kontakt: loděnice na Bělově, tel. 603 522 415 p. Krsička a tel.
731 387 551 p. Jonák.
PILATES V SOLNÉ JESKYNI
Naučte se správně dýchat v solné jeskyni pomocí metody Pilates.
Získáte sílu a ohebnost těla, regeneraci dýchacích cest, blahodárný
účinek body and mind.
Každé pondělí od 18.00 hod. do 31. 8. Rezervace míst nutná.
Kontakt: www.hurarova.tym.cz, tel. 603 581 448
ZDRAVÉ HUBNUTÍ
První dívčí a dámský klub Diana nabízí osvědčený kurz zdravého hubnutí. Kurz začíná 15. 9. a bude probíhat každé úterý od 17 do 19 hodin. Bezplatné poradenské odpoledne bude 8. 9. od 16.30 do 18.30 hodin na Střední průmyslové škole polytechnické, Nad Ovčírnou 2528 ve
Zlíně. Absolventky kurzu zhubnou, naučíte se štíhlost trvale udržet
a také se naučí kosmetické péči a líčení.
Kontakt: Jarmila Máčilová, tel. 604 233 075, email: j.macilova@seznam.cz, www.klubdiana.cz
PILATES GYM
Přihlášky na nové kurzy Pilates od září pro začátečníky, které budou
v nových prostorách na Bartošově ul. (vedle pošty, býv. celnice)
Kontakt: Anna Kulíšková, tel.: 604 785 025
PILATES
Přijímáme přihlášky do kurzů Pilates nejen pro začátečníky.
Novinka ve Zlíně - Pilates s pomůckami - bosu, theraband, magic
circle aj. Každé úterý 19.00 - 20.00 hod.
Kontakt: www.hurarova.tym.cz, tel. 603 581 448 , hurarova@volny.cz
ATLETICKÝ MÍTINK
Atletický klub Zlín zve všechny příznivce atletického sportu na akci
Atletický mítink "Zlín 2009". Akce se koná v neděli 23. 8. od 10.00 hodin na Stadionu mládeže ve Zlíně, závěr akce je plánován kolem 12.30
hodin. Hlavním závodem je Velká cena města Zlína 3 000 m překážek.

tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
Bazén uzavřen do 31. 8. z důvodu rekonstrukce
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KURZ HUBNUTÍ STOB
Kurz hubnutí vedený lektorkou společnosti STOB PharmDr. Renatou
Mičovou trvá 3 měsíce, jedna lekce týdně. Lekce se skládá z 1 hodiny

LÉTO V RYTMU
Ještě celý měsíc srpen probíhá cvičení pro ženy a dívky v hale na
Zeleném - Bartošova čtvrť. Každé pondělí a středu od 18.30 do 19.45
hod. aerobik s následnou relaxací v bazénu. Pořádá ASPV a Sportovní
kluby Zlín.

PODZIMNÍ KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurz bude probíhat od 17. září po dobu tří měsíců - každý čtvrtek od
16.45 do 19.45 na Orlovně ve Zlíně - jedna hodina cvičení a dvě hodiny teorie, vede lektorka společnosti STOB MUDr. Helena Andelová, cena 1 900 Kč. Kontakt: www.volny.cz/joand/stobindex, h.andelova@seznam.cz, tel. 604 966 092

DĚTSKÝ AEROBIK
V období srpna přijímáme přihlášky do juniorského aerobiku pro děti
od 4 let. Kontakt: www.aerobic-zlin.cz nebo v Aerobik studiu D,
Zlín - Pasecká 1574, e-mail rytmik@aerobic-zlin.cz
PILATES KURZY OD ZÁŘÍ
Otevíráme další kurzy pro začátečníky a pokročilé pro lekce pilates.
Kurzy začínají druhý týden v září.
Kontakt: www.aerobic-zlin.cz, rytmik@aerobic-zlin.cz
JÍZDA NA KONI
JSS Zlín nabízí výuku jízdy na koni a vyjížďky do přírody. Pro
nejmenší jsou připraveni hodní poníci. Dále mezi sebe přijímá nové
členy z řad milovníků koní.
Kontakt: www.jss-zlin.ic.cz nebo na tel.: 737 157 733

ÚSPĚCH
ZLÍNŠTÍ ŠERMÍŘI OPĚT ÚSPĚŠNÍ
V sobotu 27. 6. 2009 se v Karlových Varech uskutečnilo finále
Mistrovství ČR veteránů v šermu kordem. Tohoto finále se zúčastnili
i zástupci oddílu šermu ASPV SK Zlín. Zlínští šermíři prokázali i přes
horší tréninkové možnosti oproti mnohým oddílům v Čechách velkou
bojovnost, nadšení a vůli po vítězství. V kategorii 50 - 59 let obsadil
Martin Vrla šesté místo,v kategorii šedesát a více let obsadil Radim
Vajda třetí místo a tím získal bronzovou medaili a v téže kategorii Ilja
Opavský obsadil čtvrté místo.
Téhož dne se konalo v Praze školení rozhodčích šermu, které bylo
ukončeno závěrečnými zkouškami. I zde jsme měli zlínské zástupce,
a to ing. Jiřího Wilku a Zdeňka Hynka. Oba jmenovaní úspěšně složili závěrečné zkoušky a tím i náš oddíl šermu disponuje kvalifikovanými rozhodčími šermu. Koncem června na stránkách Veteránské šermířské asociace byly zveřejněny tabulky s bodovým ohodnocením
všech šermířských turnajů sezony 2008/2009, které ukázaly, že šermíři ASPV SK Zlín patří ke špičce šermířů, veteránů v ČR. V tomto
hodnocení kategorie fleret 60+ obsadil ing. Jiří Wilka 1. místo, Ilja
Opavský 3. místo a Jan Schindler 4. místo. V kategorii kord 60+ obsadil Ilja Opavský 2. místo.
Úspěšným šermířům z oddílu ASPV SK Zlín blahopřejeme!

NÁBOR
TANEČNĚ-GYMNASTICKÝ KLUB ZLÍN
Oddíl moderní gymnastiky TGK Zlín pořádá nábor nových děvčat
(4 - 16 let). Trénujeme 3x týdně.
Kontakt: tel.: 732 849 417, 725 826 758, 732 537 932,
e-mail: katerina.holikova@email.cz, eva.rajnochova@centrum.cz,
www.tgkzlin.cz
FOTBAL
Fotbalový klub Příluky pořádá nábor hráčů pro družstvo přípravky,
ročníky 1999 - 2001. Trénink každé pondělí - čtvrtek vždy v 17.00 hodin, hřiště Příluky.
Kontakt: Pavel Žalek, tel. 724 752 000, www.volny.cz/fk.priluky

TÁBORY
PRO RODIČE S DĚTMI
Od 15. do 21. 8. se uskuteční tábor pro rodiče s dětmi od 1 do 8 let:
"Z pohádky do pohádky" Horská chata Selanka, Valašská Senice
Kontakt: p. Kusbachová, p. Huňka,
tel. 577 223 355, 603 187 124, 603 552 628,
info@sport-servis.eu, sdruzeni.slunicko@seznam.cz,
www.sport-servis.eu

ZLÍN KŘIBY
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kriby@refima.cz
www.refima.cz

tel.: 577 431 333
e-mail: sos@zlin.cz

Hledáte cestu z bezmoci a deprese ??
Řešíte životní problém sami se sebou, s dětmi,
s rodiči, partnerem, se svou nemocí, samotou ??
Trápí Vás problémy v souvislosti s drogami,
hracími automaty, alkoholem, AIDS ??

Žádný problém není tak velký, když si
o něm s někým můžete promluvit !!

Volejte telefon: 577 431 333
Využijte služeb anonymní krizové telefonní
LINKY SOS, která je tu pro Vás 24 hodin denně.

577 018 365
775 305 212
606 716 327

Kv a l i t n í s l u ž b y k l i e n t ů m

Dlouhodobá spolupráce,
zajímavé podmínky

Nový spořící účet
s výpovědní lhůtou 24 měsíců
- úroková sazba až 5,3 %
- více než 7 600 klientů,
bilanční suma přesáhla 5 miliard Kč
- již 14 let kvalitních služeb klientům
Úrokové sazby od 15. 7. 2009

Výše vkladu (v tisících Kč)
Výpovědní lhůta
(v měsících)
100 - 400 400 - 800 800 - 1 200 1 200 - 3 000

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

Pobočka ve ZLATÉM JABLKU
PO–NE 9:00–21:00 • Tel.: 777 021 700
Centrála v budově „ČEDOK“
Otevřeno: PO–PÁ 9:00–17:00
Tel.: 577 212 359, 577 019 300
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bezplatná infolinka

800 678 678

Tip pro letošní rok

Cestovní pojištění
do Evropské unie i celého světa
Klid a pohodu při cestách do zahraničí
Vám zajistí pojištění

POJIŠŤOVNY VZP, a. s.
Toto pojištění Vám umožní vyhnout se
komplikacím a zejména finančním nákladům
spojeným s léčením v zahraničí
Stačí pouze navštívit

Územní pracoviště VZP ČR Zlín
Zarámí 160
nebo kteroukoliv jeho úřadovnu
(Otrokovice, Luhačovice, Slavičín, V. Klobouky)
Informace na tel.: 577 001 282, 283
e-mail: michaela.ulehlova@vzp.cz
Přejeme příjemný pobyt!

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

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy,
kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby
NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:
• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v obřadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • oznámení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení •
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

NOVĚ OTEVŘENÁ
obchodní pobočka ve ZLÍNĚ
• výroba pomníků včetně rekonstrukcí a sekání písma
• prodej bronzových a kamenných pomníkových lamp, váz
a křížů přímo v prodejně
• výstavba krbů
• stavební kamenická výroba (schody, obklady, dlažby, kuchyňské a koupelnové desky)
V rámci nově otevřené pobočky poskytujeme
na objednávky sjednané v srpnu a září 2009

slevu ve výši 5 %
Kontakt: tel.: 577 432 858, 577 433 798, 577 431 989
fax: 577 011 333
e-mail: krematorzlin@volny.cz

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303
Pracovní
doba:
po-pá 7.00po-pá
- 15.00
hodin
Pracovní
doba:
7.00
- 15.00 hodin
středa 7.00středa
- 16.00
hodin
7.00
- 17.00 hodin

ZLÍN
objekt Restaurace Morava
Bartošova 40
Tel.: 608 820 794
www.hprkamen.cz

AKCE
Psací stoly
Gazel

-15%

www.gazel.cz • info@gazel.cz • +420 577 111 011
Firemní prodejna: GAZEL, tř. T. Bati 481, Zlín, tel.: 577 211 534, e-mail: gazelzlin@gazel.cz

G ymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín
tel.: 577 007 455, e-mail: js@gjszlin.cz, www.gjszlin.cz

přijímá pro školní rok 2009/2010 přihlášky
Jednoleté pomaturitní studium
❖ anglického, německého, francouzského a španělského jazyka
❖ 20 vyučovacích hodin týdně
❖ příprava na mezinárodní zkoušky PET, FCE (JA), ZD (JN)

Celoroční odpolední kurzy (září–červen)
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština
❖ kurzy všech jazykových úrovní od začátečníků po pokročilé
❖ přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám - PET, FCE, CAE
❖ přípravné kurzy na mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch a Goethe
Zertifikat C1
❖ kurzy obchodní němčiny
❖ přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky DELF
❖ konverzační kurzy s rodilým mluvčím
❖ kurzy kombinované s rodilým mluvčím
❖ speciální kurzy - (zdravotnické, administrativní)
❖ intenzivní přípravný kurz na zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni A1

Zápis do odpoledních jazykových kurzů bude
probíhat ve dnech 25. srpna – 3. září 2009
Ve dnech 31. 8., 1., 2. a 3. 9. 2009 je možnost konzultace
s vyučujícími všech jazyků a napsání vstupních
rozřazovacích testů, vždy v době od 11 do 17 hodin
Podrobnější informace získáte na tel. 577 007 455 nebo
na www.gjszlin.cz

Bytové domy Zelinova, Zlín - Kozlův Žleb

Výhradní prodejce:

Projekční kancelář:

Investor:

Bonus
pro Vás!

Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk v blocích B9 (dokončení: konec r. 2009) a B10 (dokončení: jaro 2010)
velmi pěkná dispozice | vysoký standard provedení | prostorné terasy | podzemní parkování | krásný výhled

Při rezervaci bytu do konce září 2009 získáte SLEVU AŽ 100.000 Kč!

www.zvonek.cz

V blocích B7 a B8 jsou k dispozici 3 byty 3+kk, jeden byt 4+kk. Ihned k nastěhování! Klimatizace ZDARMA!

DOMLUVTE SI PROHLÍDKU NOVÉHO BYTU JEŠTĚ DNES:

736 631 212 (bloky B7, B9), 603 246 685 (bloky B8, B10)

Nadstandardní byty
v rodinných domcích

ZLÍN - VRŠAVA

Příklady cen:
byt 2+kk (50 m2) - 2.090.000 Kč
byt 3+kk (70 m2) - 2.976.000 Kč
byt 4+kk (93 m2) - 3.893.000 Kč
byt 5+kk (118 m2) - 5.576.000 Kč

4 domy po 3 bytech z toho vždy 1 mezonetový. Každý byt má
garáž + parkovací místo + sklep, možnost předzahrádky. Na přání lze provést
dispoziční úpravy vybraného bytu. Výborná lokalita nedaleko centra Zlína!

ZA NEJLEPŠÍ CENU
PRODÁME I VÁŠ

BYT, DŮM, CHATU
ČI POZEMEK

· velikost: 2+kk až 6+kk (od 42 m2 do 300 m2) + vždy garáž
· zahájení: červenec 2009
· dokončení: říjen 2010

NOVINKA VE ZLÍNĚ!

V CELÉM ZLÍNSKÉM KRAJI!
- Zajistíme výměnu Vašeho bytu
za jiný (kdekoliv v ČR)!
VOLEJTE IHNED

577 200 100
www.zvonek.cz

INFOLINKA: 602 77 22 55, 739 012 537

