ZVYŠUJEME KOMFORT CESTOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dostávám poprvé v tomto volebním období
možnost napsat několik poznámek o problematice našeho města z pohledu oblastí, které jsou v mé kompetenci neuvolněného radního, a jimiž jsou doprava a územní
plánování.
V oblasti dopravy je problematika poměrně široká, ale je nutno si uvědomit, které záležitosti spadají do kompetence města, a které spravuje kraj nebo Česká republika
prostřednictvím svých servisních organizací
(správa a údržba silnic, ředitelství silnic
a dálnic). Píši o tom zejména proto, že většina páteřních komunikací, jako průtah
Zlínem od Otrokovic směrem na Vizovice,
Okružní ulice na Jižních Svazích, ulice
Mladcovská, Dlouhá a výpadovka ve směru
na Fryšták či průjezd Kostelcem a Štípou
jsou mimo kompetence města a všechny
opravy, rekonstrukce a samozřejmě zimní
údržba jsou prováděny jinými, výše zmíněnými subjekty. Město zajišťuje pouze opravy,
rekonstrukce a zimní údržbu na komunikacích městských. Samozřejmě všechno je vázáno na finanční zdroje z rozpočtu města
a jiných dotačních titulů. Základní finanční
deficit na městských komunikacích odhaduji na cca 350 mil. Kč.
Sledovanou problematikou je parkování
ve městě. Jsem přesvědčen o tom, že parkovacích míst je v centru dostatek. Problém je
spíše v tom, že prakticky všechna místa jsou
zpoplatněna a nedostatek je tedy parkovacích míst, která by byla zdarma. Tento přetlak se projevuje v ulicích přilehlých k centru, kde je stání bezplatné. Žádné město si
nemůže dovolit odkládat vozidla v centru
a výše a režim parkovného slouží jako regulace pohybu vozidel.
Hlavní problém vidím v parkování v obytných zónách, a to jak v novějších, tak historických. Město se snaží řešit parkování
zejména na Jižních Svazích, konkrétně
podporou projektu výstavby podzemních garáží financovaných soukromými investory.
Obdobná situace je ve čtvrtích Zálešná,
Podvesná, Letná a Lesní čtvrť, kde stojící vozidla na úzkých komunikacích brání například průjezdu svozových vozidel odvážejících
komunální odpad nebo vozidlům zimní údržby a výrazně komplikují bezpečný průjezd
vozidel v případě zásahu hasičů či záchranné služby. Cestu vidím v zjednosměrnění komunikací a jejich rozšíření formou zešikmených obrub a jednostranných pojezdových
pásů šířky cca 80 cm. Je to opět otázka financí, ale město bude legislativně podporovat soukromé aktivity v budování parkovacích míst na pozemcích přiléhajících
k jednotlivým půldomkům a jednodomkům.
Velkým posunem je zprovoznění II. etapy
rekonstrukce komunikace I/49 v Malenovicích. Je jen otázkou, jak rychle bude připravena k rekonstrukci III. etapa Malenovice - Otrokovice. Vrátím se k druhé etapě,
která byla naprosto nesmyslně brzděna
pseudoekologickými argumenty jednotlivců
a občanských sdružení, která pozdržela
vydání stavebního povolení a tím i realizaci
minimálně o 6 let. Dle mého názoru nebýt
námitek a obstrukcí těchto subjektů, které se nakonec ukázaly být neopodstatněnými, mohla být již hotova i etapa třetí. Přál
bych si, aby III. etapa nebyla tímto způsobem již zdržována a v roce 2010 byl průtah
Zlín-Otrokovice dokončen.

V oblasti MHD, kterou zajišťuje společnost
DSZO, s.r.o., která je z 87 % vlastněna městem Zlínem, jsme se zaměřili na zvyšování
komfortu cestování. Obnova autobusů byla
ukončena v roce 2002 a nyní se zaměřujeme
na obnovu trolejového vozového parku.
Samozřejmostí jsou nákupy vozů nízkopodlažních, které jsou asi o 1/4 dražší než vozy standardní. Pro nákupy nových vozů bylo
využito spolufinancování z prostředků EU,

tzv. SROP, a zpracovávají se projekty na využití financí z tzv. Regionálního operačního
programu. Celková výše dotací z EU by měla
dosáhnout cca 180 mil. Kč, celková hodnota
této etapy projektu obnovy trolejbusů činí
cca 300 mil. Kč. Město bude pracovat na
projektu vybudování bezbariérových zastávek na hlavních přestupních uzlech, to je
v oblasti Polikliniky, ulice Školní, náměstí
Míru, náměstí Práce, kde budou rovněž využity dotační tituly ze zdrojů EU. Zvýšení
komfortu se směřuje rovněž do oblasti propojení MHD s linkovými spoji a železnicí.
Připravujeme studii zbudování přestupního terminálu v oblasti autobusového nádraží, spočívající v komplexní přestavbě tohoto
území. Podmínkou jsou však dohody se soukromými vlastníky nemovitostí na daném
území.
Problémem samotným je železnice.
Vlastnicky je majetkem Českých drah a město prakticky nemá vliv na její stav a provozování. Dle reakcí občanů město nejvíce zatěžuje noční provoz nákladové přepravy.
Neúměrný hluk je způsobován jak kvalitou
železničního svršku, tak kvalitou vozového
parku. Převoz kontejnerů do překladiště
v Lípě je prakticky 100% původcem hluku
v nočních hodinách v údolí Podřevnicka.
Udivuje mě, že při budování VI. multimodálního koridoru přes Otrokovice nebylo prosazeno přemístění tohoto překladiště na hlavní
železniční tah. Železniční trať v úseku
Vizovice - Zlín - Otrokovice by měla být využívána zejména pro přepravu osob, měly by
být zbudovány přestupové uzly na MHD, jako například již fungující uzel na Podvesné
nebo v Prštném. Snahy o zdvojkolejnění tra-

ti, rekonstrukci a elektrizaci mohou významně pomoci ve snížení hluku v okolí. Otázkou
je, zda tato investice v řádech miliard nebude podmíněna prodloužením železnice do
Valašské Polanky. V případě tohoto prodloužení je logické, že bude snaha o komerční využití této trati zvýšením objemu tranzitní nákladové přepravy. Město Zlín není s ohledem
na strukturu průmyslu cílovou stanicí pro
nákladovou přepravu. Zatížení tranzitem by
pro obyvatele čtvrtí přiléhajících k trati
a prakticky celého údolí Podřevnicka znamenalo obrovský nárůst hluku a všech problémů souvisejících se zvýšením frekvence provozu. Pro toto řešení není historické
opodstatnění s výjimkou více než 70 let starého baťovského projektu, který je dávno
překonán reálným rozvojem města. Pro prosperitu města je daleko důležitější kvalitní
napojení na dálniční a silniční síť než budování nových železničních cest.
Město Zlín také pracuje na novém územním plánu. Stávající územní plán byl schválen v říjnu roku 1998 a ze zákona vyplývá
povinnost plán modernizovat. Hlavním úkolem nového územního plánu je stabilizace
trasy pravobřežní komunikace. Významným
posunem v úvahách o vedení trasy jsou práce na přípravě komunikace R49 v úseku
Hulín-Fryšták a k tomu příslušný přivaděč
Fryšták - Zlín, který významně zvýší intenzitu dopravy ve směru od Fryštáku. Z tohoto
pohledu je nezbytné stabilizovat v dlouhodobém výhledu dopravní kostru, kdy úsek
Otrokovice- Gahurova se jeví jako bezproblémový, v úseku Gahurova- Burešov považuji
tunelové řešení jako jedinou přijatelnou variantu a otázku finanční naopak nepovažuji
za zásadní. Další úsek pravobřežní od Burešova přes Příluky do Zádveřic bude prověřen
z hlediska intenzity dopravy, ale stabilizace
ploch pro dopravu je nezbytná. Je nutno si
uvědomit, že rezervy pro komunikaci tohoto
významu musí být stabilizovány v území
s prognózou v dlouhodobém horizontu minimálně 50 let. Z tohoto pohledu mi připadají
akce občanských sdružení bojující za vytěsnění komunikací ze svého území za malicherné.
Jde o stavby ve veřejném zájmu, které
musí splňovat všechny technické a hygienické požadavky na bezpečný provoz, který bude minimálně zatěžovat okolí.
V oblasti Želechovic se situace hrotí na
bratrovražedný boj, kdy Lužkovice bojují
s Želechovicemi v otázce, po kterém území
komunikace povede. Mám k tomu jen tuto
poznámku: Hnutí za zdravé Lužkovice = nemocné Želechovice a naopak. Veškeré osobní
útoky na vedení radnice považuji za neadekvátní a jsem přesvědčen o tom, že v dané
oblasti rozhodne veřejný zájem, odborně
a exaktně vyhodnocené argumenty. Z tohoto
pohledu musí nastoupit demokratický přístup, který jednoznačně bude chránit většinový zájem proti zájmům menšiny.
Závěrem bych Vás, občany, chtěl ujistit, že
veškeré činnosti prováděné v oblasti dopravy
a územního plánu jsou realizovány lidmi
v daném oboru vzdělanými, kteří Vaše požadavky vyhodnocují tak, aby vyhověly a přitom nebyly poškozovány zájmy veřejné.V případě dalšího zájmu o výše zmíněnou
problematiku je možno získat informace na
webových stránkách města vč. e- mailových
adres.
Zdeněk Blažek
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PIETNÍ AKT
u pomníku Dr. Eduarda Beneše
Uctít památku Dr. Eduarda Beneše
u příležitosti 59. výročí jeho smrti mohou
všichni v pondělí 3. září 2007 od 10 hod.
u pomníku Dr. E. Beneše, který se nachází v parčíku na Benešově nábřeží. Pietní
akt pořádá statutární město Zlín ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Armádou České republiky.

u sochy Tomáše Garrigua Masaryka
Uctít památku Tomáše Garrigue
Masaryka u příležitosti 70. výročí jeho
smrti mohou všichni v pátek 14. září
2007 od 10 hod. u sochy T. G.
Masaryka, která se nachází v parčíku
pod Domem umění. Pietní akt pořádá
statutární město Zlín ve spolupráci
s Českým svazem bojovníků za svobodu
a Armádou České republiky.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE

E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav bude přerušena dodávka elektrické energie v následujících
dnech a lokalitách:
Dne 4. 9. 2007 od 7.30 do 14.30 hod.
Část obce: Část obce Jaroslavice - ul.
Anenská ve směru do kopce od č. p. 148 po
č. p. 103 a dále celá ul. Svažitá a V Dolině.
Dne 6. 9. 2007 od 7.30 do 13.00 hod.
Část obce: Prštné - ul. U Sokolovny,
ul. K Rybníkům, ul. Odboje, ul.
Cyklistická, ul. Za Školou a ul. Náves od ul.
Nábřeží po ul. Nadhumení.
Dne 10. 9. 2007 od 7.30 do 15.30 hod.
Část obce: Příluk - ul. Pekárenská, ul.
Cecilka od ul. Pekárenské po pilu a ul.
Přístav od křižovatky po č. p. 199 (bytové domy zůstávají v provozu).
Dne 11. 9. 2007 od 7.30 do 10.00 hod.
Část obce: ul. Příkrá od č. p. 3499 po č. p.
3507 a od č. p. 3500 po č. p. 3506.
Dne 11. 9. 2007 od 10.00 do 11.30 hod.
Část obce: ul. Zálešná II, III, IV a V k lesu,
Burešov 3 - 6 řada garáží.
Dne 11. 9. 2007 od 11.30 do 13.00 hod.
Část obce: Zálešná I k lesu od č. p. 1104,
resp. 3130 po č. p. 3222, resp. 3253
(Burešov), včetně bývalého Svazarmu a 1 a 2
řady garáží (Burešov) .
Dne 17. 9. 2007 od 7.30 do 14.30 hod.
Část obce: Zlín- na ul. Přílucká bytové domy č. p. 4116 - 4121, Obeciny č. p. 4103 4115, 4150 - 4154 a 4116 - 4121, ul.
Pančava od Zlína po obou stranách po točnu
MHD, ul. Boněcká I, ul. Boněcká II, ul. Pod
Boněckem, ul. Michalova, ul. Mezní, ul.
Potoční, ul. Nad Pramenem, ul. Želechovská,
ul. Lnářská, Ronzovy Paseky, v obci
Jaroslavice ul. Dubovina, Pasíčka, Pod
Dubovinou, Březová, horní část ul. Svažité
a ul. Anenská - levá strana ve směru nahoru
- od č. p. 121 po č. p. 42, resp. 154.
Dne 24. 9. 2007 od 7.30 do 14.30 hod.
Část obce: Oblast trafostanice T2 ČSAD
Kostelec - ul. Zlínská od č. p. 205 resp. 152
směr Lešná, včetně ul. Okrajové a ul.
Vyhlídky
Bližší informace E.ON na telefonní číslo
840 111 333
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH, KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY
MAGAZÍNU ZNÁMY.
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SLOVO PRIMÁTORKY
Dva měsíce jsou pryč a s nimi i prázdniny a dovolené. Pro někoho "konečně", pro jiného "bohužel". Ovšem i přes prázdniny
naše město žije, jen některé aktivity především sportovní a kulturní
jsou trochu jiného charakteru. Dění se
přesunuje
ven, do exteriérů, ať už
jde o posezení
v zahrádkách
před restauracemi, tradiční hasičské zábavy na
hřištích, hudební a divadelní přehlídky na neobvyklých a nečekaných místech, apod. Stejně
tak je tomu i u sportu.
Hned na začátku prázdnin jsem se stala
svědkem a zároveň i účastníkem něčeho velmi jedinečného. Jako jeden z nejvýznamnějších zlínských atributů vůbec je obvykle
jmenován i animovaný film. Tradice podpořená jmény tak zvučnými jako K. Zeman,
H. Týrlová a dalšími však jakoby na první
pohled už jen doznívá. Světová konkurence
je ohromná, trh je přesycen, filmová technika takřka nezná hranic. A mezi tím vším se
ve Zlíně pomalu ale jistě začínají objevovat
nová jména mladých tvůrců i producentů.
Vliv a výsledky zlínské filmové školy začínají sklízet své ovoce.

Jak již bylo řečeno, byla jsem pozvána na
malou slavnost, spojenou se křtem a promítáním jednoho DVD a s prezentací několika
dílů čerstvě natočených televizních Večerníčků odehrávajících se na jednom vizovickém smetišti. Dodávám, že kouzelně namluvených Bolkem Polívkou. Každý, kdo
v onen podvečer přišel do Baťovy vily, prožíval chvíle krásy, dojetí, úcty k opravdovému
a poctivému filmovému řemeslu znovuzrozenému ve Zlíně.
Zcela záměrně se vyhýbám názvům DVD
i Večerníčků - ostatně podle doprovodné fotografie (2. str. obálky) si jistě čtenář odvodí,
oč jde. Měla jsem - ještě v předpremiéře přímo ve filmovém studiu možnost hovořit s výtvarníky, švadlenkou, kameramanem, režisérem, skladatelem i zpěvačkou o jejich
pocitech z odvedené práce. A byla jsem svědkem ohromné radosti a pýchy nad vlastní
prací. Když jsem se podívala kolem sebe, viděla jsem malé, poněkud stísněné a zašlé
prostory, které zejména v porovnání s americkými studii pro animaci nesnesou srovnání ani omylem. Ale ty výsledky - krása a jedinečnost!
Ostatně i z přiložené fotografie pořízené
toho červencového večera je na první pohled
vidět radost nad podařeným dílem. Ostatně
uvidíte sami, ať už při sledování toho jistého
DVD, nebo Večerníčků které budou k vidění
v roce 2008.
Doufám - a nejsem sama, že obnovovaná
tradice animovaného zlínského filmu má
před sebou velikou budoucnost a v tvrdé
světové konkurenci (stejně jako český hraný
film) obstojí.
Irena Ondrová

DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU
Nejrůznější koníčky a volnočasové aktivity
svých občanů podporuje město Zlín formou
dotací z jednotlivých fondů. "Tímto způsobem
přispíváme na kulturu, sport, zdravý styl života, ale také na různé preventivní aktivity tak,
aby si co nejvíce lidí mohlo vybrat z této široké škály," řekla primátorka města Irena
Ondrová.
Tento týden Rada města Zlína odsouhlasila
rozdělení téměř 640 tisíc z Kulturního fondu
města Zlína. "Přestože je spojovacím prvkem
kultura, i v tomto případě je záběr široký
a podpořené aktivity jsou velmi různorodé,"
zdůraznila primátorka.
Částku ve výši 45 tisíc korun například získá Salesiánský klub mládeže na hudební
"Festival pod věží 2007", který se uskuteční od
21. do 23. září na Jižních Svazích.
Naopak farní sbor Českobratrské církve
evangelické dostane celkem dvacet tisíc, které

použije na vydání sborníku při příležitosti
70.let postavení evangelického kostela ve Zlíně
a na kulturní akce při této příležitosti.
Stejnou částkou podpoří město také IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených
dětí. "Ti použijí prostředky na aktivity, jejichž
cílem je uchovat tradiční řemesla na Zlínsku
a dále na koncert s názvem Most přes řeku
Handicap," upřesnila I. Ondrová.
Mezi podporovanými projekty je také fotosoutěž "Co jsme viděli na svých cestách
a ostatní přešli", kterou bude organizovat
KLUB H+Z - občanské sdružení pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.
Do současné doby město Zlín poskytlo např. téměř čtyři miliony korun z Kulturního
fondu města Zlína, přes devět milionů na
projekty prevence kriminality z Fondu mládeže a tělovýchovy, více jak milion z Fondu
zdraví a další.
-mm-

EMŘEL ZDENĚK SZPAK ,
ZE
zastupitel města Zlína
PhDr. Zdeněk Szpak zemřel v pátek 27. července 2007.
PhDr. Zdeněk Szpak se narodil 25. prosince 1944. Povoláním
psycholog byl od roku 2002 členem Zastupitelstva města Zlína.
V letech 2002-2006 byl jako člen Rady města Zlína zodpovědný
za sociální otázky. Byl předsedou správní rady Sociálního fondu
města Zlína, předsedou a posléze členem komise pro výchovu
a vzdělávání, členem komise mládeže a tělovýchovy, členem dozorčí rady Správy domů Zlín, spol. s r.o., a jednatelem společnosti STEZA Zlín, spol. s r. o.
Čest jeho památce!

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení finančních prostředků z Fondu mládeže a tělovýchovy města
Zlína na rok 2007 na:
1. Akce nadregionálního - republikového významu konané ve IV. čtvrtletí 2007
sportovními organizacemi.
Podmínkou přidělení dotace organizacím je jejich registrace u MV ČR dle zákona
č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích.
Uzávěrka příjmu žádostí je 20. září 2007.
2. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné ve IV. čtvrtletí 2007.
O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí danou
činnost na území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována originalita,
prospěšnost a objednávka samotného města Zlína.
Uzávěrka příjmu žádostí je 20. září 2007.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T. Bati), tel.
577 630 343, pí Hráčková. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Elektronické formuláře Magistrátu
města Zlína - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
Žádosti budou posuzovány podle kritérií, daných statutem Fondu mládeže a tělovýchovy. Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy má vyhrazenu možnost dodatečné změny podmínek pro udělení finančních prostředků i právo odmítnout předložené žádosti.
Mgr. Karel Jankovič, předseda správní rady Fondu mládeže a tělovýchovy

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:
na akce, projekty ve 4. čtvrtletí 2007 pro oblasti:
a) estetická výchova dětí a mládeže
b) mimořádné kulturní akce na území města Zlína
c) reprezentace na kulturních akcích mimo město Zlín
d) rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost
e) podpora profesionálních kulturních aktivit
f) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
g) výstavy a prezentační akce
h) ediční činnost
i) obnova kulturních památek.
O dotaci může žádat občan, fyzická či právnická osoba nenapojená na veřejné rozpočty nebo osoba napojená na veřejné rozpočty v případě, že realizuje projekt, který
je nad rámec jejího běžného provozu.
Uzávěrka příjmu žádostí je od 1. 9. do 20. 9. 2007.
Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu
města Zlína, detašované pracoviště na tř. T. Bati 44, Ing. Renata Robková, 7. etáž,
dveře č. 71, tel. 577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - odbor kultury.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
PhDr. Irena Ondrová, předsedkyně Správní rady Kulturního fondu města Zlína

Kde najdete obchody a služby
VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDR. MICHAEL JAVORA A KOL.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NOVĚ
OTEVŘENÉ VETERINÁRNÍ ORDINACE
V CENTRU ZLÍNA, HORNOMLÝNSKÁ
ULICE 869, ZLÍN.
TEL.: 576 776 287
E-MAIL: aanimalcare@seznam.cz
POHOTOVOST TEL.: 605 974 874
NÁVRHY INTERIÉRŮ,
ING. MIROSLAV KOVÁČ - NÁVRHY

INTERIÉRŮ RODINNÝCH DOMŮ, BYTŮ, BAREVNÉ PROGRAMY, KOMPLETNÍ SLUŽBY
TEL. 605 165 367
www.bytovyarchitekt.eu
ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ,
OPRAVA ODĚVŮ
ADRESA PROVOZOVNY:
RENATA HRUŠKOVÁ,
OBECINY III/3588, 760 01 ZLÍN,
TEL.: 737 758 860
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Pozvánka na kejklířský

SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

JARMARK

vyhlašuje výběrové řízení

Ve dnech 12. - 14. září 2007 ožije náměstí Míru ve Zlíně opět tradičním podzimním jarmarkem. Součástí jarmarku
bude 65 stánků lidových řemesel.
Předvádění tradičních řemesel umožní vidět na vlastní oči pracovat opravdové mistry a třeba si i některou z činností svýma
vlastníma rukama vyzkoušet, nebo si alespoň odvézt domů některý z krásných
uměleckých předmětů. A protože podzimní
jarmark nese jméno Kejklířský jarmark,
chybět nebudou šermíři, krásné tanečnice
a dokonce se uskuteční i svatba!
Stánky s bohatým občerstvením a letošním burčákem určitě uspokojí návštěvníky, kteří na jarmark přivítají. A proto
přijďte, všichni jste srdečně zváni.
Informace o všech městských jarmarcích podá Radka Kaňková z oddělení
cestovního ruchu na tel. 577 630 152.
Doprovodný kulturní program od 16
hod.
Středa 12. 9. EREBUS
Slavnostní příchod královny s doprovodem, tajemství zbraní, dobová hudba
a tance středověku a renesance
Čtvrtek 13. 9. VIRTUS VINCIT
Hry pro děti, královský turnaj, renesanční svatba
Pátek 14. 9. M.C.E
Ukázky mistrovského šermířského
umění, příběhy z období renesance

POSTUPNÉ ZVYŠOVÁNÍ
Variantu postupného zvyšování nájemného ve svých bytech zvolilo město
Zlín. "Podle zákona o jednostranném
zvyšování nájmu musí být do konce roku 2010 v našich bytech nájemné úplně
deregulováno. Proto jsme před jednorázovým zvýšením za dva roky upřednostnili postupné zvyšování nájmu," vysvětlil
příčinu postupné deregulace náměstek
primátorky Zlína Miroslav Kašný.
Od ledna příštího roku tak budou platit ti, kdo žijí ve standardních bytech ve
vlastnictví statutárního města Zlína, nájemné ve výši 40,98 Kč/m2 podlahové
plochy. V současné době to je 33,26
Kč/m2. "Výše této ceny vychází ze zákona a z koeficientu, který stanovilo ministerstvo pro místní rozvoj. Při jeho výpočtu zohledňovalo velikost města, počet
jeho obyvatel a další aspekty," řekl
M. Kašný.
Zvýšení nájmu se podle zákona netýká
těch bytů, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993
a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů. "Ve Zlíně tedy nebudeme
zvyšovat nájemné na Podlesí a na
Slezské. Tam již nyní platí za metr čtverečný 58,98 korun," doplnil Kašný a dodal, že ze zákona se zvýšení netýká ani
bytů v domech zvláštního určení, jejichž
výstavba byla povolena před 30. červnem 1993. "Tedy obyvatelé našich domů
s pečovatelskou službou tuto vlnu zvyšování nájemného nepocítí. To platí také
pro mládež žijící v Domě na půli cesty,"
uzavřel M. Kašný.
-mm-
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na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.
Úvěry město poskytne na základě statutu Fondu rozvoje bydlení.
Úvěry na opravy bytového fondu mohou využít pouze vlastníci bytů, rodinných nebo
bytových domů na území statutárního města Zlína. Úvěry jsou určeny například na
obnovu střechy, zateplení obvodového pláště, rekonstrukci technického zařízení, na
výměnu oken, ale i na střešní nástavbu bytů, vestavbu bytů do půdních prostor nebo na přestavbu nebytového prostoru na byty. Horní hranice úvěru na určitý účel je
uvedena ve statutu Fondu rozvoje bydlení.
Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.
Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou stanoveny ve statutu Fondu rozvoje
bydlení, 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 informačním
středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové řízení na poskytnutí 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 19. září do 2. listopadu 2007.
JUDr. Jan Zlínský, předseda správní rady Fondu rozvoje bydlení

Výměna občanských průkazů
Držitelé občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1998 musí do
konce letošního listopadu požádat o nový. "Přestože je v těchto občanských
průkazech vyznačena doba platnosti
bez omezení, končí jejich platnost
31. prosince 2007," zdůraznil vedoucí
odboru občansko - správního Magistrátu města Zlína Antonín Šrajer a dodal, že se jedná o třetí etapu výměny
občanských průkazů. Podle jeho slov je
v tomto případě výměna občanského
průkazu bezplatná. Výjimku z této povinnosti mají pouze občané narození
před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou.
Žádost o vydání nového občanského
průkazu musí občané, kterých se týká
třetí etapa výměny, podat nejpozději
do 30. listopadu 2007. Ve Zlíně sídlí
příslušné pracoviště v Prštném, L. Váchy 602. Mohou tak učinit každý pracovní den. V pondělí a středu od 8.00
do 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek
potom od 8.00 do 14.00 hodin. Žádost
mohou podat také na kterémkoliv matričním úřadu po území celé republiky.
"Pokud za občana žádá jeho zmocněnec, musí předložit plnou moc," zdůraznil A. Šrajer.

Na úřad je nutno přinést starý občanský průkaz a 1 fotografii, která zachycuje současnou podobu žadatele.
"V pondělí a středu si mohou občané
pořídit fotografie přímo na pracovišti na
L. Váchy, protože zde v úřední dny provádí fotoslužbu firma Polaroid," upřesnil A. Šrajer.
Hotový občanský průkaz si musí občané vyzvednout osobně. Vyzvednutí
dokladu druhou osobou není možné
ani na základě předložení plné moci.
"Pokud se občan k převzetí dokladu
nemůže ze závažných zdravotních
důvodů dostavit osobně, zajistí náš
úřad předání dokladu přímo v domácnosti, sociálním nebo zdravotním zařízení, a to na základě předchozí dohody s předkladatelem žádosti," doplnil
A. Šrajer. Podle jeho slov je možno také občana dopravit ve vozidle k budově v Prštném na L. Váchy a příslušní
zaměstnanci pak zajistí převzetí občanského průkazu na místě, aniž by se
musel nepohyblivý občan dostavit přímo do kanceláře.
Pokud občané neprovedou zákonem
stanovenou výměnu svého občanského
průkazu, může jim být uložena pokuta
v přestupkovém řízení.
-mm-

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OZNAMUJE
Oblastní spolek
Českého červeného
kříže Zlín zavádí
novou službu občanům. Od 1. září
2007 je zpřístupněno ošacovací středisko, kde si lidé

v nouzi mohou za symbolický poplatek
vybrat oblečení. Ošacovací středisko
nabízí oděvy v různých velikostech, jak
pro dospělé, tak i pro děti. V prostorách
suterénu Kolektivního domu v centru
Zlína je tato služba k dispozici každé
pondělí od 14 do 15 hod. a čtvrtek od
10 do 11 hod.

NOVÁ KNIHA: BAŤOVA
SOUSTAVA ŘÍZENÍ

STATISTIKA ČINNOSTI
MĚSTSKÉ POLICIE ZLÍN
za II. čtvrtletí roku 2007
Druh činnosti
PŘIJATÁ
O Z N Á M E N Í - celkový počet
Počet tísňových volání na l. 156
Přijatá telefonická oznámení
Přijatá ústní oznámení
Přijatá oznámení z technických systémů
- z toho MKDS
- z toho PCO
POLICEJNÍ
Č I N N O S T I - celkový počet
Celkový počet zákroků
Celkový zadokumentovaný počet provedených kontrol
- z toho pěších
- z toho cyklo
- z toho MKDS
- z toho motocykl
- z toho moto
Počet použití donucovacích prostředků (DP)
- z toho bez zranění a škody na majetku
- z toho se zraněním
- z toho se škodou na majetku
- z toho oprávněných použití DP
- z toho neoprávněných použití DP
Celkový počet ohlášených trestných činů (TČ)
- z toho zjištěných vlastní činností
- z toho oznámených
- z toho důvodně potvrzených
- z toho důvodně nepotvrzených
- z toho předáno k dalším opatřením Policii ČR
- přitom zajištěno podezřelých pachatelů (§76/2 TŘ)
Celkem zadrženo osob hledaných Policií ČR
Celkový počet registrovaných přestupků
- z toho přestupky proti BESIP
- z toho přestupky na úseku alkoholismu
- z toho přestupky proti pořádku v územní samosprávě
- z toho přestupky proti veřejnému pořádku
- z toho přestupky proti občanskému soužití
- z toho přestupky proti majetku
- z toho jiné typy přestupků
Celkem uloženo sankcí
Celkem uloženo sankcí ve výši (Kč)
Celkem vybrány v hotovosti sankce ve výši (Kč)
Asistence
- z toho asistence Policii ČR
- z toho asistence HZS ZK
- z toho asistence ZZS ZK
Součinnostní opatření
Zvláštní bezpečnostní opatření
NEPOLICEJNÍ
Č I N N O S T I - celkový počet
Administrativně technické a organizační záležitosti
Asistence
- z toho doručování zásilek
Autovraky
Havárie, poruchy poškození

Kvantifikační
jednotka
2813
2067
233
116
397
29
368
8236
1382
4889
1397
1
31
109
3351
5
5
0
0
5
0
69
3
66
63
6
63
42
11
2972
2589
14
19
123
35
192
0
2927
1 160 400 Kč
1 126 100 Kč
882
142
4
28
8
7
2688
673
291
109
41
131

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Po dvou měsících ať už aktivního odpočinku, či lenošení, se opět přiblížil první školní
den. Pro některé školáky už několikátý, pro
některé však úplně první. Aby jejich první
cesta do školy proběhla bez nehod, bude
Městská policie Zlín ve spolupráci s republikovými kolegy provádět rozsáhlé dopravně
bezpečnostní opatření, spočívající ve zvýšeném dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu u přechodů pro chodce,
právě v blízkosti školských zařízení.
První náměstek primátorky statutárního
města Zlína Martin Janečka v této souvislosti podotknul: "Začátek školního roku bývá obdobím, kdy riziko zranění dětí při cestě
do školy je vždy o něco vyšší. Jako radní našeho města, ale především jako rodič mám

mimořádný zájem na tom, aby se naši nejmenší nestali účastníky dopravních nehod.
Proto zvýšený dohled městské i republikové
policie u přechodů pro chodce vítám a považuji jej za dobrý preventivní krok."
Strážníci MP Zlín však nezajišťují bezpečnost školáků jen při takových příležitostech,
jako je začátek či konec školního roku. Ve
všech dnech školní výuky od září do června
jsou mezi 7. a 8. hodinou ranní obsazovány
strážníky exponované přechody na území
města Zlína. Mimo to je MP Zlín připravena
operativně reagovat i na dopravní situaci či
požadavky a poznatky občanů, kdy bude potřeba zajistit aktuální dohled v konkrétních
vytipovaných úsecích.
-šš-

Od srpna 2007 je na českém i slovenském knižním trhu k dostání druhé vydání knihy Baťova soustava řízení.
Kniha popisuje především konkrétní
praktiky řízení firmy Baťa v první polovině 20. století (v letech 1894 až 1939),
kdy firmu vedl Tomáš Baťa (zakladatel) a později
Jan Antonín
Baťa. V knize
naleznete také podnikatelskou filozofii Tomáše
Bati a podnikatelskou
strategii firmy Baťa v první polovině
20. století. Nedílnou a velmi zajímavou součástí knihy je kapitola,
popisující možnosti využití Baťovy soustavy řízení v současných podnicích
i školách.
Informace o knize: Autorka: Ing. Romana Lešingrová, Ph.D. - Rozsah: 152
stran - Rozměr: A5 - Doporučená cena:
199,- Kč - ISBN 978-80-903808-4-4 Bližší informace: roma@romanakladatelstvi.cz, telefon: 777 666 592.

Vzdělávání mimořádně
NADANÝCH DĚTÍ
Ve školním roce 2007/2008 startuje na
Základní škole Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace, projekt vzdělávání mimořádně nadaných dětí.
V prvním roce projektu bude mít studijní
skupina osmi nadaných dětí, které byly diagnostikovány v Pedagogicko-psychologické
poradně, z celkem 22 vyučovacích hodin
v 1. třídě 16 hodin oddělené výuky, kde je
bude učit speciálně připravená a vyškolená
učitelka. Pro tyto hodiny (předměty: český
jazyk, matematika, prvouka, angličtina
a hodina obohacení) bude mít každé dítě
zpracovaný svůj individuální vzdělávací
plán. Žáci budou monitorováni Pedagogicko-psychologickou poradnou Kroměříž, jejíž
ředitelka pracuje jako koordinátorka vzdělávání mimořádně nadaných v rámci ČR.
V hodinách výchov (hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy) se děti budou učit společně s ostatními prvňáčky.
Termíny a podrobnosti výběrových řízení
pro další školní rok budou upřesněny na
webových stránkách školy: www.zsmalenovice.cz
Na přípravě projektu spolupracovaly se
základní školou tyto subjekty:
Zřizovatel školy - statutární město Zlín,
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor školství, mládeže a sportu, Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž, Centrum nadání
a Mensa ČR, Univerzita Tomáše Bati Zlín, jiné školy, které se v ČR a na Slovensku profilují na výuku nadaných a další.
PaedDr. Zdeňka Jančíková, ředitelka školy
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ INFORMUJE - 1. část
Možnosti sociální podpory znevýhodněných občanů
Příspěvek na péči (zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- účinnost k 1. 1. 2007):
- náleží osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem
zajištění potřebné pomoci,
- nárok od jednoho roku věku,
- rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností,
- zrušen příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (zák.
č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů).
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc:
3 000 Kč
I. stupeň
(lehká závislost),
5 000 Kč
II. stupeň
(středně těžká závislost),
9 000 Kč
III. stupeň
(těžká závislost),
11 000 Kč
IV. stupeň
(úplná závislost).
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc:
2 000 Kč
I. stupeň
(lehká závislost),
4 000 Kč
II. stupeň
(středně těžká závislost),
8 000 Kč
III. stupeň
(těžká závislost),
11 000 Kč
IV. stupeň
(úplná závislost).
Dávky sociální péče
Velká část dávek sociální péče byla k 1. 1. 2007 zrušena, zůstaly jen některé z dávek pro občany se zdravotním postižením (vyhláška č. 182/1991 Sb.), jsou to:
- Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany,
- Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek,
- Příspěvek na úpravu bytu,
- Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla,
- Příspěvek na provoz motorového vozidla,
- Příspěvek na zvýšené životní náklady,
- Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže,
- Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.
Slevy pro občany se zdravotním postižením (mimo vyhlášku
č. 182/1991 Sb.)
- Slevy na poplatky za telefon,
- Slevy na poplatky za odběr plynu.
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
(§ 31 vyhl. č. 182/1991 Sb.):
- rozhoduje odbor sociálních věcí příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Určeno občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením (výhody I., II., III. stupně - průkazy TP, ZTP, ZTP/P). Výhody se liší dle přiznaného
stupně: TP opravňuje prakticky jen k přednostnímu sezení na
vyhrazených místech ve veřejných dopravních prostředcích. ZTP
pak kromě toho opravňuje k bezplatné dopravě v místní hromadné dopravě a ke slevám jízdného ve vlacích (2. tř.) a autobusech po celém území ČR ve výši 75 %. ZTP/P pak navíc opravňuje k nároku na bezplatnou dopravu veřejnými hromadnými
dopravními prostředky v rámci ČR i průvodce takového občana.
U nevidomých i na bezplatnou dopravu psa (pokud ho nedoprovází průvodce). Držitelům ZTP a ZTP/P se rovněž může poskytnout 50% sleva na kulturní a sportovní podniky (u ZTP/P i jeho
průvodci). Občané s přiznanými mimořádnými výhodami ZTP
a ZTP/P mohou cestovat zdarma po vnitrostátních dálnicích
a rovněž přednostně a zdarma využívat vyhrazená parkoviště
(vozidlo musí být označené a musí převážet občana se ZTP či
ZTP/P).
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
(§ 33 vyhl. č. 182/1991 Sb.):
- nenároková dávka, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou
působností, určeno těžce zdravotně postiženým občanům ke kompenzaci následků postižení,
- poskytuje se v případě, že pomůcku nepropůjčuje nebo plně
nehradí zdravotní pojišťovna (při částečné úhradě se k této skutečnosti přihlíží při stanovení výše příspěvku),
- výše příspěvku: základní provedení pomůcky (dle přílohy
č. 4 vyhl. č. 182/1991 Sb.).
Příspěvek na úpravu bytu (§ 34 vyhl. č. 182/1991 Sb.):
- nároková dávka, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, určeno občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým,
- přihlíží se k příjmům a k majetkovým poměrům žadatele a jeho rodiny,
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- výše příspěvku: do 70 % prokázaných nákladů, nejvýše však do
50 tis. Kč, popř. do 100 tis. Kč (u stavebních úprav spojených s instalací výtahu).
Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla (§ 35 vyhl. č. 182/1991 Sb.):
- nároková dávka, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, určeno občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (nesmějí být celoročně umístěni v ústavu sociální
péče a musí být odkázáni na individuální dopravu),
- příspěvek se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, staršího 3 let, které má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,
je úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené
(ZTP/P) - dítě může být umístěno celoročně v ústavu, rodič ho musí pravidelně navštěvovat,
- přihlíží se k majetkovým poměrů žadatele a jeho rodiny,
- výše příspěvku:
- zakoupení - max. 100 tis. Kč,
- celková oprava - max. 60 tis. Kč,
- zvláštní úprava - v plné výši.
- Příspěvek lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí 5 let.
Příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 36 vyhl.
č. 182/1991 Sb.):
- nároková dávka, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, poskytuje se na období kalendářního roku občanu, který
je držitelem motorového vozidla, jehož zdravotní stav odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou neslyšících) a vozidlo bude používat pro svou pravidelnou dopravu
nebo dopravu manžela, dítěte či jiné blízké osoby za výše uvedených podmínek nebo který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (nezbytné léčení akutní fáze),
- výše příspěvku na dvoustopé vozidlo (auto) činí:
- ZTP/P - 9900 Kč,
- ZTP - 6000 Kč,
- jednostopá vozidla (moped, motorka):
- ZTP/P - 4200 Kč,
- ZTP - 2300 Kč,
- při souběhu nároků pro více příspěvků se u druhého a dalších
příspěvek snižuje (o 420 Kč u jednostopého a o 2124 Kč u ostatních vozidel),
- občanu, který ze závažných důvodů ujede více než 9000 km,
se příspěvek zvýší za každých dalších započatých 500 km
(ZTP/P - o 400 Kč, ZTP - o 200 Kč).
Příspěvek na zvýšené životní náklady (§ 42 vyhl. č. 182/1991 Sb.):
- nenároková dávka, rozhoduje pověřený obecní úřad, určeno občanům, kteří trvale používají ortopedické, kompenzační nebo jiné
pomůcky,
- výše: do 200 Kč měsíčně.
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
(§ 45 vyhl. č. 182/1991 Sb.):
- nároková dávka, rozhoduje pověřený obecní úřad, určeno občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový
byt,
- výše: 400 Kč měsíčně na byt, 200 Kč měsíčně na garáž.
Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
(§ 46 vyhl. č. 182/1991 Sb.):
- nenároková dávka, rozhoduje pověřený obecní úřad, určeno na
krmivo pro vodícího psa,
- výše - 800 Kč měsíčně.
Slevy na poplatky za telefon (noví klienti či změna operátora nutno uplatnit, "staří" - "překlopí" se automaticky):
- nárok: držitelé ZTP (neslyšící), ZTP/P (všichni), osoby závislé
(příspěvek na péči), osoby v hmotné nouzi (dříve sociálně potřebné)
- operátoři:
- Telefonica O2:
- Pevná linka - 403,41 Kč/měsíc,
- Mobilní linka - 285,60 Kč/měsíc,
- T - mobile - 200 Kč/měsíc,
- Vodafone - 200 Kč/měsíc.
Slevy na poplatky za odběr plynu:
- nárok: od 1. 4. 2007 držitelé ZTP/P nebo jejich zákonní zástupci (musí mít uzavřenu smlouvu o odběru plynu),
- výše: 20 Kč/MWh.
Ing. Jana Pobořilová, vedoucí odboru sociálních věcí MMZ
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OSMDESÁT LET BAŤOVY NEMOCNICE VE ZLÍNĚ
Letos slaví Krajská nemocnice T. Bati
a. s. (KNTB), se sídlem ve Zlíně 80 let od
svého vzniku. V dubnu 1927 byl položen
základní kámen tehdejší Baťovy nemocnice (BN) a již v listopadu téhož roku v ní
byl hospitalizován první pacient. Impulz
k založení BN dal podnikatel Tomáš Baťa,
který na její vybudování daroval jeden
milion korun. Prvním ředitelem nemocnice byl MUDr. Bohuslav Albert a ve spolupráci se stavebním oddělením Baťových
závodů - architektem Františkem L ydia

chirurgickými, očním a součástmi komplementu a LDN. Šestadvacátého března
2003 získala BN statut krajské nemocnice a od 1. ledna 2006 působí jako
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., se sídlem ve Zlíně.
KNTB se řadí mezi největší zdravotnická zařízení v ČR a svojí kapacitou 1089
lůžek je největší nemocnicí Zlínského
kraje. Poskytuje základní, specializovanou a vysoce odbornou péči v mnoha
oborech nejen pro Zlínský kraj. V řadě
oborů totiž vyhledávají
péči v naší nemocnici
pacienti z celé Moravy
i ČR.
Na stránkách Magazínu Zlín jsme již loni
v únoru informovali
o špičkovém přístrojovém vybavení některých
našich zdravotnických
oddělení. Od té doby se
můžeme pochlubit dalšími novinkami, které přispějí k lepší diagnostice,
vyšetření a kvalitnější
péči o naše pacienty. Je
to třeba přístroj nové generace na drcení močových kamenů - litotryptor Medilit v urologickém
oddělení. Gynekologové
začali využívat novou
MUDr. Albert, první ředitel BN s pacienty v roce 1941
metodu - hysteroskopii
Versascope s optickou
Gahurou navrhli plán nemocnice.
soustavou 1,8 milimetru silnou, což je
Postavena byla jako celý Zlín: kombinací
nejšetrnější způsob k chirurgickému vyčervených cihel a světle šedého betonu,
šetření a ošetření dutiny děložní. Přístroj
zasazená do zeleně s velkými parkovými
mají jako jediní ve Zlínském kraji.
plochami. Svou architektonickou a orgaZejména k vyšetřování plodu po dobu cenizační strukturou byla BN naprosto jilého těhotenství a při vyšetřování v gyneným léčebným ústavem, než byly v tehkologické onkologii jim slouží špičkový
dejší republice známy. Po svém dokončtyřdimenzionální ultrazvuk. O vysoké
čení byla svým zařízením a organizačními
odbornosti lékařů gynekologicko-porodvýsledky pokládána za jednu z nejlepších
nického oddělení svědčí i skutečnost, že
nemocnic nejen v ČSR, ale i ve střední
školí evropské operatéry v nových rekonstrukčních metodách pánevního dna
Evropě.
s použitím zcela nové techniky Prolift.
Vstupní budova BN byla postavena
Lékaři Interní kliniky IPVZ pracují s nov roce 1927. Do roku 1935 vzniklo 14 pavým špičkovým ultrazvukovým přístrovilonů, které zpočátku byly chirurgické,
jem iE33 k vyšetřování nemocných s chointerní, gynekologické a pro choroby inrobami štítné žlázy, cév a hlavně srdce.
fekční. V roce 1938 byly postaveny DoV ČR jej mají kromě KNTB jen dvě klinicmovy pro přestárlé a v roce 1940 nová
ká pracoviště ve fakultních nemocnicích.
porodnice. Toho roku měla BN už 15 odKožní oddělení se může pochlubit nový
borných oddělení.
speciálním digitálním dermatoskopem
V roce 1935 byla v BN slavnostně odmicroDERM ke sledování mateřských
halena pamětní deska s bustou Tomáše
znamének, který lékaři využívají i v rámBati. Stalo se tak 12. července při příležici komplexní onkologické léčby.
tosti třetího výročí jeho tragického skonu
Výrazné úspěchy zaznamenala za nea své místo měla na vstupní budově necelé dva roky KNTB také v nových způsomocnice. Jako mnoho jiných soch a pabech operativy. Oční lékaři jako první
mětních desek v České republice má svůj
v ČR začali s novou metodou léčby věkem
zajímavý osud. V roce 1948 byla ze
podmíněné degenerace sítnice spočívající
vstupní haly sundána a na jaře roku
v aplikaci injekce léku Avastin. Poprvé
1990 na totéž místo znovu instalována.
Tehdy byla slavnostně odhalena za účasti manželky Tomáše Bati juniora. A letos
14. září bude pamětní deska s bustou
slavnostně odhalena potřetí, a to za
účasti Tomáše Bati juniora. Umístěna
bude v areálu nemocnice před pavilonem
očního oddělení.
Rok 1945 přinesl přejmenování Baťovy nemocnice na Zemskou nemocnici.
Vznikala zde nová oddělení: rentgenologické, oční, kožní, neurologické. Do roku
1960 působila jako Krajská nemocnice,
pak došlo k určitému útlumu a stala se
nemocnicí okresní. Ve druhé polovině minulého století došlo k dobudování BN
a k vytvoření nové, moderní a velké nemocnice s novými odděleními gynekologicko-porodnickým, interním, odděleními
Vizuální podoba budoucího onkologického centra
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v ČR uskutečnili lékaři ORL mikrochirurgickou středoušní operaci s použitím titanového implantátu nové generace k náhradě třmínku a kovadlinky. Prvenství
v rámci republiky si připsali také neurochirurgové: stabilizovali bederní páteř
miniinvazivní fixační operační metodou
s použitím souboru nástrojů Horizon
Sextant II. Tým našich lékařů poprvé
v KNTB uskutečnil lokální trombolýzu
pro akutní ucpání podkolenní tepny
krevní sraženinou, plastičtí chirurgové
poprvé v naší nemocnici mikrochirurgickou metodou přenesli pacientovi prst
z nohy a vytvořili mu nový prst na ruce,
onkologové zavedli biologickou cílenou
léčbu zhoubných nádorů. Plánujeme zavedení laparoskopických operací v urologii a rozšíření laparoskopické operativy
v chirurgii a gynekologii.
Za úspěch považujeme také zařazení
KNTB mezi "Českých 100 nejlepších" za
rok 2006, kdy nemocnice obdržela ocenění v kategorii Vzdělání, zdraví, lidskost.
Dokončujeme proces akreditací medicínských oborů v KNTB. To znamená, že lékařská pracoviště mohou vychovávat
a vzdělávat další nové lékaře k získání
odborných kvalifikací a atestací. Udělení
akreditace tak zvyšuje odbornou prestiž
naší nemocnice.
Pro příští dva roky máme před sebou
další úkoly. V prvé řadě je to rekonstrukce 21. pavilonu, v němž je umístěno onkologické centrum, a přístavba kobky pro
lineární urychlovač. Výrazně se tak zkvalitní úroveň péče o onkologické pacienty.
Pořízením lineárního urychlovače posuneme péči o onkologicky nemocné pacienty na úroveň kliniky. Letos jsme začali
s rekonstrukcí kožního oddělení, čeká
nás vybudování spojovacího krčku mezi
Léčebnou dlouhodobě nemocných a gynekologicko-porodnickým
oddělením
a vybudování parkoviště pro 25 aut před
interní klinikou. Na začátku prosince
umístíme v areálu nemocnice baby-box,
kam budou moci maminky v tíživé životní situaci dát své miminko, o které se samy nedokáží postarat. Příští rok chceme
rozšířit stávající parkoviště u budovy
Krajské hygienické stanice o 60 míst.
Budeme pokračovat v rekonstrukci kožního oddělení propojením obou jeho pavilonů uzavřenou chodbou. Realizujeme
komplexní digitalizaci snímků a počítáme
s pořízením nového nemocničního informačního systému.
Chceme udržet dlouhodobý trend zlepšující se ekonomiky KNTB současně se
zaváděním nových léčebných metod,
s vybaveností novými přístroji a zajištěním kvalitní a dostupné péče a lidského
přístupu k našim pacientům ze strany lékařů a zdravotních sester.
Ing. Pavel Calábek, ředitel KNTB, a. s.

ODEŠEL PRIMÁŘ MUDR. ROSTISLAV LUKAŠTÍK
V pondělí 30. července 2007 zemřel ve věku 81 let bývalý přednosta interního oddělení A. Baťovy nemocnice ve Zlíně prim. MUDr.
Rostislav Lukaštík
Prim. dr. Rostislav Lukaštík se narodil
6. dubna 1926 v Přerově. Po vystudování
Lékařské fakulty Palackého univerzity v červnu 1951 začínal na interním oddělení
u prim. dr.
Vejrosty
ve
vsetínské nemocnici, na
kterého po celý život vzpomínal a vždy
se považoval
za jeho žáka.
Jeho životní
cesta nebyla
lehká, protože
jeho tatínek
byl sokolský
starosta a za
války působil
v odbojové organizaci Obrana národa a v roce 1948 byl odsouzen na 10 let v Leopoldově. Do Závodního
ústavu národního zdraví v Gottwaldově byl
poslán v roce 1955 jako odborný internista
a kardiolog. Odtud přešel na post zástupce
přednosty Interního oddělení Baťovy nemocnice prim. dr. F. Fojtíka. Další desetiletí pak
působil jako ordinář pro kardiologii. V roce
1968 se stal iniciátorem vzniku Kardiologic-

kých dnů, které proslavily Zlín po celé republice, a sám byl opakovaně zvolen za člena
výboru České kardiologické společnosti. Prof.
MUDr. Zdeněk Fejfar, významný český kardiolog, panu primáři MUDr. R. Lukaštíkovi
vzdává hold ve své životopisné knize "Česká
kardiologie a kardiologové", píše o jeho velkém přínosu pro rozvoj české kardiologie zejména v terénní praxi, dále píše, že díky jeho
odborným znalostem a osobním vlastnostem
lze dělat špičkovou kardiologii i mimo univerzitní centra.
V roce 1971 se interna rozděluje na dvě
části. Na oddělení A se stal přednostou
dr. R. Lukaštík a odd. B vedl prim. dr. Jaroslav Rybka, CSc.
Interní oddělení A se pod jeho vedením zaměřilo na kardiologii. Jako aktivní člen Československé kardiologické společnosti byl
oceněn nejvyšším kardiologickým vyznamenáním "Libenského medailí". V roce 1971 při
této příležitosti kardiologických dnů byla na
jeho oddělení otevřena první koronární jednotka v nemocnici okresního typu. Tato jednotka se stala vzorem při budování dalších
KJ v okresních nemocnicích.
Dalším záslužným počinem v jeho životě
bylo otevření kardiostimulačního centra
v nynější nemocnici v roce 1982, které bylo
spádovou oblastí pro dnešní celý Zlínský
kraj. Na jeho interním oddělení byl v roce
1989 instalován první echokardiografický
přístroj v okrese.
Jeho celoživotní práce byla oceněna čestným členstvím v internistické a kardiologické
společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Miloval svou internu a své pacienty, jeho
práce mu byla i koníčkem, pro což svědčí
jeho výrok: "Co myslíte, že jsem dělal, když
mi bylo těžko? Šel jsem za svými pacienty
do nemocnice."
Ve svých 65 letech předal vedení interního oddělení prim. dr. Františku Kelovi.
Dlouhou dobu se věnoval své milované
kardiologii v ambulanci.
Myslím, že v tomto období všichni, kdo
měli problémy se srdíčkem prošli, jeho oddělení nebo ambulanci.
V roce 2006 mu byla udělena Cena města Zlína za celoživotní obětavou práci ve
službě lidem při péči o jejich zdraví v oboru
interního a kardiologického lékařství, za
lidský, vnímavý a zodpovědný přístup k pacientům a za vynikající výsledky v uvedeném oboru medicíny.
Při příležitosti 80. výročí založení Baťovy
nemocnice dne 14. 9. 2007 v Městském divadle bude jeho práce oceněna pamětní medailí, pan primář si ji, bohužel, již nevyzvedne. Postaví se tak do řady velkých
osobností Baťovy nemocnice vedle prvního
ředitele B. Alberta a primáře dr. J. Černoška a dalších.
Pokud někde existuje kardiologický
Olymp, a on jistě existuje, tak tam pan primář R. Lukaštík určitě je a dívá se na nás.
Contra vim mortis non est medicamen
i hortis
Proti síle smrti se v zahradě nenachází
žádná léčivá bylina
MUDr. Jiří Bakala

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL PRO CHARITU

ZÁPIS v kanceláři školy: Po-St 14.00–18.00 a St 9.00–12.00
web: www.albi-js.cz • e-mail: albi-js@centrum.cz
telefon: 577 012, 624 • mobil: 774 412 525

V pondělí 16. července se konalo v obřadní síni radnice města Zlína slavnostní předávání "sociálního automobilu" pro
místní neziskovou organizaci Charita Zlín. Osobní záštitu nad
celou akcí převzal náměstek primátorky, mající ve své kompetenci mimo jiné i sociální oblast, pan Mgr. Miroslav Kašný.
Slavnostní předávání se uskutečnilo za účasti představitelů vedení firem a společností, které se finančně podílely na tomto
sociálním projektu, za účasti představitelů města Zlína a zástupců médií.
Českomoravská reklamní agentura KOMPAKT, spol. s r.o.,
se ujala spolupráce s místní Charitou letos v dubnu. Zavázala
se tenkrát, že pro ni zajistí do 15 měsíců tzv. sociální automobil, který bude moci organizace používat po dobu šesti let
za symbolickou korunu. Agentura vzala na svá bedra oslovování několika desítek místních podnikatelských subjektů
s nabídkou možnosti spolufinancovat vůz značky Renault
Kangoo pomocí nosičů reklamy, umístěných na automobilu.
"Setkali jsme se u zlínských podnikatelů s pochopením
a vstřícností podpořit činnost zlínské Charity. Spousta z nich
ovšem ani netušila, jak širokou škálu služeb tato organizace
nabízí. Jsem rád, že jsme při své práci mohli podnikatelskou
veřejnost s činností zlínské Charity seznámit," řekl regionální
zástupce reklamní agentury.
Zlínská Charita byla založena v červnu 1991. V současné době čítá celkem sedm středisek, která poskytují službu potřebným ve Zlíně a jeho blízkém okolí. Projekt "sociální automobil"
podpoří především službu rozvoz a podání stravy. Celkem pět
speciálně upravených automobilů s kapacitou jednoho vozu
pětapadesát termonádob, vyjíždí v pracovní dny se stravou za
uživateli převážně seniorského věku. Tuto službu zajišťuje nejstarší, již patnáctileté středisko místní neziskové organizace,
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Zlín. Cílem služby poskytované tímto střediskem je nabídnout pomoc jiné
fyzické osoby lidem v nepříznivé zdravotní a sociální situaci,
která vznikla v důsledku jejich věku, nemoci nebo ztráty soběstačnosti, a rodinám s více dětmi, jejichž situace taktéž pomoc vyžaduje, a umožnit tak uživatelům žít svůj život ve svém
domácím prostředí, tam, kde se cítí nejlépe. Chceme pomoci
zachovat jejich vlastní životní styl, na který jsou zvyklí a vyhovuje jim.
Ing. Pavla Romaňáková, Charita Zlín
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Září v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274
Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské
a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)

VELKÉ KINO
tel. 577 432 936
1. - 5. září v 17 hodin
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Konečně máte zelenou! Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, v níž se zelení manželé Shrekovi vydávají
vstříc dalším dobrodružstvím.
Režie: Chris Miller, Raman Hui
1.- 5. září v 19,30 hodin
BOURNEOVO ULTIMÁTUM
USA-2007-115 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Všechno si pamatuje. Nic neodpouští... V hlavní roli Matt
Damon.
Režie: Paul Greengrass
6. září v 17 a v 19,30 hodin
(a)
RENESANCE
Francie-2006-105 minut-animovaný-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Paříž 2054 - Věčný život nebo smrt...
Režie: Christian Volckman
7. - 9. září v 17 hodin + 10. - 12. září v 19.30 hodin
EDITH PIAF
Francie/Anglie/ČR-2007-140 minut-titulky-Bioscop-(15)
Přivítejte nesmrtelnou osobnost... V hlavní roli Marion
Cotillard. Režie: Olivier Dahan
7. - 9. září v 19.30 hodin + 10. - 12. září v 17 hodin
OKAMŽIK ZLOMU
USA-2007-113 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Zastřelil jsem svou ženu. Dokažte to... V hlavní roli Anthony
Hopkins.
Režie: Gregory Hoblit
10. září v 10 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
TAJNOSTI
ČR-2007- 95 minut -Bontonfilm-(12)
Během jednoho dne se váš život může doslova převrátit vzhůru nohama. Je otázkou, zda právě tam nenajdete pevné
dno... V hlavních rolích Iva Bittová, Karel Roden, Martha
Issová, Ivan Franěk.
Režie: Alice Nellis
13. září v 17 a v 19.30 hodin
NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA
USA-2006-100 minut-titulky-Bontonfilm-(0)
Nejděsivější film, jaký jste kdy mohli vidět...
V hlavní roli Al Gore.
Režie: Davis Guggenheim

(a)

14. - 19. září v 17 hodin
RATATOUILLE
USA-2007-110 minut-český dabing-premiéra-Falcon-(0)
Komedie pro skutečné fajnšmekry. Režie: Brad Bird
14. - 19. září v 19.30 hodin
MEDVÍDEK
ČR-2007-98 minut-premiéra Falcon-(12)
Černá komedie "Medvídek" ukazuje různé způsoby řešení
manželských kotrmelců, vzpour a rozletů...
V hlavních rolích Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří
Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša Burger
Klára Issová, Jiří Menzel... Režie: Jan Hřebejk
19. září ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
BAREVNÝ ZÁVOJ
Čína/USA-2006-125 minut-titulky-Bioscop-(12)
Nejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci... V hlavních rolích Naomi Watts a Edward Norton.
Režie: John Curran
20. září - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 75. VÝROČÍ KINA
9.30 - Pásmo krátkých filmů pro mateřské školy a maminky s dětmi
15.00 - SPLÁCHNUTEJ
VB-2006- minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Svěží animovaná komedie, jejíž hrdinou je rozmazlený myšák
z lepší společnosti Roddy... Režie: David Bowers, Sam Fell.
17.00 - BABEL
USA-2006-142 minut-titulky-Bioscop-(15)
Z úspěšné spolupráce režiséra Alejandra Gonzálese Iňárrita
a scénáristy Guillerma Arriagy vzešel další zajímavý snímek,
kdy se náhodně proplete několik zdánlivě nesouvisejících lidských osudů...
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20.00 - HVĚZDNÝ PRACH
VB-2007-127 minut-český dabing-Bontonfilm-(12)
Příběh, který stvořila sama Fantazie... V hlavních rolích
Charlie Cox, Blaire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro.
Režie: Matthew Vaughn
21. - 26. září v 17 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
USA-2007-85 minut-animovaný-český dabing-Bontonfilm-(0)
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně dočkal
prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života.
Režie: David Silverman
21. - 26. září v 19.30 hodin
MR. BROOKS
USA-2007-120 minut-premiéra-Bontonfilm-(15)
Má vše, co kdy chtěl, ale musí to skrývat... Kevin Costner
a Demi Moore v hlavních rolích thrilleru s detektivní zápletkou. Režie: Bruce A.Evans
27. září v 17 a 19.30 hodin
(a)
IRINA PALM
Belgie/Lucembursko/VB/Německo/Francie-2007-103 minut-titulky-premiéra-HCE-(15)
Jeden z nejsilnějších filmových zážitků roku přináší příběh
padesátnice Maggie, která v zoufalé snaze získat peníze na
operaci vážně nemocného vnuka přijme práci v nočním klubu londýnského Soho... V hlavní roli Marianne Faithfull.
Režie: Sam Garbarski
28. září - 3. října v 17 a 19.30 hodin
GYMPL
ČR-2007-105 minut-premiéra-Falcon-(0)
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a graffiti
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš
Matonoha, Milan Šteindler, Jiří Schmitzer,
Zuzana Bydžovská a další. Režie: Tomáš Vorel
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice,
tel. 577 103 284
1. září v 17 a ve 20 hodin + 2. září v 17 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
USA-2007-170 minut-titulky- Falcon -(0)
Třetí pirátské dobrodružství s neodolatelným Johnnym
Deppem - Režie: Gore Verbinski
3. září v 19 hodin
(a)
3-IRON
Jižní Korea-2004-90 minut-titulky-ArtCam-(15)
Je obtížné poznat, zda svět, ve kterém žijeme, je realita či
sen...
Scénář a režie: KIM Ki-duk
6. září v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
OKAMŽIK ZLOMU
USA-2007-113 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Zastřelil jsem svou ženu. Dokažte to... V hlavní roli Anthony
Hopkins.
Režie: Gregory Hoblit
7. - 9. září v 17 hodin
TRANSFORMERS
USA-2007-144 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Náš svět. Jejich válka. Akční sci-fi s Shiou LaBeouf, Megan
Fox a Jonem Voightem v hlavních rolích.
Režie: Michael Bay
7. - 8 . září v 19.45 hodin
WARHOLKA
USA-2006-90 minut-premiéra-Bioscop-(15)
Když Andy potkal Edie, život se stal uměním...
Režie: George Hickenlooper
10. září
(a)
TRISTRAM SHANDY
Velká Británie-2005-94 minut-titulky-NFA-(15)
Komedie o natáčení filmu podle klasického románu, který byl
postmoderní ještě dřív, než byla moderna.
Režie: Michael Winterbottom
13. září v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
MEDVÍDEK
ČR-2007-98 minut-Falcon-(12)
Černá komedie "Medvídek" ukazuje různé způsoby řešení
manželských kotrmelců, vzpour a rozletů...
V hlavních rolích Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří

Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša Burger,
Klára Issová, Jiří Menzel...
Režie: Jan Hřebejk
14. - 16. září v 17 hodin
a 14. a 15. září ve 19.45 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
USA-2007-138 minut-český dabing-WarnerBros-(0)
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého
ročníku školy čar a kouzel...
Režie: David Yates
17. září v 19 hodin
(a)
TAXIDERMIA
Maďarsko, Rakousko, Francie-2006-91 minut-titulky-AČFK(15)
Příběhy tří generací - děda, otce a syna - lze vnímat jako velmi osobitý pohled na moderní dějiny maďarské společnosti.
Režie: György Pálfi
18. září v 19 hodin FK
ZVĚTŠENINA
Velká Británie-1966-111 minut-titulky-AČFK-(15)
Bezpochyby nejproslulejším filmem režiséra Michelangela
Antonioniho se stal na Oscara nominovaný snímek
Zvětšenina. Hlavní role ztvárnili: David Hemmings (Thomas),
Vanessa Redgrave (Jane), a Peter Bowles (Ron).
Snímek byl vyznamenán mj. Zlatou palmou a Cenou filmových klubů na MFF v Cannes 1967.
20. září v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
MR.BROOKS
USA-2007-120 minut-premiéra-Bontonfilm-(15)
Má vše, co kdy chtěl, ale musí to skrývat... Kevin Costner
a Demi Moore v hlavních rolích thrilleru s detektivní zápletkou. Režie: Bruce A. Evans
21. - 23. září v 17 hodin
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Dánsko/Francie/Německo-2006-90 minut-HCE-(0)-český
dabing
Nová verze klasické pohádky Hanse Christiana Andersena...
Režie: Michael Heger
21. - 22. září v 19.30 hodin
TAJNOSTI
ČR-2007- 95 minut -Bontonfilm-(12)
Jeden den v životě ženy, která znovu hledá svůj smysl života... V hlavních rolích Iva Bittová, Karel Roden, Miloslav
König, Martha Issová. Režie: Alice Nellis
24. září v 19 hodin
(a)
VENUŠE
Velká Británie-2006-95 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm(12)
Láska kvete v každém věku... Peter O’Toole, Leslie Philips,
Jodie Whittaker, Vanessa Redgrave v hlavních rolích komedie. Režie: Roger Michell
25. září v 19 hodin
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
SRN-2006-137 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití...
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck

ANÝZ

27. září v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
GYMPL
ČR-2007-105 minut-premiéra-Falcon-(0)
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a graffiti.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš
Matonoha, Milan Šteindler, Jiří Schmitzer, Zuzana
Bydžovská a další. Režie: Tomáš Vorel
28. září v 17 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR-2006-120 minut-Bioscop-(12)
Životní osudy malého českého číšníka podle stejnojmenné
knihy Bohumila Hrabala...
V hlavních rolích Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch,
Martin Huba. Režie: Jiří Menzel
28. září v 19.30 + 29. září v 17 hodin
SHREK TŘETÍ
USA-2007-93 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)
Konečně máte zelenou! Již třetí pokračování úspěšné animované komedie, v níž se zelení manželé Shrekovi vydávají
vstříc dalším dobrodružstvím.
Režie: Chris Miller, Raman Hui
29. září v 19.30 hodin + 30. září v 17 hodin
SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA-2007-128 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Bruce Willis je John McClane a svět ho znovu potřebuje...
Režie: Len Wiseman
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI V NEDĚLI V 15 HODIN
SE V MĚSÍCI ZÁŘÍ NEKONAJÍ

Září v kultuře
MĚSTSKÉ DIVADLO
tel. pokladna 577 636 207, fax: 577 636 300
http://divadlo.zlin.cz,
e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
VELKÝ SÁL
15. sobota
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 62. SEZONY 2007/2008
18.00 hodin vernisáž výstavy fotografií k Faustovi "Na první
pohled"
19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe
FAUST [Pokušení a vykoupení]
19. středa - 19.00 hodin
Cesare Pugni: ESMERALDA
Lvovské národní akademické divadlo opery a baletu,
Ukrajina, pořádá Zlínský kraj ve spolupráci s Městským divadlem Zlín
20. čtvrtek - 19.00 hodin
Donald Churchill: JEDNOU TÝDNĚ STAČÍ!
Divadlo Radka Brzobohatého Praha
21. pátek - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe: FAUST [Pokušení a vykoupení]
22. sobota - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA
24. pondělí - 10.00 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA
25. úterý - 10.00 hodin
William Shakespeare: KRÁL LEAR
26. středa - 19.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU aneb
Pečení holubi
29. sobota - 19.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE

STUDIO „Z“
18. úterý - 19.00 hodin
Bohumil Hrabal - Jozef Krasula
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ
27. čtvrtek - 19.00 hodin
KAUZA "Ž" - ZROZENÍ
komponovaný večer na téma "ŽENA"

DIVADÉLKO V KLUBU
5. středa - 15.30 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!
19. středa - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!
20. čtvrtek- 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

DIVADLO V ARŠE
19. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Akram Staněk ČERVENÁ KARKULKA

ZÁJEZDY
4. 9.- 17.00 hodin
Dodo Gombár, Vladimír Fekar
BLÁZNI JSME DIVADLEM aneb Jak jsme hledali ten pravý poklad
pouliční představení Městského divadla Zlín - hrajeme
v LUHAČOVICÍCH
28. 9.- 13.30 hodin
hrajeme v HULÍNĚ

Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00 hod., v den koncertu 14.30 - 20.00
hod.

28. 9. - 16.00 hodin
hrajeme v NAPAJEDLÍCH
26. 9. - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart
HELLO, DOLLY!
hrajeme ve Valašském Meziříčí
7. 10. - 10.00 hodin a 14.00 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA
hrajeme ve Slezském divadle Opava
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MALÁ SCÉNA

5. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU
HARMONIA MORAVIAE
16. 9. 2007 - 1. 11. 2007
Osm koncertů duchovní i symfonické hudby za účasti špičkových českých i zahraničních umělců.
Den otevřených dveří 22. 9. 2007
Pozvánka pro všechny na prohlídku zákulisí Filharmonie
Bohuslava Martinů.
Od 14.00 hod. veřejná zkouška orchestru.
V 17.00 koncert FBM na náměstí Míru.
Budou uvedeny populární skladby českých skladatelů pod
taktovkou šéfdirigenta Jakuba Hrůši.

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

MUZEUM

16. 9. - komorní sál - 15.30
PREMIÉRA
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Vyprávění o pejskovi a kočičce tak trochu jinak... pohádka
Vstupné 40 Kč

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

23. 9. - Komorní sál - 15.30
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA - pohádka
Vstupné 40 Kč
23. 9. a 24. 9. - 19.00
Fráňa Šrámek: STŘÍBRNÝ VÍTR
Romantická klasika v rockovém hávu Zdenka Kluky
a Progressu 2
Vstupné 60 Kč
29. 9. - 19.00
BLÍZKOST V POKUSECH
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a životem v dotecích.
Představení je do 16 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
30. 9.- Komorní sál - 15.30
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Vyprávění o pejskovi a kočičce tak trochu jinak... pohádka
Vstupné 40 Kč
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
Divadlo Ungelt Praha - Láska a porozumění
- 23. 10. 2007 - 19 hod.
Břitce vtipná komedie o životních strastech a slastech tří
mladých lidí.
Hrají: Richard Krajčo, Martina Delišová nebo Linda Rybová
a David Švehlík.
Režie: Hana Burešová
Změna programu vyhrazena
Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo rezervace na tel.: 776 575 5307 případně osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

KRAJSKÁ GALERIE
tel.: 577 210 662,
www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Karel Nepraš a přátelé
Pavel Preisner

26. 6. - 23. 9. 2007
2. 10.- 25. 11. 2007

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Ladislav Daněk
- kresby 1979–2006

12. 6. - 16. 9. 2007

Studio TOAST images
Dušan Tománek, Libor Stavjaník
- fotografie

25. 9.-25. 11. 2007

Stálá expozice
České výtvarné umění 1. poloviny 20. stol.
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních
prostor galerie.

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 630 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz
62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej předplatného pokračuje!
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty zahájen 3. 9. 2007.
Prodej probíhá v pokladně Domu umění ve Zlíně.

Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
velký sál
6. září - 25. listopadu 2007
PROMĚNY TRADIČNÍHO VENKOVSKÉHO INTERIÉRU
Výstava připravená ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně představuje na dobovém materiálu proměny venkovského interiéru od konce 19. do 40. let 20. století ve zlínském
regionu. Kromě instalace staré jizby, světnice, kuchyně či komory, jejich vybavení, budou vystaveny i malby dokumentující staré interiéry ze Zlínska. Průvodní texty přibližující proměny venkovského bydlení jsou doplněny dobovými
fotografiemi, dokládajícími bydlení na venkově.
Vernisáž výstavy - čtvrtek 6. září v 17 hodin - velký výstavní sál.
malý sál
do 9. září 2007
ZTRATILA SEM FĚRTŮŠEK
LIDOVÝ KROJ NA LUHAČOVICKÉM ZÁLESÍ
autorka výstavy - PhDr. Blanka Petráková
20. září - 2. prosince 2007
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BAŤOVY NEMOCNICE
Výstava 80. výročí založení Baťovy nemocnice prostřednictvím unikátních fotografií přibližuje historii Baťovy nemocnice od jejího založení v roce 1927 až do roku 1945, přičemž
pozornost je soustředěna především na činnost jednotlivých
oddělení. Fotografie jsou doplněny prvorepublikovými lékařskými nástroji a pomůckami.
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 20. září 2007 v 17 hodin - malý výstavní sál.
spojovací chodba
do 9. září
FOTOSOUTĚŽ H+Z
20. září - 2. prosince 2007
FOTOGRAFIE KARLA PLICKY
Výstava připravená z bohatých fondů Slovenského národného múzea a Etnografického múzea v Martině je výběrem fotografií významného fotografa, filmaře, etnografa a folkloristy
Karla Plicky (1894 - 1987). Představeny budou jeho fotografie s venkovskou tematikou, především z oblasti moravskoslovenského pomezí.
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 20. září 2007 v 17 hod.
OBJEKTY POD SPRÁVOU
MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi
a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
list., pros., únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
HRAD MALENOVICE
Středověký hrad vzdálený jen několik kilometrů od centra
města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže
a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice
- Hrady jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě v budově
„hájenky“ naproti hradu.
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Září v kultuře
Výstava - Řemesla ve starých Malenovicích - s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků
Otevírací doba:
pondělí zavřeno
květen-srpen 10-12, 13-17 hodin
duben, říjen SO, NE 10-16 hodin, ÚT-PÁ pouze objednané
návštěvy
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu.
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz,
tel.: 577 103 379; 577 119 582,
kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice
BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Nová expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je umístěna v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou.
Obývací pokoj a kuchyně v přízemí jsou zařízeny nábytkem
a doplňky z první poloviny 20. století. V prvním patře je v dětském pokoji expozice vývoje baťovského bydlení, v ložnici je
sezonní výstava představující domy vedoucích baťovských
představitelů a ukázky oděvu, obuvi a doplňků z první poloviny 20. století.
Pro příští sezonu plánuje muzeum další rozšíření vybavení
domácnosti, a to o vybavení ložnice.
Město Zlín, Zlínský kraj i Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně srdečně zvou k návštěvě.
Expozice je přístupná sezonně, tj. od počátku května do
konce září, úterý až neděle vždy 9 - 12 a 13 - 17 hodin.
Telefon: 737 145 175

DŮM KULTURY

Výstava trvá od 14. 9. do 30. 9.2007
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hod.
Kafírna galerie - smíšená prodejní výstava
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130
www.galerieatelier.cz
GALERIE K + P SKŘIVÁNKOVI,
Zálešná I/1779, tel. 577 437 651, 603 463 673
e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz
Výstava: HARMONIE BAREV - Zlatka Calabová a Zdeněk
Hudeček.
Současně probíhá stálá výstava autorů: Jiří Salajka, Tomáš
Bím, Ladislav Kuklík a další.
Otevřeno: Po - Pá 9-12 h, So 9-12 h

ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778,
tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz,
www.mestozlin.cz/alternativa
6. - 29. 9. 2007 - Výstava "LESEM"
Zlínská výtvarnice Taťána Havlíčková představí v Alternativě
- kulturním institutu Zlín své olejomalby. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve čtvrtek 6. září v 17.00 hodin.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Máte možnost se ještě přihlásit do kurzů.
Dodatečný zápis ve čtvrtek 6. 9. 2007 od 13 do 17 hodin.
Platba kurzovného v hotovosti.
JAZYKOVÉ KURZY
v novém školním roce 2007/2008
Nabízíme různé stupně pokročilosti pod vedením zkušených
lektorů: angličtina (od úplných začátečníků až po úroveň
FCE), dále němčina, francouzština, italština, španělština,
ruština - pro úplné začátečníky a mírně pokročilé.

ZUŠ MALENOVICE, tř. Svobody 868,
tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm
Přidělení rozvrhu hodin pro školní rok 2007/2008 pro
všechny obory probíhá:
3. 9. 2007 od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
4. 9. 2007 od 13.00 do 17.00 hod.
5. 9. 2007 od 13.00 do 17.00 hod. (jen výtvarný obor)
3. 9. 2007 v 16.00 hod.- informativní schůzka rodičů žáků
HPV(hudebně pohybové výchovy pro předškolní děti od 5 let)
- zrcadlový sál ZUŠ.

Přípravky k přijímacím zkouškám na střední školy (JČ a MA)
NOVINKY:
Příprava k maturitním zkouškám z angličtiny, možno také
využít jako přípravu k přijímacím testům na vysoké školy.
Kurz bude veden zkušeným lektorem a je určen nejen nastávajícím maturantům, ale také studentům vysokých škol.
ANGLIČTINA pro seniory, dopolední (i odpolední) výuka
v centru Zlína, kvalifikovaní lektoři, různé stupně pokročilosti, ukázková hodina ZDARMA!
ANGLIČTINA pro děti předškolního věku
POHYBOVÉ KURZY
v novém školním roce 2007/2008
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy
i muže a cvičí se při hudbě.
Na formování a posilování postavy:
kalanetika, aerobic mix, body styling, kick box aerobic, fit
ball, kondiční cvičení, pilates, pilates pro ženy nad 40 let, pilates mix, kondiční pilates, kondiční cvičení
Zdravotní kurzy:
fitnes jóga, pilates+jóga, speciál zdravotní - gynegymnastika,
cvičení od hlavy po paty, rehabilitační cvičení na balonech
nebo na lehátkách, tai-či.
Zájmový kurz - škola šermu kordem
KURZY PRO DĚTI:
- junior aerobic - od 4 do 14 let
- sebeobrana pro kluky i holky - od 9 do 15 let
- Pohádkové cvičení pro děti ve věku 3 - 5 let
- Klubíčko - cvičení pro děti od 3 do 4 let
- dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let
- Taneční a pohybová výchova pro děti od 5 let
(výuka s klavírním doprovodem, lidový tanec, základy moderního i klasického tance, akrobacie a cvičení s náčiním).
Na závěr školního roku je pro rodiče a rodinné příslušníky
všech dětských kurzů připraveno vystoupení.
NOVINKA!!! DANCE AEROBIC
Kurz je určen pro věkovou kategorii 16-45 let.
Kombinace posilování, step aerobicu a taneční formy aerobiku za doprovodu hudby.
Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - CVIČENÍ NA BALONECH
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová
POZOR! Od července je zrušen v pátek KLUB MAMINEK.

GALERIE
GALERIE POD RADNICÍ
Zlín, budova radnice
Autorská výstava:
Ak. soch. Igor Kitzberger - sochy, plastiky, kresby
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4. 9. 2007 v 16.00 hod. - informativní schůzka rodičů žáků
PHV (přípravná hudební výchova pro děti 1. tříd ZŠ) - místnost č. 8.
Dodatečný zápis do oboru hudebního (sólový zpěv, zob. flétna, kytara klasická, elektrická, violoncello), výtvarného, tanečního a literárně dramatického se uskuteční ve dnech
3. - 7. 9. 2007 od 13.00 do 17.00 hod. v ředitelně ZUŠ Zlín Malenovice.
ZUŠ ZLÍN,
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
Školní rok začíná v pondělí 3. září 9 - 11 hod. a 13 - 17 hod.
Žáci školy, přijďte si domluvit rozvrh nejpozději 4. září
do 17 hod.
Dodatečný zápis do literárně-dramatického, tanečního
a výtvarného oboru 3. - 10. září vždy od 13 do 17 hod.
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
www.volny.cz/harmonya, e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424
ZUŠ s holandskou atestací uskutečňuje již 13. rokem pravidelné výběrové řízení pro hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Práce na PC - notační programy, vědomostní testy
Práce se zvukem na PC
Dějiny vývoje akustiky
Dějiny vývoje hudebních nástrojů
Dějiny hudby
Hodnocení studentů: Směrnice EU pro komplexní přípravu
studentů na střední školy.
Ukončení studia: Absolventský list, Certifikát pro hudební
práci s PC.
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
NOVINKA:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé.
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Tel.: 603 772 353,
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz,
Zápis do všech oborů:
Obory pro předškoláky: robátka - krůčky k hudbě - krůčky
rytmus
Obory pro děti a dospělé: klávesy, zobcové flétny, kytara, el.
kytara, baskytara, populární zpěv, divadélko.
Výuka probíhá na: 5. ZŠ Havlíčkovo nábř. 3114, 9. ZŠ, Štefánikova 2514, 17. ZŠ Křiby 4788.

Zapis a výběr místa výuky:
PO - 3. 9. 15 - 17 hod. - 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114
UT - 4. 9. 15 - 17 hod - 9. ZŠ, Štefánikova 2514
ST - 5. 9. 15 - 17 hod. - 17. ZŠ, Křiby 4788, JS
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY, Okružní 4699,
e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz,
www.zus-harmonie.cz

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
Středa 12. září 13.30 h: "Miláček" Waldemar
Ukázky z životní televizní role Waldemara Matušky v hudebním zpracování Maupassantova románu Miláček a několik
významných songů k jeho 75. narozeninám, ve spolupráci
s Domem seniorů (sálek hudebního oddělení)
Středa 26. září 17.00 h: Lev a Sofia
Scénické čtení korespondence Lva Nikolajeviče Tolstého
a Sofie Andrejevny Tolské. Pořad připravili a účinkují členové Slovenského národního literárního muzea Martin (sálek
hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
6., 7. a 10. září 10 - 12 h: Internet pro seniory - poplatek
120 Kč
pátek 14. září 10 - 12 h: Internet na první pokus
pondělí 17. září 10 - 12 h: Elektronická pošta pro začátečníky
pondělí 24. září 10 - 12 h: Elektronická pošta prakticky
středa 26. září 15 - 16.30 h: Elektronický katalog knihovny (hledání dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se čtenářským kontem apod.)
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním
centru
knihovny
nebo
na
telefonu
577 210 018, linka 126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz .
VÝSTAVY
Ústřední knihovna
září: výtvarné práce žáků ZŠ Emila Zátopka
Obvodní knihovna Jižní Svahy
září: výtvarné práce žáků ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
září: výtvarné práce dětí MŠ Malenovice, tř. Svobody
STŘEDA 19. ZÁŘÍ: SANITÁRNÍ DEN - UZAVŘENY
VŠECHNY PROVOZY KNIHOVNY

DDM ASTRA
POZOR!!!
Nová internetová adresa: www.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),
ddmastra@volny.cz
15. 9. Volná sobota - tradiční sobotní dopol. program pro
všechny děti. 9-13 h práce ve výtvarném ateliéru, počítače,
hry, soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu. Vstup
zdarma.
Nabízíme kroužky z oblastí: hudební - flétna, kytara, keyboard, výtvarné - keramika, výuka na hrnčířském kruhu, z oblasti společenských věd - angličtina pro nejmenší, angličtina
pro pokročilé i začátečníky. V pohybových kroužcích najdou
uplatnění děti se zájmem o aerobic, diskotékový a orientální
tanec. Nově letos otevíráme kroužek scénického tance - prvky moderního tance (Hip Hop), prvky latinskoamerického
tance (Mambo, Jive, Samba...) Zápis do kroužků probíhá
v průběhu měsíce září od 10.00 do 18.00 hod.
Hledáme externí vedoucí do kroužků: Orientální tance,
Angličtina, Keramika, Mažoretky, Sebeobrana a PC.
Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová)
simkova.ddmastra@volny.cz, petra.brodinova@seznam.cz
26. 9. Den otevřených dveří v Malé ZOO Astra - od 13.00
do 17.00 h. Více než 20 druhů zvířat v nově upravené pracovně. Nové přírůstky - králíci, burunduci, andulky, pískomilové, chameleóni, osmáci, činčilky. Možnost i pro školy,
družiny, MŠ po dohodě i v dopoledních hodinách.

Září v kultuře
NABÍZÍME ekologické a přírodovědné kroužky pro děti - chovatelský, teraristický, rybářský, lesnický, ochranářský,...
Více info na webu nebo v DDM ASTRA.
Září, říjen, listopad probíhá ekologicko-výtvarná soutěž pro
děti 4 -15 let "Oheň-dar přírody".
Uzávěrka 2. 11., slavnostní vernisáž 7. 11.
Více na tel.: 732 256 639.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz
Hledáme externího pracovníka pro vedení zájmového kroužku:
Keramika - pro děti, dospělé i studenty.
V novém školním roce opět otevřena keramika pro studenty
i dospělé - začátečníci i pokročilí
Od září nový kroužek - DISKOTANCE a HIP-HOP!!

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

Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz
Hledáme externího vedoucího pro výcvik psů, a dále pro zájmové kroužky GO a Chov koček.
Také hledáme sportovně zaměřené studenty, kteří rádi pracují s dětmi a mládeží.
Další informace na tel.: 604 258 592
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz
17. a 18. 9. Den otevřených dveří - zápisy do zájmových
kroužků techniky a estetiky (prohlídka technické a keramické dílny).
Hledáme od září 2007 studentku na dopolední program pro
děti od 3 let, od 9.30 do 10.30 hod.
Hledáme externího vedoucího pro letecké modeláře - začátečníky a mladé techniky.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, tel.: 577 431 542,
e-mail: svc@ostrovzl.cz, www.ostrovzl.cz
OTEVŘENO:
12.30 - 18.30 hod, pro děti a mládež od 6 do 17 let
Co Vás čeká?
- každé pondělí testy, hádanky ,bludiště
- v úterý můžete tvořit, kreslit a zacvičit si "AEROBIC"
- ve středu sportujeme, pořádáme turnaje a soutěžíme,
"Počítače hrou"
- ve čtvrtek je výtvarný ateliér - práce s hlínou, rozvoj tvořivosti...
- v pátek pouštíme filmy a hrajem Dostihy, Osadníky
z Katanu, playstation, šachy...
"Počítače hrou" - každou středu od 15.00 do 16.00 základy
PC a internetu pro děti
"Aerobic" - s p. Jarkou každé úterý od 15.00 hod.
Můžete si přijít zahrát i nové společenské hry "Říše snů"
a "Carcasonne".
6. 9. Výtvarný ateliér "Suvenýry z dovolené"
- práce s hlínou, netradiční techniky...
12. 9. "Počítače hrou" (pro děti od 10 let)
Základy na PC, vyhledávání na internetu...
14. 9. Turnaj ve stolním tenise
i s diplomem a sladkou odměnou
27. 9. Výtvarný ateliér
- práce s keramickou hlínou, glazování.

8. listopadu v 19.00 hod.
- Sportovní hala Novesta Zlín
LUCIE BÍLÁ - Madeland tour 2007
hosté: Ewa Farna, Kamil Střihavka, Václav "Noid" Bárta
a Ondřej Soukup a orchestr Petra Maláska.
22 osudových písní během jednoho večera - koncert v rámci
velkolepého výročního turné.
25. října v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
D. Laurentová: DRAHOUŠKOVÉ
Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, A. Svobodová
a J. Kohout.
Neobyčejně vtipná komedie, která se neotřelou formou zabývá otázkou fungování rodiny ve 21. století.
30. října v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
A. Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE
Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková, K. Kaiserová, A. Procházka, L. Juřičková / M. Procházková, M. Zahálka / P. Kikinčuk a další.
Bláznivá komedie se skvělým obsazením o tom, jak snadno
spadnout do manželské krize a jak těžko z ní ven.
AGENTURA PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com
30. 9. - Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - KATAKLYSM
(CAN) - kanadská legenda hyperblast death metalu přijíždí
poprvé do Zlína! Jako hosté vystoupí na koncertě polští satanáši BEHEMOTH (PL) a patologové z Belgie ABORTED
(BEL).
PŘIPRAVUJEME:
3. 10. - Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - GOTTHARD
(SWI) - známá a velmi úspěšná švýcarská hard rocková kapela vydala novou desku "Domino Effect". A právě k této vyráží na světové turné, prvním koncertem dlouhého turné po
starém kontinentě bude jediný a exklusivní koncert v České
republice.
20. 10. - Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - KORPIKLAANI (FIN) - "Lidé z pralesa míří do Čech"! Skandinávská
folk/metalová banda vyráží na turné k nové desce
"Tervaskanto". Jako host koncertu vystoupení plzeňská
skupina INTERITUS (CZ).
26. 10. - Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - HOUSE OF
LORDS (USA) - legenda melodického hard rocku vystoupí poprvé ve Zlíně. Přijďte se podívat na skvělý koncert skutečných
lordů svého oboru!
8. 12. - Velké kino Zlín - MICHAL NESVADBA - nový pořad
pro děti.

21. 9. - RYCHLÉ ŠÍPY (J. FOGLAR)
Nenechte si ujít nejúspěšnější divadelní komedii v historii
Slováckého divadla Uherské Hradiště!
29. 9. - ROCKOVÁ DVANÁCTKA
2. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit! Těšte se na
3 vítězné kapely, které se utkají o postup na letní festival
Masters of Rock 2008 a o další ceny!
PŘIPRAVUJEME
12. 10.
VELKÝ SKA VEČÍREK - NEJVĚTŠÍ V KRAJI
Na večírku vystoupí kapely SKAPÁRTY - 2v1 (CZ), PRAGUE
SKA CONSPIRACY (CZ), DUNKEN BOOMERANG (CZ), PANDANA (SK)
13. 10. - COUNTRY BÁL
Večer ve stylu country
22. 10. - DÍVČÍ VÁLKA
Divadlo Františka "Ringo" Čecha přijíždí do Zlína s nejúspěšnější a nejnavštěvovanější komedií v Čechách a na
Moravě. Můžete se těšit na tyto hvězdy: František "Ringo"
Čech, Jaroslav Sypal, Uršula Kluková, Ester Ládová, Jiří
Halekal, Petr Martinák, Veronika Hůlová a další.

KLUBY DŮCHODCŮ
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
Program:
10. 9. - začínají kurzy NJ, AJ
11. 9. - zahájení cvičení
12. 9. - 13.30 - hudební středa
13. 9. - cvičení kurzy
19. 9. - 13.30 - receptář
26. 9. - 13.30 - společenské hry
KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 2. 9,
16. 9. a 30. 9. 2007 od 14.00 hod.
Zahájení kurzu angličtiny a ruštiny - pro začátečníky, seniory od září.
Kontakt: 577 437 605 každou středu či čtvrtek 13 - 17 hod.
KLUB DŮCHODCŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin
(aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stolní tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
9. a 23. září 2007 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
DOBRÝ SWING S VÁCLAVEM
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka BIG BAND ZLÍN,
připravil na den 28. 9. 2007 koncert populárních tanečních
melodií, k příjemné pohodě svátečního dopoledne. Uskuteční
se od 10 do 12 hodin na podiu na náměstí Míru ve Zlíně.

Vstup do střediska je zdarma
10. 12. - Velké kino Zlín - SCREAMERS - populární travesti
skupina ve svém novém "Vánočním speciálu".

MATEŘSKÉ CENTRUM
Ukázkové hodiny v září:
4. 9. v 9.00 - angličtina pro maminky / mírně pokročilé /, vede S. Máčalová.
11. 9. v 10.00 a v 15.00 - angličtina pro rodiče s dětmi do
6 let, vedou manželé Venterovi.

AGENTURY
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 538, Malenovice, tel.: 728 362 386,
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
15. 9. 2007 Areál VLW Podhradí Malenovice
JEDNOU BUDEM DÁL
2. ročník festivalu spirituálů, tradicionálů, sborového
zpěvu od klasiky po jazz.

AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz
Sportovní hala Novesta Zlín
27. 9. 2008, začátek 20.00
ANETA LANGEROVÁ - "Aneta Tour 2007"
PŘIPRAVUJEME:
1. 11. Pražský výběr
23. 11. Chinaski
29. 11. Hana Zagorová
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
9. 9. - BURZA HOBBY EXOTIKA
Hadi, ještěři, štíři, ale i orchideje, bromélie a masožravé rostliny - to vše najdete na terarijních trzích. Součástí akce je
i bezplatná veterinární poradna
15. 9. - 24HODINOVÝ TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Klášterní budova Regina
Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193,
e-mail: centrum.zlin@volny.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12,
St 8 - 12 a 14 - 16, Čt 8 - 12 a 16 - 18,
Pá 8 - 12 h;
inzertní služba, půjčování knih a kazet, přihlášky na kurzy,
akce a do poradny.
Rodinná poradna (konzultace vedou odborní spolupracovníci centra) psychologická, rodinně-právní, poradna přirozeného plánování rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče, kurzy přirozeného plánování rodičovství - ve školách i jinde dle domluvy, info v kanceláři.
Příprava snoubenců (pro snoubence a případně i pro mladé
manžele): cyklus sedmi setkání - vždy přednáška a práce
v malých skupinkách pod vedením manželských párů; v naší kanceláři se průběžně můžete hlásit na kurz, který se
uskuteční během října a listopadu.
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Září v kultuře
První a poslední setkání budou v sobotu 13. 10. a 8. 12. v čase 9.00 - 12.00 hod, ostatní ve čtvrtek 18. 10., 1. 11., 15. 11.,
29. 11. a 6. 12. v čase 16.30 - 18.30 hodin, hlaste se prosíme předem v naší kanceláři.
Program: 1. Vzájemná očekávání muže a ženy; 2. Rodiče,
přátelé a my; 3. Komunikace, konflikty a odpuštění; 4. Víra,
důvěra a vztah k Bohu v manželství; 5. City, pozornosti, sexualita; 6. Plánování rodiny; 7. Děti a my.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
Maminky se scházejí 1x za týden nebo 14 dní, vždy v době od
9.00 do 11.00 hod.
Klub maminek Zlín - 1. a 3. čtvrtek v měsíci v sále Centra
na Divadelní 6
20. 9. Zahájení - seznámení s novými maminkami, zážitky
z prázdnin, plány na další rok...
Klub maminek Zlín-Velíková - každé pondělí ve staré škole
Velíková
10. 9. Sdělování dojmů z prázdnin
17. 9. Výroba dráčků - maminky z pytloviny, děti papírové
24. 9. Výroba podzimních věnců
Klub maminek Zlín-Štípa - 2., 3. a 4. úterý v měsíci v prostorách kláštera ve Štípě
11. 9. Vítáme nové maminky, povídání o prázdninových zážitcích
18. 9. Cvičení při hudbě - ukázková hodina (možnost navštěvovat kroužek ve Štípě)
25. 9. Výšlap do Lukova - od zastávky "Štípa - Na Vyhlídce"
Dále máme kluby maminek ve Fryštáku, Hvozdné, Lukově,
Bohuslavicích a Otrokovicích, programy jsou ve vývěskách.
Klub osamělých maminek: termíny budou upřesněny
Modlitby matek - setkání pro maminky a babičky: zpravidla
2. čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hod, kaple ve 3. poschodí na
Divadelní 6. V září bude setkání výjimečně až 20. 9.
Cvičení žen s hudbou: pondělí a středa 19.30 - 20.30 hodin v Orlovně Zlín na Štefánikově ul. První cvičení se uskuteční 24. září.
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: úterý 18 - 19 hodin, tělocvična 9. ZŠ na Štefánikově ulici (změna vyhrazena).
První cvičení bude 18. září.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9.00
a 10.10, úterý 9.00 a 10.10, středa 9.00 a 10.10, čtvrtek
15.30 hodin v Orlovně na Štefánikově ul. Cvičení bude zahájeno ve druhé polovině září, hlaste se co nejdřív v naší kanceláři.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16.00 - 17.30,
1x za 14 dní, Divadelní 6, od 17. 9.
Angličtina: v úterý v 9.00 mírně pokročilí, v 10.00 nejpokročilejší, v 11.00 úplní začátečníci, Divadelní 6. Přihlaste se
předem v naší kanceláři.
Kluby seniorů:
Klub seniorů Zlín - vždy 3. středa v měsíci od 16.00 na
Divadelní 6
Klub seniorů Bohuslavice - první pondělí v měsíci od 16.00
na obecním úřadě v Bohuslavicích
ZVEME VÁS NA AKCE
Exercicie pro ženy středního věku s MUDr. Jitkou
Krausovou se uskuteční od 10. do 16. září v poutním domě
Stojanov na Velehradě. Začínáme v úterý večeří, končíme
v neděli obědem. Můžete se přihlásit v naší kanceláři.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, www.zas.cz,
e-mail: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937
Úterý 4. září 2007 17 - 22 hodin
Herní klub ALBIREO
Deskové hry pro všechny věkové skupiny.
Vstupné 20 Kč
Pátek 21. září 2007 v 18 hodin
Přednáška:
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: "Velký třesk v laboratoři"
aneb Co nám řekne největší urychlovač o nejranějších obdobích našeho vesmíru
Dokončení největšího urychlovače LHC, který se dokončuje
v evropské laboratoři CERN nedaleko Ženevy, nám přinese
úplně nové poznatky o struktuře hmoty. - Vstupné 40 Kč
VÝSTAVY:
Grand Prix Obce architektů
Výstava významných realizací dokončených do ledna 2007.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 1. 9. 2007 v 17 hodin
a je na ni vstup volný. Výstava potrvá do 3.10.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí
v pondělí, středu a pátek od 20.00 do 22 hodin.
Pozorování mimo uvedené dny pouze pro skupiny je možno
domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Kroužky mladých astronomů:
Informační schůzka zájemců o kroužky mladých astronomů
proběhne v pátek 21. září v 17 hodin na hvězdárně. Roční
kurzovné 500 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní
čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.
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SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
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
7. 9. a 21. 9. 2007 - 19.00 - 23.00 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let, účast dětí mladších 14 let není vhodná
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.
Ve šk.roce 2007/2008 budou opět probíhat zájmové kroužky.
Veškeré informace a přihlášky obdržíte na recepci klubu.
Zájmové kroužky:
- Malá schola ( hudebně dramatický kroužek )
- Rukodělný kroužek pro děvčata
- Kouzelnický
- Keramický
- Kytara
- Malá kopaná
- Modelářský
- Středověký chlapci
Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse
Út 9.00 - 11.30 hod.
Kavárna
St 8.30 - 11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení
a nealkoholické nápoje.
Opět bude pro dospělé nedělní kavárna, cvičení pro ženy,
malá kopaná, volejbal, keramika, sbor - viz nástěnky .
FESTIVAL POD VĚŽÍ 2007 - (4. ročník)
21. - 23. 9. 2007

TANEČNÍ ŠKOLY
HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
Nabízí pohybovou výuku pro předškolní děti v těchto oborech:
A. Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti od
3 do 7 let
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace
3. Tančíme s Jasmínou - od 4 let, orientální motivace
4. Cat - od 4 do 8 let, aerobic, taneč. průprava, skladby, dramatika
B. Sportovní - KOCOUŘI - pro děti od 4 do
8 let. Novinka!
C. KORÁLEK - Pohybová miniškolka - pro děti od 3 do 5 let
pro děti, které se nedostaly do MŠ - v dopoledních hodinách - ucelený vzdělávací program pro MŠ v pohybu.
Zápis od 23. 8. na tel. 607 606 928, podrobnější informace
- www.kotata-zlin.cz
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528,
www. medilkovi.cz

!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami.
Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 12-17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP-HOP, STREET DANCE
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Zve na pravidelné kurzy orientálního tance pro děti, začátečnice a pokročilé na různém stupni v budově Business line,
Lorencova 3791, Zlín.
Přihlášky na telefonu 608 751 645.
TANEČNÍ ŠKOLA APHRODITÉ
Zápis do kurzů orientálního tance s JASMINOU
UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA V PÁTEK 14. 9. 2007 na
16.30 hod. a 18.30 hod. Dům kultury Gahurova 5265, místnost č. 230.
Kontakt: Jitka Svobodová - Jasmina
tel. 776 009 097, e-mail: jasmina.jesri@centrum.cz,
www.aphrodite.cz
TANEČNÍ KLUB DREAMS COUNTRY ZLÍN
Pořádá nábor nových členů:
26. 9. 2007 od 20 h v Domě kultury Zlín (v přízemí diskotéka Flip), dveře č. 327. Vítáni budou všichni, kdo se umí pohybovat v rytmu a chtějí se naučit irské, mexické, staropražské, moderní i klasické country tance.
Kontakt: www.dreams.cz, 607 690 850, info@dreams.cz
VALAŠSKÝ SOUBOR KAŠAVA
Přijímá do své taneční přípravky nové členy, a to již od čtrnácti let.
Zkoušky probíhají ve školním roce každý pátek od 17.30 na
ZUŠ Zlín na Štefánikově ulici.
Přihlášky je možné zasílat na adresu Valašský soubor
Kašava, Štefánikova 2987, 760 01 Zlín, e-mail: info@kasavasplk.cz, nebo přímo na zkoušce souboru.
PH CREW
Tel.: 777 817 722, e-mail: amyamya@seznam.cz
TANEČNÍ ŠKOLA ZABÝVAJÍCÍ SE STYLEM HIP-HOP.
(house, lock, poppin, new style, krump, r'n'b')
OBSAHUJE 4 SLOŽKY:
A - profi (15 let a více)
B - pokročilí (12 let a více)
C - začátečníci (12 let a více)
D - junioři (6 - 11 let), dle zájmu
VYSTOUPENÍ, ÚČAST NA BATTLECH, PŘÍPRAVA NA
SOUTĚŽE.
Přijmeme lektora/lektorku. Dle zájmu nás kontaktujte!
Zápis do složek na nový školní rok proběhne od 1. 10. do
30. 10. 2007
Nutno kontaktovat.
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
manželů Felcmanových
Informace a přihlášky celoročně na www.tkfortuna.cz
Tel.: 608 831 203, 776 771 323, 577 222 028
radek.felcman@tkfortuna.cz
Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé mezinárodní licence a Mistři republiky.
ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZONU 2007/2008
Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež
Začátečníci a pokročilí, možnost pokračování v soutěžním
společenském tanci. Za jeden kurz až 20 tanců a 50 figur
v bezkonkurenční kvalitě v regionu. Lektoři tanečníci mezinárodní třídy (Čepkov, Jižní Svahy).
Taneční hodiny pro dospělé (začátečníci a pokročilí)
Nejnavštěvovanější taneční v příslušných věkových kategoriích v regionu. Výběr ze čtyř skupin.
Minitaneční pro základní školy
Taneční průprava a rytmika hrou.

TANEČNÍ KURZY PODZIM 2007
ZÁPIS V ZÁŘÍ DENNĚ OD 12 DO 16.30 HOD.

Sportovní společenský tanec od 4, 8 a 12 let
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní
společenský tanec. Profesionální vedení. Široká základna.

Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR

Salsa - Vaše nová vášeň (VELRYBA MUSIC BAR Zlín) Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.

ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20
tanců, novinky, (jedna lekce 3 vyučovací hod.), stolování, etiketa v praxi !!! SKUPINOVÉ SLEVY !!! Slevové kupony na
oblečení pro naše žáky.
Základní školy - Předtaneční výchova

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

KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP,
mažoretková skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli, tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté.
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, věk 8
- 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachata ad., pro
všechny věkové kategorie - základní - pokračovací

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝSTAVA VE VÍCE ETÁŽÍCH
(v pracovní dny 7 - 17 hod.)
3. 9. - 27. 9.
Ekologické zemědělství ve Zlínském kraji
Fotografie Martina Davidova z Ekocentra Čtyřlístek budou
vystaveny ve 3. a ve 14. etáži. Ve 3. etáži pouze do 7. 9.

Září v kultuře
VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI
(v pracovní dny 7 - 17 hod.)
10. 9. - 21. 9. Zajímavá místa v mém okolí aneb kam bych
pozval kamaráda z ciziny
Prezentace dětské výtvarné soutěže Regionu Zlínsko.
24. 9. - 12. 10. Sny o zemi a vesmíru
Fotografie od slovenského hendikepovaného
Miroslava Chebena.

umělce

EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.
(denně do 22 hod, pokud není v budově uvedeno jinak.)
EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje také o satelitních městech baťovského impéria. V etáži je umístěna obnovená busta zakladatele
moderního Zlína - Tomáše Bati.
(v pracovní dny 7 - 17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.

DOMINO
Sídlo: Santražiny 4224, Zlín
Tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz
Baby DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
Družstevní ulice - areál MŚ - Tel.: 737 675 844
Přijímáme přihlášky na následující služby:
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší
Všeználkova miniškolka - děti od 2 let
Hrátky s angličtinou - od 1 roku dítěte
Hlídání dětí od 1 roku
Klubíčko - správný psychomotorický rozvoj dítěte od 1 roku
Masáže a cvičení kojenců a batolat - od 6 týdnů
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradenství@idomino.eu
Služby:
herna, odborná knihovna, pc učebna, internet
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO,
tel. 603 508 153
Zápis na nový školní rok 2007/2008 se uskuteční ve
dnech do 7. 9. 2007
Své děti můžete přihlásit do pohybových kurzů pro děti od 3
let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, pohybová a taneční výchova pro nejmenší děti...)
KLUB PRO DĚTI, tel. 604 151 941
CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT,
tel. 603 508 153
Zápis do kroužků na nový školní rok 2007/2008 se uskuteční ve dnech do 7. 9. 2007
Kroužky: floorbal (děti od 4 let a výše), výtvarný (děti od 4
let a výše), keramický (děti od 4 let a výše), Správňáci sportovní klub pro kluky od 4 let a výše.
Děkujeme za podporu statutárnímu městu Zlínu - fondu
mládeže, kulturnímu fondu a sociálnímu fondu!

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Zlínská zoologická zahrada je otevřena každý den v roce.
Během letního období mohou návštěvníci využívat ke vstupu
do zoo obou pokladen - hlavní i sezonní. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. Z přírůstků se můžete těšit např. na malou vikuňu, mláďata plameňáků či na
nejnovější přírůstek v tropické hale - tři mláďata sladkovodních rejnoků, trnuch skvrnitých.
Nová tropická hala Yucatan stojí určitě za vidění. Spatřit zde
můžete stromového mravenečníka, lenochody, drápkaté opičky či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků. Tropická hala
je otevřena každý den včetně víkendů.
Také během září je pro návštěvníky připravena oblíbená služba "Představujeme naše zvířata". Na celkem devíti stanovištích vám nabídneme informace nejen o biologii zvířat, ale také o chodu zahrady. Povídání probíhá vždy souběžně
s krmením. Řídí se dle daného časového harmonogramu a těšit se na ně můžete každý víkend a také o státních svátcích.
Otevírací doba (duben - září):
areál zoo 8.30 - 18.00 h,
pokladna: 8.30 - 17.30 h

Otevírací doba zámku Lešná:
všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 16.00 h
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 16.00 h

Osobně, bez nutnosti se objednat, možnost anonymity, zaručena mlčenlivost.
Možný též telefonický nebo e-mailový kontakt.

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

Nabídka RODINNÉ MEDIACE - je to neformální metoda rychlého a mimosoudního řešení konfliktů, například v případech rozvodové a porozvodové situace, dohody o výchově dětí
apod. Objednávky i telefonicky, e-mailem.

KULTURNÍ AKCE:
9. 9. 2007 Den Afriky - přivítání školního roku
U příležitosti zahájení školního roku proběhne ve zlínské zoo
zábavný den pro všechny dětské návštěvníky. Kromě soutěží
o zajímavé ceny se můžete těšit na oslavu 10. narozenin našich žiraf Rothschildových - samce Batara a samice Kamily.
21. a 28. 9. 2007 Večerní lampiónové prohlídky
Na čtyřech stanovištích - u lachtanů, tučňáků, žiraf a slonů,
budou po celý večer (od 19 h do 21 h) k dispozici pracovníci
zahrady se zajímavými informacemi o chovaných zvířatech.
Ti, co si zapomenou vzít lampion, si budou moci celou lampionovou soupravu zakoupit při vstupu do zoo. Večerní prohlídky proběhnou i v říjnu, a to 5.10. a 12.10.
23. 9. 2007 Dětský den s Mattelem
Celý dětský den se ponese v duchu nové panenky Barbie,
která žije na ostrově spolu se zvířátky. Pro děti bude nachystána keramická dílna, malování, živé divadlo či nejrůznější setkání se zvířátky. Ceny do soutěží věnuje firma
Mattel.
30. 9. 2007 Světový den zvířat - Seiferos v ZOO Zlín
Při příležitosti oslav Světového dne zvířat zavítá do zlínské
zoo již potřetí populární sokolnická skupina Seiferos. Kromě
ukázky výcviku dravých ptáků Vás naposledy v tomto roce
pozveme na komentovaná krmení zvířat. V tento den se také
uskuteční přátelské setkání sponzorů zlínské zoo.

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín,
Podlesí IV/5302, Zlín
Tel.: 577 240 036, +420 737 504 258,
e-mail: chp.zlin@charita.cz
Čtvrtek 6. 9. v 17.00 hodin slavnostní otevření výstavy "Náš
malovaný svět" - výtvarná dílka žáků ZŠ praktická a ZŠ speciální, Středová JS Zlín. Slavnostní podvečer zahájí ředitelka
školy a výtvarnice PaedDr. Věra Valášková.
Výstavu mohou návštěvníci pracoviště Podlesí zhlédnout do
3. října 2007
Sobota 8. 9. v 18.00 hodin Chrám Narození Panny Marie
ve Štípě - benefiční koncert duchovní hudby v podání smíšeného pěveckého sboru CANTICUM CAMERALE pod taktovkou renomovaného dirigenta Eduarda Tomaštíka. Výtěžek
z koncertu bude Nadací Divoké husy zdvojnásoben ve prospěch Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín.
Pátek 21. 9. v 15.00 hodin Barvy podzimu - cimbálová muzika, dechová hudba, taneční vystoupení, ukázka malby v plenéru, drobné občerstvení... Kulturní odpoledne určené seniorům a široké veřejnosti se uskuteční v zahradě střediska
Domovinka, ulice Zálešná I/3222 (za objektem Drofa). V případě nepříznivého počasí může být program upraven.
Pátek 21. 9. v 17.30 hodin " P o e z i e" . Zveme na Podlesí
IV všechny příznivce a milovníky poezie k volnému setkání
s možností vlastní prezentace.
KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU NA PODLESÍ IV
Úterý 11. 9. v 17.00 hodin "Můj svět v barvách" - malování na hedvábí. Z kapacitních důvodů se této lekce může zúčastnit pouze zaregistrovaný zájemce, který se přihlásí a obdrží instrukce na mobilu: 724 366 644.
Úterý 25. 9. v 17.00 hodin "Twist Art" podzimní aranžmá.
Cena pouze za materiál.
Změna programu vyhrazena!
Prodejna otevřena:
PO - PÁ od 10 do 19 hod., SO od 10 do 14 hod.
Cukrárna, Kavárna, Galerie otevřena:
PO-PÁ od 10 do 20 hod., SO od 10 do 14 hod.
NE od 14 do 20 hod.
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.
Provoz Chráněného pracoviště Charity Zlín podporuje statutární město Zlín a drobní dárci. Děkujeme!

PORADNA PRO RODINU
U náhonu 5208, tel. 577 210 809
e-mail: poradna.zlin@volny.cz, www.poradnazlin.cz
KURZ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Je zaměřen na zdokonalení v partnerské komunikaci, vhodný
i pro osamělé s problémem při navazování vztahů. Podzimní
běh kurzu začíná 18. 9. 2007. Celkem 8 setkání se koná každé úterý od 16.00 do 17.30 hod.
Každou první středu v měsíci od 15.30 hod. problematika
DOMÁCÍHO NÁSILÍ.

SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených
dětí a mládeže "Chceme žít s vámi".
Integrované centrum Slunečnice, tř. Tomáše Bati 1276,
760 01 Zlín, tel.: 577 434 602, 577 019 912
fax: 577 019 913, www.slunecnice.us
Od září 2007 se na Vás po prázdninách opět těšíme v chráněných dílnách v Integrovaném centru Slunečnice, které jsou
Vám každé úterý od 14 do 17 hodin k dispozici. Můžete se
podívat, jakým způsobem pracujeme, vyzkoušet si pletení
stromečku, malování na sklo či vyrobit vlastní keramiku aj.
Program: 4. 9. malování na sklo, 11. 9. keramika, 18. 9.
stromečky štěstí, 25. 9. věnce hojnosti

FESTIVALY
3. ročník festivalu pěveckých sborů "Zazpívej, slavíčku"
ve Zlíně ve dnech 14. - 16. září 2007.
Pátek 14. září - Zahajovací koncert v 19.00 hod.
v Evangelickém kostele ve Zlíně
Sobota 15. září - Galakoncert v 19.00 hod. v Domě umění ve
Zlíně.
Neděle 16. září - Koncert duchovní hudby ve 14.30 hod. Poutní kostel Panny Marie ve Štípě.
2. ročník festivalu spirituálů, tradicionálů, sborového
zpěvu od klasiky po jazz - 15. 9. 2007 - Areál VLW
Podhradí Malenovice
JEDNOU BUDEM DÁL
Kromě místních sborů akci doplní hosté: Svatý pluk (Uherské
Hradiště), Free voices (Prešov), Irena Budweiserová (Sólistka
Spirituál kvintetu), Lee A. Davison (USA, Praha), americký
jazzový a bluesový zpěvák
4. FESTIVAL POD VĚŽÍ
ŠPIČKA ČESKÉ A SLOVENSKÉ GOSPEL MUSIC OPĚT VE
ZLÍNĚ. FESTIVAL POD VĚŽÍ 2007 začíná v sobotu 22. 9. ve
14.00 hodin před kostelem na Jižních Svazích (bližší program uvnitř magazínu).

NADACE T. BATI
27. září - Prezentace mladých umělců - ,,To nejlepší
z Moravy". Koncert začíná v 19.00 hodin a koná se ve vile
Tomáše Bati.
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 pokročilí. Výuka zahrnuje praktické využití Outlook,
nadstandardní využití Wordu - hromadná korespondence,
zarážky, tabulátory, speciality textu, složité tabulky.
Rozšíření Excelu - funkce, komentáře, vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit (vzestupně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Na Malé scéně, ZUŠ Zlín, Štefánikova 91
Tel.: 577 432 079, 777 019 109
Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky
FK Charlie připravil pro všechny zájemce bez rozdílu školy
nebo věku cyklus osmi filmů - každou třetí středu v měsíci
v 17.00 hod. na Malé scéně.
Středoškoláci budou mít možnost získat přihlášku již v září
v kanceláři svých škol, na základě které obdrží permanentku
na všechny filmy.
Zájemci mimo střední školy si mohou permanentku opatřit
v kanceláři FK Charlie na Benešově nábř. 1739 (telefonní číslo: 577 432 079).
Cyklus zahájíme 17. 10. filmem VB/USA 2005
MATCH POINT - HRA OSUDU.
Bližší informace - www.jazzdoregionu.cz
FK Charlie zahájí sezonu ve středu 3. 10. filmem
ANGEL
v režii F. Ozona - 19.30 hod., Malá scéna.
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Září v kultuře
RŮZNÉ
SEMINÁŘ SE SIMONOU KRÁLOVOU
Ovlivňují karty váš život, nebo život karty? Seminář se
Simonou Královou se koná v sobotu 20. října od 10 hodin
v hotelu Lázně Kostelec. Bližší informace na tel. 777 893 315.
NOVÉ DĚTSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Ul. Ševcovská 3358/8, Zlín
Nabízí: cvičení rodičů s dětmi, od 6 m do 6 let, 3,5h dopolední program pro děti bez rodičů od 2 do 5 let, ateliér pro šikovné děti - výtvarný kurz od 3 do 10 let, hudební školička
od 3 do 10 let.
Dětská herna Po - Pá 9 - 19 hod., So - Ne 14 - 19 hod. Hlídání
dětí, víkendové programy, příjemné posezení s občerstvením.
Kontakt: tel. 605 405 122, 739 066 167.
ANGELICA STUDIO
13. 9. Lékařská poradna - MUDr. Antonín Minařík, hodnocení zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních orgánů
17. 9. J. Polepilová, řešení zdravotního stavu na tělesné i duchovní úrovni (diagnostika přes automat. kresbu)
20. 9. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy,
detoxikační programy
24. 9. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování duševních a fyzických problémů metodou návratu do minulých životů
Masáže - klasické, relaxační, aromatické
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské a tibetské medicíny. Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali), tel. 731 127 170,
e-mail: jindra.muzna @o2active.cz
KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Alexandra Dubská - terapie, poradenství, konstelace
Kontakt: tel. 577 657 520, 776 698 871
LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE
Léčí bez léků, bez operace a bez poškození celý organizmus
a řeší všechny nemoci. Zasvěcuje kdykoliv, individuálně do
Reiki I., II. i III. st., certifikát a učební materiál. Informace
a objednávky denně. Kontakt: tel. 776 356 092
SVAZ DIABETIKŮ INFORMUJE
Plavání diabetiků začíná 6. září 2007 od 17.00 do 18.00
hod. Plocha na plavání vyhrazena pro členy Svazu diabetiků
ČR, snížený poplatek na plavání. Sraz vždy v 16.40 - 16.50
hod. v horní hale plaveckého areálu.
Edukačně - rekondiční pobyt DIA
Od 13. 10. do 23. 10. 2007 v RRS Jelenovská. Přihlášky do
10. září 2007. Kontakt: 577 436 637 po 19. hod.
Setkání diabetiků - členské schůze
Schůze se konají v "Domě seniorů a zdravotně postižených"
na sídlišti Podhoří ve Zlíně. První setkání v pondělí 24. 9.
2007, od 15.30 hod. - Syndrom bolesti, léčba...
Kontakt: Jana Wintrová, tel. 577 195 110 nebo 577 436 637
/po 19. hod./
JÓGA, TCHAI-ČI PRO MUŽE A ŽENY
Pokud chcete udělat něco pro své zdraví, přijďte si zacvičit na
Integrovanou střední školu (bývalý internát nad Interhotelem
Moskva), věk nerozhoduje.
Cvičení je každé pondělí 19.00 - 20.30 hod. - tchai-ťi (J. Wolfová), úterý 18.00 - 19.30 hod.- jóga (L. Jadrničková), středa
16.30 - 18.00 - jóga (R. Váňová, L. Skybová).
Kontakt: tel. 577 437 414
KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY
Od 10. 9. 2007 ve Zlíně opět oblíbené konverzační kurzy
němčiny a angličtiny s rodilým mluvčím. Dopolední a odpolední výuka. Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo tel. 577 218 290, 728 961 836.
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Pravidelné kurzy pro začátečnice, mírně pokročilé, pokročilé.Od září nové kurzy pro začátečnice! 1. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA 14. 9. 2007 v 18 hod ve STUDIU TYA na
Santražinách. Počet mít omezen, rezervujte si proto včas
místo! Přihlášky a informace na tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz, www.orientalnitance.com
ESTETICKO-POHYBOVÉ KURZY
ZÁPIS do esteticko pohybových kurzů (aerobik, hip hop, pódiové skladby, závodní aerobik, hudební kurzy) pro děti 4-16
let, 3.-7. 9. 2007 denně 10-18 hod.
Kontakt: Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, 760 01 Zlín,
tel.: 577 432 079,
e-mail:stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info
ALENIA
Chcete ve svém životě něco změnit? Máte problémy ve vztahu, sami se sebou, se svou sebeúctou, penězi, v práci, se studiem jazyka a chcete to řešit? Přijďte na SEMINÁŘ SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ ve Zlíně ve dnech 22. - 23. 9.
2007.
Přihlášky a bližší informace: www.alenia.cz, tel. 737 927 271,
email: poradna@alenia.cz
RELAXAČNÍ POBYT VEDOUCÍ K HARMONII TĚLA, DUCHA A MYSLI, 5. - 7. 10. 2007, horská chata Oneness, cent-
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rum Hostýnské vrchy. Budeme meditovat, cvičit, hrát si, rozvíjet svou intuici, povídat si o životě a taky se půjdeme projít
do krásné přírody.
Přihlášky a bližší informace: www.alenia.cz, tel. 737 927 271,
e-mail: poradna@alenia.cz
POUŤ VE ŠTÍPĚ
Hlavní pouť 8. - 9. září 2007 začíná 8. 9. v 10.00 hod. mší
svatou pro děti, 12.00 - 16.00 hod. zábavný program pro děti, v 18.00 hod. benefiční koncert pro Charitu Zlín. V neděli
začíná mše svatá v 7.00, 8.15, 9.30 a 11.00 hod. V 15.00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.
MARLIN B&V
Pořádá kurz účetnictví od 24. 9., základy obsluhy PC a odborné PC kurzy od 1. 10., kurz sociální pracovník od 2. 10.
2007. Kontakt: tel. 577 221 540, www.marlin.eu
KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Pomáhá lidem řešit fyzická i psychická onemocnění, stresy,
závislosti, problémy ve vztazích, pochopení sama sebe aj.
Poradenství, terapie, masáže s ošetřením Světlem.
Kontakt: Kolaříková Šárka, tel. 605 584 541
KLUB JÓGY
Nabízí účinné cvičení specializující se na zlepšení jak tělesného, tak duševního zdraví.
Zahájení v úterý 11. 9. 2007 v MŠ Prštné (za Intersparem
přes most, naproti Sokolovny) 16.30 - 17.45 hod. a 18.00 19.15 hod.
Kontakt: tel. 605 731 844
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá dne 13. 9. v 17.00 hod. na fakultě
Univerzity T. Bati veřejnou přednášku "Desatero přikázání
a moderní člověk". Přednáší pan Jaroslav Kyjonka.
Kontakt: Milada Nagyová, tel. 775 101 999
EZOTERICKÝ KLUB
ve Zlíně, tř. T. Bati 3772 (proti zast. MHD Věžové domy), zve
na 4. 9., 11. 9. a 25. 9. v 17.30 - Setkání lidí, kteří chtějí se
sebou "něco"dělat, v 18.30 transmisní nebo jiná meditace.
Dne 21. 9. v 18 hod - Galerie života - vzdělávací cyklus Ilmíry
Vítkové - skupinová terapie. Kontakt: tel. 731 109 568
KRUH PRO DUCHOVNÍ POMOC V ŽIVOTĚ
Promítání filmu o B. Gröningovi v kinosále PSG na Zarámí
4077 ve Zlíně.
1. 9., 15. 9., 29. 9. 2007 od 13 do 20 hodin (2 přestávky, občerstvení)
Vstup volný, dary vítány.
Rezervace: tel. 721 975 186, 724 353 998 od 17 do 22 h
2. 10. od 17.30 do 19.30 h - informační přednáška
Kruh přátel Bruno Gröninga
LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU
Hodiny společenství se konají dne 11. 9. 2007 od 17.00 do
20.00 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, č. učebny
315 B.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
SPOLEK INTEGRÁLNÍ JÓGY
Sri Chinmoy centrum Zlín pořádá 25. 9. v 19 hod. na ZUŠ
Štefánikova 91 přednášku na téma vnitřní mír a harmonie,
skrytá vnitřní síla, pozitivní myšlení, poznání smyslu života.
Přednáší Satyaki Perlick z Vídně. Dne 27. 9. v 19 hod. spolek
pořádá koncert meditativní hudby. Na obě akce vstup zdarma. Navazuje cyklus kurzů. Kontakt: tel. 605 231 433.
SPCCH - DIA ZLÍN - ZMĚNA!
Výbory i členská setkání nově v budově Centroprojektu, ul
Štěfánikova, kinosál. Setkání členů 26. 9. v 15.30 hod.
Cvičení diabetiků bude pokračovat od září vždy v úterý od
15.30 hod. v tělocvičně 9. ZŠ, ul. Štefánikova 2514.
Kontakt: 577 430 360, 606 500 330
CARUSELL
Škola kineziologie, systém USJK nabízí:
Semináře:
21. - 23. 9. 2007
"KARMICKÉ RODINNÉ KONSTELACE" - Zlín
5. - 7. 10. 2007 "7 PAPRSKŮ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA"
Meditační seminář - Sv. Hostýn
26.- 28. 10. 2007 "MOUDROST SVĚTLA", III. stupeň
Kineziologie Světla USJK - Zlín
Terapie: odstraňování bloků, závislostí, depresí, alergií, atd.
Autor a lektor: Helena Zavadilová, Mistr Kineziologie Světla
Kontakt: 577 657 319, 776 698 871, 755 332 319
POWER JÓGA
Kondiční cvičení nejen pro harmonické tělo. Od 12. září 2007
v tělocvičně ZŠ Štípa, každou středu v 18.00 hod.
Kontakt: 605 527 605
OSLAVA 100 LET SKAUTINGU
V sobotu 8. září 2007 od 10.00 hod. zveme všechny rodiče
a děti, skauty i neskauty každého věku do parku u knihovny
Fr. Bartoše ve Zlíně na "oslavu 100. narozenin skautingu".
Skautské táborové stavby a indiánské tee-pee, střelba z luku,
vysoké lanové překážky, luštění šifer, bodyart - malování prsty, staré skautské a indiánské hry, rytířské souboje.
Od 17.30 vystoupení kapel Jazzzubs, Bumerang, šermíři, tanečnice a na závěr poutavá ohňová show. Dáreček v podobě
skautského šátku pro každého návštěvníka.

JUBILANTI – ZÁŘÍ 2007
90 let
Dupalová Dobromila
Zaoralová Věra
Čermáková Jiřina

3. 9. 1917
24. 9. 1917
26. 9. 1917

91 let
Michalčíková Irena
Krumpolcová Marie
Stránská Ludmila

3. 9. 1916
5. 9. 1916
12. 9. 1916

92 let
Gavenda Zdeněk
Šteffková Ludmila
Vaňharová Božena
Hlaváčová Anděla

10. 9. 1915
12. 9. 1915
20. 9. 1915
23. 9.1915

93 let
Zemánková Vlastimila
Rusňáková Marie
Pekárková Jiřina
Morávková Marie
Verbergrová Františka

2. 9. 1914
4. 9. 1914
23. 9. 1914
27. 9. 1914
27. 9. 1914

94 let
Kučerová Aloisie
Winklerová Františka
Benedělová Josefa
Zapletalová Marie

3. 9. 1913
13. 9. 1913
27. 9. 1913
28. 9. 1913

95 let
Bobal Josef

29. 9. 1912

96 let
Žůrek Vladislav
Preuhslerová Anna

2. 9. 1911
21. 9. 1911

97 let
Směšná Marie
Kašpárek Václav
99 let
Turnová Hildegarda

4. 9. 1910
5. 9. 1910
12. 9. 1908

SŇATKY - ČERVENEC 2007
7. července
Roman Ernest, Eva Hrabalová (Zlín, Zlín)
Martin Vrchovský, Andrea Tůmová (Zlín, Zlín)
Ladislav Rysner, Magda Navrátilová (Zlín, Zlín)
Roman Mika, Marcela Štalmachová (Zlín, Zlín)
Jaroslav Kamenář, Ivana Svízelová (Zlín, Zlín)
Marian Šimo, Jarmila Frelichová (Plzeň, Zlín)
Michal Novotný, Kateřina Doležalová (Zlín, Chomutov)
Jiří Kučera, Markéta Tomášová (Brno, Zlín)
Petr Erneker, Gabriela Papežová (Zlín,Zlín)
Kamil Zetěk, Renata Šmalclová (Zlín, Zlín)
Daniel Christopher Snel, Marie Kouřilová
(Austrálie, Zlín)
Kurt Bartosch, Hana Holečková (Zlín, Zlín)
Jiljí Soušek, Lenka Pelčáková (Zlín, Tečovice)
Jan Kulička, Renata Tkáčová (Zlín, Zlín)
Patrik Štefek, Aneta Slováčková (Zlín, Zlín)
Martin Struhař, Kateřina Stará (Zlín, Zlín)
Jaroslav Šopík, Simona Lekešová (Zlín, Zlín)
Petr Kopčil, Helena Janošíková (Zlín, Zlín)
13. července
Richard Huf, Olga Eliášová (Zlín, Zlín)
František Tomanec, Alena Rusová
(Valašské Meziříčí, Zlín)
20. července
Petr Pekař, Jarmila Válková (Zlín, Zlín)
Miroslav Chyla, Marie Trunkátová (Zlín, Zlín)
Lukáš Reiskup, Simona Bobálová (Zlín, Zlín)
Vojtěch Bobka, Jitka Kovářová (Zlín, Zlín)
Petr Eliáš, Dana Krátká (Zlín, Zlín)
Ivo Rabel, Petra Sušinová (Zlín, Zlín)
Jakub Sova, Eliška Drábková (Praha, Zlín)
21. července
Michal Hromek, Iva Ondrová (Hodonín, Zlín)
Radek Kolář, Gabriela Pochylá (Zlín, Zlín)
Tomáš Škoda, Jana Březíková (Praha, Zlín)
Pavel Choutka, Jolana Krätschmerová (Jáchymov, Zlín)
Pavel Frýdl, Jana Bezděková (Zlín, Zlín)
Lukáš Doležal, Eva Hudečková (Fryšták, Zlín)
Martin Mikulka, Petra Ševčíková (Zlín, Zlín)
Vladimír Bartošík, Jarmila Hrubčová (Zlín, Zlín)
Milan Dřevojánek, Lenka Bulíčková (Zlín, Zlín)
27. července
Radomír Cetkovský, Lenka Mikesková (Zlín, Zlín)

Rozpočet statutárního města Zlína na rok 2007 – V. část
Vážení občané,
v tomto čísle magazínu pokračujeme v představování rozpočtu na
rok 2007 tak, jak jej schválilo Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání dne 29. března 2007. V pátém díle našeho miniseriálu Vás seznámíme s přehledem schválených jmenovitých akcí a dotací na rok
2007. V rámci provozních výdajů existuje celá řada dotací, příspěvků
a ostatních výdajů, které statutární město Zlín každoročně věnuje na
různé účely. V následujícím výčtu jsou uvedeny jmenovitě nejvýznamnější výdaje:
JMENOVITÉ AKCE NA ROK 2007 (v tis. Kč)
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Setkání podnikatelů

300
300

31 Vzdělávání
Projekt "Rozumíme si ?!"

581
581

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
1. máj
Cena města Zlína
Týden Alternativy

240
80
60
100

34 Tělovýchova a zájmová činnost
Zlín město dětí
Dětské zastupitelstvo

265
240
25

JMENOVITÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA ROK 2007 (v tis. Kč)
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Region Bílé Karpaty, (IČ: 70849153) - neinv. dotace
Part agency (IČ: 27218155) - neinv. dotace
Regionální rozvojová agentura (IČ: 45659176) - dotace
TSZ, s.r.o. (IČ: 60711086) - dotace na provoz vodovodů,
WC, tržišť
Region Zlínsko (IČ: 75040301) - neinvestiční dotace
Stavební fond
Ekofond OŽPaZ

3 849
50
200
400
2 580
480
103
36

22 Doprava
TSZ, s.r.o. (IČ: 60711086) - dotace na provoz měst. objektů
DSZO (IČ: 60730153) provozní dotace
Zlínský kraj (IČ: 70891320)
- příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2007

78 830
1 130
73 700

31, 32 Vzdělávání
MŠ U Dřevnice 206 (IČ: 71007792) - provozní příspěvek
MŠ Budovatelská 4819 (IČ: 71007270) - provozní příspěv.
MŠ Česká 4798 (IČ: 71007342) - provozní příspěvek
MŠ Dětská 4698 (IČ: 71006974) - provozní příspěvek
MŠ Družstevní 4514 (IČ: 71007369) - provozní příspěvek
MŠ Frant. Bartoše 107 (IČ: 71007024) - provozní příspěvek
MŠ Kúty 1963 (IČ: 71007661) - provozní příspěvek
MŠ Lázeňská 412 (IČ: 71007016) - provozní příspěvek
MŠ Luční 4588 (IČ: 71007351) - provozní příspěvek
MŠ M. Knesla 4056 (IČ: 71007407) - provozní příspěvek
MŠ Marián. nám. 141 (IČ: 71007008) - provozní příspěvek
MŠ Milíčova 867 (IČ: 71007261) - provozní příspěvek
MŠ Na vyhlídce 1016 (IČ: 71007491) - provozní příspěvek
MŠ Osvoboditelů 3778 (IČ: 71007695) - provozní přísp.
MŠ Podřevnická 405 (IČ: 71006991) - provozní příspěv.
MŠ Prostřední 3448 (IČ: 71007512) - provozní příspěvek
MŠ Santražiny 4224 (IČ: 71007393) - provozní příspěvek
MŠ Slínová 4245 (IČ: 71006966) - provozní příspěvek
MŠ Slovenská 1808 (IČ: 71007598) - provozní příspěvek
MŠ Slovenská 3660 (IČ: 71007652) - provozní příspěvek
MŠ Sokolská 3961 (IČ: 71007504) - provozní příspěvek
MŠ Na Vrchovici (IČ: 71006958) - provozní příspěvek
MŠ Štefánikova 2222 (IČ: 71007555) - provozní příspěvek
MŠ T. Bati 1285 (IČ: 71007521) - provozní příspěvek
MŠ tř. Svobody 835 (IČ: 71007741) - provozní příspěvek
ZŠ Dřevnická 1790 (IČ: 71008098) - prov. přísp.
ZŠ Komenského I. (IČ: 71008021) - prov. přísp.
ZŠ Komenského 78 (IČ: 71008047) - prov. přísp.
ZŠ Komenského II (IČ: 00402371) - prov. přísp.
ZŠ Křiby 4788 (IČ: 71008179) - prov. přísp.
ZŠ Kvítková (IČ: 00839329) - prov. přísp.

48 559
668
580
550
480
770
230
615
270
1 120
645
306
630
200
1 300
230
220
628
290
800
190
460
250
425
285
663
2 200
2 450
2 200
2 200
3 500
2 000

4 000

ZŠ Mikol. Alše 558 (IČ: 71008144) - prov. přísp.
ZŠ Nová cesta 268 (IČ: 7108161) - prov. přísp.
ZŠ Okružní (IČ: 46307745) - prov. přísp.
ZŠ Slovenská 3076 (IČ: 71008012) - prov. přísp.
ZŠ Štefánikova 2514 (IČ: 71008080) - prov. přísp.
ZŠ E. Zátopka (IČ: 71007997) - prov. přísp.
ZŠ tř. Svobody 868 (IČ: 71008110) - prov. přísp.
ZŠ Želechovice (IČ: 00839337) - prov. přísp.
ŠJ Hradská 5189 (IČ: 71007831) - prov. přísp.
ŠJ Kvítková 4338 (IČ: 71007814) - prov. přísp.
Cena primátora pro studenty UTB

2
1
3
2
1
2
2
2
1

070
800
596
685
800
850
000
080
399
909
15

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
MDZ (IČ: 00094838) - prov. příspěvek
MDZ (IČ: 00094838) - Setkání 2007 Stretnutie
Kraj. knihovna Fr. Bartoše (IČ: 70947422) - činnost
Kraj. knihovna Fr. Bartoše (IČ: 70947422) - nákup knih
Česká televize (IČ: 27383) - Den České televize
EMP MUSIC (IČ: 27704149) - Czechtalent Zlín 2007
FBM (IČ: 27673286) - neinvestiční dotace
FBM (IČ: 27673286) - Festival duchovní hudby
Vonica (IČ: 49156071) - Zlínské besedování 2007
Filmové ateliéry (IČ: 25648837) - Letní kino
FILMFEST (IČ: 26273365) - MFFDM
Camera Inkognita (IČ: 70942323) - Neznámá země
Klub kultury Uherské Hradiště (IČ: 00092100)
- Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině
Cena města Zlína
Kulturní fond

68 734
39 300
500
1 908
1 000
100
100
15 429
200
500
20
3 300
250

34 Tělovýchova a zájmová činnost
STEZA (IČ: 26270986) neinvestiční dotace
Dotace na provoz tělovýchovných zařízení
Dům dětí a mládeže Astra Zlín (IČ: 75833514)
- provozní příspěvek
Barum rally (IČ: 46965564) - neinvestiční dotace
"Dětem" (IČ: 25583611) - Zlínský Vorvaň
Plavecký klub Zlín (IČ: 49157540) - neinvestiční dotace
Dotace na provoz koupališť
Fond mládeže a tělovýchovy

41 469
16 600
13 500

20
100
6 007

1 500
400
100
50
700
8 619

35 Zdravotnictví
Medica Healthworld (IČ: 27661857)
- neinv. dotace na program národní spolupráce ve zdraví
Canisterapeutické centrum Zlín (IČ: 27015351)
- neinvestiční dotace
Fond mládeže a tělovýchovy
Fond zdraví

2 576
150
140
780
1 506

37 Ochrana životního prostředí
TSZ (IČ: 60711086) - dotace na provoz sběrných dvorů
a mobilní svozy
TSZ (IČ: 60711086) - dotace na třídírnu odpadů
ZOO Zlín a zámek Lešná (IČ: 00090026) - prov. přísp.
Příspěvek do sítě Zdravých měst ČR
Ekofond OMZ
Ekofond OŽPaZ

37 792

43 Sociální péče a pomoc
Hvězda (IČ: 70829560) - Seniorcentrum - Domov seniorů
Charita Zlín (IČ: 44117434) - Charitní ošetř. a peč. služby
Naděje (IČ: 00570931) - Dům pokojného stáří Zlín
Hvězda (IČ: 70829560) - Hospic Hvězda
Hvězda (IČ: 70829560) - Seniorcentrum - Dům služeb
Sociální fond
Handicap Zlín (IČ: 46277633) - Osobně asistenční služby
Charita Zlín (IČ: 44117434) - Charitní domov
ČČK Zlín (IČ: 00426326) - Azylové zařízení

13 520
1 200
1 550
1 450
1 300
1 500
4 720
900
850
50

7 000
5 000
24 400
50
231
1 111

55 Požární ochrana a integr. záchr. systém
Univerzita T. Bati (IČ: 70883521) SALVATOR - dotace na IZS
61 Územní samospráva a státní správa
Fond pro mezinárodní styky
CELKEM

30
30

192
192
295 551

Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
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ZLÍNSKÉ DIVADLO
PLNÉ UDÁLOSTÍ
Po parných červencových a srpnových
dnech, chvílích odpočinku a bezstarostnosti nastupuje měsíc září, ve kterém již
tradičně otevíráme novou divadelní sezonu. Vždy s napětím očekávanou divadelníky i diváckou veřejností. A protože jsme
si poslední dobou již zvykli na program
divadla bohatý na události, milá překvapení i vysokou kvalitu umělecké, provozní
a hospodářské činnosti divadla, otvíráme
novou 62. sezonu Městského divadla s vírou i nadějí, že naváže na umělecká díla
a hodnoty vytvořené v předešlých letech.
Právem je Zlín kulturním centrem regionu a zlínské divadlo v něm hraje nezastupitelnou roli nejen vytvářením vlastních inscenací, ale i prezentací zahraničních projektů. Už v září uměnímilovné
veřejnosti nabídneme v divadle zvlášť milého hosta, Ukrajinské národní divadlo
opery a baletu s baletním představením
Esmeraldy na motivy románu Victora
Huga - Chrám Matky boží. Stočlennému
tělesu baletu a orchestru Lvovského divadla se dostalo velkých ovací na evropských scénách, naposledy v Monaku
a Varšavě. Nepřehlédnutelné se jeví inscenace připravované do konce letošního roku, zejména legendární muzikál KABARET a slavný příběh lásky oslovující stále
nové generace ROMEO A JULIE W. Shakespeara. Dětská tvorba má své stálé
místo v dramaturgických plánech divadla,
a tak ČERVENÁ KARKULKA - pohádka
pro děti, rodiče a jejich rodiče - potěší děti i pamětníky. Pro větší děti a mládež přicházíme s nabídkou dobrodružného příběhu SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU. O třech dalších projektech připravovaných ve Studiu Z a Divadélku v klubu může každý divák získat informace
v měsíčních programech divadla, v brožurce předplatného, na internetových
stránkách divadla a dalších.
V podzimní části nové sezony si připomeneme významné výročí - 40 let od otevření nového kulturního stánku areálu budov Městského divadla Zlín, kdy budeme
mít příležitost vyjádřit respekt a úctu
k dílu, které vytvořily generace před námi.
Po zásluze bylo Městské divadlo Zlín prohlášeno za kulturní památku Ministerstvem kultury České republiky v roce
2000.
Rád využívám příležitosti oslovit čtenáře Magazínu Zlín a co nejsrdečněji právě
Vás pozvat k návštěvám domovského divadla. Věřím, že Vám nabídneme to, co od
dobrého divadla můžete očekávat!
Antonín Sobek,
ředitel Městského divadla Zlín

VE¤EJNÁ SETKÁNÍ
Se zástupci Rady města Zlína
a Magistrátu města Zlína
Mokrá, Zlínské Paseky 17. 9. 2007
v 18.00 hod. - jídelna Charity, Mokrá II.
Želechovice 15. 10. 2007 v 18.00
hod. - Základní škola Želechovice
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4. Festival pod věží
ŠPIČKA ČESKÉ A SLOVENSKÉ GOSPEL MUSIC OPĚT VE ZLÍNĚ
Už třikrát přinesli pořadatelé FESTIVALU POD VĚŽÍ důkaz toho, že křesťanská hudba nejsou jen varhany
a zpěvy v kostele. Stejně tak i v letošním ročníku
chtějí ukázat, že česká a slovenská
gospelová scéna
nezaostává
za
současnou
běžně hranou hudbou
v médiích.
Přes to, že
je obtížné
rok co rok
zvedat laťku
úrovně festivalu, podařilo se i v tomto roce dostat
do Zlína opravdovou špičku skupin
hlásících se k moderní křesťanské scéně v Česku i na Slovensku.
FESTIVAL POD VĚŽÍ 2007 začíná
v sobotu 22. 9. ve 14.00 hodin. V přehlídkovém programu, který bude probíhat na pódiu před kostelem na
Jižních Svazích, se přestaví skupiny

Andy & P. R. C. (SK), Boží šramot
(SK), Eliata (CZ), Michael (CZ),
MRRK (CZ), Oremus (SK), Shine (SK)
a Vocativ (CZ). Závěr večera ve 20.00
hodin - uvnitř kostela - bude patřit
koncertu úspěšného bratislavského
seskupení Richard Čanaky a FBI.
V neděli 23. 9. se už tradičně budou
účinkující podílet na doprovodu nedělních bohoslužeb v několika kostelích
ve Zlíně a blízkém okolí, což bude tečka za letošním FESTIVALEM POD
VĚŽÍ.
Bonusem čtvrtého ročníku je i to, že
celý program bude přímým přenosem
přes internet, satelit a kabelovou televizi (Karneval) přenášet TV Noe
(www.tvnoe.cz). Takže, pokud nebudete moci být osobně ve víru festivalu,
můžete jej alespoň sledovat ze svých
domovů.
FESTIVAL POD VĚŽÍ je jediná pravidelná open - air kulturní akce na
největším zlínském sídlišti a navíc nevyžaduje zakoupení si vstupenky na
žádnou její část. Celou akci finančně
podpořily město Zlín a Zlínský kraj.
Více informací na www.festivalpodvezi.cz
Radovan Výsmek

ZPRÁVA O MALÉ SCÉNĚ
Divadlo Malá scéna Zlín velmi
úspěšně zakončilo sezonu 2006-2007. V nově zrekonstruovaném
prostoru se pracovalo více než dobře. Vždyť nový Komorní sál, úžasný
svou variabilností, přímo vybízel
k divadelnímu naplnění. A tak jsme
pro děti přichystali sto polštářů, ze
kterých se pohádka jistě sleduje lépe
než z klasických sedaček. Nejen pro
to je pohádka Pipi Dlouhá punčocha
tak úspěšná, a má za sebou od své
premiéry 17. 12. 2006 více než 40
repríz. Také inscenace Blízkost v pokusech využila bezezbytku Komorní
sál elevací diváků ze dvou stran.
Klasickému jevišti pak patřila
Gogolova Ženitba, kterou jsme loňskou sezonu odstartovali. Na čtvrtou
premiéru sezony bylo potřeba, pro
svou náročnost, si chvíli počkat,
Šrámkův Stříbrný vítr jsme zlínským divákům představili společně
se zlínskou kapelou PASS, která
herce na jevišti živě doprovází. Po
tak velkém projektu by si divadlo zasloužilo celé prázdniny odpočívat.
My jsme ovšem nezaháleli ani
o prázdninách. Kromě účastí na několika letních festivalech, nutno
zmínit alespoň Jiráskův Hronov
2007, jsme připravili pohádku
O pejskovi a kočičce, která bude mít
premiéru 16. září 2007 v 15.30.
Do nové sezony 2007/2008 pro Vás
chystáme, kromě již zmiňovaných in-

scenací, spoustu nových zajímavých
projektů. Ať už to bude kabaret, další pohádky, komedie či vážnější inscenace.
V kavárně Café Malá scéna budou
nadále s pravidelností uváděna scénická čtení a večery poezie, věříme, že
se nám pro naše návštěvníky podaří
uspořádat i turnaje v Člověče, nezlob
se. Nebo si snad oblíbíte večery s promítáním starých grotesek či tematické večírky v pyžamech, červené barvě, pod maskou?
A také doufáme, že se rádi přijdete
podívat na některé představení hostujícího divadla Ungelt z Prahy, se
kterým jsme pro Vás dohodli dlouhodobější spolupráci a spolu s námi
budete sledovat herecký um takových
umělců, jako je Richard Krajčo, Zuzana Bydžovská, Vilma Cibulková,
Milan Kňažko, Miroslav Etzler, Oldřich Kaiser aj.
My všichni z divadla Malá scéna
Zlín se na Vás budeme těšit, stejně
jako obsluha naší kavárny Café Malá
scéna. Stačí pouze, abyste si nás našli a přišli.
Je naší milou povinností poděkovat
kulturnímu fondu Magistrátu města
Zlína za podporu, bez níž by naše divadlo nemohlo tak úspěšně pracovat.
Přejeme Vám krásný podzim a v nové sezoně 2007/2008 na viděnou
v divadle.
Divadlo Malá scéna Zlín

ENERGETIKA VE ZLÍNĚ
Město Zlín spotřebuje ročně
4 150 200 GJ tepla, 250 000 MWh
elektrické energie a 46 mil. m3 zemního plynu.
V roce 2004 byla v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií zpracovaná Územní energetická koncepce (ÚEK) s výhledem
na 20 let a v roce 2006 byl zpracován
Akční plán na období do roku 2010.
Oba dokumenty byly zastupiteli města schváleny a staly se tak podkladem pro nově se tvořící územní plán.
V ÚEK jsou zahrnuty i záměry projektu Energy in Minds. Cílem je splnění požadavku trvale udržitelného
rozvoje bez následného negativního
dopadu na životní prostředí.
Hlavními prioritami je snižování
energetické náročnosti budov. K tomu účelu slouží dotační tituly fondů
i Program rozvoje bydlení. Zateplením
vnějších plášťů budov lze docílit snížení spotřeby tepla až o 40 %. A to
není málo. Navíc je to cesta vedoucí
k oživení našich sídlišť. ÚEK předpokládá zvýšení produkce skládkového
plynu na Suchém dole a jeho využití
v teplárně.
Na území města je ročně vyprodukováno 406 t tuhých znečišťujících
látek (TZL), 938 t oxidu síry (SO2),
1850 t oxidů dusíku (NOx) a 1 725 tisíc tun oxidu uhlíku (CO2). Největším
zdrojem TZL (45 %), NOx (79 %) a CO2
(67 %) je doprava. Ta je prakticky vedena pouze po silnici I/49, a proto
není divu, že kvalita ovzduší kolem
této komunikace je na hranici hygienických norem.
Aby nedocházelo k dalšímu zhoršování kvality ovzduší v této oblasti, počítá ÚEK s rozšiřováním systému
centralizovaného zásobování teplem
(CZT) v lokalitách:
- v Malenovicích mezi sídlištěm
a nákupním centrem,

- v Malenovicích U mlýna,
- Bartošova čtvrť a Příluky,
- Jižní Svahy v prostoru mezi zastávkami trolejbusů Česká a konečnou na Kocandě,
- Jižní Svahy pod ulicí Středová
směrem na Nivy a Vršavu.
Pro možnost dalšího připojování
odběratelů na soustavu CZT a zabezpečení spolehlivosti dodávky tepla na sídlišti Jižní Svahy je navrhováno zokruhování horkovodu tak,
aby bylo možné sídliště zásobovat
teplem při poruše na hlavním přivaděči z jiné větve horkovodu, vycházející samostatně z teplárny.
Odbočka bude vedena z horkovodu v oblasti ústí potoka Januštice
do Dřevnice trasou podél Januštice
až po nákupní středisko Kaufland,
odtud navrhovaná trasa zatáčí na
Jižní Svahy. Na ulici Středová v oblasti Na Honech se napojuje na stávající horkovodní síť. Současně se
touto realizací umožní napojení odběratelů v oblasti Januštice Vršava.
Dalším problémem, na který ÚEK
poukazuje, je vysokotlaký plynovod
(VTL). Jeho trasa Otrokovice Vizovice zastavěnou částí Zlína svým
ochranným pásmem značně omezuje využití území a dispoziční řešení
v obytných zónách. Při přeložce VTL
plynovodu bude nutno zajistit novou
trasu mimo zastavěnou část města
a přemístění některých stávajících
VTL regulačních stanic. Pro tyto stanice bude nutno řešit příjezdové komunikace, připojení na rozvod el.
energie a posoudit aktivní protikorozní ochranu plynovodního potrubí.
To vše při respektování ochranných
pásem, stanovených energetickým
zákonem.
Pavel Belza,
hlavní energetik MMZ

Přeměna bioodpadů na palivo
Jako první v republice zahájil Zlín
provoz zařízení pro využití bioodpadů z města, tedy trávy, větví, listí
a papíru, na bioodpad.
"Zlín se stal průkopníkem v ČR
v této oblasti nakládání s komunálními odpady," řekl náměstek
primátorky Hynek Steska a dodal,
že díky aerobní fermentaci nebudou biologicko rozložitelné odpady
dále ukládány do skládky, ale přemění se na palivo a následně na
teplo. "Vedle snížení objemu ukládaného biologického odpadu do
skládky Suchý důl se tímto opatřením omezí vznik metanu, jakožto jednoho z nejvýznamnějších

skleníkových plynů," zdůraznil
H. Steska.
Hlavním produktem této moderní
technologie bude biopalivo, které
budou Technické služby Zlín dodávat do teplárny Atel energetika Zlín.
Roční kapacita zařízení je 1500
tun bioodpadů. V budoucím období
je možné rozšířit provoz o další fermentor.
Investorem zařízení za cca 8 milionů Kč bylo město Zlín, které získalo na tento projekt dotaci ve výši
3,8 milionů Kč z evropského programu Concerto. Zařízení budou
provozovat Technické služby Zlín
na skládce Suchý důl.
-mm-

POZVÁNKA
Z namení ekologie
Kolektivní systém Elektrowin ve spolupráci s Magistrátem města Zlína uspořádá 3. září 2007 na náměstí Míru ve Zlíně informační
akci o zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Od 10 do 17 hodin zde budou pro
děti i dospělé připraveny nafukovací atrakce,
zábavné hry, soutěže a kvizy o ceny. Po celou
dobu bude městem projíždět vláček pro radost malých i velkých. Symbolickou jízdenku
získá každý, kdo přinese na náměstí vysloužilý elektrospotřebič. Po celou dobu akce mohou na náměstí odevzdávat občané použité
domácí elektrozařízení. Za každý přinesený
elektrospotřebič obdrží malý dárek.
"Vysloužilé elektrozařízení není odpad,
a proto nepatří do popelnice, ale na specializovaná místa zpětného odběru," vysvětluje
Taťána Pokorná z marketingu společnosti
Elektrowin. "Elektrické spotřebiče často obsahují látky, nebezpečné pro lidské zdraví
i přírodu. Tím, že je lidé odevzdají na sběrná
místa k ekologické likvidaci, pomáhají nejen
chránit životní prostředí, ale i šetřit cenné
suroviny."
Podobné akce se budou konat celkem
v 5 městech Zlínského kraje - Hulíně,
Slavičíně, Uherském Brodě a Kroměříži.
Město, kde se v rámci akce vybere největší
množství vysloužilých elektrospotřebičů
v přepočtu na jednoho obyvatele, získá bonus 20 000 korun, využitelný v oblasti odpadového hospodářství.
Systém zpětného odběru u nás funguje od
srpna 2005. Do roku 2008 má Česká republika podle nařízení Evropské unie dosáhnout
sběru 4 kg elektrozařízení na obyvatele
a rok. Občané mohou elektroodpad ve sběrných dvorech odevzdat bezplatně, u prodejců
mají tuto možnost při nákupu nového elektrozařízení.
Bližší informace:
Taťána Pokorná, Elektrowin,
e-mail tana.pokorna@elektrowin.cz
Květa Hrubešová, Omne bonum,
e-mail hrubesova@omnebonum.cz

MĚSÍC BIOPOTRAVIN
Září je nejen prvním měsícem nového školního
roku, ale i měsícem ekologického zemědělství a biopotravin. S nápadem přiblížit tak produkty ekologicky udržitelného hospodaření široké veřejnosti přišel PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.
Podobně jako v minulých letech mají i letošní
"oslavy" své motto: "Žiju bio". V jeho duchu se
kromě tradičních akcí představí biopotraviny
v širším rozsahu, "a sice jako životní styl reprezentovaný uvědomělým spotřebitelským chováním", jak uvádí Tom Václavík ze Svazu ekologických zemědělců.
Ačkoliv zájem tuzemských spotřebitelů o biopotraviny rok od roku roste, ve srovnání se západní
Evropu je dosud velmi nízký. Jejich podíl na celkové spotřebě potravin představuje méně než jedno
procento. Ptáme-li se, proč tomu tak je, můžeme si
odpovědět podobně jako ekozemědělci - hlavní koordinátoři Měsíce biopotravin: Nedostatečná propagace a vyšší cena ve srovnání s konvenčními potravinami. Určitou cestu vidí organizátoři právě v této
celorepublikové kampani. Jejím cílem je informovat
co nejvíce lidí o principech ekologického zemědělství a povzbudit je, aby biopotraviny ochutnali a sami ohodnotili jejich kvalitu.
Oslavy šetrného zemědělství zavítají i do
Zlínského kraje. Občanské sdružení Tradice
Bílých Karpat připravilo na den 23. září 2007
Jablečnou slavnost, která se uskuteční v Hostětíně. Návštěvníci budou mít možnost navštívit
místní moštárnu a výstavu starých a krajových
ovocných odrůd. Nebude chybět jarmark s biovýrobky nesoucí regionální značku Tradice Bílých
Karpat a ochutnávka jablečných koláčů. O doprovodný program se postará divadelní skupina
a hudební formace.
Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
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ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ
Počínaje tímto číslem Magazínu Zlín Vám budou postupně představeny základní a mateřské školy, které jsou zřizovány statutárním městem
Zlínem. Pravidelně budou zveřejňovány také články, které přiblíží nejvýznamnější události a úspěchy jednotlivých škol v uplynulém období.

MATEŘSKÁ ŠKOLA Základní škola Emila Zátopka
Malenovice - tř. Svobody
Mateřská škola je umístěna uprostřed
sídliště v Malenovicích. Budova je dvoupodlažní, byla otevřena v roce 1966 jako
společné zařízení mateřské školy a jeslí. Hygienická kapacita je 110 dětí.
Mateřská škola je čtyřtřídní - v přízemí
jsou dvě třídy mladších dětí 3-4letých,
v 1. patře se nachází dvě třídy starších
děti 5-6letých. Zahrada školy je poměrně
rozsáhlá, každá třída má své pískoviště
a travnatou hrací plochu vybavenou dřevěnými a kovovými průlezkami. Vzrostlé
stromy tvoří bohatou zelenou stěnu kolem mateřské školy.
Pracovnice mateřské školy se snaží vytvářet prostředí příjemné pro děti, jejich
rodiče i zaměstnance. Nejrůznějšími akcemi během celého roku chtějí pracovníci mateřské školy dosáhnout pocitu vzájemné sympatie a dobré spolupráce při
výchově "našich" dětí. Veškeré dění v mateřské škole je propředeno estetickou výchovou.
Současný model vzdělávání stojí především na prožitkovém učení, kolektiv pedagogů připravuje každý školní rok
spektrum zajímavých akcí, při kterých
o zážitky není nouze. Mnohé jsou součástí školního vzdělávacího programu,
který nazvali: "Po našem - radujem se,
pracujem". Mezi tradiční a oblíbené patří
zejména: táborák na zahájení školního
roku, podzimní zahradní slavnost + táborák, přehlídka dětí ve zpěvu lid. písní
Trnečka, vánoční zpívání koled v altánu
na zahradě školy + "živý Betlém" s ovečkami, vánoční nedělní vycházka rodin
s dětmi do lesa "vánoční stromek pro zvířátka", tříkrálové zpívání, "večírek rodičů", masopustní karneval, ochutnávky
pomazánek, slavnostní zápis dětí do mateřské školy, vynášení Moreny - společná
nedělní vycházka rodin s dětmi, škola
v přírodě, stavění máje + táborák, oslava
Dne dětí, rozloučení se školáky + táborák, nocování v mateřské škole, společná
dovolená u moře. V mateřské škole pracuje i logopedická asistentka. Hravou
formou jsou děti seznamovány se základy pískání na flétnu! Další aktivity dětí
této mateřské školy: exkurze u hasičů,
návštěva Městské policie Zlín, návštěvy
solné jeskyně, plavecký výcvik, pravidelné návštěvy knihovny, 1x měsíčně návštěva kina Květen, každý měsíc hrají paní učitelky maňáskové divadlo.
Na škole pracuje dětský folklorní soubor Zobáček, který byl založen v roce
1984. Děti vystupují ve stylizovaných
krojích asi 10x ročně, a to zejména pravidelně při obřadu "vítání občánků" na
zlínské radnici, v domovech důchodců,
účastní se přehlídek souborů i vystoupení před radnicí na zlínských trzích.
V rámci své činnosti soubor oživuje lidové tradice - "tříkrálová koleda" a "stavění
máje".
V rámci spolupráce se základní školou
se uskutečňují vzájemné návštěvy žáků
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na odborná učebna informatiky. Součástí
ZŠ Emila Zátopka je úplnou školou s 1. až
školy je velká tělocvična na náměstí TGM
9. ročníkem a nachází se v centru města
s kompletním zázemím. K pohybovým aktis velmi dobrou dopravní obslužností.
vitám slouží i druhá, menší tělocvična v buV 1. - 3. ročníku má po jedné třídě, ve 4. a 5.
dově školy.
ročníku jsou vždy tři paralelní třídy a na
Materiální vybavení školy je na dobré
druhém stupni se učíme ve čtyřech třídách
úrovni. Dvacet učeben, včetně školní druživ ročníku. Z celkového počtu 25 tříd je
ny, je vybaveno jako videoučebny. Při náku16 tříd sportovních, které navštěvuje 65 %
pu didaktické techniky a vytváření nadstanžáků školy.
dardních podmínek pro žáky škole finančně
Historie sportovních tříd (ST) začala před
pomáhá klub rodičů. Žáci se specifickými
více než čtyřiceti lety, kdy vznikly experiporuchami učení jsou integrováni ve třídách
mentální ST plavání. Později přibyly ST atles ostatními žáky, navštěvují speciální cvičetiky a ledního hokeje. Od 4. ročníku je zřízení pro nápravu poruch učení a dle potřeby
na vždy jedna ST s rozšířenou výukou
pracují podle individuálního vzdělávacího
tělesné výchovy zaměřená na plavání a hoplánu se svými učiteli.
kej a od 6. ročníku přibývá atletická ST . ŽáPedagogický sbor má 39 členů (z toho
ci sportovních tříd pod vedením svých trené8 mužů). Ve škole pracuje výchovný poradce
rů a učitelů tělesné výchovy dosahují trvale
(volba povolání) a metodik prevence sociálně
výborných výsledků a řadí se mezi nejúspatologických jevů. Při škole pracuje aktivně
pěšnější v České republice. Absolventi školy
klub rodičů.
patří ke špičkám ve svých sportech: plavání
Většina učitelů tělesné výchovy vykonává
- Daniel Málek, Marcela Kubalčíková, Ivo
trenérskou činnost v klubech plavání, atletiBenda; atletika - Tomáš Dvořák, Nikola
ky a ledního hokeje. Připravují žáky naší
Tomečková-Brejchová; hokej - Antonín
školy na řadu tradičních akcí naukových
Stavjaňa, Petr Čajánek, Roman Čechmánek,
bratři Hamrlíkové, Petr Leška
a spousta dalších.
V rámci sportovních aktivit
využívají žáci školy dvě školní tělocvičny. Tréninky probíhají za asistence trenérů na
plaveckém bazéně, Zimním
stadionu Luďka Čajky a atletickém Stadionu mládeže SK
Zlín.
Dlouholetá a úspěšná práce s talentovanou mládeží ve
ST byla oceněna ministrem
školství ČR v roce 1993
v Praze v Karolinu a k 1. 9.
2001 byl škole MŠMT ČR Běh olympijského dne.
propůjčen
čestný
název
a olympiád, organizují školní, okresní i krajZákladní škola Emila Zátopka Zlín za vyniské soutěže naukové a hlavně sportovní.
kající péči o sportovně talentovanou mládež
Škola je organizátorem přeboru v plavání,
a výborné výsledky.
Poháru rozhlasu a Běhu olympijského dne.
Budova školy je neodmyslitelně spojena
V loňském školním roce se zrodil školní čase středem města. Pohled na původní komsopis Sportík! Největšího sportovního úspěplex Masarykových škol byl vybudován
chu dosáhli v uplynulém školním roce mlav meziválečném období. Sportovní škola se
dí hokejisté. Žáci 6. C se stali mistry ČR.
během let několikrát stěhovala do různých
Pravidelně každý měsíc se koná sběr staprostor. Poslední rekonstrukce a modernizarého papíru, část výtěžku dávají děti na podce stávající budovy školy se uskutečnila
poru afrického chlapce v rámci adopce na
v roce 1996. V budově je celkem 25 učeben,
dálku.
má odborné učebny fyziky, chemie, přírodoMgr. Lubomír Vývoda, ředitel školy
pisu, jazyka českého, dějepisu, zeměpisu
Kontakt:
a hudební výchovy. Tyto však slouží zároveň
zsstef4@zlinedu.cz, www.zsez.zkedu.cz
jako učebny kmenové. Vybudována byla jed-

a pedagogů. Mateřská škola má zkušenosti i s integrací dětí s nejrůznějšími
zdravotními problémy. Pro svého spolužáka děti uspořádaly finanční sbírku na
nákup léků, výtěžek mu byl předán při
vánočním zpívání u živého Betlému na
školní zahradě.
V historii mateřské školy se ve vedení
organizace vystřídaly 2 ředitelky. Od roku 1966, kdy byla mateřská škola postavena a otevřena, byla ve funkci ředitelky
paní Anežka Vítková.

V roce 1990 byla škola z důvodu rekonstrukce uzavřena a v r. 1991 byla na
základě konkurzu uvedena do funkce ředitelky Ivana Pilátová. Provoz MŠ je denně od 6.00 hod. do 16.30 hod. Historie
školy je zachycena v kronikách a fotoalbech, uložených k nahlédnutí v ředitelně
školy.
Mgr. Ivana Pilátová, ředitelka
Kontakt:
mssidlmal@zlinedu.cz,
www.mssidlmal.info

ZE ZLÍNA DO CIZINY – ze vzpomínek Jana Antonína Bati
Jan Antonín Baťa neprožil válečná léta ve
Zlíně, v létě roku 1939 opustil okupované území republiky a odjel nejprve do Spojených států amerických a od počátku roku 1941 pobýval v Brazílii. V Nove Andradině, v domě jeho
vnučky paní Dolores Bata Arambasic, je uložena část jeho osobního archivu. Je tu uložena také řada svázaných rukopisů, lépe řečeno
strojopisů, které Jan Baťa napsal v poválečných letech. Jedním z nich je svazek s názvem
Dílo uloupené, napsaný v Batatubě a bohužel
nedatovaný. V něm se můžeme mimo jiné do-

číst, jak vzpomíná Jan Baťa na důvody, přípravy a provedení svého odjezdu do ciziny.
V druhé polovině 30. let 20. století připravovalo vedení firmy Baťa rozsáhlý projekt na
vybudování výrobních složek, tzv. malých výrobních jednotek, v zemích celého světa, především tam, kde již existovaly společnosti obchodní se sítí prodejen. Cílem bylo jednak
uchránit v případě války a obsazení Československa před německou říší co nejvíce materiálu, strojního vybavení, zboží, peněžních prostředků a v neposlední řadě lidí, zejména těch
ohrožených z rasových či politických důvodů.
A druhý důvod byl hospodářský, neboť v případě války by zahraniční prodejny mohly být
odříznuty od zlínských dodávek. Vlastní výroba mohla tyto problémy vyřešit a síť zahraničních prodejen zachránit. Jan Baťa takto popisuje rozhovor, který se odehrál na podzim
roku 1938, již po odstoupení sudetských území, jehož se zúčastnil i doktor Wettstein, zástupce společnosti Leader A. G. (ve strojopise
vystupující pod jménem Waldstein): "Když vy
do toho dáte svůj díl, můžete počítati s tím, že
náš nezůstane pozadu...", ujistil jej Waldstein,
jenž si nyní byl jist, že šéfovi nezbude nic jiného, nežli že bude musit do ciziny.
V továrně ve Zlíně tedy stavěli nyní jednotky.
Každá byla postavena, uvedena do provozu,
vybavena stroji, zařízením, tiskopisy, náhradními dílci podle stále se upravujícího, tištěného
seznamu tak, aby "jednotce" ničeho nescházelo, i kdyby válka trvala čtyři roky...
A jakmile byla jednotka pohromadě, jakmile
se byla rozeběhla se svými 12 instruktory a 50
novými dělníky a dělnicemi natolik, že bylo vidět, že ničeho neschází, přišel oddíl baličů, kteří zabalili všechno, sepsali na obalech i na papírech a - za den byla jednotka na vagonech a pryč.
Mezitím byly vyřízeny většinou formality
osobní, pasy a visa a o několik dnů později odjížděly do přístavů rodiny instruktorů, aby jely
na téže lodi do nové země svého působení.
Každý týden takto odjížděla nová jedna jednotka. Nebylo už možno sesíliti tento rytmus,
protože nestačila ani strojírna, ani kopytárna,
ani ostatní oddělení, jež měly pomoci ve vybavení."
Ve Zlíně se horečně pracovalo, aby odesílání jednotek do zahraničí bylo co nejplynulejší
a nejintenzivnější. Času nezbývalo mnoho.
Přišel 15. březen 1939 a vytvoření Protekto-

rátu Čechy a Morava: "A když nastal den okupace, 15. března 1939, proud zboží a zařízení
do ciziny se nezastavil.
Jenom šéf byl zatím v Polsku, s jedinou chybou v kalkulaci: Vzhledem k nemoci 9letého syna Jana zůstala jeho choť a dvě malé děti ve
Zlíně... Pokus poslední chvíle, - aby odjeli do
Polska za otcem navzdory 40° horečce chlapcově, byl zmařen německým vojskem, jež bylo zatím vtáhlo od hranic na Moravu. Rodina se musela vrátiti.
Záhy nastala honička. Rozbrnčely se telefonní dráty, hledající šéfa po
Evropě. Nejprve v Polsku...,
odkudž byl zatím odejel do
Rumunska. V Rumunsku...,
když byl mezitím, už odejel
do Jugoslavie. V Jugoslavii
jej posléze dostali z Berlína
k telefonu... slibující hory doly, jenom aby se vrátil... do
Itálie a Švýcar..., kam přijeli
s garanciemi, které jej měly
pohnouti, aby jel nazpět do
Zlína.
Do
Francie,
Belgie
a Holandska a posléze do
Anglie, kam přijela skupina
lidí z Německa a dva řiditelé ze Zlína, aby pomohli pohnouti šéfa ku návratu do
Zlína.
I samotní Angličané, nyní
už dozlobení a procitnuvší, neviděli jiné cesty.
"K válce nyní nedojde. Je jenom jediná cesta,
pane Baťo... přijmouti dohodu, jakou nejlepší
můžete docíliti a - vrátiti se."
Ale stejného přesvědčení byli i Vavrečka
a Malota, zlínští řiditelé...
..."Nevrátíte-li se, bude Zlín vyvlastněn jakožto opuštěný židovský podnik. Bůh sám ví,
co to bude znamenat. Přijdete o rodinu. Přijdete
o podnik, jenž byl a ještě může býti pýchou toho národa. Zlín padne do spárů němectví a stane se německou baštou... Zlíňané, kteří byli do
dneška vašimi nadšenci a přívrženci, vám budou klnout... Budou posláni na práci do Říše
a namísto nich nasazeni do Zlína Němci z Říše... Zlín se stane střediskem největší germanisace v dějinách národa... To nejsou lidé, kteří
věří na lidství a civilisaci..."
A Jan Baťa se do Zlína vrátil. Ale jeho odjezd i odjezd jeho rodiny byl pečlivě plánován.
Jako záminka měla pro něj posloužit návštěva
světové výstavy v New Yorku, pro jeho ženu
a nejmladší děti, Jana a Marii, nutnost chlapcova zotavení po těžké nemoci na jihu Evropy:
"Šéf jezdil po Evropě, dávaje si záležeti, aby, jako před Mnichovem, byl pět dnů v týdnu mimo
ČSR, takže příjezdy a odjezdy byly něčím zcela
obvyklým.
Bylo nyní zcela jasno, že musí býti v cizině,
nežli dojde k válce...
"Musíš však jednomu rozumět...", řekl šéfovi Hlavnička, jenž byl převzal správu zlínských a ostatních podniků po té, když Čipera
byl skorem donucen přijmouti křeslo ministra
veřejných prací ve vládě Beranově. "Když budeš v cizině a dojde k válce, bude stačit třeba
jenom několik tvých slov k tomu, abychom viseli na nejbližším sloupu my, kteří tu zůstaneme."
"Ale... o to by snad ani tolik nebylo. Člověk
jednou zemře, jestli je to stářím, kulkou nebo
oprátkou. To máte jedno...", přidal se Vavrečka.
"Ale co se stane, bude něco horšího. Vyprávěl
mně to v Praze Osuský, náš vyslanec v Paříži.
Zlín bude poněmčen, za 30 dnů úplně..."
"Ovšem tyto podniky už sotva kdy by se vrátily do české správy, kdyby jednou došlo k něčemu takovému", dodal Čipera. "A kdybys mně
nemohl slíbiti, že neučiníš během války, - aťsi
by na tebe činili jakýkoliv nátlak, - žádného
projevu politického a zejména proti těm vetřelcům, tož bych se raději vzdal svého postavení
tady. Ne ze strachu o sebe... Ale proto, že by

i naše oběť byla zcela marnou a ... že bychom
tím ničeho nezachovali."
"Vaše postavení bude velmi, velmi těžké
a nevděčné. Býti v zemích nakloněných spojencům a nemoci se vysloviti, ba, vyhýbati se jakémukoliv prohlášení ... to je nejblíže k sebevraždě... a přece je to jediná cesta.
Nevysloužíte si ničeho jiného, nežli ostouzení
a hanbu, možná titul vlastizrádce...", doplňoval
Vavrečka.
"No, tak daleko to snad nepůjde...", lekal se
Malota...
"To bude mnohem horší, nežli jak si to tady
říkáme. Nezapomeňte, že šéf bude vysazen
a bezbranný, - vůči všem pomluvám. Nebude
míti o koho se opřít... Nebude se moci uchýliti
o ochranu ani k našim a už dokonce ne
k Němcům... Bude sám a sám... proti celé té
smečce mezinárodních nepřátel... a vy víte, co
nám tropili po desítiletí... jak jsme byli sociálními vykořisťovateli, Židy v Německu a Němci ve
Francii... vždycky tím, co bylo v největším opovržení... Tehdy a tam jsme se mohli brániti...
Jak se budete chtíti brániti proti nařčením a pomluvám, ostouzení... když bude všechno svázáno válkou a válečnými předpisy, když nebude ani peněz a proti vám budou státi
neomezené prostředky těch konkurentů, kteří
jsou tam, v těch zemích doma..."
"Líčíte to tak báječně, že mám bezmála chuť
zůstati ve Zlíně a nechati to, ať si venku pomohou sami...", řekl šéf dopáleně.
"Bylo by dobré, kdybyste zde mohl zůstat.
Ale nemůžete. ... Vy jste příliš otevřený, spontánní... Řekl byste jim jednoho dne do tváří, co
si myslíte a - byli bychom všichni v koncích,
i s vámi, i s podnikem", dodával ještě Vavrečka.
...Mezitím už rodina šéfova byla u moře,
v Dubrovníku, neboť hoch po nemoci potřeboval
slunce a moře k získání sil. Ale kromě toho to
byla také příležitost, kdy mohla dostati se za
hranice.
Šéf jezdil i dvakráte týdně přes hranice sem
a tam, takže nikdo v tom nespatřoval ničeho
zvláštního, i když se konaly přípravy pro návštěvu světové výstavy v New Yorku, které se
mělo účastniti asi 25 vedoucích lidí.
Jednoho dne přišel z Prahy vzkaz... a záhy
na to přijel Vavrečka z Berlína. A následujícího
dne byl šéf ve francouzské továrně v Alsasku.
"Vyšlo to, i když těsně...", říkali si navzájem
do ucha Vavrečka s Čiperou, kteří jediní byli zasvěceni."
Jan Antonín Baťa se ve Francii setkal se
svou rodinou a odpluli do USA. Přišla válka,
černé listiny spojenců, odjezd do Brazílie. Zlín
pod nadvládou nacistů se musel podílet na válečné výrobě, jeho vedoucí představitelé byli
v neustálém ohrožení. Ale podařilo se jim
uchránit své spolupracovníky před totálním
nasazením a podnik před nacistickou správou. Konec války však neznamenal návrat
k předválečným poměrům. Národní správa,
pak znárodnění, pronásledování čelných baťovců. Mnozí opustili nové Československo,
mnohé semlelo mlýnské kolo totality. A Jan
Antonín Baťa byl odsouzen Národním soudem
a veřejnosti prezentován jako ten nejhorší ničema.
Letos 23. srpna uplynuly 42 roky od jeho
smrti. Téměř přesně dva měsíce před tímto výročím, 25. června, zrušil konečně pražský
městský soud nespravedlivý rozsudek Národního soudu z 2. května 1947 a povolil obnovu vyšetřování. Znamená to, že po šedesáti letech není již Jan Antonín Baťa odsouzeným, ale pouze podezřelým. Pokud budou
prozkoumány všechny dokumenty, ať ty, které byly k dispozici již v roce 1947 a na něž
Národní soud nebral zřetel nebo vůbec nepřipustil jejich předložení, tak ty, které byly objeveny až později, bude jméno Jana Antonína
Bati očištěno. To, oč usiloval dlouhá léta on
sám, a po jeho smrti jeho rodina, se konečně
stane skutkem a jedna nespravedlnost bude
odstraněna.
Hana Kuslová
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RI OKNA ZLÍN: ZAČÍNÁ DALŠÍ ETAPA ZLÍNSKÉHO HOKEJE
Příznivci ledního hokeje se v polovině září opět dočkají. Po pětiměsíčním letním půstu zaduní mistrovské mantinely a začne
O2 Extraliga ledního hokeje. Zlínský hokejový klub trvale patří k předním celkům extraligové soutěže.
Ve zlínském hokejovém klubu došlo k významným změnám. Po pěti letech úspěšné spolupráce odešla z pozice generálního
partnera hokejistů Zlína firma Hamé, a. s., a nahradila ji bzenecká společnost RI OKNA, a. s., s níž vedení loňského extraligového čtvrtfinalisty podepsalo čtyřletou smlouvu s opcí na další dva roky. V oficiálním názvu klubu se po delší době znovu
objevuje i jméno města Zlína. Zlínští hokejisté tedy vstupují do nadcházející sezony 2007/2008 pod názvem RI OKNA ZLÍN.
Novým generálním manažerem extraligového hokejového klubu RI OKNA ZLÍN se stal
Miroslav Michalovský, dosavadní obchodní
manažer. Na pozici vystřídal Petra Husičku,
který společně s odchodem firmy Hamé z pozice generálního sponzora tento post opustil.
Dvaapadesátiletý Michalovský má za sebou
první čtyři měsíce v nové funkci, kde v minulosti působili například Karel Jankovič,
Bohumil Kožela, Zdeněk Venera nebo Petr
Husička.
Pane Michalovský, jaké změny proběhly
ve zlínském hokejovém klubu po výměně
generálního sponzora?
Změn bylo v letním období opravdu hodně.
V první řadě se změnil generální sponzor, název a logo klubu. Po pětileté úspěšné spolupráci s firmou Hamé přišla na pozici generálního sponzora bzenecká společnost RI OKNA,
a.s. Do symbolů klubu byl integrován název
města Zlína a zlínský znak. Podstatné personální změny se udály ve vedení klubu. Odešel
generální manažer Petr Husička, zároveň byla
zrušena pozice obchodního manažera, Stanislav Přikryl vykoná funkci sportovního manažera a zároveň vykonává funkci trenéra
mladších žáků. Změnou generálního sponzora
dojde i ke změně hymny a maskota klubu.
V polovině srpna probíhala finální jednání
o podobě klubového maskota. Nový maskot
a nová hymna budou představeni v úvodním
mistrovském zápase, který odehrajeme v pátek 14. září na domácím ledě s pražskou
Spartou. Na úvod sezony se opět utkáme
s tímto divácky atraktivním soupeřem, který
se stal naším osudem v play off v uplynulých
dvou extraligových sezonách. Věřím, že na
Spartu bude a hráče požene vyprodaný dům.
Zajímavostí je, že novým čestným členem klubu se stala herečka Dana Morávková, jež přislíbila účast na zahajovacím utkání extraligy.
Co se stává prioritou ve strategii klubu
v nadcházejících letech?
Jednoznačná priorita je práce s mládeží
s cílem vychovat co nejvíce adeptů pro extraligový tým. V loňské sezoně získala mládežnická a žákovská družstva mistrovské tituly a řadu dalších úspěchů. Trenér extraligového
týmu mužů Ernest Bokroš pracuje na zapracování co největšího počtu odchovanců a mladí hráči dostávají mnoho prostoru v přátelských i pohárových zápasech. Mají šanci se
uchytit a vybojovat si místo v základním kádru. Pokud se podaří tento náš záměr uvést do
života, bude to obrovský vklad do budoucnosti zlínského hokeje.
Jaké má zlínský hokejový klub cíle v nastávající sezoně?
Cíle by neměly být nižší než v posledních
sezonách. Každopádně je to účast zlínského
hokeje v play off a poté již záleží na mnoha
okolnostech. Podařilo se nám uskutečnit příchod zlínského odchovance a reprezentanta
Jaroslava Balaštíka, který v minulých sezonách hrál v zámoří. Mým přáním je, aby se
nám vyhýbala zranění hráčů, což má značný
vliv na úspěšnost celé sezony. Představy
všech klubů v tomto směru jsou maximální,
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záleží na řadě aspektů, například na zranění, aktuální formě mužstva atd. To jsou
představy týkající se sportovní oblasti činnosti klubu.
Dále je prioritou ekonomická stabilita klubu, s čímž souvisí rozšiřování a zkvalitňování
spolupráce se sponzory. Po stránce společenské a mediální bychom chtěli dále rozšiřovat
spolupráci s fan klubem i diváky. Pracujeme
na zastavení trendu klesající návštěvnosti s cílem přilákat do hlediště více diváků.Údaje
o
nárůstu
počtu prodaných permanentních
vstupenek
naznačují,
že
zájem
o hokej ve
Zlíně roste.
A co se
týká Vašich
osobních cílů?
C h t ě l
bych dosáhnout toho,
aby i po proPrvní náměstek primátorky Martin
hraném záJanečka a generální manažer hokejového klubu RI OKNA Miroslav pase odcházeli
diváci
Michalovský.
hlediště
Foto: MAFA - J. Karásek z
spokojeni.
A to s vědomím, že domácí tým odvedl maximum a udělal vše pro vítězství. Samozřejmě,
nelze všechny zápasy vyhrát, ale když divák
uvidí bojovnost a snahu o vítězství dokáže
i prohru pozitivně ohodnotit. Dalším cílem je,
aby všichni zaměstnanci klubu od uklízečky
až po generálního manažera vytvořili tým, který potáhne za jeden provaz se snahou o vytvoření co nejlepšího zázemí pro hráče a diváky.
Tým extraligy je pomyslnou třešničkou na dortu, podle jehož výkonů a dosaženého umístění
se hodnotí úspěšnost klubu v dané sezoně.
Zlínský hokej má řadu fanoušků, co jste
pro ně připravili v nadcházející extraligové
sezoně 2007/2008?
V rámci možností jsme zkulturnili prostředí na Zimním stadionu Luďka Čajky, pracujeme na vylepšení osvětlení atd. Pro naše invalidní návštěvníky extraligových zápasů
jsme připravili další plošinu, aby se do hlediště vešel zvýšený počet vozíčkářů. Pro náročné fanoušky jsme vybudovali 160 klubových sedadel, o která je překvapivě vysoký
zájem. Dokazuje to, že existuje i segment fanoušků, kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za nadstandardní podmínky. Dále jednáme se zástupci Zlínského kraje ohledně
možnosti parkování zdarma pro hokejové fanoušky během domácích utkání v krytém
parkovišti u 21. budovy. Probíhají jednání
o posílení městské dopravy po skončení utkání atd. Již tradičně připravujeme pro diváky akce jako například rozdávání šál, řehtaček, divácké soutěže, slosování programů
o hodnotné ceny atd. Vyšší návštěvnosti může přispět i snadnější dopravní dostupnost

po dokončení silničního úseku v Malenovicích.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně
úspěchů v extraligové sezoně.
Roman ORDELT,
tiskový mluvčí RI OKNA ZLÍN

PREZIDENT KLUBU MARTIN JANEČKA:
Nadále půjdeme cestou mládeže a odchovanců
Z pozice viceprezidenta povýšil na post prezidenta klubu. První náměstek primátorky
města Zlína Martin Janečka hodlá pokračovat
v koncepci nastolené svým předchůdcem.
Hokejový Zlín bude opět sázet na mládí.
„Hodláme připravit kádr tak, abychom za
dva, tři roky opět mohli zaútočit na nejvyšší příčky,“ říká Martin Janečka.
Jak se změnil jeho život v okamžiku, kdy se
stal prezidentem klubu RI OKNA ZLÍN?
„Znamená to pro mě, že mám o trochu
více práce, než jsem měl doposud. Ve sportovním dění jsem už přibližně třicet let.
Vrcholově jsem hrál házenou a poté jsem
dělal předsedu házenkářského klubu, kde
jsme získali dva tituly mistra republiky
a hráli Pohár mistrů evropských zemí
a Pohár vítězů pohárů. Kolem sportu jsem
se pohyboval odjakživa. Je to pro mě
srdeční záležitost a jsem pro něj ochoten
obětovat svůj volný čas,“ říká Janečka.
Hokejový klub je jednou z největších výkladních skříní města. Za 78 let své existence toho
dokázal hodně, získal titul mistra České republiky v sezoně 2003/2004, několikrát skončil na druhém místě. Městu dělá vynikající reklamu nejen v České republice, ale
i v zahraničí. Již několik let se mluví o nutnosti rekonstrukce Zimního stadionu Luďka
Čajky ve Zlíně. „Samozřejmě, že já i ostatní
zastupitelé tento problém vnímáme. Ale je
to otázka programového prohlášení rady
a priorit zastupitelstva. V minulém volebním období město postavilo krásnou druhou ledovou plochu, která je možná nejhezčí v republice. Věřím, že i otázkou
modernizace zimního stadionu se bude co
nejdříve zabývat. Mohla by to být otázka
nejbližších pěti let, ale nechci spekulovat.
Určitě to nebude záležitost let 2008 nebo
2009. Jde o složitou věc, která se odvíjí od
finančních možností města Zlína.“
V poslední sezoně dostali v sestavě extraligového týmu výrazný prostor mladí hráči a odchovanci Zlína. Hodlá nový prezident zlínského
hokeje pokračovat v takto nastoleném trendu?
„Ano. Spirála, která se roztočila kolem
hráčských platů, se vyšplhala do vysoké
úrovně. Náš klub je v otázce rozpočtu v extralize průměrem. Nicméně i tak se snažíme dosáhnout co nejlepších sportovních
výsledků, neboť kvalita hráčů a trenérů,
kteří ve Zlíně jsou, je poměrně vysoká. Do
budoucna se soustředíme především na výchovu odchovanců a místní hráče. Stejně
na tom bude v nadcházející sezoně i řada jiných klubů. Hodláme si připravit kádr tak,
abychom za dva, tři roky opět mohli zaútočit na nejvyšší příčky,“ uzavírá prezident
zlínského hokeje.

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

23. 10. 2007 v 19.00 hodin

VELKÉ KINO VE ZLÍNĚ

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

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

Předprodeje: Městské informační a turistické středisko (577 630 222)
Infoservis, ul. Kvítková (577 210 352)
Infoservis, podchod u a. s. Svit (577 211 420)
Forte (737 567 469)
Videopůjčovna vedle Velkého kina (577 437 008)
Hromadné objednávky na fakturu (776 775 195)

SPORT V ZÁŘÍ
AEROBIK
AEROBIK JANA
Nabízí hodiny plné pohody a kvalitního cvičení, zaměřeného
nejrůznějším způsobem, aby si všichni mohli vybrat podle
svých možností.
PO a ST - aerobik, bodystyling, stretching, 18.00-19.00,
11. ZŠ Malenovice - sídliště
ÚT a ČT - aerobik, bodystyling, stretching, 19.00-20.00,
9. ZŠ, ulice Štefánikova
PO a ST- hodiny pilates, kombinované s cvičením na velkých
míčích a prvky chi-toningu (pomalé, intenzivní, formativní
cvičení s cílem dobít si energii a správně naformovat tělo),
19.45-20.45, zrcadlový sál v budově tělocvičny pod bývalým
Musiclandem A, na zastávce trolejbusů Školní
ÚT a ČT - hodiny aerobiku na velkých míčích s prvky pilates
a chi-toningu, 17.30-18.30 ZŠ Jižní Svahy - Křiby
POZOR: ZAČÍNÁME DRUHÝ TÝDEN V ZÁŘÍ 07!
KONTAKT:
Mgr. Jana Marcaníková, tel.: 577 142 723, 776 184 959
AEROBIC - ZDEŇKA ŠTEFLOVÁ
Benešovo nábř. 1739,
tel. 577 432 079, http://aerobik.e-zlin.info
Vydáváme přihlášky na nové kurzy Pilatesu - i dopoledne.
JANA ZUZANÍKOVÁ
ORLOVNA v novém (Štefánikova ul. Zlín)
Aerobik dance + p-class
PONDĚLÍ+ČTVRTEK
Tělocvična 3. ZŠ ul. Slovenská
STŘEDA body work 20.00 - 21.00 hod.
Kontakt: janezs@seznam.cz tel.: 731 187 175
Víkendový pobyt s aerobikem
12.-14. 10. 2007 Park Hotel Všemina ***
Ubytování, polopenze, cvičení s Janou Z, bazén, masáže,
sauna, bowling, tenis, kosmetika,
Kontakt: janezs@seznam.cz, tel. 731 187 175
AEROBIK PRO DĚTI
Probíhá zápis do dětského a juniorského aerobiku pro děti od
4 let. Informace a přihlášky na 721 760 136 nebo lépe na
rytmik@aerobic-zlin.cz
CVIČENÍ PRO VŠECHNY
Aerobik, powerjóga, posilování, step, bosu, fitball, seniorské
cvičení, pilates, indoor cycling, cvičení pro těhotné a další formy aerobního a zdravotního cvičení pro každého.
Kontakt: Aerobik studio D, Pasecká ulice, Zlín,
tel.: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz
BOSU CARDIO
Zkuste něco nového, přijďte si zacvičit novou formu aerobního a zpevňovacího cvičení na balanční cvičební pomůcce bosu. Kontakt: Dana Saramáková, Aerobik studio D, tel. číslo:
721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz

FOTBAL
ZÁPASY I. GAMBRINUS LIGY
22. 9. 2007 Zlín - Teplice

HOKEJ
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
Pátek 14. 9.
RI OKNA ZLÍN - Sparta
Pátek 21. 9.
RI OKNA ZLÍN - Znojmo
Úterý 25. 9.
RI OKNA ZLÍN - Litvínov
Neděle 30. 9. RI OKNA ZLÍN - Karlovy Vary

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
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 telefonním čísle 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz. Vstupné 30 Kč

ATLETIKA
Atletický klub Zlín pro školní rok 2007 - 2008 otevírá dvě přípravky určené pro děti od 9 do 11 let.
Zahajovací trénink se koná na Stadionu mládeže ve Zlíně:
3. 9. 2007 od 16.00 do 17.30 (pro pondělí a středy) a 18. 9.
2007 od 16.00 do 17.30 (pro úterý a čtvrtky).
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TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla
731 504 655 nebo 604 799 727, St. Chadima st., tel.
606 507 871, J. Tomáše již jen mobil 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
STŘEDA 5. 9. TANEČNICE
8 km, odjezd vlakem ze Zlína v 7.28 hod., jízdenka zpáteční
do Vizovic, vede St. Chadim st.
SOBOTA 8. 9. ZLÍNSKÁ NEJEN PADESÁTKA
22. ročník dálkového pochodu ve Zlíně. Odbor KČT Zlín připravil trasy 12, 22, 35 a 50 km, které povedou do Vizovických
kopečků. Start bude tradičně na volejbalovém hřišti "U přehrady" ve Zlíně na Štefánikově ulici od 6 do 9 hod. Pochod je
zařazen mezi akce IVV. Garantem je Roman Lechner. Srdečně
zveme všechny příznivce turistických pochodů, připraveno
bude občerstvení, pamětní list, turistická razítka a ceny pro
nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka.
STŘEDA 12. 9. UHERSKÉ HRADIŠTĚ
8 km, odjezd do Huštěnovic vlakem z Otrokovic v 8.29 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 15. - NEDĚLE 16. 9. VÍKEND V POODŘÍ
Odjezd do Ostravy -Svinova vlakem ze Zlína v 7.31 hod., nocleh s vlastním spacákem a karimatkou, vedoucí J. Tomáš.
ČTVRTEK 20. 9. VRZAVÉ SKÁLY
8 km, odjezd do Držkové z AN ve Zlíně v 7.00 hod., vede St.
Chadim st.
SOBOTA 22. - NEDĚLE 23. 9.
JESENÍKY - KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK - seminář cvičitelů
Tradiční dvoudenní akce nejen pro funkcionáře, vedoucí turistiky a členy odboru KČT.
STŘEDA 26. 9. KROMĚŘÍŽ
9 km, odjezd do Záhlinic vlakem ze Zlína v 8.01 hod., vede St.
Chadim st.
PÁTEK 28. - NEDĚLE 30. 9.
VIDNAVSKO-ŽULOVSKO
Doprava vlakem, ubytování na lůžku (asi 300 Kč za dvě
noci), závazné přihlášky přijímá do 10. září J. Tomáš tel. 737 005 174.
Změna programu vyhrazena.

LÁZNĚ ZLÍN
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
otevření 50m bazénu - výjimky:
po 3. 9. otevřeno
6.00–11.00/17.00–21.00
pá 28. 9. otevřeno
9.00–20.00
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
14.00–17.00/17.45–20.00
pátek
13.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po 3. 9. otevřeno
8.00–11.00/17.00–20.00
út 4. 9. otevřeno
8.00–20.00
st 5. 9. otevřeno
13.00–15.00
čt 6. 9. otevteno
11.15–20.00
pá 7. 9. otevřeno
12.30–20.00
pá 28. 9. otevřeno
9.00–20.00
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu.
Změna programu vyhrazena.

nestihnou, se mohou hlásit ještě do konce měsíce září, vždy
v pondělí a pátek od 18.00 hod. Několikrát do měsíce přichází trénovat 19násobná mistryně republiky Martina Bartoňková, kterou náš klub vytrénoval. Kontakt: telefonní číslo:
572 553 372 v době 9.00 -16.00 p. Rotter, www.skzlin.cz.
TENŠIN DÓDŽÓ
Od září pořádáme nábor do dětských i mládežnických oddílů
a tréninky dospělých.
aikidó (obranné umění) - děti do 6 let,
aikidó děti školní věk,
kendó (šerm) - děti i dopělí
iaidó - mládež a dospělí
džódó (umění boje s holí) - mládež a dospělí
Přihlásit se mohou děti i dospělí, chlapci i dívky, muži i ženy.
Činnost oddílu je dotována z FMT města Zlína.
Kontakt: tel.: 608 953 743 nebo přímo v kanceláři klubu ve
Zlíně-Prštném, budova Pleca (dříve SENSUS). Rozvrh a informace o jednotlivých aktivitách na www.tenshin.cz.
WORLD ASSOCIATION OF KARATE JUTSU
Pořádá nábor nových členů:
Tělocvična ZŠ Křiby, býv. 18.ZŠ, Jižní Svahy - úterý 11. 9.
v 17.30 h, Slušovice 12. 9. v 17.45 hod., ZŠ, Fryšták 14. 9.
v 17.30 hod., ZŠ.
Určeno dětem od 6 let, mládeži, dospělým, mužům i ženám.
Pravidelný výcvik: Úterý a čtvrtek 17.30 - 19.00 h.
Výcvik vede 1st Dan Karate Shotokan a 9th Dan Karate Jutsu
Sensei Karel Boršek, www.karate-jutsu.wz.cz, telefonní číslo:
603 282 086
JUDO
Sportovní škola juda - jiu - jitsu zve všechny děti od pěti let,
mládež i dospělé na celoroční i krátkodobou výuku.
Přihlášky od 11. 9. Út, Čt od 17.00 do 19.00 hod. Ul. Jílová,
Jižní Svahy.
Kontakt: A. Skládalová, mistr sportu 5 Dan. Tréninky vedou
profesionální trenéři 1. třídy. Tel.: 739 208 048.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ S MARKÉTOU
Pro děti od 2 do 4 let
Po, Út, Čt - dopoledne v Orlovně
St, Pá - v prostorách Pilates gym.
Sport. zaměření, netradiční pomůcky, hudeb.-pohyb. hry, říkadla...
Kontakt a přihlášky tel.: 602 466 638
TJ SOKOL ZLÍN,
Sokolská 663, Zlín - sokolovna nabízí
Jóga - nenáročné, ale účinné cvičení na zlepšení fyzického a
duševního zdraví. Naučíte se správný dechovým návykům,
relaxaci, posílíte imunitu a pružnost těla.
Kontakt: 723 410 058 p. Kunderová, cvičí se v pátek 17-18
hod. na sokolovně
Rodiče a děti - cvičení pro děti ve věku 2 - 6 let v doprovodu rodičů nebo babiček a dědečků. Hodinu vyplní cvičení na
různém nářadí, soutěžní hry, tanečky.
Kontakt: 732 410 058 p. Kunderová, cvičí se ve středu 16.45
- 17.45 hod., ZŠ Dřevnická (u Dopr. podn. Zlín na Podvesné)
PLAVECKÉ KURZY
Plavecký klub Zlín připravil pro děti několik kurzů, které začínají v týdnu od 10. září.
Bližší informace na www.zlinswim.wz.cz nebo telefonním číslech 608 678 836 a 577 599 917
TENIS S ANGLIČTINOU PRO DĚTI OD 3 LET
Tenisová akademie Petra Horny na Růmech opět pokračuje
oblíbenými kurzy v průběhu celého školního roku. I letos budeme pokračovat tenisovým tréninkem spojeným s výukou
angličtiny, nezapomeneme ani na koordinační průpravu nejmenších a regeneraci těla po tréninku.
V nabídce jsou skupinové tréninky probíhající v odpoledních
hodinách každý všední den mezi 13. až 17. hod.
Cena: 100,-/hod. venku (150,-/hod. v hale).
Kontakt: Petr Horna, Zlín Růmy, tel.: 777 650 430, e-mail:
petrhorna@volny.cz, web: www.tenissanglictinou.cz

NÁBOR

PILATES GYM
Nově otevřeno od 2. 9. 2007. Pilates - přihlášky pro začátečníky.
Zápis: PILATES PRO DĚTI od 6 do 11 let, Pilates pro MUŽE
- úterý 20.00 hod.
Cvičení maminky s dětmi od 1,5 do 4 let
Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín
Kontakt: tel. 604 785 025

HLEDÁME MLADÉ ŠERMÍŘE
Klub šermu S.K. Zlín hledá mladé sportovní šermíře.Všichni
zájemci školou povinní se mohou přihlásit 7. 9. a 10. 9.
v 18.00 hod. v tělocvičně 16.ZŠ Jižní Svahy Zlín. Ti, kteří to

PILATES ACADEMY RENATY SABONQUI
Cvičení metodou pilates od září - nové kurzy pro začátečníky
i pokročilé, muže i ženy bez rozdílu věku.
Kontakt: tel. číslo: 603 581 448, 577 142 383 odpol., nebo
rytmik@aerobic-zlin.cz

