
Z Á ¤ Í  2 0 0 8 R O â N Í K  X I V

zlín
M  A  G  A  Z  Í  N

99

Vyhodnocení soutûÏe
Rozkvetlé mûsto 2008

Kejklífisk˘ jarmark
10.–12. záfií 2008

Vyhodnocení soutûÏe
Rozkvetlé mûsto 2008

Kejklífisk˘ jarmark
10.–12. záfií 2008

Pfiíloha: zpravodaj zlínského muzeaPfiíloha: zpravodaj zlínského muzea





1

ážení spoluobčané, 
vzhledem k tomu, že do mé kompetence patří doprava a územní

plán, což jsou obory, které spolu úzce souvisí, chci svůj příspěvek
zaměřit na situaci kolem silniční dopravní dostupnosti města a pro-
blémy s tím související. Při této příležitosti bych vás chtěl seznámit
s příspěvkem, který jsem prezentoval na mezinárodní konferenci
Transport Ostrava 2007a který byl rovněž uveřejněn ve sborníku té-
to akce. Konference se každoročně koná za účasti ministra dopravy
a dalších nejvyšších zástupců kompetentních orgánů činných v do-
pravě. V podobném duchu je vedena diskuze města Zlína s kompe-
tentními nadřízenými orgány a úřady. 

S postupujícím rozvojem motorizace se
velmi významně zvýšila poptávka na doprav-
ní dostupnost jak v rámci kraje, tak v rámci
celé republiky. Problém dopravní dostup-
nosti se pak významně podílí nejen na změ-
ně struktury průmyslu, ale zejména na zá-
jmu investorů o alokaci investic.

Město Zlín se nachází v údolí řeky
Dřevnice, má lineární charakter a v součas-
nosti jím prochází jediná komunikace I. tří-
dy ve směru východ /Otrokovice R55/ - zá-
pad/ hranice SR/ s průjezdem této
komunikace centrální zónou města.
Intenzity dopravy v tomto úseku přesahují
35 000 vozů/24 h. Všechny křižovatky na
této trase jsou osazeny světelnou signalizací.

Významnou komplikací při využití kapaci-
ty této komunikace je těsný souběh s fre-
kventovanou železniční tratí 331 s překla-
dištěm firmy Metrans.

Nejdůležitější napojení Zlína v současnos-
ti je ze západu z komunikace I/55 od
Otrokovic po trase I/49. Na této komunikaci
byla v letech 2005-2007 realizována druhá
etapa rekonstrukce úseku Zlín-Otrokovice.
V dosud nezrekonstruovaném úseku třetí
etapy se vozidla sjíždí ze čtyř pruhů s intenzitou dopravy 20 000 vo-
zů/24 h do dvojpruhu. Situace je neúnosná a urychlená rekon-
strukce tohoto úseku na plný profil je nutným, avšak krátkodobým
řešením ve zlepšení dostupnosti města.

Koncepčním a dlouhodobým řešením je urychlené vybudování no-
vé přeložky I/49 na pravý břeh Dřevnice, tzv. Pravobřežní komuni-
kace. Závažnost této problematiky a její priorita byla v minulosti
zdůrazněna řadou studií a investičních záměrů zadaných ŘSD.

Tato přeložka komunikace navazuje na R55 - cca 2 km dlouhý se-
verovýchodní obchvat Otrokovic, který se však směrem k Hulínu
opět sjíždí do dvojpruhu. 

Práce na stabilizaci pravobřežní komunikace v územním plánu
probíhá intenzivně od roku 1998. Zpočátku, na základě požadavků
ŘSD, byla tato komunikace navržena a připravována v parametrech
rychlostní komunikace s označením R69. Studie této rychlostní ko-
munikace se dvěma tunely celkové délky 4 km byla prověřena stu-
dií proveditelnosti zpracovanou firmou Mott MacDonald, která pro-
kázala, přes vysokou finanční náročnost stavby, efektivitu
navrženého řešení. 

Po diskuzích města s ŘSD byly sníženy požadavky na komfort ko-
munikace, zejména proto, že tato komunikace z větší části prochází
urbanizovaným územím. Nově je komunikace navrhována jako ko-
munikace I. třídy s mimoúrovňovými kříženími. Toto řešení již s jed-
ním tunelem je výrazně ekonomičtější a lépe splňuje požadavky na
obsluhu jednotlivých částí města. 

V současnosti probíhá poslední fáze změny územního plánu spo-
čívající ve vymezení ploch pro pravobřežní komunikaci se současně
zpracovávaným dopravním řešením a komplexním posouzením in-
tenzit v rámci stávajících a nově projektovaných komunikací v kra-
ji. Lze předpokládat, že změna bude schválena do března 2009
a takto bude trasa stabilizována i pro nový územní plán.

Pokračující práce na budování dálnice D1 do Hulína, kde se na-
pojí nově připravovaná R49 směrem na Fryšták a dále až k hranici
SR, vytvoří velmi potřebné nové spojení mezi ČR a SR.

V současnosti je příjezd do Zlína od Fryštáku po dvoupruho-
vé II/490 na hranici kapacitních možností a město se snaží tu-

to situaci řešit dopravními opatřeními na místních komunika-
cích.

Po vybudování R49 do Fryštáku a současně přivaděče na Zlín oče-
káváme výrazné zvýšení dopravního zatížení ve městě tak, že pod-
statná část dopravy bude přicházet po přivaděči Fryšták-Zlín. Zde se
projeví budoucí hlavní zdroj dopravních problémů města. Intenzity
dopravy z R49 jsou do města přiváděny ze směru , který byl a je do-
pravně poddimenzován. 

Propojení směrem východním bude provizorně řešeno obchvatem
čtvrti Zálešná, který je jednou ze staveb přivaděče, spojujícího R49 a I49.

Doprava do centra a směrem západním
v intenzitách kolem 17 000 vozů/24 h je za-
vedena přes obytnou zónu Padělky po ulici
Sokolská ve dvoupruhu bez reálné možnosti
rozšíření do centra. Příjezd do centra je navíc
limitován výškou profilu pod podjezdem že-
leznice. Tranzitní i cílová doprava bude za
tohoto stavu nadále projíždět přes hlavní ná-
městí města.

Řešení napojení města Zlína na dálniční
síť a síť rychlostních komunikací je pro měs-
to Zlín z pohledu budoucího rozvoje životně
důležité. Při komplexním pohledu na proble-
matiku dopravní obslužnosti města Zlína
a celé zlínské aglomerace se jeví naléhavé:

Z úrovně ŘSD:
1. Zahájit urychleně přípravu a realizaci

přeložky I/49, tzv. pravobřežní komunikace
tak, aby časově navazovala na realizaci při-
vaděče od Fryštáku.

2. Na základě platného stavebního povole-
ní zahájit a realizovat propojení R55 v úseku
Hulín-Otrokovice.

3. Souběžně se stavbou Hulín-Fryšták při-
pravit a realizovat R49 v úseku Fryšták-
Zádveřice. 

Z úrovně kraje a města:
1. Realizovat propojení R49 - I/49. 
2. Realizovat distribuční systém směr západ ve vazbě na přivaděč

/Čepkov - Cigánov, Čepkov - Prštné/. 
Neodpovídající dopravní síť je na celém území České republiky.

Pro harmonický rozvoj řady okrajových území země, a tím se Zlínský
kraj od rozpadu federace stal, jsou výrazné investice do dopravní in-
frastruktury prvořadým zájmem Zlínského kraje i krajského města
a předpokládáme i pokračující podporu centrálních orgánů u výše
navržených řešení v dopravě tak, aby současný deficit a investiční
poddimenzovanost v dopravní obsluze byly nahrazeny kvalitní do-
stupností Zlínska, která je jednou ze základních podmínek trvalého
rozvoje této oblasti. 

Tímto příspěvkem jsem chtěl jen zdůraznit, že radnice se vážně
zabývá řešením dopravy a dopravního napojení, a musím bohužel
konstatovat, že největším problémem v prosazení těchto záměrů je
postoj některých občanů nebo zájmových uskupení na území města.
Negace všech návrhů a upřednostňování osobních zájmů vede k to-
mu, že město dosud nemá stabilizovánu trasu pravobřežní komuni-
kace, nejdůležitějšího článku dopravní kostry města, v územním plá-
nu. Trasa navržená do změny č. 88 Územního plánu města Zlína je
prověřována již více než 10 let a z hlediska dopravního je po všech
vyhodnoceních nejlepší variantou, která reaguje na aktuální stav
přípravy a realizace nadřazené silniční dopravní sítě v našem kraji.

V okrajových částech města dotčených plochami pro dopravu se
setkáváme s odporem sdružení, jejichž hlavním cílem je vytěsnit do-
pravu ze své blízkosti na území vedlejší místní části, případně obce.
Argumenty, kterézaznívají na veřejných jednáních, jsou pochopitel-
né, ale jejich podstatou je, že doprava škodí území. Samozřejmě
všichni víme, že nejlepší pro území je žádná doprava, ale neznám ni-
koho, kdo dopravu nepotřebuje. Tak jak se v našem městě stává již
folklórem, závěrečný argument je spojen s hrozbami o odtržení. Je
tedy na nás, zastupitelích zvolených v řádných volbách, abychom
zastupovali veřejný zájem většiny občanů v souladu s odbornými
studiemi v mezích platných zákonů a důsledně v rámci demokratic-
kých principů podporovali veřejný zájem.

Zdeněk Blažek, člen Rady města Zlína

NAPOJENÍ ZLÍNA NA DÁLNIČNÍ SÍŤ
V
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SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Statutární město Zlín ve spolupráci

s Českým svazem bojovníků za svobodu
a Armádou ČR uctí památku Dr. Edvarda
Beneše u příležitosti 60. výročí jeho úmrtí
ve středu 3. září 2008 v 10 hod. (u busty
Dr. E. Beneše, Benešovo nábřeží-parčík).

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína 
na rok 2008 na:

1. Akce nadregionálního - republikového významu konané ve IV. čtvrtletí 2008
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 24. září 2008.

2. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence pa-
tologických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné ve IV. čtvrtletí 2008. 
O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí danou
činnost na území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována originalita, pro-
spěšnost a objednávka samotného města Zlína. 
Uzávěrka příjmu žádostí je 24. září 2008.

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí 4421), 
pí Hráčková, tel. 577 630 343. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových strán-
kách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Elektronické formuláře Magistrátu
města Zlína - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.

Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem fondu mládeže a tělový-
chovy. Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro po-
skytování dotací z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout
předloženou žádost k zamítnutí.

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

SPRÁVNÍ RADA SOCIÁLNÍHO
FONDU STATUTÁRNÍHO

MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí dotací ze Sociálního
fondu statutárního města Zlína pro

rok 2009 na:

1. podporu poskytování sociálních slu-
žeb pro současné i bývalé občany sta-
tutárního města Zlína,

2. primární podporu rodin současných
občanů statutárního města Zlína.

Dotace ze Sociálního fondu statutárního
města Zlína jsou poskytovány organizacím,
které nejsou prvotně založeny za účelem zis-
ku a jejich poslání spočívá mj. v sociálních
aktivitách ve prospěch občanů statutárního
města Zlína (příp. bývalých občanů statu-
tárního města Zlína). Oprávněnými organi-
zacemi jsou:
a) občanská sdružení,
b) organizační jednotky občanských sdruže-

ní,
c) obecně prospěšné společnosti,
d) církve a náboženské společnosti, svazy

církví a náboženských společností a evi-
dované právnické osoby,

e) další právnické osoby.

Dotace ze Sociálního fondu statutárního
města Zlína nejsou určeny k řešení sociální
situace jednotlivých občanů a těch potřeb či
situací, jež mohou být řešeny prostřednic-
tvím některé ze státních dávek.
Dotace ze Sociálního fondu na podporu po-
skytování sociálních služeb může být po-
skytnuta pouze těm žadatelům, kteří splní
podmínky, které stanoví zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Primární podporou rodin současných obča-
nů statutárního města Zlína se rozumí akti-
vity spočívající např. v preventivních akcích,
vyhledávání ohrožených dětí, přednáškové
činnosti, poradenství, klubové činnosti aj. 
Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci ze
Sociálního fondu statutárního města
Zlína na rok 2009 je v pátek 10. října
2008 do 14:00 hod.
Závazné nové formuláře žádosti o dotaci
a příslušné informace poskytne Odbor
sociálních věcí Magistrátu města Zlína,
detašované pracoviště, tř. T. Bati 3792,
Ing. Jana Ryšková, II. etáž, kancelář 
č. 229C, tel. 577 630 802.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osob-
ně!
Žádosti budou posuzovány dle kritérií da-
ných statutem Sociálního fondu statutární-
ho města Zlína, jehož správní rada či orgá-
ny statutárního města Zlína si vyhrazují
právo na dodatečné změny podmínek pro
poskytnutí dotací a právo odmítnout předlo-
žené žádosti. Na poskytování dotací ze
Sociálního fondu statutárního města Zlína
není právní nárok.

MUDr. Vladimír Řihák, 
předseda správní rady Sociálního fondu

statutárního města Zlína

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:

na akce, projekty ve 4. čtvrtletí 2008 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 roz-
počty nebo osoba napojená na veřejné rozpočty v případě, že realizuje projekt, který
je nad rámec jejího běžného provozu.

Termín uzávěrky je 19. 9. 2008.

Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu
města Zlína, detašované pracoviště Zarámí 4421, Ing. Renata Robková, 5. etáž, 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

Na Obecinách proběhne blokové čištění
V níže uvedených termínech a ulicích bu-

dou pracovníci Technických služeb, s.r.o.,
provádět blokové čištění, tzn. čištění komu-
nikací, chodníků a asfaltových odstavných
ploch. Pro kompletní úklid chodníku i vo-
zovky je nezbytně nutné respektování do-
pravních značek "Zákaz zastavení", které
budou v lokalitách umístěny vždy 1 týden
před termínem čištění. 

Dodržování zákazu zastavení v lokalitách
dle harmonogramu blokového čištění budou
kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.
Při nerespektování dopravního značení mů-
že být překážející auto odtaženo.

Obeciny I až VIII, středa 3. 9. 2008, od
8.00 hod.

Obeciny IX až XIX, středa 10. 9. 2008,
od 8.00 hod.
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KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ MĚSTO PODPOŘÍ MEZINÁRODNÍ 

STYKY A KULTURU
Rada města Zlína schválila rozdělení dotací

z Fondu pro mezinárodní styky statutárního měs-
ta Zlína ve výši 66 tisíc korun a rozdělení částky
ve výši 618 500 korun na podporu padesáti kul-
turních akcí, které pořádají zlínské organizace.

■ ZCHÁTRALÁ BUDOVA 
BUDE ODSTRANĚNA

Město vyšlo vstříc obyvatelům Morýsových do-
mů, a na svém zasedání rady odsouhlasilo demo-
lici nevyužívané zchátralé budovy na adrese
Věžové domy. Obyvatelé Morýsových domů si čas-
to stěžovali na špatný stav tohoto objektu a na ru-
šení nočního klidu osobami, které objekt obývaly.
Nenašel se ani zájemce, který by objekt využil, je-
likož by si rekonstrukce vyžádala značné investi-
ce. Stavba by měla být odstraněna během dvou
měsíců a prostory budou upraveny jako zeleň.

■ LIDÉ MOHOU ŽÁDAT O VOLIČSKÉ PRŮ-
KAZY NA PODZIMNÍ VOLBY

Voliči, kteří budou chtít volit do Senátu v jiném
místě svého volebního obvodu, mohou již nyní žá-
dat o vydání voličského průkazu. Vyzvednout si
ho však můžou až po 2. říjnu.

Pro volby do zastupitelstev krajů se voličské
průkazy nevydávají. Lhůta pro doručení písemné
žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu
úřadu končí sedm dní přede dnem voleb, tedy 
10. října. Pro osobní žádost je posledním dnem
15. říjen.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do sezna-
mu voličů v jiném volebním okrsku, který však
musí spadat do příslušného senátního volebního
obvodu.

Žádost mohou podat osobně nebo písemně
s ověřeným podpisem na příslušný obecní úřad.
Pro obyvatele Zlína je kompetentní pracoviště ma-
gistrátu v Prštném.

Volby proběhnou v pátek 17. a sobotu 18. října
2008. 

■ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ZA 4,5 MILIONU KORUN
Plánovaný rozpočet na rekonstrukce dětských

hřišť v tomto roce je 4,5 milionu korun. Rekon-
struované dětské hřiště ve Valachově Žlebu, na
Moravské a u Věžových domů, osm nových dřevě-
ných domečků pro děti a deset nových oplocení
kolem hřišť - to je plán zlínské radnice na letošní
rok. 

Ve Zlíně je v současné době více než 400 dět-
ských hřišť a pískovišť, z nichž cca sto je určeno
k likvidaci. Stav všech hřišť, sportovišť a pískovišť
mapuje tzv. pasport dětských hřišť. Na základě
ankety mezi obyvateli a posouzení stavu přísluš-
ného hřiště se rozhoduje, které hřiště je nutné
opravit, které naopak není využíváno a může se
zlikvidovat. 

■ EUROREGION BÍLÉ - BIELE KARPATY NA
MAPĚ

Euroregion Bílé - Biele Karpaty lze od nynějška
poznávat prostřednictvím nové heraldické mapy.
Cílem projektu, jehož je mapa součástí, a který byl
realizován ve spolupráci Euroregionu Bílé - Biele
Karpaty se Zlínským krajem, Trenčínským krajem,
statutárním městem Zlínem a městem Trenčínem,
je propagace regionu v oblasti cestovního ruchu,
kulturních památek a zajímavých turistických 
cílů. Zájemci z řad nejširší veřejnosti mohou origi-
nální mapu, která byla vydána v celkovém nákla-
du 10 000 kusů, zdarma získat v Městském infor-
mačním a turistickém středisku ve Zlíně.

■ PRŮZKUM SPOKOJENOSTI 
ZÁKAZNÍKŮ S VODOU

Jak jsou zákazníci spokojeni s dodávkami pitné
vody, bude zjišťovat během měsíce září společnost
Moravská vodárenská, a. s. Prostřednictvím nezá-
vislé společnosti bude provádět telefonický prů-
zkum spokojenosti tisíce zákazníků na Moravě. 

Osloveno bude asi tisíc individuálních zákazní-
ků, asi padesát firem a stejný počet správců byto-
vých domů nebo zástupců bytových družstev.
Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá zákaz-
níkovi a ten, pokud má o rozhovor zájem, odpoví-
dá asi deset minut na její otázky, týkající se pitné
vody. Telefonický průzkum spokojenosti zákazní-
ků se bude letos konat již po čtvrté.

Zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje,
stavební firmy PSVS, dopravní policisté i úřed-
níci z magistrátu se dohodli na časovém har-
monogramu rozsáhlé rekonstrukce Okružní
ulice ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy. Stavba za
téměř 40 milionů korun je rozdělena do tří čás-
tí o délce od 555 do 740 metrů, přičemž každý
z těchto úseků bude vždy na jeden den zcela
uzavřen.

"Chápeme, že uzavírka jednotlivých částí hlav-
ní přístupové komunikace do sídliště znamená
velký zásah do života jeho obyvatel, ale pro kvalit-
ní opravu této silnice je to opravdu nezbytné. Když
obyvatelé dotčených částí sídliště toto jednodenní
omezení přečkají, mají naději, že dalších dvacet
let podobných uzavírek nebude zapotřebí," kon-
statoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

ŘSZK prostřednictvím zhotovitelské firmy
Pražské silniční a vodohospodářské stavby (PSVS)
obnoví v období od srpna do listopadu 2008 po-
vrch silnice III/49018 (Okružní ulice na největším
zlínském sídlišti Jižní Svahy), a to v úseku od
podchodu pod poštou Zlín 5 těsně pod točnu tro-
lejbusů Kocanda. 

Stavební práce začaly v srpnu frézováním vo-
zovky v úseku od křižovatky s ulicí Středová po
opravovaný most přes Kozlův žleb. Frézuje se do
hloubky 12 centimetrů postupně vždy v jednom ze
tří jízdních pruhů. Veškerá doprava včetně MHD
je vedena zbývajícími dvěma jízdními pruhy. 

Jednodenní uzavírka Okružní v sobotu 
6. září 

Obnova vozovky v této části Okružní ulice vyvr-
cholí v sobotu 6. září pokládkou mastixového ko-
berce o tloušťce 5 centimetrů, který je odolný pro-

ti vyjíždění kolejí. Aby bylo dosaženo co nejvyšší
kvality obnovené komunikace, rozhodli se silničá-
ři položit tento poslední koberec současně na ce-
lou šíři silnice, aby mezi jednotlivými jízdními
pruhy nevznikla žádná spára. To si vyžádá jedno-
denní úplnou uzavírku komunikace pro veškerý
provoz. Bude trvat přibližně od 7 do 19 hodin.
Kdyby v sobotu pršelo, náhradní termín je stano-
ven na neděli 7. září.

Jednodenní uzavírka od mostu přes Kozlův
žleb po točnu v sobotu 11. října 

Od 8. září se práce přesunou na úsek komuni-
kace od mostu přes Kozlův žleb po točnu trolej-
busů Kocanda. Také zde práce vyvrcholí poklád-
kou mastixového koberce v celé šíři vozovky za
úplné uzavírky, a to v sobotu 11. října (náhradní
termín neděle 12. 10.). 

Jednodenní uzavírka od křižovatky
Středová po poštu Zlín 5 v sobotu 25. října 

Současně od 8. září se začne frézovat i v úseku
od křižovatky Středová po začátek opravované ko-
munikace pod poštou Zlín 5. Zde se chystá úplná
uzavírka na pokládku mastixového koberce na so-
botu 25. října (náhradní termín neděle 26. 10.).

Uzavřené úseky nebude moci používat ani
městská hromadná doprava. Dopravní společnost
Zlín - Otrokovice proto připravila pro všechny tři
úplné sobotní uzavírky náhradní vedení dopravy.
Vozidla MHD všech linek se budou otáčet vždy na
točně Středová. Pokud nebude průjezdný spodní
úsek Okružní ulice, náhradní doprava do centra
Zlína bude vedena objížďkou přes Kocandu, ulici
Mezilesí a Vršavu. Podrobnosti DSZO včas zveřej-
ní na svých internetových stránkách i na vývěs-
kách.

Oprava silnice na Svazích si vyžádá uzavírky
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PROSBA
Poradna pro ženy a dívky prosí

o pomoc pro sociálně potřebné ma-
minky. V této chvíli jí  chybí zvláště
postýlky a hluboké kočárky. 

Kontakt:
tel.: 577 222 626, 603 213 838,  
zlin@poradnaprozeny.eu, 
budova Regina, Divadelní 6, Zlín 

Oslavy deseti let partnerství mezi
městem Zlínem a polským městem
Chorzówem uspořádají v měsíci září
obě partnerská města. Zlín bude de-
legace ze svého partnerského města
hostit v termínu od 19. do 21. září,
v Polsku proběhnou oslavy o týden
dříve. Město Chorzów patří mezi ta
partnerská města, se kterými Zlín
i řada jeho subjektů, jako jsou školy,
sportovní či kulturní organizace,
dlouhodobě a velmi efektivně spolu-
pracují.

Součástí kulturního programu na ná-
městí Míru bude v sobotu 20. 9. v 10.00
hodin koncert Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín a odpolední akce, před-
cházející večernímu slavnostnímu uve-
dení českého filmu - válečného drama-
tu režiséra Václava Marhoula TOBRUK
v Golden Apple Cinema. 

Na náměstí bude postavený dobový
stan doplněný dobovou vojenskou tech-
nikou - automobily, zbraněmi, ale i vo-
jáky v uniformách. V době od 16.00 do
18.00 hodin budou ve stanu promítány
dokumenty vztahující se k bitvě na se-
veru Libye u Tobruku v roce 1941, kte-
ré se zúčastnili i příslušníci Českoslo-
venského pěšího praporu 11 -
Východního. 

Na pódiu vystoupí Big Band
Lubomíra Morávka. 

Ve dnech 4. 10., 18. 10. a 1. 11. 2008 pro-
běhne na území města Zlína podzimní úklid
zajišťovaný Odborem životního prostředí a ze-
mědělství Magistrátu města Zlína a Technic-
kými službami Zlín, s.r.o. Od občanů města
Zlína bude sbírán v rámci úklidové akce odpad
velkoobjemový a odpad ze zahrad.

Ve stanovené soboty budou od 9 do 16 hodin
v níže uvedených lokalitách přistaveny velko-
objemové kontejnery nebo speciální vozidlo
Technických služeb Zlín, s.r.o.

Sobota 4. 10. 2008:
- ulice Na Požáře
- ulice Sadová 
- ulice Smetanova

- ulice Vodní
- ulice Santražiny (Potoky vnitroblok) 
- ulice Lorencova
- Zbožensko - před domem č.p. 65 
- ulice K majáku - restaurace "U hřiba" 
- Letná - Kotěrova ulice
- Kudlov - Fabiánka I
- ulice U Zimního stadionu
- Benešovo nábřeží - u pizzerie "U čápa" 
- tř. T. Bati - garáže nad restaurací "Myslivna"
- ulice Pod Babou 

Magistrát města Zlína společně s Tech-
nickými službami, s.r.o., žádají občany, aby
odpad ukládali pouze do připravených ná-
dob nebo speciálního vozidla Technických
služeb. OŽPaZ 

OOssllaavvyy  ddeesseettii  lleett
ppaarrttnneerrssttvvíí

FESTIVAL POD VĚŽÍ 2008
Letos už po páté se před kostelem na

Jižních Svazích koná festival moderní
křesťanské hudby. Návštěvníci Festivalu
pod věží 2008 se můžou přesvědčit, že
moderní křesťanská hudba není opřená
jen o liturgické kostelní zpěvy, ale zahr-
nuje celou řadu různých současných hu-
debních žánrů. Pozvání do Zlína přijali ti
nejlepší hudebníci českého a slovenského
gospelového žánru.

Festival pod věží 2008 začíná v pátek
19. 9. v 18 hodin festivalovou mší svatou.
V sobotním přehlídkovém programu, kte-
rý bude probíhat od 14 hodin, zahrají
skupiny Angles (CZ), Gesto (SK), Chris-
tallinus (SK), Marnatosnaha (CZ), Michael
(CZ), MRRK (CZ), Oremus (SK) a Timothy
(SK). Závěr večera ve 20.15 hodin bude
patřit koncertu, ve kterém se ve společ-
ném projektu představí legendární skupi-
na Oboroh a zlínská rodačka, písničkářka
Eva Henychová. 

V neděli už tradičně účinkující doprovodí
nedělní bohoslužby v několika kostelech ve
Zlíně a blízkém okolí, čímž zakončí letošní
Festival pod věží.

Pro zájemce, kteří se nemůžou osobně
účastnit festivalu, se bude i letos festival vy-
sílat přímým přenosem přes internet, satelit
a kabelovou televizi TV Noe (www.tvnoe.cz). 

FESTIVAL POD VĚŽÍ je jediná pravidelná
open-air kulturní akce na největším zlín-

ském sídlišti a navíc nevyžaduje zakoupení
si vstupenky na žádnou její část. 

Více informací o festivalu na www.festival-
podvezi.cz

PROGRAM FESTIVALU POD VĚŽÍ
Pátek - 19. 9. 2008
18.00 - festivalová mše svatá
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů,

Zlín - Jižní Svahy
19.30 - současná světová křesťanská

hudba - video prezentace Pavla Šupola, Zlín
Jižní Svahy, malý sál SKM Zlín

Sobota - 20. 9. 2008
14.00 - hlavní festivalový program 
Pódium před kostelem Panny Marie

Pomocnice křesťanů, Zlín - Jižní Svahy
20.15 - koncert hosta festivalu - Oboroh

a Eva Henychová
Pódium před kostelem Panny Marie

Pomocnice křesťanů, Zlín - Jižní Svahy

Neděle - 21. 9. 2008
Nedělní mše svaté a bohoslužby doprová-

zené účinkujícími
Zlín - Jižní Svahy (Panny Marie Pomoc-

nice křesťanů), Zlín (sv. Filipa a Jakuba),
Zlín (evangelický kostel), Otrokovice (sv.
Vojtěcha), Malenovice (sv. Mikuláše), Fryš-
ták (sv. Mikuláše), Štípa (Narození Panny
Marie)

P O D Z I M N Í  Ú K L I D

Zlín nesouhlasí se zdražením jízdného
Rada města Zlína zamítla návrh města

Otrokovic na zvýšení cen jízdného MHD provo-
zované Dopravní společností Zlín - Otrokovice,
s.r.o., od 1. 1. 2009, a to z důvodu zachování
sociální únosnosti cen jízdného pro občany
Zlína, ale i Otrokovic, a žádá radu jednatelů
Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o.,
o návrh řešení, které eliminuje nárůst provoz-
ních nákladů vyplývajících z růstu cen PHM,
elektrické energie a mezd.

"Návrh jsme projednali v radě. Přestože se
na první pohled mohlo zdát, že Otrokovice
chtějí své občany zvýhodnit, ve skutečnosti by
jejich návrh přinesl zdražení jízdného téměř
pro všechny. A to je pro nás nepřijatelné," zdů-
raznil M. Janečka, který o rozhodnutí RMZ do-
pisem informoval otrokovickou starostku.
"Zastupoval jsem paní primátorku po dobu je-
jí nepřítomnosti," vysvětlil 1. náměstek důvod,
proč odpověď nepodepsala zlínská primátorka.

Mezi změnami, které navrhly Otrokovice,
je např. zvýšení cen o 25 až 45 procent, pře-
vod všech jízdenek na přestupné a prodlou-
žení platnosti o deset minut. V případě ces-
ty z Baťova do centra Zlína by tak cestující
místo stávajících 21 Kč mohl zaplatit korun
patnáct. "Při době jízdy cca 40 minut by
v tomto případě měl i téměř deset minut re-
zervu na přestup. Pokud by však mezi spoji
byla několikaminutová rezerva, která je na
přestup nutná, nebo pokud by jel do ne-
mocnice, musel by si koupit již lístky dva. Ty
ale podle otrokovického návrhu mají stát
dvanáct a patnáct korun, tedy zaplatil by
minimálně 27 korun," uvedl příklad M.
Janečka. Současně zdůraznil, že ve většině
případů by lidé zaplatili více. "Všichni ti, kdo
jezdí za šest, by platili devět, místo devíti
dvanáct a místo 12 korun by platili korun
patnáct," uzavřel Janečka. -mm-
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MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY 

Vážení spoluobčané, 
abychom vám přiblížili činnost

naší Městské policie Zlín, nahlédli
jsme do policejní svodky a vybrali
některá protiprávní jednání mla-
distvých, která naši strážníci řešili
o prázdninách. 

Z policejní svodky MP:
● V pondělí 30. června 2008 ve ve-

černích hodinách provedla hlídka
Městské po-
licie Zlín
z okrsku
Jižní Svahy
k o n t r o l u
Centrálního
parku a při-
l éha j í c í ch
lesních po-
rostů mezi
m í s t n í m i
č á s t m i
P o d l e s í
a Kocanda.
Na okraji le-
sa pak

strážníci zjistili skupinku šesti osob
mladších 18 let, které se zde vesele
oddávaly konzumaci alkoholických
nápojů, v tomto případě piva a vodky.
Hlídka MP Zlín provedla u pěti chlap-
ců a jedné dívky orientační dechové
vyšetření na ovlivnění alkoholem, kte-
ré prokázalo hodnoty od 0,2 do 1,1
promile. Dva z mladistvých, kteří alko-
hol podali svým vrstevníkům, strážní-
ci "ocenili" na místě blokovou pokutou
a povedenou pětici adolescentů po-
stupně předali jejich rodičům. Přitom
byla hlídka MP Zlín svědkem hlasité
výměny názorů mezi 16letým hochem
a jeho 38letou matkou. Ihned po za-
vření dveří bytu se totiž ozvalo hlasité
plesknutí následované křikem ženy:
"Co jsi dělal? Co jsem ti říkala? Že ne-
máš pít na veřejnosti..." Syn se sdělení
své maminky bránil tvrzením, že přece
nebyl na veřejnosti, ale v lese, na což
žena kontrovala větou: "Však jsem ti ří-
kala, že to tam taky kontrolují..." 

Těžko pak říci, zdali takové řešení
působí na dospívajícího alespoň čás-
tečně výchovně. Pokud ano, tak v tom
negativním smyslu, kdy mu rodič sig-
nalizuje, že konzumace alkoholu v 16
letech je v pořádku, narozdíl od sku-
tečnosti, že se při tom nechal chytit

strážníky. A to je poněkud smutný ob-
raz rodinné výchovy, která by měla
v dospívajícím formovat skutečné spo-
lečenské hodnoty.

● Hned první prázdninový den pro-
vedla hlídka Městské policie Zlín další
kontrolu Centrálního parku na sídliš-
ti Jižní Svahy. Zde se v pozdních noč-
ních hodinách nacházela velmi hlučná
skupinka tří osob. Strážníci navíc po-
jali podezření, že přítomná mladistvá,
15letá dívka, je pod vlivem alkoholu.
Proto u ní byla provedena orientační
dechová zkouška s výsledkem 1,1 pro-
mile alkoholu v organizmu. Také bylo
zjištěno, že požití alkoholického nápo-
je v podobě pěnivého moku jí umožnil
18letý mladík. Tomuto byla za jeho
protiprávní jednání uložena bloková
pokuta ve výši 500 Kč.

● V průběhu dalších volných prázd-
ninových dní se strážníci s osobami
mladšími 18 let a evidentně pod vli-
vem alkoholu setkali ještě několikrát.
Paradoxně v nejvíce případech na se-
be mládež upozornila sama svým ne-
vhodným chováním, ať už se týkalo
rušení nočního klidu či narušování ve-
řejného pořádku obecně.

Takto bylo s alkoholem v organizmu
zjištěno celkem sedm mladistvých.

Nejmladšímu, kterého strážníci kon-
trolovali na dětském hřišti na ulici Šev-
covská, bylo teprve 14 let. Chlapec prá-
vě dopíjel láhev piva a nedbaje blížící se
hlídky MP Zlín, klidně si otevřel láhev
další. Tuto samozřejmě hodlal vypít.
Provedená dechová zkouška u něj vyká-
zala 0,2 promile alkoholu v organizmu.

● Dovolené svého otce zřejmě využi-
la 15letá dívka ze Zlína, která se roz-
hodla uspořádat večírek s přáteli. Na
probíhající velmi rušnou oslavu upo-
zornila Městskou policii Zlín o půl pá-
té ráno žena, bydlící v domě na ulici
Na Honech. Strážníci vyslaní na místo
zjistili, že z uvedeného bytu se skuteč-
ně ozývá křik a hlasitá hudba. Na
dlouhé a intenzivní zvonění strážníků
zpočátku nikdo nereagoval, až posléze
otevřel 16letý mladík, který tvrdil, že
v bytě se nachází pouze on a majitelka
bytu, která spí. Toto tvrzení se stráž-
níkům pochopitelně nezdálo a posléze
byly v bytě skutečně nalezeny ještě
další dvě osoby, 16 a 17letí mladíci
a polonahá dcera majitele bytu.
Všichni se nacházeli v podnapilém
stavu, a proto byla u nich provedena
orientační dechová zkouška s výsled-
ky od 0,4 do 1 promile alkoholu.
Paradoxně nejvíc vypito měla právě
15letá dívka. Požití alkoholu, v podobě
litru rumu, všem osobám umožnil
17letý mladík, kterému byla za jeho
jednání uložena bloková pokuta ve vý-
ši 500 Kč. Navíc bylo strážníky zjiště-
no, že 15letá dívka nemá potíže s al-
koholem poprvé. Dne 30. 6. 2008 byla

ve společnosti dalších mladistvých
kontrolována v parku na Podlesí, kdy
orientační dechová zkouška u ní 
tehdy prokázala 1,1 promile alkoholu
v organizmu. Všechny zjištěné poznat-
ky byly předány na OSPOD MMZ (od-
dělení sociálně právní ochrany dětí).

● Kromě požívání alkoholických ná-
pojů se ale mládež věnovala i dalšímu
protiprávnímu jednání v majetkové
oblasti. Hned počátkem prázdnin se
hlídka MP Zlín setkala v obchodu na
ulici Sokolská s 15letým mladistvým,
který nakoupil "za pět prstů" dvě láh-
ve whisky a jednu láhev vína.
Orientační dechová zkouška na mla-
dého zloděje navíc prozradila, že se
před pácháním deliktu posilnil jiným
alkoholem, neboť detekční přístroj vy-
kázal hodnotu 1,5 promile. Další mla-
distvá si chtěla pořídit kosmetiku za
téměř 5 000 Kč. V DM drogerii v OC
Zlaté jablko byla přistižena 17letá dív-
ka ze Zlína. Tato si postupně do své
tašky nakládala vybrané zboží jako
např. řasenky, makeup, rtěnky a oční
stíny v hodnotě 4 801 Kč.

Přivolaní strážníci Městské policie
Zlín posléze zjistili, že její rodiče by
měli být krátký čas rozvedeni, přičemž
dívka v současné době nežije ani s jed-
ním z rodičů. Proto bylo o celé věci vy-
rozuměno oddělení sociálně právní
ochrany dětí.

● Na zastávce MHD K Pasekám do-
šlo v průběhu prázdninové noci k roz-
bití vitríny s jízdními řády a k poško-
zení jejího elektrického osvětlení. 

Hlídka Městské policie Zlín společně
s hlídkou PČR na zmíněné zastávce
zastihla 17letého mladíka. Ten zpočát-
ku tvrdil, že s rozbitím nemá nic spo-
lečného, že v době jeho příchodu byla
již vitrína rozbita a z místa odjížděl
trolejbus MHD. Z tohoto důvodu hlíd-
ka kontaktovala řidiče určeného tro-
lejbusu, který však sdělil, že do vozu
nikdo nenastoupil a na zastávce se
nacházel jen jeden mladík.

Proto byl dotyčný opět vyzván, aby
konečně "kápnul božskou", čemuž na-
konec vyhověl. Uvedl, že zastávku po-
škodil jeho kamarád.

Obě hlídky posléze uvedeného 19le-
tého kamaráda kontaktovaly v místě
jeho bydliště, kde se tento ke svému
jednání doznal. Uvedl, že výplň vitríny
rozbil žulovou kostkou a poté ze stra-
chu z místa utekl. 

Způsobená škoda je předběžně vy-
číslena na 3 000 Kč. Mladého výteční-
ka, u kterého provedená dechová
zkouška prokázala 0,4 promile alko-
holu v organizmu, nyní čeká správní
řízení. Zde mu za poškozování veřejně
prospěšného zařízení hrozí pokuta až
do výše 50 000 Kč a samozřejmě ná-
hrada škody.

Martin Janečka, 
1. náměstek primátorky 
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Chystá se kontejner pro Nikaraguu, i vy můžete pomoci 

Vědecko-technický park přiláká odborníky
Nalákat do Zlína firmy zaměřené na infor-

mační technologie plánuje Univerzita Tomáše
Bati (UTB). S tímto cílem chce univerzita do
dvou let vybudovat vědecko-technický park
zaměřený zejména na vývoj softwaru a otáz-
ky bezpečnosti.

"Naše univerzita vychovává odborníky
v oblasti výpočetní techniky. Ve Zlíně je však
pro tyto odborníky málo příležitostí k uplat-
nění," uvedl kvestor RNDr. Alexander Černý.
Změnit nepříznivou situaci by měl právě při-
pravovaný vědecko-technický park. V něm
budou podle plánů univerzity sídlit IT firmy,
které využijí spolupráce s odborníky i stu-
denty doktorských studijních programů
Fakulty aplikované informatiky. "Spolupráce
by tak byla výhodná pro obě strany," dodal
kvestor Černý.

Na vybudování vědecko-technického
parku plánuje univerzita využít prostřed-
ků z Operačního programu Podnikání a in-
ovace, který spravuje Ministerstvo prů-
myslu a obchodu prostřednictvím agen-
tury CzechInvest. 

"Stavby vědecko-technických parků pod-
poruje program jménem Prosperita. Zájemci
se do něj mohou hlásit už od dubna letošní-
ho roku. Podpora může dosáhnout až 300

milionů korun," připomněl náměstek gene-
rální ředitelky agentury CzechInvest pro pod-
poru podnikání Jiří Nykodým. "Prosperita
navazuje na stejnojmenný program z minulé-
ho grantového období - v něm si 32 projektů
rozdělilo 1,6 miliard z prostředků Evropské
unie. Vzniklo díky nim přes 31 tisíc metrů
čtverečních ploch vědecko-technických par-
ků," dodal dále Jiří Nykodým.

Nový vědecko-technický park má vyrůst ve
Zlíně na Jižních Svazích v těsné blízkosti
Fakulty aplikované informatiky. Plány počí-
tají s tím, že stavba začne v příštím roce,
slavnostní otevření univerzita plánuje už na
rok 2010.

Univerzita už letos otevřela vědecko-tech-
nický park zaměřený především na podniky
zabývající se vývojem a inovacemi plastů
a také potravinářstvím. Kompletní přestavba
budovy, kterou Tomáš Baťa kdysi postavil ja-
ko internát pro své studenty, přišla na čtvrt-
miliardu korun a díky podpoře z programu
Prosperita získala univerzita od Evropské
unie 142 milionů korun. Za vybudování par-
ku také škola získala ocenění v soutěži
Podnikatelský projekt roku 2007 v kategorii
Vědecko-technický park.

Mgr. Jan Malý

N Á J E M N É  B U D E  V Y Š Š Í
Zástupci statutárního města Zlína se roz-

hodli pokračovat v postupném zvyšování ná-
jemného v městských bytech, a tím předejít
prudkému skoku při úplném uvolnění nájem-
ného v roce 2010. Občané, kteří bydlí ve stan-
dardních bytech ve vlastnictví města, tak bu-
dou od ledna příštího roku platit nájemné ve
výši 54,12 Kč/m2 podlahové plochy, namísto
současných 40,98 Kč/m2. 

"Podle zákona o jednostranném zvyšování
nájmu bude do konce roku 2010 v našich by-
tech nájemné úplně deregulováno. Proto jsme
před jednorázovým zvýšením upřednostnili
postupné zvyšování nájmu," vysvětlil příčinu
postupné deregulace náměstek primátorky
Zlína Miroslav Kašný. Současně upozornil, že
všechny peníze z nájemného město použije na
rekonstrukce bytů. 

Výše ceny za metr čtvereční vychází ze zá-
kona a z koeficientu, který stanovilo
Ministerstvo pro místní rozvoj. Při jeho výpo-
čtu zohledňovalo velikost města, počet jeho
obyvatel a další aspekty. Statutární město
Zlín v současné době spravuje přibližně tři ti-
síce bytových jednotek.

Zvýšení nájmu se podle zákona netýká těch
bytů, jejichž výstavba nebo dostavba byla po-
volena po 30. červnu 1993 a na jejichž finan-
cování byla obcím poskytnuta dotace ze stát-
ního rozpočtu nebo ze státních fondů na
výstavbu nájemních bytů.

"Ve Zlíně tedy nebudeme zvyšovat nájemné
např. na Slezské. Tam již nyní platí za metr
čtvereční 58,98 korun," uvedl Kašný a dodal,
že ze zákona se zvýšení netýká ani bytů v do-
mech zvláštního určení, jejichž výstavba byla
povolena před 30. červnem 1993. "Obyvatelé
našich Domů s pečovatelskou službou zvyšo-
vání nájemného nepocítí. To platí také pro
mládež žijící v Domě na půli cesty," uzavřel 
M. Kašný.

Nájemníci 15 bytových jednotek v domě
Podlesí 5506, kteří se přestěhovali z asanač-
ního pásma Zálešná, Podvesná, budou od
Nového roku platit 44,74 Kč za m2. "Věříme,
že dvouleté snížené nájemné jim pomohlo vy-
kompenzovat negativa spojená se stěhováním
a nyní již pominula příčina jejich zvýhodně-
ní," uzavřel M. Kašný.

-mm-

JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, ŠJ 
Jazyková škola Access nabízí jazykové kurzy
AJ, NJ, ŠJ. Výuka probíhá komunikativně-si-
tuační metodou ve skupinách po pěti studen-
tech od 8. září 2008
Kontakt: 
jazykovaskola.access@seznam.cz, 
tel.: 604 266 518

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY 
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
HELEN DORON EARLY ENGLISH otevírá nové
kurzy pro děti od 3 měsíců do 14 let. Výuka
angličtiny pro dospělé dle Callanovy metody -
otevíráme nové kurzy v ranních, dopoledních
a večerních hodinách, 4-8 studentů ve skupi-
ně. 
Nabízíme výuku i ve firmě. 
Kontakt: 
tel.: 777 894 348 
nebo zlin@helendoron.com, 
Ing. Helena Změlíková 

MUDR. KLÁRA PRECLÍKOVÁ,
MUDR. MICHAL PRECLÍK
Zveme Vás do nově otevřených moderních zub-
ních ordinací v centru Zlína.
Kontakt:
51. budova areálu Svitu, Zlín,  
tel.: 577 522 872, 577 5 23 969

STUDIO ZDRAVÍ
8. 9.  Den zdraví -  měření KT, glykémie, počí-
tačové vyšetření chodidel přístrojem Pedikom. 
Stálá nabídka: Metoda řízené a kontrolované
detoxikace jako prevence a řešení zdravotních
problémů. Masáže - klasické, reflexní, lymfa-
tické a medové. Rašelinové zábaly a vakové uh-
ličité koupele. 
Prodej bylinných produktů, doplňků stravy
a poradna pro jejich výběr.
Kontakt:
T. Bati 3240 
(zast. MHD č. 31 - bří Jaroňků), Zlín. 
tel.: 732 262 297, 
e-mail: syncakova.klara@seznam.cz

PORADNA PRO VÝŽIVU A HUBNUTÍ 
Nově otevřená poradna pro výživu a hubnutí
na zlínské poliklinice, 2. etáž
Individuální poradenství při redukci hmot-
nosti
Skupinové kurzy snižování nadváhy 
Měření tuku přístrojem BODYSTAT
Kontakt:
PharmDr. Mgr. Renata Mičová
renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761

"SEE YOU! ENGLISH" 
- KURZY ANGLIČTINY 
Kurzy pro veřejnost, profesní angličtina, kon-
diční a konverzační kurzy s rodilými mluvčími,
firemní kurzy a individuální výuka. 
Nyní přihlašujeme do kurzů září 2008 - leden
2009.
Kontakt:
tel.: 724 237 745, 
e-mail: seeyou@seeyou.cz, 
Mgr. R. Molová, www.seeyou.cz. 

STUDIO ANIČKA 
I po prázdninách si dopřejte radost a potěšení
pro tělo i duši. 
Studio Anička Vás zve  na pedikúru, manikú-
ru, kosmetiku, masáže a energetické seance. 
Kontakt:
www.studio-anicka.wz.cz, 
tel.: 603 956 671, ul. Sadová 6, Zlín 

Inzerce

Kde najdete obchody a sluÏby?

Česká pobočka mezinárodní humanitární
organizace The Oneness-Heart-Tears and
Smiles pořádá sbírku potřebných věcí pro
obec San Jacinto - nejchudší část Nikaraguy.
Kontejner je určen pro školu Escola Sara
Maria Parrales v San Jacinto, kterou navště-
vuje 1 300 žáků základní a střední školy.
Škola slouží zároveň také jako podpůrné
vzdělávací centrum pro obyvatele z odlehlých
oblastí. Škola má velmi málo základního škol-
ního vybavení a neustálý nedostatek běžných
školních a sportovních potřeb. Nejvíce potře-
bují školní sešity, papír A4, propisky, tužky,
pastelky, náčrtníky, hračky, zdravotnický
materiál první pomoci, fotbalové míče a vyba-

vení pro baseball. Dále také bílé tabule s po-
pisovači a dětské knihy ve španělštině.
Podpora je určena zároveň pro obec San
Jacinto, kde postrádají především moskytié-
ry, kanystry na vodu, zdravotnický materiál,
jízdní kola, kolečka na dopravu vody a vyba-
vení pro fotbal a baseball. 

Sbírka probíhá do konce října tohoto ro-
ku. Jakékoliv bližší informace obdržíte na
tel. 775 855 725 nebo přímo v místě sbírá-
ní věcí ve firmě Madal Bal, a.s.- Humani-
tární služba, v Průmyslové zóně Příluky,
Zlín.

Informace o humanitární organizaci na
www.onenessheart.org
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MÍSTNÍ ČÁST KUDLOV
První dochovaná zmínka

o Kudlově jako o panství
Frydrycha a Buriana Tetourů po-
chází z roku l. p. 1589. Dříve pa-
sekářský Kudlov se rozprostírá
na 627 ha a v nadmořské výšce
357-462 m.n.m. Zdejší lidé se po
staletí živili chovem dobytka
a zemědělstvím. 20. května 1938
se Kudlov stal součástí Velkého
Zlína. V současnosti má Kudlov
na 1 697 obyvatel a neustálou vý-
stavbou obyvatel přibývá. 

Úřadovna Magistrátu města Zlína
pro místní část (nově "kancelář míst-
ní části") Kudlov sídlí nyní v budově
mateřské školky - ulice Na Vrchovi-
ci č. p. 21. Úřední hodiny: pondělí
15-18, středa 15-17 hodin, telefon do
kanceláře: 577 018 213, e-mail: ura-
dovnakudlov@muzlin.cz. Kon-takt-
ní osobou je Eva Neherová. Ve spolu-
práci s pracovnicí úřadovny zde
úspěšně pracuje rovněž šestičlenná
komise místní části Kudlov (v minu-
losti Regionální komise Kudlov). V ro-
ce 2004 ve spolupráci s Odborem
kanceláře primátora bylo pojmenová-
no 14 nových ulic. 

Občané místní části se obraceli
na úřadovnu zejména se žádostmi
o řešení dopravní situace v obci,
zimní údržby a údržby čistoty a ze-
leně, osvětlení obce, výstavby nebo
opravy chodníků, dokončení kana-
lizace apod. Úřadovnu navštívilo
nebo kontaktovalo v roce 2007 asi
260 občanů. Ve vývěsních skříň-
kách bylo vyvěšeno přibližně 170
kusů materiálů a informací. 

Setkání zástupců Rady města
Zlína s občany proběhlo v dubnu
letošního roku, z tohoto setkání vy-
plynuly 2 hlavní požadavky obča-
nů, a to zejména na opravu 2 míst-
ních ulic Formanka a Háje.
V současné době je komunikace
Háje lokálně opravena a ještě v le-
tošním roce bude realizována opra-
va komunikace Formanka. Dalším
probíraným tématem pak byla po-
třeba zvýšení počtu dětských hřišť.
Kudlov se během posledních něko-
lika let velmi rozrostl, zejména
o mladé rodiny s dětmi, a proto by
bylo potřeba vybudovat nejméně 2
nová hřiště, jedno pro děti před-
školního věku a rovněž sportoviště
pro starší děti a dospělé.

Od roku 2006 se o pravidelný
úklid a čistotu místní části stará
pracovník údržby, který provádí
úklid zastávek, hřiště, zametání
chodníků a sečení obecních ploch
menšího rozsahu. V jarních, let-
ních a podzimních měsících probí-
há již několik let svoz velkoobje-

mového odpadu, tzv. mobilní svoz.
Občané si již na tuto službu zvykli
a využívají ji k odložení odpadu
z domácností, včetně zahradního
odpadu.

Největší investicí, která byla na
Kudlově realizována v posledních
letech, je rekonstrukce komunika-
ce II/490, která byla realizována ve
třech etapách. Jednalo se o sdruže-
nou investici města Zlína a Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje. V roce
2006 byla postavena nová točna

MHD na konci Kudlova, směrem
k Březůvkám, a v současné době
probíhá výstavba chodníku od sta-
ré točny po točnu novou.
Dokončení je plánováno na listo-
pad letošního roku. Celková cena
této investice je 5 milionů Kč za
točnu a 12 milionů Kč za chodník
a kanalizaci. 

V posledních 3 letech se velmi
rozrůstá výstavba nových domů,
vznikly 3 nové ulice a výstavba stá-
le pokračuje.

Hlavní komunikace přes Kudlov
nese název Václavská a je odvozen
od názvu místní kaple. Ta byla po-
stavena z nadační sbírky r. 1927
a vysvěcená v roce 1928. O rok po-
zději 22. 9. 1929 byla zasvěcena

sv. Václavovi. Architektem této ka-
ple byl František Lydie Gahura,
který si rovněž na Kudlově postavil
dům. 

Společenský život v obci se přede-
vším díky aktivitě místních občanů
v posledních letech velmi zlepšil. 

V současné době se místní setká-
vají v budově mateřské školy, která
se stala multifunkčním zařízením.
Vznikl zde i Klub seniorů, hojně vy-
užívaný místními občany. Rovněž
tělocvična v této budově slouží
všem, cvičí zde pravidelně ženy, dě-
ti i muži. Místní cvičenci jsou členy
SK ASPV (Asociace sportů pro
všechny), dalším klubem je FK
Sokol Kudlov, který sdružuje míst-
ní fotbalisty. 

V letošním roce začal fungovat
také Sportovní Klub Titan Zlín, kte-
rý převzal do výpůjčky asfaltové
hřiště na Kudlově se záměrem
zkvalitnění vybavení hřiště tak, aby
sloužilo k sportovnímu využití
všech sportovních nadšenců
Kudlova.

Tradiční a největší akcí se stal
Den plný her, který se koná každo-
ročně za vydatné spolupráce míst-
ních občanů a podnikatelů. Tito
pomáhají nejenom finančně, ale ta-
ké fyzicky při technickém zabezpe-
čení této akce. Každoročně je při-
hlášeno a odměněno přibližně 140
dětí. Tradiční podzimní akcí se sta-
la "drakiáda" pro děti. Svátkem pro
všechny občany je kudlovská pouť,
která se slaví na sv. Václava na
konci září. 

Kudlov se stává stále více oblíbe-
nou lokalitou k výstavbě nových
domů vzhledem k blízkosti města
a dostupnosti MHD a pěkným mís-
tem k bydlení. 

Odbor kanceláře 
primátora MMZ

Točna na Kudlově.

Kaple sv. Václava.

Budova MŠ.
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Účast roku 2008 byla opět hojnější
než roky minulé, přihlásilo se celkem
71 soutěžících. Rovnováha počtu při-
hlášených v jednotlivých kategoriích
byla takřka absolutní - I. kategorie 25,
II. kategorie 23, III. kategorie 23.

Letošní pětičlenná komise byla nově
obohacena o člena z Útvaru hlavního
architekta MMZ. Hodnotící komise
pracovala ve složení: Jana Surovcová
(útvar hlavního architekta), ing. Věra
Jašková (odbor životního prostředí
a zemědělství) a Alena Doleželová, ing.
Václav Krátký a ing. Zuzana Pecharová
z odboru městské zeleně.

Komise procházela během dvou dnů
všechny přihlášené zahrady, předza-
hrádky a zhlédla balkony a okna. Při
hodnocení se kladl důraz především
na harmonii barev, kompoziční uspo-
řádání, respektování nároků rostlin,
jejich zaplevelení a zdravotní stav.
U veřejně přístupných výsadeb (např.
u panelových domů) komise také oce-
nila houževnatost, s jakou někteří oby-
vatelé dokáží i přes nepřízeň okolí kul-
tivovat obytný prostor. Konečný
verdikt byl tedy souladem nejen uve-
dených hodnotících kritérií, ale celko-
vého dojmu, který zanechala zahrada
či balkonová výsadba na každém
z nás.

Hodnotící komise vyhodnotila tři ví-
těze v každé kategorii.

I. KATEGORIE
předzahrádky rodinných 
a bytových domů:
1. cena
Jana Halašková, Lazy VII/4363, Zlín

2. cena
Irena Papežíková, Ševcovská 3303,

Zlín
3. cena
manž. Juřenovi, Křiby

4711, Zlín - Jižní Svahy

II. KATEGORIE 
květinová výzdoba

oken a balkonů byto-
vých domů:

1. cena
Klára Preclíková,

Podlesí IV/5375, Zlín -
Jižní Svahy

2. cena
Lenka Slezáková,

Prlovská 3862, Zlín
3. cena
Helena Šafránková,

Kvítková 123, Zlín

III. KATEGORIE 
úprava okolí baťov-

ských domků
1. cena
Jana Becková, Slovenská 2842, Zlín
2. cena
Věra Chválová, tř. T. Bati 2123, Zlín
3. cena
Zdenka Sedláčková, Prostřední

3464, Zlín

Slavnostní vyhlášení
vítězů celé soutěže pro-
běhne 23. září 2008 
v 16 hodin v prostorách
kulturního institutu Al-
ternativa za účasti zá-
s t u p c ů
Magistrátu
m ě s t a
Z l í n a .
Finančním
i věcným
darem od 
n a š i c h
sponzorů
b u d o u
o c e n ě n i
především
první tři

vyhlášení v každé kate-
gorii, ale také každý
účastník soutěže bude
obdarován věcným da-
rem.

Součástí slavnostního
vyhodnocení soutěže bu-
dou také tři přednášky

na odborná zahradnická témata
Trvalky v našich zahradách, Okrasná
jezírka a Praktické rady při projektová-
ní a realizacích.

SPONZOŘI SOUTĚŽE 
ROZKVETLÉ MĚSTO 2008 
• ARBOREA Březová, s.r.o.
• AGROS Moravia, spol. s r.o.,

Kudlov
• BAUMAX ČR, s.r.o., 

pobočka Zlín - Malenovice
• Blažej Stella, 

Bystřice pod Hostýnem
• Ivana Dočkalová - Zahradnictví

Svatopluk Nedbálek, Zlín

• Jan Miserovský, Zlín

• Jiří Batůšek - trvalky a okrasné
trávy, Kudlovice

• Josef Oškera - Zahradnictví, Zlín
• LARGO CZ, s.r.o., Zlín
• Leopold Janský 

- POLDY SERVIS, Lukov
• Patrick, s.r.o., Zlín
• Roman Kratina, Jaroslavice
• PRO-PLANT, s.r.o. - cibuloviny,

Dolní Slivno

Ing. Zuzana Pecharová, 
Odbor městské zeleně 

Magistrátu města Zlína

Letos již po dvanácté vyhlásila radnice soutěž Rozkvetlé město, jejímž cí-
lem je povzbudit obyvatele města Zlína k zájmu o zkrášlení svých zahrad či
balkonů a zlepšit tak celkový vzhled našeho města. 

SOUTĚŽ ROZKVETLÉ MĚSTO 2008 MÁ VÍTĚZE

1. místo II. kategorie

1. místo I. kategorie

1. místo III. kategorie
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut – 16.–22. září 2008

ÚTERÝ 16. 9. - 14 - 17 h
Odpoledne na dopravním hřišti

v Malenovicích (ul. Fügnerova)
Projížďky na kolech, jízda zručnosti

a soutěže ve spolupráci s regionálním
pracovištěm BESIP pro Zlínský kraj

STŘEDA 17. 9. - 15 - 18 h
Sportovní odpoledne s UNGUŽ-

BUNGUDUNGU na hřišti Jižní Svahy
(hřiště v Centrálním parku u 2. seg-
mentu), kola, koloběžky, tříkolky s se-
bou

ČTVRTEK 18. 9. - od 14 h
Veselá cyklostezka na Havlíčkově

nábřeží (cyklostezka u škol Komen-
ského I a II) 

Soutěžní projížďka na kolech, kolo-

běžkách i bruslích s pohádkovými by-
tostmi

PÁTEK 19. 9. - 18 h
Šlapáček - veselý výšlap pro rodiče

s dětmi za nevšedními zážitky do lesa
ve spolupráci s MŠ Slovenská 1808
"Na cestě za zdravím" (sraz na točně
trolejbusu č. 3 a 13 na Lesní čtvrti)

SOBOTA 20. 9. 
Celodenní výlet speciálním vla-

kem ČD zdarma do Rožnova pod
Radhoštěm se zastávkami v Otroko-
vicích, Hulíně, Kroměříži, Holešově,
Bystřici pod Hostýnem a Valašském
Meziříčí

Připraven atraktivní program ve
všech městech (bližší informace včet-

ně jízdního řádu
najdete v samo-
statném letáku
na Městském in-
formačním stře-
disku, popř. na
nádraží ČD a ta-
ké na plakáto-
vých plochách ve
městě)

Možnost pro-
jížďky historic-
kým trolejbusem
podle pravidel
MHD po měs-
tě Zlíně a Otroko-
vicích, linka č. 1.

PONDĚLÍ 22. 9. 
13 - 17 hod.
náměstí Míru 
Stánky s prezentacemi škol a orga-

nizací, občerstvení
- vystoupení krasojízdy
- projížďky na vysokém kole
- program Městské policie Zlín
- rekord o vytvoření obří duhy z ba-

revných víček PET lahví
- ukázka automobilů na rostlinný

pohon

13 - 17 hod.
"zelená ulice" (Tyršovo nábřeží -

úsek od fotbalového stadionu smě-
rem k Čepkovu) 

Ulice vyhrazená pro všechny, kdo
přij(e)dou bez aut:

- soutěže na kolech, koloběžkách,
tříkolkách a bruslích

- možnost projížďky na lehokolech,
skládacích kolech a netradičním
"pohybovadle"

- pro zájemce zkouška jízdy na vozí-
ku pro handicapované 

- malování na cestu - "Jezdíme bez
kouře"

13 - 17 hod.
Den otevřených dveří v DDM 

ASTRA (Tyršovo nábřeží)

19 hod.
Lampionový průvod městem

s DDM Astra (sraz na náměstí Míru,
ukončení na Tyršově nábřeží)

V průběhu akcí na dopravním
hřišti Malenovice, na "zelené ulici"
a na náměstí Míru bude možnost
získání lístku na MHD zdarma.

Evropský týden mobility (ETM) a  Evropský
den bez aut (EDBA) je celoevropská kampaň ko-
ordinovaná v České republice Ministerstvem ži-
votního prostředí. Tato osvětová akce má za
úkol podpořit a propagovat ekologicky šetrněj-
ší způsoby dopravy ve městech a pomáhat tak
zlepšovat zejména kvalitu ovzduší ve městech.
Mottem letošního ročníku je "Čistý vzduch
všem".

PPrrooggrraamm  EEvvrrooppsskkééhhoo  ttýýddnnee  mmoobbiilliittyy  

PPrrooggrraamm
EEvvrrooppsskkééhhoo  ddnnee
bbeezz  aauutt  vvee  ZZllíínněě  

Český červený kříž ocenil bezplatné
dárce krve, kteří již čtyřicetkrát bezplatně
darovali krev na transfúzním oddělení
Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně.
Slavnostní předání zlatých medailí prof.
MUDr. Jana Janského se konalo 11. srp-
na v obřadní síni zlínské radnice.
Padesáti bezplatným dárcům krve přišli
poděkovat zástupci Českého červeného
kříže, statutárního města Zlína, Zlínské-
ho kraje, Městského úřadu Otrokovice
a Krajské Baťovy nemocnice Zlín. Velký
dík patří také institucím, které spolufi-
nancují projekt podpory bezplatného dár-
covství na Zlínsku. -red-

DÁRCI KRVE ZÍSKALI JANSKÉHO PLAKETU



Hrají: Matthias Schweighöfer, Joseph Fiennes, Til Schweiger,
Lena Headey 
Režie: Nikolai Müllerschön

Čtvrtek 25. - sobota 27. září v 19.30 hodin
+ neděle 28. září - středa 1. října 
(kromě pondělí 29. října) v 17 hodin
KONEČNĚ SPOLU
USA-2007-100 minut-tragikomedie-titulky-Bontonfilm-(0)
Helen Hunt, držitelka Oscara za hlavní ženskou roli v kome-
dii Lepší už to nebude, jako režisérka tragikomedie, inspiro-
vané románovým bestsellerem Elinor Lipmanové. 
Hrají: Helen Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick, Bette
Midler 

Pondělí 29. září Velké kino nehraje
Agentura Gong Olomouc pořádá: 
Recitál Heleny VONDRÁČKOVÉ - Sladké mámení
s Helenou 
Dvouhodinová strhující hudební show s nejznámějšími hity 
Začátek v 19 hodin

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

Pátek 5. - sobota 6. září v 17 hodin
WINX CLUB - VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO KRÁLOVSTVÍ
Itálie-2007-89 minut-animovaný-český dabing-SPI-(0)
Před lety se nejmocnější mágové Magické dimenze obětovali,
aby porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou mladé dívky
Bloom, víly dračího plamene... 
Režie: Iginio Straffi

Pátek 5. - sobota 6. září v 19.30 hodin 
+ neděle 7. září v 17 hodin
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Francie/Švýcarsko-2006-120 minut-titulky-HCE-(0)
"Město světel" očima 18 světoznámých režisérů, kteří se sešli,
aby společně ukázali Paříž způsobem, jaký tu ještě nebyl...

Pondělí 8. září v 19 hodin (a)
HANK A MIKE
Kanada/USA-2008-86 minut-komedie-titulky-Aerofilms-(12)
Hank a Mike jsou kamarádi a velikonoční zajíčci. Velcí, růžo-
ví a nezaměstnaní. Co si počnou, když nic neumějí??
Režie: Matthiew Klick

Pátek 12. - neděle 14. září v 17 hodin
HANCOCK
USA-2008-92 minut-akční komedie-český dabing-Falcon-(12)
Existuji hrdinové... Existují superhrdinové... a pak je tu
Hancock
Hrají: Will Smith, Charlize Theron 
Režie: Peter Berg

Pátek 12. - sobota 13. září v 19,30 hodin
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR-2007-95 minut-Bioscop-(12)
Když už nevíte, koho podvádět, zbývá podvádět snad jen sám
sebe...
V hlavních rolích Josef Polášek, Ela Lehotská
Režie: Jan Prušinovský

Pondělí 15. září v 19 hodin (a)
MONGOL-ČINGISCHÁN
Německo/Kazachstán/Rusko/Mongolsko-2007-129 minut-
historický/dobrodružný-titulky-Bontonfilm-(15)
Byl zrozen k vítězstvím - Sjednotil Mongolsko, podmanil si Čí-
nu, jeho vojska se zastavila až v Evropě... 
Režie: Sergej Bodrov

Pátek 19. - sobota 20. září v 17 hodin
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
USA/Francie-2006-103 minut-rodinný-český dabing-
Bioscop-(0)
Desetiletý Arthur je stejně jako všechny děti fascinován po-
hádkami. Aby zachránil dům, ve kterém bydlí, rozhodne se
najít poklad, který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v Říši
Minimojů, roztomilých malých skřítků...
Režie: Luc Besson

Pátek 19. - sobota 20. září v 19.30 hodin 
+ neděle 21. září v 17 hodin
GONE BABY GONE
USA-2007-114 minut-krimi/drama-titulky-Falcon-(15)
Každý chce znát pravdu... jen dokud ji nenajde...
Hrají: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman,
Ed Harris
Režie: Ben Affleck

Pondělí 22. září v 19 hodin (a)
RENÉ
ČR-2008-85 minut-dokument-Aerofilms-(15)
Dokument o 18 letech autentického osudu českého krimi-
nálníka-spisovatele a 18 letech politických proměn střední
Evropy
Režie: Helena Třeštíková

10

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

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

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

VELKÉ KINO
tel.: 577 432 936

Pondělí 1. - středa 3. září v 17 a v 19.30 hodin
KOPAČKY
USA-2008-110 minut-komedie-titulky-Bontonfilm-(15)
Neskutečně katastrofická romantická komedie
Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand
Režie: Nicholas Stoller

Středa 3. září v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Francie/Švýcarsko- 2006-120 minut-titulky-HCE-(0)
"Město světel" očima 18 světoznámých režisérů, kteří se sešli,
aby společně ukázali Paříž způsobem, jaký tu ještě nebyl...

Čtvrtek 4. - středa 10. září v 17 a v 19.45 hodin
BATHORY 
ČR-2008-140 minut-historický thriller-Bontonfilm-(12)
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou le-
gendu o Čachtické paní. 
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel
Roden
Režie: Juraj Jakubisko

Čtvrtek 11. - středa 17. září v 17 hodin 
(kromě úterý 16. září)
KUNG FU PANDA
USA-2008-90 minut-animovaná komedie-český dabing-
Bontonfilm-(0)
V líhni animovaných talentů studia DreamWorks se zrodil
nový hrdina- mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný
pandí chlapík jménem Po...
Režie: Mark Osborne, John Stevenson

Čtvrtek 11. - středa 17. září v 19.30 hodin
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA-2008-114 minut-dobrodružný-český dabing-Bonton-
film-(0) 
Zlo se právě probudilo...
Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh,
John Hannah, Luke Ford
Režie: Rob Cohen

Středa 17. září ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
U MĚ DOBRÝ
ČR-2008-102 minut-premiéra-Falcon-(12)
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha podle scé-
náře Petra Jarchovského
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, L. Vlasáková, J. Somr, M. Vla-
dyka, V. Javorský 
Režie: Jan Hřebejk

Čtvrtek 18. - neděle 21. září v 17 hodin
SISSI A YETTI
Německo-2007-animovaná dobrodružná komedie-85 minut-
český dabing-SPI-(0)
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Světě
tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani pravda...
Režie: Michael Herbig

Čtvrtek 18. - neděle 21. září v 19.30 hodin
+ pondělí 22. - středa 24. září v 17 a v 19,30 hodin
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
USA-2008-105 minut-sci-fi thriller-titulky-Bontonfilm-(12)
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem,
jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormálních jevů. 
Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy
Connolly
Režie: Chris Carter

Čtvrtek 25. - sobota 27. září v 17 hodin
+ neděle 28. září - středa 1. října 
(kromě pondělí 29. října) v 19.30 hodin
RUDÝ BARON 
Německo/Velká Británie-2007-120 minut-válečný/dobro-
družný-titulky-Bioscop-(0)
Jeho největším vítězstvím byla láska...

KINA

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Pátek 26. září v 17 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
TAJEMSTVÍ PRSTENU 
USA-2007-117 minut-válečné drama-titulky-Bontonfilm-(12)
Příběh z Druhé světové války, kdy se tři mladí Američané -
Jack, Teddy a Chuck - rozhodnou dobrovolně narukovat do
války. Spojuje je blízké přátelství a dívka jménem Ethel, do
které jsou všichni tři zamilovaní a střídavě se ucházejí o její
přízeň...
Hrají: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Neve
Campbell, Mischa Barton
Režie: Richard Attenborough

Sobota 27. - neděle 28. září v 17 hodin
PAN VČELKA
USA-2007-86 minut-animovaný/komedie-český dabing-
Bontonfilm-(0)
Nekorunovaný král animovaných pohádek - studio Dream-
Works - nás zavede do zábavného světa, ve kterém to hučí ja-
ko v úlu.
Režie: Steve Hickner, Simon J. Smith

Pátek 26. - sobota 27. září v 19,30 hodin 
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA-2008-123 minut-akční-titulky- Bontonfilm-(12)
Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na
stříbrné plátno...
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen
Allen, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent 
Režie: Steven Spielberg 

Pondělí 29. září v 19 hodin (a)
ROLLING STONES 
USA/Velká Británie-108 minut -hudební dokument-titulky-
Bioscop-(0)
Hudební dokument Martina Scorseseho z koncertu legendár-
ní kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů na podzim
2006 v Beacon Theatre v New Yorku.
Hrají: Mick Jagger, Keith Richards, Martin Scorsese,
Christina Aquilera, Bill Clinton 

MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
tel.: 571 817 255

OD 1. ZÁŘÍ
MÁJ 
ČR-2008-76 minut-filmová báseň-Bontonfilm-(12)
Výpravný historický film na motivy stejnojmenné básně Karla
Hynka Máchy
Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj
Stropnický
Režie: F. A. Brabec

VESMÍRNÍ OPIČÁCI 
USA-2008-animovaný - komedie - český dabing-Bontonfilm-(0)
Animovaná komedie o trojici šimpanzů, které NASA vysílá na
nebezpečnou vesmírnou misi... 
Režie: Kirk De Micco

SIROTČINEC 
Mexiko/Španělsko-2007-105 minut-thriller/horor-SPI-(12)
Na pomezí hororu a fantasy se odehrává příběh Laury, která
se po letech vrací i se svou rodinou do sirotčince, kde kdysi
vyrůstala. Nové prostředí probouzí u jejich syna zvláštní
představivost. Ale je to jen představivost?
Režie: Juan Antonio Bayona

TEMNÝ RYTÍŘ
USA-2008-152 minut-akční/fantasy-titulky-Warner Bros-
(12 )
Vítejte ve světě bez pravidel...
Režie: Christopher Nolan

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

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

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

MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
USA-2008-114 minut-dobrodružný-český dabing-Bonton-
film-(0) 
Zlo se právě probudilo...

Zář í  v  ku l tu ře



11. 10. - 19.00 hodin PREMIÉRA
Jan Mikulášek, Vladimír Fekar:
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

14. 10. - 19.00 hodin 1
Jan Mikulášek, Vladimír Fekar:
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

12. 10. - 14.30 hodin 19
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov:
HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

16. 10. - 10.00 hodin 14
16. 10. - 14.30 hodin (dříve sk. 28)
Magdaléna Turnovská:
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

18. 10. - 19.00 hodin 8
Giuseppe Verdi: TRUBADÚR (IL TROVATORE)
Slezské divadlo Opava 

23. 10. - 9.00 hodin
23. 10. - 11.00 hodin
HODINA ZPÍVÁNÍ - ZKOUŠENÍ S JAROSLAVEM UHLÍŘEM

24. 10. - 19.00 hodin 5
Woody Allen: ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha

30. 10. - 10.00 hodin 15
30. 10. - 14.30 hodin (dříve sk. 29)
Magdaléna Turnovská:
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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

5. 9. - 19.00 - Kavárna Café Malá scéna
Turnaj v Člověče, nezlob se!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel.: 776 575 307

14. 9. - 14.30 - Sál Malá scéna Premiéra
Modrej drahokamen anóbrž zelená Gizela a Mrkvajznící
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti pro-
střední. O tom, kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého
kamaráda Malýho Jardu ze spárů zlé Gizely, jako zelí kyselý.
Veselá pohádka s herci, písničkami i loutkami.

19. 9. - 20.30 - Kavárna Café Malá scéna
Taneční párty v kavárně 
Hity 80. let, míchané nápoje a dobrá zábava

21. 9. - 15.30 - Komorní sál 
Pejsek a kočička 
Pohádka 

24. 9. - 19.30 - Komorní sál 
Dodo Gombár
Mezi nebem a ženou
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma.
Věčný boj. Věčné nalézání...

25. 9. - 19.30 - Komorní sál 
Horká linka (Hotline) 
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb
cokoliv jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat... 

27. 9. - 19.30 - Komorní sál 
SIC! 
Obnovená premiéra v novém obsazení 
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra ja-
ko způsob existence, hra jako možnost.

NA MĚSÍC ŘÍJEN CHYSTÁME NOVĚ TURNAJE I V PEXE-
SU!! VŠICHNI HRAVÍ LIDÉ VÍTÁNI!! 

Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut
před představením. 

Případné rezervace na tel.: 776 575 307 či osobní rezervace
v kavárně Café Malá scéna.

MALÁ SCÉNA ZLÍN

HOSTÉ V ŘÍJNU

Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, Michelle Yeoh,
John Hannah, Luke Ford
Režie: Rob Cohen

VALL - I
USA-2008-103 minut-animovaný/rodinný-český dabing-
Falcon-(0)
VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač -
Imunizátor) je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lid-
stvo zanechalo, aby ji vyčistil...
Režie: Andrew Stanton

BATHORY 
ČR- 2008-140 minut-historický thriller-Bontonfilm-(12)
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou le-
gendu o Čachtické paní. 
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel
Roden
Režie: Juraj Jakubisko

PŘIPRAVUJE PREMIÉRY
OD 4. ZÁŘÍ
HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
USA-2008-120 minut-titulky-akční-Bontonfilm-(12)
Zachránit svět je pekelná dřina...
Režie: Guillermo del Toro

SLEPÉ LÁSKY 
SR-2008-77 minut-dokument-(0)
Film o láskách, které je třeba vidět... Film, který dojemně, ale
bez sentimentu vykresluje svět nevidomých...
Režie: Juraj Lehotský
(PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ - S KOMENTÁŘEM)

OD 11. ZÁŘÍ
TOBRUK
ČR/SR-2008-100 minut-válečné drama-Bioscop-(15)
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy ob-
leženého města Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni
vojáci 11. východního československého praporu...
Režie: Václav Marhoul

PO SVATBĚ
Dánsko/Švédsko-2006-124 minut-drama-titulky-Artcam-
(15)
Humanitární pracovník Jacob dostal podivnou nabídku: me-
cenáš z Dánska přispěje jeho indickému sirotčinci, pokud se
s ním Jacob sejde osobně. Proč?
Režie: Susanne Bier

KONEČNĚ SPOLU
USA-2007-100 minut-tragikomedie-titulky-Bontonfilm-(0)
Helen Hunt, držitelka Oscara za hlavní ženskou roli v kome-
dii Lepší už to nebude, jako režisérka tragikomedie, inspiro-
vané románovým bestsellerem Elinor Lipmanové. 
Hrají: Helen Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick, Bette
Midler 

OD 18. ZÁŘÍ
TROPICKÁ BOUŘE
USA-2008-103 minut-titulky-komedie-Bontonfilm-(15)
A zkuste je dostat! Revoluční komedie Bena Stillera používá
fóry, na které by většina hollywoodských studií neměla odva-
hu (a žaludek). A jsou navíc opravdu originální...
Hrají: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Nick Nolte,
Steve Coogan

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
USA-2008-98 minut-titulky-sci-fi fantasy-animovaný-
Warner Bros-(12)
Hvězdné války, jak jste je dosud neviděli...
Režie: Dave Filoni

OD 25. ZÁŘÍ
DĚTI NOCI
ČR-2008 -80 minut-drama-Bontonfilm-(15)
Ofka je prodavačka v nonstopu a žije tak ve zvláštním spik-
lenectví s lidmi, kteří jsou stejně jako ona vzhůru, když ostat-
ní spí...
Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský, Kristýna
Nováková, Lenka Termerová, 
Režie: Michaela Pavlátová

SLEPÉ LÁSKY 
SR-2008-77 minut-dokument-(0)
Film o láskách, které je třeba vidět... Film, který dojemně, ale
bez sentimentu vykresluje svět nevidomých...
Režie: Juraj Lehotský

RESOLUTION 
ČR/USA-2008-81 minut-thriller/psychologický-titulky-VI-
VATSCREEN
Někteří z nás si dlouho přáli, aby se jejich sny o hrdinství
a touha po obdivu ostatních staly nedílnou součástí jejich
skryté existence...
Režie: Petr Smělík, Petr Hastík

Středa 10. září ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
MONGOL-ČINGISCHÁN
Německo/Kazachstán/Rusko/Mongolsko-2007-129 minut-
historický/dobrodružný-titulky-Bontonfilm-(15)
Byl zrozen k vítězstvím - Sjednotil Mongolsko, podmanil si Čí-
nu, jeho vojska se zastavila až v Evropě.... 
Režie: Sergej Bodrov

DĚTEM
6. -  7. 9. - KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ II. - 63 minut 

13. - 14. 9. - KYTICE POHÁDEK III. - 72 minut
20. - 21. 9. - KAMENNÁ TETKA - 74 minut
27. - 28. 9. - A ZASE TA ŽOFKA - 61 minut

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

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

VELKÝ SÁL
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 63. SEZONY 2008/2009
2. úterý - 19.00 hodin OBNOVENÁ PREMIÉRA
Zdeněk Fibich - Jaroslav Vrchlický
SMRT HIPPODAMIE
Společný projekt Městského divadla Zlín a Filharmonie
Bohuslava Martinů

7. neděle - 19.00 hodin
András Kern: HÁDEJ, KDO PŘIJDE...
Divadlo Na Fidlovačce Praha

10. středa - 19.00 hodin ZADÁNO
KONCERT SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Nadace Terezy Maxové a Zlínského kraje

11. čtvrtek - 10.00 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

16. úterý - 19.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff:
KABARET

17. středa - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

18. čtvrtek - 19.00 hodin 3
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

19. pátek - 19.00 hodin 7
Irena Dousková: ONĚGIN BYL RUSÁK
Divadlo v Dlouhé Praha

20. sobota - 17.00 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel:
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

25. čtvrtek - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

26. pátek - 19.00 hodin 4
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

27. sobota - 14.30 hodin PREMIÉRA
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

30. úterý - 10.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

19. pátek - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter: ZLODĚJKY

22. pondělí - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol. - David Rotter: ZLODĚJKY

prodej vstupenek na ŘÍJEN bude zahájen 15. září 2008
(pro předplatitele prodej již od 12. září - předplatenku s sebou)

2. 10. - 19.00 hodin DERNIÉRA
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET

3. 10. - 19.00 hodin 5
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

PŘIPRAVUJEME

DIVADÉLKO V KLUBU

MĚSTSKÉ DIVADLO

11
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Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

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

Skupina Rubikon 
skleněné plastiky - obrazy - grafika 23. září - 30. listopad
2008

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

Grafický kabinet
Michal Bauer - Struktury 16. září - 16. listopad 2008

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod. 
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních
prostor galerie.

GALERIE ATELIÉR,
Santražiny 3061, Zlín
Smíšená prodejní výstava Obrazy ze sbírek- autoři Zlínska
a Valašska - Tokoš, Rozkopal, Schneidera, Hroch, Hofman,
Kobzáň, Podešva, Kousal, Hýžová, Duša, Hrnčárek...
Otevřeno: 13-17 hod., nebo tel.: 603 727 950 
www.galeriepodradnici.cz

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA,
Zlín, budova radnice
Autorská výstava: 
Ak. mal. Jiří Brázda - Obrazy, grafika
Jaroslava Brázdová - Plastiky
Výstava trvá od 11. 9. do 25. 9. 2008
Kafírna galerie - různí autoři, B. Zeman, A. Born, T. Bím, 
Z. Červinka, J. Svoboda, J. Polcar, K. B. Rossí, Z. Höhmová,
J. Hartinger, Z. Burgetová,...
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, 
www.galeriepodradnici.cz, www.galerieatelier.cz

tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz, 

www.filharmonie-zlin.cz

Pokladna FBM: 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: Po 14.00 - 17.00

Út - Čt 10.30 - 17.00 
(v den konání koncertu do 20.00)

63. KONCERTNÍ SEZONA 2008 - 2009 
Prodej předplatného pokračuje do 18. září 2008.
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty začíná 1. září 2008.

HARMONIA MORAVIAE
7. září 2008 v 16.00, kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
Koncert duchovní hudby s mužským vokálním kvartetem
Affetto (Jan Milušek - kontratenor, Marek Olbrzymek - tenor,
Vladimír Richter - tenor, Aleš Procházka - bas)

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
11. září 2008 v 19.00, Dům umění Zlín
Koncert operních árií s Gabrielou Beňačkovou 
Dirigent: David Švec

CHVĚNÍ (SUITA DIALOGŮ)
16. září 2008 v 19.30, Uherské Hradiště, Klub kultury
17. září 2008 v 19.00, Dům umění Zlín 
C1 - 18. září 2008 v 19.00, Dům umění Zlín 
Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Filharmonie B. Martinů
Sólista: Wolfgang Saus, alikvotní zpěv, Německo
Dirigent: Stanislav Vavřínek

OSLAVY 10 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA ZLÍNA 
S POLSKÝM MĚSTEM CHORZOW
20. září 2008 v 10.00, náměstí Míru ve Zlíně
Koncert populárních muzikálových melodií
Dirigent: Miloš Machek

HARMONIA MORAVIAE
25. září 2008 v 19.00, Dům umění Zlín
E. Suchoň: Nox et solitudo
L. van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur,
op. 15

FILHARMONIE B. MARTINŮ

GALERIE

KRAJSKÁ GALERIE
G. Bizet: Symfonie C dur
Sólista: Eva Garajová, mezzosoprán, Slovensko 
Matej Arendárik, klavír, Slovensko
Štátny komorný orchester Žilina 
Dirigent: Misha Katz, Francie

VARHANNÍ KONCERT
Varhanní koncert se koná v římsko-katolickém kostele ve
Zlíně ve středu 10. září v 19.30 hodin. Program: J. S. Bach,
F. Liszt a další, varhany Ludvík Šuranský.

KONCERT INDICKÉ HUDBY
Mimořádný koncert indické klasické hudby se bude konat
v úterý 23. 9. v 19.00 hodin v Baťově vile.
Vystoupí skupina NUR (světlo). Hudebníci studovali na hu-
dební akademii v Indii.
Vstupné dospělí 60 Kč, studenti 30 Kč, děti zdarma.

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

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

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

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

velký sál, malý sál a spojovací chodba
18. září - 23. listopadu 2008
DOTEKY ORIENTU
Výstava Doteky Orientu, kterou společně připravila muzea
Zlínského kraje, přibližuje kulturu a řemeslnou zručnost
obyvatel Iránu, Turecka, Číny a Japonska prostřednictvím
porcelánu z 18. - 19. století, perských koberců i orientálního
nábytku, dekorativních předmětů a zbraní.
Z Archivu H + Z zlínského muzea jsou vystaveny fotogra-
fie Japonska dr. J. Havlasy z roku 1913 a cestovatelů 
ing. J. Hanzelky a ing. M. Zikmunda z 60. let 20. století. 
Výstava se koná ve velkém sále zlínského zámku od 18. 9. do
23. 11. 2008 a během října a listopadu ji doplní cyklus před-
nášek na téma orientální hudba, příprava čínského jídla, vše
o čaji a pěstování bonsají.
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 18. září 2008 v 17 hodin -
velký výstavní sál muzea.

malý sál
11. září - 28. listopadu 2008
NEJEN NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH
Historické radiopřijímače ze sbírky Miroslava Chluda.
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 11. září 2008 v 17 hodin - malý
výstavní sál muzea. 

spojovací chodba
11. září - 23. listopadu 2008
ŽIVOT S FOTOGRAFIÍ 1954 - 2008
Výběr z tvorby vynikajícího fotografa Pavla Diase.
Vernisáž výstavy - ve čtvrtek 4. září 2008 v 17 hodin - spojo-
vací chodba muzea - přednáškový sál.

Pravidelné poslechové pořady na zámku (první středa
v měsíci) aneb Zlínský hudební klub uvádí ...

Již nyní vám všem můžeme sdělit, že výstavou TAKOVÍ
JSME BYLI nic nekončí, ale začíná! Občanské sdružení
Zlínský hudební klub (do jehož řad vás zveme) ve spolupráci
s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně bude uvádět v pro-
storách zlínského zámku každou první středu v měsíci tema-
tický hudební pořad.
Rádi tak spolu s vámi, hudebními fanoušky, navážeme na le-
titou tradici poslechovek gottwaldovského hifi klubu.

OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se na-
chází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - bu-
dova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvní-
ky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi
a dějinami ševcovského řemesla. 
Otevřeno: duben-říjen - ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

MUZEUM

KONCERTY

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od cent-
ra 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

Otevřeno: denně kromě pondělí
září - SO, NE 10-17 hodin - ÚT-PÁ pouze objednané návště-
vy 
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, tel.: 577 103 379
kastelan.malenovice@razdva.cz

BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je umístěna
v domku č. p. 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou. 
Obývací pokoj, kuchyně a ložnice jsou zařízeny nábytkem
a doplňky z první poloviny 20. století. Město Zlín, Zlínský
kraj i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně srdečně zvou
k návštěvě.
Expozice je přístupná sezónně, tj. od počátku května do kon-
ce září, úterý až neděle vždy 9 - 12 a 13- 17 hodin. 
Kontakt: tel.: 737 145 175

KPVÚ A KNIHY
Klub přátel výtvarného umění a knihy zahajuje podzimní cy-
klus přednášek vernisáží výstavy
Nejen o knihách a umění.... 40 let činnosti KPVÚ ve
Zlíně.
Vernisáž se koná v úterý dne 9. září 2008 v 17.00 hodin
v přednáškovém sále zlínského zámku. Výstava potrvá do 
30. září 2008.
Srdečně zveme nejen členy a příznivce výtvarného umění, ale
i širokou veřejnost, kterou tak můžeme seznámit s pestrou
a zajímavou činností tohoto občanského sdružení.

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

Máte možnost se ještě přihlásit do kurzů.
Dodatečný zápis 4. 9. od 13.00 do 17.00 hodin.
Platba kurzovného v hotovosti při zápisu.
Zahájení kurzů v týdnu od 1. 9. 

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

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

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

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ: 
zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách, rehabilitační
kurz na balonech, cvičení od hlavy po paty, pilates pro ženy
nad 40 let, gynegymnastika, tai-či, pilates + jóga
posilování a formování postavy - kalanetika, aerobic, body
styling, kick box aerobic, fit ball, kondiční cvičení, dance ae-
robic, pilates, pilates mix
škola šermu kordem pro začátečníky i pokročilé

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

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

tel. 577 043 920, 577 043 921

4. 9. - 4. 10. OBRAZY DAM
Výstava obrazů deseti amatérských výtvarnic s osobitým vý-
tvarným projevem, scházejících se v uherskohradišťském
"Domečku 166" pod odborným vedením pedagoga MgA.
Antonína Macha, 14. + 15. etáž (pracovní dny 7 - 18 hod.)

8. 9. - 26. 9. NAŠE PODKARPATSKÁ RUS 
Sbírka fotografií Josefa Ryšánka zachycující atmosféru
Podkarpatské Rusi, 3. etáž (denně do 22 hod.)

BAŤŮV MRAKODRAP

DŮM KULTURY
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11. 9. - 26. 9. LIDOVÁ STAVBA ROKU
Prezentace objektů, které letos uspěly v soutěži Lidová stav-
ba roku, vyhlášené Zlínským krajem. Soutěž je oceněním pří-
kladné obnovy stavby lidové architektury ve Zlínském kraji
jako významného přínosu k zachování kulturního dědictví.
Prezentace je doplněna i o fotografie lidových staveb, které se
soutěže nezúčastnily, 2. etáž (denně do 22 hod.)

29. 9. - 10. 10. ŠKOLNÍ PROJEKT "PROFESE"
Projekt žáků ZŠ Fryšták věnovaný poznání a následnému vý-
tvarnému zpracování aspektů a podob jednotlivých lidských
povolání a profesí, 2. etáž (denně do 22 hod.)

29. 9. - 10. 10. FOTOGRAFIE INDICKÝCH CHRÁMŮ 
Výstava se koná ve 3. etáži 21. budovy. Vstup volný.

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

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

Uvedený program je volně přístupný.

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

tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz, 

e-mail: info@kfbz.cz

BESEDY
10. 9. - 13.30 Beethovenova první "osudová" Symfonie 
č. 2, okolnosti vzniku Symfonie č. 2, ve spolupráci s Domem
seniorů Zlín (sálek hudebního oddělení)
17. 9. - 17 h Povídání s Valentinou Thielovou o hereckých
i osobních zážitcích z doby minulé i ze současnosti, ve spo-
lupráci s agenturou T.C.B. - CZ, s.r.o. (sálek hudebního od-
dělení)
25. 9. - 18.15 Knihovnický čtvrtletník aneb Řekněte nám
- 3. část cyklu setkávání pracovnic oddělení pro dospělé čte-
náře se zájemci o seznámení s některými knižními novinka-
mi 3. čtvrtletí a nejen s nimi (oddělení pro dospělé čtenáře)
1. 10. - 17 h Nejaký Jura Vičík - představení nové knihy
Jaroslava Kovandy, tentokrát valašsky čte autor a Blanka K.
(sálek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a refe-
renčním centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, lin-
ka 126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz. 

1., 2. a 4. 9. - 10 - 12 h Začínáme pracovat s počítačem
(součásti počítače, základy systému Windows)
Poplatek 120 Kč

8., 12. a 15. 9. - 10 - 12 h Elektronická pošta a komuni-
kace přes internet (principy elektronické pošty, zřízení poš-
tovní schránky na internetu, práce s adresářem, přílohami,
ukázky nastavení schránky, komunikace mluveným slovem,
případně i obrazem - základy telefonování, práce s mikrofo-
nem a kamerou) - poplatek 120 Kč

22. 9. - 10.00 - 11.30 h Práce s počítačem pro mírně 
pokročilé - zahájení desetidenního kurzu, který je určen 
rodičům pečujícím o děti (ve spolupráci s Centrem pro rodi-
nu o. s.) 
Přihlášky a informace Veronika Holíková, tel.: 732 376 193,
577 212 020, veronika.holikova@cpr-zlin.cz

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
Září: Mozaika z Astry - výtvarné práce dětí DDM ASTRA Zlín

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Září, říjen: Jak u nás malují malí i velcí - výstava prací
k 20. výročí založení ZUŠ Jižní Svahy

Obvodní knihovna Malenovice
září:
ZŠ Zlín-Malenovice, Komenského
3. a 4. září - 12 - 18 h: Prodej vyřazených knih - přízemí
Ústřední knihovny
24. září: Sanitární den - uzavřeny všechny provozy knihov-
ny

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

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

1. 9. - 20. 9.
Společná výstava fotografií
CANISTERAPIE V OBRAZECH
Výstava s názvem "Canisterapie v obraze" mapuje činnost
Canisterapeutického centra Zlín. Cílem výstavy je šířit osvě-
tu o canisterapii - léčbě, při níž se využívá vlivu psa na člo-
věka, získávat nové dobrovolníky a seznámit veřejnost s čin-
ností centra.

9. 9. v 10.30 hodin - přednáška s odborníky na caniste-
rapii. 
Vstup zdarma.

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH
Výstava Občanského sdružení Ligy za práva vozíčkářů Brno
s názvem "Život nejen na kolech" je sestavena z vítězných
prací všech uplynulých ročníků stejnojmenné soutěže, které
se od roku 1997 zúčastňovali autoři s postižením i bez něj.
Námětem všech fotografií jsou životní okamžiky lidí nesou-
cích handicap zdravotního postižení. 

Výstava je otevřena PO - PÁ 8 - 12, 13 - 17, SO 10 - 16

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 1. září.
Přijďte si domluvit rozvrh v 9 - 11 hod. a 13 - 17 hod.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA ZLÍN 
www.yamahazlin.cz, klara.yamaha@seznam.cz, 603 876 760

Zápis na školní rok 2008/2009
2. září 14-17 hod - 4. ZŠ Havlíčkovo nábřeží 
3. září 14-17 hod - 17. Zš Křiby 
3. září 15-17 hod - 9. ZŠ Štefánikova 

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ 
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín, 

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

Hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír

Studijní náplň: 
Individuální výuka hry na klávesový nástroj

Studijní náplň: 
Individuální výuka hry na klávesový nástroj

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 

ZUŠ MORAVA 
Lorencova 3791/9, 

e-mail: zusmorava@seznam.cz, tel.: 577 018 897

ZÁPIS na školní rok 2008/2009 do hudebního oboru ZUŠ
Morava se koná v pondělí 1. 9, 8. 9., 15. 9., 22. 9. a 29. 9. od
15 do 18. hodin v Domě kultury ve Zlíně, místnost č. 23. 
(akordeon, housle, trubka, tenor, baryton, tuba, klarinet,
zobcová a příčná flétna, klavír, kytara, baskytara, hoboj, fa-
got, pozoun, saxofon, kontrabas). 

ZUŠ MALENOVICE, 
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm

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

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

www.ddmastra.cz

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

e-mail: ddmzlin.sweb.cz

DDM ASTRA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ALTERNATIVA
Oddělení společenských věd a estetiky

(Ivana Vladíková, Eva Horáková), tel.: 577 142 742,
e-mail: ivladikova@ddmastra.cz

I v dalším školním roce mohou maminky s dětmi využít do-
poledního hlídání a tvořivé dílny. Pokračujeme také v pravi-
delných bowlingových setkáních. 
Přejeme Vám krásné, odpočinkem a sluníčkem prosycené
prázdniny a těšíme se na Vás v září! 

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

e-mail: m.rabek@ddmastra.cz

Zápis do sportovních zájmových kroužků v novém školním
roce 2008/2009. Přihlaste včas své děti do tradičních a oblí-
bených sportovních kroužků. 
Kompletní nabídku zájmových kroužků najdete v nabídko-
vém katalogu - Brožuře 2008/2009 a na www.ddmastra.cz.
Hledáme externí vedoucí pro vedení sportovních zájmových
kroužků a pro výpomoc při pořádání sportovních, turistic-
kých a ostatních akcí. 
Informace: Milan Rábek, tel.: 577 142 297, 723 318 030, 

milan.rabek@ddmastra.cz

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

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

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

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

e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

Hledáme další externí spolupracovníky pro vedení různých
zájmových útvarů. Očekáváme aktivní přístup, spolehlivost
a kladný vztah k dětem.

Oddělení techniky 
(Eva Štěrbová) 575 753 486, 

e-mail: e.sterbova@ddmastra.cz

Od září 2008 nabízíme nové zájmové kroužky Audio-video
studio, Malý strážník, Tradiční řemesla, Lodní modelář,
Barbie. 
8. a 9. 9. - ,,Den otevřených dveří", 13-17 hod. Ve spolu-
práci s odd. společenských věd a estetiky

Dětské centrum BERUŠKA, Ševcovská 3350/8, Zlín
www.beruskazlin.cz , tel.: 739 066 167

otevřeno: Po-Pá 8.30 - 18.30 hodin, So a Ne 15 - 19 hodin

- cvičení s dětmi od 6 měs. do 5 let (i v odpoledním čase)
- herna pro děti
- hlídání dětí ve vlastních prostorách
- miniškolička pro děti od 2 do 4 let (úterý a čtvrtek)
- pronájem prostor pro narozeninové a soukromé párty

Od září 2008 opět otevíráme zájmové kroužky pro děti:
- výtvarný ateliér (pro děti od 3 let)
- hudební školička (hra na flétnu) - i pro začátečníky (od 3 let)

Pro maminky:
- Power joga s p. J. Zvolskou v pondělí od 19 h
- Salsa a další tance-pro ženy a dívky v úterý 18.30 h
Na všechny aktivity si rezervujte místo na recepci nebo po te-
lefonu 739 066 167.

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

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

Po 8 - 17 Volné setkávání maminek a dětí, výměna
zkušeností, besedy

14 - 17 Setkávání maminek s dvojčátky 
(každé druhé pondělí v měsíci)

MATEŘSKÉ CENTRUM

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

Zá ř í  v  ku l tu ře
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Út 8 - 9 Angličtina pro nejmenší děti do 3 let, 
manželé Venterovi 

9 - 10 Angličtina pro maminky (mírně pokročilí), 
Mgr. Silvie Máčalová 

11 - 12 Angličtina pro nejmenší děti do 3 let
15 - 16 Angličtina pro děti 3 - 6 let 
16 - 17 Angličtina pro děti 3 - 6 let 

St 14 - 16 Tvořivá středa - dle měsíčního programu

Čt 10.30 Kolo, kolo mlýnský 
- tancování a zpívání při klavíru

14 - 16 Angličtina pro děti (MŠ Milíčova) 

Pá 11 - 14 Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá 
(nutno se předem nahlásit)

2. 9. 9 - 10 Ukázková hodina angličtiny pro maminky 
- mírně pokročilí

3. 9. 14 - 16 Seminář pro rodiče: "Znaková řeč pro bato-
lata" (Mgr. Michaela Sovadinová)

8. 9. 14- 17 Setkání maminek s dvojčátky

9. 9. 10 - 11 Ukázková hodina angličtiny pro nejmenší
děti do 3 let

15 - 16 Ukázková hodina angličtiny pro nejmenší
děti od 3 do 6 let

10. 9. 14 - 16 Tvořivá středa - malujeme sluníčko

11. 9. 9 - 11 Avon - přírodní kosmetika

17. 9. 14 - 16 Tvořivá středa - malujeme jablíčka 

19. 9. 10 - 11 Beseda "Dětská řeč" - Mgr. M. Rumenová

24. 9. 14 - 16 Tvořivá středa - hroznové víno (otiskování)

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
1. 10. - 18.00 - 19.30
Beseda s MUDr. Charvátovou "Úrazy dětí v domácnosti" 
Vstupné 20 Kč.

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

www.september.cz, september@zlin.cz 

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

9. října v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
I. Dousková: Hrdý Budžes

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

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

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

4. 10. - Kiss forever band - koncert nejlepší KISS revivalové
kapely světa (Masters of Rock Cafe)
11. 10. Majda a František - pořad Kouzelná školka
s Majdou a Františkem (Velké kino Zlín)
19. 10. Ragnarök aaskereia - nový putovní vikingský meta-
lový festival ve Zlíně. Vystoupí kapely Týr, Hollenthon,
Alestorm, Svartsot, Heidevolk.. (Masters of Rock Cafe)
25. 10. Sabaton - švédští metaloví dravci přiletí do Zlína
s novinkovou deskou "The Art of War". Jako speciální host
vystoupí: Grailknigts a Salamandra (Masters of Rock Cafe)
29. 10. Uriah Heep - slavná britská rocková legenda přijíždí
do Zlína v rámci světového turné k nové desce Wake.
(Masters of Rock Cafe)

MASTERS OF ROCK CAFE 
OC Čepkov

tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com 

7. 9. HOBBY/EXOTIKA 
Hadi, štíři, želvy, ale i orchideje, kaktusy a masožravé rostli-
ny - to vše bude k vidění na terarijních trzích!

AGENTURY

22. 9. Slovácké divadlo Uherské Hradiště - RYCHLÉ ŠÍPY
Nejúspěšnější divadelní komedie v historii Slováckého diva-
dla Uherské Hradiště. Vstupenky v prodeji od 1. 9.

28. 9. ROCKMAXOVA "12" + SPECIÁLNÍ HOST
3. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit! Tři vítězné
kapely se utkají o postup na letní festival Masters of Rock
2009.

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

10. 9. Hudební středa 
17. 9. Receptář 
23. 9. Zahájení akademie III. věku v 9.00 hodin
24. 9. - 14.00 hodin - Zábavná středa - kroužek vaření
út a čt - cvičení pro ženy
po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod. 

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

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

hod., vycházka turistického kroužku - odpoledne
Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k po-

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

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

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 14. 
a 28. 9. od 14 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU 
Ve dnech 7. a 21. 9. se konají nedělní taneční odpoledne
v restauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy
od 15.00 do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená
Miroslavem Františákem. 

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

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

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

Rodinná poradna: Během prázdnin funguje pouze poradna
přirozeného plánování rodičovství

Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Klub maminek Zlín - ve čtvrtek 1x za 14 dní v sále Centra
pro rodinu na Divadelní 6 
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí a středa-do-
poledne, čtvrtek- odpoledne na Orlovně 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy 
Modlitby matek - akce probíhají v obvyklých termínech

AKCE
Kurz práce na PC pro rodiče pečující o děti: Kurz pro mír-
ně pokročilé uživatele PC (Word, Excel, Internet). Výuka bu-
de probíhat v učebně Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně
vždy v pondělí od 10 do 11.30 h. Zahájení kurzu 22. 9. Výuka
potrvá 10 týdnů. Kurzovné 500 Kč.
Rodičovství neznamená sociální vyloučení: Kurz je určen
pro maminky na mateřské dovolené. V průběhu osmi dopo-
ledních středečních setkání se pokusíme objevit rodičovství
jako příležitost k osobnostnímu i profesnímu zrání. Hlídání
dětí zajištěno. Zahájení ve středu 8. 10. Přihlašujte se v naší
kanceláři.
Motoráček: Kurz psychomotoriky. Bude probíhat v šesti lek-
cích ve skupinách 4 - 6 dětí stejného věku v prostorách Centra
pro rodinu. Zahájení v září. Přihlašujte se v naší kanceláři.
Tatinec na Bystřičkách: Dobrodružný víkend tatínků s dět-
mi (prohlídka hráze, plavba na loďkách, hon na hřiby, mož-
ná i koupání). Termín: 12.- 14. 9. 

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN

SENIOŘI

Nevšední táborák s exkurzí do vesmíru:
Sejdeme se v pátek 5. 9. v 17.30 na Lesní čtvrti za gymnázi-
em na hřišti.
Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé: Dva dopolední kur-
zy po 1,5 h. budou probíhat v sále Centra pro rodinu. Přesný
termín bude upřesněn začátkem měsíce září.
Exercicie pro ženy na Velehradě s MUDr. Krausovou.
Termín konání: 9. - 14. 9. Je možné se přihlašovat v naší
kanceláři.
Kurz pro nastávající rodiče: Témata setkání:Těhotenství
a porod, Kojení a péče o dítě, Návrat plodnosti po porodu
a plánování rodiny, Manželské vztahy po příchodu dítěte.
Kurz bude zahájen v říjnu.
Příprava snoubenců: Cyklus sedmi setkání - vždy přednáš-
ka a práce v malých skupinkách pod vedením manželských
párů. V naší kanceláři se průběžně můžete hlásit na kurz,
který bude zahájen ve druhé polovině září.

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

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

Pondělí 22. září 2008 v 19 hodin
Přednáška: Tomáš Brázdil: "Mars"
Vše, co víme z historie i z novodobého výzkumu planety Mars.
Vstupné 25 Kč

VÝSTAVY
Grand Prix Obce architektů ČR
Výstava ukáže významné realizace dokončené do ledna 2008.
Výstava GRAND PRIX je již tradičně ve Zlíně nabídnuta v pro-
storách hvězdárny. A letos opět přijede po Praze z Brna jako
Grand Prix architektů 2008 - Národní cena za architekturu.
Vernisáž výstavy je v úterý 16. září 2008 v 17 hodin, vstup na
vernisáž zdarma. 
Výstava potrvá do 12. října. 

KROUŽKY MLADÝCH ASTRONOMŮ
Ve školním roce 2008/9 nabízíme základní a pokračovací
kurz astronomie pro mladé zájemce (od 11 let; alespoň zá-
kladní znalosti fyziky a matematiky nutné). 
První informativní schůzka zájemců o astronomii se usku-
teční v pátek 26. září 2008 v 18 hodin na hvězdárně ve Zlíně.
Roční kurzovné 500 Kč.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pon-
dělí, středu a pátek od 20 do 22 hodin. Pozorování mimo uve-
dené dny pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

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

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

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.

St, Čt - 16.00 - 20.00 hod. 

Nealkodiskotéky: 
5. 9. a 19. 9. 2008 - 19.00 - 23.00 hod. 
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let 

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 školním roce 2008/2009 budou opět probíhat zájmo-
vé kroužky.

Zájmové kroužky:
Schola (hudebně dramatický kroužek), rukodělný kroužek
pro děvčata, kouzelnický, hra na bicí, kytara, malá kopaná,
modelářský, dance a aerobik

Rodiče s dětmi: 
pro děti do 6 let - Kavárna - St 8. 30 - 11. 30 hod.

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektro-
nické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiš-
tě.

Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení
a nealkoholické nápoje.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

HVĚZDÁRNA ZLÍN

Zá ř í  v  ku l tu ře
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Pro dospělé: nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopa-
ná, volejbal, keramika, sbor - viz nástěnky.

Festival pod věží (5. ročník) - 19. - 21. 9. 2008

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
MANŽELŮ FELCMANOVÝCH 

Výuka na Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy,
Prštné, Louky, www.tkfortuna.cz a na tel.: 608 831 203, 
776 771 323, radek.felcman@tkfortuna.cz .

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

doročně více než 100 dospěláckých tan. párů
Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní
společenský tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.

Přihlašovací formulář na www.tkfortuna.cz

ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz; 

www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)

Od září otvíráme nové kurzy orientálního tance pro děti, za-
čátečnice, mírně pokročilé i pokročilé.
Rozpis kurzů na www.orientalnitance.com
5. 9. - 18 - 19 hod. - ukázková hodina orientálního tance
zdarma 
20. 9. - seminář Bollywood (10 - 13 hod.; 15 - 18 hod.)
23. 9. - nový kurz pro děti; 15.45 hod.
3. - 5. 10. - víkendový pobyt s orientálním tancem

Novinka!
Kurz jazzového tance. - 12. 9. 2008; 18 - 19 hod - ukázková
hodina jazzového tance - ZDARMA

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

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

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

ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY

KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20
tanců, novinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny), stolování,
etiketa v praxi! SKUPINOVÉ SLEVY! Slevové kupony na oble-
čení pro naše žáky. 
Základní školy - Předtaneční výchova 
KURZY pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, ma-
žoretková skupina od 4 let 
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk neroz-
hoduje, 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, Bachanta... pro
všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami.
Různé žánry, na věku nezáleží. 

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

Přihlášky, informace denně v DK Zlín

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

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

Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance.
V průběhu těchto hodin se můžete seznámit nejen s taneční-
mi variacemi na arabské rytmy, ale také se naučit jednodu-
ché a efektní choreografie. Kurzy jsou určeny pro všechny vě-
kové kategorie a všechny typy postav. Přijďte mezi nás
a alespoň jednou v životě na sebe nechte působit kouzlo
Orientu. První hodina je zdarma!

TANEČNÍ ŠKOLY

Nové kurzy od září pro všechny věkové kategorie, pro všech-
ny stupně pokročilosti
Přihlášky během srpna na tel.: 608 751 645, počet míst ome-
zen.
Výuka probíhá pravidelně v dopoledních i odpoledních hodi-
nách.

Ukázková a informační hodina pro začátečnice zdarma
proběhne v pátek 11. 9. 2008 

12. 9. Orientální diskotéka
- IH Moskva, taneční kavárna
Pro ženy, dívky a pro všechny, kteří se chtějí bavit. Můžete se
těšit na bohatý taneční program, kadeřnickou show, nové
trendy líčení a orientální disco - začátek v 19.00 hod. 

HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI O.S.

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

Zápis telefonicky na č. 607 606 928 od 25 .8. do 10. 9. 2008
Nabízí v prvním pololetí pohybovou výuku pro děti v těchto
oborech:

Hudebně taneční - Koťata - pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s beruškou - od 3 do 4 let, taneční přípravka pro

nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou - od 4 let, pohádková motivace, ae-

robic, manekýnky, Čepkov
3. Tančíme s Jasmínou - orientální tance a motivace, aero-

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

dramatika 

Pohybová miniškolka Korálek - pro děti od 3 do 5 let
tanec a pohyb s výchovně vzdělávací výukou pro MŠ, 2 hodi-
ny.
- dopoledne Orlovna, středa, pátek

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

TANEČNÍ ŠKOLA APHRODITÉ
Jitka Svobodová - Jasmina, tel.: 776 009 097,

email: jasmina.jesri@centrum.cz, www.aphrodite.cz

Zápis do kurzů orientálního tance s JASMINOU
12. 9. 2008 v 17.30 hod. bude v Domě kultury, Gahurova
5265, místnost č. 230.
Ukázková hodina zdarma. 

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

e-mail: info@idomino.eu

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

v samém centru města!!! - tel.: 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844
Zápis na nový školní rok 2008/2009 probíhá až do 12. 9. 

Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do ko-
lektivu 
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší - od 2 let
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka
Romana Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku

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

CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
tel.: 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: 
Správňáci -sportovní klub pro kluky, florball, angličtina, hra
na flétnu, keramika, výtvarný kroužek, počítačový kroužek,
dramatický kroužek, žonglérský klub. 
Jednotlivé kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 15. 9.
2008.

Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru

DOMINO

E-mail: poradna@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

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

Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena 365
dní v roce a patří k nejoblíbenějším zahradám v republice.
Rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů
zvířat, unikátní tropická hala Yucatán, průchozí expozice
a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park nabízejí ne-
zapomenutelné zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.
Originalitou zoo je rozčlenění areálu podle jednotlivých kon-
tinentů. Za jeden den procestujete Afriku, Asii, Austrálii
a Jižní Ameriku a seznámíte se s 210 druhy zvířat. Mezi ta
nejatraktivnější patří sloni, žirafy, nosorožci, gorily, lachtani,
lvi, tygři, mravenečníci, tučňáci, papoušci a řada dalších.
Na konci května byla slavnostně otevřena nová moderní ex-
pozice pro plameňáky růžové. Plameňáci se tak přestěhovali
ze zámeckého jezírka do dolní části lešenského areálu poblíž
pavilonu slonů.
Z nejnovějších přírůstků se můžete těšit např. na samičku ži-
rafy Rothschildovy, mládě siamanga nebo pětici kotulů veve-
rovitých.
Ke vstupu do zahrady můžete i během měsíce září využít jak
hlavní pokladny, tak i sezonního vstupu.

KRMENÍ ZVÍŘAT 
Každý zářijový víkend a o státních svátcích probíhá u vybra-
ných expozic komentovaná krmení, která se řídí dle daného
časového harmonogramu. 

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

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

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

KULTURNÍ AKCE
19. a 26. 9. - Večerní lampionové 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, kdo si zapomenou vzít lampion, si budou moci celou lam-
pionovou soupravu zakoupit při vstupu do zoo. Večerní pro-
hlídky proběhnou i v říjnu, a to 3. 10. a 10. 10.

27. 9. - Den v zoo s ODS
Pro všechny naše návštěvníky bude připraven celodenní pro-
gram, ve kterém nebudou chybět různá hudební a taneční
vystoupení, kouzelnická show a oblíbené soutěže o pěkné ce-
ny. Těšit se můžete i na slavnostní křtiny. Kromě toho však
máme pro návštěvníky, kteří v tento den zavítají do zoo, pří-
jemné překvapení. Vybrané atrakce v areálu zoo budou v ten-
to den zcela zdarma.

28. 9. - Den sponzorů
Již potřetí proběhne v sobotu 28. září setkání sponzorů
a přátel zlínské zoologické zahrady. Pro všechny pozvané bu-
de připraven bohatý doprovodný program.

Burešov 4886, 760 01 Zlín, 
tel.: 577 224 050, mobil: 603 491 601, 

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY 
AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO MATKY S DĚTMI
NÍZOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM 
OŠETŘOVATELSKÉ ÚKONY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
KLUBY SENIORŮ

6. 9. v 19.30 hodin duchovní hudba, v podání českého
chlapeckého sboru BONI PUERI - klasicky (Hallelujah od gre-
goriánského chorálu po G. F. Händela) zazní v chrámu
Narození Panny Marie ve Štípě 
Vstupné dobrovolné. Prostory pro veřejnost otevřeny 30 mi-
nut před zahájením koncertu.

19. 9. v 15.00 hodin Barvy podzimu - opět po roce v za-
hradě Domovinky - centra denních služeb pro seniory
Charity Zlín, Zálešná I/3222 (ulice za Drofou). K poslechu
i tanci zahrají Zlínské džezové smyčce ZUŠ Morava Zlín
s uměleckým vedoucím Josefem Hořákem, harmonikář 
ing. Lubomír Svoboda, Martin Wicherek, Duo Koplík a další.
Drobné občerstvení zajištěno.

CHARITA ZLÍN

ZOO ZLÍN

Zá ř í  v  ku l tu ře
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Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz 

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
T KLUB (sociální služba) 

Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů.
Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.

T KLUB, STŘEDISKO PRO DĚTI 9 - 12 LET
kontaktní osoba Bc. Hana Tománková, tel.: 577 011 947

Provozní doba
Pondělí 15.00 - 19.00 hodin
Úterý, středa a čtvrtek 14.00 - 19.00 hodin
První pondělí v měsíci a pátky je zavřeno.

Klubové večery
4. 9. Jak jsme cestovali
11. 9. Naše-Vaše Téčko
18. 9. Výtvarné řádění
Dílny budou zahájeny v říjnu 2008. 

T KLUB DOMA, STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ 13 - 21 LET
kontaktní osoba Jitka Masařová, tel.: 739 309 419

Provozní doba
Pondělí- čtvrtek 15.00-20.00 hodin
Pátek 14.00-18.00 hodin
První pondělí v měsíci je zavřeno.

Klubové večery
4. 9. Naše-Vaše Téčko
11. 9. Hádáme se...?!
18. 9. Austrálie - země protinožců (beseda s Kristy - s naší

dobrovolnicí z Austrálie) 

POZOR! Speciální akce: 
V týdnu od 22. 9. do 26. 9. 2008 proběhne PR kampaň -
Týden pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Chystáme dopolední exkurze pro ZŠ a SŠ, dny otevřených
dveří pro veřejnost, workshopy (keramika, žonglování, boul-
deringové závody na umělé stěně aj.). 

LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, 
DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE (sociální služba)
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín, Mgr. Janina Zemanová,
psycholožka, tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zema-
nova@unko.cz 
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana,
zneužívání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová prá-
ce s dětmi s ADHD. 
POZOR ! Podpůrná skupina pro děti s ADHD
V září je možné přihlásit děti ve věku 7 - 15 let do sociálně -
psychologicky podpůrné skupiny pro děti s ADHD. Skupina
bude zahájena v říjnu 2008. Na pravidelných setkáních bude
formou her probíhat nácvik komunikačních dovedností, spo-
lupráce v kolektivu apod. Bližší informace podá během září
případným zájemcům psycholožka Unie Kompas Mgr.
Zemanová na výše uvedených telefonních číslech a e-mailu.

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Poradna pro ženy a dívky provozuje klub pro ženy střed-
ního věku - RÚT.
V budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně
Katakomby od 15.30 do 18.00, každý 1. a 3. pátek v mě-
síci.
5. 9. Dovolená - nejhezčí zážitky, co mě oslovilo, jak jsem si
nejlíp odpočinula, zajímavá setkání, co jsem se nového naučila.
19. 9. Batikování a plnění vonných pytlíčků - máte-li, vez-
měte s sebou: nasušené vonné bylinky dle obliby, bavlněný
pytlíček, jehlu, nitě.
Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie
pevným objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M. 
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel. čísla: 
577 222 626, 603 213 838 nebo objednat na e-mail: zlin@po-
radnaprozeny.eu. 

SÁRA - KLUB PRO ŽENY
Nově vznikající klub pro svobodné a nezadané ženy kolem tři-
ceti...
Scházíme se od července vždy 1. a 3. pátek v měsíci od 19.30
hod. v klubovně Katakomby (budova Regina), Divadelní 6,
Zlín. Jste srdečně zvány!

5. 9. 2008 
Jak žít bezpečně? - povídání o tom, jak se cítit bezpečně ne-
jen večer na ulici, ale i v životě

PORADNY A KLUBY

UNIE KOMPAS
19. 9. 2008 
Relaxace... (Aromaterapie a její kouzlo... Povídání o způso-
bech relaxace... jak odpočíváme a proč je to důležité...)

Připravujeme na říjen: Čaje - nápoje každé doby... (Povídání
nejen o chuti a vůni čajů, ale také o jejich léčivých účincích...)

Kontakt: www.sara.yc.cz, sara.klub@seznam.cz, koordiná-
torka klubu: tel.: 777 889 078

KLUB PARKINSON SLAVÍ
Zlínský klub PARKINSON oslaví 20. září v 10 hodin 6. výročí
své existence v Domě seniorů a zdrav. postižených na
Podhoří 516 ve Zlíně. Pokud máte něco společného s touto
těžkou a dosud nevyléčitelnou nemocí, jste srdečně zváni. Na
programu je povídání, beseda s neurologem, hra petanque
a šipek, nebo zpívání při cimbálové muzice.

ČLENSKÉ SETKÁNÍ
SPCCH ZO VERTEBRO Zlín oznamuje, že dne 23. 9. 2008 od
15.30 hodin probíhá členské setkání. Po organizačních zále-
žitostech bude přednáška o žilních problémech seniorů. 

VÝTVARNÉ KURZY  
Věra Machalínková - tel.: 728 989 184

Prostory Vysoké školy umělecko průmyslové ve Zlíně
ul. Zahradnická, III. etáž, uč. 314

Dodatečný zápis do výtvarných kurzů na nový školní rok
2008/09 bude probíhat ve dnech 10. a 11. září - vždy od
14.30 do 17 hod. - VŠUP - III. etáž - chodba

Výtvarné kurzy pro děti 5 - 16 let 
Po 15 - 16.30 h. Zahájení 8. 9.
St 15 - 16.30, 16 - 17.30 h.  Zahájení 10. 9.
Pá 14.30 - 16.00, 16.00 - 17.30 h. Zahájení 12. 9.
Večerní kresba podle modelu 
pro studenty i veřejnost, model figura, hlava, zátiší
Vyučuje René Hábl, akademický malíř
Pá 18.15 - 20.45 h. Cena 2 100 Kč. Zahájení 12. 9.
Kresba a modelování pro studenty i veřejnost
Příprava na talentové zkoušky pro studenty, výuka pro veřejnost 
Pá 18 - 20.30 h. Zahájení 3. 10. Cena je 1 700 Kč (33 hod.)
Malířské techniky pro začátečníky (tempera, olej, linkrusta)
Po 18 - 20.30 h. Zahájení: 6. 10.
Pá 18.15 - 20.45 h. Zahájení: 10.10.
Cena 2 600 Kč
Knihařský kurz pro začátečníky i pokročilé
Pasparty, vazba knih a časopisů, vyučuje zkušený knihař
Cena 1 500  Kč. Zahájení  2.10. 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 
Psychologické poradenství s možností astrologické konzulta-
ce (děti, partnerství, osobní rozvoj) u doc. PhDr. Pavla
Hlavinky, PhD., z Univerzity Palackého v Olomouci. 
Kontakt: 
I. internát nad Obchodní akademií ve Zlíně, tel. 775 111 051.

ANGELICA STUDIO
11. 9. Dalibor Anderle - Diagnostika zdravotního stavu na
přístroji Oberon titanium profesionál.V celostní medicíně
patří tato diagnostika k nejmodernějším.
25. 9. Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování dušev-
ních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy.
Detoxikační programy.
Esoterický seminář - Práce s energií a kyvadlem - před-
náší duchovní terapeutka Jiřinka Polepilová. Seminář se ko-
ná 18. 9. od 15 do 18 hodin. Účast nahlásit předem. 
Cena je 500 Kč 
Masáže - klasické, relaxační, aromatické 
Kontakt: 
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou
Generali), 
tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz

SAHADŽA JÓGA VÍKEND 
Kundaliny, nástroj Ducha.
Uvnitř každého člověka je uložen klíč k harmonii a naplnění
spokojeného lidského života, Kundaliny. Naučte se s ní pra-
covat na víkendovém prožitkovém semináři v podhůří
Beskyd-Ostravice 17.-19. 10.
Kontakt: www.nirmala.cz, tel.: 605 769 973. 

RŮZNÉ

KURZY

ZDRAVÍ

90 let Štrosnerová Marie               
Hainová Magdalena            
Pístecká Anna                   
Kutňáková Miloslava          
Nábělková Františka          
Šmídová Emilie              

91 let Dupalová Dobromila           
Čermáková Jiřina             

92 let Michalčíková Irena                    
Krumpolcová Marie                       
Stránská Ludmila            

93 let Gavenda Zdeněk             
Šteffková Ludmila              
Hlaváčová  Anděla             

94 let Rusňáková Marie               
Pekárková Jiřina                  
Morávková Marie              
Verbergrová Františka          

95 let Kučerová Aloisie             
Winklerová Františka             
Zapletalová Marie              

96 let Bobal  Josef              
97 let Žůrek Vladislav                 

Preuhslerová Anna               
98 let Směšná Marie                         

Kašpárek Václav                  
100 let Turnová Hildegarda  

4. července
Aleš Pavlík, Dagmar Mazalová (Zlín, Zlín)

5. července
Libor Péček, Martina Hyjánková (Zlín, Zlín)

12. července
Lukáš Palka, Daniela Prokůpková (Provodov, Zlín)
Marek Zachara, Lenka Třeštíková (Zlín, Zlín)
Jan Machů, Renáta Tichá (Zlín, Zlín)
Robin Bařák, Michaela Růžičková (Vsetín, Zlín)
Aleš Jandora, Simona Debnárová (Březnice, Zlín)
Jan Vavruša, Jana Šimíčková (Zlín, Zlín)
Michal Kohoutek, Martina Machalová (Zlín, Otrokovice)
Jaroslav Zatloukal, Alena Tobolíková (Zlín, Tečovice)
Miroslav Kužela, Lucie Kouřilová (Zlín, Zlín)

18. července
Jiří Jarošek, Jana Poláchová (Zlín, Zlín)

19. července
Michal Raška, Zuzana Adamcová (Zlín, Hrobice)

25. července
Roman Jelínek, Eva Vysloužilová (Otrokovice, Zlín)

26. července
Pavel Šivic, Marie Konečná (Zlín, Zlín)
Ondřej Vávra, Dagmar Herová (Zlín, Zlín)
Jiří Kraus, Kateřina Polášková (Zlín, Tlumačov)
Pavel Piškula, Šárka Fialová (Zlín, Zlín)
Petr Sedláček, Veronika Dardová (Zlín, Zlín)
Martin Bednář, Kamila Karlíková (Zlín, Zlín)
Pavel Kopec, Lucie Kořená (Zlín, Zlín)

SŇATKY - ČERVENEC 2008

JUBILANTI – ZÁŘÍ 2008

VÝSTAVA OBRAZŮ
Od 1. do 30. září bude v Čajovně a kafírně Orchidea na
Sadové ve Zlíně vystavovat obrazy výtvarnice paní Karla
Vávrová. 
Každou sudou sobotu od 6. 9. v 17 hodin astrologické a al-
ternativní poradenství.
Kontakt: tel.: 777 071 935 a 724 440 001

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
Výstava fotografií Cesta do Mexika a Guatemaly Richarda Žá-
ka se koná od 1. září do 30. listopadu v Čajovně a kafírně
Pohoda na nám. Míru, v prvním patře vedle pošty.
Otevřeno denně od 9.00 do 21.00 (22.00)
Kontakt: 777 222 526, www.kavacajpohoda.cz

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
Kruh Zlín pořádá 17. 9. v 17.00 hodin v kinosále
Centroprojektu veřejnou přednášku Třicet let mezi mrtvými
(léčení a jasnovidectví). Přednáší ing. Artur Zatloukal. 

PRVNÍ POMOC PŘI BOLESTI A NEMOCI 
Léčitelka Kateřina Treiberová léčí účinnou přírodní metodou
fyzické i psychické nemoci. Kurzy Reiki - individuálně, kdy-
koliv I. až III. st. (zasvěcení certitifikát a učební materiály).
Kontakt: 776 356 092 
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Beránkova vzpomínka na počátky  vysokého školství ve Zlíně 
Vysokoškolské instituce působí

ve Zlíně už bezmála pět desetiletí.
Utvářely se tu od sklonku 50. let,
kdy v rychlém sledu za sebou se
zřizovala tři vysokoškolská praco-
viště: Pedagogický institut (1959),
detašovaný ateliér pro design
Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze (1959) a detašované praco-
viště Slovenské vysoké školy tech-
nické v Bratislavě (1960). Poslední
jmenované rozvíjelo vzdělávání
v oboru kožedělné technologie spja-
té s místním průmyslem. K tomu,
aby ve Zlíně mohla vzniknout po-
bočka bratislavské školy, vedlo
dlouholeté úsilí. Prvotní záměry se
objevily v Baťových závodech za vál-
ky, kdy podnik vedli ředitelé Čipe-
ra, Vavrečka a Hlavnička. V dalších
dobách střídavě sílily naděje, anebo
přicházela zklamání, a teprve kon-
cem 50. let snahy o vysokoškolské
vzdělávání uspěly. Něco se o tom
můžeme dovědět z krátkého vzpo-
mínkového textu Jana Beránka
(1906-1988), jenž stál u tehdejších
jednání a zřízení vysokoškolského
studia usilovně prosazoval. Prof.
Beránek svůj text nazvaný "Pokusy
o zřízení vysokoškolského studia se
zaměřením na mechanickou tech-
nologii kožedělného průmyslu" na-
psal v únoru 1971 a předal ho 
O. Fricovi, jenž se o téma podrobně
zajímal (mezi Fricovými papíry je
text uložen ve Státním okresním ar-
chivu v Klečůvce). Beránkova vzpo-
mínka zní následovně.

Vedení firmy Baťa a. s. ve Zlíně již
v polovici roku 1941 se začalo zabý-
vat myšlenkou, že by bylo vhodné
po ukončení války uvažovat o zříze-
ní vysokoškolského studia pro spe-
cializaci mechanická technologie
obuvnické výroby.

V tomto roce vyšli první maturanti
na světě jako absolventi Vyšší prů-

myslové školy - odbor obuvnický.
Jejich šestileté studium (2 roky od-
borné školy, 2 roky mistrovské ško-
ly a 2 roky vyšší průmyslová škola)
bylo zaměřeno na přípravu samo-
statného výrobce-podnikatele a ob-
chodníka, přičemž se ukázalo, že
ani v šestiletém intensivním studiu
tohoto zaměření není možno dosáh-
nout u absolventů takové úrovně te-
oretického a praktického vzdělávání,
které by bylo v relaci se současným
stavem řízení průmyslové výroby ve
světě.

Toto konstatování vedlo nutně
k úvahám, že bude třeba, až bude
vhodná doba, dořešit celý studijní
proces, aby byl komplexní tak, jak to
již bylo u oboru strojního, chemické-
ho, stavebního. Průběh války zne-
možnil tuto problematiku dořešit
a konkretizovat.

Podruhé se touto otázkou zabýva-
lo v roce 1946 generální ředitelství
"Kůže-guma" v Praze. Generální ře-
ditel uvedeného podniku Ing. Dr Jiří
Kabelík pověřil tehdejšího vedoucího
školské skupiny n. p. Baťa prof.
Jana Beránka, aby vypracoval pro-
jekt komplexní soustavy vzdělávání
odborníků pro celý kožedělný prů-
mysl (koželužský, obuvnický, galan-
terní, kožešnický), která měla zahr-
novat všechny typy odborných škol,
včetně nástavbového studia, doplňo-
vaného mravně-osobní výchovou na
domovech a ve sportovních zaříze-
ních. Vzdělávání mělo být organizo-
váno a řízeno centrálně, tedy z ge-
nerálního ředitelství. Tento projekt
rovněž počítal s tím, že nejvyššího
odborného vzdělání bude dosaženo
na příslušné fakultě podnikové vy-
soké školy, která měla být zřízena
pro celý kožedělný průmysl ve Zlíně.

Se zřetelem k tomu, že došlo
v rámci průmyslu k reorganizaci
a generální ředitelství byla zrušena,

dále pak odborné školy byly delimi-
továny do ministerstva školství, ne-
bylo možno původní projekt v celém
rozsahu a centrálně uskutečnit.

Potřetí se touto problematikou za-
bývala vědecko-technická rada ko-
žedělného průmyslu, která v únoru
1959 ustavila komisi, v níž byli Ing.
Fukátko a s. Beerová za minister-
stvo spotřebního průmyslu, s. Hla-
dík a Horák za n. p. Svit, a Ing.
Blažej za SVŠT Bratislava, který byl
předsedou komise. Činnost komise
byla zaměřena především na získá-
vání informací z domácích i zahra-
ničních vysokých škol, zajímala se
o možnosti, formy a náplň studia,
jakož i vytvoření potřebných předpo-
kladů pro zřízení tohoto studia buď
jako samostatné vysoké školy, nebo
aspoň fakulty při některé vysoké
škole.

V říjnu 1959 převzal vedení komi-
se prof. Jan Beránek z výzkumného
ústavu kožedělného, který byl pro
práci v komisi uvolněn. Komisi se
podařilo vyřešit nejen formy studia
a jeho náplň, ale dokázala organi-
začně i hospodářsky zajistit takové
podmínky, že již v říjnu v roce 1960
bylo slavnostně zahájeno toto studi-
um na detašovaném pracovišti
SVŠT, dokonce ve třech ročnících.

Potud vzpomínka J. Beránka,
jenž stál u zrodu tohoto vysokého
učení (byl však vzápětí od nové in-
stituce vzdálen a působil od r. 1961
na zlínské kožařské průmyslovce).
Dodejme jen, že zřízení detašované-
ho pracoviště bratislavské techniky
ve Zlíně bylo činem trvalého význa-
mu - odtud už v nepřerušené konti-
nuitě vedla přímá cesta k fakultě
technologické (1961) i k dnešní uni-
verzitě.

Dr. Zdeněk Pokluda, 
Státní okresní archiv Zlín-

Klečůvka

RODINÁM HENDIKEPOVANÝCH DĚTÍ POMÁHÁ EDUCO 
Středisko rané péče EDUCO ZLÍN,

o. s., je občanské sdružení, vzniklo
v lednu 2005 a jeho posláním je po-
skytovat pomoc a podporu rodinám
s dětmi s postižením mentálním,
pohybovým, kombinovaným a s dět-
mi s ohroženým vývojem od naroze-
ní do 7 let ve Zlínském kraji.

Raná péče je terénní služba, je ori-
entována na celou rodinu a poskyto-
vána převážně v domácím prostředí
dítěte, kde se cítí bezpečně a jeho
chování je přirozenější. Poradce rané
péče, který navštěvuje rodinu zpravi-
dla jedenkrát za 4 týdny, provází ro-
dinu v období nepříznivé situace, po-
máhá podporovat rozvoj dovedností
dítěte v oblastech, které jsou postiže-
ny nebo ohroženy, napomáhá orien-
tovat se v problematice sociálních,

právních a školských systémů, zpro-
středkovává kontakty na další odbor-
níky a zařízení. Středisko připravuje
pro rodiny společná víkendová setká-
ní, odborné semináře a přednášky
pro rodiče a jiné.

Veškeré služby jsou pro klienty
bezplatné a dobrovolné. Činnost
střediska je finančně podporována
Ministerstvem práce a sociálních vě-
cí, Zlínským krajem, městem Zlínem,
obecními úřady a dalšími dárci.

Středisko rané péče EDUCO Zlín,
o. s., v květnu 2008 ukončilo dvoule-
tý projekt s názvem "Naše společná
budoucnost", který byl spolufinanco-
ván Evropskou unií, Ministerstvem
pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
Cílem projektu byla příprava a reali-
zace vzdělávacích kurzů pro rodiče

dětí se zdravotním postižením a rodi-
čům bez stálého zaměstnání. V prů-
běhu dvou let proběhla realizace cel-
kem 31 kurzů a seminářů, kterých
se zúčastnilo celkem 96 rodičů.
Rodiče se mohli vzdělávat v oblas-
tech: práce na počítači a internetu,
anglický jazyk, základy účetnictví
a další. Projekt umožnil také vytvoře-
ní jednoho nového pracovního místa.
Rodiče přivítali přizpůsobení kurzů
a seminářů jejich časový možnostem
účasti, u některých bylo zajištěno
i hlídání dětí.

Středisko rané péče 
EDUCO ZLÍN, o. s.
Adresa: Tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín
Telefon: 739 777 729, 577 644 199
E-mail: ranapece.zlin@volny.cz
www.ranapecezlin.cz
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Manželé Dlabajovi byli jedněmi
z prvních, kdo se rozhodli využít do-
tace z projektu Energy in Minds!
k rekonstrukci svého rodinného
domku v Loukách. Prvním krokem
bylo zpracování technicko-ekono-
mické studie, jejímž výsledkem bylo
doporučení konkrétních opatření,
která s minimálními investičními
náklady přinesou největší úspory
energie při vytápění domu. V přípa-
dě Dlabajových došlo navíc také
k proměně starého vesnického sta-
vení ze třicátých let v moderní do-
mek, těžko přehlédnutelný např.
z vlaku na trati Zlín - Otrokovice. Na
naše otázky odpovídal pan Dlabaja. 

Pane Dlabajo, jakou roli sehrálo při
rozhodnutí rekonstruovat Váš rodin-
ný domek to, že se nachází v tzv. de-
monstrační oblasti projektu Energy
in Minds?

Byla to spíše příznivá souhra okol-
ností. Fasáda domu byla ve špatném
stavu a také bylo nutno vyměnit okna.
Samozřejmě, když jsme se dozvěděli, 
že nám na to může přispět Evropská 
unie, bylo to příjemné překvapení.

Méně nadšeni už jsme pak byli z papí-
rování kolem a ani částka nebyla nako-
nec nijak závratná. Teď už ale víme, že
to byla jen taková "třešinka na dortu"
a my jsme rádi, že jsme se na ni 
nechali nalákat, protože dosažené reál-
né úspory za vytápění jsou podstatně
vyšší.

Jaká konkrétní opatření jste pro-
vedli?

Technicko-ekonomická studie nám
doporučila obložit fasádu zateplovacím
systémem Stomix Therm o tloušťce po-
lystyrenu 12 cm, stará dvojitá dřevěná
okna vyměnit za okna s vakuovým
dvojsklem v izolačním plastovém rámu
a podlahu půdy zateplit deskami
Rockwool o tloušťce 6 cm. 

Kdo rekonstrukci prováděl a jak
jste s ním byli spokojeni?

Šlo o malou firmu, která měla jen 4
zaměstnance. Materiál jsme si navíc
museli shánět sami. Rádi bychom na
tomto místě poradili ostatním, aby si
dali velký pozor na výběr firmy, které
svěří do rukou rekonstrukci svého do-
mu. Nabídek je hodně, každý tvrdí, že

právě on je ten nejlepší, jenže skuteč-
nost je pak třeba úplně jiná.
Výsledkem může být buď špatně pro-
vedená rekonstrukce, anebo - jako
v našem případě - musíte stát zední-
kům neustále za zády, aby dílo proved-
li podle vašich představ.

Tak alespoň - jak se Vám žije v za-
tepleném domě?

(p. Dlabaja viditelně ožije): To se vů-
bec nedá srovnat se stavem před re-
konstrukcí. Protopíme mnohem méně
plynu a přitom je v domě stálá teplota.
Nikde netáhne a navíc se díky kvalit-
ním oknům podstatně snížil hluk od
dráhy (pozn.: koleje vedou sotva 10 m
před okny domu). Hodně také pociťuje-
me vliv zateplené půdy - dřív musela
být plná sena, aby odtud netáhlo. 

Takže nelitujete vynaložených pe-
něz a starostí?

To v žádném případě. A divím se li-
dem, kteří se svými starými domy nic
nedělají. Jednak hyzdí obec, jednak se
nedoplatí za energie. Anebo budou to-
pit bůhvíčím a kazit ovzduší nám ostat-
ním.

Věřme, že znečišťování ovzduší ne-
odpovědnými majiteli domů brzy za-
brání legislativa. Ještě lepší by sa-
mozřejmě bylo, kdyby stát, kraj nebo
obec mohly zateplení domů finančně
podpořit, jako je tomu např. v Ra-
kousku nebo v Německu. Taková in-
vestice se vrátí právě ve zkvalitnění
ovzduší, v lepším zdravotním stavu
a tedy i spokojenosti obyvatel.

Helena Frkalová

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

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

NEJEN ÚSPORA ENERGIÍ, ALE TAKÉ KRÁSNĚJŠÍ  OBEC

Bioodpady  se mění na palivo 
Od začátku měsíce května t.r. probí-

há zkušební sběr bioodpadů z rodin-
ných domků a půldomků v městské
části Podvesná IV až Podvesná XVII.

Z dosavadních zkušeností z pilotní-
ho sběru bioodpadů vyplývá, že jsou
bioodpady občany správně vytříděny
a do nádob je ve zcela minimálním
množství odkládán odpad, jenž tam
nepatří (např. sáček). Za měsíce kvě-
ten, červen a červenec bylo svezeno
celkem 66,85 t bioodpadů, které byly
zpracovány na fermentační lince v are-
álu skládky Suchý důl. Výstupem
z fermentační linky je suchý kompost,
který průběžně odebírá teplárna Atel
Energetika Zlín, s.r.o., jako palivo. Pro
toto palivo byl vydán v měsíci květnu
certifikačním orgánem na výrobky
(VVUÚ, a.s., Ostrava) výrobci (TS Zlín)
certifikát na výrobek "Biomasa, kom-
post k energetickému využití" pod 
č. VVUU-087/H/2008.

Svoz bioodpadů bude probíhat dále
1x za dva týdny vždy v liché pondělí.
Děkujeme všem občanům Podvesné za
spolupráci při třídění a využití biood-
padů!

Informace o Projektu pilotního sběru
bioodpadů z domácností a zahrad:
www.mestozlin.cz, tel.: 577 630 244.



Historie školy...
Základní škola Zlín, Okružní 4685, byla

postavena v pořadí jako druhá na sídlišti
Jižní Svahy - první školní rok byl zahájen 1.
září 1978 - a jako šestnáctá základní škola ve
Zlíně. Po pěti letech byla přistavěna další bu-
dova s deseti třídami; této budově dodnes zů-
stalo označení "přístavba". Škola je samo-
statným právním subjektem již od 1. ledna
1993.

... a současnost
Základní škola Zlín, Okružní, je největší zá-

kladní školou ve Zlíně. Je organizována jako
úplná základní škola, na druhém stupni je
v každém ročníku jedna třída s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy se zaměřením na volej-
bal. Se sportovně nadanými žáky pracují tre-
néři volejbalu již od čtvrtého ročníku. Děvčata
i chlapci ze sportovních tříd pod vedením uči-
telů a trenérů VSC Zlín dosahují výborných vý-
sledků (přebor ČR - 2007 1. místo mladší žá-
kyně, 2008 2. místo starší žáci).

Rozlehlý školní areál tvořený sedmi budova-
mi leží uprostřed sídliště, škola je dobře do-
stupná i městskou hromadnou dopravou.
V prostorném interiéru, kromě kmenových
tříd, slouží k výuce patnáct odborných učeben.
Ke škole patří i školní pozemek a zahrada
s průlezkami a malým altánem.

Vybavení učebními pomůckami, učebnice-
mi, didaktickou technikou a výukovými pro-
gramy je na velmi dobré úrovni. Samozřejmostí
pro žáky i učitele je dnes školní počítačová síť
a využívání počítačů připojených na internet.
Prostřednictvím internetu mohou rodiče žáků
nahlížet do průběžné klasifikace svých dětí
a rovněž využívat stravovací program.

Škola má dobré sportovní zázemí. Školní
hřiště je volně přístupné veřejnosti.

Součástí školy je školní jídelna a školní dru-
žina. Školní jídelna vaří obědy s možností vý-
běru ze dvou jídel, žákům připravuje navíc
i svačinky. Vychovatelky v šesti odděleních
školní družiny, která je v provozu ráno od 6
hodin a odpoledne do 17 hodin, připravují pro
žáky i rodiče v průběhu školního roku řadu ak-
cí, vedou zájmové kroužky a o prázdninách or-
ganizují pobytový či příměstský tábor.

Zdravá a tvořivá škola 
V povědomí rodičů i obyvatel sídliště je ško-

la známá již řadu let jako "Zdravá škola", kte-
rá organizuje tradičně dny zdraví, ale také
ozdravné pobyty pro žáky u nás i v zahraničí,
sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi, zapo-
juje se do projektu "Zdravé zuby", do projektů
proti kouření apod. Od prvopočátku škola pod-
pořila projekt "Školní mléko".

Kromě sítě škol podporujících zdraví je ško-
la zapsána i do sítě tvořivých škol. Prvky tvoři-
vé školy spolu s netradičními metodami výuky
a využíváním současných technických mož-
ností dávají dobrý základ pro všestranný rozvoj
osobnosti žáka. V souladu s požadavky dnešní
doby školní vzdělávací program odráží m.j. po-
třebu znalosti cizích jazyků (volitelný německý
jazyk jako další cizí jazyk od šestého ročníku,
volitelné konverzace, kurz angličtiny pro nej-
mladší žáky). Zapojení školy do mezinárodního
projektu Comenius (projekt je prezentován na
www.scuola126.it/) je přínosem pro školu, pro
učitele a v neposlední řadě pro žáky, kteří si
v praxi mohou ověřit své znalosti angličtiny;
stejně tak i v projektu e-twinning (Evropský
certifikát kvality 2007) nebo při účasti na po-

znávacích zájezdech do Velké Británie. Do tříd
jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, jejichž vzdělávání se řídí indivi-
duálními vzdělávacími plány, ve škole pracují
rovněž dvě asistentky pedagoga, a dyslektické
asistentky.

S výchovnými problémy a otázkami spojený-
mi s volbou povolání se rodiče mohou obracet
na dvě výchovné poradkyně. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Při škole je zřízena školská rada a tradičně

Sdružení rodičů a přátel, které škole pomáhá
při zajišťování školních akcí i samotné výuky.
Dnešní škola se neobejde bez spolupráce s od-
bornými institucemi - při integraci žáků s pe-
dagogicko-psychologickou poradnou a speciál-
ními pedagogickými centry, v oblasti primární
prevence sociálně patologických jevů
s Centrem primární prevence, s Policií ČR,
Městskou policií, KHS, Unií Kompas, v oblasti
enviromentální výchovy s Ekocentrem Čtyřlís-
tek; spolupráce s úřadem práce je zaměřena
na profesní orientaci žáků. Škola je dlouhole-
tým organizátorem okresních kol biologické
olympiády a olympiády německého jazyka,
sportovních soutěží na úrovni okresu i kraje,
spolu s VSC Zlín mezinárodních volejbalových
turnajů Zlín Cup atd.

30. výročí školy
V letošním roce škola slaví 30 let od svého

založení. Zahájením oslav bude vystoupení žá-
ků školy 2. října od 16 hodin na náměstí Míru
- přijďte se podívat!

RNDr. Lenka Honová, ředitelka školy
Kontakt: zsokruzni@zlinedu.cz 

www.zsokruzni.zlinedu.cz 
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Mateřská škola je situována v klidné vý-
chodní části Zlína, uprostřed sídliště na
Bartošově čtvrti, mimo hlavní dopravní ruch,
v blízkosti zastávek MHD linek č. 2 a č. 33.
Hlavní dvoupodlažní budova má dvě třídy
v přízemí, další dvě třídy jsou v 1. poschodí.
Hospodářskou částí je škola spojena s jesle-
mi. V roce 2007 byla realizována komplexní
rekonstrukce školní kuchyně, ve které se při-
pravuje strava pro děti a zaměstnance mateř-
ské školy i jeslí. Rozlehlá zahrada na rovina-
tém pozemku se vzrostlou vegetací je
přístupná přímo z budovy mateřské školy. Na
školní zahradě je vybudován velký zpevněný
okruh využívaný s oblibou dětmi k jízdě na
koloběžkách, tříkolkách a jiných dětských vo-
zidlech. Vstup do budovy i na zahradu je bez-
bariérový. Provoz mateřské školy je od 6 do
16.30 hodin. Do mateřské školy jsou zpravi-
dla přijímány děti od 3 do 6 let. Prostory ma-
teřské školy jsou účelně zařízeny pro hry
a rozmanité činnosti dětí. Děti mají k dispozi-
ci širokou škálu hraček a učebních pomůcek. 

Čínské přísloví jako motto školy 
Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji

si. Zapoj mě do práce, porozumím.
Společně žijeme a poznáváme svět 
Předškolní vzdělávání probíhá podle vlast-

ního školního vzdělávacího programu "Spo-
lečně žijeme a poznáváme svět". Program ob-
sahuje provázané tematické celky, které
vychází ze života dětí, z koloběhu přírody,

z různých společenských situací, událostí
a tradic, což dětem umožňuje vnímat svět ko-
lem sebe v přirozených souvislostech a zau-
jmout k němu aktivní postoj. 

Spousta akcí pro děti i rodiče 
Pro děti jsou připravovány příležitosti pro-

žít se svými kamarády společné chvíle, např.
Mikulášská nadílka, pečení perníčků,
Masopustní průvod, školní výlet, Karnevalový
průvod masek, Sportovní den při loučení se
školáky, besídky a tvořivá dílna s rodiči,
ochutnávka pomazánek, Den otevřených dve-
ří apod. Na řadu těchto akcí jsou srdečně zvá-
ni i rodiče. Děti si rády zpívají u piana při ak-
ci "Zpívá celá školka". Škola organizuje
kulturní akce vybraných hereckých agentur.
Děti v jedné třídě mají možnost využívat počí-
tač k výchovně vzdělávacím hrám určeným
pro tuto věkovou skupinu. 

Prevence logopedické péče 
Dvě logopedické asistentky zajišťují pre-

ventivní logopedickou péči. Děti se závažněj-
šími vadami výslovnosti jsou směřovány do
péče klinických logopedů.

Děti se učí ekologii
Děti se aktivně zapojují i do ekologických

aktivit, nosí z domova vytříděné uzávěry od
PET lahví a v MŠ jsou vedeny k třídění papí-
ru. Děti navštěvují akce připravené základní
školou. 

Letos i angličtina 
Od letošního školního roku je vzdělávací

nabídka obohacena o seznamování s anglic-
kým jazykem, které probíhá formou hry
v průběhu dne, je realizováno ve dvou třídách
starších dětí a mezi dětmi je velmi oblíbené.
Děti se zúčastňují i dalších zajímavých akcí,
např.: Neleň a pojď si hrát - pořádaná KHS
Zlín v rámci Evropského dne mobility,
Doktora se nebojíme - připravená Střední
zdravotnickou školou a Vyšší zdravotnickou
školou Zlín, Sportovních her - 1x měsíčně
v tělocvičně ZŠ nebo na hřišti, Návštěvy
Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně, pobytů
v solné jeskyni, kurzu plavání, výtvarných
soutěží, např. Na kolo jen s přilbou, preven-
tivních prohlídek u dětského stomatologa, di-
vadelního představení. 

Každoročně děti vystupují s krátkým pro-
gramem na Zlínském Škrpálku v Městském
divadle a každý rok potěší svým vystoupením
obyvatele blízkého penzionu. 

Cíl školy 
Cílem mateřské školy je vést děti ke zdra-

vému životnímu stylu a psychické pohodě
v souladu s přírodou a společností, zprostřed-
kování základních životních zkušeností v při-
rozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy
a vzdělávání založenou na principu individu-
álních potřeb a zájmů. Smyslem práce je roz-
víjet jejich samostatnost, zdravé sebevědomí,
sebejistotu a tvořivost.

Mgr. Marie Hřibová,
ředitelka mateřské školy

MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  ZZllíínn,,  MM..  KKnneessllaa
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Svazek obcí Region Zlínsko pořádá v neděli 28.
září od 13 hodin na dostihové dráze ve Slušovicích
velkou prezentační akci nazvanou Svatováclavský
jarmark. Kromě měst a obcí Zlínska se představí
také řada dalších subjektů, řemeslníků a lidových
tvůrců. Zajištěny jsou i atrakce pro děti a dopro-
vodný kulturní program. Podrobnosti najdete na
www.regionzlinsko.cz.

Zlínské náměstí ožije jazyky

Probíhá bezpečnostní kampaň pro děti
Bav se a sportuj bezpečně - pod tím-

to heslem propaguje město Zlín bez-
pečnostní kampaň pro rok 2008, kte-
rá je pokračovatelkou kampaně "Na
kolo jen s přilbou". Kampaň je zamě-
řena na sportovní a zábavné aktivity
žáků zlínských škol, kterých je město
zřizovatelem, hlavně na bezpečné vy-
bavení pro jízdu na kolečkových brus-
lích, skateboardu, kolech apod.

Během prázdninových měsíců
a v měsíci září probíhají nárazové
kontroly na cyklostezkách a na skate
parku. Během kontroly je odměněno
reflexním páskem každé dítě, které je
při svém sportování vybaveno potřeb-
nými ochrannými prvky - chrániči,
přilbou apod. Tito "správňáci" vyplňu-
jí výherní lístek, který je zařazuje do
slosování o věcné ceny, např. kvalitní
kolečkové brusle. Slosování výher-
ních lístků proběhne při vyvrcholení
kampaně 9. října 2008, na Stadionu
mládeže Zlín
na Hradské
ulici. V tento
den budou od
9.00 do 17.00
hodin probíhat
na Stadionu
mládeže spor-
tovní soutěže
pro děti a mlá-
dež do 15 let.
Pro soutěžící
budou při-
c h y s t á n y
drobné odmě-
ny. Celý spor-
tovně - rekre-
ační den bude
zaměřený na
prevenci proti
úrazům a na
správný život-
ní styl.

Organizátoři kampaně mysleli i na
děti, které nejezdí na in-line bruslích
nebo na kole, ale své sportovní a zá-
bavné aktivity uskutečňují v blízkosti
silnic či parkovišť. Mateřské a základ-
ní školy obdržely do výuky pro před-
školní děti a žáky v 1. třídách omalo-
vánky "Bezpečná cesta do školy"
s postavičkami Macha a Šebestové.
Oblíbené postavičky jsou zachyceny
v situacích, které děti upozorňují na
správné a špatné chování v blízkosti
komunikací. Pedagogové je velmi
vhodně mohou využít k preventivnímu
působení na děti. 

Spolupráce všech zainteresovaných
složek, kterými jsou oddělení zdravot-
nictví a prevence kriminality
Magistrátu města Zlína, Městská poli-
cie Zlín a regionální pracoviště Besip,
směřuje touto kampaní ke společné-
mu cíli, a to k zachování zdraví dětí.

-OŠZMTV-

Celostátní soutěž „Přijmi a vydej“
V Y H R A J T E  N A D  L E N O S T Í  A  N A D V Á H O U

Dne 18. září proběhne na náměstí Míru ve
Zlíně takzvaný Evropský den jazyků, jehož cí-
lem je podnítit návštěvníky k zájmu o cizí ja-
zyky a poznávání jiných kultur. 

Akce je určena dětem, žákům, studentům, pe-
dagogům, ale i široké veřejnosti, pro všechny je
připraven pestrý program odehrávající se formou
prezentací, her, soutěží a zábavných pódiových
vystoupení. Program je určen od 9 do 12 hodin
mateřským a základním školám a od 12 do 18 ho-
din pro školy střední, vysoké a veřejnost. Celý den
bude probíhat burza jazykových škol a institucí,
na níž se návštěvníci dozví o možnostech studia
cizích jazyků, výměnných pobytech či evropských
vzdělávacích programech. Více informací na
www.edj.cz. -red-

ZZAAZZPPÍÍVVAAJJ,,  SSLLAAVVÍÍČČKKUU
Od 26. do 28. září 2008 se bude konat již 4.

ročník festivalu pěveckých sborů "Zazpívaj, slavíč-
ku" ve Zlíně. Kromě hostitelských sborů Cantica
a Cantica laetitia vystoupí dětský pěvecký sbor
Motýli Šumperk, komorní sbor Masarykova gym-
názia "Song", dívčí komorní sbor Úsmev Prievidza
(SK), Barborky Handlová (SK) a dětský pěvecký
sbor Medvíďata Český Krumlov. 

HARMONOGRAM FESTIVALU 
Pátek 26. 9. v 19.00 - Zahajovací koncert - kos-

tel Českobratrské církve evangelické ve Zlíně 
Sobota 27. 9. v 18.30 - Galakoncert - Dům

umění ve Zlíně
Neděle 28. 9. ve 14.30 - Koncert duchovní hud-

by - Poutní kostel ve Štípě

V posledních letech se mluví o epi-
demii obezity. Hlavní příčinou je ne-
rovnováha mezi příjmem a výdejem
energie. Jezdíme auty, autobusy, má-
lo chodíme pěšky. Čím dál tím méně
osob fyzicky pracuje a i ve chvílích
volna dáváme přednost pasivní zába-
vě u televize a počítačů před aktiv-
ním odpočinkem. Přiměřený pohyb
chrání naše srdce a cévy a je preven-
cí mnoha dalších nemocí. Většina to-
lik rozšířených "bolestí od páteře" je
způsobena právě nedostatečným po-
hybem. Pohyb také zlepšuje náladu. 

Jak se v rovnováze příjmu a výdeje
energie zorientovat? Od srpna do října
2008 bude probíhat celostátní soutěž
"Přijmi a vydej", vyhlášená Státním
zdravotním ústavem Praha. Je určená
všem, kterým není lhostejné vlastní
zdraví. Účastníci vyplní do přichysta-

ných záznamů příjem a výdej energie
z jednoho svého typického dne.
Přihlášku potom odešlou na Státní
zdravotní ústav. Nejsnazší cesta přihlá-
šení je elektronicky, přes www.szu.cz,
kde hned na hlavní stránce je odkaz na
tuto soutěž. Přihlášky je dále možno
získat u partnerů projektu v prodej-
nách Albert a Hypernova a v okresních
městech budou roznášeny také do poš-
tovních schránek. V listopadu proběh-
ne slosování o zajímavé ceny (horská
kola, sportovní a turistické vybavení),
ale vítězem se stane každý účastník:
dozví se víc o svém životním stylu, uvě-
domí si souvislosti a snáze dokáže svůj
denní režim upravit tak, aby svědčil je-
ho zdraví. 

Státní zdravotní ústav Praha,
detašované pracoviště Zlínský kraj,

Zlín 

Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města
Zlína (IPRM) je podmínkou pro možnost získání fi-
nanční podpory z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava, oblast podpory 2.1 Rozvoj
regionálních center (ROP). Tato finanční podpora
bude využita pro rozvoj centra statutárního měs-
ta Zlína.

"Ze socioekonomické analýzy města Zlína vy-
plynula potřeba koncentrovat finanční podporu
z ROP na území s velkým potenciálem pro rozvoj.
Z tohoto důvodu zvolila Rada města Zlína zónu
v centru města ‘Společensko-kulturní a vzděláva-
cí centrum Zlín’. V rámci této zóny budou podpo-
rovány aktivity vzdělávacího, společenského
a kulturního rázu, revitalizace ploch v centru
města i projekty zaměřené na vzdělávání nebo
podporující rozvoj vědy a výzkumu," uvedl 2. ná-
městek primátorky Ing. Miroslav Hladík, předseda
Řídicího výboru IPRM, a dodal: "V rámci přípravy
IPRM se pravidelně schází Řídicí výbor IPRM, slo-
žený ze zástupců města a jeho partnerů, který byl
zřízen pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM.
Na těchto jednáních je při respektování principu
partnerství konzultován postup zpracování a pro-
bíhající aktivity přípravy IPRM. Zpracovaná verze
IPRM bude předložena Zastupitelstvu města v zá-
ří 2008 a po jejím schválení postoupena k hodno-
cení na Úřad regionální rady Střední Moravy jako
řídicímu orgánu ROP."

Aktuální informace o přípravě Integrovaného
plánu rozvoje města můžete získat na
adrese:http://www.mestozlin.cz/page/30695.in-
tegrovany_plan_rozvoje_mesta/

Příprava Integrovaného plánu
rozvoje města pokračuje
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Nadcházející extraligová sezona
2008/2009 bude pro zlínský hokej
výjimečná. Zlínský klub si připomene
a oslaví významné jubileum, a to ku-
latých 80 let od založení ledního ho-
keje ve městě. Zároveň bude pro zlín-
ský hokej v pořadí již 41. v nejvyšší
soutěži a od sezony 1980/1981 jsou
hokejisté z Baťova města trvalým
účastníkem nejvyšší soutěže. Nej-
větším úspěchem je historický titul
v nezapomenutelné extraligové sezo-
ně 2003/2004.

Úvodem se vraťme ještě k loňské mist-
rovské sezoně, ve které zlínský klub ob-
sadil nelichotivou třináctou příčku.
Týmu pod vedením kouče Ernesta
Bokroše se nevydařil úvod sezony, přišla
řada nešťastně prohraných zápasů, zra-
nění gólmana Igora Murína a dřív pevná
obrana ztratila obvyklou jistotu.
Slovenský stratég koncem kalendářního
roku rezignoval na své místo a jeho po-
zici zaujal zlínský odchovanec a úspěš-
ný extraligový hokejista Rostislav Vlach.

Postup do play off se nepodařil, když
mužstvo nakonec končilo sezonu zápasy
ve skupině play out. Pozitivitem nevyda-
řené sezony byla korunovace Jaroslava
Balaštíka nejlepším extraligovým střel-
cem v základní části a nasazení talento-
vaných mladíků v závěru sezony. Právě
mládež dělá zlínskému hokeji velkou ra-
dost, neboť junioři vybojovali stříbrné
medaile a dorostenci zůstali těsně před
branami finále. 

Největší změnou před letošní sezonou
je opětovný příchod Zdeňka Venery na
trenérskou lavičku. "Z mého pohledu
jsem rád, že se nám podařilo získat
tak kvalitního trenéra, navíc pochá-
zejícího ze Zlína. Můžeme mu jen po-
přát, aby se mu ve Zlíně líbilo a dosá-
hl alespoň podobných výsledků jako
doposud. Cílem v letošní sezoně bude
postoupit po roce opět do play off,"
řekl Martin Janečka, prezident RI OKNA
ZLÍN. Dvojnásobný držitel prestižního
ocenění Trenér roku Zdeněk Venera po-
depsal se zlínským klubem smlouvu na
dva roky, jeho asistentem bude
Rostislav Vlach. Padesátiletý Venera,
který v uplynulé sezoně vybojoval
s Karlovými Vary překvapivě stříbrné

medaile, podepsal ve staronovém půso-
bišti smlouvu na dva roky. Do Zlína, kde
strávil většinu hráčské, trenérské
i funkcionářské kariéry, se vrací po tří-
leté přestávce. Naposledy působil
Venera ve Zlíně před odchodem do
Karlových Varů ve funkci generálního
manažera. "Vracím se do kvalitního
klubu a známého prostředí. Loňská
sezona se Zlínu nevydařila. Klub má
ale kvalitní zázemí, proto jsem si ne-
smírně vážil této nabídky. Jsem rád,
že se vracím do Zlína," uvedl úspěšný
kouč. Z loňského kádru odešlo kvarteto
hráčů. Dlouholetý kapitán Miroslav
Okál zanechal aktivní kariéry, Martin
Čech odešel do Mladé Boleslavi, Tomáš
Klouček bude hrát v Kazachstánu a ná-
hradní gólman Jakub Čech v ligovém
Havířově. Na druhé straně velkou posi-
lou se stal slovenský reprezentant,
střední útočník Andrej Kollár, který při-
chází z Trenčína. Z dalších nových tváří
se ve Zlíně objevili obránci Radek Míka
z Jihlavy a vsetínský Jiří Kučný, jenž
naposledy hrál v Žilině. Trenér Venera
chce stavět hlavně na dobrých výsled-
cích mládeže. "Budeme spokojeni,
když se nám podaří v příští sezoně
dostat se do play off. Kádr není špat-
ný, je v něm nejlepší střelec extraligy,
kvalitní brankáři. Samozřejmě se ne-
budu bránit kvalitním posilám, roz-
hodně ale nebudu sahat po nějakých
vysloužilcích," uvedl Venera, který jako
příklad kvalitních hráčů uvedl Petra Ča-
jánka a Karla Rachůnka. "Po podob-
ných typech bych rád sáhl. V opač-
ném případě je ale lepší zapracovat
do sestavy mladíky," nastínil Venera
svou trenérskou filozofii.

Extraligový los si zalaškoval a prvním
soupeřem Beranů v novém ročníku na
domácím ledě bude právě tým Karlových
Varů. Navíc se zápas odehraje ve čtvrtek
11. září v přímém přenosu České televi-
ze. "Nejde si vybírat, je mi jedno

s kým začínáme, hlavně abychom zís-
kali tři body," vysvětlil Venera. Hoke-
jová extraliga začíná v úterý 9. září,
tým RI OKNA zajíždí do Plzně. Berani
sehráli v rámci přípravy celkem 12 pří-
pravných duelů. Mužstvo odehrálo kva-
litní turnaj v Trenčíně a v domácím ho-
kejovém poháru s názvem Tipsport
Hockey Cup je čekaly Vítkovice nebo
Třinec. Pro extraligu se počítá s kád-
rem kolem třiadvaceti hokejistů, a to
čtyři kompletní pětky a tři gólmani.
Další hráči budou hrát za juniory nebo
jim bude vyřízen střídavý start. Novým
kapitánem se stal kanonýr Jaroslav
Balaštík, mužstvo spoléhá na tradiční
opory, jako jsou Petr Leška, Martin
Hamrlík nebo Igor Murín. 

Úvodem jsme uvedli, že zlínský hokej
oslaví "osmdesátku". Kulaté jubileum od
založení ledního hokeje ve Zlíně připad-
ne na úterý 13. ledna 2009. "Přesný
termín oslav bude upřesněn, všechno
je ve stadiu jednání a příprav.
Hokejová veřejnost bude včas infor-
mována. Významné jubileum zlínské-
ho hokeje si zaslouží patřičné připo-
menutí a oslavu," řekl Miroslav
Michalovský, generální manažer klubu.
Když se podíváme do historie, skončil
Zlín před pěti lety na třináctém místě
a v následující sezoně se vyšplhal až na
hokejový Olymp. Dočkáme se podobné-
ho úspěchu i letos? 

Roman ORDELT,
tiskový mluvčí RI OKNA ZLÍN

FOTO: ZLIN PRESS - PETR SAGNER

HOKEJOVÁ EXTRALIGA STARTUJE



Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

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

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

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

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

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

Obchodní a zábavní centrum

ZLATÉ JABLKO nabízí:

Reprezentativní kancelářské prostory k pronájmu, vhodné pro sídlo společ-

nosti či obchodní zastoupení, případně pro provoz typu fitness/wellness/spa apod. 

a) prostory ve 4. patře, 320 m2, 2 vstupy: samostatný vstup z obchodní galerie 

Zlaté jablko a samostatný vstup z ulice Rašínova (schodiště, výtah)

b) prostory ve 4. patře, 350 m2 + 50 m2 letní terasa, 2 vstupy: samostatný vstup 

z obchodní galerie Zlaté jablko a samostatný vstup z náměstí Míru (schodiště, výtah) 

K oběma prostorům navíc:

-

ně zařizovacích předmětů), kompletní elektrické rozvody, podlaha vylitá stěrkou atd.

ZÁPIS v kanceláři školy: Po-Pá 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
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SPORT V  ZÁŘÍ

AEROBIK MIX
Cvičení je zaměřeno na problematické partie: břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí následuje posilování a závěr hodiny tvoří strečink.
Vhodné pro všechny!
Úterý - Orlovna, Štefánikova ul. Zlín od 18.00 do 19.00 hod.
Čtvrtek - Orlovna, Štefánikova ul. Zlín od 18.00 do 19.00 hod.
První dvě hodiny úterý 2. 9 a čtvrtek 4. 9 zdarma.
Kontakt: tel.: 721 962 153, Silvie Galíková 

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

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

AEROBIK KLUB ZLÍN
Zahajujeme nový školní rok. Zápis od pondělí 1. do pátku 5. září 2008
denně 10 - 18 hod.
Kontakt: Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, Zlín,
tel.: 577 432 079, e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, 
http://aerobik.e-zlin.info

AEROBIK PRO DĚTI OD 4 DO 5 LET
Pro děti je připravena všeobecná pohybová průprava vhodná pro tuto vě-
kovou kategorii s důrazem na zdravý pohyb, všestrannost a aerobikovou
abecedu. Přijímáme přihlášky do 12. 9. Cvičení probíhá v Aerobik stu-
diu D na Pasecké ul. ve Zlíně, připravujeme souběžný cvičební program
pro rodiče. Kontakt: tel.: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

Stadion mládeže, Hradská 854, www.zlin.rugby.cz 
Neděle 14. 9. - 14.00 Zlín - Slavie Praha "B" - 1. liga ragby - muži
Sobota 20. 9. - 10.00 Turnaj mladších žáků - region Morava
Sobota 27. 9. - 14.00 Zlín - Brno Bystrc 1. liga ragby - muži

Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
2. 9. 2008 úterý Zlín - Jihlava (přípravný zápas)

11. 9. 2008 čtvrtek Zlín - Karlovy Vary (ČT2)
16. 9. 2008 úterý Zlín - Vítkovice 
21. 9. 2008 neděle Zlín - Liberec 
26. 9. 2008 pátek Zlín - Kladno 
30. 9. 2008 úterý Zlín - České Budějovice 
Pro další informace sledujte oficiální internetové stránky klubu www.ho-
kej.zlin.cz

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!
Kontakt: tel. 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz. Vstupné 30 Kč

Středa 10. 9. - 17.00 - HC Zlín - Šala - interliga žen
Sobota 13. 9. - 12.00 - HCZ/SCM - Kobylisy - 1. liga žen
Neděle 21. 9. - 11.00 - HC Zlín A - Kuřim - 2. liga muži
Sobota 27. 9. - 11.00 - HCZ/SCM - Poruba - 1. liga ženy

13.00 - HC Zlín - Poruba - 1. liga st. dorostenky
Utkání se budou hrát pravděpodobně v hale SPŠ!

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 1. 9. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa zavřeno
čtvrtek 14.00–17.00/17.45–20.00
pátek 12.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
PO 1. 9. otevřeno 17.00–20.00
ÚT 2. 9. otevřeno 8.00–20.00
ST 3. 9. otevřeno 13.00–15.00
ČT 4. 9. otevřeno 11.15–20.00
PÁ 5. 9. otevřeno 11.15–20.00

LÁZNĚ ZLÍN

HÁZENÁ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

HOKEJ

RAGBY

AEROBIK
25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí 6.00–8.15
úterý - pátek 6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota 10.00–19.00
neděle 9.00–19.00
Otevření 25m bazénu - výjimky:
po 1. 9. zavřeno
so 20. 9. zavřeno

Otevřeno: 50m krytý bazén, 25m krytý bazén, 25m venkovní bazén,
dětský krytý bazén, finské sauny, masáže, posilovna, prohřívací ka-
binky,

Plavecký klub Zlín pořádá ve školním roce 2008/2009 kurzy plavá-
ní pro děti od 6 do 15 let.
Děti šestileté a v první třídě plavou v dětském bazénku jednou týd-
ně 45 min.
Út - 16.30 - 17.15 hod, 17.15 - 18.00 hod.
Čt - 17.00 - 17.45 hod
Pá - 17.00 - 17.45 hod
Děti ve druhé třídě plavou na 25m bazéně jednou týdně 1 hod. v pá-
tek od 16.00 do 17.00 hod.
Děti ve třetí třídě a starší již plavou 2x týdně 1 hod. na 25m bazéně
ve skupinách:
Po + St 17.00 - 18.00 hod.
Út + Čt 17.00 - 18.00 hod.
Kontakt: www.zlinswim.wz.cz, tel.: 577 599 917, 

tel.: 608 678 836, Jitka Krásová

KURZ ZDRAVÉHO HUBNUTÍ
První dívčí a dámský klub Diana nabízí osvědčený kurz zdravého
hubnutí. Kurz začíná 16. září a bude probíhat každé úterý od 17 do
19 hodin. V rámci kurzu zhubnete a naučíte se kosmetické péči a lí-
čení. Bezplatné informativní odpoledne bude 8. září od 16.30 do
18.30 hodin na Střední průmyslové škole polytechnické, Nad
Ovčírnou 2528, Zlín. 
Kontakt: www.klubdiana.cz, e-mail irenaka@seznam.cz, 

tel. 607 675 021, diana@klubdiana.cz

PILATES GYM
Pilates - poslední volná místa pro začátečníky, ranní a večerní kurz
Posilovací aerobik - každou neděli 18-19 hod.
Děti 7-10 let: moderní tanec a gymnastický aerobik od 15. 9.
Kontakt: Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín,
tel. 604 785 025

PILATES 
Přijímáme přihlášky do nových kurzů pilates pro začátečníky. 
Kontakt: www.hurarova.tym.cz, tel.: 603 581 448, 

hurarova@volny.cz, novinka - Pilates pro muže. 

CVIČENÍ PRO SENIORY
Tělu i duchu je lépe, když se trošku protáhne. Neváhejte a přijďte
mezi nás - pohodové cvičení pod odborným vedením. Každou středu
od 14.00 hod. Aerobik studio D, Pasecká ulice ve Zlíně. 
Kontakt: 721 760 136 nebo e-mail: rytmik@aerobic-zlin.cz

CVIČENÍ PRO VÁS 
Aerobik, posilování, Bosu, Powerjóga, indor cycling a další formy 
aerobního a zdravotního cvičení pro každého.
Kontakt: Aerobik studio D na Pasecké ulici ve Zlíně, 

tel.: 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz 

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

PLAVÁNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PŘEHLED CVIČEBNÍCH HODIN ASPV SK ZLÍN – 2008/2009

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

KURZY HUBNUTÍ STOB
Kurzy hubnutí vedené lektorkou společnosti STOB PharmDr.
Renatou Mičovou. Kurzy trvají 3 měsíce, každý týden je jedna lekce.
Lekce se skládá z jedné hodiny cvičení a dvou hodin teoretické čás-
ti. V teoretické části společně sestavujeme zdravý jídelníček, který
Vám bude chutnat a budete při něm hubnout. Učíme se uvědomit si
špatné jídelní návyky a postupně je nahradit návyky novými, zdra-
vými, se kterými si pak zhubnutá kila udržíte.
Kurzy poběží od poloviny září každý čtvrtek od 17 do 20 hod. v klu-
bovně kostela na Jižních Svazích.
Kontakt: www.istob.cz, renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761.

POWERJOGA
Power joga, cvičení pro harmonii těla, duše i mysli - šk. rok
2008/2009. 
Neděle 17.30 - Sportovní centrum K2, Vršava, Zlín, pondělí v 18.30
- tělocvična Dětského centra Beruška, Ševcovská ul., Zlín, od 8. zá-
ří v úterý a čtvrtek v 18.30 - Středisko kurzů, Benešovo nábřeží, Zlín,
středa v 18.00 - tělocvična ZŠ Štípa. Začíná se od 10. září
Kontakt: tel.: 605 527 605

FOTBAL 
Fotbalový klub Příluky pořádá nábor chlapců ve věku 9 - 14 let do
žákovského fotbalového družstva. Pod novým trenérským vedením
již trénujeme, a to 2x týdně, pondělí, čtvrtek v 17.00 hodin na trav-
natém hřišti Příluky. Kdykoliv přijďte na náš trénink.
Kontakt: Patrik Berger, tel.: 602 238 566, palas@seznam.cz, Pavel
Žalek, tel.: 724 752 000, pzzl@seznam.cz

HÁZENÁ 
Zveme nové, šikovné a nebojácné děti do oddílu házené, do družstev
míčové přípravky a miniházené.
Nábor pro děti 6-10 let. 
Kontakt: tel.: 777 111 060 p. Slavíková Marta, 

e-mail:hcjuniorzlin@seznam.cz.

MODERNÍ GYMNASTIKA 
Klub moderní gymnastiky SK Zlín hledá děvčata pro doplnění družstev
estetické skupinové gymnastiky ve věku 6 - 9 let.
Dále pořádáme nábor děvčat narozených v letech 2004 - 2002 do
přípravného oddělení moderní gymnastiky.
Kontakt: tel.: 605 103 184, 728 239 337 nebo přímo v tělocvičně 
1. ZŠ Emila Zátopka v úterý a ve středu od 15.30 hod. do 18.00 hod.,
www.skmgzlin.wbs.cz

JUDO A JIU - JITSU 
Oddíl Juda a Jiu-Jitsu přijímá nové členy ve věku od 5 let. Informace
úterý a čtvrtek od 9. 9. - 16 - 19 hod. 
Kontakt: Anna Skládalová, tel.: 739 208 048, Jižní Svahy, ul. Jílová
(tělocvična vedle garáží)

TENIS S ANGLIČTINOU
Unikátní tenisová akademie, která dokázala spojit trénink tenisu se
souběžnou výukou angličtiny, nabízí nejmodernější tréninkovou me-
todu tenisu dětem i dospělým. Kontakt: www.tenissanglictinou.cz.

Atletický klub Zlín pořádá na Stadionu mládeže ve Zlíně dne 1. 9.
2008 v 15.00 hodin Sportovní dětský den pro děti od 6 let. Sportovní
oblečení a obuv s sebou. 
Program: krátký a delší běh, hod míčkem, skok do dálky a jiné spor-
tovní soutěže. Pro všechny účastníky je zajištěna sladká odměna.
Kontakt: lantosova@itczlin.cz nebo tel.: 604 257 171.

SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN

NÁBOR
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