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Oblast odpadového hospodářství, budování cyk-
lostezek a plány v cestovním ruchu jsou hlavními té-
maty našeho rozhovoru s náměstkem primátorky
Hynkem Steskou.

Změny v zákonech přináší městu Zlínu řadu povin-
ností v oblasti odpadového hospodářství. Jaké jsou
nejvýznamnější projekty v této oblasti v roce 2008?

V letošním roce budeme dále pokračovat v rozpraco-
vání a realizaci Plánu odpadového hospodářství, zamě-
řeného zejména na zvyšování počtu stanovišť na tříděný
odpad a jejich postupným do-
plňováním kontejnery na bílé
sklo. Ve spolupráci s partnery
budeme vytvářet podmínky
a organizovat sběr vysloužilých
elektrozařízení a autovraků.
Určitě mnohem aktivněji se za-
měříme na ekologickou výcho-
vu a osvětu na školách i mezi
občany Zlína.

Největším a zároveň nejtěž-
ším úkolem města v této ob-
lasti je pro nejbližší roky po-
stupné snižování množství
biologicky rozložitelného odpa-
du v odpadových nádobách.
Podobně jako ostatním měs-
tům nám zákon stanovuje ter-
míny a postup vedoucí ke sni-
žování objemu biologické
složky do skládky. Již v loň-
ském roce město vybudovalo
na skládce zařízení ke zpraco-
vání rostlinné složky biologic-
kého odpadu. Jedná se o uni-
kátní řešení, kdy se ve
fermentoru přemění odpad ne
v kompost, ale v palivo, které
je dále využito v teplárně.
Zařízení bude postupně rozši-
řováno tak, jak bude narůstat množství separovaného
bioodpadu. 

V letošním v roce 2008 proto zahájíme v městské čás-
ti Podvesná IV až Podvesná XVII pilotní projekt sběru 
bioodpadů. Bude probíhat od května do října, následně
bude vyhodnocen a postupně rozšiřován do dalších čás-
tí města. Třídění bioodpadu je pro obyvatele města Zlína
novinka, věříme, že díky Vašemu vstřícnému přístupu
se nám podaří najít nejvhodnější a neúčinnější metodu
(podrobnější informace k projektu jsou uvedeny v sa-
mostatném článku v tomto čísle magazínu). 

Velmi častým tématem kritiky je znečišťování ve-
řejných prostranství psími exkrementy.

Máte pravdu a musím konstatovat, že se bohužel jed-
ná o kritiku oprávněnou. Česká republika patří k zemím
s největším množstvím psů na počet obyvatel. To s se-
bou přináší na jedné straně mnoho potěšení pro majite-
le, ale často také skřípění zubů a nadávky v případě, že
jsou majitelé nezodpovědní a po svém miláčkovi neukli-
dí, tak, jak jim ukládá vyhláška. Město se snaží dopady
co nejvíce zmírňovat. Již před časem jsme zakoupili mo-
bilní vysavač psích exkrementů. V loni pak větší zaříze-
ní k "úklidu" travnatých ploch. Kromě toho jsme vy-
tipovali další výběhové loučky ve středu města
a Malenovicích. Je to postup, který bychom chtěli dále
rozvíjet tak, aby loučky byly postupně v každé čtvrti. Je
to ale úkol velmi obtížný, neboť musíme splnit minimál-
ně základní podmínky, že pozemek musí být v majetku
města (nebo se musíme s majitelem dohodnout), musí
být v rozumné docházkové vzdálenosti, ale zároveň ne
v těsné blízkosti obytné zástavby. Chci ale upozornit, že
ve všech okolních státech je normální, že i na výběho-
vých loučkách si majitel po svém psu uklidí! Znovu ale
zdůrazňuji, že dopady neukázněného chování majitelů
můžeme zmírňovat, ale nikdy ne úplně odstranit. 

Druhá ledová plocha vstoupila do další sezony.
Jaké je její využití?

Jsem rád, že druhá ledová plocha od zahájení svého
provozu slouží jednoznačně původně deklarovanému
účelu. Ráno a odpoledne je využívána hlavně žáky ho-

kejových tříd a v dopoledních hodinách v rámci mož-
ností daných rozvrhem základními školami. V odpoled-
ních hodinách mají možnost trénovat sledge hokejisté
týmu Sedící medvědi. Své termíny má i bruslení pro ve-
řejnost. Zbývající hodiny jsou pronajímány. Vzhledem
k tomu, že bruslení veřejnosti je využíváno převážně
starší mládeží, jsme vycítili, že chybí nabídky pro začí-
nající bruslaře. Proto jsme připravili speciální projekt
pro žáky 1. stupně základních škol. Ti mají možnost
navštěvovat každé úterý za doprovodu zákonných zá-
stupců ledovou plochu pouze se svými vrstevníky. Ve

školách jim byl vystaven
"Průkaz malého bruslaře".
Velmi příjemně nás překvapil
obrovský zájem. Proto jsme
prodloužili trvání projektu až
do konce letošní sezony a roz-
šířili možnost vyžití i pro děti
mateřských škol. Určitě mini-
málně ve stejném rozsahu bu-
deme pokračovat i v dalším ro-
ce.

Jaké jsou aktivity a plány
v oblasti cestovního ruchu?

Podobně jako v jiných ob-
lastech se zaměřujeme na pří-
pravu projektů, na které je
možné žádat o příspěvek z ev-
ropských fondů. Jedná se
o samostatné projekty, který-
mi chceme zpříjemnit a zjed-
nodušit pobyt turistů ve měs-
tě. Vzhledem k tomu, že město
není typickým cílovým pobyto-
vým místem, zapojujeme se ta-
ké do připravovaných projektů
krajských. 

V loňském roce jsme byli
úspěšní i v přípravě materiálů.
Pro návštěvníky i občany Zlína
se podařilo vydat knihu Pod

Zlínským rynkem aneb Cesty do minulosti Zlína od
Miroslava Černého. Ten je také autorem unikátních
ilustrací. Kniha populární formou mapuje období od po-
čátků věků až do konce 19. století a celý obsah dokazu-
je, že město a jeho okolí má bohatou historii i před ob-
dobím svého největšího rozkvětu. Velmi nás potěšil
i obrovský zájem jak o knihu, tak i o kalendář Chvála
Zlína od téhož autora, který knihu tematicky doplnil.
Oba tituly jsme na začátku ledna pokřtili při příležitosti
vernisáže výstavy jejího autora v Alternativě a na veletr-
hu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Navázat by-
chom chtěli publikací, která by mapovala slavné období
Zlína na počátku minulého století, spojené se jmény
bratří Baťů.

V letošním roce připravujeme ve spolupráci se zlín-
ským a trenčínským krajem vydání heraldické mapy
obou krajů a začínáme pracovat na přípravě mapy
Zlína, která by měla usnadnit pohyb hendikepovaných
návštěvníků i obyvatel. 

A co cyklostezky, daří se navázat na budování pá-
teřní trasy?

Určitě. Pravidelně se městu daří získávat prostředky
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, takže i v le-
tošním roce přibude další úsek v Loukách. Velkou příle-
žitostí je využití prostředků z Regionálního operačního
programu, oblasti bezmotorové dopravy. Pokud se po-
daří připravit projekty do stavu stavebního povolení,
mohl by Zlín na výstavbu cyklostezek v nejbližších le-
tech čerpat až 55 milionů korun. Tím by mohla být do-
končena realizace páteřní trasy na území města.

Zároveň ve spolupráci s Regionem Zlínsko a dalšími
obcemi byl v těchto dnech dokončen projekt páteřního
propojení Otrokovic s Vizovicemi a napojení této trasy
na okolní obce "dřevnického údolí". Cílem je připravit
společný projekt zúčastněných obcí a požádat o přiděle-
ní prostředků z evropských fondů. Takto vybudovaná síť
by pak mohla propojit již budovanou trasu kolem řeky
Moravy se sítí cyklostezek na Vsetínsku a vytvořit tak ši-
rokou nabídku tras pro cykloturistiku i bezpečný pře-
sun cyklistů do práce, škol apod. -red-

CHYSTÁME SE NA TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
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SPRÁVNÍ RADA FONDU
ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO

MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí finančních prostředků
z fondu zdraví statutárního města

Zlína na rok 2008.

Finanční prostředky jsou určeny k pod-
poře léčebně preventivní péče lůžkových
zdravotnických zařízení na území statu-
tárního města Zlína, preventivních zdra-
votních programů, projektů podporují-
cích zdravý životní styl, tvorby a udržení
zdravého životního prostředí. 
Uzávěrka příjmu žádostí je 29. února
2008.
Závazné formuláře žádostí a informace
poskytuje Odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města
Zlína (detašované pracoviště tř. T. Ba-
ti 44) - J. Richtrová, tel. 577 630 330,
nebo jsou k dispozici na internetu:
www.mestozlin.cz. 
Žádosti budou posuzovány podle kritérií
daných statutem fondu zdraví. Správní
rada fondu se při svém rozhodování řídí
obecnými pravidly pro poskytování do-
tací z účelových fondů statutárního
města Zlína, má právo navrhnout před-
loženou žádost k zamítnutí.

MUDr. Miroslav Šindlář,
předseda správní rady fondu zdraví 

DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
E.ON Česká republika oznamuje, že

z důvodu plánovaných oprav bude přeru-
šena dodávka elektrické energie: 

dne 4. 2. od 7.30 do 12.00 hodin na ul.
Záhutí od č. p. 5026 resp. 5038 po č. p.
5044 resp. 5031 a ul. Ke Křibům od č. p.
5014 - 5018 + č. p. 5025 a 5080. 

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

UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ
ENERGIE MŮŽE NASTAT I V JINÝCH
LOKALITÁCH, KTERÉ NEBYLY DO
UZÁVĚRKY MAGAZÍNU ZNÁMY. 

SLOVO PRIMÁTORKY:

V souladu s principy skutečně de-
mokratické společnosti více než kdy-
koliv předtím začali po roce 1989 ob-
čané jednotlivě i ve skupinách

v y u ž í v a t
k vyjádření
svých zá-
jmů, názo-
rů i přání
práva petič-
ního. 

P e t i c e
v jakékoliv
př i ja te lné
právní for-
mě se staly
(mimo jiné)
jedním z le-
g i t imn í ch
prostředků
d i s k u z e

mezi samosprávou a občany. Ve větši-
ně případů reagují občané našeho
města na takové plánované aktivity,
projekty apod., které se jich bezpro-
středně dotýkají. Dotýkají se jejich
vlastního komfortu, zásahů do bez-
prostředního okolí, jejich klidu, bez-
pečí atd. V čele petičních hnutí obvy-
kle stojí aktivní občané, kterým není
lhostejné, co se v jejich okolí děje,
a také ti, kdo se zajímají obecně
o veškeré změny ve Zlíně a zaujímají
k nim postoje ať už podpůrné, či ne-
gativní, ale ovšem také ti, kterým va-
dí jakékoliv změny po roce 1989, ať
by byly sebelépe míněné.

V minulém roce jsme my - zastupi-
telé obdrželi mnoho petičních archů,
ve kterých se Zlíňané kriticky vyjad-
řovali např. ke snížení kupní ceny po-
zemků na Mladcové, k plánované tu-
nelové variantě v oblasti Želechovic,
k opravě chodníků, k odvolání ředite-
le jedné ZŠ, k zjednosměrnění ulice
na JS, k umisťování tzv. "nepřizpůso-
bivých občanů" do jedné obytné loka-
lity, atd. Obsah jedné z posledních
petic, ve které více než tři sta občanů
žádalo zachování dětského hřiště na
ul. Polní v Malenovicích, přednesl -
kromě jiného - jeden z petentů bydlí-
cích v této části města na posledním
zasedání Zastupitelstva města Zlína.
Nejenom já osobně, ale i mnoho mých
kolegů v ZMZ bylo doslova šokováno
arogancí, argumentačními poloprav-
dami, či dokonce vědomou lží onoho
občana, který cíleně zneužil jeden
problém (který ostatně ani problé-
mem není) k ovlivnění občanů, kteří
neznajíce všechny informace horlivě
podepisovali to, co jim kdosi předložil.
Jistě s dobrým úmyslem, jistě s legi-
timním přáním, aby se nerušilo spor-
tovní zařízení, které doposud sloužilo
dětem. Na příkladu této petice doklá-
dám, jak lze zneužít dobrou vůli nein-
formovaných lidí.

Fakta jsou následující - ostatně již
o nich psal ve Zlínském deníku můj
náměstek Mgr. Steska.

1. Hřiště na ul. Polní není rušeno
nyní, a nebude rušeno ani v budouc-
nosti. Nikdy o této věci nebylo jedná-
no.

2. Pozemek, na kterém se hřiště na-
chází, není v majetku města Zlína, ale
je v majetku státu - Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových.
Již v srpnu t.r. začalo město jednat se
státem o převodu zmiňovaného po-
zemku do vlastního majetku. Proč ta-
to "operace"? Inu proto, abychom
mohli do vlastního majetku - hřiště
v blízké budoucnosti investovat.

3. Tážete-li se proč byly odstraněny
některé herní prvky z onoho hřiště?
Jednoduchá odpověď - protože neod-
povídají (podle daného zákona) bez-
pečnostním požadavkům. 

Proč podrobuji tuto petici podrob-
nějšímu rozboru? Nejenom proto, že
jsou pod ní m.j. podepsáni i občané,
kteří vůbec nežijí v Malenovicích, ale
například ve Hvozdné, Sazovicích, Že-
lechovicích atd. Můžeme se jen do-
mnívat, proč připojili i oni svůj pod-
pis. Není to snad proto, že je někdo
velmi vehementně mystifikoval?

Nejenom já, ale i řada mých kolegů
- i z jiných politických stran jsme pře-
svědčeni, že tzv. "rušení hřiště" mělo
sloužit jako nástroj nejenom k úto-
kům osobním na některé z nás, ale
především jako záminka vedoucí k je-
dinému cíli - odtržení Malenovic od
Zlína. "Rušení hřiště" mělo být podle
jistého pana M. tou poslední kapkou
pro "uzurpované" a "znevýhodňované"
občany této části města, kde ostatně
bydlím i já sama. Pro ty z vás, kteří
vnímáte reálná fakta, připomínám, že
do Malenovic šlo nejvíce finančních
prostředků ze všech částí města Zlína
(rekonstrukce dvou školních hřišť,
oprava mateřské školy, základních
škol, vybudování cyklostezky k ná-
kupnímu centru, regenerace prostoru
před Belvederem, nové chodníky,
úprava křižovatky včetně zeleně,
stavba nového Domu s pečovatelskou
službou, úpravy v kině Květen atd.).

Vážení a milí Zlíňané, prosím vás
o budoucí zvažování, kam a proč se
podepíšete, zda k vašemu možnému
podpisu se neváže možná osobní ma-
nipulace vedená možným politickým
zájmem více než zájmem skutečným.
Všechny petice podle zákona posuzu-
jeme stejně, bez výjimek. Je naší po-
vinností seriózně reagovat, nikoliv
plýtvat časem na lživá obvinění tak,
jak tomu bylo u petice z Malenovic.

Irena Ondrová 

PRÁVO VERSUS MANIPULACE

Žádné porušení nové vyhlášky, která
omezuje provozování výherních hracích
přístrojů ve Zlíně, nezjistila městská poli-
cie při kontrole 41 zlínských provozoven.
"Déle než rok kontrolují strážníci bary,
restaurace, kluby a jiná zařízení, jestli zde
mládež nepopíjí alkohol nebo nehraje na
automatech. Od letošního roku se bude
naše městská policie soustředit také na
dodržování vyhlášky o regulaci hracích
přístrojů," řekl 1. náměstek primátorky
Martin Janečka. Podle jeho slov považuje
kontroly za účinné nástroje, které přispí-
vají ke snížení počtu závislých. "Ať je to zá-
vislost na alkoholu, drogách nebo haza-
rdu," dodal M. Janečka. 

Vyhláška, která je účinná od 1. října
2007, umožňuje provozovat výherní pří-
stroje pouze ve vyjmenovaných místech.
Tato místa jsou vymezena v příloze vyhláš-
ky. Počet provozoven s automaty se tak
snížil přibližně na polovinu. -mm-
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SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

vyhlašuje výběrové řízení

na  poskytnutí  úvěrů  na  opravy bytů, rodinných a bytových domů.

Úvěry město poskytne na základě statutu Fondu rozvoje bydlení.

Úvěry na opravy bytového fondu mohou využít pouze vlastníci bytů, rodinných nebo
bytových domů na území statutárního města Zlína. Úvěry jsou určeny například na
obnovu střechy, zateplení obvodového pláště, rekonstrukci technického zařízení, na
výměnu oken, ale i na střešní nástavbu bytů, vestavbu bytů do půdních prostor ne-
bo na přestavbu nebytového prostoru na byty. Horní hranice úvěru na určitý účel je
uvedena ve statutu Fondu rozvoje bydlení.

Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.

Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, ná-
ležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou stanoveny ve statutu Fondu rozvoje
bydlení, který je k dispozici na internetové adrese www.mestozlin.cz - Statutární
město Zlín - Statuty fondů nebo v informačním středisku Magistrátu města Zlína
(budova radnice).

Formuláře žádostí o úvěry získáte na odboru ekonomickém Magistrátu města
Zlína, nám. Míru 12, kancelář č. 117, L. Simkovičová, telefon 577 630 288, v infor-
mačním středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické po-
době na internetové adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové řízení na po-
skytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení.

Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do kanceláře č. 117 nebo do podatelny
Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, v termínu od 2. ledna do 15. února 2008. 

JUDr. Jan Zlínský,
předseda Správní rady Fondu rozvoje bydlení 

K zápisu do prvních tříd přišlo více než 800 dětí

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu na nájemné prostor k pravidelné 
činnosti v roce 2008.

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

Termín uzávěrky je 8. února 2008.

Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu
města Zlína, Ing. Renata Robková, detašované pracoviště na tř. T. Bati 44, 7. etáž,
dveře č. 71, tel. 577 630 314.

Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - odbor kul-
tury.

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!

PhDr. Irena Ondrová,
předsedkyně Správní rady Kulturního fondu města Zlína

Celkem 821 dětí zapsali učitelé do
prvních tříd zlínských základních škol.
Neznamená to však, že stejný počet dě-
tí zahájí svou školní docházku 1. září
2008. Mnoho rodičů totiž pro své děti
ještě požádá o tzv. odklad. Tyto děti za-
sednou do školních lavic o rok později.
"Přesnější počty prvňáčků budeme znát
až v průběhu měsíce června. Již v tuto
chvíli ale můžu říct, že nepřipravujeme
žádné razantní změny v počtu otevře-
ných tříd a škol na území města Zlína,"
řekl náměstek primátorky Hynek
Steska.

Podle jeho slov v loňském roce požá-
dali o odklad rodiče pro 144 dětí z 827
zapsaných, v roce 2006 to bylo 147 ze
633 zapsaných dětí. 

V roce 2007 zahájilo školní docházku
729 prvňáčků, v roce 2006 to bylo 573
dětí," upřesnil Steska a dodal, že počet
prvních tříd ve zlínských základních
školách vzrostl ve srovnání s předcháze-
jícím rokem o tři. "Další třídu otevřely
základní školy Kvítková, Okružní,
Komenského I. na Havlíčkově nábřeží,
Křiby a na třídě Svobody," připomněl ná-
městek primátorky Hynek Steska. -mm-
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Zájemci, kteří požádají o výpis z rejstříku
trestů na jednom ze čtyř Czech POINTů na
zlínském magistrátu, nyní obdrží doklad na
počkání. 

"Dokud vydání tohoto výpisu neumožňoval
Czech POINT, museli jsme žádost občana ode-
slat na rejstřík trestů do Prahy. Poté, nejdříve za
dva týdny, obdrželi žadatelé výpis poštou na ad-
resu, kterou si uvedli v žádosti," vysvětluje změ-
nu vedoucí městského informačního a turistic-
kého střediska Eva Manišová.

Zlín patří mezi 37 měst v republice, jejichž
radnice začaly novou službu pro občany posky-
tovat v rámci pilotního provozu. 

Jako Czech POINT (Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál) je označeno mís-
to určené pro komunikaci občana s veřejnou
správou a institucemi. Cílem projektu, za nímž
stojí Ministerstvo vnitra ČR, je umožnit zájem-
cům přístup k ověřeným výpisům z centrálních
evidencí a rejstříků na jednom místě. 

"Od května loňského roku u nás občané moh-
li tímto způsobem získat ověřené výpisy ze tří
centrálních registrů - obchodního rejstříku, živ-
nostenského rejstříku a katastru nemovitostí,"

řekl vedoucí odboru občansko - správního zlín-
ského magistrátu Antonín Šrajer. "Od 2. ledna
letošního roku si zájemci mohou ihned odnést
také výpis z rejstříku trestů," dodal. 

Za výdej zmiňovaných výpisů zaplatí občan
sto korun za první stránku a padesát korun za
každou další i započatou stránku. Za výpis z rej-
stříku trestů vždy padesát korun, bez ohledu na
počet stran. "Podnikatelům při ohlášení živnos-
ti požádáme o výpis z rejstříku trestů bezplatně
elektronicky," upřesnila vedoucí živnostenského
odboru Naděžda Hasíková.

Získat požadovaný výpis prostřednictvím
Czech POINTu lze v budově radnice na náměstí
Míru 12 na pracovišti ověřování podpisů a listin
odboru občansko-správního, dále v Městském
informačním a turistickému středisku, v odbo-
ru živnostenském na třídě Tomáše Bati 3792
(budova bývalého okresního úřadu) a na praco-
višti evidence obyvatel odboru občansko-správ-
ního v budově L. Váchy 602.

Základní informace o Czech POINTu jsou rov-
něž dostupné na webu města Zlína na:
http://www.mestozlin.cz/page/39074.czech-
point/ -mm-

JAZYKOVÁ AGENTURA "S" 
Jazykové kurzy němčiny a angličtiny ve Zlíně. Od

ledna probíhají nové večerní kurzy. V únoru intenziv-
ní kurzy němčiny a angličtiny.

Kontakt: tel.: 728 961 836 nebo 577 218 290, 
www.agentura-s.cz.

JAZYKOVÁ ŠKOLA LINGUA 
Zahájení jarního semestru 11. 2. 2008
JŠ nabízí nové začínající kurzy, dětský klub špa-

nělštiny i dalších jazyků.
Anglická/německá gramatika vhodná pro přípravu

na maturitu a VŠ.
Možnost přistoupení do již probíhajících kurzů.
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 2433, Zlín

www.elingua.cz, tel.: 605 464 801, 775 243 320 

PORADNA PRO VÝŽIVU A HUBNUTÍ 
Nově otevřená poradna pro výživu na zlínské poli-

klinice, 2. patro
Individuální poradenství při redukci hmotnosti
Skupinové kurzy snižování nadváhy
Měření tuku přístrojem BODYSTAT
Kontakt: PharmDr. Mgr. Renata Mičová, 
renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761

KADEŘNICTVÍ - dámské a pánské 
NEHTOVÉ STUDIO 
Oznamujeme všem zákazníkům, že kadeřnice od 

I. segmentu (p. Holišová, Hájková, Pecková) jsou pře-
stěhovány do nově otevřeného salonu na ul.
Plesníkova 5559, Jižní Svahy (nad zast. Česká).
Kontakt: kadeřnictví 606 471 020, nehtová modeláž
605 444 520

HODINÁŘSTVÍ QUARTZ ČAS
Hodiny se vám pozdí, jdou nepravidelně, baterie se

brzy vybíjejí, potřebujete odborný specializovaný ser-
vis? Navštivte hodinářský servis v ulici Vodní 4205 ve
Zlíně.

Otevřeno: po13.00-17.00 h, út - čt 9.00-12.00 h,
13.30 - 17.00 h, pá 9.00- 12.00 h. 

Kontakt: Vodní ulice 4205 (naproti prodejny
Barvy-laky), tel.: 577 431 446

KADEŘNICTVÍ MARCELA MIKOŠKOVÁ 
Provádíme testy vlasů pomocí mikrokamery, která

zjistí stav vlasů a pokožky (padání, lupy, seborea, hy-
perhidróza,...). Léčbu provádíme přírodní kosmetikou
Gestil care. O úspěšnosti léčby se můžete přesvědčit
při další kontrole. 

Kontakt: Marcela Mikošková, Hotel Moskva - 
4. patro/412, tel.: 737 136 863 

ŠICÍ STROJE - MIROSLAV KOVÁČ
Prodej za internetové ceny ve Zlíně na Prioru 

v I. poschodí
Prodejní doba po - pá 9 - 12 h, 13 - 18 h, so 9 - 12 h.
Kontakt: tel.: 577 211 256, kl. 234
OPRAVY - Zlín, Zálešná V/1309, 
tel.: 577 433 591, 732 561 858, 
www.sicistroje.zde.cz, e-mail:sici-stroje@Quick.cz 

Kde najdete obchody a služby?

Výpis z rejstříku trestů získáte na počkání

Změnil se u Vás společný plátce místního po-
platku, některý člen Vaší domácnosti se odstě-
hoval nebo naopak přibyl, žádáte změnu perio-
dy platby poplatku, pořídili jste si pejska?
Přihlášení /změnu provedete odevzdáním
vyplněné přihlášky na Odbor ekonomický
Magistrátu města Zlína, oddělení účtárny,
daní a poplatků - budova radnice, dveře číslo
241 a 244. 

V případě, že žádáte úlevu či osvobození od
poplatku za komunální odpad nebo ze psů,
odevzdávejte zde také vyplněnou žádost o úle-

vu/osvobození od místního poplatku spolu s do-
klady prokazujícími tuto skutečnost.

Pokud poplatník neprovedl platbu místního
poplatku v některém z předchozích let, bude le-
tošní platba místního poplatku poukázána na
nejstarší dluh. Platba pro rok 2008 bude posu-
zovaná jako dluh, který bude poplatníkovi vy-
měřen platebním výměrem s 50% navýšením. 

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

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSŮ

NOVÝ CHODNÍK
V LOUKÁCH

Nový chodník ve Zlíně - Loukách umožňuje
bezpečnější a snadnější dostupnost zastávky
MHD občanům. "Vyřešit majetkové vztahy
k pozemkům, na nichž jsme koncem roku ko-
nečně mohli postavit tolik očekávaných 150
metrů chodníku, byl nelehký úkol," vysvětluje
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodář-
ství zlínského magistrátu Pavel Dohnal příčinu
toho, proč občané museli na ’svůj’ chodník léta
čekat, 

Z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů
k jednomu pozemku pod uvedeným chodníkem
bylo třeba vyvolat dodatečné dědické řízení
a oslovit nové vlastníky, čímž došlo k časovému
posunu přípravy a realizace stavby.

Nový chodník navazuje na původní část a po-
kračuje k točně MHD, k zastávce autobusu č. 3
- "Louky - točna". Jeho stavba přišla Zlín na
481 tisíc korun. -mm-

Pro pokácení velkého stromu či jiné dřeviny
i na vlastní zahradě musí mít majitel souhlas
orgánu ochrany přírody, ve Zlíně tedy Odboru
životního prostředí a zemědělství Magistrátu
města Zlína (OŽPaZ). "Jestliže chce někdo poká-
cet zdravý strom, který má ve výšce 130 cm nad
zemí obvod kmene větší než 80 cm, musí mít
náš souhlas," připomněla vedoucí OŽP
Vladimíra Pavlovová a dodala, že zákon nerozli-
šuje, zda se jedná o dřeviny okrasné nebo ovoc-
né. "V případě keřů požaduje zákon souhlas
u skácení plochy nad 40 m2", doplnila V. Pavlo-
vová. Současně upozornila, že pro kompenzaci
ekologické újmy může jejich odbor uložit ná-
hradní výsadbu a péči o vysazené dřeviny.

Mírnější je zákon u kácení z důvodů pěsteb-
ních. Pokud chce majitel vykácet dřeviny za
účelem obnovy porostů či výchovné probírky ne-
bo pokud například zasahuje strom do elektric-
kého vedení, musí kácení nejméně 15 dní pře-
dem písemně oznámit. S pracemi může začít až
po uplynutí této lhůty. "Pokud by kácení odpo-
rovalo zákonu, musíme ho zastavit," zdůraznila
vedoucí OŽPaZ.

Jestliže je stav dřeviny již takový, že ohrožuje
život či hrozí škoda značného rozsahu, a je nut-
ný neodkladný zásah, vyžaduje zákon pouze ná-
sledné ohlášení skácení stromu. A to do 15 dnů
od zásahu. "Jedná se např. o strom u chodníku,
který se zlomil pod tíhou sněhu nebo ho rozštípl
blesk, případně je strom již odumřelý," uvedla
příklady V. Pavlovová. Současně doporučila, aby
majitelé v těchto případech poškozenou dřevinu
vyfotili či jiným způsobem zadokumentovali,
aby předešli případným sporům, zda skutečně
byl stav dřeviny havarijní.

Častým problémem jsou podrosty kořenů
a převisy větví na sousední pozemek. Vlastník

pozemku je může podle občanského zákoníku
odstraňovat, avšak musí tak činit šetrně a ve
vhodné roční době. Nesmí dojít k poškození 
dřeviny.

Optimální doba ke kácení je v období tzv. ve-
getačního klidu, tj. od 1. října do 30. března.

Nejpřísněji zákon chrání stromy památné,
kterých je ve Zlíně nyní dvacet. "Jedná se napří-
klad o dub v Malenovicích, jeřáb oskeruše na
Cigánově, lípa velkolistá v zahradě rod. domu
na ulici Sokolská," doplnila V. Pavlovová.

Žádost o povolení ke kácení podává vlastník
pozemku, případně nájemce či uživatel se sou-
hlasem vlastníka. Žádost musí obsahovat jmé-
no, datum narození a adresu žadatele, doložení
vlastnického práva k pozemkům, na nichž se
dřeviny nachází, včetně situačního nákresu,
specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh,
počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
nebo plocha keřů) a dostatečné zdůvodnění žá-
dosti. Stejné náležitosti musí obsahovat i ozná-
mení o kácení.

Porušením zákona o ochraně přírody např.
skácením dřeviny bez příslušného povolení ne-
bo jejím poškozením, a to i nevhodně provede-
ným ořezem, se osoba dopouští přestupku. Výše
pokuty, kterou může OŽPaZ uložit, závisí na zá-
važnosti porušení. Pohybuje se u fyzických osob
až do výše 10 000,- Kč. U právnických osob ne-
bo fyzických osob při výkonu podnikatelské čin-
nosti může orgán ochrany přírody uložit pokutu
až do výše 500 000 Kč. V loňském roce uložil or-
gán ochrany přírody pokuty za nepovolené ká-
cení v celkové výši 7 500,- Kč. "Jedná o případy,
při nichž jsme protiprávní jednáni v rámci
správního řízení viníkovi prokázali," upřesnila
V. Pavlovová.

-mm-

Ani vlastní stromy nelze kácet bez povolení
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Vážení občané, 

v rámci pravidelné informační rubriky z oblasti rozpočtu statutár-
ního města Zlína se dnes podíváme blíže na provozní výdaje, kte-
ré vynaložilo město v roce 2006. 

Tab. č. 1 - STRUKTURA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ V ROCE 2006
Částky v tis. Kč

Oddíl Schválený Upravený Provozní
rozpočet rozpočet výdaje

10 Zemědělství a lesní hospodář. 3 864 5 138 4 985
21 Průmysl, stavebnictví, 

obchod a služby 10 040 15 521 12 963
22 Doprava 131 461 171 412 163 660
23 Vodní hospodářství 1 706 1 726 1 613
31, 32 Vzdělávání 55 852 62 672 60 838
33 Kultura, církve 

a sdělovací prostředky 77 119 113 990 107 318
34 Tělovýchova a zájmová činnost 44 538 47 036 46 643
35 Zdravotnictví 22 294 21 351 20 449
36 Bydlení, služby 

a územní rozvoj 154 298 205 258 183 751
37 Ochrana životního prostředí 97 475 104 714 98 450
41 Dávky a podpory 

v sociálním zabezpečení 131 590 113 185 109 350
43 Sociální péče a pomoc 18 155 20 232 18 908
51 Obrana 4 0 0
52 Civilní nouzové plánování 844 865 497
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 38 185 39 331 39 134
55 Požární ochr. a integrovaný 

záchr. systém 3 414 3 499 3 448
61 Územní samospráva 

a státní správa 195 916 212 366 199 859
62 Jiné veřejné služby a činnosti 0 102 102
63 Finanční operace 54 800 10 291 9 575
64 Ostatní činnosti 

(rozpočtová rezerva) 0 5 960 5 953

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 1 041 555 1 154 649 1 087 496

Výdaje na územní samosprávu a státní správu představo-
valy v roce 2006:

- činnost místních zastupitelských orgánů (tzn. činnost Rady
města Zlína a Zastupitelstva města Zlína) 10,4 mil. Kč, 

- činnost místní správy cca 183,6 mil. Kč. V rámci těchto fi-
nančních prostředků byly hrazeny nejen výdaje bezprostředně
související s chodem úřadu (mzdy a související výdaje, nákup
tiskopisů pro veškerou agendu státní správy a samosprávy,
elektrická energie, voda, plyn, služby telekomunikací, nákup
programového vybavení, právní poradenství pro soudní přípa-
dy, nákup stravenek apod.), ale také poštovné za všechny
agendy státní správy a samosprávy (4,1 mil. Kč, z čehož činí
poštovné k sociálním dávkám 0,9 mil. Kč), dále např. 8,2 mil.
Kč na opravy a udržování hmotného a nehmotného majetku
a dále celá řada výdajů, které nebylo možno přesněji zařadit
podle účelu do jiných oddílů.

Finančně druhou nejsilnější oblastí rozpočtu statutárního
města Zlína se v roce 2006 stala oblast bydlení, služeb
a územního rozvoje. Výše výdajů byla ovlivněna zejména by-
tovým hospodářstvím města (115,7 mil. Kč), v rámci bytového
hospodářství byly hrazeny výdaje na opravy bytového fondu
(40,1 mil. Kč), výdaje na vodu, plyn, elektrickou energii, teplo
a další související výdaje. Dalším významným faktorem byly vý-
daje na veřejné osvětlení. Na paušální platby pro Technické
služby Zlín, s.r.o., zajišťující provoz, údržbu a opravy veřejné-
ho osvětlení a také elektrickou energii vydalo město Zlín v ro-
ce 2006 celkem 25,3 mil. Kč. Daň z převodu nemovitostí, hra-
zená v roce 2006 za prodeje realizované v předchozích letech,
činila cca 1,9 mil. Kč. Oprava a údržba místních inženýrských
sítí (plynovodů ve vlastnictví města) si vyžádala cca 0,9 mil. Kč,
opravy objektů (veřejných WC, podchodů, parkomatů apod.) či-
nily 1,6 mil. Kč. Na opravy hřbitovů bylo určeno cca 0,7 mil.
Kč.

V oblasti dopravy byla v loňském roce vynaložena částka
163,6 mil. Kč zejména na:

- opravy místních komunikací, parkovišť a chodníků ve výši
54,6 mil. Kč,

- zimní obsluhu místních komunikací v zájmu jejich sjízd-
nosti a na čištění města ve výši cca 25,4 mil. Kč, 

- dotace města na ztráty z provozu městské hromadné do-
pravy Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., ve výši
73,7 mil. Kč.

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení byly v roce
2006 čerpány ve výši 109,3 mil. Kč. Nejvíce finančních pro-
středků bylo vyplaceno na dávky sociální péče pro rodinu
a děti (51,8 mil. Kč), dále na příspěvek při péči o osobu blíz-
kou (32,6 mil. Kč), na příspěvek na provoz motorového 
vozidla (12,6 mil. Kč) a na příspěvek na zvláštní pomůcky
(5,1 mil. Kč).

Kultura, církve a sdělovací prostředky
Nejvýznamnějšími výdaji v roce 2006 v oblasti kultury byly

dotace Městskému divadlu Zlín ve výši 42,03 mil. Kč (z toho 
1,7 mil. Kč byly dotace ministerstva kultury a 0,9 mil. Kč do-
tace z Krajského úřadu Zlínského kraje), dotace Filharmonii 
B. Martinů, o.p.s., ve výši 14,9 mil. Kč, dotace z kulturního
fondu 5,4 mil. Kč, tisk a distribuce Magazínu Zlín do všech
zlínských domácností představovaly v roce 2006 částku 
3,8 mil. Kč, částka 8,0 mil. Kč byla využita na jmenovité kul-
turní akce (např. FILMFEST, Zlíntalent, Zlínské besedování, 
1. Máj 2006, Země neznámá, knihovní fond Krajské knihovny
F. Bartoše Zlín apod.), na zachování a obnovu kulturních pa-
mátek vynaložilo město částku 1,9 mil. Kč.

V rámci ochrany životního prostředí byly finanční pro-
středky ve výši 98,4 mil. Kč vynaloženy na:

- sběr a svoz komunálního odpadu 28,5 mil. Kč, 
- dotace Technickým službám Zlín, s.r.o., na svoz velkoobje-

mového odpadu a na sběrné dvory 12,0 mil. Kč,
- dotace Zoo Zlín a Zámku Lešná, příspěvkové organizaci, ve

výši 27,6 mil. Kč (z toho 2,2 mil. Kč dotace ministerstva život-
ního prostředí),

- výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň - budování
a údržba dětských hřišť, parků, sečení trávy apod. cca 
22,7 mil. Kč,

- ostatní výdaje (automatický imisní monitoring, koše na psí
exkrementy, velkoplošná deratizace, Den Země, prevence
a osvěta v oblasti životního prostředí, likvidace černých sklá-
dek, chemické rozbory, Ekofond apod.) 7,6 mil. Kč.

Tělovýchova
Výdaje v oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti zahrnují

zejména:
- neinvestiční dotace na činnost s.r.o. STEZA Zlín - provozo-

vatele městských lázní a koupaliště "Zelené" (15,6 mil. Kč), 
- příspěvky na úhradu provozních nákladů tělovýchovných

zařízení (13,5 mil. Kč) a dotace na koupaliště (0,7 mil. Kč), 
- dotace z fondu mládeže a tělovýchovy (8,7 mil. Kč),
- provozní výdaje střediska volného času dětí a mládeže

Ostrov radosti (1,4 mil. Kč),
- jmenovité sportovní akce (vyhlášení nejlepšího sportovce,

Zlín - město dětí apod.).

Výdaje v oblasti vzdělávání - 60,8 mil. Kč představují ze-
jména provozní příspěvky poskytované zřízeným příspěvkovým
organizacím v oblasti školství - základní školy ve výši 34,4 mil.
Kč, mateřské školy ve výši 16,6 mil. Kč a školní jídelny ve výši
2,3 mil. Kč. 

V dalším pokračování minisérie o financích města Zlína se
budeme věnovat investičním neboli kapitálovým výdajům sta-
tutárního města Zlína za rok 2006.

Ing. Jana Holcová, 
odbor ekonomický

Přehled o plnění rozpočtu města Zlína za rok 2006 – provozní výdaje
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PŘEHLED ČINNOSTI MP ZLÍN 
ZA ROK 2007

R A D Í  A  I N F O R M U J E  •  w w w. m p z l i n . c z

Kvantifikační Kvantifikační Kvantifikační Kvantifikační Celkové
Druh činnosti jednotka jednotka jednotka jednotka výsledky

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí za rok 2007

P Ř I J A T Á   O Z N Á M E N Í - celkový počet 2 454 2 813 2 762 2 391 10 420
Počet tísňových volání na l. 156 1 827 2 067 2 140 1 990 8 024
Přijatá telefonická oznámení 112 233 154 177 676
Přijatá ústní oznámení 79 116 127 94 416
Přijatá oznámení z technických systémů 217 397 278 130 1 022

- z toho MKDS 14 29 17 29 89
- z toho PCO 203 368 261 101 933

P O L I C E J N Í   Č I N N O S T I - celkový počet 7 840 8 236 8 417 8 435 32 928
Celkový počet zákroků 1 633 1 382 2 016 1 768 6 799
Celkový zadokumentovaný počet provedených kontrol 4 853 4 889 4 923 5 346 20 011

- z toho pěších 1 330 1 397 1 642 1 772 6 141
- z toho cyklo 7 1 0 0 8
- z toho MKDS 7 31 62 57 157
- z toho moto 3 509 3 351 3 219 3 504 13 583

Počet použití donucovacích prostředků (DP) 10 5 15 10 40
- z toho bez zranění a škody na majetku 10 5 14 9 38
- z toho se zraněním 0 0 1 0 1
- z toho se škodou na majetku 0 0 0 1 1
- z toho oprávněných použití DP 10 5 15 10 40
- z toho neoprávněných použití DP 0 0 0 0 0

Celkový počet ohlášených trestných činů (TČ) 69 69 61 57 256
- z toho zjištěných vlastní činností 6 3 8 6 23
- z toho oznámených 63 66 53 51 233
- z toho důvodně potvrzených 65 63 59 54 241
- z toho důvodně nepotvrzených 4 6 2 3 15
- z toho předáno k dalším opatřením Policii ČR 65 63 59 54 241
- přitom zajištěno podezřelých pachatelů (§ 76/2 TŘ) 50 42 38 41 171

Celkem zadrženo osob hledaných Policií ČR 5 11 4 4 24
Celkový počet registrovaných přestupků 2 692 2 972 4 081 3 678 13 423

- z toho přestupky proti BESIP 2 324 2 589 3 635 3 343 11 891
- z toho přestupky na úseku alkoholismu 4 14 13 9 40
- z toho přestupky proti pořádku v územní samosprávě 36 19 13 13 81
- z toho přestupky proti veřejnému pořádku 83 123 171 81 458
- z toho přestupky proti občanskému soužití 20 35 32 21 108
- z toho přestupky proti majetku 225 192 217 211 845
- z toho jiné typy přestupků 0 0 0 0 0

Celkem uloženo sankcí 2 659 2 927 2 836 2 810 11 232
Celkem uloženo sankcí ve výši (Kč) 993 300 1 160 400 1 278 400 1 320 100 4 752 200
Celkem vybrány v hotovosti sankce ve výši (Kč) 886 300 1 126 100 1 118 400 1 258 100 4 388 900
Asistence 688 688 746 701 2 823

- z toho asistence Policii ČR 108 142 92 109 451
- z toho asistence HZS ZK 6 4 7 2 19
- z toho asistence ZZS ZK 36 28 36 33 133

Součinnostní opatření 3 8 8 4 23
Zvláštní bezpečnostní opatření 10 7 13 8 38
N E P O L I C E J N Í   Č I N N O S T I - celkový počet 2 561 2 688 2 571 2 469 10 289
Administrativně technické a organizační záležitosti 717 673 623 581 2 594
Asistence 214 291 270 217 992

- z toho doručování zásilek 113 109 108 86 416
Autovraky 23 41 25 24 113
Havárie, poruchy poškození 122 131 170 125 548



Zlínský magistrát se pravidelně
účastní mnoha propagačních akcí, pro-
střednictvím nichž jeho představitelé
seznámí nespočet nových zájemců
z České republiky i ze zahraničí se spe-
cifickou krásou východomoravské me-
tropole. Tisíce nových turistů či podni-
katelů pak také město na břehu řeky
Dřevnice každoročně navštíví.

Letošní sezonu veletrhů cestovního
ruchu v tuzemsku odstartoval již na po-
čátku ledna Regiontour 2008 v Brně,
v zahraničí Zlín zahájil svou prezentaci
na Holiday Fair v Utrechtu a na
Slovakiatour v Bratislavě. Všechny zmí-
něné akce patří mezi tradiční podniky,
na nichž se město prostřednictvím od-
dělení cestovního ruchu prezentuje již
poněkolikáté. 

Na veletrhu cestovního ruchu Region-
tour 2008 na brněnském výstavišti Zlín
prezentoval - vedle tradiční architektury
a zámku v Lešné se zoologickou zahradou
- také novou knihu pojednávající o městě
a jeho historii. Publikaci Pod zlínským
rynkem - Cesty do minulosti Zlína autora
Miroslava Černého na veletrhu slavnost-
ně pokřtil náměstek zlínské primátorky
Hynek Steska.

Veletrh v nizozemském Utrechtu pat-
ří k největším akcím svého druhu
v Evropě a Zlín tam v rámci celé
Východní Moravy opakovaně poutá po-
zornost návštěvníků. Tradičně zvídaví
Nizozemci byli nadšeni z výjimečného
prostředí města a opakovaně si vyžado-
vali nové informace a další propagační
materiály.

Během následujících měsíců bude
Zlín prezentován na veletrhu
Cykloturistika v Hradci Králové, z těch
zahraničních se zástupci města zúčast-
ní veletrhů v maďarské Budapešti,
v polských Katovicích a v italském
Miláně.

Význam každoročního zastoupení
krajské metropole na veletrzích cestov-
ního ruchu tkví nejenom v možnosti po-
skytnout zájemcům z řad veřejnosti ak-
tuálních informace, ale také
v bezprostředním navazování nových
kontaktů s kolegy z jiných měst a regi-
onů. -pm-
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Další rekord v počtu dětí zapsaných
do knihy narození během jednoho roku
zaznamenala zlínská matrika. "V roce
2007 zapsaly naše matrikářky celkem 
2 741 dětí, což je nejvyšší počet od ro-
ku 1990," řekl vedoucí občansko-správ-
ního odboru zlínského magistrátu
Antonín Šrajer a dodal, že v posledních
letech počet narozených dětí v porodni-
ci Baťovy nemocnice ve Zlíně stále mír-
ně vzrůstá.

Mezi nejčetnější chlapecká jména za-
pisovaná do matriky patří Jan, Tomáš,
Jakub, Adam, David. "U děvčat je pořa-

dí Tereza, Barbora, Anna, Veronika
a Kateřina," doplnil A. Šrajer.

Samotných zlínských občánků se
v loňském roce narodilo 814, z nichž se
758 narodilo přímo ve Zlíně. Zbýva-
jících 56 dětí si matky s trvalým poby-
tem ve Zlíně přivezly z jiných porodnic.

Díky zatím vzrůstajícímu počtu naro-
zených dětí se podařilo mírně zbrzdit
dlouhodobý trend přirozeného úbytku
občanů Zlína. Oproti 814 narozením to-
tiž loni zemřelo 791 občanů, což zna-
mená přírůstek o 22 občanů. 

-mm-
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Filharmonie má
nového ředitele
Na základě výběrového řízení, které pro-

běhlo 27. 11. 2007, byl správní radou
Filharmonie Bohuslava Martinů schválen
s platností od 1. 1. 2008 novým ředitelem
Filharmonie Bohuslava Martinů RNDr.
Josef Němý. 

Doposud působil ve funkci provozně -
ekonomického náměstka. S Filharmonií
spolupracuje v oblasti ekonomiky od roku
1994. Od června 2006 externě pracoval
v provozně - ekonomickém oddělení a 1. 3.
2007 se stal provozně - ekonomickým ná-
městkem. RNDr. Josef Němý je ženatý, má
dva syny.

Dosavadní ředitel Ing. Jozef Tkáčik
ukončil po dohodě se správní radou pra-
covní poměr k 31. 12. 2007.

TTiissííccee  lliiddíí  ppoozznnaajjíí  ZZllíínn  ddííkkyy  vveelleettrrhhůůmm

TURNÉ PO NĚMECKU
Orchestr Filharmonie Bohuslava

Martinů se právě vrátil z úspěšné cesty
po Německu. Turné začalo 28. prosince
2007 zdvojenými koncerty v Norim-
berku a v Mnichově. Poté následovala
vystoupení ve městech Tübingen,
Rosenheim, Hannover a Bielefeld. Na
Tři krále jsme zahráli poslední koncert
zájezdu v Hamburku. Téměř deset tisíc
návštěvníků vyslechlo oblíbené progra-
my, které jsou žádané a ceněné zvláště
na přelomu roku. 

Na zájezd jsme připravili dva progra-
my. První se skládal z hudebních děl
rodiny Straussovy, druhý z italského

belcanta se sborem a sólisty sopranist-
kou Gabrielou Corsaro a tenoristou
Antoninem Interisanem. Již potřetí or-
chestr dirigoval německý dirigent
Lukas Beikircher. Na vystoupení
v Norimberku jej vystřídal mladý diri-
gent z Lipska Stefan Diederich. Koncert
v Rosenheimu byl oživen i vystoupením
německé baletní skupiny. Mimořádné
bylo silvestrovské vystoupení ve velké
Meistersingerhalle v Norimberku s pro-
gramem Puccini a Pasta, které navštívi-
lo 1150 hostů. Úspěšné turné bylo
završeno pozváním na prosinec 2008.

-dg-

Jan Antonín Baťa
v České televizi
Dokumentární film Brazilské stopy Jana

Antonína Bati autorky Dany Lipovské bude
odvysílán v České televizi. Stane se tak 
4. března a uvede ho program ČT 2 ve 
20 hodin. Dokument, který finančně výraz-
ně podpořilo město Zlín a Zlínský kraj, na-
táčel v loňském roce štáb Televize Zlínsko
v Brazílii a České republice. Premiéru měl
ve Zlíně 7. března 2007.

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Magazínu Zlín bych chtěla

poděkovat všem sponzorům (firmám, organiza-
cím i jednotlivcům) za velkorysé peněžní a věc-
né dary na vánoční dárky pro znevýhodněné
děti ze sociálně slabých rodin. Těmito sponzo-
ry byly:

Atel Energetika Zlín, s.r.o., TREXIMA, spol.
s.r.o., Zlín, NHB - BOWLING, spol. s r.o., Zlín,
Mgr. Marie Strakošová, advokátní kancelář,
Zlín, VEOLIA, Zlínská vodárenská, a.s., OP
Prostějov, PROFASHION, a.s., Tescoma, s.r.o.,
Zlín a Charita Zlín

Charitě Zlín bych ráda poděkovala i za vý-
znamnou pomoc při realizaci celé akce. Můj
dík patří i všem zaměstnankyním oddělení so-
ciálně-právní ochrany dětí zlínského odboru
sociálních věcí, které dárky nakoupily, rozděli-
ly a - často ve večerních hodinách nebo o ví-
kendech - dětem rozdaly. Vánoční obdarovává-
ní nejpotřebnějších dětí je v našem městě již
tradiční záležitostí (letos proběhlo po sedmé)
a jeho duchovní matkou je vedoucí sociálně-
právní ochrany dětí, Bc. Marie Semelová.

Dětem bylo takto věnováno např. oblečení,
obutí, peřiny, povlečení, hračky, knihy, hry,
sportovní potřeby, kosmetika pro dospívající
apod. Předměty typu nádobí, popř. ložního
prádla aj. posloužily hlavně ke zlepšení celko-
vé sociokulturní úrovně rodin, které jsou ohro-
ženy sociálním vyloučením. Dárky udělaly ra-
dost dětem celkem v 54 rodinách. 

Děti, které jsou v dnešní době a v našem
správním obvodu znevýhodněny prostředím
a zhoršenými sociálními podmínkami v rodi-
nách, si zájem a podporu vzácných sponzorů
zaslouží. Za tyto děti všem srdečně děkujeme! 

Za OSV MMZ: Ing. Jana Pobořilová, 
ved. Odboru sociálních věcí MMZ 
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ZLÍNSKÉ ÚNORY V PRŮHLEDÍTKU XX. STOLETÍ

Motto: "Nešetrnost je těžký zločin"
A. Rašín, ministr financí - únor 1919.

K aždé století má 100 roků a tedy i 100 úno-
rů. Ještě před necelými dvaceti lety nám byl

vtloukán do obecného povědomí pouze jediný - 
letošní jubilejní šedesátník - s přídomkem "VÍ-
TĚZNÝ". Celých 41 let to bylo provázeno divadelní-
mi tirádami a opakující se děkovnou klakou o jeho
dobrodiní a historickém významu. Ten byl nespor-
ný: Churchillem již v roce 1946 předvídaná "želez-
ná opona" 25. 2. 1948 definitivně spadla. Od zá-
padní Evropy a "nepřátelského imperialistického
světa" nás oddělila dokonce elektrikou napuštěná
drátěná hranice. Než si ale připomeneme jeho zlín-
ský průběh, vzpomeneme i jiné "ÚNORY", které se
odlišně a většinou příznivěji vepsaly do dějin ČSR
- a to dokonce v jubilujícím 90. výročí jejího vzni-
ku.

Především dva MĚNOVÉ - PENĚŽNÍ - v letech
1919 a 1993. V prvním případě jsme se defini-

tivně i ekonomicky odpoutali od Rakouska a osvo-
bodili jsme i naši korunu. Rozpadlá monarchie -
a zejména její byrokraticky přebujelé metropole -
Vídeň s Budapeští - nadále bezostyšně parazitovaly
na našem výrobním potenciálu. Osamostatnělá
ČSR se totiž podílela na velikosti Rakousko -
Uherska jen 25% podílem obyvatelstva, a pětinou
rozlohy, ale průmyslově či surovinovými zdroji 60 -
90 %. A právě tento ekonomický potenciál monar-
chii 300 let udržoval při životě. To ovšem ohrožova-
lo příznivější ekonomický rozvoj republiky. Ani tady
nepadali lidem do úst "pečení holubi". Naopak roz-
padlé trhy, nedostatek surovin a potravin, zima,
hlad. A nezaměstnanost vskutku hrozivá. Z fronto-
vých válčišť se vracel milion vojáků - a ti doufali, že
odměnou jim bude PRÁCE. A jak to bylo v našem
Zlíně? Baťova továrna zaměstnávala tehdy až 6 tisíc
pracovníků - většinou na frontových dodávkách.
Jejich ukončení a rozpad původních trhů v rozpad-
lém soustátí přinesl nejen ztrátu zaměstnání, ale
celkový hospodářský chaos až nečekaných rozmě-
rů. Výroba obuvi se snížila 5-6x a s tím i počet za-
městnaných. Do toho přišlo šíření levicově - popu-
listických hesel o nenasytných kapitalistických
vydřiduších. Začalo se stávkovat - nejdříve ve stro-
jírně a nedlouho poté v celém závodě. Hrozivou si-
tuaci s nedostatkem surovin pro výrobu obuvi dovr-
šil 5. února 1919 obrovský požár v centrálním
skladu. Mimo zásob kůží shořel i textil, nitě a ná-
hradní strojní díly. Začalo se i organizovaně loupit
a krást - znovu se objevilo původně válečné keťaso-
vání a šejdířství. Továrník T. Baťa se rozhodl pro
celou řadu úspěšných opatření. Připraveně a stra-
tegicky nastolil pro celou ČSR významné rozhodnu-
tí tehdejší ministr financí A. Rašín: "Odstřihneme
ČSR definitivně od Rakouska!"

Došlo k československému měnovému osamostat-
nění. To spočívalo mj. v ohodnocení nové čs. koru-
ny o 50 %, čímž byl položen základní kámen jejího
příštího zpevňování. 26. 2. 1919 došlo k překvapi-
vému uzavření státních hranic a začátkem března
došlo k okolkování dosavadních bankovek v hodno-
tě od 10 Kč. Dosavadní rakouská oběživa se měnila
v poměru 1:2 - tj. 5 zlatých za 10 Kč - z čehož se až

dodnes udržel výraz "pětka" - i když jde v reálu
o deset. Podruhé se čs. koruna poněkud překvapivě
odstřihla nedlouho "po sametu" v souvislosti s vy-
hlášením samostatného Slovenska k 1. 1. 1993.
Před 15 lety bylo 30. 1. oficiálně ozná-meno, že bu-
de provedena měnová odluka oběživa ČR a SR. 4. 2.
1993 byla pak zahájena výměna kolkovaných ban-
kovek a od 8. února začala v ČR platit pouze vlast-
ní měna. Ta vznikla okolkováním dosavadních spo-
lečných federálních platidel. Definitivní tečkou byla
pak vládní vyhláška o ukončení jejich platnosti
a vydání nových mincí a bankovek ČR 25. - 26. 2.
1993.

J eden až dosud nepřekonaný rekordní únor -
LEDOVĚ MRAZIVÝ nám připravila sama pří-

roda. Únorové mrazy před 79 lety v únoru 1929 si
svou prioritu udržely až do XXI. století. Například
10. a 11. 2. dosáhly v okolí Zlína -37 °C - ale v ně-
kterých místech i -41 °C. Navíc se spoustou sněhu
a závějemi, které ochromily veškerou dopravu.
Kolejnice praskaly mrazem, zpoždění vlaků se počí-
talo na hodiny. Potřebné uhlí zůstalo v zamrzlých
vagonech. Ve školách byly "uhelné prázdniny".
Dřevnice byla promrzlá až ke dnu a dalo se bruslit
z Vizovic až do Otrokovic. K oblevě došlo až 10. břez-
na. Pozdní jaro přineslo apokalyptický obraz mrazi-
vé zkázy. Místo květů, zeleně a ovocných plodů -
pouze holé větve.

Lesy, louky a zahrady téměř bez ptačího zpěvu
a poletování motýlů.

Podstatně prořídly stavy polní a lesní zvěře. Např.
v Malenovicích napočítali kolem 5 tisíc vymrzlých
ovocných stromů. Pohroma zdecimovala rovněž ale-
je peckovin na vůkolních stráních směrem
k Vizovicím.

Navíc mezi dětičkami řádil záškrt a objevovaly se
oběti dalších nebezpečných chorob - spály, břišní-
ho tyfu a TBC, i když v podstatně menším rozsahu
než před 10 lety v poválečném roce 1919. Tehdy se
zlínští obyvatelé těžce vyrovnávali s následky první
stoleté povodně, provázené navíc pandemií děsivé
španělské chřipky.

A teď zde máme dva "VLASTENCE" - únory
svým posláním až tragicky rozdílné. V tom

prvním, v roce 1937, demonstroval náš lid své roz-
hodné odhodlání bránit republiku proti sílícímu fa-
šismu a roztahovačným plánům hitlerovského
Německa. Na celém území se tvořily NÁRODNÍ GAR-
DY z řad záložních důstojníků a vojáků, odhodlané
položit i životy za svobodu vlasti. Zlínská jednotka
představila občanům své odhodlání na náměstí
před radnicí 21. února 1937. V jejich šiku byl i ar-
chitekt M. Lorenc, který se profesně zapsal výrazně
do tváře Zlína. Ten se po německé okupaci stal ve-
litelem ilegální vojenské odbojové organizace
Obrana národa. Bohužel zákeřná zrada vedla k je-
ho zatčení a posléze popravě 11. 2. 1943 v nacistic-
kém koncentráku. O tomto vlastenectví se půl sto-
letí nesmělo mluvit ani psát - aby tím více mohl
vyniknout ten jediný - VÍTĚZNÝ: 25. 2. 1948.

Tak byl totiž oslavován 41 vskutku dlouhých let.
Stále stejný obraz: nadšené průvody, přeplněná ná-
městí, mávání, odhodlané tváře šedomodrých mili-
cionářů. A k tomu slova vítězícího premiéra K. Gott-
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ZLÍNSKÉ ÚNORY ...
walda: "právě se vracím z Hradu... pan prezident
všechny mé návrhy přijal..." Pochopitelně se ne-
zmínil z hlediska pravdy vítězů pro "prostý lid"
o nevhodných slovech loučícího se prezidenta
Beneše (jde vlastně o jeho politickou závěť, neboť
7. 6. 1948 rezignoval a 3. 9. 1948 v podstatě utý-
rán umírá).

S Gottwaldem se tehdy rozloučil slovy:
"Ne všechen československý lid si přeje zánik

demokracie, ale vy, pánové, a vámi vedená strana
si přeje, abych svým podpisem ZABIL DEMOKRA-
CII v Československu a zradil nejen sebe, ale i ce-
lému národu nejdražší přísahu, jež tkví ve slo-
vech prezidenta Osvoboditele - VĚRNÍ ZŮSTANE-
ME. Jestli tak činím, tedy jen proto, abych zabrá-
nil bratrovražednému boji, jímž mně vyhrožujete
a jenž jste schopní vyvolat..."

Nutno konstatovat, že v nátlaku na prezidenta
nemohl ani Zlín zůstat stranou. Telegram 40 tisíc
účastníků jednohodinové generální stávky 24. 2.
v továrně a na náměstí kategoricky přikazoval
prezidentovi, aby podepsal... Účast na této stávce
byla povinná. Neúčast se rovnala stávkokazectví
v duchu nastoleného hesla "Kdo nejde s námi, jde
proti nám".

Akční výbory začaly již 21. 2. "prověřovat, čistit
a zbavovat se podvratných živlů". Hlavní reakcio-
náři byli jako původci neklidu v počtu 113 oka-
mžitě zbaveni míst, byl s nimi bezodkladně uza-
vřen pracovní poměr a závodní stráž je posměšně
vyvedla za bránu podniku.

Diktatura proletariátu, jejíž nitky již pevně tří-
mala politická policie (StB), se neprodleně ujala
moci. Špiclování, kádrování, posudky, prověřová-
ní a současně i zintenzivnění náboru nové - a pře-
devším mladé krve do KSČ v tzv. Gottwaldově vý-
zvě. Zlín patřil díky intenrátům mezi náborově
nejlepší. Strana potřebovala neustále zaplňovat
mezery po těch, kterých se průběžně zbavovala.
Jen v "baťovce" šlo tzv. "k lopatě" 417 pracovníků
- a to dopadli ještě dobře. Bývalý nejvyšší pová-
lečný vládce továrny a Zlína IVAN HOLÝ byl od-
měněn 18 lety "natvrdo", obávaný KIJONKA skon-
čil někde v kádrovém propadlišti, další raději
emigrovali do " imperialistického tábora". Také
pohled na původní snímek vítězného návratu
"Klémy" z Hradu na Staromák je tristní: nejbližší
spolupracovník a tvůrce "únorové revoluce"
Slánský byl pověšen jako špion a zrádce i s dal-
ším zrádcem Clementisem - ten přesto, že
Gottwaldovi půjčil na tribuně svoji beranici na
ochranu proti únorové vánici.

Inu KSČ byla a zůstává vždy bolševicky spra-
vedlivá. Na těch současných snímcích však jejich
tváře nehledejte - byli odretušováni a vlastně ani
tam nikdy nebyli.

Únor před 60 lety začal psát také nové dějiny
Zlína. Ten se ostatně brzy přejmenoval na
Gottwaldov, baťovka se stala Svitem, fotbal kopal
za Botostroj a Dynamo. Zastavena byla činnost
Orla, Sokol prožil obrození a Skauti byli vmani-
pulováni na převýchovu do SČM.

Inu - jak řekl neznámý filozof: "Všechno bylo
vlastně jinak!"

Ing. Jan Lamper, 
kronikář města Zlína 

Začátek nového roku by měl vždy přinést něco nového,
co zpříjemní náš život ve městech a obcích. Ke slovu se
proto dostává pro mnohé z nás ještě neznámé téma: sběr
bioodpadu.

Díky vstupu naší České republiky do Evropské unie při-
cházejí změny i na úseku odpadového hospodářství.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech stanovuje přednost
využívání odpadů před jejich odstraňováním. V provádě-
cích předpisech k zákonu o odpadech je dokonce stano-
ven zákaz skládkování kompostovatelných odpadů a ome-
zení skládkování biologicky rozložitelných odpadů
v jednotlivých cílových letech. V nařízení vlády o Plánu od-
padového hospodářství České republiky je stanovena po-
vinnost snížit množství organické složky biologicky rozlo-
žitelného komunálního odpadu (zkratka BRKO). Na
základě těchto změn připravilo město Zlín ve spolupráci
s Technickými službami Zlín, s.r.o., projekt pilotního sbě-
ru bioodpadů, který by měl odstartovat další změny v tří-
dění odpadu i ve městě Zlíně. Zavedení třídění bioodpadů
z domácností bude předcházet informační a osvětová
kampaň, beseda s občany a distribuce speciálních nádob
na sběr bioodpadu. Zkušební sběr bioodpadů bude probí-
hat od května do října 2008 nejprve v městské části
Podvesná IV až Podvesná XVII. Zlín se tak připojí k řadě
měst v České republice, kde již sběr bioodpadu probíhá
(např. Brno, Olomouc, Kroměříž, Praha - Dolní Chabry).

Za biologicky rozložitelný komunální odpad je považován
jakýkoliv odpad, který je schopen aerobního nebo anae-
robního rozkladu mikroorganismy. Vzniká v domácnosti
a jsou to především zbytky potravin a odpad z údržby
městské zeleně nebo zahrádek (posečená tráva, listí, dřev-
ní hmota). Provedenými rozbory bylo zjištěno, že bioodpad
tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Pokud se biood-
pad rozkládá ve skládce, vznikají toxické výluhy, uvolňuje
se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan,
oxid uhličitý). Bioodpad dále mění svůj objem a skládka je
nestabilní, vzniká riziko porušení izolace skládky.

Prvním důležitým krokem, který je nutné zvládnout, je
optimální třídění bioodpadů na zahradách a domácnos-
tech. K tomu poslouží speciální barevné nádoby (hnědé či
zelené) na bioodpad (typu Compostainer). Nádoba je opat-
řena na bočních stěnách a víku velkým množstvím ma-
lých otvorů, víko je chráněno stříškou před deštěm a sně-
hem. Otvory slouží pro přívod vzduchu a odpařování
vlhkosti. Distanční žebra na vnitřních stěnách zabrání
přilepování odpadu na stěny a umožňují dobré provětrání
nádoby a též zajištění cirkulace vzduchu potřebného pro
žádanější aerobní přeměnu. Nad dnem je umístěný mříž-
kový rošt, kterým prosakuje vlhkost odpadu na dno, kde
se následně odpařuje. Každá domácnost v uvedené měst-
ské části dostane zdarma sadu nádob: 1 ks svozové 
nádoby velikosti 140 l a 1 ks nádoby "do kuchyně" o ob-
jemu 10 l. Nádoby budou občanům předány pracovníky
Technických služeb Zlín, s.r.o., o sobotách v průběhu mě-
síce března a dubna dle harmonogramu uvedeného na in-
formačních letácích. Pravidelný svoz BRKO bude zajišťo-
ván svozovou společností Technické služby Zlín, s.r.o.
Bioodpad bude svážen na stanoviště biofermentoru na
skládce Suchý důl, kde bude po mechanických úpravách
(drcení, štěpkování, míchání) zpracován pomocí řízené ae-
robní termofilní fermentace. Výstupem fermentoru je su-
rový kompost sloužící např. k rekultivaci skládky, nebo
kompost k energetickému využití. V současné době kom-
post odebírá teplárna Atel energetika Zlín, s.r.o., ke spá-
lení ve fluidním kotli. 

Informace o projektu pilotního sběru odpadů z domác-
ností a zahrad jsou k dispozici na www.mestozlin.cz nebo
na telefonu 577 630 244. -OŽPaZ- 

SBĚR BIOODPADU VE ZLÍNĚ
- PILOTNÍ SBĚR



Pondělí 25. - středa 27. února v 19.30 hodin
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
USA-2007-92 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15) 
Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen...
V hlavních rolích: Owen Wilson, Adrien Brody, Bill Murray, Natalie
Portman, Anjelica Huston 
Režie: Wes Anderson

Čtvrtek 28. února v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100
KABINET DOKTORA CALIGARIHO
Německo-1919-69 minut-titulky- AČFK-(12)
První expresionistický snímek, jehož kouzlo spočívá v nevídaném ře-
šení výtvarné scény, vypjatých hereckých výkonech a bizarní kombi-
naci světla a stínu.
Režie: Robert Wiene

Pátek 29. února - neděle 2. března v 17 a v 19.30 hodin
O ŽIVOT
ČR-2008-90 minut-premiéra-HCE-(0)
Vojta Kotek se coby student medicíny hned na začátku filmu dostane
do jedné velmi prekérní situace, když se zúčastní oslavy na lesní cha-
tě...
Režie: Milan Šteindler

V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

2. 2. - RUSALKA HUPSALKA - 66 minut
Rusalka Hupsalka, Mistr Myš, Nazdar, kedlubny!, Dorotka a zpěvák,
Smolíček, Mikeš na pouti, Krtek fotografem

9. 2. - KYTICE POHÁDEK II. - 68 minut
Konzerva, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Člověk neandrtálský,
Cvrček a basa, Jak jeli k vodě, Krtek a zelená hvězda, Jak Žofka pořá-
dala maškarní bál, Velryba Abyrlev, Krtek a televizor

16. 2. - PSÍ KAMARÁDI - 76 minut (Štaflík a Špagetka) 
Namaluj si sám, Chůvy, Šachy, Vášnivý čtenář, Divadlo, Rybáři, O nej-
bohatším vrabci na světě, Proutkaři, Mistři tance, Správný tón

23. 2. - KRTEK VE SNU - 67 minut
Krtek ve snu, Mikeš u cirkusu, Madlenčin zachránce, Poplach na hra-
dě, Dorotka a ježibaba, Kocourek Mňouk

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

Pátek 1. - neděle 3. února v 17 hodin
ZLATÝ KOMPAS
USA-2007-120 minut-český dabing-Warner Bros-(12)
Vedle našeho světa existují i jiné světy. Zlatý kompas k nim může uká-
zat cestu. V hlavních rolích Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva Green
Režie: Chris Weitz

Pátek 1. a sobota 2. února v 19.30 hodin
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Velká Británie - 2007- 114 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk je pokračováním devět
let starého snímku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů.
V hlavní roli Cate Blanchett 
Režie: Shekhar Kapur

Pondělí 4. února v 19 hodin (a)
SÍLA SRDCE
USA/Velká Británie-2007-107 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Podle vzpomínkové knížky Mariane Pearlové, manželky amerického
novináře Daniela Pearla, který byl v lednu 2002 unesen v Karáčí a po-
zději zavražděn... V hlavní roli Angelina Jolie.
Režie: Michael Winterbottom

Úterý 5. února v 19 hodin FK Anýz
ŠŤASTNÉ MÍLE 
Austrálie-2007-105 minut-titulky-Aerofilms-(12)
Když na australském pobřeží přistane indonéská rybářská loď s pasa-
žéry z Kambodže a Iráku, začíná putování ilegálních přistěhovalců do
vysněného města Perth...
Režie: Michael James Rowland

Čtvrtek 7. února v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
JÁ, LEGENDA 
USA-2007-100 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Poslední člověk na Zemi není sám... V hlavní roli Will Smith
Režie: Francis Lawrence

Pátek 8. - sobota 9. února v 19.30 hodin 
+ neděle 10. února v 17 hodin
P.S. MILUJI TĚ
USA-2007-117 minut-titulky-SPI-(12)
Někdy zbývá jen jediná věc, kterou můžete říci... V hlavní roli Hilary
Swank a Gerard Butler 
Režie: Richard LaGravenese 

Pátek 8. a sobota 9. února v 17 hodin
SKÓRUJ
USA-2007-90 minut-titulky-premiéra-Blue Sky Film-(12)
Jediným pravidlem jsou žádná pravidla! Bývalý ping-pongový šampión
musí zneškodnit organizátora ilegálního světového turnaje - obávané-
ho zločineckého bosse...
Režie: Ben Garant

KINO KVĚTEN

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

10

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

Pátek 1. - středa 6. února v 17 a v 19.30 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko-2007-92 minut-premiéra-Falcon-(0)
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci
zákona i hranicemi vlastních možností... V hlavních rolích Jiří
Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová 
Režie: Filip Renč

Pondělí 4. února v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
VÁŠEŇ A CIT
Velká Británie/USA-2007-120 minut-titulky-Bioscop-(12)
Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové
a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány...
Režie: Julian Jarrold 

Čtvrtek 7. února v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100
NOVÝ SVĚT 
USA-2005-135 minut-AČFK-(0)
Legenda o Pocahontas převedená na plátno filmovým básníkem
Terrencem Malickem jako óda na lásku s Colinem Farrelem a velkým
hereckým objevem Q'oriankou Kilcher v hlavních rolích.
Režie: Terrence Malick

Pátek 8. - neděle 10. února v 17 a v 19.30 hodin 
+ pondělí 11. - středa 13. února jen v 19.30 hodin 
JÁ, LEGENDA 
USA-2007-100 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Poslední člověk na Zemi není sám... V hlavní roli Will Smith
Režie: Francis Lawrence

Pondělí 11. - středa 13. února v 17 hodin
P.S. MILUJI TĚ
USA-2007-117 minut-titulky-SPI-(12)
Někdy zbývá jen jediná věc, kterou můžete říci... V hlavní roli Hilary
Swank a Gerard Butler 
Režie: Richard LaGravenese 

Čtvrtek 14. února v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100
ZABRISKIE POINT
USA-1970-110 minut-titulky-AČFK-(15)
Slavný provokativní Antonioniho film představující ideály volného ži-
vota a lásky a jedno období z americké bouřlivé historie. 
Režie: Michelangelo Antonioni

Pátek 15. - středa 20. února v 17 a v 19.30 hodin
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
USA-2007-124 minut-titulky-premiéra-Falcon-(0)
Ben Gates (Nicolas Cage) pátrá po tajemství smrti Abrahama Lincolna
- respektive po ztracených stranách z deníku jeho vraha...
V dalších rolích: Jon Voight, Diane Kruger, Justin Bartha, Helen
Mirren, Ed Harris, Harvey Keitel 
Režie: Jon Turteltaub

Středa 20. února ve 14.00 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
MÉ DRUHÉ JÁ
USA-2007-122 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Jodie Foster pátrá v newyorských ulicích na vlastní pěst po mužích,
kteří brutálně zavraždili jejího snoubence...
Režie: Neil Jordan

Čtvrtek 21. února v 17 a v 19.30 hodin PROJEKT 100
ŽELVY MOHOU LÉTAT 
Irán / Francie- 2004-95 minut-titulky-AČFK-(15)
Příběh o dětech obchodujících s nášlapnými minami, který dojal divá-
ky po celém světě...
Režie: Bahman Ghobadi

Pátek 22. - neděle 24. února v 17 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 
USA-2007-87 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Bratři Alvin, Simone a Theodor jsou neobyčejné veverky, které nejen
že umí mluvit, umí i výborně zpívat.... 
Režie: Tim Hill 

Pátek 22. - neděle 24. února v 19.30 hodin
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
USA/Velká Británie-2007-100 minut-premiéra-Blue Sky Film-(15)
Každý hřích zanechá svou stopu - Nový thriller Davida Cronenberga
(Moucha, Dějiny násilí) nás přivádí doprostřed ruských zločineckých
klanů v Londýně...
V hlavních rolích Naomi Watts, Viggo Mortensen

Pondělí 25. - středa 27. února v 17 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR-2008-100 minut-Falcon-(12)
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách
lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo...
V hlavních rolích Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr 
Režie: Dušan Klein

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Pondělí 11. února v 19 hodin (a)
JAN SAUDEK
Česko/USA-2007-91 minut-Palace Picture-(15)
V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu... Celovečerní dokument o svě-
tově uznávaném fotografovi Janu Saudkovi
Scénář a režie: Adolf Zika

Úterý 12. února v 19 hodin FK Anýz 
POVÍDKY Z KUCHYNĚ 
Norsko/Švédsko-2003-92 minut-titulky-ArtCam-(12)
Jak zjistit co nejlepší rozvržení vybavení kuchyně? Tím, že do ní posa-
díte pozorovatele... Film inspirovaný skutečným výzkumem je plný ori-
ginálního designu, pomalého tempa a severského humoru. 
Režie: Bent Hamer

Čtvrtek 14. února v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
USA-2007-124 minut-titulky-Falcon-(0)
Ben Gates (Nicolas Cage) pátrá po tajemství smrti Abrahama Lincolna
- respektive po ztracených stranách z deníku jeho vraha....
Režie: Jon Turteltaub

Pátek 15. - neděle 17. února v 17 hodin
ONCE
Irsko-2006-85 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Ona
je výborná pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a pro-
dává na ulici růže. Ti dva se samozřejmě potkají... V hlavních rolích
Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett, Darren Healy 
Režie: John Carney

Pátek 15. - sobota 16. února v 19.30 hodin
CHYŤTE DOKTORA
ČR-2007- 95 minut- Bontonfilm - (0)
Komedie o lásce a jejích následcích... V hlavních rolích Michal
Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský...
Režie: Martin Dolenský

Pondělí 18. února v 19 hodin (a) 
SICKO
USA-2007-113 minut-titulky-Palace Picture-(12)
Jestli chcete zůstat zdraví, snažte se neonemocnět! Dokumentarista
Michael Moore (Bowling for Columbie, Fahrenheit 9/11) si tentokrát
bere na mušku americký zdravotní systém...

Úterý 19. února v 19 hodin ANÝZ
MONTY PYTHON: ŽIVOT BRIANA 
Velká Británie-1979-94 minut-AČFK-(0)
Skupina Monty Python ve své nejlepší formě. Příběh nedobrovolného
"Mesiáše", jehož život sice začal v Betlémě, ovšem v nesprávné stáji... 
Režie: Terry Jones.

Čtvrtek 21. února v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
USA/Velká Británie-2007-100 minut-Blue Sky Film-(15)
Každý hřích zanechá svou stopu - Nový thriller Davida Cronenberga
(Moucha, Dějiny násilí) nás přivádí doprostřed ruských zločineckých
klanů v Londýně... 
V hlavních rolích Naomi Watts, Viggo Mortensen

Pátek 22. - neděle 24. února v 17 hodin
PAN VČELKA
USA-2007-86 minut-český dabing-animovaný-Bontonfilm-(0)
Nekorunovaný král animovaných pohádek - studio DREAM WORKS -
nás zavede do zábavného světa, ve kterém to hučí jako v úlu...
Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith

Pátek 22. a sobota 23. února v 19.30 hodin
TOUHA, OPATRNOST 
USA/ČÍNA/TCHAJ-WAN-2007-157 minut-titulky-premiéra-Blue Sky
Film-(12 )
Eroticky laděný špionážní thriller odehrávající se v Šanghaji roku
1942
Režie: Ang Lee

Pondělí 25. února, 19 hodin (a) 
ACROSS THE UNIVERSE
USA - 2007 - 131 min - titulky-premiéra - Falcon-(12)
Milostný příběh, zasazený do divokých šedesátých let plných protivá-
lečných demonstrací, meditací a rock'n'rollu, se odehrává v Greenwich
Village, bouřlivých ulicích Detroitu i na vietnamských bojištích... 
Režie: Julie Taymor

Úterý 26. února v 19 hodin ANÝZ 
PÝCHA A PŘEDSUDEK 
Velká Británie/Francie-2005-127 minut-titulky-Bontonfilm-(0)
Klasický příběh lásky a nenávisti líčí osudy pěti krásných sester
Bennetových, které jejich matka vede pevnou rukou... podle bestselle-
ru britské spisovatelky Jane Austenové 
Hrají: Keira Knightley, Rosamund Pike, Judi Dench, Donald
Sutherland. 
Režie: Joe Wright

Čtvrtek 28. února v 19 hodin PŘEDPREMIÉRA
O ŽIVOT
ČR-2008-90 minut-HCE-(0)
Vojta Kotek se coby student medicíny hned na začátku filmu dostane
do jedné velmi prekérní situace, když se zúčastní oslavy na lesní 
chatě...
Režie: Milan Šteindler

Pátek 29. února v 17 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
CHYŤTE DOKTORA
ČR-2007-95 minut-Bontonfilm-(0)
Komedie o lásce a jejích následcích... V hlavních rolích Michal
Malátný, Tatiána Vilhelmová, Iva Janžurová, Vladimír Javorský...
Režie: Martin Dolenský

Únor  v  ku l tu ře



Pátek 29. února a sobota 1. března v 19.30 hodin 
AMERICKÝ GANGSTER 
USA-2007-156 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů
newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kole-
na... V hlavních rolích Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin 
Režie: Ridley Scott

V NEDĚLI V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

3. 2. - POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE - 64 minut 
10. 2. - S KRTKEM DO POHÁDKY I. 60 minut 
17. 2. - PANÍ BÍDA - 62 minut
24. 2. - PASÁČEK VEPŘŮ - 62 minut

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
Od května 2007 platí v obou zlínských kinech VĚRNOSTNÍ PROGRAM.
Po předložení 9 vstupenek (z různých představení ve Velkém kině ne-
bo kině Květen v Malenovicích) dostanete 10. vstupenku zdarma.
Volnou vstupenku můžete využít na jednu ze čtvrtečních předpremi-
ér v kině Květen v Malenovicích nebo na jednu z artových (a) pro-
jekcí ve Velkém kině.

na Malé scéně ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín

Tel.: 577 432 079, 777 019 109; www.malascenazlin.cz

VŽDY VE STŘEDU
9. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ 
Norsko 2006, 79 min., titulky. Scénář a režie Bard Breien.
Debutující režisér smísil skandinávské psychologické drama o mezi-
lidských vztazích se sarkasticky černou komedií. 

16. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
INDAND EMPIRE 
USA/Polsko/Francie 2006, 172 min., titulky. 
Scénář a režie David Lynch. Příběh o záhadě... Záhadě uvnitř vnitř-
ních světů... Rozvíjející se kolem ženy... Ženy zamilované a v nesná-
zích.

18. ledna - 13.30 hod. - vstupné 25 Kč
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE 
ČSSR 1976, 60 min., režie H. Týrlová
Podle předlohy Ondřeje Sekory. Hermína Týrlová začínala jako ilus-
trátorka v dětských časopisech a herečka. Od roku 1925 animátorka
a kreslička v reklamním filmu koncem 30. let začala natáčet loutkové
filmy. Ve zlínských ateliérech společně s Jiřím Trnkou a Karlem
Zemanem se stala průkopníkem moderního výrazu v loutkovém filmu,
který dostal označení "česká škola". 

PROJEKT 100 / 2008
23. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
ZABRISKIE POINT 
USA 1970, 110 min., titulky. 
Scénář a režie Michelangelo Antonioni. Kamera: Alfio Contini, hudba:
Pink Floyd. Slavný provokativní Antonioniho film, představující ideály
volného života a lásky a jedno období z americké bouřlivé historie.

30. ledna - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
ŽELVY MOHOU LÉTAT 
Irán/Irák 2004, 95 min., titulky. Scénář a režie: Bahman Ghobadi
Příběh o dětech obchodujících s nášlapnými minami, který dojal divá-
ky po celém světě. První irácký film natočený po pádu Saddáma
Husajna. Ocenění: MFF Mexico City - Cena diváků a Cena za nejlepší
film; MFF San Sebastian - Nejlepší film

6. února - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE 
Francie 1972, 102 min., titulky. Scénář a režie Luis Buňuel. 
Předfilm - Andaluský pes
Jeden z posledních Buňuelových snímků o neustálém neúspěšném
scházení přátel z vyšší společnosti získal Oscara za nejlepší neanglic-
ky mluvený film. 

13. února - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
SVATÁ HORA 
Mexico/USA 1973, 114 min., titulky. 
Scénář a režie: Alejandro Jodorowsky
Přijďte přijít o zbytky svého duševního zdraví! Třetí celovečerní film
kultovního mexického režiséra A. Jodorowského ze surrealistické tvůr-
čí skupiny Panique Arrabal - Jodorowsky - Topor. 

tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856

www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL
1. pátek - 19.00 hodin 4
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

2. sobota - 19.00 hodin 8
Johann Wolfgang Goethe: FAUST (Pokušení a vykoupení)

MĚSTSKÉ DIVADLO

FILMOVÝ KLUB CHARLIE

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

5. úterý - 10.00 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

5. úterý - 14.30 hodin 27
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

6. středa - 10.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU 
aneb Pečení holubi

7. čtvrtek - 19.00 hodin
William Shakespeare: KRÁL LEAR
DERNIÉRA

8. pátek - 10.00 hodin
Neil Simon: VÝBORNÁ KACHNA

9. sobota - 19.00 hodin 6
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

12. úterý - 19.00 hodin 1
William Shakespeare: ROMEO A JULIE

14. čtvrtek - 19.30 hodin
VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ
A SPORTOVNÍHO KOLEKTIVU MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2007
ZADÁNO

15. pátek - 19.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE

16. sobota - 19.00 hodin P
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT
ĆESKÁ PREMIÉRA

17. neděle - 14.30 hodin 19
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

20. středa - 14.30 hodin 25
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

21. čtvrtek - 19.00 hodin 11
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET

23. sobota - 19.00 hodin
XVIII. PLES V DIVADLE
účinkují členové uměleckého souboru zlínského divadla, pánská ta-
nečně-vokální skupina Ahoy, TŠ A. & A. Mědílkovi, hraje hudební sku-
pina Four Glasses a Cimbálová muzika Réva

28. čtvrtek - 19.00 hodin 10
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

29. pátek - 19.00 hodin 7
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

13. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Carlo Gozzi - Vladimír Fekar
- Jiří Trnka: PRINCEZNA TURANDOT

27. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Giovanni Boccaccio - Jakub
Nvota: DEKAMERON

11. pondělí - 19.00 hodin
FLIRTOVÁNÍ S DIVADLEM
Josef Holcman a jeho dialogy mezi mužem a ženou v rámci cyklu KAU-
ZA Ž

25. pondělí - 19.00 hodin
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?
v rámci cyklu KAUZA Ž

14. čtvrtek - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU 
divadelní talk show Heleny Simerské s Evou Daňkovou a Rostislavem
Markem

DIVADÉLKO V KLUBU

STUDIO „Z“

DIVADLO V ARŠE
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18. pondělí - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

26. úterý - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

prodej vstupenek na březen bude zahájen 14. února 2008
(pro předplatitele prodej již od 12. února - předplatenku s sebou)

1. 3. - 19.00 hodin P
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON
ČESKÁ PREMIÉRA

5. 3. - 19.00 hodin 2
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

6. 3. - 19.00 hodin 3
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

9. 3. - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

14. 3. - 19.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE
DERNIÉRA

16. 3. - 15.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění. o.p.s.
(zde sídlí i div. Mandragora), Dřevnická 1788, 760 01 Zlín, 

www.skolaumeni.cz, info@skolaumeni.cz, rezervace tel.: 777 198 400

5. 2. ART- MAN AND WOMEN: Pro nikoho nic
/režie Rostislav Marek/

12. 2. Romeo dell’arte Julie
/režie Konrád Popel/

19. 2. ART- MAN AND WOMEN
/režie R. M./

26. 2. ART- MAN AND WOMEN
/režie R. M./

Začátek vždy v 19.00 hod., vstupné činí 35 Kč. 
Kapacita sálu je omezena, max. 35 míst.

Občanské sdružení, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

1. 2. TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel.: 776 575 307
Kavárna Café Malá scéna - 19.00 h

2. 2. BLÍZKOST V POKUSECH DERNIÉRA 
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a životem v do-
tecích.
Komorní sál - 19.00 h
Představení je do 16 let nevhodné

3. 2. PEJSEK A KOČIČKA
Pohádka 
Komorní sál - 15.30 h

4. 2. Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU 
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...
Komorní sál - 19.00 h

5. 2. DIVADLO KALICH PRAHA - BARONKY 
Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. 
Režie: Šimon Caban
Sál Malá scéna - 19.00 h

7. 2. HORKÁ LINKA (Hotline) 
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 
Komorní sál - 19.00 h

9. 2. ORNITOLOGIE
V jednom ruském městě... V jednom malém bytě... se dějí zvláštní vě-
ci. Černá komedie o dvou bláznech a jejich hostu. Ale kdo z nich je
opravdu větší blázen?
Komorní sál - 19.00 h

10. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL
Rej masek, soutěž o nej masku, plno zábavy a her 
Rezervace na tel.: 776 575 307
Komorní sál - 15.30 h

MALÁ SCÉNA ZLÍN

DIVADLO MANDRAGORA

PŘIPRAVUJEME
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14. 2. N. V. GOGOL - ŽENITBA
Komedie o tom, že není snadné se rozhodnout, navíc na celý život a ne-
odvolatelně. 
Sál Malá scéna - 19.00 h

17. 2. PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Pohádka divadla Věž Brno
Komorní sál - 15.30 h

17. 2. Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU 
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...
Komorní sál - 19.00 h

18. 2. Fráňa Šrámek: STŘÍBRNÝ VÍTR 
Romantická klasika v rockovém hávu Zdenka Kluky a Progressu 2
Sál Malá scéna - 19.00 h

21. 2. HORKÁ LINKA (Hotline) 
Komorní sál - 19.00 h

24. 2. Dodo Gombár - MEZI NEBEM A ŽENOU 
Komorní sál - 19.00 h

28. 2. HORKÁ LINKA (Hotline) 
Komorní sál - 19.00 h

Změna programu vyhrazena

Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo rezervace na tel.
776 575 307, případně osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Umělecké sbírky zlínské galerie 2001 - 2007 do 24. 2. 2008

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Umělecké sbírky zlínské galerie 2001 - 2007 do 24. 2. 2008

Stálá expozice 
České výtvarné umění 1. poloviny 20. stol.

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

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

tel.: 577 005 630 - sekretariát, tel.: 577 005 742 - pokladna, 
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá v pokladně Domu
umění ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00 hod., v den koncertu 14.30 - 20.00 hod.

A5 
14. února v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
A. Dvořák: Zlatý kolovrat, symfonická báseň op. 109
J. Pelikán: Koncert pro hoboj a orchestr
B. Martinů: Symfonie č. 3
Sólistka: Alžběta Jamborová, hoboj
Dirigent: Jakub Hrůša

C5 
20. února v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
21. února v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
V NÁRUČI GOSPELU
Spirituál, jazz, blues, country, soul, pop a rock - tedy vývojem americ-
ké populární hudby Vás provází mužské kvarteto Q Vox i slovo diri-
genta 
G. Gershwin, S. Joplin, K. Chadwick, D. Williams, J. Kern, B. Chase
ad.
Spoluúčinkuje: Q Vox (Tomáš Krejčí, Petr Julíček, Tomáš Badura,
Aleš Procházka)
Dirigent: Miloš Machek

B4
28. února v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
A. Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33
B. Bartók: Koncert pro orchestr
Sólista: Igor Ardašev, klavír
Dirigent: Tomáš Hanus

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

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE

velký sál

Do 20. dubna 2008
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové
Akademická malířka Marie Fischerová-Kvěchová je veřejnosti známa
především jako ilustrátorka slabikáře Poupata od Josefa Kožíška, dá-
le válečného vydání Babičky od Boženy Němcové z roku 1940 a také
věhlasných Broučků od Jana Karafiáta. Málokdo však ví, že umělkyně
signující svá díla iniciálami MFK byla rovněž náruživou sběratelkou,
a díky její sběratelské vášni získalo zlínské muzeum v průběhu let
2005-2007 úžasnou sbírku orientální obuvi, dámských měšťanských
oděvů datovaných od empíru až po I. republiku, dále skvostné výba-
vičky pro miminka z přelomu 19. a 20. století a velmi cenný soubor
hraček. Byla by velká škoda uložit tyto krásné předměty do depozitá-
ře! A tak vznikl nápad uspořádat výstavu, věnovanou skromné, pilné
a krásné dámě z pražských Černošic. Neznámé známé Marii
Fischerové-Kvěchové. 

malý sál

do 24. února 2008 
EXPEDICE VENEZUELA 

28. února - 27. dubna 
VÝZNAMNÉ A ZAJÍMAVÉ LOKALITY MORAVSKÝCH TŘETIHOR
vernisáž výstavy - čtvrtek 28. února v 17 hodin - malý výstavní sál mu-
zea 

spojovací chodba
Do 20. dubna 2008
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové

OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve
vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s histo-
rií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcov-
ského řemesla. 
Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
list., pros., únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel. 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
Muzeum Luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kul-
turních tradic regionu v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé
Luhačovice, umístěná v nových prostorách kulturního domu Elektra,
je expozicí životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na
Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice
jako centrum tradičního národopisného regionu, který nazýváme 
Luhačovické Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím
se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající 
mezi vesnicí a lázněmi. 
Otevřeno: ÚT - NE 9-12, 13-17 hodin - pondělí zavřeno

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - MUZEUM
LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice,
kontakt: PhDr. Blanka Petráková, 577 132 883, muzeum.luhacovi-
ce@seznam.cz

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

Máte možnost se ještě přihlásit do kurzů na II. pololetí šk. roku
2007/08. Platba kurzů v hotovosti při zápisu.

JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLIČTINA - různé stupně pokročilosti - začátečníci, mírně, středně
i více pokročilí, pokročilí se zahraničním lektorem. 
NĚMČINA - I. ročník čt. 18.30-20.00 hod.

II. ročník čt. 17.00-18.30 hod.
III. ročník st.17.00-18.30 hod. 

NOVINKA!
Od února 2008 nabízíme 
ANGLIČTINU PRO POKROČILÉ SENIORY.
Pokud bude dostatečný počet zájemců, kurz bude každé pondělí od
15.20 do 16.50 hod. 

POHYBOVÉ KURZY
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy i muže a cvi-
čí se při hudbě.
Na formování a posilování postavy: kalanetika, aerobic mix, body sty-
ling, kick box aerobic, fit ball, dance aerobic, kondiční cvičení, pilates,
pilates pro ženy nad 40 let, pilates mix, kondiční pilates

Zdravotní kurzy:
pilates+jóga, speciál zdravotní-gynegymnastika, cvičení od hlavy po
paty, rehabilitační cvičení na lehátkách i na balonech, tai-či

Kurzy pro děti:
Cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let - čtvrtek 9.30-10.15 hod. 

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE - příprava na těhotenství a po-
rod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech 

DŮM KULTURY

NOVINKA - cvičení pro ženy, pátek 17.00-17.45 hod.
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, 
Kontakt: tel. 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

GALERIE ATELIÉR 
www.galeriepodradnici.cz, Santražiny 3061, Zlín 

Smíšená prodejní výstava - obrazy ze sbírek: Hroch, Hofman, Kousal, 
Otevřeno: po - pá 12.30 - 17.30 hod. 

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA 
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130

www.galeriepodradnici.cz, budova radnice, Zlín 

Autorská výstava: Ak. soch. Bořek Zeman - Obrazy, kresby, sochy,
plastiky
Výstava trvá od 14. 2. do 2. 3. 2008
Otevřeno: Po - pá 10-18 hod., so 9 -12 hodin

Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa

VÝSTAVA KRESBY 
7. 2. - 28. 2. 
Výstava pedagoga UTB FMK - vedoucího Ateliéru grafického designu -
Doc. PaedDr. Jiřího Elišky - KRESBY
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 7. února v 17.00 hodin
v Alternativě - kulturním institutu Zlín. 
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 12 h , 13 - 17 h, SO - 10 - 16 h
Doc. PaedDr. Jiří Eliška se narodil v roce 1945, žije v Brně. Grafický
designér,výtvarník, výtvarný pedagog. Profesně se věnuje vizuální ko-
munikaci v oboru grafický design a výuce. V jeho volné tvorbě domi-
nuje figurální tematika (výhradně ženy, dívky, modelky a slečny), por-
tréty přátel, známých a různých osobností. 

27. 2. KONCERT - ZUŠ Jižní Svahy
Začátek 18.00 hodin

ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008, 

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

6. 2. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, Komorní sál
13. 2. V. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod
20. 2. Klavírní přehrávky, Komorní sál
27. 2. Klavírní koncert, Komorní sál, 17.00 hod

ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767

1. společný ples ZUŠ Zlín - Jižní Svahy a ZŠ Komenského II, Zlín
V sobotu 8. února pořádá Sdružení rodičů při Základní umělecké ško-
le Zlín - Jižní Svahy a Nadační fond při Základní škole Komenského II
první společný ples. Místem konání je IH Moskva - začátek je stanoven
na 19.30 hodin. V rámci večera vystoupí žákyně tanečního oboru ZUŠ
a žákyně aerobiku ZŠ. K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina
GREGOR music. 
Předprodej vstupenek probíhá u ředitele školy, rezervovat vstupenky
lze i telefonicky na čísle 577 143 767.

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Srdečně zveme všechny posluchače na další z koncertů žáků ZUŠ Zlín
- Jižní Svahy, který se uskuteční ve středu 27. února v 18 hodin v pro-
storách Alternativy. 

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

www.volny.cz/zusm 

12.-13. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - zrcadlo-
vý sál ZUŠ

19. 2. Žákovský koncert, 17,30 hod. zrcadlový sál ZUŠ
25. 2. Představení starších žáků LDO na motivy

Zlodějského plesu od J. Anouilha

V měsíci únoru bude ve vestibulu VO instalována výstava prostoro-
vých a plošných prací na téma Komunikace.

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín, 

www.volny.cz/harmonya, e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424 

ZUŠ s holandskou atestací uskutečňuje již 14. rokem pravidelné výbě-
rové řízení pro hudební obory: 

klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír

Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj

Hodnocení studentů: 
Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy

Ukončení studia: 
Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ALTERNATIVA

GALERIE
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Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let. 
Novinka: 

Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé 

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

BESEDY
Středa 13. února 13.30 h: Housle v rukou andělů a ďáblů 20. sto-
letí, první díl cyklu komentovaných ukázek interpretačního umění vy-
nikajících houslistů, ve spolupráci s Domem seniorů (sálek hudební-
ho oddělení)
Středa 13. února 17 h: Architektura kosmická, 11. část cyklu
Architektura - věc veřejná, přednáška a beseda s Ing. Arch. Ivanem
Havlíčkem (sálek hudebního oddělení)
Středa 20. února 17 h: Pod zlínským rynkem, autorské čtení Mgr.
Miroslava Černého z jeho stejnojmenné knihy, která vyšla na konci
minulého roku (sálek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST 
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
8., 11., 12. února 10 - 12 h: Elektronická pošta a komunikace přes
internet (principy elektronické pošty, zřízení poštovní schránky na in-
ternetu, práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky,
komunikace mluveným slovem, případně i obrazem - základy telefo-
nování, práce s mikrofonem a kamerou) - poplatek 120 Kč
18., 20. a 22. února 10 - 12 h: Začínáme pracovat s počítačem
(součásti počítače, základy systému Windows, jednoduchá práce s tex-
ty) - poplatek 120 Kč
25., 26. a 28. února 10 - 12 h: Internet pro začátečníky (vysvětle-
ní pojmů, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu) - po-
platek 120 Kč

Do kurzů pro veřejnost je nutno se přihlásit osobně v Informačním
a referenčním centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka
126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz. 

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
do 15. února: 
Když příroda spí - ZUŠ Otrokovice
18. února - 28. března: Stačí se jen porozhlédnout - ZŠ
Komenského I., Zlín

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
únor, březen: 
Makovice a makování - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Oheň, dar přírody - DDM Astra (výstavka prací z výtvarně ekologické
soutěže)

Obvodní knihovna Malenovice
únor: 
To je zima, to je mráz - MŠ Malenovice, tř. Svobody
Svítilny - ZUŠ Zlín-Malenovice 

příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

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

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková), 

ivladikova@ddmastra.cz, pkolarikova@ddmastra.cz
9. 2. Volná sobota - tradiční sobotní dopolední program pro všechny
děti. Od 9.30 do 13.00 hodin vás čeká práce ve výtvarném ateliéru, po-
čítače, hry, soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dobrou
náladu. Vstup zdarma. 

23. 2. Sportovní odpoledne na bowlingu - pro všechny, kteří si chtě-
jí zahrát a zároveň se i pobavit. Sraz ve 13.30 hod. v DDM Astra na
Družstevní. S sebou 50 Kč a dobrou náladu. 
Zájemci se mohou přihlásit do 15. 2.

Centrum ekologické výchovy 
(Eva Kudelová), kudelova.astra@seznam.cz 

Den otevřených dveří v ZOO ASTRA - Každá poslední středa v mě-
síci 14.00 - 17.00 hod. - DDM Astra, Družstevní ul. na Jižních
Svazích, vstup zdarma.

6. 3. Prázdninový den se zvířátky 9 - 16 hod., DDM ASTRA
Družstevní. Návštěva výstavy na zámku a odpoledne se zvířátky v ma-
lé ZOO. Cena 160 Kč, oběd zajištěn. S sebou svačinu, pití a přezůvky.
Informace a přihlášky do 29. 2. 

Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 723 318 030, m.rabek@ddmastra.cz

1. 2. "Po stopách Yettiho" - turistická vycházka Malenovice - Zlín 
Sraz v 9.20 hod. na vlakovém nádraží Zlín střed. Vycházka zimní pří-
rodou kolem malenovického hradu přes Maják, hospůdku U Hřiba
a z kopce do údolí zpět do Zlína. Předpokládaný návrat kolem 14 hod.
S sebou jízdenku na vlak (přestupnou) a kapesné na čajík a brambo-
rák.

9. 2. Sobotní dopoledne na PlayStation 3 
9 - 13 hod., DDM ASTRA Družstevní. Soutěžní dopoledne na PS3, PS2,

DDM ASTRA

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

PSP a PC pro dětskou veřejnost. Spousta her a zábavy. Přezůvky 
s sebou.

5. 3. Prázdninové dopoledne na PlayStation 3 
9 - 13 hod., DDM ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost.
Spousta her a zábavy. Přezůvky s sebou. 

6. 3. Prázdninová vycházka po stopách Ferdy Mravence a Brouka
Pytlíka

Sraz v 9.00 hod. "U Slonů" (II. segment - JS). S sebou uzeninu na opé-
kání. Předpokládaný návrat kolem 14 hod. Akce je určena pouze dě-
tem. 

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

Oddělení společenských věd a estetiky 
(Eva Kratinohová) ekratinohova@ddmastra.cz

5. 3. Jarní prázdniny v ,,Astře", celodenní program pro děti od 7 do
10 let. Zajištěn oběd, pitný režim, pedagogický dozor, 9 - 15 hod., 160
Kč. 

Oddělení přírodovědy, sportu a TV 
(Zuzana Kőnigová) 604 258 592, z.konigova@ddmastra.cz

3. - 4. 3. Všeználek - dvoudenní pestrý program (9-15h) pro děti ve
věku 8 - 12 let . Cena 350 Kč. Zajištěn pitný režim a obědy. Max po-
čet dětí 12. Přihlášky a bližší inf. na výše uvedném čísle. 

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

ČEKÁ NA VÁS POHÁDKA

S čerty nejsou žerty
1. 2, 4. 2. - 8. 2.
Čerti v pohádkách - vědomostní kvíz ze znalostí pohádek
Výroba čertovských karet 
Dech čerta - sfoukávání svíčky na různou vzdálenost
Čertovský řev - kdo nejsilněji a nejstrašněji zařve
Hod bramborou do kotlíku - míření na přesnost

Z pohádky do pohádky
11. 2. - 15. 2.
Pohádková abeceda - rozvoj verbálního myšlení
Kdo uhádne pohádku...
Prolézání tajemným hradem - pohybová hra na čas
Výroba královské koruny - pro vítěze hledače pokladu
15. 2. Cesta za pohádkovým pokladem - soutěže a úkoly s odmě-
nami

Skřítkové a strašidýlka 
18. 2. - 22. 2.
Strašidelné příběhy - povídání
Výroba vlastního strašidla - s využitím různého druhu materiálu
Malí skřítci z přírodnin - pracujeme s přírodninami
Zakletí skřítkové - pohybová hra

Hrátky s pohádkami
25. 2. - 29. 2.
Rozstříhaná pohádka - rozvoj vnímání a analogického 
myšlení
Výroba masek - příprava na pohádkový bál...
Černokněžník - hra na zručnost
27. 2. Pohádkový bál v maskách - souboj pohádkových masek

1. 2. Pololetní prázdniny - otevřeno od 8.00 do 16.30 hod.

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: 
Po 8 - 17 hod. vzdělávací kurzy projektu - koordinátor pro-

jektu - p. Chalánková, tel. 724 516 901
Út 8 -   9 hod. angličtina pro nejmenší děti do 3 let s rodilým

mluvčím, manželé Venterovi 
9 - 10 hod. angličtina pro maminky (mírně pokročilí),

Mgr. Silvie Máčalová 
11 - 12 hod. angličtina pro nejmenší děti do 3 let,

m.Venterovi
15 - 16 hod. angličtina pro děti 3 - 6 let 
16 - 17 hod. angličtina pro děti 3 - 6 let 

St 8 - 17 hod. vzdělávací kurzy projektu 
14 - 16 hod. tvořivá středa - dle měsíčního programu

Čt 8 - 17 hod. vzdělávací kurzy projektu 
14 - 16 hod. angličtina pro děti (MŠ Milíčova) 

Pá 10.30 - 11 hod. Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při
klavíru

11 - 11.45 hod. cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková

6. 2. Tvořivá středa - novinová koláž 
13. 2. Tvořivá středa - výroba papírových řetězů
19. 2. Beseda s p. řed. Bařinovou - vše o nástupu dětí do MŠ (10 - 11)
20. 2. Tvořivá středa - výroba masek na karneval
22. 2. Karnevalové dopoledne - tvoření a Kolo mlýnské (9 - 11)

MATEŘSKÉ CENTRUM

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

26. 2. Divadýlko pro nejmenší děti (10.15 - 10.45)
27. 2. Tvořivá středa - výroba zvířátek z ruliček papíru

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

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

19. 2. - Ostrava ČEZ Aréna - 19.00 hodin
Koncert americké formace KORN 

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

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

2. 3. - ČEZ ARÉNA OSTRAVA - THE AUSTRALIAN PINK FLOYD - za-
zní úplně poprvé a pouze jednou jedinkrát v ČR! 

7. 3. - Sportovní hala NOVESTA - METALMANIA 2008 - jarní meta-
lová tradice pokračuje! Headlinerem festivalu budou věční rivalové
Metallicy - legendární trashmetalová kapela MEGADETH, svou účast
již potvrdila další legendární americká trashmetalová banda OVER
KILL. Tyto dvě trashmetalové legendy doplní německá metalová kape-
la RAGE. Zahraniční zastoupení na festivalu pak doplňují Australané
MORTAL SIN, němečtí DRON. Českou zástavu pravého metalu 
pak ponesou tyto kapely TÖRR, SIX DEGREES OF SEPARATION
a HELPNESS.

15. 3. - Sportovní hala NOVESTA - YAMATO - THE DRUMMERS OF
JAPAN - přijďte se podívat na neuvěřitelné, strhující, ale i vtipné show
japonských bubeníků! 

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín

tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz 

17. února v 19. 30 hod. - Academia centrum UTB Zlín
L. Huizinga: ESKYMÁK Z AMSTERODAMU 
Hrají: I. Bareš, M. Dolinová/V. Zawadská, D. Matásek/A. Procházka,
D. Bambas/J. Dolanský, S. Koblížková/K. Jačková a další
Komedie o trampotách potrhlého vědce s nástrahami civilizace.

PŘIPRAVUJEME:
31. března v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín 
VLÁĎA HRON: HVĚZDNÝ EXPRES
Mimořádně úspěšná One man show skvělého baviče, moderátora
a zpěváka, ve které se vypravíte proti proudu času za největšími hity
minulosti i současnosti.

MASTERS OF ROCK CAFE 
OC Čepkov, tel.: 577 001 122

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com 

11. 2. - 19.00 hod - RYCHLÉ ŠÍPY 
Nenechte si ujít nejúspěšnější komedii v historii Slováckého divadla
Uherské Hradiště!

29. 2. - 21.00 hod. - DOKTOR PP
Zpívající právník Petr Pečený vyráží na turné k nové desce. Jako hosté
vystoupí skupiny: Totální nasazení a Volant 

PŘIPRAVUJEME
1. 3. - 21.00 hod. - TLESKAČ 
Nejlepší česká SKA kapela se po obrovském úspěchu vrací do Zlína
22. 3. - 21.00 hod. - MŇÁGA A ŽĎORP- poprvé v MOR Café
27. 3. - 19.00 hod. - JAROSLAV DUŠEK - Divadlo Vizita
28. 3. - 21.00 hod. - VISACÍ ZÁMEK - 25 let na scéně
Koncert v rámci turné k významnému jubileu kapely
31. 3. - 4. 4. - festival JEDEN SVĚT
Festival dokumentárních filmů o lidských právech.

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 538, Malenovice 

Tel.: 728 362 386, e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz 

FOLKOVÉ JARO 2008 
27. 2. v 19.30 - Sokolovna Malenovice 
SPIRITUÁL KVINTET 
Spirtuál kvintet zahraje nové spirituály i osvědčené hity ze své více než
45leté historie. 

12. 3. v 19.30 hod - Sokolovna Malenovice 
Robert Křesťan a Druhá tráva 
Koncert k nově vydanému albu Dylanovky s texty Roberta Křesťana
a skvělou hudbou Druhé trávy. 

10. 4. v 19.30 hod - Sokolovna Malenovice 
Vysoká hra
Divadlo Pavla Trávníčka Praha 
Detektivní komedie 
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Lucie Trnková 
Pavel Skřípal, Rudolf Leitner 

MALÁ SCÉNA s.r.o.
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín

www.malascenazlin.cz, hanka@malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

POZOR!! NOVÝ BLIŽŠÍ TERMÍN PRO PŘELOŽENÉ LISTOPADOVÉ
PŘEDSTAVENÍ!!

5. 2. - Velký sál 19.00 h
Divadlo Kalich Praha - Baronky
Příběh plný lidského porozumění. Filmový i divadelní autor a režisér

AGENTURY
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Michael Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné,
dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služ-
ce.
Hrají: Eva Holubová a Zuzana Bydžovská 
Režie: Šimon Caban
Přestavení z 1. 11. 2007 - vstupenky zůstávají v platnosti!! 

17. 3. - Velký sál 19.00 h
Divadlo Ungelt Praha - Mathilda 
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří se po létech setká-
vají v prázdném bytě, ve kterém spolu prožili kus života. 
Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška 
Režie: Monika Elšíková
Přestavení z 22. 11. 2007 - vstupenky zůstávají v platnosti!! 

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

Program: 
6. 2. - 13.30 hod. - receptář 

13. 2. - 13.30 hod. - hudební středa - knihovna Fr. Bartoše 
20. 2. - 13.30 hod. - receptář 
27. 2. - 13.30 hod. beseda - cesta na Floridu 
út a čt - cvičení pro ženy
po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek 

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

Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod. 
Úterý - angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod.,

vycházka turistického kroužku - odpoledne
Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k posle-

chu a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma 

Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
Pátek - francouzština

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 3. 2. od 14 hod.
a 17. 2. Maškarní ples

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU 
Ve dnech 10. a 24. 2. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod.
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem. 

BIG BAND ZLÍN
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka hraje k tanci i poslechu
v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně. Odpoledne v rytmu se ko-
ná o nedělích 10. a 24. 2. od 15 do 19 hod. 

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

www.crsp-zlin.cz, E-mail: centrum.zlin@volny.cz

Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16, 
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h

Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní, poradna přiroze-
ného plánování rodičovství

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče - ve školách
i jinde dle domluvy. 

NĚKTERÉ PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské: 
Maminky se scházejí 1x za týden, vždy v době od 9.00 do 11.00
hod.
Klub maminek Zlín - každý čtvrtek v sále Centra na Divadelní 6 (li-
ché čtvrtky program pro maminky, sudé čtvrtky program pro děti)

7. 2. Bůh v mém životě - co mi přináší víra, 
14. 2. Hrajeme si u maminky
21. 2. Rodinné konstelace - cyklus Jak lépe porozumět svému

dítěti 
28. 2. Hrajeme si u maminky

Klub maminek Zlín-Štípa
- každé Út v prostorách kláštera ve Štípě, 5. 2. Bobování (park
Kostelec-lázně), St 13. 2. Promítání, 19. 2. Výroba terče, 26. 2.
Rodinné konstelace 

Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00, Divadelní 6
4. 2. Malování inkoustem

18. 2. Výzdoba oken na Velikonoce
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi:
Volná místa: Po 10.10 - 11.10 h, Út 9 - 10 h a 10.10 - 11.00 h, Čt
10.10-11.10 h, nový termín od února Čt 15.30-16.30 h, Orlovna,
Štefánikova 
Tvořivé dílny - úterý v 15.30 h, sál Centra. Materiál zajištěn.
5. 2. Smaltování - výroba šperků, 19. 2. Zdobení pískem - vázy,
svícny
Klub seniorů - 3. čtvrtek v měsíci v 16 h, sál, Divadelní 6, 21. 2.
Stáří jako moudrost srdce

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

SENIOŘI

Angličtina - pondělí v 9 h mírně pokročilí, 10 h pokročilí, 
11 h mírně pokročilí, Divadelní 6
Cvičení žen s hudbou, Po 18.30 - 19.30 h, 19.30 - 20.30 h, St
19.30 - 20.30 h, Orlovna, Štefánikova
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy, Út 18.00 - 19.00 h,
Orlovna, Štefánikova ul. 
Modlitby matek -14. 2. (vždy 2. čtvrtek v měsíci) od 9 hod, kaple
ve 3. p. budovy Regina 
Kurz přirozeného plánování rodičovství (pro páry i jednotlivce),
celkem 4 setkání - první setkání bude ve čtvrtek 7. 2. v 18.00 h,
další dle domluvy, sál Centra na Divadelní 6 
ZVEME VÁS NA AKCE: 
Manželský valentýnský večer - Čt 14. 2. od 18 h, pro páry kaž-
dého věku, které chtějí prohloubit svůj vztah, Divadelní 6
Sněhový sešup na čemkoliv - Ne 10. 2. v 15 h, v případě dobrých
sněhových podmínek, na točně MHD 31 v Jaroslavicích. Sešup
probíhá vpravo od zastávky na kopci (nad kravínem). 
POBYTY: 
Zážitková Injekce - víkend pro mládež, 15. - 17. 2., fara
v Dřevohosticích

Lesní čtvrť III/5443, Zlín, www.zas.cz, email: zas@zas.cz, 
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)

Úterý 5. února 17 - 22 hodin
Večer deskových her
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč

Čtvrtek 7. února v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna Brno: ing. Rober Bazika "Barma
- Myanmar aneb Těžce zkoušená země miliónů Buddhů"
Průnik k horským kmenům, trek k opiovým polím šanské náhorní pla-
niny, tance krojovaných domorodců, nejrozsáhlejší buddhistické pa-
mátky světa Bagan (4000 buddhistických chrámů), Yangoon,
Mandalay... Lesk buddhistické minulosti v kontrastu s přítomností.
Vstupné 40 Kč

Pondělí 11. února v 19 hodin
Přednáška: ing. Pavel Cagaš: "Jsme ve vesmíru sami?"
"Vesmír je ohromný, nepředstavitelně obrovský. Pokud jsme v něm sa-
mi, pak je to zbytečné plýtvání místem." Carl Sagan
Myšlenka na možnou existenci jiných bytostí ve vesmíru se zrodila zá-
hy poté, co si lidé uvědomili, že ona malá světélka na noční obloze mo-
hou být celé světy podobné našemu. Vstupné 25 Kč

Čtvrtek 14. února v 18 hodin
Cestopisná přednáška: Jiří Sladký "Ázerbajdžán"
Ázerbajdžán, nejméně známá zakavkazská republika, která v posled-
ních letech balancuje na křehké hranici - mezi nejvýchodnější
Evropou a hlubokou a temnou Asií (vč. hudebních ukázek a videa na
CD). Vstupné 40 Kč

Sobota 23. února v 17 hodin
Scénické čtení: Tiše, Tiše, Lev Spí
Scénické čtení z knihy Josefa Holcmana. Čísti postupně budou Josef
Holcman, Zdeněk Julina, Zdeněk Kundera a Jan Imrýšek.
Vstupné 40 Kč

VÝSTAVY:
10. Salon Obce architektů ČR
Salon Obce architektů je otevřenou přehlídkou myšlenek a idejí, ar-
chitektonických návrhů, studií a realizací a výtvarných děl vztahují-
cích se k architektuře a stavitelství.
Výstava potrvá do 14. 2.

Výstava Ivo Sedláčka
Ivo Sedláček na hvězdárně představí věci, které ještě skoro nikdo ne-
viděl, tak jsou čerstvé. V roce 1994 byl spoluzakladatelem výtvarného
ateliéru Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, kde působí ja-
ko výtvarný pedagog a od roku 1998 zastává i funkci ředitele. 
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 16. února 2008 v 15 hodin a vstup
na ni je volný.
Výstava potrvá do 20. 3. 2008 a je přístupná v době konání akcí na
hvězdárně.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny
pouze pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusů č. 3 a 13. Aktuální infor-
mace na adrese www.zas.cz 

Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

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 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let) 
- Út, Pá 14.30 - 18.00 hod. a St, Čt 16.00 - 20.00 hod.
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod.

Nealkodiskotéky:
1. 2., 15. 2. a 29. 2. 19.00 - 23.00 hod. 
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let 

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

HVĚZDÁRNA ZLÍN

Výlety: 
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci, popř. víkend, děti 
10 - 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci.
Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šip-
ky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení a nealkoho-
lické nápoje.

Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse Út 9.00 - 11.30 hod. 
Kavárna St 8.30 - 11.30 hod.

Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal,
keramika, sbor - viz nástěnky.

8. - 10. 2. Víkend pro dobrovolníky

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

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

TANEČNÍ JARO 2008 
ZÁPIS do 20. února - DK Zlín 

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, stolování, etiketa v praxi !!! 
SKUPINOVÉ SLEVY!!! Slevové kupony na oblečení pro naše žáky 
Základní školy - Předtaneční výchova 

KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP 
mažoretková skupina od 4 let 

KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez
obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli, tance klasické, latina a no-
vinky, tance zapomenuté 

KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, věk 8 - 14 let

SALSA - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad... pro všechny
věkové kategorie - základní - pokračovací

!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami. Různé žánry, na vě-
ku nezáleží. 

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

HIP- HOP, STREET DANCE

TANEČNÍ ŠKOLA APHRODITÉ 

Zápis do kurzů orientálního tance s JASMINOU
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA V PÁTEK 15. 2. 2008 v 17.30 hod.
v Domě kultury Gahurova 5265 ve Zlíně, místnost č. 230
Kontakt: Jitka Svobodová - Jasmina, tel.: 776 009 097, email: jasmi-
na.jesri@centrum.cz, www.aphrodite.cz

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA 
Tel.: 608 751 645, Lorencova 9, 760 01 Zlín, Budova Business Line, 

www.delila.cz

Pořádá výukové kurzy zaměřené na orentální břišní tance. V průběhu
těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními variacemi na arab-
ské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. Kurzy
jsou určeny pro všechny věkové kategorie a všechny typy postav. První
hodina je zdarma!

PRAVIDELNÉ KURZY OD ÚNORA pro začátečnice, pro mírně pokro-
čilé a pro lektorky orientálního tance

SPECIÁLNÍ KURZY ZA SPECIÁLNÍ CENY pro děti (7-13 let), pro dív-
ky (13-16 let) a pro seniorky 
Výuka probíhá pravidelně v dopoledních i odpoledních hodinách.

ORIENTÁLNÍ TANCE JANA 

Pravidelné kurzy pro začátečnice, mírně pokročilé, pokročilé v taneč-
ním studiu na Dlouhé ulici nad prodejnou Wimers
Od února 2008 nové kurzy pro začátečnice!
25. 1. v 18.00 hod. - Ukázková hodina ZDARMA 
30. 1. v 10.30 hod. - nový dopolední kurz pro začátečnice
1. 3. seminář s Lízou Vegrovou 
Počet míst omezen, proto si včas rezervujte místo!
Kontakt: tel.: 737 702 492, e-mail: jananor@seznam.cz, www.orien-
talnitance.com

HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA 

Nabízí i v druhém pololetí pohybovou výuku pro předškolní děti v těch-
to oborech:
Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let, taneční přípravka pro nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace, aerobic, ma-

nekýnky - Čepkov

TANEČNÍ ŠKOLY
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3. Tančíme s Jasmínou - orientální tance a motivace, dramatika
4. Cat - od 4 do 8 let, aerobic, taneč. průprava a skladby, dramatika 

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

KORÁLEK - Pohybová miniškolka - pro děti od 3 do 5 let
Pro děti, které se nevešly do MŠ, tanec a pohyb s výchovně vzdělávací
výukou pro MŠ, dopoledne Orlovna
Zápis - na tel. 607 606 928, podrobnější informace www.kotata-zlin.cz

Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083

27. 2. - přednáška Ing. Michala Balíka po názvem Milenky, ženy
a bohyně Starého Egypta. Začátek je v 18.00 hodin a vstupné
je dobrovolné.

POČÍTAČOVÉ KURZY 
- pro začátečníky. Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy
Windows, všechny nejpoužívanější operace v programech Word
a Excel, práce s Internetem a e-mailem, vše prakticky na příkladech,
individuální přístup učitele.
- mírně pokročilé. Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nad-
standardní využití Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabu-
látory, speciality textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, ko-
mentáře, vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit
(vzestupně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

Klubová středa Klubu ABŠ 
Výbor klubu Absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně organizuje pravi-
delně každou první středu v měsíci tzv. Klubovou středu.
Únorová Klubová středa proběhne ve vile Tomáše Bati, ve středu dne
6. 2. Začátek přednášky je v 16.00 hodin. Součástí programu bude ta-
ké prostor věnovaný diskusi. Hostem bude personální ředitel firmy
Baťa - Vojtěch Kořen. 

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI - v pracovní dny 7 - 17 hod.
4. 2. - 15. 2. Evropa pro všechny
O integraci jedinců do společnosti.

18. 2. - 5. 3. Olympiády dětí a mládeže
Prezentace dětských sportovních olympiád.

VÝSTAVA VE 2. ETÁŽI - (denně do 22 hod.)
18. 2. - 29. 2. Život není zebra
Prezentace neziskových organizací Zlínského kraje, která bude rovněž
doplněna o různé související semináře.

Otevřena jsou opět gastronomická zařízení v budově:
Restaurace a bufet ve 3. etáži
Pondělí - pátek 11.00 - 15.00 hod. 
(výdej obědů pro zaměstnance úřadů sídlících v budově do 13.30 hod.) 
Kavárna v 16. etáži
pondělí - sobota 10.00 - 23.00 hod., neděle 10.00 - 22.30 hod. 

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

Zlínská zoologická zahrada má své kouzlo v každém ročním období.
Mohlo by se zdát, že v zimě celý areál odpočívá, ale opak je pravdou.
Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci opou-
štějí své letní voliéry a zimu tráví v chovatelském zázemí. Na druhou
stranu řada zvířat původem z teplejších oblastí se na naše klimatické
podmínky již adaptovala a chlad a zima jim nevadí. Do venkovních vý-
běhů tak pravidelně chodí většina našich "afrických" obyvatel - trojice
sloních slečen, zebry, africké antilopy, pštrosi, lvi či celá žirafí rodin-
ka. Zima nevadí ani plameňákům či velkým papouškům ara. Zvlášť
v zimním období vynikne tropické klima nové haly Yucatan. Spatřit
v ní můžete stromové mravenečníky, lenochody, drápkaté opičky či
nejrůznější druhy jihoamerických ptáků. 
Navíc pokud navštívíte zlínskou zoo, můžete se zapojit do soutěže
"Kdo bude 13miliontým návštěvníkem?". Stačí odevzdat vstupenku
(nutno uvést jméno a kontakt) na pokladně zoo nebo ji zaslat na ad-
resu ZOO Zlín, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12. Do slosování budou za-
řazeny všechny vstupenky přijaté do 30. dubna 2008. Na vítěze čeká
skútr, další vylosovaní získají např. vyhlídkový let letadlem, let balo-
nem, tuzemský víkendový pobyt, dalekohled nebo CD přehrávač.

ZOO je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze během zimního
období využít pouze hlavní pokladny. 

Otevírací doba: areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30

Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti, důchodci 70 Kč, děti 60 Kč

SEZONNÍ SLEVY PRO SENIORY (platí do 15. 4. 2008)
- každý čtvrtek je vstupné pro seniory za 35 Kč (neplatí pro hromadné

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

SEZONNÍ SLEVY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY (platí do 21. 3. 2008)
- vstupné do zoo bez výukového programu - 25 Kč/žák
- vstupné do zoo s výukovým programem - 35 Kč/žák

ZOO ZLÍN

BAŤŮV MRAKODRAP

NADACE T. BATI

KULTURNÍ AKCE:
1. 2., 2. 2., 3. 2.
Za samé jedničky volná vstupenka do zoo
Každý, kdo se bude moci pochlubit samými jedničkami, popř. vyzna-
menáním na vysvědčení, bude mít ve dnech 1. až 3. února zajištěn vol-
ný vstup do zoo (tj. pátek, sobota, neděle). Stačí pouze předložit vy-
svědčení v pokladně zoo. Na všechny premianty pak čeká malý dárek.

Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín 
Tel.: 577 240 036, mobil: 733 205 593 

e-mail: chp.zlin@charita.cz

Čtvrtek 7. 2. v 17.00 hodin zahájení výstavy Dlouhý čas srdce auto-
ra Tomáše Marečka, košíkáře charitní uherskohradišťské chráněné
dílny, který se věnuje malbě na plátno, papír, plech, dráty, střiž, při-
čemž používá akrylové barvy, tempery, přírodní materiál... 
Výstava potrvá do 5. března. 

Pátek 29. 2. v 17.30 hodin " P o e z i e " tentokrát netradičně. Život
v Africe představí Michal Špaček, pracovník technické pomoci rozvo-
jovým zemím, v doprovodu domorodých hudebních nástrojů, které
ovládá jeho syn Ondřej. Příznivci poezie a hudby se scházejí pravidelně
vždy poslední pátek v měsíci.

Kreativní tvorba s Ditou Královou
Rezervace a bližší informace na mobilním čísle 724 366 644

Úterý 12. 2. od 15.00 do 17.30 hodin - malování na hedvábí - šátek
nebo obrázek. Cena pouze za materiál - 100 až 150 Kč. 

Úterý 25. 2. od 15.00 do 17.30 hod. - chystáme se na Velikonoce -
dekorace vajíček, svícnů a jiných drobností na výzdobu interiéru. 
Cena pouze za materiál, a to do 100 Kč.
Změna programu vyhrazena!

Prodejna otevřena 
PO - PÁ od 10 do 18 hod.

Kavárna s cukrárnou a galerií otevřena 
PO - PÁ od 10 do 18 hod., SO od 10 do 14 hod. 

Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku. 
Kontakt: tel.: 733 205 593 

MONTESSORI PEDAGOGIKA 
Kurz Montessori pedagogiky se koná v Centru přirozeného vzdělávání
Montessori Zlín ve dnech 16. a 17. 2.   
Kontakt: Mgr. Zuzana Strachoňová Hönigová, 
info@montessori-zlin.cz, tel.: 777 007 719

SARKANDER, POBOČKA ZLÍN
KATAKOMBY - budova Regina - Divadelní 6
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,

zpívání
Pondělí 14.00 - 17.30, středa 14.00 - 17.30 hod.

VÝTVARNÝ KROUŽEK pro děti a mládež
Římskokatolická fara Malenovice
Každý čtvrtek I. skupina - děti 5 - 8 let, 15.30 - 17.00 hod.

II. skupina - děti 9 - 12 let, 17.00 - 18.30 hod.
Do druhé skupiny se mohou hlásit noví zájemci na 2. pololetí na tel.
číslo: 731 604 304.

NA TVOŘIVÉ SETKÁNÍ pro děti, mládež a dospěláky se přihlaste pře-
dem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz
Čtvrtek 7. 2. - 16 - 18 hod. - PÍSKOVÁNÍ A DECOUPAGE - malová-
ní a zdobení květináčů, rámečků, polštářků, trik ubrouskovou meto-
dou a pískování svícnů, květináčů a obrázků. Materiál je připraven.
Popř. si přineste své triko.
Čtvrtek 14. 2. - 16 - 18 hod. - JARNÍ MALOVÁNÍ - malování vitráž-
ními barvami na sklo - vázy, svícny, sklíčka. Materiál je připraven.

Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz 

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ T KLUB

Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové ak-
tivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.
Pondělí 4. 2. 2008 zavřeno
(každé první pondělí v měsíci zavírací den). 
POZOR! Na jarní prázdniny 3. - 7. 3. připravujeme v obou střediscích
Týden plný her ! Info na nástěnkách v klubech a na ww.unko.cz. 

T KLUB, STŘEDISKO PRO DĚTI 9 - 12 LET, 
POD STRÁNĚMI 2505, ZLÍN 

kontaktní osoba: Petra Šimková, DiS., 
tel.: 577 011 947, e-mail: tklub@unko.cz

Horolezecká stěna, šipky, stolní tenis, deskové hry, keramika, vaření
a další. 
Otevírací doba:
pondělí: 15.00 - 19.00, úterý - pátek: 14.00 - 19.00 hod.

UNIE KOMPAS

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

CHARITA ZLÍN

Nabídka dílen:
(dílny jsou bezplatné a není vyžadována pravidelná účast)

Šikovné ruce (ruční práce): pondělí 15.00 - 16.00 hod. 
Keramika: úterý 14.15 - 15.15 hod. 
Žonglování: středa 18.00 - 19.00 hod. 
Vaření: středa 16.30 - 17.30 hod. 
Orientální tance: pátek 15.00 - 16.00 hod. 

Klubové večery:
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.

7. 2. Cvičíme postřeh a logiku
14. 2. Téčkohry
21. 2. Animovaný večer
28. 2. Naše - Vaše Téčko

T KLUB DOMA, STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ 13 - 18 LET,
DIVADELNÍ 6, ZLÍN

kontaktní osoba: Jitka Masařová, 
tel.: 577 018 876, 739 309 419, e-mail: doma@unko.cz

Kulečník, šipky, break dance, hudební dílna (bicí, klávesy, kytara, di-
geridoo), deskové hry a další. 

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek: 15.00 - 20.30, pátek: 14.00 - 18.00 hod. 

Klubové večery: 
Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. 

7. 2. Povolání: Učitel
14. 2. Oblíbený večerníček
21. 2. Ženy a muži: Domluvíme se?
28. 2. Naše - Vaše Téčko 

LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE 
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín

kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka, 
tel.: 577 011 948, 736 148 996

Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneuží-
vání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi
s ADHD. 

Poradna pro ženy a dívky, budova Regina, Divadelní 6, Zlín; 
tel.: 577 222 626, e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu 

Poradna pro ženy a dívky provozuje klub pro ženy středního věku
- RÚT.

V budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby od
15.30 do 18.00 hod. každý 1. a 3. pátek v měsíci.

1. 2. Půst a jeho význam pro život lidí 21. století. Zamýšlet se
nad duchovním významem a přínosem půstu bude pí Radana
Váňová, hlavním povoláním učitelka hudby v ZUŠ. A na čás-
tečný úvazek slouží v církvi (CČSH) jako jáhenka.

15. 2. Půst a jeho význam pro zdraví lidí - co může půst přinést "ne-
napapanému" (nestřídmému) člověku 21. století zhodnotí bab-
ka bylinkářka pí Alena Frajtová, výtvarné tvoření - velikonoční
výzdoba - obrázky na sklo a folie.

Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným
objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M. 
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626, 
603 213 838 nebo objednat na e-mail: poradnaprozeny@quick.cz.
Konzultační hodiny jsou každý 2. čtvrtek v měsíci, podle dohody.
Nejbližší termín je tentokrát 14. 2. Tato služba není bezplatná.

PŘIPRAVUJEME 
Dvoudenní seminář na seznámení s terapií smíření s názvem: Cestou
od křivdy k odpuštění s terapií smíření - NEST (New Existence for
Survisor of Trauma) a dlouhodobý skupinový terapeutický výcvik
pomocí terapie smíření.
Seminář je určen v prvé řadě všem, kteří jsou ochotni pro zlepšení své
životní situace na sobě pracovat a ve svém úsilí vytrvat - to je pod-
mínka úspěšné terapie, těm, kteří se cítí zraněni nepřijetím, ztrátou
důstojnosti, týráním, zneužíváním a zanedbáváním, těm, kteří nejsou
schopni sami řešit své problémy, nemají důvěru v lidi, neumějí při-
jmout odpuštění, ženám trpícím ztrátou těhotenství, ale i všem ostat-
ním zájemcům 
Během terapie jsou klienti povzbuzováni k tvrdé práci na sobě i s bo-
lestí, která terapii provází. Bolest není samoúčelná, je očistná. Po pře-
konání a zpracování bolesti se člověk stává svobodnější, zralejší a je
schopen se plně "vrhnout" do života a plně ho prožívat. 
Pro zahájení výcviku je třeba zúčastnit se dvoudenního seznamovací-
ho semináře, z něhož budou vybráni účastníci vlastní terapie. 
Konečným cílem je naučit se dovednostem, které napomohou odolávat
překážkám v životě, pomáhají nacházet cestu z dosud neřešitelných si-
tuací a naučí účastníky vyhledávat své rizikové faktory chování brání-
cí normálním a dobrým vztahům. 

Termín zahajovacího semináře: 4. - 5. 4. 

NEUROLOGICKÁ PÉČE 
Oznamujeme, že odborná neurologická ambulance MUDr. Naděždy
Šotkové ve Zlíně, Sadová ul. 3052, pokračuje od ledna ve své činnos-
ti a to zajištěním neurologické péče pro pacienty z pojišťoven 201, 205
a 207 a rozšiřuje možnosti akupunkturní léčby. 

ZDRAVÍ

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Únor  v  ku l tu ře
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Únor  v  ku l tu ře
SPCCH - ORGANIZACE DIA 
AKTIVITY PRO DIABETIKY
11. 2. - Přednáška MUDr. Anny Gregorové - Diabetická dieta a zdra-
vý životní styl 
Informace k plánu a přihlášky k rekondici 

Schůzka výboru 6. 2. od 15 hodin. Trvá i půjčování zdravotnických
pomůcek.
Kontakt: Jindra Pavlitová, tel.: 577 430 360 

XVI. PLES ZŠ Emila Zátopka Zlín
Ples ZŠ Emila Zátopka se koná 15. března od 19.30 hod. v kongreso-
vém sále IH Moskva Zlín. Vstupné 150 Kč.
Program: hraje skupina MADUSONG, taneční vystoupení dětí, taneč-
ní skupina COUNTRY DREAMS, taneční škola DELILA, půlnoční pře-
kvapení, uvítací drink, hra o 250 cen.
Kontakt: tel.: 577 006 430, www.zsezzlin.cz 
Předprodej vstupenek a rezervace míst: od 4. 2. v kanceláři ZŠ

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Koncert duchovní hudby, na kterém zazní Symfonie B dur F. X.
Richtera a Messa di Gloria G. Pucciniho, se uskuteční v neděli 3. úno-
ra 2008 v 15 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 
Účinkuje Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín, Smíšený pěvecký sbor
Sonet Vsetín, Smíšený pěvecký sbor Ještěd Liberec a orchestr
Konzervatoře J. P. Vejvanovského Kroměříž.

VYSTOUPENÍ PETRA LINHARTA 
Dne 20. 2. od 20.00 hod. se ve Zlíně - Malenovicích v klubu U Tetoura
(Švermova 91) uskuteční společný dvojrecitál Petra Linharta s elektro-
folkovým písničkářem Nikolou Brasko http://www.utetoura.com,
(http://www.brasko.info) www.petrlinhart.cz (další informace na tel.
776 359 319)

BARMANSKÁ SOUTĚŽ 
Střední škola hotelová s. r. o. Zlín pořádá dne 27. 2. od 15.00 hodin 
6. ročník celorepublikové barmanské soutěže Tescoma Junior Cup
2008. Soutěže se zúčastní studenti 1. ročníků gastronomických škol.
Akce se koná v prostorách restaurace Flip ve Zlíně. 
Pro diváky je připraven bohatý doprovodný program: břišní tanečnice,
mažoretky, hip - hop, fire show, profesionální moderátor, tombola. 
Soutěž pořádají studenti 4. ročníku Střední školy hotelové, s. r. o., ve
Zlíně jako praktickou maturitu.

LEŠETÍNSKÝ FAŠANK 
Již tradiční Lešetínský fašank se koná 2. února 2008 od 10.00 hodin
na ulici Lešetín I ve Zlíně

10. JUBILEJNÍ AKADEMICKÝ KOŠT SLIVOVICE
Námořnická Unie o.s. pořádá 10. jubilejní akademický košt slivovice
s nejvýznamnějšími děkany Evropské unie. Košt se koná v úterý 
5. února 2008 od 17.00 hodin, v prostorách Malého sálu Domu kul-
tury vedle staré budovy Fakulty technologické UTB ve Zlíně. Košt bu-
de zahájen slavnostním pochodem generálů s insignií. K tanci a po-
slechu hraje a zpívá zlínská legenda JAZZZUBS. Pro nesoutěžící jsou
občerstvení, kulturní program a další výhody oproti soutěžícím zajiš-
těny 
Kontakt: e-mail: fojtu@ft.utb.cz, http://www.namornickaunie.com 

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Provozní doba:
Pondělí 14 - 20 hod.
Úterý - pátek 10 - 20 hod.

Tréninkové kadeřnictví, kosmetika a pedikúra
Provozní doba: Pondělí - pátek 8.00 - 19.00 hod.

Úterní odpoledne pro veřejnost od 14.00 do 17.00 hod. 
v Integrovaném centru Slunečnice

5. 2. malování na sklo
12. 2. keramika
19. 2. keramika
26. 2. výroba stromečků štěstí 

FILATELISTICKÁ BURZA 
Celostátní filatelistická burza se koná v neděli 17. února v Domě
kultury ve Zlíně od 7.30 do 11.30 hod. 

VÝTVARNÉ KURZY - VĚRA MACHALÍNKOVÁ
tel. 728 989 184
Nabídka výtvarných kurzů na II. pololetí
školního roku 2007/2008 - únor - červen

RŮZNÉ

SLUNEČNICE

POZVÁNKY

KONCERTY

PLESY

POZOR od února 2008 nové prostory na VŠUP
(zastávka trolejbusu - směr Otrokovice, zast. Zahradnická)
VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI (5 - 16 let) - po, st, pá
VEČERNÍ KRESBA podle modelu - Pá
MALÍŘSKÉ TECHNIKY - Po, Út a St
KRESBA A MODELOVÁNÍ - St
KNIHAŘSKÝ KURZ - Čt

HADŽIKI -INICIAČNÍ SEMINÁŘ "ŽIVÝ PENTAGRAM"
Seznámení s koncepcí 3. st. prožitkového studia přírodních záko-
nů iniciace do zákl. st. Hadžiki umožní léčení sebe i druhých.
6. 2. - 17 - 21 hod. u p. Kubešové, Lípa 168, Zlín 11.
Cena 50 Kč
Lektoři Marcela Chadžjiská a ing. Miroslav Hadaš, mistři Hadžiki
Kontakt: www.hadziki.cz, tel. 603 897 686

ANGELICA STUDIO
7. 2. Lékařská poradna - MUDr. Antonín Minařík, hodnocení

zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitř-
ních orgánů

14. 2. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístro-
ji OBERON TITANIUM Profesionál. V celostní a přírodní
medicíně patří tato diagnostika k nejmodernějším.

18. 2. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování duševních
a fyzických problémů metodou návratu do minulých životů

21. 2. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování duševních,
fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy, de-
toxikační programy

MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické (prodej permanentek
masáží na r. 2008)
Přihlášky do poraden a objednávky masáží, individuální poraden-
ství výběru produktů na bázi staré čínské a tibetské medicíny na
mob. 731 127 170 nebo osobně v kanceláři.
Kontakt: 
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali),
tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

KLUB VĚDOMÍ SRDCE
Klub Vědomí srdce Zlín zve na víkendový prožitkový seminář 
astroložky Petry Nel Smolové - Karmická brána do duše. 
Seminář se koná v sobotu 23. 2. od 9 do 18 hodin a v neděli 
23. 2. 2008 od 9 do16 hodin v tanečním sále ZUŠ Zlín-Malenovice,
tř. Svobody 868 - vchod z ulice Mlýnská. 
Cena 1500 Kč. 
Kontakt: petranel.s@seznam.cz, 603 977 379.

CARUSELL - ŠKOLA KINEZIOLOGIE SVĚTLA 
Nabízí semináře: 

1. -   3. 2. MOUDROST SVĚTLA, 3. stupeň Kin. světla
9. - 10. 2. LABYRINTY LÁSKY, partnerské a rodinné konstelace 

15. - 17. 2. SVĚTLO DUŠE, 4. stupeň. Kin. světla
23. - 24. 2. SVĚTLO LÁSKY, 1. stupeň Kin. světla
29. 2. Automatická kresba a písmo, 1. stupeň
Lektorka: autorka Kineziologie světla p. Helena Zavadilová
PORADENSTVÍ, OSOBNÍ KONZULTACE.
Kontakt: 
tel.: 577 657 319, 775 332 319, 
e-mail: info@carusell.cz, http://www.carusell.cz

ASTROLOGICKÁ ABECEDA
Čínský horoskop - 10. 2. ve 13 h - Čajovna Pohoda na Sadové
Relaxační přednáška pro ženy. Čínský nový rok začíná letos 
8. února. Jaké možnosti přinese právě vám? 
Čekají vás praktické tipy čínské astrologie a Tarotu a také malá
novoroční věštba. 
Kontakt: 
Ivana Sýkorová, astrologické poradenství, konzultace, přednášky,
777 283 342, ivankas@iol.cz, http://www.ivankasykorova.wz.cz
Kontakt: tel. 777 283 342, nebo e-mail: ivankas@iol.cz.

PORADNA ROZVOJE OSOBNOSTI
ONE BRAIN kineziologie - terapeut/učitel (mezinárodní certifikát),
REIKI, KUNDALINI-REIKI mistr/učitel (zasvěcení 1.-3. st., me-
dit.setkání), SRT, Terapie: tachiony, tibetská mísa, zvonek a další
dle potřeby. Harmonizační preparáty - DIOCHI a MISSIVA.
Konzultace u B. Stachowičové ve Zlíně i Holešově. 
Kontakt: 
tel.: 731 140 848, e-mail: ONEBRAIN.info.BS@centrum.cz

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ 
Prožitkový seminář s Dikšou a "RUŠ" ve dnech 8. - 9. 2. ve
Fryštáku. Vede zkušený léčitel těla i duše Karel Nejedlý. Dozvíte se
techniku, která může změnit Váš život. 
Podrobnosti na www.karelnejedly.cz.

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
Kruh Zlín pořádá 14. 2. v 17.00 hodin v kinosále Centroprojektu
veřejnou přednášku Desatero Božích přikázání a člověk. 
Přednáší Petr Soldán.

LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE 
Léčí bez léků, bez operace a bez poškození celý organismus a řeší
všechny nemoci. Zasvěcuje do Reiki I. až III. st., certifikát a učeb-
ní materiály. Individuálně, kdykoliv. 
Kontakt: 776 356 092 

KURZ RUŠTINY 
Klub seniorů Kvítková pořádá zdarma kurz ruštiny.
Kurz probíhá každou středu od 9.00 hodin. 
Kontakt: tel. 577 437 605, 

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
Léčení duchovní cestou. Hodina společenství se koná 19. 2. od
17.45 do 19.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, 
č. učebny 315 B. 
Uvedení pro nové zájemce vždy od 16.30 hod. 
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

90 let Trňáček František 3. 2. 1918 
Vlček Alois 9. 2. 1918 
Stratilová Maria 14. 2. 1918 
Vaňková Marie 14. 2. 1918 
Šturcová Anna 19. 2. 1918 
Adamíková Marie 27. 2. 1918 
Šternberková Květoslava 28. 2. 1918 

91 let Kélová Marie 3. 2. 1917 
Navrátilová Božena 16. 2. 1917 
Růžička Josef 18. 2. 1917 

92 let Drašarová Marie 2. 2. 1916 
Malotová Anežka 9. 2. 1916 
Machalíčková Marie 12. 2. 1916 
Mikulík Rudolf 13. 2. 1916 
Vlčková Ludmila 18. 2. 1916 
Jetel Josef 22. 2. 1916 
Čagánek Ferdinand 26. 2. 1916 

93 let Biernat Karel 2. 2. 1915 
Anděl Oldřich 4. 2. 1915 
Ott Antonín 4. 2. 1915 
Hrabovský Oldřich 8. 2. 1915 
Uličná Marie 10. 2. 1915 
Kolařík Eduard 14. 2. 1915 
Zatloukal František 22. 2. 1915 
Kruťa Josef 25. 2. 1915 
Pojarová Božena 26. 2. 1915 
Vaňharová Oldřiška 26. 2. 1915 

94 let Páníková Marie 2. 2. 1914 
Svobodová Josefa 9. 2. 1914 
Jorda Josef 28. 2. 1914 

95 let Oulehlová Jarmila 14. 2. 1913 
Vavruša Josef 14. 2. 1913 

96 let Fialová Františka 5. 2. 1912 
97 let Bezděka Jan 12. 2. 1911 
99 let Urbanová Filipína 14. 2. 1909 
101 let Drybčáková Františka 18. 2. 1907 
102 let Tuswaldová Františka 21. 2. 1906 

1. prosince
Michal Grepl, Michaela Hevrová (Zlín, Zlín)

7. prosince
Karel Karpíšek, Kateřina Janíčková (Kněžpole, Zlín)
Tomáš Juriga, Monika Šůstková (Zlín, Zlín)
Milan Plšek, Jana Kaňáková (Hošťálková, Zlín)

28. prosince
Zbyněk Rajnoch, Eva Fridrichová (Zlín, Zlín)

29. prosince
Petr Novák, Dana Nováková (Zlín, Zlín)
Marcel Radič, Zuzana Kormancová (Zlín, Zlín)
Jiří Bražina, Edita Koňařová (Zlín, Zlín)
Marek Toman, Jana Rakusová (Zlín, Zlín)
Richard Borýsek, Alena Caletková (Zlín, Zlín)

16. 11. 2007
Vanesa a Denis Holubovi, nar. 4. 7. 2007, Věžové domy 

7. 12. 2007
Filip Javořík, nar. 8. 8. 2007, Obeciny
Zuzana Koňaříková, nar. 8. 8. 2007, Benešovo nábř. 
Štěpán Krejčí, nar. 1. 8. 2007, Pod Vinohrady
David Novotný, nar. 8. 8. 2007, Lesní čtvrť
Barbora Samohýlová, nar. 13. 8. 2007, Pod Strání, Prštné
Jakub Hodulík, nar. 15. 8. 2007, Slezská
Jan Konečný, nar. 11. 8. 2007, Zborovská
Natálie Kalová, nar. 16. 8. 2007, Šrámkova, Malenovice
Anna Vodicová, nar. 15. 8. 2007, Podvesná
Monika Fischerová, nar. 16. 8. 2007, Slatiny, Malenovice
Václav Choleček, nar. 12. 8. 2007, Mlýnská, Malenovice
Nela Kovalčíková, nar. 15. 8. 2007, Zálešná

14. 12. 2007
Adrian Müller, nar. 20. 8. 2007, Lorencova
Nela Šalomounová, nar. 25. 8. 2007, Kúty
Veronika Novotná, nar. 20. 3. 2007, Kúty
Lukáš Němeček, nar. 18. 8. 2007, U Zimního stadionu
Dominik Stehlík, nar. 11. 8. 2007, Fr. Bartoše, Mladcová
Anna Matochová, nar. 4. 10. 2007, Nadhumení, Mladcová
Matyáš Klabal, nar. 18. 9. 2007, Nadhumení, Mladcová
Jáchym Baxa, nar. 22. 8. 2007, Nadhumení, Prštné
Sára Zelinková, nar. 20. 8. 2007, Boněcko
Michaela Baďurová, nar. 18. 9. 2007, Chrástka
Jiří Teplinec, nar. 15. 7. 2007, K Rybníkům 
Adéla Průšová, nar. 18. 9. 2007, Bří Sousedíků
Vojtěch Husár, nar. 22. 8. 2007, Švermova, Malenovice
Nela Divoká, nar. 18. 8. 2007, Vršava
Viktor Vroubek, nar. 27. 8. 2007, Mlýnská, Malenovice
Sofie Dokoupilová, nar. 24. 8. 2007, Tyršova, Malenovice

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - PROSINEC 2007

JUBILANTI – ÚNOR 2008



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Základní škola Zlín, Kvítková 4338,

oznamuje, že výběrové řízení do 3. roč-
níku s rozšířenou výukou jazyků (RVJ)
se koná 21. dubna 2008.  Uzávěrka
přihlášek je 11. 4. 2008.  

Kontakt: 
tel.: 577 213 405, www.zskvitkova.cz 
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V předvánočním čase dne 16. 12.
2007 se uskutečnila na 17. ZŠ Zlín
Křiby ADVENTNÍ NEDĚLE. Akci pořá-
dal Magistrát města Zlína, odbor život-
ního prostředí a zemědělství, a Zá-
kladní škola Zlín-Křiby. V tuto neděli
se v prostorách základní školy sešlo
asi 100 rodin, jejichž děti měly mož-
nost připomenout si vánoční tradice,
vyrobit si vánoční ozdobu, udělat si
svícen, nazdobit perníčky nebo si kou-
pit některou z ozdob, které v předstihu
zhotovily šikovné děti ze základní ško-
ly. Bylo opravdu z čeho vybírat.
Některé dílny byly doslova zavaleny zá-
jemci o tvoření. Činorodé odpoledne

bylo završeno společným zpíváním ko-
led pod širým nebem v prostorách před
školou.

Magistrát města Zlína, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, touto cestou
děkuje za výbornou spolupráci vedení
školy, pedagogům a dětem ze ZŠ Křiby,
a dále společnosti Svoboda a Březík -
pečivo, s. r. o., Zlín, Pekařství a cukrář-
ství Kolář Zlín, Pekárně Veka, s. r. o.,
Zlín-Štípa, cukrárně Maruška Zlín,
a společnosti Penam, a.s. (pobočka
Zlín-Prštné), které nám poskytly občer-
stvení během akce. 

Ing. Vladimíra Pavlovová, 
vedoucí OŽPaZ

OOhhllééddnnuuttíí  zzaa  aaddvveenntteemm

V letošním roce se sbírka uskutečnila
v prvním týdnu nového roku. Většina
Kašparů, Melicharů a Baltazarů však vy-
šla za koledou v sobotu 5. ledna, v den
připomínky Tří králů, přímo ze slavnost-
ních mší, kde bylo koledníkům požehná-
no a byla jim předána vysvěcená křída
a kadidlo. 

Již v pondělí ráno, po svátku Tří krá-
lů, se do jednotlivých obcí rozjeli pra-
covníci zlínské Charity, aby spolu s je-
jich zástupci rozpečetili celkem 236
tříkrálových pokladniček. Rozpečeťová-
ní a počítání trvalo šest dnů. V pondělí
14. ledna, hodinu po poledni, bylo vše
hotovo. Díky všem, kteří se do sbírky
zapojili, byla na její účet připsána část-
ka 1 077 629,50 Kč, z toho ve Zlíně a je-
ho městských částech 395 828,50 Kč. 

Naše poděkování patří pracovníkům
magistrátních, městských a obecních
úřadů v jednotlivých obcích, duchovním
správcům všech farností, místním asi-
stentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe
vzali odpovědnost za hladký průběh
Tříkrálové sbírky ve své obci, dále vedou-
cím skupinek koledníků a koledníkům
a v neposlední řadě také všem dobrým li-
dem, kteří tříkrálovým koledníkům při-
spěli a podpořili tak charitu v její snaze
pomáhat potřebným. 

Děkujeme Vám všem!   
Ing. Pavla Romaňáková, 

koordinátor sbírky v regionu 
pořádané Charitou Zlín 

Více na www.zlin.charita.cz

V prosinci 2007 proběhlo vyhodnoce-
ní III. ročníku soutěže " VÁNOČNÍ ZLÍN
2007" o nejhezčí vánoční výzdobu.

Vyhlášeny byly tři soutěžní kategorie:
I. kategorie - výzdoba balkonů

a oken bytových domů
II. kategorie - výzdoba předzahrá-

dek rodinných domů
III. kategorie - výzdoba firem
Celkem se přihlásilo 17 soutěžících.

Přihlášené vánoční výzdoby hodnotila
tříčlenná komise ve složení: Radka
Kaňková (oddělení cestovního ruchu),
Jana Surovcová (útvar hlavního archi-
tekta) a Ivana Chudíčková (odbor život-
ního prostředí a zemědělství).
Rozhodování bylo opět složité, jelikož
úroveň přihlášených výzdob byla vyso-
ká. V letošním roce byla velmi vyrovna-
ná II. kategorie - výzdoba rodinných do-
mů.

Děkujeme všem soutěžícím za jejich
snahu a ochotu zkrášlit naše město
v době vánočních svátků a těšíme se na
jejich účast i na nové soutěžící v roce
2008.

Vítězové a účastníci jednotlivých ka-
tegorií převzali svá ocenění na slavnost-
ním předání cen soutěže Vánoční Zlín
2007, které se konalo 22. ledna na rad-
nici.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
I. kategorie - výzdoba balkonů

a oken bytových domů
1. cena
Lissová Dagmar, tř. Svobody 896,

Malenovice
2. cena
Netopil Jaromír, Česká 4761, Jižní

Svahy
3. cena
Novotná Ivana, Kúty 1949, Zlín

II. kategorie - výzdoba předzahrá-
dek rodinných domů

1. cena
Staněk Petr, Štípská 501, Kostelec
2. cena
Tretera Emanuel, Slovenská 2892,

Zlín
3. cena
Lajmarová Alžběta, Bílá 535, Kudlov 

III. kategorie - výzdoba firem
1. cena
ARNO - Ing. Jiří Ondra, Lázně 490,

Kostelec
2. cena
Autoservis Rudolf Bartoník, Přílucká

104, Zlín
3. cena
REDA, a. s., bří Jaroňků 2533, Zlín

Vítěz III. kategorie – výzdoba firem.
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Vážení čtenáři,
v prosincovém čísle magazínu jsme vás krát-

ce informovali o účasti našeho města na mezi-
národním sympoziu v Paříži na téma Znovu-
nalezení průmyslového města. 

Sympozium se konalo pod záštitou francouz-
ského ministerstva kultury a komunikace, od-
dělení architektury a kulturního dědictví, dále
pod záštitou Velvyslanectví Slovenské republi-
ky v Paříži a ve spolupráci s městem Saint-
Etienne. Spolupořadateli byla ENSA Lyon
(resp. škola architektury zastoupená prof. arch.
Alenou Kubovou) a jednotlivá kulturní centra
zemí Visegradu. Za Zlín, který převzal nad tou-
to akcí záštitu za naši republiku, jsem se sym-

pozia účastnila spolu s primátorkou města
PhDr. Irenou Ondrovou. 

Sympozium bylo tematicky zaměřeno na po-
stupy a prostředky strategie plánování průmys-
lových měst, byla otevřena problematika pa-
mátkové ochrany moderní architektury
a způsoby financování obnovy objektů i kon-
verzí průmyslových areálů. Cílem byla výměna
zkušeností účastníků z evropských zemí, neje-
nom odborníků - architektů, urbanistů, památ-
kářů a historiků, ale i veřejných činitelů - sta-
rostů a dalších zástupců měst s obnovou
a oživením měst a hledání odpovědi na otázku,
jak v současné době "znovu nalézt" průmyslové
město, jeho identitu. Naše zlínské příspěvky
a prezentace se týkaly současného stavu pa-
mátkové péče u nás, problematiky stavební čin-
nosti v památkové zóně, způsobů financování
městských i soukromých projektů ve Zlíně
z Programu regenerace MPZ a také fenoménu
zlínského funkcionalismu.

Západní země mají na rozdíl od nás více zku-
šeností s obnovou industriálních měst, osvěta
a způsoby přístupu v procesu obnovy jsou zde
na vyšší úrovni, přičemž problémy řeší stejné.
V našich končinách je největším problémem
dnešní doby stále malá zkušenost investorů,
projektantů i stavebních firem s obnovami ob-
jektů "moderní architektury" a povětšinou bez-
ohledná snaha o rychlou finanční návratnost
a ziskovost. Z důvodu menší komplikovanosti,
a většinou menší finanční náročnosti, upřed-
nostňují investoři stavby na "zelené louce".
V naší společnosti je stále nízké povědomí
o kulturních a historických hodnotách těchto
staveb a urbanismu měst, apel památkářů
i nás architektů na zachování těchto hodnot
často prohrává v souboji s finančními náklady
a momentálními potřebami konzumní společ-

nosti. Zcela nedostatečná je u nás státní fi-
nanční podpora při rekonstrukcích objektů
v památkovém zájmu, ale jak jsme se dozvědě-
li, o mnoho lepší to není nikde. Nejpropracova-
nější systém, asi vlivem nejdelší tradice památ-
kové péče, je, domnívám se, ve Francii.
Vzhledem k rozloze území mají zhruba stejný
počet památek jako u nás a mají je dělené do
dvou kategorií. U vyšší kategorie jsou poskyto-
vány výrazné finanční státní dotace s velmi
přísným dohledem propracovaného systému
státní správy. Tyto památky nelze bez souhlasu
příslušné instituce ani bourat, v úvahu nepři-
chází nechat zpracovat účelově posouzení stav-
by, které by vedlo k asanaci objektů, jak se
s oblibou často děje u nás. Kdo vlastní památ-
kový objekt, má značné úlevy na různých ty-
pech daní, podmínkou je ale např. po určitou
dobu v roce zpřístupnění objektu veřejnosti. Ve
Francii je přikládána velká
pozornost dalšímu vzdělání
architektů, zabývajících se
památkovými objekty, tito se
bez dalšího speciálního studia
nemohou projekty památek
vůbec zabývat. Toto u nás
zcela evidentně chybí, právě
počáteční fáze v projektování
je nesmírně důležitá a může
zcela chybně nasměrovat dal-
ší projekční i stavební práce.

Zaujala nás prezentace zá-
stupce města Firmini poblíž
Lyonu, ve kterém byla v 60.
letech minulého století posta-
vena celá nová část města ar-
chitektem Le Corbusierem -
obytný blok, stadion, kulturní
dům. Dnes má město tuto
část zcela obnovenou, dokon-
ce se v roce 2003 na strán-
ky světového tisku dostalo
Firmini (má asi jen 22 000
obyvatel) zásluhou unikátní dostavby do té do-
by nezrealizovaného kostela podle původního
projektu, a stalo se vyhledávaným turistickým
cílem. V současné době uvažují o zápisu této
části města na seznam UNESCO. Ve srovnání
se Zlínem mají pro uskutečnění tohoto záměru
daleko jednodušší situaci: objekty jsou stále
majetkem města, odpadá tedy problematika ře-
šení zcela převrácených majetkových poměrů
(viz Svit a jeho nepřehledné majetkové tran-
sakce v minulosti), stavební detaily a jejich
oprava jsou jednodušší vzhledem k příznivějším
klimatickým podmínkám a tedy i k výsledné fi-
nanční náročnosti. Ve Firmini se u postupu
opravy Le Corbusierova obytného domu proje-
vil trend, na který si u nás asi ještě dlouho po-
čkáme, pokud se ho vůbec dočkáme. A to, že se

dům nepřizpůsobuje uživate-
li, ale hledá se uživatel do do-
mu. Cílem je nepoškodit sta-
vebními úpravami památku,
tedy najít pro ni takovou ná-
plň či nového uživatele, aniž
by musel být narušen původ-
ní architektův záměr.

Zajímavý byl městský pro-
jekt dalšího francouzského
města Saint-Étienne, ve kte-
rém proběhne konverze staré
nefunkční továrny a v části
areálu bude zrealizován
městský park. Velký městský
projekt představil i Zlín v po-
době Kulturního a univerzit-
ního centra, který zde
z Londýna přijela prezentovat
sama autorka architektka
prof. Eva Jiřičná a který zde
vzbudil poměrně značnou po-
zornost. 

Velmi poučná pro nás byla prezentace města
Partyzánského, baťovského satelitu, na kterém
jsme mohli vidět vývoj po roce 1989. Je zde zce-
la zřejmá absence jakéhokoli regulování a hlí-
dání stavební činnosti. Dodnes zde nemají
městského architekta a negativní zásahy do ur-
banismu i do jednotlivých baťovských staveb
jsou pro nás varující. Tvarová i barevná rozma-
nitost novostaveb i rekonstrukcí silně zasáhla
a narušila původní obraz města. Po zhlédnutí
naší prezentace Zlína (přiznám se, že jsme ne-
publikovali dopodrobna celou situaci v baťov-
ských lokalitách, tedy černé stavby a živelné
zásahy v lokalitách) nás starosta Partyzán-
ského požádal o návštěvu Zlína a o poskytnutí
našich zkušeností. Na východním Slovensku
ovšem měli velmi ztíženou situaci, kdy v mi-
nulých letech byla dlouho velká nezaměstna-
nost (dlouho asi 27 %, dnes je již pouze 8 %).

Nedovedu si představit, jakým způsobem by
město dokázalo vymáhat dodržování pravidel
památkové péče nebo dělat osvětu o významu
funkcionalismu v situaci, kdy lidé měli starosti
o základní životní jistoty, aniž by opravy domů
vzalo na svá bedra. 

Na sympoziu byla přítomna i řada univerzit-
ních profesorů (např. J. L. Cohen působící
v New Yorku) a také šéfredaktor prestižního ča-
sopisu L’Architecture d’aujourd’hui pan Axel
Sowa, který má tematiku sympozia publikovat.
Organizátoři vydají v letošním roce odbornou
publikaci s jednotlivými příspěvky účastníků.

Součástí sympozia byly doprovodné akce, ne-
zapomenutelná je skvěle instalovaná, rozsáhlá
a víceméně životní výstava prací ateliéru jedno-
ho z nejvýznamnějších současných světových
architektů Richarda Rogerse v Centre
Pompidou, spoluautora této pozoruhodné stav-
by z r. 1977. Pařížany oblíbená stavba nedlou-
ho před naším příjezdem zažila velkou oslavu
svého 30. výročí.

Zážitkem bylo také zhlédnutí nedávno otev-
řeného, zcela atypického a velmi zajímavého
Museé du quai Brandly u Seiny poblíž Eiffelovy
věže od dalšího velikána, architekta Jeana
Nouvela. Muzeum obsahuje sbírky mapující
kulturně-historický vývoj v jednotlivých světa-
dílech (nedávno jsme měli obdobnou miniatur-
ní ukázku ve Zlíně v podobě sbírky cestovatele
Švaříčka), krásnou zahradu a arboretum.

S tematikou obnovy objektů památkového
zájmu se setkáme i v příštím čísle magazínu,
kdy vám podrobněji představíme nedávnou
zdařilou rekonstrukci dvou významných zlín-
ských vil architekta Vl. Karfíka - Malotovy
a Vavrečkovy vily. 

Ing. arch. Dagmar Nová, 
hlavní architektka

ZZNNOOVVUUNNAALLEEZZEENNÍÍ  PPRRŮŮMMYYSSLLOOVVÉÉHHOO  MMĚĚSSTTAA

Nedávno otevřené muzeum -  Museé du quai Brandly u Seiny poblíž Eiffelovy
věže v Paříži, architekta Jeana Nouvela.

Dostavba kostela Saint-Pierre a sportovní stadion - komplex staveb od ar-
chitekta Le Corbusiera ve Firmini, Francie.

ZLÍNSKÁ ARCHITEKTURA



19

ZLÍNSKÉ DIVADLO KYPÍ
činorodostí a událostmi

Zlín uspěl na konferenci
v Německu

Podle statistik Českého červeného kříže
Zlín a Transfuzní stanice Baťovy nemocnice
přišlo do zařízení v uplynulém roce darovat
krev 4 658 občanů, z toho nově registrova-
ných dárců bylo 423. Celkem bylo vloni 
provedeno 7 683 bezpříspěvkových odběrů
krve.

Všem dárcům, projevujícím svým činem
hlubokou lidskost, patří velké díky, a to ne-
jen od těch, kterým darovaná krev zachráni-
la život, ale také od zdravotníků, jimž se ty-
to životy podařilo zachránit. 

K velké lítosti všech, kteří se dárcovstvím
krve zabývají, však musím konstatovat, že
oproti roku 2006 došlo vloni k patrnému od-
livu dárců z ordinací transfuzních stanic.
Nad příčinami tohoto jevu je důležité se za-
myslet.

Má na úbytek dárců krve klíčový vliv naše
uspěchaná doba? Hektická současnost,
v rámci níž řešíme pouze dnešek a nenajde-
me si čas k zamyšlení se nad budoucností
naší či našich dětí? 

Kdy opomíjíme problémy, které se nás
zrovna netýkají? Kdy je upřednostňováno
vlastní pohodlí před podáním pomocné ru-
ky? Je to díky naší materiální době, kdy ko-
merční firmy odebírají a zpracovávají krev
na úkor bezpříspěvkového dárcovství? Kdy
morální ocenění veřejnosti a pocit uspokoje-
ní z vykonání všeobecně prospěšného skut-
ku ustupuje vidině okamžitého finančního
ocenění? 

Možná, že právě toto jsou otázky, které by
si měl každý z nás ve svém nitru zodpovědět.
A pokud cítíme, že trend doby, který jsem
nastínila, není takový, jaký bychom si pro
náš další život představovali, měli bychom
se zamyslet nad možnostmi, jež se nám na-
bízejí ke změně.

Silvie Babčáková,
zástupkyně ředitele OS ČČK Zlín

Je neuvěřitelné, jak rychle plyne čas
a s ním i události, jež se nesmazatelně za-
psaly do bohaté a úspěšné historie přední
české divadelní scény Městského divadla
Zlín. Dnes stojí na začátku nového roku
2008, v němž opět čeká zlínské divadlo řada
náročných projektů. 

Na jarní část probíhající sezony divadlo
připravuje bohatý program. Návštěvníci se
mohou těšit například na premiéry ve

Velkém sále, a to na Princeznu Turandot re-
žiséra Jiřího Trnky, Dekameron režiséra
Jakuba Nvoty, na Sandokana a piráty
z Mompracemu režiséra Konráda Popela
a další inscenace. 

Novinkou je pořad nazvaný Flirtování
s divadlem o ženách. Spisovatelé z regionu
(Josef Holcman, Antonín Bajaja a Zdeněk
Zapletal) v něm návštěvníkům poodhalí své
představy o něžnější polovičce lidstva.
Pokračovat bude i "seriál" Tvář pod mas-
kou moderátorky Heleny Simerské,
Klevetivé středy i Otevřené zkoušky. V úno-
ru zveme na již tradiční Ples v divadle,
v březnu se bude konat dětský karneval
a ke konci sezony se celé divadlo na jeden
den otevře veřejnosti. Při příležitosti
Světového dne divadla pro děti a mládež,

Mezinárodního dne divadla a Dne učitelů
v březnu nabídneme milovníkům jevištního
umění i mimořádná představení. 

Brzy do zlínského divadla opět zavítá ta-
ké Česká televize. Úspěšná inscenace Král
Lear ji totiž zaujala natolik, že chce pořídit
záznam představení. Ten bude na televiz-
ních obrazovkách k vidění už v červnu le-
tošního roku. 

V květnu Zlín opět ožije mezinárodním
divadelním festivalem Setkání 2008
Stretnutie. Toho se letos poprvé zúčastní
i Maďarsko - bude se tedy týkat již všech
zemí Visegradské čtyřky. 

Cestování letos čeká i zlínský divadelní
soubor, který byl pozván na řadu festivalů,
například na Grand festival smíchu
v Pardubicích nebo na festival České divadlo
v Praze. V jednání je i účast Zlína na festiva-
lu v Brně a na Zámeckých hrách zvolen-
ských na Slovensku. Obrovskou poctou pro
zlínský soubor je také pozvánka na hostová-
ní v ukrajinském Lvovu s obnoveným melod-
ramem Smrt Hippodamie. Vystoupí ve
Lvovském mezinárodním akademickém diva-
dlu opery a baletu S. Krušelnické.

Zlínské divadlo podle statistiky minister-
stva kultury patří na čelní místo v návštěv-
nosti jednosouborových divadel České re-
publiky. 

Pevně věříme, že Vy, čtenáři Magazínu
Zlína nám i nadále zachováte svoji přízeň.
Umělecký soubor i společenství divadla se na
Vás těší. Jarmila Trávníčková, MDZ

Zveme rodiče a jejich děti k zápisu do pří-
pravného stupně a 1. ročníku Základní ško-
ly speciální ve Zlíně na Lazech.

Naši školu navštěvují děti se středním
a těžším mentálním postižením a děti s kom-
binací postižení. Docházka do základní ško-
ly je desetiletá pro děti od šesti let věku.
Součástí školy je také přípravný stupeň. 
Zde se děti od pěti let věku na školu formou
hry připravují. Předností naší školy je to, že
se děti učí v malém počtu 4 - 8 dětí, výchov-
ně vzdělávací proces je plně přizpůsoben in-
dividuálním možnostem jednotlivých dětí.
S dětmi pracuje vysokoškolsky vzdělaný
speciální pedagog a v mnoha třídách také ja-
ko druhý pedagog asistent učitele.

Škola sídlí v příjemném areálu na Lazech
s vlastní zahradou, minihřištěm, venkovním
bazénem. Děti využívají možnosti keramické

dílny, muzikoterapeutické místnosti, rela-
xačního pokoje. Během školního roku žáci
žijí bohatým společenským a sportovním ži-
votem - divadlo, kino, zlínské lázně, škola
v přírodě, prázdninový příměstský tábor. Za
dětmi přichází v rámci canisterapie se svými
majiteli 9 pejsků.

Dále mohou žáci z širšího okolí Zlínska
využít internát školy a po absolvování zá-
kladní školy také jednoletou praktickou ško-
lu,což je střední škola určená žákům s těž-
ším zdravotním postižením.

Zápis do přípravného stupně a 1. roční-
ku základní školy speciální proběhne ve
čtvrtek 14. 2. od 9.00 do 16.00 hod. v bu-
dově školy na Lazech 3695, ve Zlíně.

KONTAKT: tel. 577 210 472, e-mail: psla-
zylinedu.cz, web: www.ddspecskolyzlin.cz.

Mgr. Jana Gavendová, ředitelka

ZZááppiiss  dděěttíí  ddoo  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ssppeecciiáállnníí

UBÝVÁ DÁRCŮ KRVE

Prezentace Zlína získala na mezinárodní
konferenci o spolupráci měst v německém
Iserlohnu pozitivní hodnocení, a to jak od
organizátorů, tak i od účastníků konference.

"Přínos této akce vidím především v tom,
že jsme měli možnost seznámit představitele
řady evropských měst, která navzájem růz-
ným způsobem spolupracují, s vývojem
Zlína, jeho tradicemi a ekonomickým i kul-
turním potenciálem," komentoval účast zlín-
ský zastupitel a předseda Komise rady měs-
ta Zlína pro mezinárodní styky a cestovní
ruch Ondřej Kapusta, který na konferenci
město Zlín zastupoval. 

"Všichni znali Baťu, ale o Zlínu mnoho ne-
věděli," uvedl Kapusta. Podle jeho slov se
účastníci zajímali o ekonomický rozvoj Zlína
po roce 1989, nové rozvojové projekty i o ar-
chitektonický ráz. "Byli překvapeni zejména
dynamikou rozvoje města," zdůraznil zlínský
zastupitel.

Konference v Iserlohnu poblíž Dortmundu
se zúčastnilo přes deset měst z různých čás-
tí Evropy. Její součástí byly kromě jednotli-
vých prezentací také workshopy a semináře
zaměřené například na detailní seznámení
s evropskými dotačními programy. 

Mezi významné hosty akce patřila prezi-
dentka Horního Westfálska Regina van
Dinther a němečtí europoslanci. Zlín se kon-
ference, která se konala od 9. do 12. prosin-
ce 2007, zúčastnil spolu se svým partner-
ským městem, polským Chorzówem. -mm-

PPAARRTTNNEERRSSKKÁÁ  MMĚĚSSTTAA  DDOOMMLLUUVVIILLAA  DDAALLŠŠÍÍ  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCII
Na spolupráci zlínské Filharmonie Bo-

huslava Martinů a chrámového pěveckého
sboru polského města Chorzów se dohod-
li zástupci Zlína, Chorzówa a filharmonie.

Zlínští filharmonici by měli koncem
dubna vystoupit na festivalu duchovní
hudby v Chorzówě, polský pěvecký sbor
by koncertoval ve Zlíně na podzim v rám-
ci festivalu Harmonia Moraviae, který
zlínská filharmonie organizuje. "Jde o dal-
ší konkrétní projekt naší zahraniční spo-
lupráce a věřím, že zlínská filharmonie
bude mít v Polsku stejný úspěch, jakého
se jí pravidelně dostává v rámci zahranič-
ních turné po celém světě," řekl zlínský

zastupitel a předseda Komise Rady města
Zlína pro mezinárodní styky a cestovní
ruch Ondřej Kapusta, který jednání řídil.

Jednání se dále zúčastnil ředitel filhar-
monie Josef Němý, dramaturgyně Jindřiš-
ka Keferová a manažer filharmonie Pavel
Svoboda. Za polskou stranu jednal koor-
dinátor zahraniční spolupráce města
Chorzówa Pavel Wuttke.

Polské město Chorzów je jedním z osmi
měst, se kterými uzavřel Zlín smlouvu
o partnerské spolupráci. Rámcovou doho-
du uzavřel v roce 1996, přátelství bylo
prohlášeno v roce 1998.

-mm-
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Mateřská škola
Zlín, Družstevní

Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, pří-
spěvková organizace, je nejstarší na sídlišti
Jižní Svahy. Svůj provoz zahájila v roce 1975,
kdy výstavba sídliště byla teprve v počátcích.
Škola je v okrajové části s optimální hustotou
zástavby, mezi vzrostlou zelení, v místě snadno
dostupném ze všech míst sídliště. Dobrým ori-
entačním bodem je zdaleka viditelná nová bu-
dova Univerzity Tomáše Bati, v jejíž blízkosti
MŠ můžete najít. V současné době je mateřská
škola trojtřídní, s pravidelným provozem od
6.00 do 16.30 hodin.

Budova MŠ je řešena jako dvoupodlažní pa-
vilónová stavba. Ze společné vstupní haly je
přístup do obou pavilonů s třídami i do samo-
statné části se školní jídelnou. Každá třída má
prostornou učebnu, hernu a vlastní šatnu.
Vzhledem ke svému stáří si budova vyžádala
již mnohé opravy a rekonstrukce. Během po-
sledních tří let se ve spolupráci se zřizovatelem
podařilo zrekonstruovat místnosti se sociálním
zařízením. Vybavení tříd je postupně obnovo-
váno a modernizováno. Představou zaměst-
nanců je vybavení MŠ hracími a pracovními
kouty s prvky, které umožní variabilní změny,
budou podněcovat děti k pohybovým i tvořivým
aktivitám a zároveň budou odpovídat estetic-
kým hlediskům. Po nové rekonstrukci sprcho-
vé místnosti děti z MŠ začaly využívat znovu
vlastní saunu, kde mají možnost otužování
a upevňování zdraví střídáním horkého vzdu-
chu a studené vody. MŠ má velkou, členitou
a udržovanou školní zahradu, s bohatou zele-
ní, třemi pískovišti a průlezkami. Na pozemku
zahrady jsou travnaté plochy, vydlážděné hřiš-
tě a betonové komunikace umožňující dětem
pestré vyžití. V letních vedrech jsou vítaným
osvěžením vodní hrátky v zahradním bazénku.
V části budovy je nyní v pronájmu Mateřské
a rodičovské centrum BABY DOMINO. Jeho
programovou nabídku využívají zejména rodiče
dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu.

Vzdělávání v MŠ probíhá podle Školního
vzdělávacího plánu Korálek ke korálku.
Prostřednictvím symboliky korálků pracujeme
s tématy dětem blízkými. Cílem je posílit vztah
dětí k přírodě, rozvíjet jejich samostatnost, tvo-
řivost a kreativitu ve všech oblastech, s důra-
zem na zdraví, vzájemné vztahy a osobní poho-
du. Zaměstnanci MŠ se snaží co nejvíce
zařazovat praktické činnosti s aktivní spolu-
účastí dětí. 

V MŠ nabízí také doplňkové činnosti, jako
kvalitní logopedickou péči, seznamování se se
základy anglického jazyka, výtvarné tvoření,
cvičení, rytmicko pohybové a taneční kroužky,
množství kulturních i sportovních akcí a výle-
tů do okolí. Školní rok se v MŠ zakončuje kar-
nevalem a pětidenním pobytem nejstarších dě-
tí na škole v přírodě. Již mnoho let se na
základě výborných zkušeností a nadšených
ohlasů zúčastněných dětí MŠ vrací do horské
chaty Slovan na Tesáku umístěné v krásné
a zdravé přírodě Hostýnských vrchů. 

Jednou z priorit mateřské školy je přátelská
a vstřícná atmosféra nejen mezi zaměstnanci,
ale i ve vztahu k rodičům a dětem. Velkým oce-
něním práce zaměstnanců je také to, že se do
MŠ po letech vrací spokojení rodiče i "absol-
venti" MŠ často již také v roli rodičů. 

Mgr. Miriam Geryková, ředitelka MŠ

ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ

ZAČÁTKY ZŠ
Škola byla postavena v baťovském

stylu v roce 1934. V 70. letech vznikla
přístavba moderní školní jídelny a ná-
sledně budovy pro žáky 1. stupně.
Generálními opravami a modernizací
prošla škola v roce 1996. 

Budova je umístěna v blízkosti lesa
nedaleko hradu v Malenovicích.
Zařízení je spádovou školou nejen pro
Malenovice, ale i pro přilehlé obce.

CÍL ZŠ
Základní škola Zlín, Komenského 78,

je zařazena do celorepublikové sítě tvo-
řivých škol. 

Při výuce pedagogové navazují na pe-
dagogické dílo J. A. Komenského a do-
držují jeho didaktické principy. Do po-
předí staví i psychologické aspekty
vzdělávání, věkové i individuální zvlášt-
nosti a potřeby žáků. Součástí výchov-
ně vzdělávací práce je rovněž spoluprá-
ce s rodiči a veřejností. V procesu učení
se na ZŠ upřednostňuje pozitivní hod-
nocení žáků, které přispívá k aktivitě
a úspěšnosti. 

Do výuky se na ZŠ zavádí efektivní
metody, které vedou žáky k rozvoji lo-
gického myšlení a úsudku, tvorbě vlast-
ního názoru, sociální komunikaci, tole-
ranci a respektu. Základ práce tvoří
metoda objevování. Žáci jsou vedeni
k sebekontrole a sebehodnocení a od-
povědnosti. 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Škola je zaměřena na zdravý životní

styl, výtvarné činnosti a práci s výpo-
četní a komunikační technikou, kterou
se na ZŠ snaží implementovat do výuky
od nejnižších ročníků. Ve třídách 1.
stupně slouží žákům k získávání zna-
lostí a prohlubování vědomostí několik
počítačů s vhodnými výukovými pro-
gramy. Mimo to je na škole zřízena mo-
derní počítačová učebna, k dispozici
jsou dataprojektory a interaktivní ta-
bule. Většina počítačů je připojena k in-
ternetu. Nadaní žáci reprezentují školu

v okresních či krajských kolech olympi-
ád a soutěží.

Na ZŠ se preferuje i sportovní výcho-
va. K tomu žáci využívají školní tělo-
cvičnu, venkovní hřiště s umělým povr-
chem a rovněž blízké okolí. Žáci se
účastní řady sportovních turnajů i zá-
vodů. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Žákům je na ZŠ nabídnuta široká

škála volnočasových aktivit. V zájmo-
vých kroužcích se aktivita zaměřuje
mj. na výtvarné činnosti. Výrobky
z hlíny zhotovují žáci v keramické díl-
ně s pecí. Dramatické a taneční vlohy
uplatňují žáci v dramatickém a pohy-
bovém kroužku, výsledkem jejich prá-
ce bývají veřejná vystoupení. Celkovou
tělesnou zdatnost rozvíjí míčové a po-
hybové hry.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
Velmi dobře si na ZŠ uvědomují, že

pro budoucí život v EU je nezbytná zna-
lost cizích jazyků. Proto mezi zájmové
kroužky patří i výuka německého jazy-
ka a výuka anglického jazyka od 1. roč-
níku základní školy.

POMÁHÁME POTŘEBNÝM
Žáci jsou aktivně vedeni k toleranci

a ohleduplnosti k ostatním lidem, jejich
kulturám a duchovním hodnotám.
Pravidelně pomáhají lidem v nouzi, těž-
ce nemocným spoluobčanům a zvířa-
tům zlínského útulku. 

VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY
Důraz se na ZŠ klade na všeobecné

a rovné vzdělání pro všechny. ZŠ pod-
poruje žáky s různými individuálními
potřebami, vytváří příznivé podmínky
pro rozvoj každého jedince. Díky odbor-
nému personálnímu obsazení se na ZŠ
integrují do tříd vedle mimořádně nada-
ných jedinců i žáci se zvláštními potře-
bami.

Společně na ZŠ Zlín, Komenského 78,
usilují o to, aby ve škole vládl zdravý ro-
zum, pocit štěstí, bezpečí a dobrá nála-
da.

ZZŠŠ  ZZllíínn,,  KKoommeennsskkééhhoo,,  MMaalleennoovviiccee



(Dokončení z minulého vydání
Magazínu Zlín)

Navazující magisterské studijní
programy

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ 

CHEMIE 
A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ
prezenční forma studia 
Studijní obory:
• Inženýrství ochrany životního pro-

středí 
• Inženýrství a hygiena obouvání
• Inženýrství polymerů *
• Inženýrství polymerů se zaměřením:

Geopolymerní inženýrství*
• Materiálové inženýrství 
• Materiálové inženýrství se zaměře-

ním: Sklo a keramika
• Řízení technologických rizik
• Technologie a management (pouze

kombinovaná forma studia)

CHEMIE 
A TECHNOLOGIE POTRAVIN
prezenční forma studia 
Studijní obory:
• Technologie, hygiena a ekonomika

výroby potravin 
• Technologie a ekonomika výroby tu-

ků, detergentů a kosmetiky 

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
prezenční forma studia 
Studijní obory:
• Konstrukce technologických zaříze-

ní 
• Výrobní inženýrství 
• Řízení jakosti

FAKULTA 
APLIKOVANÉ INFORMATIKY

CHEMICKÉ 
A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
prezenční forma studia 
Studijní obor:
• Automatizace a řídicí technika 

INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obory:
• Automatické řízení a informatika 
• Informační technologie se zaměře-

ním: Informační technologie

• Informační technologie se zaměře-
ním: Inteligentní budovy (pouze pre-
zenční forma studia)

• Bezpečnostní technologie, systémy
a management 

• Počítačové a komunikační systémy
(pouze prezenční forma studia)

• Učitelství informatiky pro základní
a střední školy (pouze prezenční forma
studia)

FAKULTA MANAGEMENTU 
A EKONOMIKY 

EKONOMIKA A MANAGEMENT
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obory:
• Management a marketing *
• Podniková ekonomika 
• Průmyslové inženýrství 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 
A SPRÁVA
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obory:
• Finance 
• Veřejná správa a regionální rozvoj 

FAKULTA 
MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ 

MEDIÁLNÍ 
A KOMUNIKAČNÍ STUDIA
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obor:
• Marketingové komunikace 

VÝTVARNÁ UMĚNÍ
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obor:
• Multimedia a design 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE 
kombinovaná forma studia
Studijní obor:
• Sociální pedagogika (ve spolupráci

s Institutem mezioborových studií v Brně)

PEDAGOGIKA 
prezenční forma studia
Studijní obor:
• Sociální pedagogika

DOKTORSKÉ 
STUDIJNÍ PROGRAMY

FAKULTA TECHNOLOGICKÁ 

CHEMIE 
A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obory:
• Technologie makromolekulárních

látek*
• Chemie materiálů*

CHEMIE 
A TECHNOLOGIE POTRAVIN
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obor:
• Technologie potravin *

FAKULTA 
APLIKOVANÉ INFORMATIKY 

CHEMICKÉ 
A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obor:
• Technická kybernetika *

INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA 
prezenční i kombinovaná forma 
studia
Studijní obor:
• Inženýrská informatika *

FAKULTA MANAGEMENTU 
A EKONOMIKY 

EKONOMIKA A MANAGEMENT 
prezenční a kombinovaná forma stu-

dia 
Studijní obor:
• Management a ekonomika *

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 
A SPRÁVA 
prezenční i kombinovaná forma stu-

dia
Studijní obor:
• Finance *
*akreditováno i v anglickém jazyce

Podrobný přehled studijních progra-
mů a oborů je k dispozici na www
stránkách univerzity www.utb.cz/ pro
uchazeče. 
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně otevírá v akademickém roce 2008/09 

Náhodně vybrané domácnosti na-
vštíví v době od 7. ledna do 22. úno-
ra pracovník Českého statistického
úřadu. Cílem návštěvy bude zjištění
údajů o dalším vzdělávání dospě-
lých, osob narozených v letech 1943
až 1982. Primátorku Zlína Irenu
Ondrovou o tom písemně informo-
val vedoucí Samostatného odděle-
ní terénního zjišťování Zlín České-

ho statistického úřadu Vladimír
Látal.

V dopise dále uvádí, že do šetření
počítač náhodně vybral 7800 domác-
ností z různých měst a obcí České re-
publiky, mezi nimiž jsou i občané
Zlína. Zdůraznil, že ve všech fázích
zpracování je zajištěna anonymita zjiš-
těných údajů a získaná data jsou dů-
sledně chráněna podle požadavků zá-

konů o státní statistické službě
a ochraně osobních údajů. Všichni
pracovníci zúčastnění na zjišťování
jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetře-
ných skutečnostech.

Případné dotazy zodpoví pracovnice
Samostatného oddělení terénního zjiš-
ťování Zlín ČSÚ pověřeného řízením
šetření Vzdělávání dospělých Ing. Eva
Svoradová na tel. 571 410 179. -mm-
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Že je ve Zlíně přehrada, ví asi kaž-

dý. Je sice nevelká a zadržuje vodu
na pouhém potoce, ale je to prostě
přehrada - v létě tu kolem vody pose-
dávají rybáři, v zimě - pokud zamrzne
- se na ní bruslí. Byla tady, na
Kudlovském potoce, zbudována před
tři čtvrtě stoletím, na počátku 30. let.

Přípravy k výstavbě přehrady je tře-
ba hledat už o něco dříve - v okamži-
ku, kdy za červencové povodně roku
1926 napáchal rozvodněný Kudlov-
ský potok velké škody. V novinách
Podřevnicko ze 16. července 1926 se
o tom dočteme: " V sobotu dne 3. čer-
vence t. r. postiženo bylo naše město
povodní, která překvapila svou prud-
kostí, rozsahem a zvláště směrem,
kterým se přihnala. (...) Tentokráte
povodeň způsobil nepatrný přítok
Dřevnice - Kudlovský potok, asi 1
1/2 m široký, přitékající od blízké
vesnice Kudlova. Zmíněného dne
strhla se před 3. hodinou odpolední
nad Zlínem, Kudlovem a Březnicí
prudká bouře, při níž nastala průtrž
mračen. Spousty vod valily se s hu-
kotem Kudlovským potokem, který
sbíral a strhoval vše, co mu bylo
v cestě - ... dřevěný most v kudlov-

ském lese, silniční most v Potokách
a řítil se ke Zlínu, kdež u hřbitova
smetl betonový splávek ..., dále dře-
věný mostek na cestě ke hřbitovu,
odtud pak valila se voda jednak poto-
kem dolů a druhá část cestou pod fa-
rou, odkudž se řítila 3 proudy, po-
dobnými mohutným řekám a to
Dlouhou ulicí ..., Kostelní ulicí na ná-
městí a Komenského k zámku a k to-
várně. (...) Zděšení obyvatel, třebaže
povodeň přišla ve dne, bylo ohromné.
Nikdo nevěděl, co se stalo; z postiže-
ných domů ozýval se křik, pláč
a úpěnlivé volání o pomoc. Starosta
města p. T. Baťa byl první na místech
ohrožených, brodil se po pás ve vodě,
zachraňoval a nařizoval práce zá-
chranné i pomocné. Také hasičstvo
a ostatní občanstvo ujalo se horlivě
prací záchranných. Povodeň, jak ná-
hle přikvačila, tak rychle pominula.
Po půl hodině zmizely spousty vody
... Pak bylo viděti teprv velikost zpus-
tošení způsobeného povodní. Dalo
mnoho práce a námahy odstraňování
vody z příbytků, nánosu a bahna ze
dvorků a zahrad."

Starosta Baťa začal neprodleně 
jednat. Do města byl pozván ministr

zemědělství J. Slávik, který se tu 
26. července seznámil se situací,
a vzápětí se činila důležitá rozhodnu-
tí - ve školní kronice o tom ředitel
Lang zaznamenal, že ministr "po
zhlédnutí škod povodní způsobených
dal zemské stavební správě příkaz
k vypracování projektu na regulaci
Kudlovského potoku se stupňovitým
dnem, lapačem štěrku a zřízením pře-
hrady k zadržení vody." Zlínští mohli
být spokojeni, zvlášť když dosáhli dal-
ších příznivých rozhodnutí, současně
se totiž už měly vypracovat projekty
"ke zřízení přehrady u Fryštáku jakož
i ke zbudování nádrže u Kostelce pro
dodávání užitkové vody městu Zlínu".
Jak je vidět, využili na radnici minist-
rovy přítomnosti a získali podporu
i pro širší vodohospodářské záměry.

Netrvalo dlouho a přípravy k vý-
stavbě přehrady na Kudlovském po-
toce se rozbíhaly. V červnu 1929
městské zastupitelstvo jednohlasně
schválilo záměr vybudovat nádrž na
potoce v místech pod hřbitovem (ten
se tehdy rozkládal ve svahu stoupají-
cím na pravém břehu potoka); nádrž
měla zachycovat 18 000 kubíků vody
pro účely protipožární a ke kropení

Staveniště přehrady v roce 1931 
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ulic, na koruně hráze se projektovala
nová komunikace. Stavební náklady
se předpokládaly ve výši 360 000 Kč,
z toho 35 % mělo město dostat for-
mou subvence od ministerstva země-
dělství a zemského úřadu.

Když se měly schvalovat projekty,
věci nějak uvázly na nadřízených
úřadech. Zlínští se museli dožadovat
vyřízení, a v listopadu 1930 posílali
urgence "vzhledem k tomu, že posled-
ní povodní utrpěli občané i město vel-
ké škody právě v místech, kde regu-
lace a stavba přehrady má býti
provedena." Věc se konečně pohnula
kupředu a po místním šetření byl 
24. února 1931 vydán výměr se
schválením projektu.

Pak už se mohly stroje zakousnout
do země; noviny informovaly, že ve
druhé polovině července 1931 se za-
čalo s výkopy a připojovaly: "V těchto
dnech je na přehradě zaměstnáno 80
dělníků. Jejich počet bude vzrůstati
s rozšiřováním práce. (...) Při přízni-
vém počasí budou veškeré tyto práce
dokončeny během letošního roku."
S budoucím vodohospodářským dí-

lem se už počítalo i v širších souvis-
lostech - městská rada v polovině 
října 1931 schválila dokonce i ná-
zev pro ulici Přehradní jako moderní
tepnu, která měla vést i úsekem po
hrázi.

Do konce r. 1931 se budovaly zá-
klady přehrady a v příštím roce se už
vršila hráz. Počátkem srpna 1932 no-
viny psaly, že se navážejí "poslední
vrstvy hlíny široké hráze, upravují se
v okolí nádrže všechny cesty a vozov-
ky ulic. Již dnešní stav prací na pře-
hradě umožní, aby co nejdříve byla
proražena Přehradní ulice ... , jež po-
vede od Masarykových škol po koru-
ně přehradní hráze do Dílů a sou-
středí největší část automobilové
dopravy Zlínem na východ k Příluku
a Vizovicům. (...) Všechny tyto práce
již dávají znát, že po jejich skončení
stane se Kudlovská přehrada se svým
okolím jednou z velmi pěkných částí
Zlína".

Zanedlouho se hlavní práce chýlily
k závěru, stála tu hráz a napouštěla
se voda. Novinový titulek "Nedovolte
dětem klouzání v Kudlovské nádrži"

v polovině února 1933 ohlašuje, že tu
vzniklo lákavé místo pro mládež;
v přehradě byla tehdy voda už do
hloubky 6 metrů. Počátkem března
1933 zastupitelstvo přijalo závazky
hradit veškeré náklady na udržování
nově zbudovaného díla. Přehrada už
sloužila a v letních měsících se ještě
upravovala ulice, jejíž součástí byl
i úsek běžící po hrázi. Mezitím se ješ-
tě změnil název této ulice - místo
Přehradní bylo počátkem května
1933 stanoveno pojmenování Štefá-
nikova.

Úřední tečkou bylo kolaudační ří-
zení v listopadu 1936 a zbývá ješ-
tě dodat, že celkové náklady na vý-
stavbu přehrady se vyšplhaly na 
560 000 Kč, původní rozpočet byl te-
dy hodně překročen. Od 30. let pat-
ří vodní hladina této přehrady k mís-
tům, která mají svou atmosféru, je
to příjemné zákoutí obklopené zele-
ní, a to hned na dohled od rušného
městského centra.

Dr. Zdeněk Pokluda,
Státní okresní archiv Zlín-

Klečůvka
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Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

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

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

STANISLAV JEDRUCH
Kontaktní kancelář:

Nábřeží 599, Zlín-Prštné (budova PORS)

Sídlo firmy:

Mokrá 227 Tel.: 608 900 987

760 01 Zlín e-mail: jedruchst@iol.cz

RADIOLOKAČNÍ PRÁCE

• zajištění polohy a hloubky uložení stávajících
inženýrských sítí

• lokalizace místa poškození izolace kabelových
vedení uložených v zemi

• sběr a zpracování dat pro pasporty inženýr-
ských sítí

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE

SERVIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
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SPORT V  ÚNORU

Vydáváme přihlášky na nové kurzy Pilatesu - i dopoledne.
Kontakt: Benešovo nábř. 1739, tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info

Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
Pátek 1. 2. RI OKNA ZLÍN - Pardubice
Pátek 8. 2. RI OKNA ZLÍN - Třinec
Pátek 15. 2. RI OKNA ZLÍN - Ústí nad Labem
Čtvrtek 21. 2. RI OKNA ZLÍN - Liberec (17:30 hodin)

Pozor! Podle umístění v základní části bude k dispozici další hrací program.
Sledujte oficiální internetové stránky klubu www.hokej.zlin.cz

Bezplatné parkování návštěvníků hokejových utkání RI OKNA ZLÍN v objek-
tu parkoviště u 21. budovy v čase od 16.00 do 20.30 hodin.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19.00 hod.
Sobota 17.00 - 18.30 hod.
Neděle 17.00 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Informace na tel. 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz. Vstupné 30 Kč.

BRUSLENÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ 
Bruslení pro nejmenší v PSG aréně  je každé úterý od 15.15 do 16.15 hodin.
Pro velký zájem  bude úterní hodina vyhrazena pro školáčky až do rozpuště-
ní ledu. 
Cena: 10 Kč za žáka, 10 za osobu, která žáka doprovází 
Každý žák I. stupně zlínské základní školy může získat "PRŮKAZ malého
bruslaře", který umožní vstup na stadion žáčkovi a dospělému doprovodu. 

NE  3. 2. 9.00 hod. - 2. liga - Zlin B - Staré Město C
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)

Lyžařské závody  pro amatéry na Lyžařském svahu ve Zlíně 

ROSSIGNOL CUP 2008 
3. závod - 20. 2. - Zlín
4. závod - 15. 3. - Podťaté
Finále - 19. 3. - Zlín
Kontakt: www.svahzlin.cz

Sobota 2. 2. 8.00 - 15.00 h - turnaj ml. žaček
18.00 - HC Zlín - Slavia Praha, interliga žen

Neděle 3. 2. 8.00 - 17.00 h - liga ČR ml. žaček
Sobota 9. 2. 8.00 - 16.00 h - turnaj ml. žáků
Neděle 10. 2. 8.00 - 16.00 h - turnaj st.žáků
Středa 13. 2. 18.00 - HC Zlín - Zora Olomouc, interliga žen 

(předehrávka)
Pátek 15. 2. 8.00 - 18.30 h - testy SCM (dívky)
Sobota 16. 2. 8.00 - 16.00 h - testy SCM (dívky)
Sobota 23. 2. 8.00 - 16.00 h - turnaj st. žáků  
Středa 27. 2. 14.00 - 16.00 h - nábor mládeže do oddílu házené

Sobota 2. 2.
17.00 h Proton Zlín - BC Benešov, I. liga mužů
17.00 h Proton Zlín C - Inmedias Mikulov, SOP jižní Moravy mužů

Neděle 3. 2.
9.30 h Proton Zín C - Sokol Židlochovice, SOP jižní Moravy mužů, 3. ZŠ

11.00 h Proton Zlín - Sokol pražský, I. liga mužů

Sobota 9. 2.
13.30 h Proton Zlín - Sokol Hradec Králové, žákovská liga U14
16.15 h Proton Zlín - A+ OHL ŽS Brno, extraliga U18 - juniorů
18.30 h Proton Zlín - Gymnázium Hladnov, liga U20 - mladých mužů

Neděle 10. 2.
8.30 h Proton Zlín - BK Pardubice, žákovská liga U14

10.45 h Proton Zlín - BK BCM Prostějov, extraliga U18 - juniorů
13.00 h Proton Zlín - BK Opava, liga U20 - mladých mužů

Sobota 16. 2.
18.00 h Proton Zlín - Lokomotiva Krnov, II. liga žen

Neděle 17. 2.
9.30 h Proton Zlín - BC Orlová, II. liga žen

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova čtvrť,
s výjimkou utkání SOP mužů, která proběhnou v tělocvičně 3. ZŠ, Slovenská
ul. Změna začátků utkání vyhrazena.

Pro aktuální informace doporučujeme všem zájemcům a fanouškům sledo-
vat internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. nástěnky u sportovní
haly Zelené, kde naleznete více informací mj. i o utkáních mladších katego-
rií či družstev hrajících nižší soutěže.

ZÁPASY 1. GAMBRINUS LIGY 
17. kolo 16. 2. - Tescoma Zlín - Sparta Praha 
19. kolo   1. 3. - Tescoma Zlín - Slovan Liberec 
Začátek utkání od 17.00 hod. 

FOTBAL

BASKETBAL

HÁZENÁ

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY

ŠACHY

BRUSLENÍ

HOKEJ

AEROBIK
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla 731 504 655 nebo 
604 799 727, St. Chadima st., tel. 606 507 871, J. Tomáše již jen mobil 
737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí. 

SOBOTA   2.  2.   ZMRZLÉ HANÁK - MEMORIÁL V. ZBÍRALA  
10 - 50 km, odjezd do Újezdu u Uničova vlakem z Otrokovic v 6.25 hod., ve-
de J. Tomáš.
NEDĚLE   3.  2.   CHARVÁTKY
15 km, odjezd do Mutěnic-zastávka vlakem z Otrokovic v 8.58 hod., jízden-
ka zpáteční, vede St. Chadim ml.
STŘEDA   6.  2.   KUDLOV
8 km, odjezd autobusu MHD č. 32 ze zastávky Školní v 8.41 hod., vede St.
Chadim st.
NEDĚLE   10.  2.   VÁPENÍKY
15 km, odjezd do Mohelnice vlakem z Otrokovic v 7.29 hod., jízdenka zpá-
teční, vede St. Chadim ml.
NEDĚLE   10.  2.   VALENTÝNSKÝ VÝŠLAP
12, 20 km, odjezd  do Březolup autobusem  z AN ve Zlíně v 7.30 hod., vede
J. Tomáš.
STŘEDA   13.  2.   MENŠÍKY
8 km, odjezd do Zádveřic vlakem z Příluku v 8.42 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA   16.  2.   
POCHOD DLOUHÉHO, ŠIROKÉHO A BYSTROZRAKÉHO
5, 10, 30, 50 km, odjezd vlakem do Bučovic přes Bzenec ze Zlína v 6.31 hod.,
vede J. Tomáš.
NEDĚLE   17.  2.  OPLETA - Tovačovsko
14 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 9.05 hod., jízdenka do ž. st. Přerov zpá-
teční, vede St. Chadim ml.
STŘEDA   20.  2.   KOLEM DŘEVNICE
8 km, sraz na zastávce MHD Trávníky v 9.00 hod., vede St. Chadim st.
23.  2.  -  24.  2. TŘEBECHOVICKÁ  TABULE - dvoudenní vlakový zájezd
sobota 23. 2.  Čertův dub - 19 km
neděle 24. 2.  Na Hradcích - 17 km
Odjezd vlakem z Otrokovic v 6.18 hod., jízdenka do ž. st. Choceň zpáteční,
ubytování 260 Kč, potvrzení účasti nejpozději do 20. 2., vedoucí  St. Chadim
ml.
STŘEDA   27.  2.   VÝLANTA
8 km, odjezd do Fryštáku - Žabárna  z AN ve Zlíně z nástupiště 31  v 9.30
hod., vede St. Chadim st. 
8.   3. CHATOCHÁCKÉ ODEMYKÁNÍ HOR V KLADECKÉ  DOLINĚ
22.  -  24.  3. VELIKONOCE V KAŇKOVÝCH HORÁCH

Kalendář a podrobnosti k programu Chatocha se nachází na webové strán-
ce: http:/home.tiscali.cz/chatocha.
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
pondělí 6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
úterý-pátek 6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na

25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
po 4. 2. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
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 1.  2. otevřeno 8.00–11.30/12.30–17.00/17.45–20.00
po 4. 2. otevřeno 17.00–20.00
4. 2.–7. 2. otevřeno 13.00–14.00
pá 8. 2. otevřeno 12.30–13.30

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí 6.00–8.15/14.30–15.30
úterý 6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/18.00–19.00
středa 6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/15.30-17.00
čtvrtek 6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/11.15–13.30/14.30–15.30
pátek 6.00–6.45/6.45–8.15 - 2 délky/11.15–13.30
sobota 10.00–19.00
neděle 9.00–18.00
otevření 25m bazénu - výjimky:
pá 1. 2. otevřeno 6.00–16.00/17.00–19.00
po 4. 2. zavřeno
út 12. 2. otevřeno 15.30–17.00
pá 15. 2. otevřeno 14.30–15.30

VÝJIMKY – SLEDUJTE INFORMACE U POKLADNY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, ser-
vis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých,
plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.

Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením
provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu. Změna programu vyhrazena.

BĚH JIŽNÍMI SVAHY
SOBZ - Zlín -  zve na 16. ročník Běhu Jižními Svahy
Závod se uskuteční v sobotu 9. února v 10. 00 hod. Místo konání - Zlín -

BĚŽECKÝ ZÁVOD

LÁZNĚ ZLÍN

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Jižní Svahy, konečná zastávka (Středová) trolejbusu č. 9 a 10. Odtud po fá-
borcích asi 200 m k místu startu u domu č. p. 4949. Zde bude prezentace
i šatny. Délka tratě je pro všechny kategorie 6 km. Tento běh je zařazen jak
do celoroční soutěže běžců Zlínska, tak v kalendáři vytrvalců ČR. Běží se za
každého počasí. 
Kontakt: Jiří Prokop, tel. byt: 577 439 646, zam.: 577 524 605, e.mail: pro-
kop.beh@seznam.cz

PILATES GYM
Pilates podle zakladatele J. Pilatese. Přihlášky pro začátečníky, ranní
i večerní kurzy
Kontakt: Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín, tel.:
604 785 025

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurzy snižování nadváhy vedené lektorkou společnosti STOB PharmDr.
Renatou Mičovou. Kurzy trvají 12 týdnů, každý týden 1 lekce. Lekce se
skládá z 1 hodiny cvičení a 2 hodin teorie, ve které jsou klienti sezná-
meni se zásadami zdravé výživy a behaviorální terapie, při níž se po-
stupně odnaučují nevhodným stravovacím návykům a nahrazují je ná-
vyky správnými.
Kontakt: na www.istob.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761

PILATES 
Přijímáme přihlášky do nových kurzů pilates - únor v prostorách
Aerobik studia D na Pasecké ulici ve Zlíně. Novinka - Pilates pro muže. 
Kontakt:  603 581 448, rytmik@aerobic-zlin.cz 

ZLÍNSKÝ POHÁREK 
Úterý 5. února od 15.00 hod.
Závody pro začátečníky ve věkových kategoriích 5 - 6, 7 - 8 a 9 - 11 let.
V měsíci  únoru se vydávají přihlášky do pohybových kurzů na dru-
hé pololetí školního roku 2007/08.
Pohybové kurzy pro předškoláky ve věkových kategoriích 4 - 5, 5 - 6, 
7 - 8 let, základní kurzy aerobiku pro všechny, pokročilé i závodní kur-
zy, lekce hip hopu a funky, hudba. Denně 10 - 12 hod. a 15 - 20 hod.
Kontakt: 
AEROBIK KLUB Zlín, Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, 760 01
Zlín, tel.: 577 432 079, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aero-
bik.e-zlin.info

HÁZENÁ 
Oddíl házené HC Zlín zve všechny zájemce o házenou (ročník narození
1998 a 1999) dne 27. 2. do Sportovní haly Novesta. Výběr proběhne od
14.00 do 16.00 hodin.

KARATE JUTSU 
World Association of Karate Jutsu pořádá nábor nových členů:
tělocvična ZŠ Křiby, býv. 18. ZŠ, J. Svahy, Zlín - čtvrtek 14. 2. v 17.30 h,
tělocvična ZŠ Slušovice - středa 13. 2. v 15.15 h, tělocvična ZŠ Fryšták
- pátek 15. 2. v 17.30 h
Určeno dětem od 6 let, mládeži, dospělým, mužům i ženám.
Výcvik vede 1st Dan Karate Shotokan a 9th Dan Karate Jutsu Sensei
Karel Boršek. 
Kontakt: www.karate-jutsu.wz.cz, 603 282 086 

TENŠIN DÓDŽÓ 
Tenšin dódžó zve na své tréninky bojových umění v 2. pololetí.
Nábor nových členů, dětí (od 4 let), mládeže i dospělých do oddílů aiki-
dó, kendó, iaidó a džódó probíhá v měsíci únoru.
Cvičíme denně, vybavení je k dispozici, první týden cvičení zdarma.
V tomto období se budeme věnovat především začátečníkům a základům
cvičení.
Kontakt: Zlín - Prštné, budova PLECA, s.r.o (dříve SENSUS), 1. patro,
tel.: 608 953 743 nebo www.tenshin.cz

JARNÍ PRÁZDNINY V BESKYDECH 
Rodinný pobyt s programem pro děti a tábor pro děti od 6 do 16 let s vý-
ukou lyžování
2. 3. - 7. 3. Hotelové ubytování. Hotel Hit, hotel Pohoda. 
Cena s plnou penzí děti 2 790 Kč, dospělí 2 990 Kč. 
Výuka lyžování v ceně.
Kontakt: 
Karamela, tel.: 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info

LYŽAŘSKÝ KURZ 
TJ Sokol Zlín ve dnech 1. 3. - 8. 3. pořádá pro děti od 6 do 15 let ly-
žařský kurz, pro zkušené i začínající lyžaře (lyžařský areál Ondřeje
Banka). Ubytování zajištěno v penzionu Lesanka - Štědrákova Lhota.
Cena: 3 500 Kč (v ceně je 7 x ubytování, plná penze, doprava,  pojiště-
ní a vleky).
Kontakt: 777 771 276, e-mail: bednarikova_jana@seznam.cz 

VÝUKA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU 
Agentura BODY CLUB ve dnech 2. 3. - 8. 3. 2008 pořádá pro děti od
6 do 17 let dětskou zimní rekreaci s výukou lyžování a snowboardingu.
Ubytování je zajištěno v komfortním hotelu DUO na Horní Bečvě
(www.bh.cz). V hotelu je dětem k dispozici krytý bazén, kulečník, stolní
tenis a tělocvična.  
Kontakt: Zálešná IV/2964, 760 01 Zlín, www.bodyclub.cz, 
tel.: 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.

PRÁZDNINY NA HORÁCH 
CK Sluníčko zve na jarní prázdniny na horách s výukou lyžování
a snowboardingu pro děti 6 - 18 let.
Termín 2.- 8. 3. 2008 - Hotel Kahan Beskydy s tělocvičnou a krytým
bazénem.
Kontakt: 
Info: 603 187 124, 603 552 628, 577 22 33 55, email: ivakusbacho-
va@seznam.cz, hunka@sport-servis.eu, www.slunicko.unas.cz

JARNÍ PRÁZDNINY

NÁBOR

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE


