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Po příchodu roku 2007 se pomalu dostá-
váme do reality. Novoroční předsevzetí (po-
kud byla) a velkorysé plány jsou někdy plně-
ny, jindy mají novou podobu, v některých
případech muselo dojít "k přehodnocení zá-
vazku s ohledem na skutečný vývoj".
Dostávají všední tvář, která vychází z reál-
ných podmínek. Předpoklady a plány upra-
vujeme úměrně k vývoji situace. Znamená 
to balancovat mezi chtěným a nutným, po-
třebným a možným, hle-
dat tu správnou jehlu
v kupce sena, která 
má navlečenou nejdelší
a nejpevnější nit.

Nové vedení města je
složeno z občanů města,
z lidí z masa a kostí,
kteří jsou jako všichni
ostatní ve svém životě
do tohoto procesu více
nebo méně zavlečeni. Po
volbách v listopadu do-
chází k vyhodnocování
slibovaného s realitou,
porovnávání nečeka-
ných závazků a povin-
ností s chtěným a po-
třebným, hledání hrani-
ce mezi nutným a mož-
ným. Jsme ve fázi sesta-
vování finančního výhle-
du na příští období,
nikoliv jen na příští rok.
Nemíním zastírat, že
i když se považuji za realistu a snažím se na
věci dívat střízlivým pohledem, tak mne zjiš-
těné skutečnosti nepříjemně překvapily.
Hlavně v prostoru poskytnutém pro naplňo-
vání slibů, na základě kterých bylo vedení
zvoleno. Umím pochopit, že veřejnost lépe
přijme konstatování o ročním přebytku hos-
podaření podloženém schválenými čísly, než
úvahy o nedostatku prostředků či vzletnou
polemiku založenou na slovech a úvahách,
co by bylo možné, kdyby... Jednoduše řeče-
no, především finanční a věcné závazky
z předchozího období jsou příčinou toho, že
město nemá schválený rozpočet na rok
2007. Znamená to také minimální prostor
k plnění slibů v nejbližším období. Znamená
to, že o řadě investic hrazených z rozpočtu
tohoto roku nerozhodovalo toto zastupitel-
stvo, ale rozhodlo zastupitelstvo minulé. 

Očekávanou činností vedení města je ale
vedle hospodaření s finančními prostředky
především nasměrování dalšího vývoje měs-
ta. Vnímat budoucí potřeby a rozhodovat ne-
jen na základě současného stavu. Musíme
rozhodnout, co je možné nyní, co budeme
potřebovat v budoucnu a podle toho reago-
vat. Ze špatného rozhodnutí v minulosti
v podobné situaci vznikl problém Čepkova -
byl již vyřešen, torzo obchodního střediska
na Jižních Svazích zatím vyřešeno není.
Máme rozestavěné náměstí Míru přímo před
radnicí, čilý stavební ruch je v místě bývalé
1. ZŠ, v okolí hotelu Moskva, na investory
čeká prostor pod Sportovní halou a další.

Teoreticky z každého může problém vznik-
nout. Klíčové bude vyhodnotit přínosy hlav-
ně pro budoucnost. Kolik která akce bude
stát peněz teď a jaké z toho budou finanční
závazky pro hospodaření v příštím období,
ale na druhé straně i kolik vznikne nových
pracovních míst, jak se investice promítne
v cestovním ruchu, v návštěvnosti a životě
města, koho přiláká, co přinese a co omezí.
Špatné rozhodnutí bude dlouho na očích 

veřejnosti a jeho nápra-
va bude o mnoho draž-
ší. Veřejnost ale právem
očekává něco jiného.
Především, že stavby
budou dokončovány
a budou sloužit obča-
nům Zlína, že nebudou
další torza.

Proti těmto předsta-
vám stojí potřeby kaž-
dodenního života. Kdo
byl donucen se ve městě
pohybovat v předvánoč-
ním období autem, jen
kroutí hlavou a klade si
otázku, zda dopravní
problémy nikdo nevní-
má a proč nereaguje.
O skutečnosti, že do-
pravní situace je špatná,
bylo popsáno mnoho
listů a zdůrazněna řada
slabin. Doprava ve měs-
tě je ale složitý systém,

který žije svými pravidly a reaguje jako vo-
da, teče místy nejmenšího odporu. Pokud se
objeví v místě bez vytvoření vhodných pod-
mínek, stejně jako voda dělá škody. Ve Zlíně
musíme řešit funkčnost dopravního systé-
mu jako celku. Např. když pustíme víc vo-
zidel z nábřeží na Dlouhou směrem k So-
kolovně - stojí tam přece od Čepkova denně
tolik aut - vozidla neprojedou příští křižo-
vatkou, zůstanou stát o 300 m dále a za-
brání provozu na celé Dlouhé a za chvíli i na
tř. T. Bati u Městského divadla. Výsledky ře-
šení tedy nebudou hned a je možné očeká-
vat, že nemusí vždy a všechny začínat
v místech dnes viditelných potíží. Nebu-
deme se ani schovávat před parkováním, ať
už v centru, nebo na sídlištích. Ale pro kaž-
dé řešení bude muset město něco obětovat,
peníze, kus zeleně, jinde pozemek. Dojde
i na naše pohodlí a možná se někam už 
autem nedostaneme vůbec. Některá řešení
určitě nebudou ani populární, ani pro
všechny přijatelná. 

Řešení jednoho městského problému by
nemělo vyvolat nečekaný vznik problému
někde jinde, někomu jinému nebo někdy 
jindy. Všechno je kompromis. Platí to o vý-
stavbě v centru města, na sídlištích, o do-
pravě, o výrobě, školství, kultuře, platí to
všeobecně. Jde o to, aby město žilo a rozvíje-
lo se, o to, aby jeho občané byli spokojení
a na svoje město hrdí. 

Ing. Miroslav Šenkýř, 
náměstek primátorky

PROBLÉMY VE STAVEBNICTVÍ A DOPRAVĚ
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Změnil se u vás společný plátce místního
poplatku, některý člen vaší domácnosti se
odstěhoval nebo naopak přibyl, žádáte změ-
nu periody platby poplatku, pořídili jste si
pejska? Přihlášení (změnu) provedete ode-
vzdáním vyplněné přihlášky na ekono-
mický odbor Magistrátu města Zlína, od-
dělení účtárny, daní a poplatků - budova
radnice, dveře č. 241 a 244, případně v po-
datelně (budova radnice, dveře č. 113). 

V případě, že žádáte úlevu či osvobození
od poplatku za komunální odpad nebo ze
psů, odevzdávejte v tomto oddělení také vy-
plněnou žádost o úlevu/osvobození od míst-
ního poplatku spolu s doklady prokazujícími
tuto skutečnost.

Bližší informace získáte pouze na ekono-
mickém odboru, oddělení účtárny, daní
a poplatků, tel.: 577 630 132, 577 630 157,
577 630 189, 577 630 252 nebo 577 630 275.

Jak jsme vás informovali v lednovém čís-
le Magazínu Zlín, poskytují telefonní operá-
toři určitým skupinám občanů úlevy na
platbách za telefony. Tyto slevy jsou v sou-
ladu se zněním zákona č. 127/2006 Sb.,
o elektronických komunikacích i o podmín-
kách poskytování zvláštních cen veřejně do-
stupných telefonních služeb. Jedná se
o osoby - držitele průkazu ZTP/P, držitele
průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktic-
ké hluchoty, o osoby pobírající příspěvek na
péči a o osoby s nízkými příjmy či o osoby
se zvláštními sociálními potřebami. Těmi
jsou - zjednodušeně řečeno - lidé, kteří ne-
přetržitě po dobu alespoň 6 měsíců nebo po
celkovou dobu alespoň 6 měsíců v průběhu
12 měsíců předcházejících dni, kdy jim by-
lo vydáno potvrzení, byli a stále jsou pří-
jemci dávky sociální péče (dávky pomoci
v hmotné nouzi) poskytované z důvodu so-
ciální potřebnosti (hmotné nouze) nebo spo-
lečně posuzovanými osobami pro přiznání
těchto dávek.

Slevy jsou poskytovány na pevné linky
a nově i na linky mobilní. Základní sleva

(státní příspěvek) činí 200 Kč měsíčně.
Tuto slevu lze získat u operátora Vodafone
i u operátora T-Mobile. U operátora
Telefonica O2 lze na pevnou linku získat
slevu 403,41 Kč měsíčně (státní příspěvek
200 Kč + 203,41 Kč O2 sleva - týká se vý-
še uvedených osob se zdravotním postiže-
ním a těch, kteří pobírají příspěvek na pé-
či). Osoby s nízkými příjmy a se zvláštními
sociálními potřebami získají slevu ve výši
200 Kč měsíčně (na pevnou i mobilní lin-
ku). Na mobilní linku O2 získají občané se
zdravotním postižením a ti, kteří pobírají
příspěvek na péči, slevu ve výši 285,60 Kč
měsíčně (státní příspěvek 200 Kč + 85,60 Kč
O2 sleva). V případě, že měl občan již sle-
vu od Telecomu přiznánu (a nežádá změnu
pevné linky na mobilní nebo změnu operá-
tora), uskuteční se přechod automaticky
(v případě, že by se tak nestalo, doporuču-
ji operátora neprodleně kontaktovat).
Jinak je nutno podat žádost a doložit po-
třebné doklady.

Jana Pobořilová,
vedoucí odboru sociálních věcí MMZ

SSLLEEVVYY   NNAA   TTEELLEEFFOONNYY

PPoommoocc  oossoobbáámm  oohhrroožžeennýýmm
DDOOMMÁÁCCÍÍMM  NNÁÁSSIILLÍÍMM

Od 1. 1. 2007 je v pravomoci Policie ČR
rozhodnout o vykázání osoby, která je po-
dezřelá z páchání domácího násilí, na dobu
deseti dnů ze společného obydlí. Opis roz-
hodnutí o vykázání doručí Policie ČR inter-
venčnímu centru (dále jen IC), které nejpo-
zději do 48 hodin od doručení nabídne osobě
ohrožené domácím násilím odbornou po-
moc. V rámci Zlínského kraje se IC buduje
ve Zlíně při Poradně pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, U Náhonu 5208.

HLEDÁME NOVÉ
SPOLUPRACOVNÍKY
Magistrát města Zlína hledá dobrovol-

né spolupracovníky na roznášení dárko-
vých balíčků oslavencům dožívajícím se
životního jubilea, a to zejména pro lokali-
tu Lesní čtvrť a Letnou. 

V případě vašeho zájmu kontaktujte:
Magistrát města Zlína, odbor kancelá-

ře primátora, Jana Červenková, nám.
Míru 12, 761 40 Zlín, tel.: 577 630 159.

SSLLOOVVOO  PPRRIIMMÁÁTTOORRKKYY::  TTaabbuu  ––  ččii  ttvvrrddáá  rreeaalliittaa??
Po roce 1989 si soukromé osoby, stejně

jako někteří podnikatelé, postupně zvykají
na to, že je normální, dobré, a tedy i pro-
spěšné nejenom pro ně samé obdarovávat.
Obdarování ve formě finančních i hmot-
ných darů donátorským, sponzorským, pří-

mým vkladem
například do 
pokladniček,
prostřednic-
tvím SMS atd.
je dnes již
běžným je-
vem. Dokonce
začíná patřit
i k tzv. "firem-
ní kultuře"
těch společ-
ností, které
chtějí mít do-
brý společen-
ský kredit.

K "obdarovávání" dochází více než kdy jin-
dy v období předvánočním, kdy srdce i moz-
ky lidí jihnou jistým sentimentem a kdy i fi-
nancí - s blížícím se koncem roku - bývá
poněkud více.

Znám řadu firem a společností, které pro-
gramově a po řadu let podporují např. zlín-
ské divadlo, filharmonii, hokej, fotbal, ale
i dětské domovy či kojenecké ústavy. Začíná
se - i když v menší míře - dařit podpora se-
niorských projektů. Jednotlivci se pak zhus-
ta zapojují do projektu "adopce na dálku",
Bílá pastelka, Paraple, Tříkrálová sbírka
a dalších.

Nezapomínáme ani na zvířecí útulky či 
zoologické zahrady.

Mezi vánočními svátky jsem se ocitla v za-
řízení, které také žádalo o finanční pomoc.
Spolu s ředitelem Nadace T. Bati ing.
Velevem jsem se ocitla na jedné samotě blíz-
ko Březnice. V terénu jen špatně sjízdném
auty jsme vyšlapali s našimi průvodci kopec,
otevřeli vrátka u starší chalupy a najednou
jsme seděli s několika mladými muži - spíše
ještě chlapci uprostřed vyhřáté místnosti
s hrnkem čaje před sebou. Ten, kdo nás do-
provázel, byl pan ing. Mareček a oni chlapci
byli bývalí uživatelé drog. Je lhostejno ja-
kých, prostě dostali se, ať už vlastní vinou,

nebo vinou svého okolí, do velmi problema-
tické životní situace, ze které se jen ztěžka
hledá východisko. Ta chalupa se svým oko-
lím v podobě stájí, hospodářského dvora
a louky se stala dočasným domovem pro ty,
kteří se včas vzpamatovali, dobrovolně pod-
stoupili odvykací kúru - tzv. detoxikaci.
Dnes již "čistí", avšak nezvyklí žít normálním
životem, se mladí muži podepsali pod
smlouvu, která je váže přísnými pravidly, řá-
dem a po jejím dodržení pro ně znamená ná-
vrat do života, k rodinám, k práci.

Od roku 2002 program resocializace - lé-
pe řečeno návratu zpět do společnosti - fun-
guje zpočátku s částečnou podporou státu,
města a dnes již nikoho. Byrokracie je silná
zbraň a spíše hledá, proč říkat NE než ANO.
Výsledkem je to, že komunita funguje z vět-
ší míry soběstačně, i když ne zcela, a po-
stupně začínají chybět peníze jak na psy-
chologa, tak na další odborníky, kteří by se
mladíkům měli věnovat. Princip této komu-
nitní společnosti spočívá v práci, společném
hospodaření s vydělanými prostředky, zís-
kání alespoň částečné kvalifikace apod.
Dokáží si vydělat na jídlo, čisticí prostředky,
otop, dokonce se jim daří získat i díky ně-
kterým "osvíceným" šéfům firem pracovní
příležitosti.

A tak jsem si povídala se dvěma kuchaři,
jedním nedoučeným automechanikem o je-
jich rodičích, o tom, jak dnes žijí a jak se
v onom "začarovaném kole" vlastně ocitli.

Abych nezapomněla - úspěšnost projektu
(i přes netečnost státu) je téměř stoprocent-
ní.

Lhali bychom si navzájem, kdybychom
vůbec nepřipustili, že i děti z tzv. nejlepších
rodin, stejně jako ty ze sociálně slabých, se
mohou do drogové závislosti dostat. Bez sil-
ných a odborně fundovaných lidí, ale také
bez své vlastní silné vůle se z životního
"průšvihu" nikdy nedostanou. Díky za lidi,
jako je skromný pan ing. Mareček, který do-
káže více než několik silných státních insti-
tucí dohromady. Pokud chcete pomoci na-
příklad i vy, ráda zprostředkuji kontakt,
protože drogy nesmí být tabuizovaným té-
matem. K dnešnímu světu patří, ať se nám
to líbí, nebo ne. 

Irena Ondrová

JJAAKKÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  NNAAJJDDEETTEE
VV  IINNTTEERRVVEENNČČNNÍÍMM  CCEENNTTRRUU

Nabízí pomoc osobám, které jsou ohrože-
ny násilným chováním ze strany blízkých
osob, nebo těch, které s nimi bydlí ve spo-
lečném obydlí. Nabízí pomoc ohrožené oso-
bě, pokud je doručeno rozhodnutí policie
o vykázání násilné osoby. Nabízí pomoc, po-
kud se na IC obrátí ohrožená osoba sama.
Nabízí pomoc, pokud se na IC obrátí ti, kte-
ří chtějí znát informace o možnostech pomo-
ci osobám ohroženým domácím násilím.
Zprostředkuje odborné služby (právní, soci-
ální, psychologické). Koordinuje činnosti
těch subjektů, které do systému pomoci
ohroženým osobám vstupují (policie, obecní
úřady, orgány sociálně-právní ochrany, lé-
kaři, soudy, azylová zařízení apod.). V IC se
setkáte s koordinátorem pomoci osobám
ohroženým domácím násilím

Kontakt: Tel./fax: 577 018 265, mobil:
774 405 682, e-mail: ic.zlin@seznam.cz 

Pomoc intervenčního centra je bezplat-
ná!

Poplatek za odpad a ze psů
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SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu na nájemné prostor k pravidelné
činnosti v roce 2007.

Dotaci lze použít jako podporu subjektů zajišťujících estetickou výchovu: např.
hudební, výtvarnou, taneční, literárně-dramatickou.
O dotaci může žádat občan, fyzická či právnická osoba nenapojená na veřejné
rozpočty.

Uzávěrka příjmu žádostí je do 7. února 2007.

Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne odbor kultury
Magistrátu města Zlína, ing. Renata Robková, detašované pracoviště na třídě 
T. Bati 44, 7. etáž, dveře č. 71, tel. 577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - od-
bor kultury.

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!

PhDr. Irena Ondrová, předsedkyně správní rady kulturního fondu města Zlína 

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2007:

- na činnost sportovních a mládežnických organizací na území města Zlína.
Podmínkou přidělení finančních prostředků organizaci je její registrace
u MV ČR dle zákona č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích a celoroční
práce s mládeží. 
Uzávěrka příjmu žádostí je 9. února 2007. 

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T.
Bati), pí Hráčková, tel. 577 630 343. Formuláře jsou rovněž k dispozici na we-
bových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Eletronické formulá-
ře Magistrátu města Zlína - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.
Žádosti budou posuzovány podle kritérií, daných statutem fondu mládeže a tě-
lovýchovy. Správní rada fondu mládeže a tělovýchovy má vyhrazenu možnost
dodatečné změny podmínek pro udělení finančních prostředků i právo odmít-
nout předložené žádosti.

Mgr. Karel Jankovič, předseda správní rady fondu mládeže a tělovýchovy

Ve dnech 9. - 10. 2. se ve Zlíně uskuteční
již III. ročník mezinárodního Hokejového
turnaje městských policií, který se uskuteč-
ní pod záštitou 1. náměstka primátorky sta-
tutárního města Zlína Martina Janečky
a primátora města Přerova ing. Jiřího
Lajtocha.

Do uzávěrky magazínu se přihlásilo 11 tý-
mů, a to: MP Zlín, MP Brno, MP Praha, MP
Opava, MP Přerov, MP Most, MP Liptovský
Mikuláš, MP Plzeň, MP Ostrava, MP Žiar
nad Hronom a Výběr MP východních Čech.

Pro velký počet přihlášených družstev by-
ly rozlosovány dvě základní skupiny, hrát se

bude na zimním stadionu v Přerově a v PSG
aréně ve Zlíně. Finále se koná v sobotu 
10. 2. 2007 v PSG aréně ve Zlíně.

Městská policie Zlín byla společně
s Brnem, Mostem, Opavou, Plzní a Žiarem
nad Hronom vylosována do skupiny hrající
základní kolo ve Zlíně. Zápasy se začínají
hrát v pátek od 9.30 hodin a končí se
v 21.15 hodin. Finálová sobota začíná již od
8 hodin, přičemž boje o 1. - 4. místo začína-
jí od 14.20 hodin.

Městská policie Zlín zve všechny a nejen
sportovní fanoušky k diváckému a hokejo-
vému zážitku. -šš-

Hokejový turnaj městských policií

Uzávěrka přihlášek na Stavbu roku 2006
Zlínského kraje je 15. března 2007. Při-
hlášku včetně podrobných podmínek soutě-
že si můžete vyzvednout v Útvaru hlavního
architekta na radnici, případně je dostupná
na adrese www.mestozlin.cz v sekci
Architektura a územní plánování. Vyhod-
nocení soutěže a slavnostní předání cen se

uskuteční koncem května tohoto roku v no-
vě rekonstruované budově Malé scény ve
Zlíně. Stavby mohou soutěžit v pěti základ-
ních a jedné zvláštní kategorii. Novinkou již
pátého ročníku soutěže konané pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje je pojmenování
ceny Grand Prix po architektu Pavlu
Novákovi. -ÚHA-

STAVBA ROKU 2006 ZLÍNSKÉHO KRAJE
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ZLÍN - Rada města Zlína schválila po-
dání nabídky na projektové partnerství
se Zlínským krajem v rámci projektu
zpracování akčního plánu rozvoje ces-
tovního ruchu pro turistickou oblast
Zlínsko. Tento projekt je realizován
v souvislosti s projektem posílení kapa-
city místních a regionálních orgánů při
plánování a realizaci programů ve
Zlínském kraji. Řekl to náměstek pri-
mátorky Hynek Steska.

"Hlavním cílem připravovaného pro-
jektu je zajistit zpracování akčního plá-
nu pro rozvoj cestovního ruchu. Tedy
zásobníku individuálních projektových
záměrů v cestovním ruchu v turistické
oblasti Zlínsko," vysvětlil náměstek
Steska.

Akční plán je nástroj pro naplňování
strategického dokumentu Zlínského
kraje - Aktualizaci programu rozvoje 

cestovního ruchu a bude jej zpracová-
vat každá ze čtyř turistických oblas-
tí (Valašsko, Slovácko, Kroměřížsko,
Zlínsko). "Akční plán bude sloužit
k předkládání projektových záměrů do
Regionálního operačního programu
v programovacím období let 2007 až
2013," dodal Hynek Steska.

Celkový rozpočet projektu činí 450 ti-
síc korun a bude realizován v první po-
lovině příštího roku. Peníze budou čer-
pány formou dotace z prostředků EU
bez spoluúčasti žadatele.

Turistická oblast Zlínsko byla
CzechTourismem ustavena v roce
2005, a to v hranicích bývalého okresu
Zlín. Důvodem k jejímu začlenění do
struktury oblastí a regionů byly výrazné
a významné aktivity města Zlína v ce-
stovním ruchu, zejména pak v produk-
tové tvorbě.

Město požádá o dotace z programu Partnerství
ZLÍN - Rada města Zlína souhlasila

s tím, aby město požádalo o přidělení
účelové dotace ministerstva vnitra na
rok 2007 z programu Partnerství, a to
na projekty: Integrovaný bezpečnost-
ní systém Zlín; Výchova mládeže
v dlouhodobých projektech; Zřízení
a vybavení nového nízkoprahového
zařízení; Nechci být obětí. A to za pod-
mínky minimálně desetiprocentní
spoluúčasti města. Zároveň radní do-
poručili svým kolegům zastupitelům,
aby podání žádosti schválili.

"Zlín byl republikovým výborem pro
prevenci kriminality i pro příští rok za-
řazen do programu prevence kriminali-
ty na místní úrovni - Partnerství. Město
se programu účastní projekty: Inte-
grovaný bezpečnostní systém (náklady
2 miliony korun), Výchova mládeže
v dlouhodobých projektech (náklady 
4 miliony korun), Zřízení a vybavení
nízkoprahového zařízení (náklady do
půl milionu korun) a Nechci být obětí
(náklady zhruba 430 tisíc korun)," řekl
náměstek primátorky Hynek Steska.

Vážení spoluobčané, 
dne 2. - 3. 5. 2007 statutární město

Zlín uspořádá konferenci na téma Jan
Antonín Baťa - život a dílo, pokračova-
tel práce Tomáše Bati. Konference bude
zahájena v den slavnostního odhalení so-
chy Jana Antonína Bati, významného
zlínského a světového podnikatele v uni-
verzitním parku před 21. budovou. Při té-
to příležitosti žádáme zdvořile především
Vás, pamětníky, o zapůjčení, případně
darování artefaktů, vztahujících se k ob-
dobí rozkvětu našeho města za baťovské
éry. Jedná se nám zejména o dobové

předměty, fotografie, výstřižky z novin
a časopisů. Přivítáme i Vaše písemné
vzpomínky a historky na první polovinu
minulého století, na dobu budování firmy
Baťa a moderního Zlína. Pomůžete nám
tak zmapovat a lépe pochopit historii
města. Vaše předměty nebo vzpomínky
mohou v případě Vašeho souhlasu např.
oživit expozice a sbírkové fondy muzeí,
archivů, města, eventuálně budoucího
obnoveného Památníku T. Bati. 

Kontaktní osobou na radnici je paní
Renata Vykoukalová, Útvar hlavního 
architekta, tel. 577 630 237.

ZLÍN BUDE MÍT SVŮJ AKČNÍ PLÁN

V oddělení cestovních dokladů odbo-
ru občansko-správního (na pracovišti
v Prštném, L. Váchy 602) byl zahájen
provoz nového elektronického odbavo-
vacího systému. 

Systém v prvé řadě umožňuje odbave-
ní příchozích žadatelů o vydání cestov-
ního dokladu způsobem běžným např.
pro bankovní instituce. Občan - klient
si po vstupu do čekárny na dotykovém
displeji vybere požadovaný úkon, ode-
bere pořadové číslo a po výzvě je ob-
sloužen příslušnou přepážkou. 

Zajímavou a příjemnou novinkou pro
občany je však zejména možnost využi-
tí služby WebCall. Tato služba umožňu-

je prostřednictvím internetových strá-
nek města  provést elektronickou ob-
jednávku termínu osobní návštěvy
k vyřízení cestovního dokladu (konkrét-
ní den a hodinu).

Rovněž tak může občan prostřednic-
tvím internetu zjišťovat v průběhu pro-
vozní doby pracoviště cestovních dokla-
dů aktuální stav v obsazenosti jed-
notlivých přepážek a počet občanů če-
kajících na obsloužení.

Nastavení a provoz této interaktivní
elektronické podpory obsluhy občana
bude průběžně vyhodnocováno a upra-
vováno s cílem dále zkvalitnit nabízené
služby.

ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Zlínská radnice 
i letos připraví
ČTYŘI JARMARKY

ZLÍN - V tradici pořádání jarmarků na ná-
městí Míru bude v tomto roce pokračovat zlín-
ská radnice. Ta stejně jako v předcházejících
letech připraví čtyři tematicky zaměřené jar-
marky.

"Jako první bude v dubnu Velikonoční jar-
mark, po něm budou v květnu následovat
Květinové trhy, v září pak Kejklířský jarmark
a v prosinci Vánoční jarmark," řekl tajemník
zlínského magistrátu Zdeněk Mikel.

Jarmark organizačně a provozně zabezpe-
čuje oddělní cestovního ruchu zlínského ma-
gistrátu a rok od roku se těší větší oblibě.
Kromě nabídky řemeslných výrobků jej prová-
zí bohatý kulturní program a další doprovod-
né akce. "S pořádáním jarmarků jsme začali
před čtyřmi lety, když neúměrně rostly připo-
mínky občanů k prodejním trhům na náměs-
tí před radnicí. Město nakoupilo jednotné
stánky a vhodné doplňky, které nenarušují
vzhled centra města. Výrazně se změnila pro-
dejní nabídka - zboží patří k rukodělným vý-
robkům, tradičním řemeslům, která mají
vztah k tématu jarmarku. Nechybí ani před-
vádění výrobních postupů u tradičních lido-
vých řemesel. Jarmark tak má i svou roli po-
znávací," dodal tajemník Zdeněk Mikel.
Zatímco v prvních ročnících měla radnice
k dispozici padesát prodejních stánků, pro
velký zájem prodejců jich přikoupila dalších
více než dvacet. 

A který z jarmarků je ten nejlepší? Zřejmě
by si tento primát odnesl Kejklířský jarmark
pro svůj atraktivní doprovodný program.
V něm nechybí souboje udatných rytířů, do-
bové tance a hudba i velký průvod středově-
kých rytířů a dam centrem města. Vánoční
jarmark je nejdelší, trvá v průměru deset dnů
a jeho oblíbeným doprovodným programem je
Vánoční dílna, v jejímž průběhu se zájemci učí
připravovat vánoční ozdoby a mnohé další
drobnosti, kterými si mohou vyzdobit své do-
mácnosti. A zajímavost nakonec - organizačně
jej od začátku až do konce připravuje pouze
jedna jediná úřednice - Radka Kaňková.
Velikonoční jarmark 4. - 6.   4. 2007
Květinové trhy 2. - 3.   5. 2007
Kejklířský jarmark 12. - 14.   9. 2007
Vánoční jarmark 11. - 21. 12. 2007

ZLÍN - Primátorka Irena Ondrová se ve stře-
du 3. ledna ve 13 hodin vydala do zlínské
Baťovy nemocnice, aby tam na porodnickém
oddělení pozdravila prvního zlínského občánka
tohoto roku a jeho šťastnou maminku. 

Holčička jménem Adéla Kršáková se narodi-
la 1. ledna v 11.40 hodin. Od zlínské primátor-
ky dostane velkého plyšového medvěda, ma-
minka kytičku a holčičce je také určen peněžitý
dar města ve výši pěti tisíc korun.

PRVNÍ ZLÍNSKÝ OBČÁNEK

ZLÍN - V úterý 2. ledna uvedl tajemník zlín-
ského magistrátu Zdeněk Mikel do funkce no-
vého vedoucího odboru školství, mládeže, zdra-
votnictví a tělovýchovy PaedDr. Igora Zippera.
Nový vedoucí pochází z Hodonína, je vystudo-
vaným pedagogem, ale po dlouhou dobu praco-
val v manažerských pozicích.

Dalším novým vedoucím pracovníkem, který
byl v úvodu nového roku uveden do funkce, je
nová vedoucí Respiračního centra na Jižních
Svazích Lenka Kovářová.

Nový vedoucí odboru školství Konference o životě a díle J. A. Bati
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Na území města Zlína se nachází množ-
ství pískovcových křížů, kapliček, božích
muk, ale také pomníků, památníků a piet-
ních míst, která připomínají válečné událos-
ti a jejich oběti. Řada z nich je přímo majet-
kem statutárního města Zlína, které se
stará o to, aby byla pietní místa zachována
v důstojném stavu. Každoročně proto inves-
tuje do oprav a údržby nemalé finanční pro-
středky. V roce 2006 realizoval odbor kultu-
ry Magistrátu města Zlína opravu dvou
památníků obětem 1. a 2. světové války.

Prvním z nich byl téměř pětimetrový pís-
kovcový kříž s podstavcem stojící na hřbito-
vě ve Zlíně - Mladcové. Jde o kamenoso-
chařské dílo ze zlínské dílny Františka
Smýkala z 20. let 19. století. Kříž se tyčí
uprostřed hřbitova a tvoří ho třístupňový
podstavec, na kterém je upevněna středová
část. Na její přední straně jsou vysekaná

jména s ke-
r a m i c k ý m i
fotografiemi
vojáků pad-
lých na bo-
jištích 1. svě-
tové války.
Pod fotografi-
emi zdobí pa-
mátník plas-
tický reliéf
A n d ě l a
Strážného ,
který drží
v náručí zra-
něného vojá-
ka. V horní
části je upev-
něn kříž
s devadesáti-
centimetro-
vým pískov-
covým tělem
Ježíše Krista.

Na památníku se podepsalo přirozené
stárnutí materiálu, povětrnostní vlivy, me-
chanické poškození a neodborné zásahy ce-
mentovou maltou. Proto byl nutný komplet-
ní restaurátorský zásah. Tohoto nelehkého
úkolu se ujala zkušená restaurátorka Pavla
Hradilová, která spolupracovala s odborem
kultury také na restaurování dalšího pa-
mátníku obětem 1. a 2. světové války ve
Zlíně - Želechovicích. 

Zde jde o třímetrový pískovcový figurální
objekt z roku 1920 umístěný v malém par-
ku na křižovatce v místní části Želechovice.
Tvoří ho raněný voják ležící ve střední části
a figura lva stojícího nahoře. Na zadních
a bočních stranách jsou vysekána jména
obětí. Vzhledem k tomu, že je památník za-
stíněn vzrostlými keři a stromy, byl z velké
části porostlý mechem a lišejníky a v někte-
rých místech se objevila krusta. Vše bylo
mechanicky i chemicky odstraněno, vyčiště-
no, ošetřeno hydrofobizačním prostředkem
a písmo barevně zvýrazněno. 

Do třetice odbor kultury v roce 2006 res-
tauroval pískovcový kříž z roku 1934 na
hřbitově ve Zlíně - Jaroslavicích. Tentokrát
vyzval ke spolupráci akademického sochaře
a restaurátora Mgr. A. Josefa Petra. Ten ob-
jekt prozkoumal a označil ho za velmi naru-
šený s projevy statických poruch v horní
části. Uvedl, že naklonění vrcholového kříže
směrem dopředu je způsobeno umístěním
litinového Ježíše Krista, který je vůči subtil-
ní architektuře pískovcového kříže váhově
předimenzován. Také četné nátěry nepro-
dyšnými barvami urychlily korozivní proce-
sy kamene. Rozsáhlé a náročné restaurátor-
ské práce se podařily  a kříž, který do dálky
svítí čistotou přírodního kamene v kombina-
ci se zlatým tělem Ježíše Krista, je dnes 
důstojnou dominantou jaroslavického hřbi-
tova.

Ilona Steinerová,
odbor kultury 

Státní svátek 17. 11. 2006 uctili představite-
lé města Zlína v čele s primátorkou Irenou
Ondrovou pietním aktem v místě bývalé kaple
sv. Rosálie v Malenovicích vysazením pamětní
lípy s pamětní deskou. Aktu se také zúčastnil
potomek šlechtické rodiny Šternberků Jindřich
Groš s manželkou. S výňatky z jeho projevu vás
chceme seznámit.

"Sešli jsme se na místě bývalého malenovic-
kého hřbitova, kde mimo jiné stávala i rodinná
hrobka významného českého rodu Šternberků -
pohřební kaple sv. Rosálie, v jejíž kryptě bylo
pochováno několik členů této šlechtické rodiny
a jako poslední zde byl pochován v roce 1950
JUDr. Jindřich Groš, otec hraběnky a poslední
majitelky malenovického velkostatku Marie
Carmen Šternberkové, rozené Grošové, kteří
oba v té době žili na Zlínsku v nedalekém zám-
ku v Pohořelicích. V krátkosti vás chci seznámit
s historií našeho rodu.

Rodina Šternberků a Grošů se provázala na
sv. Hostýně 12. srpna 1939 sňatkem Jaroslava
Šternberka a Marie Grošové, která pocházela
z vážené pražské rodiny. Byla dcerou sekčního
šéfa na ministerstvu financí, v dnešní době by-
chom mohli říci náměstka ministra. Bratr jejího
otce, její strýc Karel Groš, byl začátkem minulé-
ho století primátorem města Prahy celých 12 let.
Další její strýc Josef Groš byl proboštem v Řádu
křižovníků s červenou hvězdou. Bratr Marie
Šternberkové JUDr. Jindřich Groš patřil ve své
době mezi vysoce uznávané pražské advokáty.

Všichni, které jsem jmenoval, byli přesvědče-
nými vlastenci slovy i činy. Jaroslav Šternberk
jako příslušník české šlechty stál ve středu po-
zornosti okupačních orgánů, které se soustředi-
ly na to, aby se k nim přidal a stal se jejich ko-
laborantem. Jaroslav spolupráci s Němci
odepřel, a tak nezradil své svědomí ani svůj ná-
rod, k němuž se hrdě s ženou Marií hlásil.
Následovaly sankce - Němci na všechen jeho
majetek v Malenovicích a Pohořelicích uvalili
nucenou správu.

Po nespravedlnosti německé přichází nespra-
vedlnost československá, kdy Marie Šternberko-
vá se svým bratrem Jindřichem Grošem marně
usilovala o vrácení nezákonně konfiskovaného
majetku, což se jim částečně zdařilo. Ale přišel
Únor 1948 a postupně je vše opět odnímáno.

V roce 1990 po schválení restitučních zákonů
vstupuje do děje Karel Groš, synovec Marie
Šternberkové, který se také marně snažil domo-
ci se spravedlnosti o vrácení majetku. Svůj boj
s pohrobky komunistických úředníků prohrál,
když v r. 2002 zemřel.

Jeho synové - já a můj starší bratr Karel - ta-
ké ctíme rodinné sklony pro spravedlnost a i my
bojujeme svůj boj s úřady.

Po domluvě
se zástupci
města Zlína si
alespoň sym-
bolicky připo-
meneme vysa-
zením ná-
rodního sym-
bolu - lípy
a osazením
pamětní des-
ky, že komu-
nisté se neští-
tili likvidovat
nejenom lid-
ské osudy,
majetky, ale
i posvátná
místa posled-
ního odpočin-
ku lidských
bytostí."

PAMĚTNÍ LÍPA
V MALENOVICÍCH

Památníky obětem válek zrestaurovány

SS NN AA DD   UU ŽŽ   NN EE NN ÍÍ   PP OO ZZ DD ĚĚ .. .. ..
Hlavní architekt Zlína, nedávno ze-

snulý Pavel Novák, kdysi ve svém článku
nazval vjezd do Zlína po komunikaci
1/49 v oblasti Louky uličkou hanby.
Nelíbily se mu novotvary autosalonů 
všeho druhu, které v krátké době obklo-
pily tř. Tomáše Bati a pranic neladily
s funkcionalistickou architekturou tolik
obdivovaného Zlína. Tehdy ho určitě ne-
napadlo, že bude ještě hůř. Při rekon-
strukci zmíněné komunikace od konce
malenovického sídliště až po Louky vyrů-
stají protihlukové bariéry tak mizerné
estetické a někde i funkční úrovně, že
mě jímá hrůza. Toto ještě nedokončené
a tedy nezkolaudované dílo, které je kon-
glomerátem betonu, skla a speciálních
protihlukových panelů exkrementální
barvy, se již teď stalo rejdištěm sprejerů
a škrabačů skla. Když jsme tento nebez-
pečný vývoj zhruba před rokem na rad-
nici zaznamenali, pokusili jsme se ales-
poň o kamuflážní nápravu a s ne-
obyčejně vstřícnými zástupci investora
a dodavatele zabezpečili maximální mož-
né ozelenění rodícího se monstra. Přesto
lze očekávat, že výsledek bude víc než
špatný. V současné době se projekčně
realizuje 2. etapa rekonstrukce, jejíž pro-

tihlukové stěny tentokrát " vyzdobí" ma-
lenovické sídliště a poskytnou další pole
působnosti pro celou generaci sprejerů.
Účelnost výstavby těchto ochranných
prvků vzbuzuje pochybnosti již teď. Ani
projektant 1. etapy není přesvědčen o je-
jich funkčnosti a nezbytnosti, o postup-
ně ještě upadající nízké estetické hodno-
tě nemluvě. Absurdita této akce se
projeví v plné "nahotě" po vybudování
tzv. pravobřežní komunikace, kdy počet
vozidel projíždějících po 1/49 klesne dle
odhadu na 1/3-1/4 současného stavu.
Pak nebude obytné domy před čím chrá-
nit a mnohamilionová investice skončí
demolicí nebo bezúčelně bude přetrvávat
věky.

A na závěr to nejhorší: toto nehezké
a neudržovatelné monstrum se stane
(v souladu se zákonem) po ukončení re-
konstrukce majetkem našeho města,
které de facto nemělo možnost celý ma-
lér pozitivně ovlivnit. Tak abychom snad
do Kvítkovic dali informační ceduli pro
návštěvníky Zlína: "Tak jsme to nechtě-
li!".

Ing. arch. František Petr,
člen komise výstavby 

a územního rozvoje RMZ

Kříž na hřbitově ve Zlíně -
Jaroslavicích. 

Foto: Mgr. A. Josef Petr
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Prostor kolem Záložny podél vý-
chodní fronty náměstí Míru je už ně-
kolik měsíců velkým staveništěm,
před očima se nám proměňuje tato vý-
znamná část městského centra.

Zůstává tu historicky cenný - a ve
zlínských poměrech nenahraditelný -
průčelní trakt Záložny, jenž po začle-

nění do nového komplexu bude připo-
mínat hlubší tradici těchto míst. Při tak
dalekosáhlé proměně stojí zato ohléd-
nout se a přiblížit si, jakou podobu mí-
val tento kout zlínského náměstí.

Od nejstarších dob lemovaly toto
náměstí domy zámožnějších měšťanů
a tak tomu bylo i zde, při východní
straně. Ze vzpomínek velkého znalce
místních poměrů Antonína Slovenčíka
se můžeme dovědět leccos o zdejších
domech, jak vypadaly na přelomu 19.
a 20. století, a také o jejich obyvate-
lích. Na nároží při Rašínově ulici stál
poschoďový dům, který patříval
Mikuláši Kašpárkovi (+ 1899), jenž ja-
ko dlouholetý starosta se zasloužil
o rozvoj Zlína; dalším vlastníkem tu
byl jiný významný občan, ředitel škol

Horák a pak dům koupila rodina
Weinsteinova. Sousední, jižněji polo-
žený poschoďový dům míval malíř 
A. Staša. Vedlejší patrový dům patřil
kavárníku Zuzkovi, jehož podnik měl

své stálé hosty
z kruhů zdejší inte-
ligence; v létě se se-
dávalo i venku na
náměstí v zahrádce
ozdobené květinami
a oleandry. S kavár-
nou byl pak konec,
dům koupil a na-
hradil novým Dr.
Gerbec, známý lé-
kař a spolupracov-
ník Tomáše Bati.

Vedlejší dva domy
(původně přízemní)
postupně odkoupila
zlínská Občanská
záložna a hned na
jejich místě zbudo-
vala dvě novostavby

tvořící propojený celek, v první etapě 
r. 1892 tu stavěl stavitel J. Drahoš, 
ve druhé etapě r. 1896 D. Fey. V teh-

dejších skromných
zlínských poměrech
působil dvojdům zá-
řící novotou jako
zjevení. Architek-
tura s dekorativní-
mi novorenesanč-
ními rysy byla ná-
ležitě reprezentativ-
ní, a také svými roz-
měry tehdy Záložna
překonávala okolní
zástavbu a vlastně
ovládla celé náměs-
tí; teprve o třicet let
později ji předčila
novostavba radnice.

Lákavému zevněj-
šku odpovídal i ži-
vot uvnitř budovy.
V prostorných hos-

tinských místnos-
tech se scházeli lidé
ze zlínských spolků,
ve velkém sále ve
dvoře se odbývaly
všemožné události
zlínského kulturní-
ho a společenského
života. K divadelním
představením sem
přijížděly soubory
z Prahy, Brna, Olo-
mouce nebo Ostra-
vy, konaly se kon-
certy Kubelíkovy,
Kociánovy, Ondříč-
kovy, bratří Buria-
nů, Českého kvar-
teta, Moravských

učitelů. A také se tu pořádaly plesy,
silvestrovské zábavy a další akce.

Dodejme ještě, že se Záložnou sou-
sedil na jižní straně poschoďový
Kašpárkův dům s hostincem U slun-
ce; provozoval ho pak hostinský 
F. Směšný a tehdy získal tento dům
na důležitosti - bydlel v něm T. G.
Masaryk, když při volební kampani 
r. 1907 bojoval o hlasy voličů k zís-
kání parlamentního mandátu ve ví-
deňském parlamentu. V přízemí to-
hoto domu později hosté navštěvo-
vali restauraci U Pavelců, která se
pak od 60. let změnila v oblíbenou
vinárnu U slunce; v posledních le-
tech tu měla pracoviště jedna z bank
a před několika týdny byl dům zbou-
rán. 

Na přelomu 19. a 20. století byla
skupina domů kolem Záložny ruš-
ným a živým místem. Nejen tím, že
sem mířili hosté do kaváren a res-
taurací, ale i díky spolkovým a kul-
turním aktivitám v prostorách
Záložny. V dalších letech, když se
Zlín rozšiřoval daleko na všechny
strany, se různé aktivity stěhovaly ji-
nam, třeba do sokolovny, a potom
zejména do supermoderních baťov-
ských novostaveb. Záložna ztrácela
původní výjimečnost, ale leccos pře-
trvávalo, a lidi sem znovu přitahoval
třeba biograf zřízený v záloženském
sále v polovině 20. let. Mnozí Zlíňané
si dodnes pamatují zdejší kino Oko,
ve kterém se promítalo až do r. 1969.
Poté byl sál upraven na restauraci,
od 90. let sloužil tento prostor k ob-
chodování.

Tento kout náměstí dramaticky za-
sáhlo bourání r. 1983, kdy byly od-
straněny domy stojící severně od
Záložny až po knihkupectví na náro-
ží k Rašínově ulici. Vznikla tak pro-
luka, která teprve v blízké budouc-
nosti dostane nové využití.

Dr. Zdeněk Pokluda,
Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka

ZZLLÍÍNNSSKKÁÁ  ZZÁÁLLOOŽŽNNAA  ––  HHIISSTTOORRIIEE  AA  SSOOUUČČAASSNNOOSSTT

Záložna s okolními domy kolem roku 1900.

Pohled na náměstí v době před první světovou válkou (r. 1906).

Náměstí Míru v sedmdesátých letech.
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V návaz-
nosti na člá-
nek uveřejně-
ný v minulém
čísle Magazí-
nu Zlín o pro-
jektu obchod-
ního a zá-
bavního cent-
ra Zlaté Jabl-

ko bychom vás rádi informovali o jeho
dalších dvou velmi důležitých součás-
tech.

Projekt Zlaté Jablko zahrnuje mimo
budované centrum také rekonstrukci
pěšího městského podchodu pod ulicí
Dlouhá a výstavbu parkovacího-poly-
funkčního domu nad stávajícím beto-
novým parkovištěm na protější straně
ulice Dlouhá (roh Dlouhá/Kvítková)

Autoři projektu obchodního a zábav-
ního centra ZLATÉ JABLKO řeší v ob-
lasti dopravy, parkování a pěších ko-
munikací problematiku, která má řadu
návazností na plnění nejen podnikatel-
ského záměru, ale také na soulad s po-
třebami veřejnosti a do jisté míry i pl-
něním veřejné služby. Jde o řešení
průchodů, přechodů, eskalátorů, za-
komponování stávajících podchodů pod
komunikací ul. Dlouhá apod.

Tato problematika byla podrobena
mnoha odborným studiím a posudkům
včetně velmi podstatného řízení EIA
(Environmental Impact Assessment -
posuzování vlivů připravovaných sta-
veb, jejich změn a změn v jejich užívání,
činností, technologií a výrobků na život-
ní prostředí).

Ve všech posuzovaných oblastech
souvisejících s dopravou, zdravím obča-
nů, rozptylovými podmínkami a ekolo-
gickou zátěží se  podařilo splnit přísluš-
né normy a podmínky s dostatečnou
rezervou. 

Projekt Zlaté Jablko, jak bylo nazna-
čeno v úvodu, přinese rekonstrukci
městského podchodu. Investor REIN
Holding, a.s., provede na své náklady
kompletní rekonstrukci podchodu, jejíž
součástí bude například:

● Umístění nových eskalátorů na
straně podchodu směřující do ulice
Rašínova

● Umístění nového osobního výtahu
na straně podchodu směřující do
ulice Rašínova/Dlouhá

● Vybudování dvou dalších výtahů,
které umožní pohodlnou komuni-
kaci mezi jednotlivými úrovněmi
parkovacího domu a podchodem

● Osazení podchodu telefonními au-
tomaty

● Rekonstrukce veřejných toalet
● Zvýšení bezpečnosti umístěním no-

vých kamerových systémů v pod-
chodu i v parkovacím domě

● Rekonstrukce podlah, osvětlení, re-
klamních vitrín apod.

● Součástí podchodu budou i logicky
umístěné platební terminály nově
instalovaného parkovacího systé-
mu v blízkosti výtahů

Rekonstrukce podchodu, který je dů-
ležitou komunikační cestou pro cent-
rum města, je naprosto nezbytná. Vždyť
již dnes podchodem v neutěšených pod-
mínkách prochází 6 - 10 tisíc lidí denně
(zdroj. dva průzkumy agentur Fides
Populi a TLCH) a předpoklady po otev-
ření Zlatého Jablka a nového parkova-
cího domu jsou až dvojnásobné.

Na současném betonovém parkovišti
na rohu ulic Kvítková/Dlouhá vznik-

ne nový parkovací-polyfunkční dům.
Parkovací dům nabídne v pěti úrovních
celkem 270 míst. Vjezd a výjezd, který
bude nově krytý, zůstane situován na
východní straně objektu. Logika prů-
jezdu jednotlivými úrovněmi parkoviště
bude však zcela změněna. Již při vjez-
du do parkoviště bude řidič informován
o obsazenosti jednotlivých pater. Jak
bylo uvedeno výše, všechny úrovně
parkoviště jsou napojeny na 2 osobní
výtahy a schodiště umístěné v komuni-
kační věži s vyústěním do podchodu.

V rámci řešení této lokality je dle po-
žadavků útvaru hl. architekta města
Zlína připravována komerční přístavba
společnosti  Square Transaction, a.s.,
která by měla být dokončena ve stej-
ném termínu. Projekt počítá s obchod-
ními a kancelářskými plochami.

Problematika CO byla řešena v sou-
ladu s nařízením
vlády o koncepci
ochrany obyvatel-
stva na další obdo-
bí. Technické zá-
zemí CO zůstane
bez podstatných
změn.

Doprava v cent-
ru města Zlína je
jistě tématem, kte-
ré by si zasloužilo
samostatný pro-

stor. 
V souvislosti s projektem Zlaté Jablko

(parkovací polyfunkční dům,  na ulici
Kvítkové) připravujeme společně se
zlínským magistrátem řešení, které do-
pravní zátěž v dané lokalitě pomůže
částečně zmírnit. 

Jde o řešení, které se zabývá zejmé-
na:

a) křižovatkou Dlouhá/Kvítková
b) křižovatkou Kvítková/Potoky (u ob-

jektu "Čedok" /restaurace "7 Hří-
chů")

c) ulicí Lorencova (světelné a doprav-
ní značení)

d) ulicí bří Jaroňků (světelné a do-

pravní značení)
Projekt řeší nejen problematiku pohy-

bu vozidel, ale  také bezpečnosti a kom-
fortu důležitých pěších komunikací.

Autoři projektu a zúčastnění archi-
tekti si jako jeden z hlavních  profes-
ních cílů dali za úkol sladit tyto zájmy
se zájmy obyvatel města Zlína.
Výsledek přináší moderní komunikační
prvek ověřený řadou úspěšných zahra-
ničních projektů. (Frankfurt n/M.,
Mnichov, Nurnberg a další). Jsme pře-
svědčeni a stojíme pevně za názorem, že
uvedené řešení je z uvedených hledisek
nejlepší variantou. 

Na projektu rekonstrukce podchodu
pracuje arch. Svatopluk Sládeček, na
projektu parkovacího-polyfunkčního
domu ing. arch. Ivan Bergmann a na
dopravním řešení projektová kancelář
A-S ing. Ladislav Alster.

Problematika pěšího městského podchodu pod ulicí
Dlouhá a projektu parkovacího-polyfunkčního domu

REIN Holding. a.s.
bratří Jaroňků 4079, Zlín 760 01
Tel./fax: 577 210 687
E-mail: rein@rein.cz
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VÁNOČNÍ ZLÍN 2006 VYHODNOCEN
V prosinci 2006 se konalo vyhodno-

cení II. ročníku soutěže "VÁNOČNÍ
ZLÍN 2006" o nejhezčí světelnou vá-
noční výzdobu.

Byly vyhlášeny tři soutěžní kate-
gorie:

I. kategorie - světelná výzdoba bal-
konů a oken bytových domů 

II. kategorie - světelná výzdoba
předzahrádek rodinných domů

III. kategorie - světelná výzdoba fi-
rem

Celkem se přihlásilo 20 soutěžících.
Přihlášené vánoční světelné výzdoby
hodnotila tříčlenná komise ve složení:
Radka Kaňková (oddělení cestovního
ruchu), Jana Surovcová (útvar hlav-
ního architekta) a Ivana Chudíčková
(odbor životního prostředí a zeměděl-
ství). Rozhodování bylo opět složité,
jelikož úroveň přihlášených výzdob
byla vysoká. V letošním roce byla vel-
mi vyrovnaná III. kategorie - světelná
výzdoba firem.

Děkujeme všem soutěžícím za jejich
snahu a ochotu zkrášlit naše měs-
to v době vánočních
svátků a těšíme se na
jejich účast i na účast
nových soutěžících
v příštím roce.

Vítězové a ocenění
účastníci jednotlivých
kategorií převzali svá
ocenění na slavnost-
ním předání cen sou-
těže Vánoční Zlín
2006, které se konalo
24. ledna 2007 na
radnici. 

Výsledky soutěže:
I. kategorie - svě-

telná výzdoba balko-
nů a oken bytových
domů

1. cena 
Klára Preclíková, Podlesí IV/5375,

Jižní Svahy
2. cena
Jaromír Netopil, Česká 4761, Jižní

Svahy
3. cena
Dagmar Lissová, tř. Svobody 896,

Malenovice
II. kategorie - světelná výzdoba

předzahrádek rodinných domů
1. cena
René Štěpaník, třída T. Bati 2123, 

Zlín 
2. cena
Michal Staněk, Štípská 282, Kos-

telec
3. cena 
Jiří Štefek, V Olší 256, Louky 
III. kategorie - světelná výzdoba

firem
1. cena 
Z DEKOR, Kvítková 686, Zlín
2. cena 
ARNO, Lázně 490, Kostelec 
3. cena
P. P. MODE + MGP Zlín, Kvítková

1575, Zlín

Začátkem prosince 2006 se konal v ob-
řadní síni zlínské radnice vánoční koncert
pro subjekty zapojené do projektu
"Plánování sociálních služeb metodou ko-
munitního plánování" ve Zlíně. Projekt 
je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a Ministerstvem pro místní roz-
voj. Přítomné krátkým projevem přivítala 
PhDr. Irena Ondrová, primátorka města
Zlína. V podání Collegia Antonína Dvořáka
Filharmonie Bohuslava Martinů zazněla díla
Händelova, Mozartova, Vivaldiho, Bachova,
Sukova, Schumannova, Mascagniho, Go-
dardova. Všichni hosté byli obdarováni ma-
lým vánočním dárkem, který pro ně vyrobili
klienti chráněné dílny nestátní neziskové or-
ganizace IZAP - Netradičního centra Slu-
nečnice. Na závěr poděkoval přítomným
člen Rady města Zlína MUDr. Vladimír Ři-
hák. Večer plný krásné hudby se opravdu
vydařil.

Soňa Kovaříková,
koordinátorka projektu

JAKÝ BYL VÁNOČNÍ KONCERT

Vzpomínka na Vánoce

JAK JSEM POTKAL JEŽÍŠKA
v Dětském domově na Lazech

Zážitek, o který bych se s vámi, vá-
žení čtenáři magazínu, rád podělil, je
z mého každoročního "dobíjení bate-
rek" mezi dětmi z domova na Lazech.
Jejich vánoční besídka byla totiž tak
dojemná, že bych si moc přál, aby se
stejnou přirozeností dokázaly děti,
trávící Vánoce v opravdovém domově
u svých rodičů, zprostředkovat nám
dospělákům "setkání s Ježíškem".
Atmosféra během divadelního před-
stavení, provázená koledami a vyprá-
věním paní ředitelky, co se všechno
za uplynulý rok podařilo, a co se ur-
čitě podaří v roce letošním, mi připo-
mněla krásná léta mého dětství. A co
teprve pak bezprostřední skromná
radost nad rozbalováním vytouže-
ných dárečků! Přiznám se, že chvíle-
mi jsem asi nebyl jediný, komu se za-
leskly oči při pomyšlení, že se ti malí

caparti, báječné holky a prima kluci,
museli vzdát rodičovské péče, že
zrovna oni musí být ochuzeni o po-
hlazení maminky před usnutím či
o přísný pohled táty, když se jim po-
daří nějaká ta vylomenina. Jenomže
jak plynul čas a každý z nás se pono-
řil hlouběji do nálady provoněné cuk-
rovím či jehličím, bylo všem přítom-
ným stále více patrné, že dětem je
"mezi svými" možná ještě příjemněji,
než tomu bylo v jejich původních ro-
dinách. A to je moc dobře, proto bych
chtěl všem tetám a strejdům, kteří se
o děti starají, ale také všem ostatním,
kteří na děti na Lazech i jinde neza-
pomínají, moc poděkovat a vyslovit
jim obrovské lidské uznání. Tak to
jsem vám chtěl sdělit...

Tomáš Úlehla,
člen Rady města Zlína

Vánoce bez pohádky si žádné děti neumí
představit a my děti v Dětském domově na
Lazech si každý rok jednu připravíme, aby-
chom zpříjemnily vánoční atmosféru našim
přátelům a příznivcům. Letos jsme pro
Nejmilejší koncert dětských domovů muzi-
kálově nastudovaly známou pohádku Červe-
ná Karkulka. Moc se nám povedla, protože
jsme postoupily až na přehlídku do Prahy.
Naši vánoční hosté v čele s hejtmanem
Zlínského kraje Liborem Lukášem a primá-
torkou města Zlína Irenou Ondrovou zased-
li k vanilkovým rohlíčkům a už se hrálo.
Myslíme si, že jsme všechny príma pobavily,
protože se pořád smáli. 

Hanka a Verunka se učí už skoro půl ro-
ku na flétnu a kytaru, zahrály ty nejlepší ko-
ledy a my děti jsme jim k tomu zpívaly, do-
spěláci se za chvíli přidali také, pomohl
i Tomáš Úlehla s kytarou a senátorka Alena
Gajdůšková. Dohromady to byl veliký pěvec-
ký sbor. Všichni byli usměvaví, najednou ni-
kdo nespěchal a bylo nám společně moc
fajn...

Děti z Dětského domova 
ve Zlíně na Lazech
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OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA
S ÚČASTÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA

V dnešním díle našeho povídání vám blíže představíme ob-
chodní společnosti, bytové družstvo a nově založenou obecně
prospěšnou společnost, v nichž má statutární město Zlín 
majetkovou účast.

V následující tabulce č. 1 je uveden přehled obchodních
společností, družstva a obecně prospěšné společnosti k datu
31. 12. 2006, založených statutárním městem Zlínem s uve-
dením aktuálního obchodního podílu:

Tabulka č. 1

Název společnosti IČ Majetkový podíl
Teplo Zlín, a.s. 25321226 100,00 %
Technické služby Zlín, s.r.o. 60711086 100,00 %
Správa domů Zlín, spol. s r.o. 26271010 100,00 %
STEZA Zlín, spol. s r.o. 26270986 100,00 %
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. 60730153 87,00 %
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. 47901519 75,40 %
HC Hamé s.r.o. Zlín 25566016 49,00 %
Bytové družstvo Podlesí 26295563 0,04 %
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s. 27673286 50,00 %

Kromě těchto založených obchodních společností, družstva
a obecně prospěšné společnosti má statutární město Zlín 
majetkový podíl i ve společnostech, jejichž podíl byl získán
v rámci privatizace:

Tabulka č. 2

Název společnosti IČ Majet. podíl v % Počet akcií
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 49454561 47,41 488 378
AZ Media, a.s. 25648837 0,00 2
Česká spořitelna, a.s. 45244782 0,00 1
Jihomoravská energetika, a.s. 49970194 0,00 1 
Jihomoravská plynárenská, a.s. 49970607 0,00 1
Ingstav Zlín, a.s. 46900152 1,47 601

Statutární město Zlín na základě svého významného podí-
lu ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., pro-
střednictvím svých zástupců v představenstvu řídí chod této
společnosti. V ostatních společnostech uvedených v tabulce
č. 2 nemá město Zlín výrazný podíl a do hospodaření těchto
společností nezasahuje.

Přibližme si jednotlivé obchodní společnosti a družstvo, za-
ložené statutárním městem Zlínem:

Obchodní společnost Teplo Zlín, a.s., byla založena k datu
1. 1. 1997. Hlavním a nejdůležitějším předmětem činnosti té-
to městem založené společnosti je výroba a rozvod tepla na
území města Zlína, a to především pro domácnosti.
Společnost rovněž zajišťuje 24hod. havarijní službu v oblasti
vodo-topo a elektro rozvodů, a to jak pro vlastní odběratele
tepla, tak i pro ostatní vlastníky bytů a nebytových prostor na
území města.

Obchodní společnost Technické služby Zlín, s.r.o., byla
založena k datu 23. 6. 1994. Hlavním předmětem činnosti té-
to společnosti je poskytování veřejně prospěšných služeb.
Jedná se zejména o opravy a údržbu komunikací, dopravní-
ho značení, čištění a úklid města, údržbu a provoz veřejného
osvětlení, služby spojené s odpadovým hospodářstvím, tj. ze-
jména svoz komunálního odpadu a provozování skládky
Suchý důl, údržbu a provozování tržišť a parkovišť. Stěžejním
odběratelem těchto služeb je i nadále samotné město. V roce
2005 byl podíl města na celkových tržbách společnosti ve vý-
ši cca 53,11 % a dále byla z rozpočtu města poskytnuta do-
tace na financování veřejně prospěšných prací a služeb ve
městě Zlíně v celkové výši 10,3 mil. Kč na mobilní svozy a tří-
dění odpadů, na provoz sběrných dvorů, vodovodů, veřejných
WC a městského tržiště. 

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. (dále jen
DSZO), byla založena k datu 1. 1. 1995. Společníky jsou sta-
tutární město Zlín s podílem 87 % a město Otrokovice s po-
dílem 13 %. DSZO zabezpečuje provoz městské hromadné do-
pravy v aglomeraci těchto dvou měst o rozloze 140 km2,
přičemž v této oblasti bydlí přes 100 tis. obyvatel. Vzhledem
k tomu, že výše jízdného vybíraného od občanů nepokryje ani

provozní náklady spojené se zabezpečováním městské hro-
madné dopravy, musí obě města tyto náklady pokrývat
z vlastních rozpočtů. V roce 2005 byla z rozpočtu statutární-
ho města Zlína této společnosti poskytnuta neinvestiční do-
tace ve výši 71,2 mil. Kč a dále investiční dotace na pořízení
nových autobusů MHD v celkové výši 2,61 mil. Kč. 

Společnost Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o., vznikla k datu
1. 1. 1993. Tato společnost zabezpečuje poskytování kremač-
ních, hřbitovních a pohřebních služeb. Společnost spravuje
celkem devět hřbitovů (Lesní hřbitov, Malenovice, Salaš,
Louky, Mladcová, Štípa, Želechovice katolický a evangelický,
Jaroslavice), což představuje 20 000 hrobových míst. V roce
2005 město poskytlo neinvestiční dotaci na opravy nad rámec
běžných oprav, a to rampy krematoria a správní budovy na
Lesním hřbitově a investiční dotaci na vybudování oplocení
hřbitova na Mladcové a ve Štípě ve výši 0,75 mil. Kč.

K datu 12. 12. 2001 byly statutárním městem Zlínem zalo-
ženy dvě nové obchodní společnosti. Jedná se o společnost
Správa domů Zlín, spol. s r. o., a společnost STEZA Zlín,
spol. s r.o. Obě společnosti však zahájily svou činnost až
k datu 1. 1. 2002. Hlavním předmětem činnosti společnosti
Správa domů Zlín, spol. s r.o., je provádění správy, údržby
a oprav bytového fondu pro statutární město Zlín a správy
bytových domů pro jednotlivá společenství vlastníků byto-
vých jednotek vzniklých v souladu se zákonem č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů v platném znění. Hlavním předmětem
činnosti společnosti STEZA Zlín, s.r.o., je poskytování tělový-
chovných služeb, provozování tělovýchovných a sportovních
zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. Od 
1. 1. 2002 provozuje městské lázně a koupaliště Zelené. V ro-
ce 2005 byla této společnosti z rozpočtu města poskytnuta
neinvestiční dotace na provoz ve výši 14,9 mil. Kč a investič-
ní dotace v celkové výši 17,5 mil. Kč na rekonstrukci dětské-
ho bazénu, rozvodů vody a kanalizace 25m bazénu, na za-
teplení střechy 50m bazénu, na rekonstrukci sociálního
zařízení a sprch 50m bazénu a dále na rekonstrukci techno-
logie venkovního bazénu.

K datu 19. 8. 2002 bylo statutárním městem Zlínem a ob-
chodní společností Správa domů Zlín, spol. s r.o., založeno
Bytové družstvo Podlesí. Družstvo bylo založeno za účelem
spolufinancování výstavby 6 bytových domů v lokalitě Podlesí
ve Zlíně. Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a ne-
bytových prostor, včetně základních služeb zajišťujících řád-
ný provoz bytů, nebytových a společných prostor a dále za-
bezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového
a nebytového fondu. V současné době je město pouze mino-
ritním členem družstva, je však nadále 51% spolumajitelem
vybudovaných 6 bytových domů.

Počátkem roku 2006 statutární město Zlín spolu se
Zlínským krajem založilo obecně prospěšnou společnost
Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s. Tato společnost po-
kračuje v dřívější činnosti příspěvkové organizace Filhar-
monie Bohuslava Martinů založené městem a navíc rozšířila
pro občany města činnost v oblasti hudebního umění realizo-
vaného převážně vlastním orchestrem, komorními soubory
a hostujícími soubory - sólisty a dirigenty v rámci koncert-
ních činností. Dále byla rozšířena kulturní činnost na zájez-
dové, zahraniční a mimořádné koncerty. Organizuje festivaly
se zastoupením domácích i zahraničních umělců a další 
akce mající vztah ke koncertnímu umění (výstavy, besedy,
sympozia).

Mezi nejvýznamnější akce filharmonie patří dirigentské
kurzy, Talentinum a podzimní festival duchovní hudby
Harmonia Moraviae.

Činnost bývalé příspěvkové organizace Filharmonie
Bohuslava Martinů byla ukončena 30. 9. 2006.

Vážení čtenáři, v příštím čísle vás seznámíme s výdaji sta-
tutárního města Zlína v roce 2005, které jsou vynakládány
prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací.V dalších
článcích vás budeme dále informovat o přehledu hospodaře-
ní samotného statutárního města Zlína. Uvítáme vaše dotazy,
popř. náměty, co by vás z oblasti hospodaření a financování
statutárního města Zlína zajímalo a co byste rádi našli na
stránkách Magazínu Zlín.

Ing. Marie Malaníková,
ekonomický odbor MMZ

FINANCE POD
DROBNOHLEDEM



16. - 18. února v 17 a v 19.30 hodin 
a 19. - 21. února jen v 17 hodin
MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU 
ČR-2006- 100 minut-premiéra-Bontonfilm-(0)
Srpen 1609. Umírá pražský rabín Löw. Dva významní muži
dostanou od umírajícího polovinu talismanu, jehož opětné
složení by držitele přivedlo k obrovskému pokladu.
Režie: Pavel Jandourek

19. - 21. února v 19.30 hodin
APOKALYPTO
USA-2006-130 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(15)
Příběh, odehrávající se na soumračném sklonku mayské ci-
vilizace. Režie: Mel Gibson

22. února v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100 
MECHANICKÝ POMERANČ
Velká Británie- 1971-136 minut-titulky- AČFK -(15)
Sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepování, násilí. 
Režie: Stanley Kubrick

23. - 25. února v 17 hodin
PAST NA ŽRALOKA
USA-2006-77 minut-český dabing-BLUE SKY FILM-(0)
Malý rybí kluk se s rodiči přestěhuje na nový korálový útes.
Tam si najde rychle spoustu kamarádů, se kterými vymýšlí
jednu lumpárnu za druhou...
Režie: Howard E. Baker, John Fox 

23. - 25. února v 19.30 hodin 
a 26. - 28. února v 17 hodin
GOYOVY PŘÍZRAKY
Španělsko-2006-106 minut-titulky-premiéra-Falcon-(12)
Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na špa-
nělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vzta-
hu Goyi a jeho múzy Ines. Režie: Miloš Forman

26. - 28. února v 19.30 hodin
SAW III.
USA-2006-107 minut-titulky-premiéra-Falcon- (18)
Budete omdlévat hrůzou...
Režie: Darren Lynn Bousman

Hrajeme v sobotu v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o. 

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

3. 2. KUŤÁSEK A KUTILKA - 64 minut
Psí pohádka, Cvrček a bombardón, Kuťásek
a Kutilka a další.

10. 2. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
- 64 minut
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, Jak si pejsek
roztrhl kalhotky, Jak si pejsek s kočičkou dělali
dort a další.

17. 2. ZASADIL DĚDEK ŘEPU - 62 minut
Zasadil dědek řepu, O statečné princezně,
Budulínek Mandelinka a další.

24. 2. POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II. - 71 minut
Káťa a Škubánek - Pletení, Změna bydliště,
Neukázněný řidič, Další zmatky a další. 

tel. 577 103 284
Začátky představení v pátek - neděli v 17 a v 19.30 h, 

pokud není uvedeno jinak, 
v pondělí v 19 h program Kina Art.

2. února v 17 a v 19.30 hodin 
a 3. února v 17 hodin
ILUZIONISTA
ČR/USA-2006-110 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(12)
Edward Bortin se v secesním milostném příběhu změní
v mága bojujícího o svou lásku. Režie: Neil Burger

3. února v 19.30 hodin 
a 4. února v 17 a v 19.30 hodin
DOBRÝ ROČNÍK
USA-2006-117 minut -titulky-Bontonfilm-(0)
Každý jednou dospěje - možná... Komedie s Russellem
Crowe, Albertem Finney a Marion Cotillard v hlavních ro-
lích. Režie: Ridley Scott 

5. února v 19 hodin (a)
SÓLOKAPR
VB/USA-2006-96 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(12)

KINO KVĚTEN

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
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nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz

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

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

tel. 577 432 936

1. února 2007 v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100
TŘETÍ MUŽ
Anglie -1949 -104 minut-titulky- AČFK-(12)
Těžko něco po kvalitativní stránce vyčítat jednomu z nejoce-
ňovanějších snímků filmové historie. Graham Greene na-
psal scénář jednak napínavý, zároveň však nutící k zamyš-
lení... V hlavní roli Orson Wells. 
Režie: Carol Reed

2. - 7. února v 17 a v 19.30 hodin
NOC V MUZEU
USA-2006-108 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné neúžasněj-
ších exponátů. V dobrodužné komedii budeme svědky toho
co se stane, když všechny ožijí...
V hlavních rolích Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson.
Režie: Saun Lewy

5. února v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
V ZAJETÍ RYCHLOSTI
USA/Nový Zéland-2005-127 minut-titulky-Palace Pictures-
(12)
Životní příběh Novozélanďana Burta Munroa (Antony
Hopkins), který strávil 40 let upravováním svého motocyklu
Indian z roku 1920. Režie: Roger Donaldson

8. února v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100 
PAT GARRETT A BILLY KID 
USA-1973-115 minut-titulky-AČFK-(15)
Nějak smutně a drsně působící western rozhodně postrádá
romantické rysy většiny westernů. Smutnou náladu dotváří
i hudba Boba Dylana, který si zahrál i jednu z hlavních 
rolí. Režie: Sam Peckinpah

9. - 11. února v 17 hodin 
a 12.-13. února v 19.30 hodin
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR-2006-120 minut-Bioscop-(12)
Životní osudy malého českého číšníka podle Bohumila
Hrabala.
Režie: Jiří Menzel

9. - 11. února v 19.30 hodin 
a 12. - 14. února v 17 hodin
DÉJÁ VU
USA-2006-128 minut-titulky-premiéra-Falcon -(12)
Podmanivý akční thriller od producenta Jerryho
Bruckheimera a Denzelem Washingtonem v roli agenta vlád-
ní agentury ATF, který vyšetřuje záhadný bombový útok...
Režie: Tony Scott

14. února ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI HVĚZDU
Německo-2005-109 minut-titulky-AČFK-(0)
Intimní snímek natočený podle posledních drásavých dopi-
sů, které česká spisovatelka Božena Němcová adresovala
z Litomyšle svým přátelům a dětem. 
Režie: Dagmar Knöpfelová

14. února v 19.30 hodin 
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA 
ČR-2006-110 minut-Bioscop-(0)
Černá krimikomedie ze současnosti inspirována dvěma nej-
většími dosud neobjasněnými loupežemi, které se u nás
v uplynulých letech staly. V hlavních rolích Tomáš Hanák,
Ondřej Vetchý a Michal Suchánek. 
Režie: Jiří Chlumský 
Vstup na průkaz nebo na kupon z Týdeníku Zlínsko

15. února 2007 v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100 
CESTA DOMŮ
Čína - 1999 - 95 minut-titulky-AČFK-(12)
V okouzlujícím příběhu o lásce a ztrátě jsou ve hře dvě 
srdce. 
Režie: Zhang Yimou

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda. Nová
soudobá komedie scénáristy a režiséra Woodyho Allena.

9. a 10. února v 17 hodin
SPLÁCHNUTEJ
Velká Británie-2006-86 minut-český dabing-animovaný-
Bontonfilm-(0)
Roddy St. James je rozmazlený myšák z lepší společnosti.
Režie: David Bowers, Sam Fell

9. a 10. února v 19.30 hodin 
a 11. února v 17 hodin
CASINO ROYALE 
USA-2006-147 minut-titulky-Falcon-(12 )
21. filmové dobrodružství agenta 007 - roli Bonda tentokrát
vytvořil Daniel Craig. 
Režie: Martin Campbell

11. února v 19.45 hodin
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR-2006-120 minut-Bioscop-(12)
Životní osudy malého českého číšníka podle Bohumila
Hrabala. Režie: Jiří Menzel

12. února v 19 hodin (a)
SVĚTLA V SOUMRAKU
Finsko-2006-78 minut-titulky-premiéra-CinemArt-(12)
Příběh o outsiderovi, jenž se zamiluje do "nesprávné" ženy.
Režie: Aki Kaurismäki

16. - 18. února v 17 hodin
MOJE SUPERBEJVALKA
USA-2006-97 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Komedie o tom, co se stane, když se obyčejný chlapík zami-
luje do superhrdinky. 
Režie: Ivan Reitman

16. - 18. února v 19.30 hodin
DOKONALÝ TRIK
USA-2006-130 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Díváte se pozorně? Napínavý příběh plný překvapení, neče-
kaných odhalení hledá hranice mezi možným a nemožným.
Režie: Christopher Nolan

19. února v 19 hodin (a)
ZAJATCI MLHY
Rusko-2006-104 minut-titulky-Cinemart-(12)
O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války. 
Režie: Artem Antonov

23. února v 17 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
MALÁ MISS SUNSHINE
USA-2006-102 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Nekonvenční americká rodinná komedie o jedné z nejrozto-
milejších dysfunkčních rodin, které se v poslední době obje-
vily na filmovém plátně. 
Režie: Jonathan Dayton a Valerie Faris

23. února v 19.30 hodin 
a 24. a 25. února v 17 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
ČR-2006-104 minut-Falcon-(12)
Černá komedie o muzice, penězích a gangsterech amatérech
s Vojtou Kotkem a Jiřím Mádlem v hlavních rolích. 
Režie: Karel Janák

24. a 25. února v 19.30 hodin
PRAVIDLA LŽI
ČR-2006-115 minut-Bontonfilm-(15)
Nevěřte jim všechno, co říkají! V hlavních rolích Jiří
Langmajer, David Švehlík, Petra Jungmanová.
Režie: Robert Sedláček

26. února v 19 hodin (a)
FAST FOOD NATION
USA/Velká Británie-2006-116 minut-titulky-premiéra-
HCE-(12)
"Big One" je nejnovější a nejúspěšnější hamburger řetězce
Mickey's. Režie: Richard Linklater 

Hrajeme v neděli v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o. 

- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ

4. 2. O MALENCE - 89 minut
O Malence, Krakonoš a mistr Jehlička, Hadí princ
a další.

11. 2. PSÍ KAMARÁDI - 76 minut 
(Štaflík a Špagetka) 
Namaluj si sám, Chůvy, Vášnivý čtenář, Rybáři
a další.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Únor  v  ku l tu ře



18. 2. KRTEK A OSLAVA - 61 minut
Krtek a oslava, Krtek a zajíček, Krtek a myška,
Vodnická pohádka a další.

25. 2. SOBECKÝ OBR - 60 minut
Kouzelný dědeček, Myš, která prochází zdí (Čtyř-
lístek), Já Baryk a slepýš a další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

tel. pokladna 577 636 207, fax: 577 636 300
http://divadlo.zlin.cz, 

e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL

1. čtvrtek v 19 h - zadáno
VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ
A SPORTOVNÍHO KOLEKTIVU MĚSTA ZLÍNA ZA
ROK 2006

2. pátek v 19 h - 7. abonentní řada
J. Brdečka - J. Rychlík - V. Hála: 
LIMONÁDOVÝ JOE

3. sobota v 19 h - 8. abonentní řada
W. Shakespeare: 
KRÁL LEAR

6. úterý v 10 h
LIMONÁDOVÝ JOE

7. středa ve 14.30 h - 25. abonentní řada
A. N. Ostrovskij: 
KDO HLEDÁ, NAJDE

8. čtvrtek v 10 h
LIMONÁDOVÝ JOE

10. sobota v 19 h
XVII. PLES V DIVADLE
Účinkují členové uměleckého souboru zlínského diva-
dla, Taneční škola A. & A. Mědílkovi, hraje hudební
skupina Four Glasses a Cimbálová muzika Réva

13. úterý v 19 h - zadáno
SPORTOVEC ZLÍNSKÉHO KRAJE 2006

14. středa v 17 h - 21. abonentní řada
KDO HLEDÁ, NAJDE

15. čtvrtek v 10 h - mimo předplatné 
a ve 14.30 h - 29. abonentní řada
D. Bartůňková: 
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha

16. pátek v 19 h - 5. abonentní řada
Bengt Ahlfors: 
POSLEDNÍ DOUTNÍK
Divadlo Na Fidlovačce Praha

22. čtvrtek v 19 h - 11. abonentní řada
KDO HLEDÁ, NAJDE

23. pátek v 19 h - 4. abonentní řada
KRÁL LEAR

24. sobota v 19 h - premiéra
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška: 
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

27. úterý v 19 h - 1. abonentní řada
KRÁL LEAR

28. středa v 19 h - 2. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

19. pondělí v 19 h
Edgar Allan Poe: 
JÁMA A KYVADLO

26. pondělí v 19 h
B. Hrabal - Jozef Krasula: 
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

STUDIO „Z“

MĚSTSKÉ DIVADLO

1. čtvrtek v 19 h
J. Holcman - K. Semerád: 
POLETÍME, SLAVNÁ SOUDNÍ STOLICE,
POLETÍME... aneb Neklidná noc

17. sobota v 19 h - premiéra
Jerry Herman - Michael Stewart: 
HELLO, DOLLY!

19. pondělí v 16 h - zadáno
HELLO, DOLLY!

21. středa v 19 h
HELLO, DOLLY!

21. středa v 17 h
KLEVETIVÁ STŘEDA
Beseda v knihkupectví Archa o premiéře hry J. K.
Tyla a V. Pešky CESTA DO AMERIKY LODÍ
I ARTÉSKOU STUDNOU aneb Pečení holubi

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Štefánikova 2987, 
www.malascenazlin.cz 

tel.: 776 575 307

2. 2. BLÍZKOST V POKUSECH 
- Premiéra

Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem
a životem v dotecích.
19 h, vstupné 60 Kč
3. 2. PARTNERSKÁ PORADNA 
(Divadlo Kotrmelec)
19 h, vstupné 70 Kč
4. 2. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA,

pohádka 
15.30 h, vstupné 40 Kč
5. 2. D. GIESELMANN: 

PAN KOLPERT
- scénické čtení KAVÁRNA MS

19.30 h, vstupné 40 Kč
8. 2. N. V. GOGOL: ŽENITBA, 

komedie 
19 h, vstupné 60 Kč
11. 2. U NÁS V NESVÁROVĚ ANEB KDO PŘEMŮŽE

DRAKA,
pohádka 

15.30 h, vstupné 40 Kč 
12. 2. VEČER POEZIE V KAVÁRNĚ 

Café Malá scéna 
19.30 h, vstupné 40 Kč
17. 2. LIDUMOR aneb MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU -

Hra na asociace
19 h, vstupné 60 Kč. 
Představení je do 16 let nepřístupné
19. 2. BLÍZKOST V POKUSECH,

komedie
19 h, vstupné 60 Kč
20. 2. OTHELO.

William Shakespeare a jeho Othelo, jak ho
ještě neznáte.

(Divadlo Tramtarie Olomouc)
19 h, vstupné 70 Kč
24. 2. KDYŽ TANČILA... 

Derniéra
19 h, vstupné 60 Kč
26. 2. LIDUMOR 

aneb MÁ JÁTRA BEZE SMYSLU 
- Hra na asociace

19 h, vstupné 60 Kč. 
Představení je do 16 let nepřístupné

27. 2. BLÍZKOST V POKUSECH 
19 h, vstupné 60 Kč

Změna programu vyhrazena

Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo
rezervace na tel. 608 430 172, případně osobní rezer-
vace v kavárně Café Malá scéna.

MALÁ SCÉNA ZLÍN

DIVADLO V ARŠE

DIVADÉLKO V KLUBU
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tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
František L. Gahura (1891 - 1958)
- projekty, realizace a sochařské dílo do 18. 2.
Miloš Ševčík - Do nitra 27. 2. – 15. 4.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Ivan Bergman - architektonická tvorba do 4. 2.
Tomáš Švéda 13. 2. – 8. 4.

Stálá expozice 
České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století.

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

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

tel.: 577 005 630 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna, 

e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

1. 2. 2007 v 19 hodin, Dům umění
Operní koncert
W. A. Mozart, G. Rossini, G. Puccini, B. Smetana a další
Sólistky: Jana Jonášová, Hana Jonášová, soprán
Dirigent: Rastislav Štúr, Slovensko

22. 2. v 19 hodin, Dům umění
P. I. Čajkovskij: Romeo a Julie
B. Martinů: Koncert pro violoncello č. 1
D. Šostakovič: Symfonie č. 1, op. 10
Sólista: Tomáš Jamník, violoncello
Dirigent: Jakub Hrůša

1. 3. v 19 hodin - Dům umění
Nahrávka ČRo 3 - Vltava
Koncert bude vysílán stanicí ČRo 3 - Vltava v rámci pro-
jektu přenosu koncertů patnácti českých symfonických
orchestrů. Skladba Aleše Pavlorka, která zazní ve své
premiéře, získala v prosinci 2006 první cenu v soutěži
vážné hudby Českého rozhlasu.
G. Rossini: Straka zlodějka
A. Pavlorek: Koncert pro basklarinet, PREMIÉRA
C. Debussy: Moře
Sólista: Jiří Porubiak, basklarinet
Dirigent: Jakub Hrůša

Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty po celou kon-
certní sezonu v pokladně FBM Zlín - přízemí Domu umění,
po - čt 14.30 - 17 h, v den koncertu 14.30 - 20 h.

Autobus k Domu umění odjíždí v 18.40 h od Tržnice pouze
ve čtvrtek.

Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webové
adrese: www.fbmzlin.cz

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

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

Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635

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

velký sál
do 13. května 
KRASOHLED
Výstava Krasohled zavádí návštěvníky muzea do první polo-
viny 20. století a ukazuje jim, jak v té době trávily svůj vol-
ný čas děti a mládež. 

malý sál
do 22. dubna 
KOUZLO KOROZE
- výstava fotografií Pavla Bezděčky

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE
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spojovací chodba
do 3. června 
Brumovský hrad v proměnách staletí
Příběh významného, původně královského hradu nad
Vlárským průsmykem, který se zařadil mezi nejnavštěvova-
nější památky východní Moravy.

přednáškový sál
do 18. března 
EXPEDICE TITICACA. CZ 2004
Jedním z účastníků expedice byl ing. Otto Horský, CSc, ge-
olog, cestovatel a spisovatel. A také fotograf, neboť geologie
se bez fotografie neobejde. Vystavený soubor fotografií je jen
malou částí pořízené fotodokumentace. Není zaměřen jen na
jezero Titicaca, neboť expedice z důvodů srovnávacích studií
navštívila celou řadu indiánských lokalit pokrývajících větší
část Peru. Dá se říci, že tento vystavovaný soubor má více
charakter dokumentární a teprve potom umělecký.

MUZEJNÍ ČTVRTKY

1. února v 18 hodin
MUNTII PENTELEU
Zapomenutý kout rumunských Karpat
Přednáší a svoje diapozitivy promítne RNDr. Dušan
Trávníček, zoolog Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

8. února v 18 hodin 
VRAKOVÉ POTÁPĚNÍ
Přednáší Karel Gregor ze Zlína (film, foto).

15. února v 18 hodin 
HORSKÉ KMENY JIHOVÝCHODNÍ INDIE 
Putování v neznámých oblastech deseti minoritních etnik
v pásu hor Východního hřebene. Královský palác v Jeipuru,
nejvyšší hora Deomali, život v podhůří i v úbočí kopců. 
Přednáší Robert Bazika z Otrokovic.

22. února v 18 hodin
Evropské instituce v Bruselu a ve Štrasburku
Přednáška bude pojednávat o vzniku, vývoji a činnosti nej-
významnějších evropských institucí a novém postavení ČR
v Evropě. Krátce se podíváme do uvedených měst i očima 
turisty. 
Přednáší Petr Hambálek ze Zlína.

OBJEKTY POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MO-
RAVY VE ZLÍNĚ

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

Otevřeno: únor, březen: ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
Poslední prohlídka v 16 hodin, v pondělí zavřeno.

Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Přednáškový cyklus

6. února
F. L. GAHURA:
PROJEKTY, REALIZACE A SOCHAŘSKÉ DÍLO
Prohlídka výstavy významného zlínského architekta, tvořící-
ho v meziválečném období. Odborný výklad autorka výstavy
Mgr. Ladislava Horňáková.
Dům umění ve Zlíně, začátek v 16.30 hodin.

13. února
VÝZNAMNÉ EVROPSKÉ KATEDRÁLY
Přednáška s diapozitivy, přednáší Mgr. Zdeněk Samek
z Ostravy.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začá-
tek v 17 hodin.

20. února
POČÁTKY A TECHNIKA ANIMACE VE ZLÍNSKÉM
FILMOVÉM STUDIU 
Přednáška s promítáním, přednáší Jiří Novotný, významný
znalec historie filmových ateliérů ve Zlíně.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začá-
tek v 17 hodin.

27. února
KAREL IV. A CÁCHY, ČEŠTÍ POUTNÍCI V CÁCHÁCH -
HISTORIE A SOUČASNOST
Přednáška s promítáním, přednáší PhDr. Věra Blažková
a Mgr. Libor Gottfried z Prahy.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začá-
tek v 17 hodin.

Vstupné na přednášky pro členy KPVU 10 Kč, pro nečle-
ny 20 Kč. 

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

JAZYKOVÉ KURZY
Od února 2007 otevíráme nový kurz angličtiny pro úplné za-
čátečníky.
Učíme podle učebnic New Headway Elementary.
Různé stupně pokročilosti v angličtině.
Dále nabízíme kurzy španělštiny, francouzštiny, němčiny,
italštiny.
POZOR: kurzy ruštiny pro méně i více pokročilé.
Zkuste navázat na svoje znalosti z minulosti.

POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI 
Klubíčko - cvičení pro 3 a 4leté děti (čtvrtek)
Junior aerobic - pro děti od 4 do 14 let (úterý)
Pohádkové cvičení - pro děti 3 - 5 let (pondělí)
Taneční pohybová výchova - pro děti 7 - 12 let (úterý)

NOVINKY:
Dopolední cvičení rodičů s dětmi od 3 do 4 let (čtvrtek)
ANGLIČTINA pro děti ve věku od 5 do 7 let 

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy
i muže.
Kalanetika, fitness jóga, pilates, pilates a jóga, kondiční pila-
tes, pilates mix, kondiční cvičení, aerobic mix, body styling,
zdravotní kurzy, rehabilitační kurzy pod odborným vedením,
kick box aerobic, škola šermu kordem pro začátečníky

Celoročně - kurz psychoprofylaxe, příprava na těhotenství
a porod
Každý pátek - klub maminek, cvičení na balonech (v pátek)
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

VÝTVARNÉ KURZY 
Věra Machalínková, 
Dům kultury, informace - tel. č. 728 989 184
Výtvarné kurzy ve II. pololetí 2006/07
Dodatečný zápis ve čtvrtek 8. 2. od 12 do 17 hod.
- výtvarné kurzy pro děti - 5 - 16 let (Po, St, Pá)
- večerní kresba podle modelu pro studenty i veřejnost (Pá)
- malířské techniky pro začátečníky (Út, St)
- knihařský kurz pro začátečníky (Čt)
Informace o výtvarných kurzech vždy ve středu 16 - 17 hod.
a na tel. 728 989 184

VÝSTAVA ve III. etáži Domu kultury:
INSPIRACE VÝTVARNÝMI TECHNIKAMI 
Práce dětí výtvarného kurzu v DK - únor - březen 07

GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),
tel. 577 240 036, 737 504 258, 

e-mail:chp.zlin@charita.cz

1. 2. v 17 hodin vernisáž k prodejní výstavě obrazů známé
zlínské autorky Naděždy Čančíkové, která se věnuje tvorbě
volné grafiky, exlibris, knižní ilustraci, kresbě a malbě.
Výstavu můžete zhlédnout v prostorách galerie do 6. března
2007.

16. 2. v 19 hodin Malá scéna, ZUŠ Štefánikova.
Zlínská Charita ve spolupráci se ZUŠ Štefánikova zve nejen
tříkrálové spolupracovníky na divadelní představení autorů
Cimrman-Smoljak-Svěrák BLANÍK v podání Divadla
Nahodilých Ochotníků - DNO z Vizovic. Součástí večera bu-
de vyhlášení výsledků Tříkrálové soutěže s všeříkajícím ná-
zvem "FOŤTE". 
Info o rezervaci na 577 224 050, 603 491 601

KREATIVNÍ TVORBA
13. 2. v 17 hodin - Twist Art - aranžmá v zimních měsí-
cích.
Pod vedením Dity Králové poodhalíme kouzlo barveného pří-
rodního papíru, drátků a korálků.

27. 2. v 16 hodin odpoledne plné her věnováno dospělým
i dětem. 
Pod vedením paní Dity Králové si zhotovíme ubrouskovou
technikou obrázek či kachli na pověšení. Pro děti budou při-
chystány hlavolamy a jiné zábavné hry.
Cena 50 až 100 Kč za materiál. Z kapacitních důvodů nut-
ná rezervace týden před uskutečněným kurzem na telefon
737 504 258.

Změna programu vyhrazena!

GALERIE

DŮM KULTURY
Komplex obchůdků Chráněného pracoviště s výrobky chrá-
něných dílen otevřen po-pá 10-19 h, so 10-14 h a při kul-
turní akci. 
Kavárna s galerií otevřena pro veřejnost po-pá 10-20 h, 
so 10-14 h, ne 14-20 h

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

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Stálá výstava: Vladimír Suchánek, Ota Janeček, Herbert
Kisza, Olbram Zoubek a další.
Otevřeno: Po - pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, so 9 - 12 h

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

Smíšená prodejní výstava různých autorů.
Autorská výstava: Bohumil Nečas - obrazy. 
Výstava trvá 15. 2. - 1. 3.
Otevřeno: po - pá 12.30 - 18 hodin 

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA

Autorská výstava: Vladimír Franz - obrazy
Ida Saudková - fotografie
Otevřeno: út-pá 9 - 18 hod., so 9 - 12 hod.
Info: www.galerieatelier.cz

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

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

Otevřeno: út - pá 10 - 13 h, 14 - 18 h, so 9 - 12 h

GALERIE CELEBRA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879

8. 2. - 11. 3. Grafický design jako obraz
- prodejní výstava Fakulty multimediálních komunikací
UTB, vernisáž 8. 2. v 17 hod.
Stálá nabídka kvalitních obrazových reprodukcí.

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

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

V průběhu výstav otevřeno: 
Po - pá 8-12 h, 13-17 h, so - 10-16 h

do 10. 2. Výstava - ČLOVĚK A JEHO STOPA 
Studenti a pedagogové Gymnázia nám. T. G. Masaryka ve
Zlíně vás zvou na procházku po stopách tvoření a myšlení
v současné výtvarné výchově.

20. 2. - 3. 3. Výstava - ŽIVOT NENÍ ZEBRA
Cílem projektu studentů Fakulty multimediálních komuni-
kací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je přiblížit činnost ne-
ziskových organizací Zlínského kraje a poukázat na jejich
význam pro region. Prezentace jednotlivých neziskových or-
ganizací se uskuteční prostřednictvím fotografií, plakátů
a workshopů informativního a vzdělávacího charakteru, kte-
ré jsou určeny i širší veřejnosti. Workshopy budou probíhat:
22. 2. v 18 hodin - Ekologie a recyklace odpadu, 27. 2. 
v 18 hodin - Kompenzační pomůcky, 28. 2. v 18 hodin -
Vytváření pracovních míst pro handicapované.
Vernisáž výstavy se uskuteční 20. 2. v 18 hodin.

ZUŠ ZLÍN, Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008, 
e-mail: zusstef@zlinedu.cz, www.zusstef.zlinedu.cz

6. 2. Třídní besídka p. Maliny, komorní sál, 16.30 hod.
7. 2. Vernisáž výstavy výtvarného oboru, foyer školy,

16.30 hod. 
13. 2. Hudební večer, komorní sál, 17.30 hod.
14. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře, komorní

sál

ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, 

tel.: 577 143 767

5. PLES ZUŠ
V sobotu 10. února 2007 pořádá Sdružení rodičů při ZUŠ
a ZUŠ v pořadí 5. ples. Uskuteční se v IH Moskva, začátek
je v 19.30 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ALTERNATIVA
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Předprodej vstupenek u ředitele školy, rezervace lze i telefo-
nicky na 577 143 767.

ZUŠ MALENOVICE
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,

www.volny.cz/zusm

20. 2. v 17.30 h Žákovský koncert, zrcadlový sál ZUŠ
Ve vestibulu VO proběhne výstava plošných a prostorových
prací s názvem ZVYKY.

ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330, 

e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz

13. 2. Hudební podvečer 
- sálek školy - začátek v 18 hodin.

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793

Hudební obory: klávesové nástroje (keyboardy), klávesové
nástroje - klavír
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let. 
Kontakt: tel.: 577 437 434, 736 102 424, 

e-mail: harmonya@volny.cz
Info: www.volny.cz/harmonya

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Kontakt: Tel.: 603 772 353, 603 552 321, 

E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz

Zápis nových žáků do všech oborů:
Obory pro předškoláky: robátka - krůčky k hudbě - krůč-
ky rytmus.
Obory pro děti a dospělé: klávesy - zobcové flétny - kytara
- el. kytara - baskytara - populární zpěv - divadélko.
Výuka probíhá: 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114, 9. ZŠ, Šte-
fánikova 2514, 17. ZŠ Křiby 4788
Zapsat se a vybrat místo výuky si můžete:
6. 2., 15 - 17 hod. ve 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114
7. 2., 15 - 17 hod. v 17. ZŠ, Křiby 4788 - Jižní Svahy

Hudební škola Yamaha Zlín pořádá:
Pohádkový karneval pro nejmenší - 4. 2. v 15 hod.
v Masters Of Rock Café na Čepkově.

OC Čepkov 
tel.: 577 001 122, 

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

PŘIPRAVUJEME:
24. 2. VISACÍ ZÁMEK spolu se skupinou Bačkůrky

z mechu - pokud nevíte, co je to Známka punku,
tak přijďte. 

28. 2. RYCHLÉ ŠÍPY - Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Vám přináší nepřekonatelnou a věčně vyprodanou
komedii. Vstupenky v prodeji od začátku února.

3. 3. VELKÝ REVIVALOVÝ VEČER - přijďte si poslech-
nout největší hity AC/DC, Led Zeppelin, Accept,
Judas Priest a mnoha dalších v podání kapel Nevím,
Flashback, Pakultura nebo The Gwozdz.

10. 3. TŘI SESTRY - Průša, Zelená, Kovárna... co víc si
přát?

23. 3. Večer plný reggae, ska a funky! TIMUDEJ a zlínská
SENZACE PŘÍŠTÍHO LÉTA to rozjedou!

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

BESEDY
14. února ve 13.30 h: Josef Mysliveček - Il Boemo ital-
ské opery - pořad doplněný hudebními ukázkami, ve spo-
lupráci s Domem seniorů (sálek hudebního oddělení)
21. února v 17 h: Koncert malých komorních souborů
ZUŠ Morava - žáci hudebního oboru hrají klasiku i jazz (sá-
lek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST 
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
6., 8. a 9. února 10-12 h: Internet pro seniory (základy
práce na počítači ve WINDOWS, práce s internetovým pro-
hlížečem, vyhledávání informací na internetu)
12. února 10-12 h: Internet na první pokus (seznámení
s internetem, vyhledávání informací)
19. února 10-12 h: Elektronická pošta pro začátečníky
(principy elektronické pošty, zřízení poštovní schránky)
21. února 15-16.30 h: Elektronický katalog knihovny

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

MASTERS OF ROCK CAFÉ

(hledání dokumentů a informací v online katalogu, rezerva-
ce, práce se čtenářským kontem apod.)
26. února 10-12 h: Elektronická pošta prakticky (volně
navazuje na kurz Elektronická pošta pro začátečníky: práce
s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky)

Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a re-
ferenčním centru knihovny nebo na tel. 577 210 018, linka
126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz. Kurzy jsou
bezplatné.

VÝSTAVY 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA
Ústřední knihovna
únor: Svět kolem nás - ZŠ Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
únor: Zima maluje - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Kapka vody - práce dětí z výtvarně ekologické sou-
těže DDM Astra

Obvodní knihovna Malenovice
únor: Království zimy - MŠ Malenovice, tř. Svobody

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

ddmzlin.sweb.cz

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

10. 2. Volná sobota
- tradiční sobotní dopolední program pro všechny děti. Od
9.30 do 13 hodin vás čeká práce ve výtvarném ateliéru, po-
čítače, hry, soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu
a dobrou náladu. Vstup zdarma. 

26. - 28. 2. Jarní prázdniny
8-15 h, výlety, hry, zábava. Cena 500 Kč. Stravování zajiš-
těno. Přihlášky možno vyzvednout do 19. 2. 

Oddělení ekologie a přírodovědy 
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová) 

simkova.ddmastra@volny.cz, petra.brodinova@seznam.cz
2. 2. Návštěva u oveček
- pololetní prázdniny v přírodě Vizovických vrchů. S sebou
svačinu, pití, dobré boty a oblečení, peníze na autobus. 

21. 2. Den otevřených dveří v Malé ZOO Astra
- od 13 do 17 h. Více než 15 druhů zvířat v nově upravené
pracovně. Nové přírůstky - králíci, burunduci, andulky. 

Jarní pobytové prázdniny - Vodníci z Luhačovic
26.-28. únor, pro děti 7-12 let, předběžná cena 650 Kč.
Přihlášky: 
do 20. 2. simkova.ddmastra@volny.cz, tel. 732 256 639

26. - 28. 2. Kosenka ve Valašských Kloboukách
pro děti od 7 do12 let, krásná příroda, lidové tradice a ře-
mesla, ochutnávka tradičních jídel, hry. Přihlášky odevzdej-
te do 20. 2. 
Kontakt: Petra Brodinová, 577 142 297, 606 280 949 

Oddělení TVS a TU
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030, 

ddmpriluky@volny.cz 
2. 2. "Po stopách Yettiho"
Sraz v 9.15 h na vlakovém nádraží Zlín střed. Vycházka ko-
lem malen.hradu přes Maják, hospůdku U Hřiba a zpět do
Zlína. Návrat kolem 14 h. S sebou jízdenku na vlak a ka-
pesné na čaj a bramborák.

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

Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz

KALANETIKA - určeno pro studenty a dospělé, cvičí se
v DDM Astra na Jižních Svazích každý čtvrtek od 18.30 do
19.30 h, poplatek 300 Kč/šk. rok

Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz

26. - 27. 2. Všeználek III. - příměstský tábor pro děti od 8
let. Výlety, exkurze, hry a zábava. Oběd zajištěn. 
Cena 300 Kč. Max. 15 dětí. Tel. 604 258 592.

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz

2. 2. "S tebou mě baví svět" - Akce pro děti od 6 let, 
cena 140 Kč (zahrnuje program a oběd)

4. 2. Závody RC auta 1:10

DDM ASTRA

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

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

Pravidelné programy:
pondělí - Břišní tance pokročilí (P. Boudová), 
úterý - Břišní tance začátečníci, 
středa - Tvořivá středa, Masáže kojenců, Kurz předporodní
péče, 
čtvrtek - Kolo mlýnský, Kurz předporodní péče, 
pátek - Angličtina (I. Tichá), Cvičení maminek (B. Babíková)

PROGRAM: 
7. 2. v 9 h Tvořivá středa - novinová koláž

14. 2. v 9 h Tvořivá středa - výroba papír. řetězů aj.
21. 2. v 9 h Tvořivá středa - výroba masek na karneval
22. 2. v 10.30 h Karnevalové "Kolo mlýnský" - tancování

a zpívání dětí, tentokrát v jednoduché karnevalové
masce

21. 2. v 9 h Tvořivá středa - výroba zvířátek z ruliček pa-
píru

Pozor změna v březnu:
2. - 9. 3. Bude MC z organizačních důvodů uzavřeno!

REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY,
tel. 577 223 056

Středa 21. 2. od 10 h
Karneval na téma Skřítkový rej

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

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

Připravujeme:
14. 3. Sportovní hala Novesta - legenda světového heavy
metalu MANOWAR (USA) - velkolepá pódiová show! Koncert
se uskuteční v rámci světového turné DEMONS, DRAGONS
and WARRIORS WORLD TOUR 2007 k nově vydané desce.

ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA MASTERS OF ROCK 2007. 
Festival se uskuteční od 12. do 15. 7. v areálu likérky 
R. Jelínek ve Vizovicích. Headlinerem festivalu se stala ka-
pel MOTÖRHEAD, k dalším potvrzeným hvězdám patří
HAMMERFALL, RAGE + LINGUA MORTIS ORCHESTRA,
STRATOVARIUS, DIE HAPPY a spousta dalších.
Předprodej vstupenek exkluzivně v Masters of Rock Cafe
ve Zlíně na Čepkově a na www.mastersofrock.cz

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

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

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214

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

Připravujeme:
9. února v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Dana Bartůňková: LOVU ZDAR
Situační komedie s detektivní zápletkou a vtipnými dialogy.
Hrají: V. Kratina, J. Obermaierová, P. Oliva, M. Hudečková,
L. Jeník / J. Hána a další.

12. února v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Noel Coward: LÍBÁNKY
Komedie o věčných problémech s láskou a manželstvím.
Hrají: J. Langmajer, I. Jirešová / K. Issová, J. Čvančarová /
M. Válková, J. Teplý ml. / K. Rímský. 

6. března v 19 hod. - Academia centrum UTB 
Francis Joffo: PRÁZDNINY SNŮ
Hrají: I. Andrlová / O. Želenská, M. Dvorská / J. Šulcová, 
V. Beneš / M. Vašinka, L. Zedníčková / J. Zenáhlíková, 
V. Čech / Z. Pantůček a další.

14. března v 19 hod. - Academia centrum UTB
MYSTERY OF THE DANCE 
Velkolepá irská taneční show 

26. března v 19 hod. - Academia centrum UTB
P. Barrillet a J. P. Grédy: ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Hrají: J. Brejchová, J. Kačer, P. Filipovská, D. Morávková /
A. Kačerová, J. Révai / M. Kubačák, J. Ptáčník a další.

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM

Únor  v  ku l tu ře
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11. dubna v 19 hod. - Malá scéna
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES 
Legendární komedie v hlavní roli s Bárou Hrzánovou. 

18. dubna v 19 hod. - Academia centrum UTB
W. Kohlhaase a R. Zimmerová: ŠTIKA K OBĚDU 
Hrají: K. Fialová, N. Konvalinková, L. Švormová a V. Postrá-
necký. 

ZELENÁČOVA ŠOPA
Hudební a divadelní klub, 

www.sopa.cz, tel.: 577 434 414

GOLEM ZLÍN
Tel. 577 596 111, www.golemclub.info 

PŘIPRAVUJEME:
16. března 
SPECIAL KONCERT - KEN HENSLEY, legendární klávesis-
ta a zakládající člen skupiny Uriah Heep

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

7. 2. ve 13.30 h - Receptář
14. 2. ve 13.30 h - Hudební středa - Knihovna F. Bartoše -

Nejslavnější operní skladatel Itálie 18. století -
Mysliveček

21. 2. ve 13.30 h - Receptář
28. 2 ve 13.30 h - Zábavná středa
Ruční práce - každý čtvrtek
Po a čt - dopolední kurzy NJ a AJ
Út a čt - cvičení pro ženy

KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 11. 2. od
14 do 19 hodin a 25. 2. Maškarní ples.

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
O nedělích 4. 2. a 18. 2. se konají další hudební odpoledne
v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná se vždy
v 15 hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská muzika, ří-
zený Miroslavem Františákem.

CVIČENÍ PRO SENIORY
Každou středu 13.30 - 14.30 h se koná pohodové cvičení pro
seniory (pro zdraví a kondici) v Aerobik studiu D na Pasecké
ulici ve Zlíně. Informace na 721 760 136 nebo rytmik@aero-
bic-zlin.cz

Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka se těší na setká-
vání se svými příznivci. Hraje k tanci i poslechu v kongreso-
vém sále hotelu Moskva. Odpoledne v rytmu se koná o ne-
dělích 4. a 18. února od 15 do 19 hodin.

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

e-mail: centrum.zlin@volny.cz

Kancelář: Po 9 - 11 a 14 - 16, Út 9 - 11, St 8 - 12 
a 14 - 16, Čt 16 - 18 hodin; 

Kancelář je od Nového roku přestěhovaná do jiných míst-
ností ve stejné budově.

Konkurz:
Vyhlašujeme konkurz na vedoucího projektu "Mámo, táto,
pojďme si hrát!", který se zabývá realizací klubů a kroužků,
jednorázových kulturních a sportovních akcí atd. Konkurz
se koná 27. února, informace a přihlášky v kanceláři.
Rodinná poradna (konzultace vedou odborní spolupracov-
níci centra) - psychologická, rodinně-právní, poradna přiro-
zeného plánování rodičovství.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

BIG BAND ZLÍN

KLUBY DŮCHODCŮ

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kurzy
přirozeného plánování rodičovství - ve školách i jinde dle do-
mluvy, info v kanceláři. 
Příprava snoubenců (pro snoubence i manžele): cyklus 
šesti setkání proběhne v únoru a březnu (první a poslední
setkání budou v sobotu od 9 hod., ostatní ve čtvrtek od
16.30 h), hlaste se prosím v naší kanceláři. 
Program:
10. 2. Psychologie manželského vztahu, 15. 2. Rodiče, přá-
telé a my, 1. 3. - Komunikace, konflikty a odpuštění.

Kurz aktivního rodičovství 
Ještě máme několik volných míst v kurzu, který proběhne
od 7. 2. do 4. 4. (8 dopolední pro maminky na RD, 1 večer
pro tatínky). Informace a přihlášky v kanceláři.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
Maminky se scházejí zpravidla 1x za 14 dní, vždy v době 
od 9 h.
Klub maminek Zlín - čtvrtek v suterénu klášterní budovy
Regina na Divadelní 6:
15. 2. Vztah vědy a víry
Klub maminek Zlín-Velíková - každé úterý ve staré škole
Velíková 

5. 2. Maškarní rej, 12. 2. Kosmetika - nabídka AVON 
19. 2. Povídání se sestrou Barbarou, 26. 2. Malování a hra-

ní 
Klub maminek Zlín-Štípa - 1. a 3. pátek v měsíci v prosto-
rách kláštera ve Štípě
2. 2. Bobování (příp. hraní v klubovně), 16. 2. Malování na

kameny 
Dále máme kluby maminek ve Fryštáku, Hvozdné a Lukově.
Modlitby matek - setkání pro maminky a babičky: čtvrtek
8. 2. od 9 h, kaple v Divadelní 6.
Cvičení žen s hudbou: pondělí od 19.30 h, tělocvična SOU
gastronom. ve Štefánikově ul. 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: úterý od 18 h, tě-
locvična 9. ZŠ ve Štefánikově ulici.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9 a 10 ho-
din, úterý 9 a 10 hodin v tělocvičně na Zeleném. Můžete se
hlásit v kanceláři do skupinky v úterý v 10 h.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16 h, Divadel-
ní 6. Termíny jsou 5. a 19. 2.
Angličtina: v úterý v 9 mírně pokročilí, v 10 nejpokročilejší,
v 11 úplní začátečníci.

ZVEME VÁS NA AKCE
Malování a stříkání barvami na hedvábí - čtvrtek 8. 2. od
16 hodin, Divadelní 6
Manželství jako vzájemný dar - přednáška Karla
Skočovského z CENAPu, neděle 11. února od 15 hodin
v Divadelní 6. Hlídání dětí zajištěno. 
Pohádkový karneval - neděle 18. února od 14.30 hodin, sál
Interhotelu Moskva 
Výroba šperků ze sklíček a korálků - čtvrtek 22. února od
16 hodin v Divadelní 6. 

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

5. února, 19-21 hodin
Přednáška: 
ing. Jaroslav Holík "Na malých moravských motocyk-
lech za polární kruh"
Málokdo ví, že v Březůvkách nedaleko Zlína se vyrábějí ma-
lé motocykly, které dobývají svět. Vstupné 40 Kč

Úterý 6. a 20. února, 18-22 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč

7. února, 18-20 hodin
Koncert seLFbrush
Kytarový koncert mladého hudebního experimentujícího
umělce (Václava Havelky). Vstupné 80 Kč

19. února, 19-21 hodin
Přednáška: 
ing. arch. Ivan Havlíček "Galaktická uskupení"
Galaxie vytvářejí v prostoru obří vlákna a stěny, které dosa-
hují stovek milionů světelných let. Vstupné 25 Kč

22. února, 18-20 hodin
Cestopisná přednáška: Pokorný "Arménie"
Další ze seriálu cestopisných přednášek CK KUDRNA Brno.
Vstupné 40 Kč

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Schůzky se konají každý pátek na hvězdárně od 17 hodin
(začátečníci) a 18.30 hodin (pokročilí). 

HVĚZDÁRNA ZLÍN

VÝSTAVY:
9. Salon Obce architektů 
Salon Obce architektů je otevřenou přehlídkou myšlenek,
architektonických návrhů, studií a realizací a výtvarných
děl.
Vernisáž výstavy se uskuteční 10. února v 17 hodin.
Vstup na vernisáž zdarma. Výstava potrvá do 8. 3.

JEDEN DEN NA OBĚŽNÉ DRÁZE
Výstava o současnosti kosmonautiky. Výstava trvá do kon-
ce února 2007

Martin Macháček: "Sandra nocturne tribute"
Černo-červená výstava. Grafiky. Texty. Videoinstalace.
Výstava trvá do 8. 2.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
v pondělí, středu a pátek od 19 do 21 hodin.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz 
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

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

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
V pondělí 5. 2. 2007 zavřeno. 

Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 011 947
Klubové večery
Každé úterý od 16 do 17 h

6. 2. Téčkohry
13. 2. Křeslo pro hosta
20. 2. "Socháme sochy"
Pozor!
Týden her - program na jarní prázdniny 26. 2. - 2. 3. 
26. 2. Sportovní klání
27. 2. Turnaj ve stolním tenise a fotbálku
28. 2. Deskové hry, výtvarná soutěž

1. 3. Netradiční casino
2. 3. Den plný hudby a zábavy

Středisko pro mládež od 13 let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 018 876
Volný vstup. K dispozici el. šipky, fotbálek, kulečník, boxo-
vací pytel, prostor pro break dance, kytara, klávesy, bonga,
deskové hry, nealkoholický bar. Doučování, poradenství. 
Klubové večery
Čtvrtky od 18 do 19.30 hod.

1. 2. Naše - Vaše Téčko
8. 2. Vztahy

15. 2. Je to tak, jak chcete
22. 2. Hudební večer
Pozor!
Týden her - program na jarní prázdniny 26. 2. - 2. 3. 
26. 2. Mixování se Z@xem
27. 2. Turnaj ve fotbálku
28. 2. Výtvarné řádění
1. 3. Turnaj v kulečníku
2. 3. Twister game

Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající a je-
jich rodiče
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individuální
i skupinová práce s dětmi s ADHD, krizová intervence.
Kontakt: 
Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996 

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

Volný vstup: 
Klub pro děti 11 - 14 let, út, st, čt, pá 14.30 hod.
Klub pro mládež 
od 14 let, st, čt 16 hod., út, pá 14.30 hod.
Klub pro dospělé ne 17 hod.

Nealkodiskotéky: 2. 2. a 16. 2. od 19 do 23 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 do 17 let
Účast dětí mladších 13 let není vhodná.

Výlety: 
mládež od 14 let - pravidelně 1. sobota v měsíci, popř. ví-
kend 
děti 10 - 14 let - pravidelně 3. sobota v měsíci
Informace o akcích a výletech sledujte aktuálně na nástěn-
kách klubu.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

UNIE KOMPAS

Únor  v  ku l tu ře
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Jarní prázdniny v klubu 26. 2. - 2. 3. - program bude
upřesněn na nástěnkách 

Rodiče s dětmi do 6 let - cvičení, diskuse, út 9 - 11.30 hod. 
Kavárna (po mši sv.) - st 8.30 - 11.30 hod.
Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopa-
ná, volejbal - viz nástěnky

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

e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz, www.tkfortuna.cz
MASTERS OF ROCK CAFE na OC Čepkov.

Kurzy tance a společenské výchovy Jaro 2007
Mini taneční pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Taneční pro mládež (začáteč. a pokročilí), až 50 % slevy;
Taneční pro vysoké školy (začátečníci a pokročilí), slevy;
Taneční pro dospělé (začátečníci, pokročilí, intenzivní kurz)
pro skupinky i jednotlivce.

Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda,
Salsa party a Latino party (také VELRYBA MUSIC BAR Jižní
Svahy).
Baby klub od 5 let 
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na spor-
tovní společenský tanec. Dodatečný zápis kluků.
Junior klub od 12 let
Systematická příprava pro sportovní společenský tanec.
Individuální lekce a semináře s předními českými lek-
tory.

Výuka na: Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy,
Prštné, Louky a Beseda Otrokovice.
Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz
a na tel.: 608 831 203, 776 771 323.

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI

Zápis do tanečních kurzů - JARO 2007 do 12. 2.
Kurzy tance a společenské výchovy, Licence Svazu učitelů
tance ČR

ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až
20 tanců, novinky, (jedna lekce 3 vyučovací hodiny) stolová-
ní, etiketa v praxi 
Kurzy pro základní školy - předtaneční výchova, minita-
neční, 4.- 9. ročník 
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk neroz-
hoduje, 
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, věk 
8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad.
pro všechny věkové kategorie - základní - pokračovací

PLESOVÉ FORMACE a taneční vystoupení pro sezonu 2007

NOVINKA! - D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů pro děti a mládež 12-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP-HOP, STREET DANCE
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel: 777 283 877, 775 141 123, 
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

TANEČNÍ ŠKOLA APHRODITÉ

Zápis do kurzů orientálního tance.
Ukázkové hodiny zdarma dne 9. 2. a 16. 2. v 16.30 hod.
a 18.30 hod. v ul. Dlouhá, nad prodejnou Wimers, 2. patro.
Informace:
Jitka Svobodová - Jasmina, tel.: 776 009 097,
e-mail: jasmina.jesri@centrum.cz, www.aphrodite.cz

ORIENT DANCE CENTRUM DELILA

Otvírá nové kurzy orientálního tance pro děti, začátečnice,
mírně pokročilé, pokročilé
Informace na tel.: +420 608 751 645, www.delila.cz

Malá scéna ZUŠ Zlín
Tel.: 577 432 079; www.artfilm.cz/charlie 

7. února v 19.30 hod., vstupné 55 Kč
Horská hlídka (The Mountain patrol)
Čína, 2004, 95 min., titulky. 

FILMOVÝ KLUB CHARLIE

TANEČNÍ ŠKOLY

Scénář a režie: Chuan Lu. 
Brutální, a přesto překrásný film líčí obtížnou výpravu na
čínské území. Ocenění: 2004 Golden Horse Awards (nejlep-
ší film, kamera), 2005 Berlin International Film Festival Don
Quixote Award, 2005 Sundance Film Festival.

PROJEKT 100/2007 www.projekt100.cz
14. února v 19.30 h, vstupné 60 Kč
Pat Garrett a Billy the Kid
USA, 1973, 106 min., titulky.
Režie: Sam Peckinpah, hudba Bob Dylan.
Další z Peckinpahových snímků prostříhaných studiem se
vrací k modelu dvou přátel, kteří jsou z vlastní či cizí vůle
donuceni namířit kolty proti sobě. 

21. února v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
Cléo od pěti do sedmi
Francie, 1961, 90 min., titulky.
Scénář a režie Agnes Vardová.
Jeden ze stěžejních filmů francouzské nové vlny je zdánlivě
dokumentárním záznamem devadesáti minut ze života slav-
né zpěvačky, která čeká na výsledky lékařského vyšetření.
Ocenění: Cena francouzských kritiků za Nejlepší film roku
1960.

28. února v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
Mechanický pomeranč (A Clockwork Orange)
GB, 1971, 136 min., titulky.
Scénář a režie Stanley Kubrick 
Sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepování, násilí. 
Ocenění: New York Film Critics Circle. 

Tel. 577 914 180, www.zoolesna.cz

V říjnu loňského roku byla slavnostně otevřena nová domi-
nanta zlínské zoo - tropická hala Yucatan. Těšit se zde mů-
žete např. na lenochody, drápkaté opičky, krokodýly, želvy,
sladkovodní ryby a rejnoky. Zcela ojedinělá je flora haly, vy-
sázeno zde bylo téměř 2000 rostlin v zhruba 300 druzích.
V interiéru haly vás navíc zavedeme zpět do doby, kdy na
yucatanském poloostrově uprostřed nepropustného pralesa
vzkvétala civilizace Mayů. Do tropické haly můžete zavítat
každý den.
I v chladném období roku je v pavilonech nebo ve výbězích
k vidění téměř 220 druhů zvířat včetně nejatraktivnějších,
kterými jsou sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi, lachtani a tuč-
ňáci. Zkrátka Lešná ani v zimě nespí a rozhodně stojí za ná-
vštěvu. Z letošních přírůstků se můžete těšit např. na mlá-
dě medvěda ušatého, dvě žirafy Rothschildovy či malé
trnuchy skvrnité. 

Otevírací doba (listopad - březen): 
areál zoo 8.30 - 16 h, pokladna: 8.30 - 15.30 h
Vstupné:
dospělí 75 Kč, studenti, důchodci 65 Kč, děti 55 Kč
Sezonní slevy (platí v období od 1. 9. do 15. 4.):
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 30 Kč (neplatí pro

hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč

Program:
2. 2., 3. 2., 4. 2. - Za samé jedničky zadarmo do zoo
Každý, kdo se bude moci pochlubit samými jedničkami, popř.
vyznamenáním na vysvědčení, bude mít ve dnech 2. až 
4. února 2007 zajištěn volný vstup do zoo (tj. pátek, sobota,
neděle). Stačí pouze předložit vysvědčení v pokladně zoo.

26. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny v zoo
Každý všední den během jarních prázdnin se mohou děti tě-
šit na speciální program. Pro veřejnost budou zpřístupněny
prostory nového vzdělávacího centra v Tyrolském domě.
Pracovníci vzdělávacího oddělení zde připraví zajímavý pro-
gram, v němž si všichni budou moci vyzkoušet své biologic-
ké znalosti. Každý den bude věnován jednomu světadílu,
kromě zajímavých informací a soutěží se návštěvníci mohou
těšit i na ochutnávku exotického ovoce, koření či poznávání
různých druhů přírodnin. Drobné dárky čekají na každého
účastníka, navíc nejúspěšnější řešitel tematického kvizu zís-
ká na konci týdne atraktivní dárek od zoologické zahrady.
Doplňkem celého programu bude také velkoplošné promítá-
ní přírodovědných filmů.

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI
5. 2. - 23. 2. Pran
Slovo "pran" v češtině znamená život. Pod tímto názvem se
představí kolekce fotografií o životě v Bangladéši, které vy-

BAŤŮV MRAKODRAP

ZOO ZLÍN

tvořil fotograf Rudolf Koukol při svých cestách pro humani-
tární organizaci ADRA.

26. 2. - 16.3. Fenomén Ještěd
Slavný objekt vysílače a hotelu na Ještědu bude představen
fotografiemi, ale také předvedením části původního vybave-
ní fenomenální stavby. 
Výstavy jsou volně přístupné v pracovní dny od 7 do 17 ho-
din.

VÝSTAVA VE 2. ETÁŽI
5. 2. - 25. 2. Nezůstávej sama 
Fotografická výstava představující dvanáct žen, které muse-
ly bojovat s nádorovým onemocněním. Jsou zobrazeny na
snímcích vždy spolu s někým z jejich blízkých, díky jehož
pomoci mohly nelehkou situaci zvládnout. Ve spolupráci se
sdružením Mamma HELP.
Výstavu je možno navštívit zdarma denně od 7 do 22 hodin.

AKCE VE 2. ETÁŽI (volně přístupné)
7. 2. od 10 do 15 hodin 
Využijte svého práva na preventivní prohlídky 
Odborní lékaři během přednášek s tematikou prevence ra-
koviny prsu a prevence rakoviny děložního čípku poradí, jak
mají ženy nejlépe předcházet těmto závažným onemocně-
ním. 

EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.

Krajská nezisková organizace
Sídlo: Santražiny 4224, Zlín

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

Baby DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
Družstevní ulice - areál MŚ - Tel.: 737 675 844

6. 2. Masáže a cvičení kojenců a batolat - měsíční kurz
7. 2. Klubíčko - kroužek- motorický vývoj dětí od 1 roku
9. 2. Netradiční výuka angličtiny pro děti od 1 roku - kurz

- novinka
13. 2. Tancujeme s úsměvem - taneční kroužek pro děti od

3 let
19. 2. Loutkové divadlo pro děti
21. 2. Poradenská středa - anonymní poradna pro ženy, pro

rodiče - nutno objednat
23. 2. Psychoprofylaxe pro těhotné - porodní asistentka

Romana Gogelová - kurz
26. 2. Tvořivá herna pro rodiče s dětmi
Služby: hlídání dětí, herna, klub pro děti, poradenství, od-
borná knihovna, pc učebna, internet

Dětská mini diskotéka v IH Moskva se uskuteční 10. 2. 
Velká valentýnská show v IH Moskva se uskuteční 14. 2.

Taneční škola pro děti a mládež DOMINO,
tel. 603 508 153
Stále se můžete přihlásit do pohybových kurzů pro děti od 
3 let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, po-
hybová a taneční výchova pro nejmenší děti).

Dětský klub cestovatelů DOMINO,
tel. 739 141 082
25. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny - lyžařský tábor pro děti
a mládež od 6 do 17 let 

Klub pro děti, 
tel. 604 151 941
Otevřený klub pro všechny děti do 12 let 
- otevřený po, st, pá
14. 2. Valentýn
21. 2. Floorbalový turnaj - tělocvična Domino, Kolektivní

dům

Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083 

14. února v 19 h - Baťova vila
Komorní koncert - Stadlerovo klarinetové kvarteto
Složení: Aleš Pavlorek (klarinet), Svatoslav Točev (klarinet),
Igor František (klarinet, basklarinet) a Jiří Masný (basklari-
net).
Zazní skladby barokní, renesanční a klasicistní hudby. 

21. února v 18 h Baťova vila
Přednáška Ing. Michala Balíka - Pouť na Athos.
Zkušenosti a poznávání z cest na Athos. 

NADACE TOMÁŠE BATI

DOMINO

Únor  v  ku l tu ře



16

Únor  v  ku l tu ře
POČÍTAČOVÉ KURZY
- pro začátečníky. Výuka zahrnuje obsluhu počítače, zá-
klady Windows, všechny nejpoužívanější operace v progra-
mech Word a Excel, práce s Internetem a e-mailem, vše
prakticky na příkladech, individuální přístup učitele.

- mírně pokročilé. Výuka zahrnuje praktické využití
Outlook a další. 

ANGELICA STUDIO, 
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)
8. 2. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnostika na
EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů z konečků
prstů

15. 2. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdravot-
ních problémů pomocí vaší karmy, detoxikační programy

19. 2. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů meto-
dou návratu do minulých životů

Přednáška:
22. 2. E. Vohárová: Kolagen
Masáže - klasické, relaxační, aromatické.
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170
nebo v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail: jind-
ra.muzna@quick.cz 

KLUB PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
vás zve na hodiny společenství, které se konají v Domě kul-
tury, učebna 315 b, v úterý 13. 2. od 17 do 20 hodin.
Bližší informace na tel. 721 975 186 J. Halašková. 
Všichni jsou srdečně zváni.

ANGLIČTINA
pro děti od 2 do 9 let - otvíráme další kurzy. Novinka Hrátky
s angličtinou pro děti od 1 do 2 let. 
Tel.: 603 165 377, www.anglictinaprodeti.cz

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

KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 
V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Je zaměřen na zdokonalení v partnerské komunikaci, vhod-
ný i pro osamělé s problémem při navazování vztahů. 
Kurz začíná 27. 3. 

Každou první středu v měsíci od 15.30 hod. problematika
DOMÁCÍHO NÁSILÍ. Osobně, bez nutnosti se objednat, mož-
nost anonymity, zaručena mlčenlivost. 
Možný též telefonický nebo e-mailový kontakt. 

PŘÍRODNÍ LÉČENÍ PRO KAŽDÉHO
Léčím účinnou přírodní metodou různé zdravotní potíže fy-
zické i psychické.
Informace a objednávky denně na tel. 776 356 092.
K. Treiberová zasvěcuje do Reiki I, II i III. st., certifikát.

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
pořádá 15. 2. v 17 hod. přednášku "Čarovná moc rostlin."
Koná se v kinosále Centroprojektu, přednáší Petr Soldán.

PORADNA KLASICKÉ HOMEOPATIE, Sadová ul. 10
Vhodná pro chronické nemoci pro děti i dospělé.
Homeoterapie - vhodná pro psychické problémy člověka.
Služby poskytují profesionální homeopaté, členové České
asociace homeopatů.
Pouze objednávky, tel. 777 114 300, 608 123 411.

ASTROLOGICKÉ 
A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Máte už horoskop vašeho dítěte, víte, jak ho vychovávat, po
čem touží váš partner? Astrologické a psychologické pora-
denství doc. PhDr. Pavel Hlavinka, PhD. Odborné konzulta-
ce: práce, rodina, děti, osobní růst.
I. internát nad Obchodní akademií. 
Tel.: 775 111 051.

SPOLEČNOST ŽIVOT A ZDRAVÍ
ve spolupráci s církví Adventistů sedmého dne zve na další
cestopisnou přednášku - ZÁPADNÍ DOLOMITY. O zkušenos-
ti z výstupu se s námi podělí Petr Konečný v sobotu 3. 2.
v 16 hod. v sále modlitebny CASD Malenovice, Tyršova 1108
- vstupné dobrovolné.

Pokračujeme v setkávání O ČEM VŠEM JE BIBLE každou
první a třetí středu v měsíci na Drofě ve Zlíně. Vstup je vol-
ný, vstupné dobrovolné. 

RŮZNÉ

POBYTY PRO NEZADANÉ
Lyžování - Jeseníky - Rejvíz 24. 2. - 2. 3. 
Fotoseznamka, poradenství!
Informace: Agentura Harmonie, nám. Míru 61,
tel. 577 436 113, 602 779 579, 732 919 919, 
info@seznamka-harmonie.cz

STUDENTSKÝ KLUB "POD KÁNOÍ"
Sadová 149, Zlín, www.rr49.cz, kontakt: 608 030 591

5. 2. v 19.30 h - promítání filmu: Ztracená duše národa 6
12. 2. v 19.30 h - Přednáška na téma: Irák a postavení

křesťana v armádě. Přednáší Npor. Mgr.
Martin Vařeka

14. 2. v 19.30 h - Modlitební setkání Taizé.
26. 2. v 19.30 h - Křížová cesta nad městem.

SVĚTOVÝ BĚH HARMONIE
Výstava fotografií - 5. - 17. 2. v Academia Centru UTB
8. 2. v 19 h - Academia Centrum UTB
Evropou za sedm měsíců - promítání a přednáška
o Světovém běhu Harmonie, který se v loňském roce konal
také ve Zlíně. 
Vstup zdarma.
Bližší informace na tel. 732 677 189, www.worldharmony-
run.org/czechrepublic

MODLITBA, MANTRA, MEDITACE
13. 2. v 19 h - Academia Centrum UTB
Umění soustředit se nebo uvolnit se. Přednášce doplněné
cvičeními duchovního učitele Sri Chinmoye předchází kurz
meditace. 
Vstup zdarma.
Bližší informace na tel. 737 026 266

SONŽ, PORADNA PRO ŽENY 
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT v budově
Regina, Divadelní 6, v klubovně Katakomby od 15.30 do 
18 h každý 1. a 3. pátek v měsíci.

2. 2. Setkání s "babkou bylinkářkou".
O svých zkušenostech s účinky léčivých bylin přijde povídat
paní Alena Frajtová.

16. 2. O domácím násilí a institutu vykázání násilníka
budeme besedovat s koordinátorkou problematiky domácí-
ho násilí ve Zlínském kraji Jarmilou Hasoňovou.

AGENTURA VICTORIA
Bližší informace:
tel. 777 585 311 nebo zelinkova.lenka@centrum.cz
7. 2. Valentýnská ručně dělaná přáníčka
Naučte se vyrábět přání z hedvábí. Začátek v 16 hod.

22. 2. Vitrážové malování
Na kurzu se naučíte tuto techniku a zároveň si vyrobíte zá-
věsnou vitrážku do okna.
Začátek v 16 hod. Obě akce se konají v regeneračním a ma-
sérském centru Elisté, Vodní 105.

EZOTERICKÝ KLUB KA 
zve na přednášky a pravidelné setkávání každou středu od
17.30 h na tř. T. Bati 3772, info na tel. 731 109 568

7. 2. v 17.30 h - Povídání a hledání řešení problematic-
kých situací, v 18.30 Transmisní meditace 

14. 2. v 17.30 h - Jak žít každodenní radost ze života nám
poví léčitel J. Bartošek

26. 2. v 17.30 h - Cestou učedníka a systémem velkých
planetárních zasvěcení nás provede lektorka 
L. Kaletová. Možno i osobní konzultace astrologa - 
1 hod. za 200 Kč

TERAPIE, ODBLOKOVÁNÍ, PORADENSTVÍ
Alexandra Dubská, Kineziologie Světla
telefon: + 420 577 657 520, mobil: + 420 776 698 871

CARUSELL, ŠKOLA KINEZIOLOGIE SVĚTLA
nabízí semináře:
9. - 11. 3. POZNEJ SÁM SEBE - meditace - Sv. Hostýn

23. - 24. 3. PRACOVNÍ DÍLNA K SEMINÁŘI "Moudrost
Světla" (určeno pro absolventy III. stupně
Kineziologie Světla)

Připravujeme:
Meditační seminář: 7 PAPRSKŮ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA
Výukové semináře: Kineziologie Světla, Fenomén Světla,
Děti Světla (od 5 let)
Autor a lektor: Helena Zavadilová, Mistr Kineziologie Světla
Informace na tel. 577 657 517, 776 698 871, 775 332 319
e-mail: info@carusell.cz, http:/www.carusell.cz

FILATELISTICKÁ BURZA
V neděli 18. února od 7.30 do 11.30 hodin se koná filate-
listická burza v Domě kultury. Klubové výměnné schůzky
bývají pravidelně vždy v neděli od 8 do 11 hodin. Bližší 
informace obdržíte u Roberta Baziky, tel. 605 933 336.

1. 12. 2006 
Dagmar Třetinová, nar. 21. 8. 2006, Okružní
Tereza Gavalcová, nar. 25. 8. 2006, Podlesí
Vojtěch  Chudárek, nar. 23. 8. 2006, Kamenná
Veronika Kubíčková, nar. 17. 8. 2006, tř. T. Bati
Filip Jemelík, nar. 29. 7. 2006, Štefánikova
Alžběta Straková, nar. 25. 8. 2006, 

Fabiánka, Kudlov
Tomáš Hanáček, nar. 25. 8. 2006, Příkrá
František Valerián, nar. 17. 8. 2006, Lesní čtvrť
Adam Skala, nar. 15. 8. 2006, 

Chelčického, Malenovice
Adriana Kožíková, nar. 16. 8. 2006, Okružní
Jakub Jan Skřivánek, nar. 28. 8. 2006, 

Mezní, Příluky
Tereza Stránská, nar. 15. 8. 2006, Sv. Čecha, Prštné 
Hana Patinková, nar. 24. 8. 2006, Podlesí
Lucie Chludová, nar. 16. 8. 2006, Obeciny
Tereza Pšenčíková, nar. 28. 8. 2006, 
Simona  Egnerová, nar. 30. 8. 2006, 

Zlínská, Kostelec
Tereza Matulíková, nar. 29. 8. 2006, 

Chelčického, Malenovice
Adam Wild, nar. 24. 8. 2006, Mlýnská, Malenovice

8. 12. 2006
Eliška a Vojtěch Dudovi, nar. 22. 5. 2006, 

Lesní čtvrť
Jiří Czinege, nar. 28. 7. 2006, Věžové domy
Eliška Ondrášová, nar. 9. 9. 2006, Zálešná
Hana Císařová, nar. 30. 8. 2006, Nová, Malenovice
Tereza Čablová, nar. 17. 8. 2006, Příkrá
Klára Nedbalová, nar. 12. 9. 2006, Slunečná
Anna Majerová, nar. 2. 9. 2006, M. Alše, Prštné
Apolena Petrů, nar. 8. 9. 2006, Zálešná
Vincent Baďura, nar. 3. 9. 2006, Na Vrchovici
Jakub Soukup, nar. 14. 9. 2006, 

Masarykova, Malenovice
Sebastian Štach, nar. 21. 8. 2006, tř. T. Bati
David Mareček, nar. 10. 9. 2006, Podvesná
Móric Starý, nar. 1. 9. 2006, Mokrá, Mladcová
Jan Zatloukal, nar. 12. 9. 2006, tř. T. Bati
Tadeáš Pavlíček, nar. 5. 9. 2006, Benešovo nábřeží

1. prosince, radnice
Radek Macháň, Eliška Hlaváčková (Zlín, Zlín)
Jaroslav Ševčík, Lenka Orságová (Zlín, Zlín)

9. prosince, radnice
Vojtěch Mlýnek, Hana Filipovová (Zlín, Drnholec)
Zdeněk Moravec, Svatava Turková (Zlín, Návsí)

30. prosince, radnice
Miloud Rais, Jana Elšíková (Alžírsko, Zlín)
František Lysáček, Jana Novotná (Březová, Zlín)
Martin Trojan, Kateřina Trojanová (Zlín, Zlín)
Radek Hirš, Lenka Vaculíková (Zlín, Zlín)
Petr Walner, Marie Vaculová (Zlín, Zlín)

SŇATKY - PROSINEC 2006

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

JUBILANTI – ÚNOR 2007

90 let Marie Kélová         
Bedřich Baran       
Božena
Navrátilová   
Josef Růžička        
Oldřich Zapletal    
Michal Plánka       

91 let Marie Drašarová    
Anežka Malotová   
Marie
Machalíčková    
Rudolf Mikulík      
Helena
Pumprlová       
Ludmila Vlčková    
Josef Jetel          
Ferdinand 
Čagánek           

92 let Karel Biernat        
Oldřich Anděl        
Antonín Ott          
Božena Černá       
Oldřich
Hrabovský        
Soňa Skořepová     
Marie Uličná         

Eduard Kolařík      
Anna Suchá          
František
Zatloukal        
Josef Kruťa           
Božena Pojarová    
Oldřiška
Vaňharová        

93 let Marie Páníková     
Josefa Svobodová  
Josef Jorda

94 let Jarmila
Oulehlová      
Josef Vavruša        
Vlasta
Matulíková       

95 let Františka Fialová   
96 let Jan Bezděka         
97 let Josef Rusek          
98 let Filipína

Urbanová 

100 letFrantiška 
Drybčáková      

101 letFrantiška 
Tuswaldová  
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Od května 2005 je Zlín spolu se třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezi-
národního projektu Energy in Minds! 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 oby-
vatel 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.
Přímými účastníky projektu ve Zlíně jsou:
Statutární město Zlín, na jehož území je projekt realizován
Teplo Zlín, a. s., jako distributor tepla a teplé vody v centrální části města
Ekosolaris, a. s., jako přední tuzemský dodavatel systémů pro využití 

obnovitelných zdrojů energie
Zelené bydlení, obč. sdružení, jako organizátor české účasti v projektu 

a zástupce spotřebitelů
Nejdůležitějším účastníkem projektu je občan – at‘ už jako realizátor energeticky 
úsporných opatření, která se s finanční podporou EU rozhodne uskutečnit, nebo jako 
příjemce informací. 
Realizace investičních opatření se netýká celého Zlína, pouze místní části Louky 
a některých přilehlých lokalit. Přesné vymezení demonstrační oblasti najdou všich-
ni zájemci v brožuře, která je k dispozici v Informačním středisku v přízemí zlínské 
radnice, nebo na výše uvedených webových stránkách. 

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

rozvodu tepla a teplé vody, která byla zahájena v roce 1998. Z hlediska správného 
fungování systému, minimalizace provozních nákladů a bezporuchového provozu to 
byla etapa nejdůležitější. 
Na vstupy do jednotlivých stanic byly osazeny regulátory diferenčního tlaku a prů-
toku. V jednotlivých stanicích byla provedena změna zapojení ohřevu teplé vody 
a v hydraulicky nejslabším místě byl instalován snímač diferenčního tlaku, který 
řídí provoz cirkulačních čerpadel v hlavní stanici. Těmito opatřeními byly vytvoře-
ny podmínky pro snížení čerpací práce a tedy úsporu elektrické energie na pohon 
čerpadel. Snížením teploty výstupní topné vody do venkovních rozvodů došlo i ke 
snížení tepelných ztrát. Mimo to se zlepšily podmínky pro správnou funkci regulace 
v jednotlivých objektových předávacích stanicích. To se projevuje nejen menšími 
výkyvy teploty topné a teplé vody za výměníkem, ale i prodloužením životnosti re-
gulačních ventilů a snížením hlučnosti v domech. 
Za období červen až listopad bylo jen těmito opatřeními dosaženo ve srovnání se stej-
ným obdobím předcházejícího roku 5 % úspory tepelné energie v ceně 114 472,- Kč
a 38 % úspory elektrické energie k provozu čerpadel v ceně 39 389,- Kč.
V další fázi projektu se budou aktivity Tepla Zlín rozvíjet dvěma směry:

1) Sledováním a upřesňováním provozního režimu na sídlišti Podhoří v průběhu 
celého roku. Cílem je nastavit optimální provozní parametry a tím dále snižovat 
náklady na rozvod tepla. Předpokládá se osazení měřiče tepla na sekundární 
straně výměníků v hlavní výměníkové stanici.

2) Řešením obdobného úkolu v jiné lokalitě města s využitím poznatků získaných 
na Podhoří, samozřejmě doplněných o další technologické změny.

Cílem těchto opatření je jednak snížení energetické náročnosti a zvýšení provozní 
spolehlivosti systému zásobování teplem, jednak vytvoření podmínek pro snižování 
spotřeby tepla v jednotlivých domech.
Někomu by se mohlo zdát, že snižování spotřeby tepla je v rozporu s náplní činnosti Tep-
la Zlín. Společnost by přece měla mít zájem na co největším objemu dodávaného tepla. 
Ano, tento záměr skutečně má, nechce jej však realizovat na úkor odběratelů. Zájmem 
společnosti je zkvalitňovat služby v dodávce tepla pro vytápění a výrobu teplé vody 
a tím získávat další odběratele. Zde se scházejí ekonomické zájmy Tepla Zlín se záměry 
projektu Energy in Minds! Není žádným tajemstvím, že centrální zásobování teplem je 
energeticky, ekonomicky i ekologicky výhodnější než provoz lokálních topeništ‘.  

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU

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

HLAVNÍ VÝSLEDKY 1. ROKU REALIZACE PROJEKTU – Teplo Zlín, a. s.
V rámci projektu Energy in Minds! je klíčovou aktivitou Tepla Zlín optimalizace sou-
stavy centrálního rozvodu tepla. V mezinárodním konsorciu projektu spolupracuje 
na tomto úkolu především s partnerskými organizacemi Stadtwerke Neckarsulm 
(Německo) a Falkenberg Energi AB (Švédsko).  
To hlavní se v roce 2006 odehrávalo na sídlišti Podhoří. Těžištěm činností byla opti-
malizace provozu hlavní výměníkové stanice i jednotlivých stanic v domech a hyd-
raulické vyvážení celého systému. Šlo o třetí fázi komplexní rekonstrukce systému 
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EKOLOGIE NA ZLÍNSKU
G l o b á l n í  r o z v o j o v é  v z d û l á v á n í

"Každé tři vteřiny na naší planetě umírá v důsled-
ku extrémní chudoby jedno dítě - z hladu, kvůli ne-
dostatku vody nebo na nemoci, kterým lze předchá-
zet."

Toto sdělení, umístěné na internetových stránkách
koalice českých nevládních a neziskových organizací
"Česko proti chudobě", vyvolává celou řadu reakcí.
Skutečnost, že za dva týdny odejde více dětí, než má
Česká republika obyvatel, spoustu z nás šokuje nebo
přinejmenším překvapí. Protože však o problematice
nemáme dost informací a neznáme příčiny a souvis-
losti toho, proč se tak děje, s lítostí v srdci nakonec
bezradně pokrčíme rameny.

O změnu tohoto postoje se snaží tzv. globální roz-
vojové vzdělávání. V České republice ještě není úpl-
nou samozřejmostí, ale ve vyspělých zemích se již 
úspěšně rozvíjí. Globální vzdělávání se dotýká široké
škály soudobých problémů. Vysvětluje, jak dochází
k výše zmíněnému fenoménu chudoby, vysoké úmrt-
nosti vlivem nakažlivých chorob, či nedostupnosti zá-
kladního vzdělání v některých rozvojových zemích.
Zabývá se také udržitelností životního prostředí, "fé-
rovým" obchodem, populačním vývojem, lidskými
právy a konflikty uvnitř států a mezi nimi. Tato forma
vzdělávání proniká stále více do školních osnov, vzdě-
lávání pedagogů a volnočasových aktivit mládeže.
Jeho snahou je vést studenty k porozumění základ-
ním problémům soudobého světa, k vytváření vlast-
ních názorů na ně a k rozvoji schopností podílet se na
jejich řešení.

Zásluhou obecně prospěšných společností se o ži-
votě a důsledcích rychle se měnícího propojeného
světa dozvídá formou seminářů i široká veřejnost.
Jednou z takových společností je Člověk v tísni.
Kromě vydávání bulletinů, intenzivní komunikace
s médii, pořádání výstav a besed se jí také podařilo

zprovoznit informačně bohaté internetové stránky.
Snahou společnosti je posílit vnímání České republi-
ky jako dárcovské země, jež je připravena pomáhat
rozvojovým zemím.

Dosud největším projevem "globální uvědomělosti"
a zároveň největším projektem upozorňujícím na glo-
bální problémy je v ČR kampaň Česko proti chudobě.
Zapojilo se do ní přes třicet neziskových organizací
z celé ČR, zabývajících se humanitární a rozvojovou
pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organiza-
cemi, jež se věnují otázkám mezinárodního obchodu
a zadlužení, gender problematice a životnímu pro-
středí. Po vzoru kampaní organizovaných občanskou
společností ve Velké Británii byla kampaň Česko pro-
ti chudobě zahájena v druhé polovině roku 2005 pou-
ličními akcemi po městech celé České republiky.

Kampaň si do roku 2015 klade za cíl osm rozvojo-
vých cílů zahrnujících všechny závažné problémy, jež
jsou rovněž hlavními tématy globálního rozvojového
vzdělávání. Patří mezi ně odstranění extrémní chudo-
by a hladu, zajistit, aby děti kdekoli na světě mohly
dokončit základní školu, snížit dětskou úmrtnost,
zlepšit zdraví matek, zastavit a zvrátit šíření závaž-
ných onemocnění, zajistit udržitelný stav životního
prostředí a řešit specifické potřeby nejméně rozvinu-
tých zemí.

V rámci Týdne ke Dni Země od 16. do 22. dubna
2007 připravuje program o globální tematice
i Ekocentrum Čtyřlístek. Zájemci o tuto problematiku
se mohou bližší informace dozvědět v dubnovém čísle
Magazínu Zlín.

Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Ekoporadna, II. budova Městského divadla ve Zlíně
Tel.: 577 636 314, e-mail: eko4listek@seznam.cz

www.eko.ecn.cz

Kde najdete obchody a sluÏby?
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ KREJČOVSTVÍ  
Zakázkové šití dámských a pánských oděvů,

obleky, kostýmy, kabáty, plesové šaty.
Zakázkové šití kožených oděvů, opravy odě-

vů, nadměrné velikosti.
Ulice U Splavu 2445, 
tel.: 603 194 705, 577 212 664
Otevřeno:
Po - pá  11 - 18 hod., so  9 - 12 hod.

EVLA - Eva Vráblíková 
a Vladimíra Segeťová  

Úpravy všech oděvů, krácení sukní a kalhot
do dvou dnů bez příplatku. Provozovnu najde-
te v hotelu Moskva, nám. Práce 2512, 4. etáž,
dveře čís. 420. 

Otevřeno od 9 do 16 hodin, tel. 577 560 420

ŠICÍ STROJE - Miroslav Kováč
Prodej za internetové ceny na Prioru ve

Zlíně, I. poschodí
Prodej. doba: Po-pá 9-12 13-18 h, so 9-12 h.
Tel. 577 211 256, kl. 234
Opravy - Zlín, Zálešná V/1309, 
tel. 577 433 591, mob. 732 561 858, 
www.sicistroje.zde.cz, 
e-mail: sici-stroje@Quick.cz 

BYTOVÝ ARCHITEKT 
- ing. Miroslav Kováč
Obytné místnosti, chodby, kuchyně, barev-

ný program bytu, vizualizace.
Vkusně, levně. 
Kontaktní tel.: 605 165 367, 
www.bytovyarchitekt.eu
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Chcete se přihlásit
na střední školu?

Obchodní akademie T. Bati a VOŠE vypisuje
následující termíny přihlášek:

- bakalářské studium 28. 2.
- na střední školu 15. 3. (na obory všeobecná

obchodní akademie, cestovní ruch a mezinárodní
obchod)

- vyšší odborná škola ekonomická  31. 5.
Zároveň se omlouváme čtenářům, že v minulém

čísle na str. 20 bylo v titulku chybně uvedeno, že
tato škola nabízí také magisterské studium.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
EMILA ZÁTOPKA

Štefánikova 2701
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY TÉTO ŠKOLY SE KONÁ 

V PÁTEK 9. 2. OD 13 DO 18 HODIN.
S sebou vezměte svůj občanský průkaz a rodný

list dítěte.
Škola svým žákům nabízí:
• Možnost rozšířené výuky tělesné výchovy od

4. tříd (plavání, lední hokej) a od 6. tříd (atletika)
• Výuku tělesné výchovy ve dvou tělocvičnách

a sálku se zrcadly
• Specifickou sportovní přípravu ve Zlínských

lázních, Stadionu mládeže, Zimním stadionu 
L. Čajky

• Výuku informatiky v počítačové učebně
• Sportovní kroužky (vybíjená, sportovní hry,

cvičení s míči)
• Výuku jazyka anglického od 3. ročníku, od 

6. ročníku doplněnou hodinami konverzace 
• Soukromou výuku jazyka angl. již od 1. třídy
• Plavecké kurzy, lyžařský výcvik a sportovní

soustředění
• Odbornou péči dyslektické asistentky pro dě-

ti s integrací a poruchami učení
• Možnost využití školní družiny
• Výuku dopravní výchovy na speciálním hřišti

v Malenovicích
Tělesnou výchovou a sportem učíme žáky

využívat svůj volný čas.
Kontakty: tel. a fax: 577 439 068, 
Dr. Horníková: 776 003 132
e-mail: zsstef4@zlinedu.cz, www.zsez.zkedu.cz 

Dr. M. Horníková, zástupkyně ředitele

Z Á P I S
dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok

2007 - 2008 se koná
9. ÚNORA 2007 OD 13 DO 18 HODIN
vyjma ZŠ Zlín, Kvítková 4338, kde se zápis

uskutečnil 15. ledna 2007, jak bylo uvedeno
v minulém čísle. Bližší podrobnosti budou uve-
deny na plakátech a letácích, které budou vyvě-
šeny v aktuálním termínu na jednotlivých zá-
kladních i mateřských školách. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ
dětí k předškolnímu vzdělávání do mateř-

ských škol ve Zlíně pro školní rok 2007 - 2008
je možné v příslušných mateřských školách
v termínu od 16. 4. 2007 do 20. 4. 2007. 

Vážení čtenáři, podívejte se, prosím,
dobře na fotografii u tohoto textu.
Ano, na snímku je zlínská občanka -
stoletá paní Malotová. Jméno, které
hrdě nese po dlouhou řadu let, patří
ke zlínským legendám. Žena, která
spolu se svými blízkými zasvětila celý
svůj život něčemu, co patří bezesporu
k evropským tradicím - totiž kvalitním
službám pro lidi v podobě cukrářství,
kavárenství atd. Zlínská cukrárna
a poté i kavárna známá jako
"U Malotů" patřila vždy ke značce pr-
votřídní kvality. Snad až do té doby,
než vše, co manželé Malotovi spolu

krůček za krůčkem vybudovali, bylo
zabaveno, znárodněno a oni sami se
na několik let ocitli ve vězení jako bur-
žoazní nepřátelé naší vlasti. Jejich
vlastní děti zůstaly bez rodičů u pří-
buzných, kteří je vychovávali. Možná -
pokud by nedošlo k násilnému a ne-
citlivému přerušení podnikání v ob-
lasti služeb - mohl být Zlín známý ne-
jenom prostřednictvím jména Baťa,
ale - stejně jako Sacher ve Vídni -
i jménem Malota.

Když jsem paní Malotové gratulova-
la k výjimečnému životnímu jubileu,
žasla jsem nad její vitalitou, pamě-

tí, která nevynechala
žádnou podrobnost ve
vzpomínkách, jejím
zájmem o věci veřejné
stejně jako kritickým
pohledem na úroveň
některých zlínských
restaurací. 

Bylo pro mne ctí
setkat se s jednou ze
zlínských legend, se
skutečnou dámou se
vším všudy, s paní
Malotovou. 

Ještě jednou (a snad
za vás za všechny)
přeji zdraví, optimis-
mus a dobré lidi ko-
lem. Irena Ondrová

EEmmíílliiee  MMaalloottoovváá  oossllaavviillaa  110000  lleett

Prestižní stipendium od společnosti
L’Oréal získala v lednu tohoto roku pra-
covnice Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
doc. ing. Berenika Hausnerová, Ph. D.
Je proděkankou Fakulty technologické
a vědeckou pracovnicí jednoho z nejlep-
ších výzkumných týmů na světě,
Centra polymerních materiálů, který
působí pod vedením rektora univerzity
prof. ing. Petra Sáhy, CSc. Docentka
Hausnerová byla jednou ze tří laureá-
tek stipendia, jehož cílem je podpora
mladých vědeckých pracovnic (do 35
let) při realizaci vědeckého výzkumu. 

Stipendijní program probíhá pod hes-
lem "Svět potřebuje vědu a věda potře-
buje ženy". Společnost L’Oréal jej orga-
nizuje ve spolupráci s Českou komisí
pro UNESCO a Akademií věd ČR. V če-

le hodnotící komise zasedla prof. RNDr.
Helena Illnerová, DrSc, bývalá předsed-
kyně Akademie věd ČR. Do soutěže by-
lo přihlášeno 38 projektů a dle vyjádře-
ní poroty nejméně sedm z nich dosáhlo
nejvyšší úrovně. 

"Zájemci o studium na UTB ve Zlíně
by měli zprávu o úspěchu naší vědecké
pracovnice zaregistrovat jako další dů-
kaz kvality Fakulty technologické.
Studenti ze Zlínska nemusí za kvalit-
ním vzděláním dojíždět do velkých měst
a zvyšovat tak finanční náklady na své
studium. Zajímavé a perspektivní obo-
ry, po jejichž absolutoriu nebudou mít
problémy s uplatněním, jim nabízíme
i u nás," ujistil rektor prof. ing. Petr
Sáha, CSc. 

Mgr. Jana Brázdilová

47. ples Gymnázia Zlín
V sobotu 17. 3. se v prostorách IH MOSKVA

ve Zlíně uskuteční 47. reprezentační ples
Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť. Vstupenky
v hodnotě 200 Kč je možno objednat od pon-
dělí 12. 2. u Mgr. Pavla Simkoviče, tel. číslo
577 585 517, e-mail: simkovic@gymzl.cz nebo
prostřednictvím www.gymzl.cz. K tanci a po-
slechu bude hrát skupina Showband, dále vy-
stoupí členové taneční školy A. Mědílka a TK
Fortuna.

Srdečně zveme rodiče, absolventy a všechny
příznivce naší školy.

DOCENTKA ZÍSKALA PRESTIŽNÍ STIPENDIUM

16. ZŠ se zapojila mezi 50 škol v ČR
do ověřovací studie výchovného pro-
gramu pro žáky 1. - 5. tříd "Normální
je nekouřit", který byl iniciován Ligou
proti rakovině Praha a vytvořen peda-
gogickou a lékařskou fakultou Masa-
rykovy univerzity Brno.

Děti se s problematikou kouření se-
znamují formou pohádkového příbě-
hu, samostatně nebo ve skupině plní
různé úkoly, kvízy, hrají scénky.

Program přispívá k formování pozi-
tivního postoje ke zdravému způsobu
života, k postupnému formování od-

povědného přístupu ke svému zdraví,
ke snížení počtu dětí vystavených 
pasivnímu kouření, k získání poznat-
ků a dovedností, jak si chránit své
zdraví.

Cílem působení programu je, aby
děti pokládaly zdraví za jednu z nej-
důležitějších životních hodnot. Tento
cíl je i součástí programu školy, která
je zařazena do Sítě škol podporujících
zdraví.

Mgr. Alena Otáhalová,
učitelka ZŠ Zlín

Okružní 4658 (16. ZŠ) 

Primární prevence kouření již od 1. tříd
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Píše se rok 2007. Je neuvěřitelné, jak rych-
le plyne čas a s ním i události, jež se zapíší
nesmazatelně do bohaté historie přední čes-
ké divadelní scény Městského divadla Zlín.
Stále v nás doznívají ohlasy uplynulého roku,
jubilejní šedesáté sezony a jubilea otevření
zlínské profesionální divadelní scény s pro-
gramovou nabídkou, kterou přijala široká di-
vadelní veřejnost spolu s odbornými kruhy
s nevídanými ohlasy a ovacemi. Za všechny
připomeňme inscenace Figarova svatba,
Mistr a Markétka, Muž z kraje La Mancha,
Zkrocení zlé ženy, R.U.R., Smrt Hippodamie
a nejnovější Limonádový Joe. Stejného úspě-
chu dosáhlo zlínské divadlo všude tam, kde
bylo pozváno k hostování. Jen pro oživení -
na scénách národních divadel v Praze
a v Bratislavě, na prestižních divadelních fes-
tivalech v Praze, v Pardubicích, v Brně,
v Hradci Králové, ve Zvolenu na Slovensku
a v Českém Těšíně. Největšího úspěchu do-
sáhlo zlínské divadlo v Portugalsku na diva-
delním festivalu v Aldmadě - Lisabonu, od-
kud si přivezlo vavřín vítězů za vystoupení
s inscenací Válka mezi rozmarýnem a majo-
ránkou v režii Františka Listopada. 

Skvělou vizitkou umělecké, hospodářské
a provozní činnosti divadla je i pozitivní hos-
podářský výsledek divadla za rok 2006.
Divadlo dosáhlo nejvyšší návštěvnosti diváků
od roku 2000. S průměrem téměř 520 diváků
na jedno představení patří k nejúspěšnějším
divadelním scénám v České republice.

Kvalitní výsledky zlínského divadla při-
nesly řadu nominací i ocenění. V anketě kri-
tiků 2007 jsou to nominace - divadlo roku
2006, nejlepší inscenace roku 2006 Smrt
Hippodamie v režii J. A. Pitínského, nejlepší
ženský herecký výkon roku 2006 Heleny Čer-
mákové za titulní roli v inscenaci Smrt
Hippodamie. Velké pocty se dostalo herečce
Heleně Čermákové od Kolegia herecké asoci-
ace, která ji zařadila do užší nominace na
nejprestižnější ocenění Ceny Thálie 2006 za
titulní roli v inscenaci Smrt Hippodamie.
Pozoruhodný umělecký a inscenační melo-
dram Smrt Hippodamie neušel pozornosti
České televize Praha, která natočila záznam
tohoto představení ve dnech 20. a 21. ledna,
a který by měl být odvysílán ČT v březnu, při-
bližně týden před udělováním Cen Thálie
v Národním divadle Praha. Při příležitosti na-
táčení záznamu Českou televizí předal oceně-
ní Rady Zlínského kraje za významný umě-
lecký přínos - Smrt Hippodamie - tvůrcům
a řediteli Městského divadla Zlín hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš.

Na prahu roku 2007 může divadlo před-
stoupit před veřejnost s čistým štítem. S po-
korou i odhodláním chce obstát i v nejbližší
budoucnosti. Vždyť se přiblížilo i další jubile-
um divadla - 40 let od otevření nové budovy,
které si na sklonku roku s diváky rádo při-
pomene. 

Přijměte naše pozvání, rádi budeme Vašimi
hostiteli. Antonín Sobek, ředitel MDZ

DOPORUČUJEME

Z velké spousty zajímavých inscenací, kte-
ré nabízí v únoru Městské divadlo Zlín, jsme
pro vás vybrali několik zajímavých aktivit:

William Shakespeare - KRÁL LEAR - so-
bota 3. února v 19 hodin ve Velkém sále

Zatím poslední premiérou v Městském di-
vadle Zlín bylo lednové uvedení Krále Leara. 

Takřka na den přesně se na zlínský reper-
toár po dvaceti osmi letech vrátila jedna

z největších Shakespearových tragédií, v níž
před mnoha lety v režii Aloise Hajdy exceloval
Roman Mecnarowski v roli Krále Leara, Ivan
Kalina v roli Blázna a mnozí další.

Tentokrát je Králem Learem Dušan Sitek.
Jeho dcerami jsou tentokrát Helena Čermá-
ková, Romana Julinová a Kateřina Liďáková.
Shakespearova tragédie Král Lear však nabí-
zí mnoho dalších velkolepých hereckých pří-
ležitostí. Paralelou k osudu Leara je Glostr,
který také na vlastní kůži poznává, co způso-

bí zrada dětí. Tato postava je velkou příleži-
tostí pro Pavla Leicmana, který si - pro při-
pomenutí - zahrál v Hajdově inscenaci
Edmunda, Glostrova nemanželského syna.
Ztělesněním rafinovaného zla v postavě
Edmunda bude tentokrát Pavel Vacek a prá-
voplatného Glostrova syna Edgara sehraje
Tomáš Stolařík. Nepřehlédnutelné v Lea-
rově tragédii je však také jakési Learovo alter
ego - Šašek. Jeho neobvyklé ztvárnění uvidí-
te v podání Gustava Řezníčka.

Alexandr Nikolajevič Ostrovský - KDO
HLEDÁ, NAJDE - středa 14. února v 17 ho-
din ve Velkém sále

Pokud patříte k těm, jimž více vyhovuje za-
čátek představení v odpoledních hodinách,
doporučujeme právě vám tuto komedii.

Michajlo Balzaminov má jediný cíl - boha-
tě se oženit. Tvrdí, že to není z chamtivosti,
nýbrž proto, že má "ušlechtilé city". 

Kdo hledá, najde je komedie nesmírně zá-
bavná. Je o lidech, kteří si myslí, že nalezli
štěstí, ale přitom spíše sami vlezli do pasti
svého přízemního chtění. Je nabíledni, že
k zasmání i k zamyšlení nám poskytují hod-
ně příležitostí...

V hlavní roli se opět zaskvěl oblíbený
Radovan Král, dále hrají Milena Marcilisová,
Jana Tomečková, Drahomíra Hofmanová j. h.,
Zdena Kružíková, Radoslav Šopík, Petra
Hřebíčková, Tamara Komínková a Tereza
Martinková. 

XVII. PLES V DIVADLE
K vrcholům plesové sezony patří už dlouho

Ples v divadle. Letos se koná už po sedm-
nácté, a nutno říci, že bývá s velkým předsti-
hem vyprodán. Jak by také ne, když kromě
dobré hudby k poslechu a tanci nabízí zú-
častněným i dobrou zábavu. Hrát budou
hned dvě kapely: Four Glasses se zpěvačkou
Hanou Šebestovou a Cimbálová muzika Réva.

Začátek této velké společenské události je
v 19 hodin, půl hodiny nato ples zahájí ředi-
tel divadla Antonín Sobek s primátorkou
Zlína Irenou Ondrovou. Moderátory večera

budou herci Kateřina Liďáková a Radovan
Král.

Letošní program s názvem Bylo, nebylo...
připravil Dušan Sitek. Účinkovat v něm bu-
dou herci Městského divadla Zlín a hosté
z Hvozdné. 

Dobré jídlo, pití, hudba v reprezentativním
prostředí divadla určitě dobře naladí přítom-
né, kteří mohou v půlnočním losování vyhrát
hlavní cenu v tombole.

Těšíme se na shledanou v sobotu 
10. února od 19 hodin.

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Z MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN

Od začátku nové sezony nabízí zlínské di-
vadlo několik novinek. V termínu zhruba čtr-
náct dní před premiérou se ve Velkém sále
konají sobotní Otevřené zkoušky a vždy 
ve středu v týdnu před premiérou zase
Klevetivé středy.

Otevřené zkoušky mají divákům umožnit
nahlédnout do divadelní dílny v době, kdy se
na chystané premiéře "finišuje". Mohou tak
vidět ve Velkém sále při práci režiséra, herce
ještě v civilu, "pilování" některých pasáží
předtím, než vše zhlédnou v lesku premiéro-
vého večera. Ladí se hudební složka, domlou-
vají se detaily a dopracovávají scény. 

Dosud se konaly tři Otevřené zkoušky -
k westernovému muzikálu Limonádový Joe,
komedii Kdo hledá, najde a tragédii Král Lear.
Stále více diváků využívá této zajímavé na-
bídky, takže účast má stoupající tendenci.
Také v únoru máte možnost této příležitosti
využít: Otevřená zkouška inscenace Cesta do
Ameriky lodí i artéskou studnou se usku-
teční v sobotu 3. února v 10 hodin ve
Velkém sále.

Klevetivé středy se můžete zúčastnit 
v 1. patře Knihkupectví Archa. Zájemci do-
stanou možnost pobesedovat nejen s tvůrci
inscenace, ale také s herci, poslechnout si
mohou i hudební ukázky. Klevetivé středy se
konaly již ke všem výše zmíněným premié-
rám a dlužno říci, že pokaždé odcházeli divá-
ci z Archy nadmíru spokojeni a s nepřeber-
ným množstvím zážitků, jež jim připravilo
vyprávění známých tváří divadla. Na
Klevetivé středě před Vánocemi si navíc ještě
pochutnali na cukroví, které vlastnoručně
upekla a divákům nabídla herečka Jana
Tomečková.

Klevetivá středa k premiéře Cesta do
Ameriky lodí i artéskou studnou se usku-
teční v Knihkupectví Archa ve středu 
21. února v 17 hodin.

Zakládá se nová tradice
- VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ
Koncem prosince loňského roku se v Di-

vadélku v klubu uskutečnila zajímavá novin-
ka - Vánoční tržiště. Umělecký soubor uspo-
řádal vánoční večírek, na němž se m.j. dražily
předměty, které donesli pracovníci divadla.
Přestože v předvánočním shonu byli všichni
divadelníci hodně unavení (bylo po prosinco-
vé premiéře, zkoušelo se už na lednové pre-
miéry, konala se slavnostní derniéra melo-
dramu Smrt Hippodamie, byl Mikuláš a další
akce), dopadlo vše více než dobře. Výnos
z dražby činil více než 10 tisíc korun, které
předal ředitelce Dětského domova se ZŠ ve
Vizovicích Evě Čapkové při posledním před-
stavení loňského roku umělecký šéf divadla
Dodo Gombár.

KKLLAADDNNÉÉ  OOHHLLAASSYY  DDIIVVÁÁKKŮŮ  II   OODDBBOORRNNÍÍKKŮŮ
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Jednou z priorit společnosti Zlínská
vodárenská - vašeho dodavatele vodá-
renských služeb a člena skupiny
Veolia Voda - je vést děti a mladé lidi
prostřednictvím konkrétních úkolů
a projektů k respektu a odpovědnosti
k životnímu prostředí. 

Po velkém úspěchu, se kterým se
setkaly v předchozích třech letech me-
zinárodní soutěže "Pergamen kolem
světa", "Vlajky kolem světa" a "Vy-
mysli, jak zlepšit svět", v nichž vyjádři-
ly tisíce dětí z celého světa své vzkazy
na ochranu životního prostředí a zdra-
ví, přichází společnost Veolia Envi-
ronnement ve spolupráci s Muzeem
Branly v Paříži s další výchovně 
vzdělávací kampaní Masky kolem
světa, které se mohou zúčastnit děti
ve věku od 8 do 11 let. Kampaň se ko-
ná v rámci Desetiletí OSN pro výchovu
a udržitelný rozvoj ve spolupráci
s UNESCO. 

Jen v okrese Zlín se přihlásilo 
na třicet třídních kolektivů, které
čítají hodně přes osm set dětí.
Přihlášení do soutěže je již uzavře-
no. V rámci ČR se přihlásilo 202 tříd
a 4222 dětí, což je rekordní účast
v historii soutěže. V letošní soutěži
mají děti za úkol ztvárnit vztah člo-
věka a přírody tak, že namalují ob-
rázek masky a napíší krátký příběh.
Průvodcem v soutěži bude dětem zá-
pisník plný informací a nápadů,
v němž děti skrze legendy, mýty,
zvyky a rituály poznají charakteris-
tické činnosti pro národy různých
světadílů. 

Obrázky a příběhy tříd budou vyhod-
noceny v regionálních kolech a kole ce-
lostátním. Projekt nejúspěšnější třídy
z každé země bude u příležitosti
Světového dne životního prostředí a týd-
ne pro výchovu k udržitelnému rozvoji
UNESCO v prvním červnovém týdnu vy-
staven v Muzeu Branly v Paříži.

Zástupci vítězné třídy se zúčastní
slavnostního otevření výstavy a mezi-
národního setkání dětí v Paříži, kde
pro ně bude připraven zajímavý pro-
gram.

Helena Koutná,
Zlínská vodárenská, a.s.

LLeeššeettíínnsskkýý  ffaaššaannkk
Hospůdka U Kovárny a Galerie Váp

pořádají již tradiční 8. ročník Leše-
tínského fašanku. Koná se v sobotu 
17. 2. od 10 hodin na ulici Lešetín I.
Vystoupí zde folklorní soubory, bude se
pochovávat basa, uskuteční se průvod
masek, soutěž o nejlepší příchozí mas-
ku a další zajímavosti. Pro návštěvníky
je připravena domácí zabíjačka, pivní
stan, kolotoč pro děti i výstava obrazů
zlínských výtvarníků. V průběhu pro-
gramu vystoupí soubory a kapely
Vonička, Banjo Gang, Jazzzubs,
Cadillac Band a Combo strýca Ahmeda.

Každý kostým dostane grilovanou
klobásu zdarma.

MASKY KOLEM SVĚTA

Známá slavičínská nadace vzpomněla
před nedávnem desáté výročí založení.
Letos tedy už jedenáctým rokem vše-
stranně udržuje a šíří ušlechtilé ideje své-
ho zakladatele pana Pivečky. Za pomoci
občanů, podnikatelů a vedení měst a obcí
na Zlínsku podporuje výchovu a vzdělává-
ní mládeže a tím regionální ekonomiku,
lidovou kulturu a místní tradice, chrání
přírodu a udržuje zdravé životní prostře-
dí, a při tom nezapomíná na vlídné mezi-
lidské vztahy. Má za sebou kolem 150
různých projektů, do kterých vložila 1,9
mil. korun. K těm největším patří progra-
my Vzdělávacího střediska Nadace J. P.
s nabídkou bezplatných kurzů pro zájem-
ce všeho věku, zvláště z cílených sociálně
znevýhodněných skupin jako jsou neza-
městnaní, děti z dětských domovů, lidé

různě handicapovaní nebo ženy na mateř-
ské dovolené. 

Situace je dnes jiná než před deseti le-
ty, nadace může svoji rozsáhlou činnost
provozovat jen za podpory a finanční po-
moci dárců. A právě oni z velké části po-
cházejí ze Zlína. Jsou jimi všechny insti-
tuce spojené s tradicí Baťových závodů,
magistrát, Rotary Club Zlín, mnoho zdej-
ších firem a podnikatelů, známých osob-
ností i jednotlivých občanů. Nadace si
každé částky velmi váží a děkuje. Pro dal-
ší měsíce a roky má hodně plánů, jak dál
pomáhat druhým, zejména mladé genera-
ci. Odkaz známého obuvníka Jana
Pivečky, od jehož úmrtí uplynuly v lednu
tři roky, tak přičiněním obou stran stále
žije a má své následovníky.

- or -

Nadace Jana Pivečky má podporu

ČČEESSKKÝÝ  ČČEERRVVEENNÝÝ  KKŘŘÍÍŽŽ
organizuje již od ledna 2007 školení

první pomoci firmám a podnikatelům
podle Zákoníku práce v rámci bezpeč-
nosti práce. Objednávku je možno za-
slat na adresu: ČČK Zlín - Oblastní
spolek Zlín, Potoky 3314, Zlín 760 01.
Tel.: 577 210 607.

ČČK Vás zve na VIII. SPOLEČENSKÝ
PLES, který se koná 17. 2. 2007.
Začátek je ve 20 hod. v Kongresovém
sále Interhotelu Moskva.

Dny plné her
DESKOVÝCH

Centrum Nadání společně s Men-
sou ČR pořádají ve dnech 9. a 10.
března v ZŠ Malenovice, tř. Svobody
Dny plné her deskových i jiných.
Chybět nebude ani možnost pedago-
gicko-psychologické diagnostiky.

Více informací na: 
tel.: 777 893 315, 
www.centrumnadani.cz; 
www.mensa.cz (SK)

SSkkiiffeessttiivvaall  RRaazzuullaa
Na sobotu 17. února pořadatelé Film

Festivalu Zlín a Ski areál Razula 
připravili pro všechny děti i rodiče 
1. předfestivalové překvapení - celo-
denní lyžovaní s karnevalem na sněhu
a se spoustou zábavy a soutěží.

Akce se bude konat od 9 hod. ve Ski
areálu Razula ve Velkých Karlovicích.
Pro všechny účastníky, kteří se přihlá-
sí do některé z přichystaných soutěží,
bude lyžování a občerstvení ZDARMA.
Dopolední program, určený především
pro menší děti, bude probíhat u hotelu
Horal a odpoledne, které bude věnová-
no teenagerům a dospělým, se usku-
teční na nedalekém svahu Razula.

Připraven je bohatý program s lyžo-
váním, soutěžemi, projekcemi filmů,
rychlými auty, filmovými postavička-
mi, profesionálními lyžaři, ohňostro-
jem a samozřejmě občerstvením pro
všechny.

Přijeďte za námi, těšíme se na vás!
Více informací a podrobný program

naleznete na www.zlinfest.cz, www.ra-
zula.cz.

15. ples ZŠ E. Zátopka
pořádá Klub rodičů při ZŠEZ 10. března

od 19.30 hodin v kongresovém sále IH
Moskva.

Bližší informace na:
www.zsez.zkedu.cz, tel.: 577 439 068.
Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek

od 5. 2. v sekretariátu ZŠ (13 - 15 hod.)
Program: Hraje skupina Madusong, ta-

neční vystoupení, barmanská show, mód-
ní show zn. Rossignol v provedení žáků
školy.

Zveme rodiče, bývalé absolventy, kolegy
i všechny přátele školy.

Dr. Mirka Horníková, 
zástupkyně ředitele

JJAARRNNÍÍ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY
KARAMELA ZLÍN
JARNÍ PRÁZDNINY V JESENÍKÁCH 
25. 2. - 2. 3. Hotel s bazénem 
Tradiční rodinná rekreace s programem

pro děti a s nabídkou výuky lyžování. Tábor
pro děti s výukou lyžování, pobyt pro zkušené
lyžaře a zájemce o snowboarding. Cena pro
děti 2 690 Kč. Cena pro dospělé s plnou pen-
zí 2 890 Kč. Zve Karamela. Tel.: 577 220 858,
737 987 487, e-mail: karamela.zlin@karame-
la.info, www.karamela.info

AGENTURA SLUNÍČKO
opět pořádá Zimní rekreaci pro děti s výu-

kou lyžování a snowboardingu
25. 2. - 3. 3. 2007 (jarní prázdniny)
Horský hotel Moravice, Karlov pod Pra-

dědem - Jeseníky. Cena: 2 950 Kč
Kontakty: 603 187 124, 577 22 33 55 –

Mgr. Iva Kusbachová, 603 552 628 – Marcel
Huňka, www.slunicko.unas.cz

AGENTURA BODY
Pořádá dětskou zimní rekreaci o jarních

prázdninách v termínu 24. 2. - 2. 3. v hotelu
Duo na Horní Bečvě. Pobyt je určen dětem ve
věku 6 - 17 let. Přímo u hotelu je upravovaná
sjezdovka s možností nočního lyžování, vhod-
ná jak pro začátečníky, tak pro zkušené lyža-
ře. Bude se zde také konat výuka lyžování
a snowboardingu. Cena: 2 990 Kč

Bližší informace na tel. 577 214 413 nebo
603 875 385 - hl. vedoucí p. Jiříček nebo na
www.volny.cz/agentura.body
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Rotary klub pomáhá dětem i mládeži
Rotary klub Zlín, který je občanským

sdružením, vyvíjí činnost v novodobé
historii již od roku 1994. Od té doby se
vykrystalizovalo zaměření jeho aktivit
do tří oblastí, které klub podporoval
i v r. 2006.

První aktivitou je spolupráce
s Dětským centrem na Burešově, které
klub podporuje jednak finančně, ale
i pomocí při zajišťování nejrůznějších
akcí pro děti. V loňském roce to byla
mimo jiné návštěva dětí na Filmových
ateliérech na Kudlově, návštěva vánoč-
ního jarmarku ve Slavičíně a vánoční
besídka dětí na Burešově. Vedle finanč-
ní podpory je partnerská spolupráce
a účast rotariánů na těchto akcích dět-
ským centrem vnímána jako neméně
významná. 

Druhá aktivita je dlouhodobě zaměře-
na na podporu Nadace Jana Pivečky ve
Slavičíně. Právě Jan Pivečka, který ze-
snul před 3 lety, byl celoživotním rota-
riánem a s neutuchajícím elánem
i v pozdním věku podporoval aktivity
žáků, studentů a obecně mladých lidí.
V tomto jeho duchu se klub snažil také
v r. 2006 podporovat činnost jeho na-
dace. Mimo to Rotary klub zprostředko-
vává mladým lidem krátkodobé i dlou-

hodobé výměnné pobyty v zahraničí, je-
jichž výhodou je především záruka urči-
tého standardu a dohledu ze strany ro-
tariánů nad bezproblémovým pobytem
studentů v zahraničí. To je významné
zejména u dlouhodobých pobytů. V loň-
ském roce klub opakovaně zajistil účast
1 zástupce regionu na pětitýdenní stáži
ve Spojených sátech amerických ve stá-
tě Colorado. Rozhodující část nákladů
je hrazena z rotariánských prostředků.

Dalším dlouhodobým partnerem, se
kterým Rotary klub Zlín spolupracuje,
je Salesiánský klub mládeže na Jižních
Svazích, se kterým mají rotariáni v ob-
lasti výchovy a podpory mládeže hodně
společných zájmů. Jednou z posledních
akcí v uplynulém roce bylo uskutečně-
ní adventního koncertu v kostele na
Jižních Svazích. Výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného věnovali účinkující na
podporu činnosti Salesiánského klubu.

Uvedené činnosti jsou spíše příkla-
dem aktivit zlínských rotariánů než
kompletním výčtem. Věříme, že o dal-
ších aktivitách, které například směřu-
jí i do projektů ve zdravotnictví, bude-
me mít v budoucnu příležitost veřejnost
informovat. Ing. Vladimír Chudárek,

prezident Rotary klubu Zlín

PORADNA PRO ŽENY
Poradna pro ženy je ve Zlíně v provo-

zu od roku 1992. Zřizovatelem je ob-
čanské sdružení Ochrana nenarozené-
ho života. Jedním z jejích úkolů je
poskytnutí pomoci ženám v nesnadné
situaci, do které se mohou dostat neo-
čekávaným těhotenstvím.

Vítanou pomocí bývá materiální po-
moc formou tzv. základního balíčku do
porodnice, který obsahuje výbavičku
pro kojence, hygienické potřeby pro
matku a dítě.

Tuto materiální výpomoc poskytla po-
radna loni ve 48 případech. Využily ji
soc. slabé matky - samoživitelky, stu-
dentky a další rodiny s více dětmi. Ža-
datelky o materiální pomoc přicházejí
s doporučením z OSV, což potvrzuje je-
jich potřebnost.

V současné době potřebujeme zvláště
kočárky a postýlky. Všem dárcům
upřímně děkujeme.

Otevřeno: po, st 8 - 17 h, út, čt, pá 
8 - 15 h

Poradnu najdete na adrese Diva-
delní 6, budova Regina. 

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

Vlasta Slováčková,
vedoucí Poradny pro ženy
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SPORT V  ÚNORU

STŘEDISKO KURZŮ, Benešovo nábř. 1739, 
tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Dance aerobik, P-class, power yoga, cvičení pro střední ge-
neraci Pohoda, cvičení na balónech, posilovací hodiny, step
aerobik, body styling

AEROBIK pro všechny
Každé úterý od 18 h v tělocvičně na 16. ZŠ se koná aerobní
"spalovací" cvičení pro ženy s posilováním problémových
partií těla. 
Informace na 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

PILATES KURZY od února
Přijímáme přihlášky na nové kurzy pro začátečníky, které
začínají 1. února 2007. Cvičení je vedeno podle metodiky
Školy pilates Renaty Sabongui, lektorka je absolventkou té-
to školy. 
Informace: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz  

Sobota 3. 2.
18.30 h Proton Zlín - SK Kuřim, oblastní přebor mužů I

Neděle 4. 2.
10.00 h Proton Zlín - SKB Tišnov, oblastní přebor mužů I

Sobota 17. 2.
14.30 h Proton Zlín - NH Ostrava, žákovská liga U16 (star-

ších žáků)
16.30 h Proton Zlín - Sokol Hradec Králové 2, dorostenecká

liga starších dorostenců

Neděle 18. 2.
9.00 h Proton Zlín - BK Opava, žákovská liga U16 (star-

ších žáků)
11.00 h Proton Zlín - TJ Svitavy, dorostenecká liga starších

dorostenců

Sobota 24. 2.
14.30 h Proton Zlín - TJ Sokol Karviná, dorostenecká liga

mladších dorostenců
17.00 h Proton Zlín - BK Chomutov, II. liga mužů
19.00 h Proton U20 Zlín - TJ Žďas Žďár nad Sázavou, III. li-

ga mužů

Neděle 25. 2.
18.30 h Proton Zlín - TJ Gymnázium Hladnov, dorostene-

cká liga mladších dorostenců
17.00 h Proton Zlín - Sokol Vyšehrad, II. liga mužů
19.00 h Proton U20 Zlín - TJ Třebíč, III. liga mužů

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené,
Bartošova čtvrť. Změna začátků utkání vyhrazena.

Více informací, zejména o utkáních mladších kategorií, na-
leznete na www.skbzlin.cz a nástěnkách u sportovní haly
Zelené.

Zimní stad. Luďka Čajky, začátky utkání se konají v 17 h

Pátek   2. 2. HC Hamé - Karlovy Vary
Pátek 16. 2. HC Hamé - Třinec
Úterý 20. 2. HC Hamé - Vsetín - začátek v 17.30 h

11. 2. v 9 hod.  2. liga - Zlín B - Duras Brno, Zlín C - Boršice
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice) 

17. 2. v 9 hod.  turnaj GP žáků Zlínského kraje
(Centroprojekt) 

25. 2. v 9 hod.  2. liga - Zlín B - Holešov  
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)

ÚNOR 2007
Informace k vycházkám St. Chadima ml. tel. 604 799 727, 
St. Chadima st. tel. 577 430 862, J. Tomáše  již jen mobil 
737 005 174, vycházky se konají za každého počasí. 

SOBOTA   3.  2.   
PODHÁJSKÁ - TERMÁLY - AUTOBUSOVÝ  ZÁJEZD
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně. Cena zájezdu 
320 Kč,  vede St. Chadim ml.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

ŠACHY

HOKEJ

BASKETBAL

AEROBIK
NEDĚLE   4.  2.   VYCHÁZKY  ZA  HUMNA
8 km, sraz  v 8.30 hod. na zastávce MHD Obeciny, vede 
J. Tomáš.

STŘEDA   7.  2.   HRAD  LUKOV
8 km, odjezd autobusu MHD č. 36 z náměstí Práce v 8.08 hod.,
vede St. Chadim st.

SOBOTA   10.  2.   MOHYLA   SLEZSKÝCH  SKAUTŮ
21 km, odjezd z Otrokovic vlakem v 5.09 hod., jízdenka do ž. st.
Ostrava-Svinov, zpáteční, vede St. Chadim ml.

SOBOTA   10.  2.   OPATOVSKÉ  ŠMAJD
8 -100 km, odjezd do Velkých Opatovic vlakem ze Zlína 
v 5.23 hod., vede  J. Tomáš.

NEDĚLE   11.  2.   PEPČÍN
12 km, odjezd do Pašovic v 9.15 hod. z AN ve Zlíně, vede 
St. Chadim ml.

NEDĚLE   11.  2.   VALENTÝNSKÝ  VÝŠLAP
10 km, start v Bohuslavicích u Zlína u kostela v 8.00 hod., 
odjezd z AN ve Zlíně v 7.30 hod., vede J. Tomáš.

STŘEDA   14.  2.   KOSTELEC -  LÁZNĚ
8 km, sraz na zastávce MHD Burešov (Kaufland) v 9.30 hod., 
vede St. Chadim st.

NEDĚLE   18.  2.   STRÁŽ
14 km, odjezd do Hustopečí nad Bečvou vlakem z Otrokovic
v 8.26 hod., vede St. Chadim ml.

STŘEDA   21.  2.   DRDOL
8,5 km, odjezd autobusem Housacar ze Svitu v 9 hod., vede 
St. Chadim st.

NEDĚLE   25.  2.   ČERNOHORSKÉ  ŠLÁPOTY
Odjezd do Brna vlakem z Otrokovic v 5.46 hod., vede J. Tomáš.

STŘEDA   28.  2.   PEŠKOV
8,5 km, odjezd do Tlumačova vlakem ze Zlína v 9.01 hod., vede
St. Chadim st.

Změna programu vyhrazena  

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–6.45/7.30– 21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
po + čt 6.00–8.15 (celý pro veřejnost 25m bazénu)
út + st + čt + pá 6.45–7.30 (pro veřejnost jen 2 dráhy 

na 25m bazénu)

otevření 50m bazénu - výjimky:
po 5. 2. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 13.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa 14.00–15.00
čtvrtek 11.15–13.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek 13.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00

otevření dětského bazénu - výjimky:
pá 2. 2. otevřeno 8.00–20.00
po 5. 2. otevřeno 17.00–20.00
út 6. 2. otevřeno 12.45–16.30/18.00–20.00
st 7. 2. otevřeno 12.45–15.00
čt 8. 2. otevřeno 11.15–14.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pá 9. 2. otevřeno 12.30–17.00/17.45–20.00
po 19. 2. otevřeno 14.00–20.00
po 26. 2. otevřeno 8.00–20.00
út 27. 2. otevřeno 8.00–20.00
st 28. 2. otevřeno 8.00–15.00

Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, před-
platenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej po-
tápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občer-
stvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.

Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením
provozu.

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

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Změna programu vyhrazena.

LÁZNĚ ZLÍN

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19 hod., sobota 17 - 18.30 hod., 
neděle 17 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Informace na tel.: 577 221 892 nebo na www.hokej.zlin.cz.
Vstupné 30 Kč.

WORLD ASSOCIATION OF KARATE JUTSU
Pořádá nábor nových členů:
Tělocvična ZŠ Křiby, býv. 18. ZŠ, Jižní Svahy - úterý 13. 2.
v 17.30 h, Hvozdná 14. 2., Fryšták 16. 2. Určeno dětem od 
6 let, mládeži, dospělým, mužům i ženám.
Pravidelný výcvik: Úterý a čtvrtek 17.30 - 19 h.
Výcvik vede 1st Dan Karate Shotokan a 9th Dan Karate Jutsu
Sensei Karel Boršek. 
www.karate-jutsu.wz.cz, tel. 603 282 086 

BĚH JIŽNÍMI SVAHY
15. ročník Běhu Jižními Svahy se koná 10. února v 10 hodin.
Z konečné zastávky Středová trolejbusů č. 9 a 10 dojdete po fá-
borcích k místu startu. Prezence, šatny a start je před domem 
č. 4949. Délka trati pro všechny kategorie je 6 km. Závod je za-
řazen do celoroční soutěže vytrvalostních běžců Zlínska a koná
se za každého počasí. 
Informace: J. Prokop, tel. byt 577 439 646, zam. 577 524 605,
e-mail: prokop.beh@seznam.cz

HUBNEME S ROZUMEM 
Připravujeme kurz pro klienty s vyšší nadváhou podle metodiky
STOB zaměřený na úpravu jídelníčku a denního režimu, a také
vhodné pohybové aktivity.  
Informace: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

KLUB ŠERMU
Hledá chlapce a děvčata ze základních škol se zájmem o spor-
tovní šerm. Trénink je vždy v pondělí a pátek v 18 hodin v tě-
locvičně 16. ZŠ na Jižních Svazích. V počtu mistrovských titulů
je klub nejlepší v celé České republice.
Bližší informace:
Klub šermu SK Zlín, M. Rotter, tel. 572 553 372.

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

V únoru vydáváme přihlášky na druhé pololetí školního roku -
pohybové kurzy pro předškoláky (od 4 do 8  základní pohybová
výchova), aerobik ve věkových kategoriích 6-16 let jednou i dva-
krát týdně, taneční řada - funky aerobik a hip hop pro věkové
kategorie od 8-17 let. Šikovným dětem nabízíme účast v kurzech
pro pokročilé (aerobik, hip hop) - účast na závodech i mistrov-
ství republiky. Denně 8-12 a 15-19 hod., tel.: 577 432 079, 
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz.
Informace najdete i na našich stránkách.

4. února od 14 hod. - AKTIVNÍ ODPOLEDNE
Pro děti od 3 let a jejich maminky
Další info na tel.: 605 762 888, 605 349 943
Aktivní odpoledne je příležitost pro maminky s malými dětmi
strávit trochu neobvyklé nedělní odpoledne v režii tanečnice
a choreografky Jany Brázdilové. 

KURZ MALÝCH LANOVÝCH AKTIVIT
Určeno pro dívky i chlapce 10 - 15 let, kteří by rádi překonali
strach z výšek a mají rádi adrenalin. Kurz lze navštěvovat i po
jednotlivých lekcích. Nabízíme 90minutové programy pro malé
školní kolektivy v dopoledních hodinách.
Tel.: 577 432 079.

Vydáváme přihlášky na kurzy Pilates pro začátečníky (dopo-
ledne i večer). Vhodné pro všechny věkové kategorie včetně 
žen zralého věku, které už sem tam něco zlobí - například je bo-
lí záda.

PŘEBOR REPUBLIKY KRAJSKÝCH CENTER MLÁDEŽE 
- ŽÁCI VE VOLEJBALU

Ve dnech 5. 1. - 7. 1. 2007 se již tradičně konaly žákovské 
přebory republiky dívek v Jindřichově Hradci a chlapců
v Kopřivnici. 
Děvčata i chlapci shodně vybojovali pro náš kraj 6. místa ze 
14 krajů. Hochy od medaile dělil pouze jeden vyhraný set. O ten-
to výsledek se zasloužili hlavně žáci ZŠ Zlín Okružní 4685, kte-
rá  je zaměřená na volejbal. 
Za družstvo děvčat školu reprezentovaly Macková, Romerová,
Svobodová, Krajčová, Frolová, Pavelková, Blažková, Kafková,
Herbočková a Zelíková. 
U chlapců školu reprezentovali Sysala, Bělohlávek, Bartoš, Vraj
a Ďurech. Viktor Turok, trenér mládeže

PŘEBOR REPUBLIKY – VOLEJBAL

STŘEDISKO KURZŮ

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE


