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Karel Jankovič má jako člen Rady města Zlína ve své kompetenci
sport v krajském městě a spolupráci statutárního města se sportov-
ními kluby a organizacemi. Položili jsme mu proto několik dotazů,
které se týkají sportu. A nezapomněli jsme se ptát i za občany "ne-
sportovce". 

V poslední době se Vaše jméno často objevuje v médiích v sou-
vislosti se stavbou koupaliště na Jižních Svazích. V čem vidíte
přínos této nemalé investice města? Proč stavíte jen letní bazén
a ne aquapark nebo alespoň bazén, který by mohli lidé využívat
celoročně a ne pouze v letních měsících? 

Koupaliště je obyvatelům Jižních Svahů
slibováno již dlouhá léta. Tak velké sídliště
vodní plochu určitě potřebuje. Výběru loka-
lity pro výstavbu byla věnována velká pozor-
nost a najít na JS místo, kde je nejvíce slu-
nečního svitu a přitom tam nefouká, nebylo
jednoduché. Svou roli hrála i skutečnost,
aby se jednalo o městský pozemek. Vybu-
dovat krytý bazén či aquapark je úplně o ně-
čem jiném. V prvé řadě jsou to finanční 
náklady, které jsou několikanásobně vyšší
(aquapark 200 až 250 milionů). Chybí i po-
třebná infrastruktura.

Jsem přesvědčen, že stávající řešení - tedy
25m bazén a případné přihřívání vody - ve-
řejnost i školy plně využijí. 

Dalším významným projektem města
Zlína, na němž se nemalou měrou podílí-
te, je rekonstrukce Stadionu mládeže. Co
vše se v této věci již povedlo a kdy bude
stadion opět patřit mezi chlouby města
tak, jako tomu bylo za dob, kdy zde tré-
noval Emil Zátopek?

Stadion mládeže již opravdu patří k raritám. Jako poslední kraj-
ské město totiž využíváme škvárovou dráhu. Jen díky obrovskému
úsilí nadšených lidí je stadion stále provozu schopen. Myslím si, že
Zlín, s velmi bohatou a úspěšnou atletickou tradicí, si nový "stánek"
zaslouží. V současné době probíhá v úzké spolupráci s atletickými
odborníky zpracování projektové dokumentace. Chceme, aby nový
stadion splňoval náročná kritéria odpovídající dnešní době.
Samozřejmě, že po dobu rekonstrukce si budou muset žáci škol, kte-
ří stadion využívají nejvíce, ale i atleti a ragbisté, najít náhradní úto-
čiště. Byli bychom rádi, kdyby ve druhém pololetí roku 2010 spor-
tovcům opět začala sloužit opravená plocha i provizorní šatnové
zázemí. 

Pokud mluvíme o sportu, nemůžeme vynechat fotbal. V této
souvislosti se objevují různé názory na desetimilionový příspě-
vek radnice na vyhřívaný trávník na stadionu Letná. Jedni se
rozhořčují, že tak velké prostředky mělo město použít smyslu-
plněji, k užitku většiny Zlíňanů. Jiní pro změnu čekali, že rad-
nice poskytne dotaci dříve, možná i větší. Můžete to oběma sku-
pinám vysvětlit?

Vybudovat vyhřívaný trávník na stadionu Letná vychází z naříze-
ní Českomoravského fotbalového svazu pro účastníky 1. ligy.
Poslední ligový ročník hrála Tescoma Zlín na výjimku a bylo nutno
začít tuto povinnost řešit. Podařilo se zajistit téměř polovinu potřeb-
né částky ze státních zdrojů. Město doplatí zbývající část. Do po-
sledních kol uplynulého ročníku nebylo jasno, zda se v 1. lize udrží-
me, ale přípravné práce bylo nutno řešit. Přestože se nepodařilo ligu
udržet, myslím si, že pokud je akce připravena a finančně pokryta,
bylo by krátkozraké ji nerealizovat. V případě, že se fotbalistům po-
daří návrat do 1. ligy, bude podmínka vyhřívaného trávníku splně-
na. Nejedná se však jen o vrcholový sport, vždyť hřiště s těmito pa-
rametry může posloužit mezinárodním utkáním mládežnických
kategorií a přivést do města nejen vzory našim mladým fotbalistům,
ale udělat i dobrou reklamu městu. 

To jsou všechno otázky, které se objevují v médiích nebo na
veřejnosti. Jistě je mnoho věcí, o kterých se nemluví, i když by
si pozornost zasloužily. Můžete nám alespoň některé z nich při-
blížit? 

Mimo výše uvedené akce připravujeme rekonstrukci sportovní ha-
ly. Jedná se především o sociální zařízení, které je ve velmi špatném
stavu. Protože se zde koná celá řada akcí - nejen sportovních - ale
i koncerty populární hudby a akce pro školy, je nutno tuto situaci
řešit. Součástí rozsáhlých úprav je i vytvoření potřebného zázemí

pro výuku tělesné výchovy přilehlých středních škol, které trpí ne-
dostatkem tělocvičen. 

A také bych se chtěl vyjádřit k názorům, že sportoviště nejsou tak
důležitá, že by mělo město spíše investovat do oprav chodníků či bu-
dování nových parkovacích ploch. Jsem přesvědčen, že koruna in-
vestovaná do tělovýchovy a sportu se nám všem mnohonásobně vrá-
tí - ať již v oblasti zdravotní péče nebo v oblasti patologických jevů.
Obzvláště v dnešní době, kdy zejména mladí lidé mají nespočet mož-
ností jak pasivně využívat svůj volný čas a pohyb jim chybí. 

A ještě z oblasti, která se sportem až
tak blízce nesouvisí. V loňském roce rad-
nice zintenzivnila komunikaci s místními
částmi. Občané vytvořili ve většině loka-
lit Komise místních částí, stanovili si
svoje první priority oprav a rekonstrukcí.
Zastupitelé začali pravidelně docházet do
jednotlivých částí. Vy jste "styčným 
zastupitelem" pro Kostelec. A právě ten-
to měsíc, konkrétně 11. září, čeká
Kostelany velké rozhodnutí. Chtějí se
v referendu vyjádřit, zda nadále zůstanou
obyvateli krajského města nebo jestli pů-
jdou vlastní cestou. Co byste v této věci
obyvatelům Kostelce chtěl říct?

Myslím si, že komunikace s místními
částmi v minulosti pokulhávala a je jen dob-
ře, že se našla forma pravidelného kontaktu
s občany těchto částí. Také lidé pochopili, že
záleží i na jejich aktivitě, co se bude dít. Tím
nemyslím jen opravy či investiční akce, ale
i aktivní každodenní život. V Kostelci celou
řadu let pracují lidé, kteří se starají o sport
a přitom úzce spolupracují s městem a tělo-

výchovnými organizacemi. Mimochodem město na tuto jejich čin-
nost v letošním roce přispívá 219 000 korunami. Jsem přesvědčen,
že lidé, kteří kritizují absenci např. kulturních aktivit, nejsou ochot-
ni pro zlepšení nic udělat. Ono je daleko jednodušší kritizovat než
tvořit. 

Rozhodnutí o osamostatnění je pouze a jenom na občanech. Věřím
však, že neuvěří nereálným slibům úzké skupinky lidí, která pro-
blém osamostatnění bere jako svou prestižní záležitost a někteří i ja-
ko možnost prosadit se. Co mě vede k takovým závěrům? Je toho ví-
ce, uvedu však alespoň jeden důvod: hasičská zbrojnice v Kostelci
měla být přebudována na hernu stolního tenisu. Jenže tento záměr
nezvládl právě jeden z organizátorů odtržení Kostelce. Proto si kladu
otázku, zda obdobně "splní" také další svoje sliby.

Budu tedy moc držet pěsti všem Kostelanům, aby se 11. září roz-
hodli správně. Vím, že můžeme mnoho zlepšit a jsem přesvědčen, že
ve spolupráci města a nově vzniklých komisí to můžeme zvládnout.
Kostelané, rozhodnutí je jen a jen na Vás! Rozhodujete za sebe a za
své děti. Možná to zní pateticky, ale je to tak.

Zůstaňme ještě chvíli u Kostelce. Co se z Vašeho pohledu v té-
to části za poslední rok povedlo, co se nepodařilo a co byste spo-
lu s Kostelany chtěl v blízké době změnit. 

Ihned po ustavení komise se začaly sepisovat priority oprav, kte-
ré Kostelec nejvíce potřebuje. Samozřejmě jich bylo daleko více, než
je reálné během roku splnit. Po redukci byl seznam dvanácti vytipo-
vaných priorit zaslán na magistrát k řešení a nyní se již připravuje
jejich realizace. Mimochodem letos komise "hospodaří" s částkou 
2 282 000 korun. 

A co již můžeme vidět? Podařilo se vyřešit letitý problém - světel-
nou křižovatku, také chodník a parkoviště u hřiště- školky, chodník
Rusava-Zlínská, chodník podél ulice Štípská, autobusovou zastávku
na Fryštácké a také asanaci hasičské zbrojnice. Pokud jsem u zbroj-
nice, musím připomenout, že zpoždění asanace ovlivnila TJ Sokol,
ne město. Mohl bych pokračovat ve výčtu drobností. Magistrát počí-
tá, i přes složitou finanční situaci, se stejným příspěvkem i pro rok
2010, což svědčí o nastavení spolupráce, která do budoucna vyřeší
problémy, které občany Kostelce trápí nejvíce. 

Co byste občanům popřál závěrem?
Vážení spoluobčané, chtěl bych věřit, že uvedené řádky alespoň

částečně vysvětlují záměry radnice pro rozvoj našeho města s cílem
věnovat se všem oblastem činnosti.

Přeji Vám hodně pohody a zdravého ducha. 
Děkujeme za rozhovor. Redakce

ZLÍN OČIMA KARLA JANKOVIČE
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PIETAVeřejná setkání
7. 9. v 18 hodin, Velíková - budova

kanceláře místní části (sál Klubu senio-
rů) Dolní konec 53 - ing. Zdeněk Blažek 

21. 9. v 18 hodin, Podvesná,
Benešovo nábř., Zálešná, Kúty - I. Ko-
menského škola (jídelna) - MUDr. Josef
Devát

5. 10. v 18 hodin, Vršava - pohostin-
ství na Vršavě - Mgr. Karel Jankovič 

■ Pietní akt u pomníku Dr. Ed. Beneše
Statutární město Zlín tichou vzpomínkou

a položením květin uctí památku Dr. Eduarda
Beneše u příležitosti 61. výročí jeho úmrtí 2.
září 2009 v 10 hod. u pomníku Dr. E. Beneše,
který se nachází v parčíku na Benešově nábře-
ží.

■ Pietní akt u sochy T. G. Masaryka
Statutární město Zlín tichou vzpomínkou

a položením květin uctí památku T. G. Ma-
saryka u příležitosti 72. výročí jeho úmrtí
v pondělí 14. září 2009 v 10 hod. u sochy 
T. G. M. v parčíku pod Domem umění. 

Z důvodu plánovaných prací na zaří-
zení distribuční soustavy - rekonstruk-
cí, oprav, údržbových a revizních prací -
bude přerušena dodávka elektrické
energie:

3. 9. od 7.30 do 12.30 hod. 
Hradská 558, 559, 756, 4374,

Osvoboditelů 445, 484, 523, 597, 2440
4. 9. od 7.30 do 14.30 hod. 
Kostelec, Lešenská 341
4. 9. od 8.00 do 15.00 hod. (netýká

se domácností)
Odběratelská trafostanice Malenovice

T30 ČOV - stavba (č. 400526) 
Odběratelská trafostanice Malenovice

T22 Poz. stavby (č. 400518) 
Odběratelská trafostanice Malenovice

T23 Drogerie (č. 400519) 
Odběratelská trafostanice Malenovice

T24 Čistírna (č. 400520) 
Odběratelská trafostanice Malenovice

T32 JmP (č. 400528) 
9. 9. od 7.30 do 14.30 hod. 
Velíková 10, 11, 12, 15, 38, 44, 52,

54, 95, 100, 108, 114, 122, 136, 158,
159, 160, 168, 171

10. 9. od 7.30 do 14.30 hod. 
Valachův žleb 287, 5171, Zlínské pa-

seky 221, 223, 456, 547, 930, 2504,
2917, 3249, 3649, 4369, 5449

10. 9. od 7.30 do 12.30 hod. 
Lokalita mezi Ulicemi Hluboká - T. Ba-

ti - Díly I - Štefánikova - Příkrá - Pro-
střední - Pod Vodojemem

Části ulic: T. Bati, Štefánikova,
Slovenská, Příkrá, Prostřední, Pod
Vodojemem, Hluboká, Díly I.

12. 9. od 14.00 do 20.00 hod. 
Zlín, Příluky
Odběratelská trafostanice Zlín T53

Nemocnice nová (č. 400201), netýká se
domácností

15. 9. od 8.00 do 16.00 hod. 
Osvoboditelů 91, 161, 485, Sadová 6,

149, 154, 179, 2526, 2704, 2708, 3895,
3950, 3974, Školní 85, 3297, 3362,
3363, 3896, Štefánikova 14, 17, 151,
159, 212, 1577, 2462, 2463, 2464,
2520, 2527, 2529, 2532, TR

17. 9. od 7.30 do 14.30 hod. 
Lipová 1621, 1625,1626, 1627, 1628,

1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1639, 1761, Mostní
954, Vysoká 872

19. 9. od 14.00 do 20.00 hod. 
Zlín, Příluky
Odběratelská trafostanice Zlín T53

Nemocnice nová (č. 400201), netýká se
domácností 

22. 9. od 8.00 do 16.00 hod. 
Osvoboditelů 1368, 1369, 1370,

Sadová 2530, 3052, 3053, třída Tomáše
Bati 180, 190, 193, 196, 199, 200, 201,
202, 204, 2132, 3118, 3119, Školní
203, 208, 492, 3054

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

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

PPřřeerruuššeenníí  ddooddáávvkkyy
eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee

SLOVO PRIMÁTORKY
Velmi pozorně si pročítám ty články, kte-

ré jsou často provázené anketami. V podsta-
tě je vždy nejdůležitější, jak je účastníkům
anket zformulována otázka. Právě v tomto
kroku je ukryt onen skrytý "fígl", jehož
smyslem je, aby výsledek ankety nakonec
dopadl podle přání tazatele. 

Snad nej-
častěji jsou
kladeny an-
ketní otázky
ve stylu tzv.
"obyčejný či
prostý" občan
versus politik
(a je lhostejno
jaké kategorie
- zda té, které
se říká nej-
vyšší, nebo
komuná ln í ,
obecní. 

Snad ještě
nikdy se ne-
stalo, že by se
naopak ně-

který z novinářů zeptal nás, politiků, co se
nám líbí či naopak nelíbí ve městě, kde žije-
me. Obvykle používaný argument "přece si je
(myšleno politiky) platíme ze svých daní," lze
vnímat i naopak. I my politici platíme daně.
Například na to, aby dálnice byly ve skvělém
stavu, aby se zdravotní sestry i lékaři chova-
li co nejprofesionálněji, aby učitelé měli úro-
veň odpovídající nárokům dnešního světa,
aby personál pečující o seniory v nejrůzněj-
ších sociálních zařízeních byl odborně i lid-
sky na výši, aby fungovaly kulturní institu-
ce, aby vlaky byly čisté a jezdily včas, atd.

Dovolte, abych tentokrát i já - v roli zlín-
ské občanky a zároveň i primátorky - proje-
vila svůj názor na to, co se mi ve Zlíně líbí,
či nelíbí.

Tak například se mi nelíbí stále oddalova-
né dokončení dopravní tepny R49 do
Otrokovic (jde o kompetenci Ředitelství sil-
nic a dálnic), stejně jako tolik diskutované
nové železniční nádraží v centru města (věc
Ředitelství českých drah). Nelíbí se mi zane-
dbaná budova bývalého Okresního soudu
v centru města (je v majetku státu -
Ministerstva spravedlnosti ČR, které v sou-
časné době ještě stále nemá uzavřený soud-
ní spor se zlínským privátním majitelem
okolních pozemků). Nelíbí se mi to, že něk-
teří Zlíňané si vůbec neváží nových trolejbu-
sových zastávek ani protihlukových bariér,
které pravidelně ničí sprejerskými nesmysly,
stejně jako se mi nelíbí nedopalky cigaret
a žvýkačky na dlažbách mého města. Nelíbí
se mi arogantní jednání některých občanů
při jednání na radnici, neboť jsem byla svěd-
kem nejenom vulgárních nadávek na adresu
zaměstnanců úřadu, ale i výhrůžek a v po-

slední době i nátlakových metod na samé
hranici zákona. Nelíbí se mi totálně zdevas-
tované lavičky, které byly teprve přednedáv-
nem nainstalované, poničené hrací a rekre-
ační prvky či čerstvě zasazené a vzápětí
neuvěřitelně podle polámané stromky. Nelíbí
se mi ani anonymní dopisy, udávání souse-
dů atd. Věřte, mohla bych psát donekoneč-
na o tom, co se mi ve Zlíně nelíbí. Důležité je
dodat, že to, co jen trochu jde, se snažím
změnit, seč mohu. Ostatní je v rukou jiných
institucí a částečně i vás, občanů.

A co se mi líbí? Například to, že i přes vel-
mi tvrdá pravidla, týkající se stavebních
úprav baťovských domků a platící v památ-
kové zóně Zlín, jsou tato pravidla většinou li-
dí respektována a typicky baťovské čtvrti, ja-
ko např. Letná, udržují svůj původní, i když
modernizovaný vzhled. Líbí se mi opravené
mateřské i základní školy, zvenku i zevnitř,
stejně jako nové plochy hřišť a hracích
ploch. Líbí se mi opravené chodníky, i když
ještě zdaleka nejsou opraveny všechny (jen
za letošní rok byla prozatím vynaložena
částka více než 6. mil. korun). Jsem ráda, že
mimořádné úsilí, věnované vyřešení nebýva-
le složité problematiky týkající se továrního
areálu v centru města, je korunováno úspě-
chem. Líbí se mi opravená Malá scéna, i to,
že jsme udrželi chod Velkého kina i kina
Květen. Těší mne, že naše zlínská ZOO je eli-
tou mezi zoologickými zahradami. Líbí se mi
také oba dva domy s pečovatelskou službou,
stejně jako nová klubovna U majáku, kterou
jsme předali seniorům. Jsem ráda, že exis-
tuje tolik žadatelů o finance z kulturního
fondu, že musíme pečlivě zvažovat kolik
a komu přispět - takové množství občan-
ských aktivit, sdružení, kroužků i souborů
nepamatuji. Velmi úspěšné je zapojení komi-
sí místních částí do rozhodování o některých
investicích, navzdory všem škarohlídům,
kteří existenci komisí od počátku zpochyb-
ňovali. Jsem nadšena tím, že se konečně za-
čala stavět horní část Kongresového centra,
i když čekání se nám všem skutečně vypla-
tilo (o tom ale podrobně až příště).

Je měsíc září, začíná nový školní rok.
Znovu nás, a stále stejně, dojímají prvňáčci
s očima plnýma očekávání a s aktovkami na
zádech. Děti, které právě překračují onen
pomyslný práh, oddělující nejčistší a bezsta-
rostné dětství od každodenních povinností. 

Je měsíc září, jen pár týdnů před volbami
do Parlamentu ČR. Předpokládám, že zain-
teresovaní použijí všechny možné i nemožné
argumenty pro své eventuální vítězství, a to
včetně anket i otázek typu "co se vám nelíbí,
či líbí?". I proto nám všem dohromady přeji
zdravý rozum, slušnost a trochu prostoru
pro zamyšlení se nejenom nad námi politiky,
ale i nad sebou samými.

Krásný zbytek léta vám přeje
Irena Ondrová
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KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ ZATEPLENÍ JE TŘEBA 

KONZULTOVAT S PAMÁTKÁŘI 
Před zpracováním projektu na zateplení baťov-

ského domku je třeba zajít nejdříve k památká-
řům. Vlastníkům baťovských domků, kteří chtějí
získat státní dotaci na zateplení objektu v rámci
programu Zelená úsporám, poradí vyčlenění za-
městnanci Národního památkového ústavu (NPÚ).
S cílem zamezit možným případům zmařené in-
vestice - případům, kdy vlastníci při samotné rea-
lizaci, tedy až po zpracování projektu, narazili na
odpor památkářů, vyčlenil Národní památkový
ústav na každém regionálním pracovišti jednoho
zaměstnance. Odborným garantem v Kroměříži
byl pověřen Mgr. Jan Obšivač - tel: 724 052 749,
573 301 462, e-mail: obsivac@kromeriz.npu.cz.
Vyčlenění pracovníci se budou věnovat zejména
vlastníkům památek a objektů umístěných
v městských památkových rezervacích a měst-
ských památkových zónách, které samy nejsou
památkami, ale mají podíl na utváření památko-
vých hodnot území. 

■ Z MATEŘSKÉHO CENTRA BUDE ŠKOLKA 
Se zrušením organizační složky Mateřské cent-

rum souhlasili zlínští radní a doporučili zastupi-
telstvu ke schválení. "Počet dětí, které chtějí jejich
rodiče umístit do mateřských škol každoročně
roste. V uplynulých čtyřech letech jsme otevřeli
čtyři nové třídy v mateřských školách, letos další
dvě. Předpokládáme, že další budeme muset otev-
řít ještě příští rok. Protože Mateřské centrum
v Malenovicích mnoho maminek nenavštěvovalo
a navíc dala paní ředitelka výpověď, rozhodli jsme
se, že si prostory necháme pro přípravu další tří-
dy mateřské školy," vysvětlil důvody rušení cent-
ra náměstek primátorky Hynek Steska.

Současně upozornil, že v prostorách centra si
bude prvních 28 dětí hrát již letošní září. "Právě
zde v září otevřeme jednu novou třídu," doplnil H.
Steska.

■ TĚŽBA DŘEVA ZAMEZÍ ŠÍŘENÍ KŮROVCE
Jarní výskyt kůrovce smrkového je příčinou ká-

cení stromů nad Gymnáziem Zlín u tzv. Baťovy
dálnice. "Abychom zastavili šíření tohoto škůdce
nepůvodních smrkových monokultur, musíme
provést menší mýtní těžbu v lokalitě Lazy," vy-
světlil jednatel společnosti Lesy města Zlín Marek
Koutný. V srpnu pak proběhla ve Zlíně také dru-
há mýtní těžba ve smrkové monokultuře. Podle
slov M. Koutného bylo cílem těžby uvolnit nálety
buku a javoru, které se zde v minulých letech sa-
my zmladily.

Během srpna letošního roku tak společnost
Lesy města Zlína spol. s r.o. provedla dvě menší
mýtní těžby na plochách cca 0,3 a cca 0,5 ha. 

■ V PŘÍLUKÁCH VZNIKNE KNIHOVNA 
I KLUBOVNA PRO SENIORY
Vytvořit místo pro scházení seniorů ze zlínské

místní části Příluky i prostory pro knihovnu je
hlavním cílem vyhlášeného výběrového řízení, kte-
ré schválili zlínští radní. 

Rekonstrukce se týká budovy ve zlínské ulici
Dolní dědina 26, v níž je v přízemí úřadovna míst-
ní části Příluky. Místnosti pro klub seniorů a po-
bočka knihovny vzniknou v prvním patře.

Cena stavebních prací, která bude výsledkem
výběrového řízení, se bude pohybovat v řádech
milionů korun.

■ O DVEŘE NA CHODBÁCH RADNICE 
SE STARAJÍ RESTAURÁTOŘI 
Obnovu původních portálů a dveří ve veřejných

prostorách radnice zahájilo v srpnu statutární
město Zlín.

"Při vší starosti o památky baťovského Zlína ně-
kdy zapomínáme na to, že i radnice je kulturní pa-
mátkou, první velkou prací architekta Františka
Lydie Gahury a že i její historické veřejné prosto-
ry potřebují pravidelnou péči," řekla primátorka
města Zlína Irena Ondrová a dodala, že náklady
na opravu dřevěných portálů a zasklení činí téměř
600 tisíc korun. "Polovinu pokryjeme dotací od
ministerstva kultury," upozornila I. Ondrová. 

Zlínská radnice byla zahrnuta do programu
systematické obnovy památek v městské památ-

kové zóně Zlín. Na obnovu takových památek vy-
hlásilo ministerstvo kultury (MKČR) Program re-
generace městských památkových rezervací
a městských památkových zón, který se již fi-
nančně podílel například na části obnovy
Městského divadla Zlín, Velkého kina, Malé scény
nebo lázní s 25m bazénem. 

■ ZLÍN BOJUJE PROTI ŠIKANĚ NA ŠKOLÁCH
Ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany

na škole a tím budovat bezpečné klima ve třídě
a škole je cílem programu "Minimalizace šikany",
který statutární město Zlín realizuje pro vedení
všech 13 základních škol, jejichž je zřizovatelem.
Za vzdělávací semináře, které povede firma
z Kladna, město zaplatí cca 150 tisíc korun. Jak
uvedl náměstek primátorky Hynek Steska, pro-
gramem naplňuje krajské město svou koncepci
prevence kriminality na roky 2009 až 2011. "Ši-
kana patří stále mezi latentní trestné činy.
Nechceme nic podcenit," dodal náměstek.

■ INFOCENTREM PROJDE 
ROČNĚ DESETITISÍCE OSOB
Více než 36 tisíc návštěvníků, z toho 302 ze za-

hraničí, zavítalo během prvních sedmi měsíců le-
tošního roku do Městského informačního a turis-
tického střediska ve Zlíně. Počet zahraničních ale
i tuzemských návštěvníků narůstá především bě-
hem letní sezóny, kdy jejich počet přesahuje kaž-
dý měsíc šest tisíc. Za celý loňský rok do středis-
ka zavítalo 73 702 osob, z toho jen v letní sezóně
jich bylo 19 578. Zahraniční návštěvníci mají v in-
formačním a turistickém středisku zájem přede-
vším o nákup suvenýrů s logem města, o infor-
mační materiály a informace o zajímavých
místech ve Zlíně a okolí, ale také o aktuální kul-
turní a sportovní akce ve městě, o možnosti uby-
tování a výletech do přírody. 

Čeští turisté kupují nejvíce pohlednice, turistic-
ké známky a publikaci "Zlín - město v zahradách".
Trvalé oblibě se těší díla o baťovské architektuře
a o životě zakladatele obuvnických závodů Tomáši
Baťovi. Velký zájem mají o mapu centra Zlína,
o cykloturistické mapy Zlína a jeho okolí a také
o brožuru Zlínsko a Luhačovicko.

Mnoho turistů přijíždí rovněž s touhou poznat
baťovské město a jeho architekturu. 

■ O DATOVOU SCHRÁNKU POŽÁDALO 
NA ZLÍNSKÉ RADNICI 37 OSOB
O zřízení datové schránky požádalo na zlín-

ském magistrátu do poloviny srpna 37 žadatelů.
Největší zájem byl první den, tedy 1. července,

kdy požádalo o zřízení datové schránky deset
osob. O konverzi dokumentů doposud nepožádal
nikdo.

O zřízení datové schránky prostřednictvím kon-
taktního místa CzechPOINT může požádat jak fy-
zická osoba (občan), tak fyzická soba podnikající
(živnostník) či právnická osoba nezapsaná v ob-
chodním rejstříku (např. nadace, fond atd). 

Magistrát města Zlína poskytuje tyto nové služ-
by prostřednictvím kontaktního místa
CzechPOINT v odboru občansko-správním, oddě-
lení ověřování, v budově radnice.

■ NEZAMĚSTNANÍ PRACUJÍ 
VE VEŘEJNÉ SLUŽBĚ
Téměř 50 nezaměstnaných, kteří dlouhodobě

pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi - příspěvek
na živobytí, pracovalo ve Zlíně v srpnu v tzv. ve-
řejné službě. Nezaměstnaní uklízí v centru města
a čistí krajnice na třídě T. Bati - u Morýsových do-
mů. Výdej a - po skončení směny - také vybírání
pracovních pomůcek jako jsou hrábě, košťata, lo-
paty atd., sepisování smluv o výkonu veřejné služ-
by, vedení denní evidence o odpracovaných hodi-
nách i nezbytné pokyny pro práci má v náplni
práce vedoucí čety. Tuto pracovní pozici zřídilo
krajské město k 15. červenci a zastává ji dlouho-
době nezaměstnaný muž na veřejně prospěšné
práci. 

Veřejná služba se ve Zlíně vztahuje na nejméně
náročné práce s minimálním rizikem úrazu.
Zejména se jedná o ruční úklid a údržbu veřej-
ných prostranství, chodníků a vyhrabávání trávy
či listí.
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Den otevřených dveří na očním oddělení

VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
9. A  10. ŘÍJNA 2009

VOLIT MŮŽETE I MIMO SVÉ BYDLIŠTĚ 
Voliči, kteří budou chtít volit do Poslanecké

sněmovny mimo svůj volební okrsek, mohou
požádat o vydání voličského průkazu.
Vydávání průkazů začne 24. září. 

Žádost mohou podat osobně nebo zaslat pí-
semně s ověřeným podpisem na příslušný
obecní úřad. Pro obyvatele Zlína je kompetent-
ní pracoviště magistrátu v Prštném, L. Váchy
602., č. tel. 577 630 765. Lhůta pro doručení
písemné žádosti o vydání voličského průkazu
obecnímu úřadu končí sedm dní přede dnem
voleb, tedy 2. října. Pro osobní žádost je po-
sledním dnem 7. říjen.

Voličský průkaz voliči může obecní úřad pře-
dávat nebo zasílat patnáct dnů přede dnem vo-
leb, tedy od 24. září. Tento voličský průkaz
může být předán přímo voliči nebo také osobě,
která se prokáže plnou mocí s úředně ověře-
ným podpisem voliče nebo může být zaslán na
adresu, kterou volič v žádosti uvede. -mm-

Den otevřených dveří pro širokou veřejnost
pořádá ve středu 9. září 2009 od 10 do 17 ho-
din oční odd. Krajské nemocnice T. Bati
(KNTB) ve Zlíně. Každou celou hodinu, mimo
11. a 15. hodiny, si mohou návštěvníci v do-
provodu zdravotnického personálu prohléd-
nout ambulance, vyšetřovací přístroje i ope-
rační sály. Zdravotníci jim vysvětlí principy
operací a zodpoví dotazy. Zájemci si mohou
nechat změřit nitrooční tlak a dioptrie.

V 11.00 a v 15.00 hodin se uskuteční před-
náška primářky očního odd. KNTB MUDr.
Ladislavy Machové "Proč oko nevidí", na níž
bude hovořit například o zeleném a šedém zá-
kalu, o šilhání, transplantaci rohovky nebo
operaci sítnice. 

Karla Havlíková, tisková mluvčí KNTB

SPRÁVNÍ RADA
KULTURNÍHO FONDU

MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:

na akce, projekty ve 4. čtvrtletí 2009 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 tra-

dic
g) výstavy a prezentační akce
h) ediční činnost
i) obnova kulturních památek.
O dotace mohou žádat právnické a fyzické oso-
by, které zabezpečují konkrétní kulturní čin-
nost.
Termín uzávěrky je 18. 9. 2009. 
Závazné formuláře žádostí o dotaci a informa-
ce 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.zlin.eu,
Občan - Úřední deska - Formuláře - Odbor
kultury.

PhDr. Irena Ondrová,
předsedkyně správní rady 

Kulturního fondu města Zlína

SPRÁVNÍ RADA SOCIÁLNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína pro rok 2010 na:

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

2. primární podporu rodin především současných občanů statutárního města Zlína.

Dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína jsou poskytovány organizacím, které ne-
jsou prvotně založeny za účelem zisku a jejich poslání spočívá mj. v sociálních aktivitách ve
prospěch občanů statutárního města Zlína (příp. bývalých občanů statutárního města Zlína).
Oprávněnými organizacemi jsou:
a) občanská sdružení,
b) organizační jednotky občanských sdružení,
c) obecně prospěšné společnosti,
d) církve a náboženské společnosti, svazy církví a náboženských společností a evidované práv-

nické 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 prostřednictvím některé ze
státních dávek.
Dotace ze Sociálního fondu na podporu poskytování sociálních služeb může být poskytnuta
pouze těm žadatelům, kteří prokáží registraci dané sociální služby stanovenou zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Primární podporou rodin současných občanů statutárního města Zlína se rozumí aktivity spo-
čívající např. v preventivních akcích, vyhledávání ohrožených dětí, přednáškové činnosti, po-
radenství, klubové činnosti aj. 

Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci ze Sociálního fondu statutárního města Zlína na rok
2010 je v pátek 16. října 2009 do 14:00 hod.

Závazné nové formuláře žádosti o dotaci a příslušné informace poskytne Odbor sociálních vě-
cí Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště, tř. T. Bati 3792, Ing. Jana Ryšková, II. etáž,
kancelář č. 229C, tel. 577 630 802.

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh je nutno doručit osobně!

Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných Statutem Sociálního fondu statutárního 
města Zlína, jehož správní rada či orgány statutárního města Zlína si vyhrazují právo na 
dodatečné změny podmínek pro poskytnutí dotací a právo odmítnout předložené 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 FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2009 na:

1. Akce nadregionálního - republikového významu konané ve IV. čtvrtletí 2009 spor-
tovními organizacemi.

Podmínkou přidělení dotace organizacím je jejich registrace u MV ČR podle zákona č. 83/1990
Sb. o občanských sdruženích.
Uzávěrka příjmu žádostí je 18. září 2009.

2. Krátkodobé projekty s tématikou podpory programů primární prevence patologic-
kých jevů u dětí a mládeže uskutečněné ve IV. čtvrtletí 2009.

O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí danou činnost na
území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována originalita, prospěšnost a objednávka
samotného města Zlína.
Uzávěrka příjmu žádostí je 18. září 2009.

Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví, mládeže 
a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí 4421), pí Kristlová, 
tel. 577 630 336. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína
(www.zlin.eu) v sekci Občan - Formuláře - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.

Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných Statutem fondu mládeže a tělovýchovy.
Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací
z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout předloženou žádost k za-
mítnutí.

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



5

Odbor sociálních věcí
informujeVážení a milí

spoluobčané,
dovolte mi,

abych vám před-
ložil rámcovou
zprávu o činnosti
Městské policie
Zlín za druhé
čtvrtletí roku
2009.

Za uplynulé
období chci vy-
zdvihnout tu
část činnosti na-

šich strážníků, kterou nelze vidět běžně
denně v ulicích Zlína, ale je pro bezpeč-
nost našich spoluobčanů neméně důleži-
tá. Tou je připravenost na mimořádné si-
tuace a krizové stavy.

5. června to byly přesně dva roky, kdy
jsme se na území našeho města setkali s po-
slední lokální povodní, kdy voda z přívalové-
ho deště zaplavila nejen veřejné komunika-
ce a prostranství, ale ničila také soukromý
majetek. A právě v červnu letošního roku se
strážníci Městské policie Zlín společně s jed-
notkou městských hasičů z Prštného
a Odborem krizového řízení a obrany MMZ
zúčastnili terénního cvičení Voda 2009, kdy
si vyzkoušeli ovládání plavidla, záchranu to-
noucích i vzájemnou koordinaci s městský-
mi hasiči. I když se Zlínu letos naštěstí vy-
hýbaly nebezpečné klimatické jevy, na rozdíl
od mnoha jiných míst naší vlasti, MP Zlín
velmi pečlivě sleduje a vyhodnocuje potenci-
ální rizika a je připravena v případě potřeby
účinně pomoci základním složkám
Integrovaného záchranného systému.

N ě k t e r é
činnosti zlín-
ských stráž-
níků, které
vykonáva l i
ve druhém
čtvrtletí le-
tošního ro-
ku, ale přeci
jen musím
zmínit alespoň okrajově: V součinnosti
s republikovou policií se MP Zlín podílela
na zajištění klidu a pořádku při utkáních
závěrečných kol I. fotbalové ligy či na ne-
čekaném shromáždění radikálů v centru
našeho města. Strážníci aktivně přispěli
k pokojnému průběhu voleb do
Evropského parlamentu, dohlíželi nad
bezpečím účastníků Mezinárodního filmo-
vého festivalu pro děti a mládež, a koneč-
ně také posílili každodenní přítomnost
u exponovaných přechodů pro chodce,
kudy si naši nejmenší přišli koncem červ-
na pro vysvědčení a poté se rozběhli do
dvou měsíců letních prázdnin. Ty se však
strážníků týkají pouze v oblasti organiza-
ce a směřování priorit výkonu služby, kdy
se mohou věnovat jiným problémům, kte-
ré trápí obyvatele Zlína.

S vybranými zákroky, či událostmi ře-
šenými Městskou policií Zlín se můžete
seznámit i na webových stránkách:
www.mpzlin.cz. Níže pak naleznete ob-
vyklý přehled o četnosti některých čin-
ností, které strážníci v uplynulém období
vykonávali.

Martin Janečka, 
I. náměstek primátorky

V červenci tohoto roku vyšla novela zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, která - srpnem počínaje - přináší řa-
du změn.

• Nárok na příspěvek na péči má občan,
o kterého pečuje blízká nebo jiná fyzická
osoba nebo registrovaný poskytovatel sociál-
ních služeb (nárok vzniká rovněž při umístě-
ní v hospici nebo na tzv. sociálním lůžku
v nemocnici). Již tedy nemá nárok občan,
který je umístěn v jiném zařízení (např. ve
školském zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, ve výkonu vazby či trestu
odnětí svobody).

• Příspěvek se nevyplácí, jestli byl žadatel
po celý měsíc (včetně prvního a posledního
dne) hospitalizován v nemocnici nebo odbor-
ném léčebném ústavu (vyjma tzv. sociálních
lůžek). To neplatí, jestliže je s ním přijata ja-
ko průvodce pečující osoba.

• Výše příspěvku se ve IV. stupni (úplná
závislost na péči jiné fyzické osoby) zvyšuje
z 11 na 12 tis. Kč, a to jak u dětí, tak i u do-
spělých. 

• Dochází rovněž ke "změkčení" při hodno-
cení závislosti na péči u dětí v I. stupni (leh-
ká závislost). Pro vznik nároku nově stačí ví-
ce než čtyři nezvládnuté úkony místo více
než pěti těchto úkonů.

• Změny od srpna nastávají rovněž u pře-
chodu nároku na příspěvek na péči a jeho
výplatu v případě úmrtí žadatele (pečující
osoby a zařízení sociálních služeb - uvedené
v žádosti - mají nárok na příspěvek za dobu,
po kterou o žadatele pečovaly). 

• V případě, že je žadatel o příspěvek na
péči hospitalizován v nemocnici, řízení se po
tuto dobu přerušuje (pakliže již předem ne-
bylo provedeno sociální šetření ve věci). 

• Od 1. ledna 2010 bude část příspěvku
na péči u dospělých v I. stupni (lehká závis-
lost) vyplácena formou přímé úhrady posky-
tovateli sociálních služeb a následně (po vý-
běrovém řízení Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR na dodavatele pouká-
zek) formou poukázky. Bude se to týkat jen
těch občanů, kterým službu poskytuje re-
gistrovaný poskytovatel sociálních služeb
(netýká se sociálních služeb pobytových).
V praxi to bude vypadat tak, že uvedený ob-
čan obdrží tisíc korun v hotovosti a tisíc, jak
výše uvedeno.

• Zaměstnanci obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností budou muset od ledna
2010 kontrolovat, zda je příspěvek na péči
po všech stránkách řádně využíván k zajiš-
tění pomoci žadateli. Nejméně jedenkrát za
tři měsíce budou povinni kontrolovat, zda -
v případě výplaty příspěvku na péči v I. stup-
ni cele v hotovosti - trvají všechny zákonné
skutečnosti pro tuto výplatu.

• Od srpna již také klienti sociální služby
"chráněné bydlení" nemusí poskytovateli té-
to služby odevzdávat celý příspěvek na péči.

• V souvislostí s novelou zákona o sociál-
ních službách došlo rovněž k novele zák. č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Je
možné (samozřejmě v návaznosti na výši pří-
jmu a majetkové poměry) považovat za osoby
v hmotné nouzi i občany v pobytových zaří-
zeních sociálních služeb (nebo na tzv. sociál-
ních lůžkách v nemocnici).

Ing. Jana Pobořilová,
ved. Odboru sociálních věcí MMZ

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY 

STATISTICKÝ VÝSTUP ČINNOSTÍ MP ZLÍN ZA OBDOBÍ II. ČTVRTLETÍ ROKU 2009

Druh činnosti
P Ř I J A T Á     O Z N Á M E N Í  -  celkový počet 2 642
Počet tísňových volání na l. 156 2 145
Přijatá telefonická oznámení 149
Přijatá ústní oznámení 115
Přijatá oznámení z technických systémů 162

P O L I C E J N Í     Č I N N O S T I  -  celkový počet 9 316
Celkový počet zákroků 1 931
Celkový zadokumentovaný počet provedených kontrol 5 978
Počet použití donucovacích prostředků (DP) 8
Celkový počet ohlášených trestných činů (TČ) 63

- z toho předáno k dalším opatřením Policii ČR 62
- přitom zajištěno podezřelých pachatelů (§76/2 TŘ) 39

Celkem zadrženo osob hledaných Policií ČR 6
Celkový počet registrovaných přestupků 4 555
Asistence 642

N E P O L I C E J N Í     Č I N N O S T I  -  celkový počet 3 027

Asistence 327
Autovraky 35
Havárie, poruchy poškození 153

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK 
V pořadí již třetí ročník Svato-

václavského jarmarku, velká prezenta-
ce měst a obcí Zlínska, místních řeme-
slníků a lidových tvůrců doplněná o bo-
hatý kulturní program pro celou
rodinu, se uskuteční v neděli 27. září
2009 od 13 hodin na náměstí ve
Vizovicích. Cílem akce je především
upozornit na atraktivity našich měst

a obcí, které mohou svým potenciálním
návštěvníkům poskytnout řadu zajíma-
vých zážitků, a podpořit tak lokální ce-
stovní ruch. 

Doprovodný kulturní program a další
atrakce pak nabídnou kulturně-spole-
čenské vyžití pro všechny věkové kate-
gorie. Akci organizuje svazek obcí
Region Zlínsko.
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Vážení občané,
v tomto pokračování seriálu o městských fi-

nancích Vás podrobněji seznámíme s příjmy roz-
počtu města Zlína za rok 2008 v porovnání s mi-
nulými lety. 

Příjmy městského rozpočtu představují veš-
keré nenávratně přijaté prostředky (včetně při-
jatých darů a dotací) a přijaté splátky půjček,
poskytnutých za účelem rozpočtové politiky.

Přehled příjmů města Zlína
Přehled skutečných příjmů města Zlína od ro-

ku 2005 můžeme sledovat v tabulce č. 1. Daňové
příjmy jsou v tabulce očištěny o daň z příjmů
právnických osob za obce.

Tab. Č. 1 - Příjmy statutárního města Zlína v letech 2005 - 2008 v tis. Kč
Třída Název Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

2005 2006 2007 2008
1 Daňové příjmy 849 048 871 364 904 164 978 553
2 Nedaňové příjmy 228 215 218 240 235 752 430 945
3 Kapitálové příjmy 268 936 88 334 157 811 88 296
4 Přijaté dotace 233 859 321 700 325 622 381 146
CELKEM PŘÍJMY 1 655 401 1 580 058 1 623 349 1 878 940

Opět se můžeme přesvědčit o tom, jak významně se struktura příjmů v průběhu času mění.
Významné vlivy ve vybraných jednotlivých letech:
r. 2005 - výše kapitálových příjmů ovlivněna zejména prodejem majetkových podílů, dále v tomto
roce došlo k výraznému snížení podílu přijatých dotací, které bylo ovlivněno změnou toku finanč-
ních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na provoz škol a školských zařízení zřízených
obcí na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1. 2005 jsou tyto finanční
prostředky poskytovány ze státního rozpočtu přímo a ne prostřednictvím zřizovatele - obce, jak to-
mu bylo do 31. 12. 2004.
r. 2006 - výběr daní z příjmů fyzických osob byl ovlivněn zavedením společného zdanění manželů,
které bylo možno poprvé uplatnit za rok 2005;
r. 2008 - pokles výběru správních poplatků při povolování umístění výherních hracích přístrojů
a pokles výběru poplatků za provozovaný hrací přístroj z důvodu novelizace Obecně závazné vy-
hlášky, v nichž byla stanovena místa, na nichž je povoleno provozovat VHP, změny ve struktuře
a výši podílu obcí na výnosu sdílených daní od 1. 1. 2008, oblast nedaňových příjmů byla ovlivně-
na jednorázovou transakcí ve výši 180 mil. Kč související s revitalizací bývalého areálu Svit, a.s.,
která je ve stejné výši zahrnuta i ve výdajích roku 2008.

Pojďme se nyní podívat blíže na vybrané druhy daňových příjmů.

Tab. č. 2 - Vývoj daňových příjmů rozpočtu v jednotlivých letech v tis. Kč
Název Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 

2005 2006 2007 2008
1 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 

a fun. požitků 175 800 164 907 187 515 177 156
2 Daň z příjmů fyzických osob 

ze SVČ 99 621 94 997 64 421 65 657
3 Daň z příjmů právnických osob 178 478 187 691 205 719 247 553
4 Daň z přidané hodnoty 282 705 294 217 309 809 354 284
5 Poplatek za komunální odpad 32 209 32 434 33 044 33 029
6 Ostatní daňové příjmy 80 235 97 118 103 656 100 874
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 849 048 871 364 904 164 978 553

Výše daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé ČR. 
Podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění novely č. 377/2007 Sb. o rozpočtovém určení daní byly
v roce 2008 daňové příjmy rozpočtů všech obcí tvořeny z těchto výnosů:
1. - 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na území obce,

- 30% podíl z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob u osob samostatně výdělečně čin-
ných (OSVČ), které mají na území obce trvalé bydliště,

- 100% výnos daně z příjmů právnických osob příslušné obce,
2. - 21,4% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

- 21,4% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků,

- 21,4% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou
podle zvláštních předpisů,

- 21,4% z 60% podílu z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob u osob sa-
mostatně výdělečně činných, 

- 21,4% podíl z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob s výjimkou daně od obcí,
přičemž každá obec se na části celostátního výnosů daní podílí stanoveným procentem zo-
hledňujícím počet obyvatel dané obce podle stavu k 1. lednu běžného roku,

3. -1,5% podíl z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků, přičemž každá obec se podílí stanoveným procentním podílem zohledňu-
jícím počet zaměstnanců v obci podle stavu k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalen-
dářního roku.

Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé
republice. Díky rozpočtovému určení daní se nejsilnějším daňovým příjmem stala daň z přidané
hodnoty a její význam neustále roste. V rámci rozpočtu statutárního města Zlína podobně jako v le-
tech předchozích tvoří stabilně téměř třetinu daňových příjmů. 
V příštím vydání magazínu Zlín se podíváme na další druhy příjmů statutárního města Zlína v ro-
ce 2008, a to nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. 

Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2008 - II. část - příjmy

Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

Zlín usnadňuje nástup 
cestujícím do vozů MHD

Nastupování osobám s omezenou po-
hyblivostí do vozů městské hromadné
dopravy (MHD) se snaží krajské město
stále usnadňovat. Přebudování zastá-
vek na bezbariérové a nákup nízkopo-
dlažních vozů MHD zjednodušuje cesto-
vání osobám invalidním, seniorům
i maminkám s kočárky.

Do konce letošního roku budou všechny
nejfrekventovanější zastávky městské
hromadné dopravy ve Zlíně přebudovány
na bezbariérové. Týká se to zejména za-
stávek v centru města, zastávek na nej-
větším sídlišti Jižní Svahy a také zastávek
v okolí krajské nemocnice. Do konce roku
2009 by tedy občanům mohlo ve městě
sloužit až 26 takto upravených zastávek.

"Protože chceme, aby zastávky měly
dlouhou životnost, používáme při jejich
budování materiály nejvyšších kvalit a sa-
mozřejmě také odpovídající technologie.
Penetrace na zastávkách bohužel způso-
buje, že do doby úplného vyzrání povrch
zastávkového zálivu nemá zejména při
vlhkém počasí optimální vlastnosti. Na tu-
to skutečnost byli řidiči MHD upozorně-
ni," řekl náměstek primátorky Miroslav
Šenkýř. Podle jeho slov město spolu s ve-
dením Dopravní společnosti zvažovalo,
zda nechat nově přebudované zastávky
uzavřeny až do úplného vyzrání povrchu,
či zda na zastávkách provoz povolit a upo-
zornit řidiče, aby do nich vjížděli se zvýše-
nou opatrností. "Zvolili jsme druhou vari-
antu," doplnil M. Šenkýř.

Na projekt "Bezbariérové úpravy zastá-
vek ve Zlíně" získalo krajské město dotaci
z Regionálního operačního programu
Střední Morava ve výši 8,4 milionu korun.
Celkové výdaje projektu budou činit 9,8
milionu korun. Evropská unie tak celkem
podpoří provedení úprav jedenácti zastá-
vek. Pro budování sedmi zastávek čerpalo
město dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.

Nízkopodlažní vozidla začala Dopravní
společnost Zlín - Otrokovice zařazovat do
vozového parku jako jeden z prvních do-
pravních podniků v České republice, a to
už při obnově autobusů v roce 1999.
V současné době je z 38 autobusů nasa-
zovaných v MHD ve Zlíně a Otrokovicích
35 nízkopodlažních a z 58 trolejbusů je 23
vozidel nízkopodlažních. Nasazování těch-
to vozidel do denního provozu má před-
nost před středopodlažními. "Co se týče
počtu ujetých kilometrů, zajistí více než
75 procent ročního objemu nízkopodlažní
vozidla. V tomto ohledu zaujímá naše do-
pravní společnost v rámci ČR jednu z prv-
ních pozic," upozornil ředitel dopravní
společnosti Josef Kocháň a dodal, že spo-
lečnost používá také další moderní vyba-
vení trolejbusů a autobusů pro snadnou
orientaci a komunikaci mezi řidičem vo-
zidla a cestujícím se zrakovým postižením
a imobilními cestujícími. -mm-
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MÍSTNÍ ČÁSTI LAZY A LESNÍ ČT VRŤ
Vážení čtenáři,
další místní části Zlína, které Vám

chceme představit, jsou místní části
Lazy a Lesní čtvrť, které se nacházejí
v jihovýchodní okrajové části města na
severních svazích kopců.

Názvem Lazy bývaly označovány svažité
paseky na kraji lesa. Svah a polní trať ve-
doucí od dnešní Kudlovské přehrady na-
horu do kopce nazývaného Kamenná, se
kryje s územím kolem nynější ulice
Prlovské. Dnešním názvem Kamenná je
pojmenovaná nová ulice pro zachování
historického názvu. 

Ve dvacátých letech minulého století se
začaly stavět rodinné domky na ulici
Hluboké a ve třicátých letech nastala vý-
stavba vilek a rodinných domů na Lazech
a na dnešní ulici Slovenské. Základní ško-
la byla postavena v roce 1937. V březnu
roku 1937 byl otevřen kostel Českobratr-
ské církve evangelické (autor arch. V. Kar-
fík). V letech 1941-1943 byla na Lazech
postavena pro člena správní rady Baťova
koncernu F. Malotu vila projektovaná
arch. V. Karfíkem. Od roku 1950 slouží
Malotova vila jako dětský domov. V roce
2007 prošla vila celkovou obnovou a je evi-
dována ve státním seznamu nemovitých
kulturních památek ČR.

Sídliště Lazy mezi ulicí Prlovskou
a Kamennou bylo realizováno v letech
1953-1955 podle návrhu tehdejšího
Stavoprojektu Gottwaldov. Na vilovou zá-
stavbu ulice Slovenské navazuje Klinika
oční a plastické chirurgie (autor ing. arch.
Hanulík) z roku 1996. V padesátých letech
byl na Lazech postaven výzkumný ústav
veterinární. Od roku 1993 sídlí v této bu-
dově Základní škola speciální a praktická
škola při dětském domově Zlín a provoz
veterinární kliniky pro malá zvířata byl
přestěhován na ulici Lazy V. Bytová zá-
stavba v místech od základní školy na ul.
Slovenské směrem dolů k Malé scéně na
ul. Štefánikovu je, až na několik obytných
domů individuální výstavby na ulici
Příkré, opět ve stylu baťovské architektury
červených cihlových domků.

Lesní čtvrť vznikala v lese na okraji měs-
ta jako poslední zahradní areál v letech
1940-1941 s 270 domky pěti různých 
typů architektů V. Kubečky, M. Drofy, 
F. Musila, H. Adamce a A. Floriána. V jižní
a nejvyšší části Lesní čtvrti se nachází
hvězdárna a gymnázium. 

Začátky astronomie na Zlínsku spadají
do roku 1950. Pro stavbu hvězdárny bylo
vybráno místo v nejvyšší okrajové části
města na Lesní čtvrti. V červnu v roce
1953 byla provizorní hvězdárna otevřena
a přežila půl století. V roce 1959 byla
v okolí hvězdárny, v klidném místě vsaze-
ném téměř do lesa, zahájena stavba pavi-
lónové školy. Výuka byla zahájena 1. 9.
1961. V roce 2001 došlo k rozhodnutí
o nové rekonstrukci a dostavbě gymnázia
a v roce 2006 byly slavnostně otevřeny
prostory vybudované v rámci IV. etapy re-
konstrukce a dostavby Gymnázia Zlín -

Lesní čtvrť. V létě v roce 2002 bylo sídlo
zlínské astronomické společnosti zbourá-
no kvůli zmíněné rekonstrukci. Nová hvěz-
dárna, která měla být původně postavena
ještě výše na kopci v místě zvaném "U spá-
leného dubu," se nyní nachází v jižní části
areálu gymnázia, tedy nedaleko od původ-
ního stanoviště. Stavba trvala 3 roky, jejím
vlastníkem je město Zlín a provozuje ji
Zlínská astronomická společnost.

V místních částech Lazy a Lesní čtvrť,
kde je přihlášeno k trvalému pobytu 3 722
obyvatel, byla pro jejich potřebu v roce
2000 zřízena Kancelář místní části Lazy,
Lesní čtvrť Magistrátu města Zlína (dříve
Občanská iniciativa), která sídlí na ulici
Kamenná č. p. 3848 (suterén bývalé MŠ).
Úřední hodiny jsou v pondělí od 9 do 11
hod. a ve čtvrtek od 15 do 17 hod., tel.
kontakt: 577 223 019, e-mail: kancelar_la-
zy@muzlin.cz. Kontaktní osobou je
Vlastimila Pažoutová. 

Občané se mohou na pracovnici obracet
se svými připomínkami, stížnostmi, upo-
zorněními a náměty týkajícími se kácení
a ořezu stromů a keřů, sečení trávy, insta-
lace a údržby zábradlí a madel, oprav ve-
řejného osvětlení, poškozených odpado-
vých košů, kanalizačních poklopů, laviček,
údržby a úklidu chodníků a komunikací,
posypů a odklízení sněhu, úklidu černých
skládek, svozu odpadu apod. Problémy ře-
ší ve spolupráci s jednotlivými odbory
Magistrátu města Zlína a dalšími organi-
zacemi.

O úklid a čistotu se starají dva cestáři.
Provádějí drobné předlažby chodníků, za-
metají a čistí je od prorůstajícího plevele,
natírají zábradlí a lavičky, stříhají živé plo-
ty, provádějí úklid a sběr odpadků na dět-
ských hřištích, v zimě uklízejí z chodníků
sníh a provádějí posyp.

Občané s povděkem přivítali, když se
před sedmi lety začalo v lokalitě Lazy,
Lesní čtvrť s mobilním svozem objemného
a nebezpečného odpadu. Je prováděn od
března do října a jsou pevně určena sta-
noviště a doba přistavení svozové techni-
ky. V akci čisté město bývají v rámci jarní-
ho a podzimního úklidu přistavovány
kontejnery na objemné odpady.

K informovanosti občanů slouží v této
lokalitě 3 vývěsní skříňky. Jedna na ulici
Hluboké v parku nad přehradou, druhá na
ulici Slovenské, třetí na Lesní čtvrti na ko-
nečné stanici MHD. Zde jsou vyvěšovány
informace z usnesení Rady a Zastupi-
telstva města Zlína, veřejné vyhlášky,
oznámení, dále informace a důležitá upo-
zornění pro občany. V roce 2008 v nich by-
lo vyvěšeno celkem 350 materiálů. 

Na zástupce města se mohou občané se
svými podněty obracet na veřejných setká-
ních s občany. Letošní únorové setkání by-
lo již čtvrté a konalo se v Základní škole na
Slovenské ulici. Zápisy ze setkání byly vy-
věšeny ve vývěsních skříňkách a jsou po-
stupně doplněny informacemi tak, jak
jsou úkoly vyplývající ze setkání plněny.
Zápisy jsou také uveřejněny na interneto-
vých stránkách města www.zlin.eu.

Ještě před začátkem projektu
"Optimalizace dětských hřišť" bylo v roce
2002 vybudováno hřiště na křižovatce ulic
Prostřední a Pod Vrškem, rozdělené pro
menší i větší děti za 401 892 Kč. V letoš-
ním roce zde dojde k rekonstrukci a zvýše-
ní oplocení za cca 368 000 Kč. V roce 
2004 bylo vyasfaltováno dětské hřiště
"U Totemu" na ul. Prostřední. Náklady na
rekonstrukci činily 267 000 Kč. Také bylo
vybudováno hřiště na petangue na ulici
Kamenné za 99 900 Kč. Veřejná schůze
občanů ke zmíněnému projektu, kde došlo
k zohlednění připomínek a přání občanů
týkajících se zlepšení provozu hřišť, probě-
hla v roce 2006. A proto v roce 2008 došlo
k výměně hracích prvků centrálního dět-
ského hřiště na ulici Kamenná za cca 
100 000 Kč a v letošním roce přibude oplo-
cení (za cca 100 000 Kč). Na ul. Lazy IV se
na letošní a příští rok chystá revitalizace
dalšího hřiště.

V roce 2004 byly instalovány na třech
zastávkách MHD nové orientační tabule.
V dalším roce byla zastřešena přestupní
zastávka MHD Slovenská.

Nejvíce připomínek občanů se týká
oprav chodníků a komunikací, neboť na
svažitém terénu na bezpečnosti těchto ko-
munikací hodně záleží. A proto v letech
2004 a 2006 došlo k předláždění chodníků
na ulici Pod Školou, od ul. Prlovské k ob-
chodu, na konečné zastávky MHD na
Lesní čtvrti, nebo také k opravě chodníků
a schodů směrem k mateřské školce na
ulici Prostřední a k celkové rekonstrukci
chodníku a schodiště z ulice Lesní čtvrť
I za cca 1 011 000 Kč. Letos byl předláž-
děn chodník na ul. Pod Vodojemem za cca
200 000 Kč. V roce 2008 bylo velkou in-
vesticí vyasfaltování části "dálnice" od uli-
ce Slovenské směrem ke gymnáziu z důvo-
dů ulehčení dopravy studentů do
gymnázia za asi 3 mil. Kč. Na projektu se
však stále pracuje, řeší se stanovisko
Police České republiky, ve věci se dále an-
gažují pracovníci Dopravní společnosti
Zlín-Otrokovice a zástupci Magistrátu
města Zlína. Také se zde plánuje vybudo-
vání cyklotrasy z Lesní čtvrti směrem na
Kudlov.

Nová stezka "Areál Lazy" byla vybudová-
na v roce 2004 nad Lesní čtvrtí v lese ne-
daleko od gymnázia a hvězdárny ve spolu-
práci Magistrátu města Zlína a Lesů České
republiky, s.p. Stezka nabízí obyvatelům
města i jeho návštěvníkům možnost aktiv-
ního trávení volného času: běh, turistiku,
cykloturistiku, dětské hry, rodinné výlety.
Je vybavena drobným mobiliářem: lavič-
kami, odpočívadly, informačními tabule-
mi. Hlavní dominantou areálu je altán
"U spáleného dubu".

Vážení spoluobčané, místní části Lazy
a Lesní čtvrť jsou velmi pěknými lokalita-
mi pro bydlení i odpočinek obyvatel všech
věkových kategorií.

Děkujeme, že nám pomáháte, aby byly
ještě příjemnějším místem pro život nás
všech.

Odbor kanceláře primátora MMZ 
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na základě doporučení správní rady Kulturního
fondu města Zlína o podpoře akcí ve třetím čtvrt-
letí roku 2009:

• Agentura KOMIKŮŇ, 5 000 Kč, Music Jam
U Tetoura, 3. 7., 7. 8. a 4. 9. 2009, hudební klub
U Tetoura, Malenovice

• "ArtZlín" o.s., 3 000 Kč, Koncert zlínské sku-
piny Podjezd na Biofarmě Juré, 31. července
2009, Zlín

• "ArtZlín" o.s., 10 000 Kč, Léto s country, 
6. srpna 2009, nám. Míru, Zlín

• BARTOŠŮV SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ, 15 000
Kč, Valašský rok 2009, 2. srpna 2009, Rožnov pod
Radhoštěm

• BIG BAND ZLÍN, o.s., 10 000 Kč, S písničkou
na dovolenou, 2. července 2009, nám. Míru, Zlín

• CANTICUM CAMERALE o.s., 6 000 Kč,
Nastudování ponaučené interpretace barokní
hudby, III. čtvrtletí 2009, Zlín

• Dětský folklorní soubor VONIČKA ZLÍN, 
5 000 Kč, Materiál na ušití nových krojů, rok 2009

• Dětský folklorní soubor VONIČKA ZLÍN, 
1 500 Kč, Vystoupení na festivalu dětských sou-
borů "Mysločovské studánky", 13. září 2009,
Mysločovice

• Eva Kožíková 2 000 Kč, Taneční prázdninové
soustředění - V rytmu tance, 17. - 21. srpna
2009, MŠ Santražiny, Zlín

• F-dur jazzband o.s., 8 000 Kč, Reprezentace
na mezinárodním jazzovém festivalu v Dubé, 
7. - 8. srpna 2009, Dubá - Nedamov

• Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., 
30 000 Kč, Cyklus koncertů Orbis Pictus 2009,
rok 2009, Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín

• GOLDEN APPLE CINEMA, a.s., 45 000 Kč,
Metropolitní opera ve Zlíně - přímé přenosy z New
Yorku, III. čtvrtletí 2009, Velké kino, Zlín

• Hudební sdružení Zlín, 20 000 Kč, Repre-
zentace na festivalu dechových souborů
v Petriolu, 14. - 20. července 2009, Petriolo, Itálie

• Hudební sdružení Zlín, 6 000 Kč, Spolupráce
s hostujícím dirigentem, III. čtvrtletí 2009

• Charita Zlín, 6 000 Kč, Koncert duchovní
hudby, 5. září 2009, chrám Narození Panny
Marie, Štípa

• Ing. Martina Lerlová, 10 000 Kč, Letní za-
hradní slavnost, 28. srpna 2009, Slunečnice, Zlín

• Ing. Martina Lerlová, 10 000 Kč, Zahrada pl-
ná módy, 18. září 2009, Králova vila, Zlín

• INNIT ART, o.p.s., 10 000 Kč, Letní kulturní
program, III. čtvrtletí 2009, Art kavárna LOFT
577, Zlín

• JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, 2 500 Kč,
Skautské odpoledne pod hradem, 6. září 2009,
malenovický hrad

• Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
10 000 Kč, Týden knihoven - cyklus akcí, 5. - 11.
října 2009

• Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 
15 000 Kč, Výstava studentů a absolventů Zlín-
ské školy umění k 15. výročí založení, 22. září až 
1. listopadu 2009, zlínský zámek, Městské divadlo
Zlín

• MALÁ SCÉNA Zlín,15 000 Kč, Realizace in-
scenace Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol, rok
2009, divadlo Malá scéna Zlín

• MALENOVICKÉ PODHRADÍ, 30 000 Kč,
Zlínský Woodstock - 9. ročník, 1. srpna 2009, Zlín
- Malenovice

• Městské divadlo Zlín, 15 000 Kč, Prezentace
mimo mateřskou scénu: "Když už člověk jednou 
je...", 10. října 2009, Lodž, Polsko, na dopravu

• Mgr. Lenka Tutschová, 8 000 Kč, Vernisáže
výtvarných prací v Kabinetu T. - galerii pro sou-
časné umění, III. čtvrtletí 2009, 12. budova továr-
ního areálu, Zlín

• Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
15 000 Kč, Technická příprava konzervace negati-
vů poškozených plísní z fotoarchivu Eduarda
Ingriše, rok 2009

• Nikol Johnová, Klečůvka 11, 763 11 Zlín, 
5 000 Kč, Hudební festival "Klečfest", 14. srpna
2009, Zlín - Klečůvka

• Pavel Doležal, Zlínská 24, Zlín, 8 000 Kč,
Country večer, 19. září 2009, Ranč LOS DOS, Zlín
- Kostelec

• Petr Chlud, 10 000 Kč, Reprezentace na jaz-
zovém festivalu "Vyznání životu bez hranic", 9. -
12. července 2009, Jindřichův Hradec, Landštejn

• Petr Chlud, 10 000 Kč, Posezení s dechovkou
II., 19. července 2009, nám. Míru, Zlín

• Petr Chlud, 10 000 Kč, Harmonika ještě ne-
vymřela, 2. srpna 2009, nám. Míru, Zlín

• Petr Chlud, 15 000 Kč, Blues na náměstí, 
23. srpna 2009, III. čtvrtletí 2009, nám. Míru, Zlín

• Petr Chlud, 15 000 Kč, Setkání banjistů, 
13. září 2009, nám. Míru, Zlín

• Petr Chlud, 10 000 Kč, Cimbál a hudci, 27.
září 2009, nám. Míru, Zlín

• Římskokatolická farnost Březnice, 7 000 Kč,
Ediční činnost v městské části na Salaši, III. čtvrt-
letí 2009

• Salesiánský klub mládeže, 50 000 Kč, Festival
pod věží 2009, 18. 9. - 20. 9. 2009, Jižní Svahy,
Zlín

• SARKANDER, 6 000 Kč, Tvořivé setkání pro
děti, mládež a dospěláky, III. čtvrtletí 2009,
Divadelní 6, Zlín

• SARKANDER, 3 000 Kč, Výtvarná odpoledne
pro děti a mládež ve Zlínském klášteře, III. čtvrt-
letí 2009, Divadelní 6, Zlín

• Sbor dobrovolných hasičů Kostelec, 20 000
Kč, Oslavy 110 let SDH Kostelec - kulturní pro-
gram pro děti, 20. června 2009, hřiště TJ Sokol
Kostelec

• Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, 
12 000 Kč, Korepetice Valašského souboru
KAŠAVA a Mladé Kašavy, II. pololetí 2009,
Zlín

• Slovácký soubor písní a tanců VONICA, 
20 000 Kč, Reprezentace města Zlína na meziná-
rodním festivalu v italském Forinu, 4. - 12. srpna
2009, Forino, Itálie

• Slovácký soubor písní a tanců VONICA, 
10 000 Kč, Reprezentace na Mezinárodním folk-
lorním festivalu, 20. září 2009, Šatov u Znojma

• Slovácký soubor písní a tanců VONICA, 
15 000 Kč, příspěvek na nájemné k pravidelné
činnosti

• Taneční klub FORTUNA Zlín, 5 000 Kč,
Prázdninová škola tance pro dětské a juniorské
taneční páry, 10. - 13. 8. 2009, 18. - 20. 8. 2009,
SOU Otrokovice

• TITAN sport club, 10 000 Kč, Slovácká pouť
na Kudlově, 26. - 27. září 2009, Zlín - Kudlov

• Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, 
6 000 Kč, Koncerty a výstavy žáků ZUŠ Harmonie
Zlín v pronajatých prostorách, I. pololetí školního
roku 2009/2010, Baťova vila, zlínská radnice aj.,
Zlín

• Základní umělecká škola HARMONIE Zlín, 
10 000 Kč, 16. ročník interpretační soutěže Karel
Ditters z Dittersdorfu, 14. - 16. října 2009,
Vidnava

• Zdeňka Šteflová, 50 000 Kč, Filmový klub
Charlie, říjen 2009 - květen 2010, Malá scéna
ZUŠ Zlín

• Zdeňka Šteflová, 15 000 Kč, KINEČKO - dět-
ský a studentský filmový klub, říjen 2009 - květen
2010, Malá scéna ZUŠ, Zlín

• Zlínská astronomická společnost, 4 000 Kč,
Seriál přednášek, akcí a výstav na hvězdárně ve
Zlíně, III. čtvrtletí 2009, Hvězdárna Zlín

• Zlínský hudební klub, 5 000 Kč, Poslechový
pořad "Uriah Heep + Ken Henslex story", 27. srp-
na 2009, kavárna Modus

• Zlínský hudební klub, 10 000 Kč, Rockové ba-
bí léto v malenovickém podhradí, 5. září 2009,
areál VLW, Zlín-Malenovice

• Zlínský hudební klub, 5 000 Kč, Poslechový
pořad "Beatles - Abbey Road - 40 let, 29. září
2009, kavárna Modus

• Zlínský pěvecký sbor Cantica - laetitia, 
20 000 Kč, 5. ročník mezinárodního festivalu pě-
veckých sborů "Zazpívaj, slavíčku", 25. - 27. září
2009, Zlín

RRaaddaa  mměěssttaa  ZZllíínnaa  rroozzhhooddllaa  Harmonia Moraviae
po sedmé

Mezinárodní hudební festival Harmonia
Moraviae, se již stal pravidelnou součástí hudeb-
ního života ve Zlíně a zlínském regionu v měsíci zá-
ří a říjnu. Od loňského roku se festival stal členem
Asociace hudebních festivalů v České republice,
stojí po boku tak významných festivalů jako jsou
např. Pražské jaro, Janáčkův máj, Smetanova
Litomyšl, Concentus Moraviae, Mezinárodní hu-
dební festival Brno, Janáčkovy Hukvaldy a další.

Festival Filharmonie B. Martinů stále usiluje
udržet si svou kvalitu v tak velké konkurenci, jsou
zvány významné sólistické a dirigentské osobnos-
ti, každoročně je vybrán jako host některý z před-
ních orchestrů, souborů či sborů, klade se důraz
na ozvláštnění dramaturgie některým premiéro-
vým či málo uváděným dílem, jsou zde koncerty
duchovní hudby i projekty z oblastí přitahující šir-
ší vrstvy posluchačů. 

Od samotného začátku festivalové historie se
zamýšlelo uskutečnit také koncerty mimo Zlín,
z toho také vznikl samotný název festivalu
Harmonia Moraviae, což znamená v překladu sou-
zvuk. A tento souzvuk se rozezněl nebo rozezní
v tak architektonicky mimořádných prostorách
našeho kraje jako jsou např. Arcibiskupský zámek
v Kroměříži, bazilika na Svatém Hostýně, Reduta
v Uherském Hradišti, kostel sv. Mořice
v Kroměříži, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově a další, koncerty symfonické hudby se
konávají v sídle Filharmonie B. Martinů v Domě
umění ve Zlíně.

Pro letošní slavnostní zahájení festivalu dne 17.
září byla zvolena dvě snad nejznámější a nejpopu-
lárnější díla vážné hudby - Čajkovského klavírní
koncert b moll a Novosvětská symfonie Antonína
Dvořáka. Koncert zahraje jeden z nejlepších čes-
kých klavíristů Jan Simon za řízení šéfdirigenta fil-
harmonie Stanislava Vavřínka. 

Hostujícím orchestrem festivalu bude Komorní
filharmonie Pardubice se sólistou na klarinet Jiřím
Kotalem. 

Zajímavým dramaturgickým počinem bude uve-
dení tří krátkých klavírních koncertů v rámci jed-
noho večera (1. říjen), jsou to díla soudobých skla-
datelů z Nizozemí, USA a Polska, dva z nich byly
přímo psány pro sólistku Elenu Letňanovou, kon-
cert bude natáčen Českým rozhlasem Brno. V dru-
hé polovině koncertu uslyšíme Schubertovu Pátou
symfonii, za dirigentským pultem stane Petr
Vronský. 

V průběhu festivalu uslyšíme tři koncerty du-
chovní hudby se skladbami barokních a klasicist-
ních skladatelů s dirigenty Romanem Válkem
a Jaroslavem Vodňanským. 

Do úplně jiné žánrové oblasti patří koncertní
provedení jednoho z nejúspěšnějších českých mu-
zikálů Johanky z Arku od Ondřeje Soukupa, ve
kterém vystoupí Bára Basiková, Kamil Střihavka
a Ondřej Ruml.

Na koncertě komorní hudby v Redutě
v Uherském Hradišti zahrají flétnistka Barbara
Gisler-Hasse, zakladatelka proslulého souboru
Vienna Flautists, dále Sara Bryans na klavír a so-
pranistka Simona Eisinger, společně přednesou
skladby např. Haydnovy, Händelovy, Schubertovy
a další.

V Kroměříži uslyší posluchači velké oratorium
na texty Jana Amose Komenského, které zkompo-
novala Zuzana Lapčíková.

Festival má rovněž svou premiéru - je jí skladba
Starý zpěv (podle Tomáše Akvinského) brněnského
skladatele Pavla Blatného, ta zazní 15. října a pat-
ří do koncertu s názvem Náměty z dávných časů,
rovněž podle dalších skladeb, které jsou uvedeny
na programu - Varhanní koncert F. Poulenca
a symfonická báseň Tak pravil Zarathustra od R.
Strausse. 

Poslední a závěrečný koncert nese název
Příběhy lásky, posluchači se mohou těšit na sklad-
by R. Wagnera, P. I. Čajkovského a S. Prokofjeva
v podání jedné z nejlepších současných houslistek
mezinárodního významu Sophie Jaffé z Německa
a dirigenta Waltera Attanasiho z Itálie.

Jindřiška Keferová



Na samém konci prvního decenia již na-
štěstí pro nás svobodného XXI. století se
můžeme v naší zlínské silniční síti setkat
s více než 400 nárožními uličními pojme-
nováními - od obrozeneckých nebo vlaste-
neckých či podnikatelských jmen vážených
občanů, přes jmenovky patřící historii měs-
ta a jeho vývoji, ale dnes především převáž-
ně vyjadřujících vztah občanů k přírodě či
místu, ve kterém žijí či pouze prostému 
geometrickému nebo číselnému popisu.
Vše samozřejmě i s cílem usnadnění celko-
vé orientace.

Několika větami se vrátíme ještě k histo-
rii a postupnému osudu stále živých ozna-
čení, vycházejících pro daná místa či čtvrtě
z logicky plynoucí situace.

K nejstarším doloženým zlínským ulicím
se dostáváme již ve druhé třetině XVI. sto-
letí za panství Tetourů, v jejichž prodejní
smlouvě se objevují dodnes známá pojme-
nování ulic - Dlouhá (a zde šlo již tehdy
o významnou silniční komunikaci spojující
Otrokovice přes centrum Zlína s Vi-
zovicemi), dále Hradská (Hracká) a Čepkov-
ská.

"Na Zálešné" je v o něco pozdější smlou-
vě uváděna v r. 1652 louka v rámci obcho-
du v místní rodině Elšů. Pojmenování je vy-
světlováno různě - od "lesů či od přes kopec
ležícího panství Lešná-Lukov". Podvesná se
rozkládala na rovině u Dřevnice "pod již 
neexistujícími vesnicemi - zejména Boně-
tínem (dnes Bonětín I. a II.). Zlínské Paseky
- původně šlo o majetky, získané na vymý-
cených částech lesa - "Na pasekách".

Celá čtvrť nad Obchodním domem Prior
byla nazvána Nad ovčírnou (dnes I až VI).
Přibližně v místech Velkého kina údajně
stávala dlouhá přízemní budova, kde byly
chovány ovce snad ještě počátkem XVIII.
století.

Rozhodujícím rokem promyšleného po-
jmenování ulic Zlína se stal za starostování
D. Čipery rok 1935. Tehdy došlo k zásadní

rekonstrukci centra Zlína se současným
dobudováním průběžné moderní dopravní
tepny městem západo-východním směrem.
Ta byla symbolicky pojmenována Třídou T.
Bati. O další orientaci se pak na Radnici až
do okupace starala odb. komise, jejíž čin-
nost se posléze podařilo v plné šíři obnovit
až po Sametové revoluci v r. 1991.

Se znovu nabytou svobodou v květnu
1945 se velmi rychle vrátila na nároží před-
válečná vlastenecká označení, přibylo
i jméno lidoveckého politika Msgre. J.
Šrámka místo Nadkostelí a byla také uctě-
na památka padlých či umučených odbojá-
řů (Dr. Kolařík). Dlouhá byla přiřčena par-
tyzánskému veliteli Murzinovi, nám.
Průkopníků dostala Rudá armáda,
Zálešenská se stala Třídou 2. května
a Kamenná se proměnila ve Slovenskou.
Třída T. Bati se stala Stalinovou. V rámci
národní očisty zmizel okamžitě nacista
Todt, ale květnové překřtívání nepřežil ani
W. A. Mozart.

Vlastenecká umírněnost komunistů
však vydržela pouze do "Února 1948".
S "baťovskými vydřiduchy" bylo v ulicích
skoncováno hned po osvobození, ale teď
vystavovali účet těm, "co nechali střílet do
dělníků" a tzv. Osvoboditelům a tvůrcům
ČSR v r. 1918. Podle bolševické "moudros-
ti" nikoliv ONI, ale pouze a jedině Velká říj-
nová socialistická revoluce - VŘSR - pro-
běhnuvší sice až v listopadu - se zasloužila
o naši svobodu. Tak do našich ulic vstou-
pil místo Štefánika sám V. I. Lenin,
Beneše vystřídali na Nábřeží Pionýři 
a T. G. Masaryka nahradil na náměstí Mír.

Letenská tepna Mostní byla zasvěcena
klasikovi "učení všech učení - marxismule-
ninismu - Karlu Marxovi. Od r. 1949 byl již
celý Zlín věnován "na přání všech obyvatel"
prvnímu mezi rovnými a tomu, co měl pod
čepicí, K. Gottwaldovi (i když on sám toužil
spíše po ocelové Ostravě). V ulicích se obje-
vila jména J. Švermy, Z. Nejedlého, J. Fu-

číka a M. Gorkého. Dodatečně byla zvý-
znamněna činnost komunistických odbojá-
řů A. Randýskové, J. Kozmíka, J. Kojec-
kého a španělského interbrigadisty 
M. Knesla. Od r. 1961 mají zaslouženou
památku i bří Sousedíkové, umučení coby
mladiství partyzáni v Mauthausenu.

Do tragikomické situace se dostalo jed-
nobarevné zastupitelstvo po smrti "nejgeni-
álnějšího světového vůdce všech proletářů
J. V. Stalina" po jeho smrti v r. 1953, kdy
jeho nástupce a dlouholetý politbyrový
konšel N. S. Chruščov odhalil všechny dik-
tátorovy nectnosti a zahájil tzv. boj s "kul-
tem osobnosti". Jméno a téměř v každém
větším městě socha nejvyššího, nejmilova-
nějšího a nejdokonalejšího začala mizet
v propadlišti dějin. V socialistické ČSR ur-
čitě mezi posledními, což dokumentuje
i zlínský tehdy "gottwaldovský" podobraz -
místní konšelé určitě až pod tlakem "okol-
ního světa" přejmenovali původní od r.
1935 Třídu Tomáše Bati, kterou s takovou
slávou v květnu 1945 odejmuli "vykořisťo-
vateli" a darovali svému idolu - rozhodli až
po 9 letech - v lednu 1962 - o jejím pře-
jmenování na Revoluční.

Od pokračujících názvoslovných zhova-
dilostí však v žádném případě neustoupili.
V r. 1970 vymazali z nároží U zimního sta-
dionu jméno našeho atleta století E. Zá-
topka, protože aktivně vystoupil proti srp-
nové okupaci v r. 1968. Za naprostou
neomalenost a tupost možno označit pře-
jmenování Sokolské ulice se skutečnou so-
kolovnou po 53 letech na tř. Lidových mili-
cí v r. 1978 a o 2 roky později Okružní
zasvětit zprofanovému SNB, pod jehož
křídla patřila i vrahounská odnož StB.

Normalizační běsnění nejen v personál-
ních otázkách, ale i v názvosloví našich
ulic, skončilo "bohudíky" listopadovým sa-
metem. Ale jak to poté probíhalo - o tom za-
se až příště.

Ing. Jan Lamper 
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Kaple v Jaroslavicích má nový zvon 
Neopakovatelné zážitky prožili občané ve

Zlíně - Jaroslavicích při tradiční poutní slav-
nosti v neděli 26. července. Letošní pouť by-
la pro ně zcela výjimečná. Připomínali si to-
tiž sto let od postavení místní kaple sv.
Anny. Při této příležitosti byl na věž kaple
umístěn nový zvon zasvěcený Panně Marii.
Na slavnost přijel P. Mgr. Antonín Basler,
kancléř Arcibiskupství olomouckého a sídel-
ní kanovník tamní Metropolitní kapituly
u sv. Václava, který při této příležitosti slavil
mši svatou, na jejímž začátku nový zvon
slavnostně požehnal.

Zvon symbolizuje Zvěstování Páně - udá-
lost, kdy byl anděl poslán k Panně Marii
a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše,
Syna Božího. Na zvonu je vyrytý nápis: 

KE 100LETÉMU VÝROČÍ KAPLE SVATÉ
ANNY 

L. P. 2009 NÁKLADEM MĚSTA ZLÍNA
ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV
ANDĚL PÁNĚ ZVĚSTOVAL PANNĚ MARII

A ONA POČALA Z DUCHA SVATÉHO

Nový zvon vyrobil Josef Tkadlec ve své díl-
ně v Halenkově na Vsetínsku a také jej osob-
ně umístil na věž kaple. Současně s novým
zvonem byla usazena i zvonová stolice, auto-
matické odbíjení a byla také provedena nová
elektroinstalace celé kaple s novým osvětle-
ním a následná výmalba interiéru kaple.
Celou rozsáhlou investiční akci podpořil ná-
městek zlínské primátorky Mgr. Miroslav
Kašný, do jehož kompetence patří také ob-
last církví, a předložil Radě města Zlína po-
žadavek na její finanční dotaci. Celková fi-
nanční investice přesáhla částku 150 000
Kč, přičemž většinu z ní hradilo ze svého roz-
počtu statutární město Zlín. 

Nový zvon v tónině dis 3 o průměru 338
mm a hmotnosti 31 kg nahradil sto let starý
ocelový zvon o průměru 365 mm a hmotnos-
ti asi 40 kg s ručním zvoněním, který byl již
akusticky podprůměrný a jehož závěs a srd-
ce byly již také nevyhovující, a proto byl de-
montován.

Nový zvon je zhotoven z bronzu a zvonovi-

ny (slitina 78 % mědi a 22 % cínu). Je opat-
řen volně se pohybujícím ocelovým srdcem,
novým technickým vybavením, elektrickým
pohonem a v budoucnu bude ještě namon-
továno odbíjecí kladivo atypické konstrukce.
Ložiskový závěs byl proveden z oceli a dubo-
vého dřeva.

Zvon má automatické elektrické ovládání
a zkušebně je nastaveno pravidelné zvonění
každý den ve 12 hodin a v 18 hodin. Do bu-
doucna se počítá ještě se zavedením hodino-
vého odbíjení. Zvon je využitelný rovněž jako
signální zařízení při hrozícím nebezpečí.

Josef Pala



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

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

- informace o ubytování, stravování, o možnostech výletů do oko-
lí a o aktuálních kulturních akcích

- propagační předměty, tištěné materiály, Magazín Zlín, letáky,
brožury, pohlednice, publikace a mapy

- prodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Zlíně a okolí,
prodej vstupenek do Filharmonie Bohuslava Martinů 

- možnost využití internetu a faxu
- agenda ztrát a nálezů
- vydávání rybářských lístků
- vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné

správy v rámci projektu CzechPOINT

Rezervace vstupenek: 
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin

Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO a KINO
KVĚTEN na měsíc září připravují:

MUŽI V ŘÍJI
ČR - 2009 - 114 minut - (0) - Bontonfilm - komedie
Nápad uspořádat v malé vesnici Mouřínově Mistrovství Evropy ve
vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou možnou cestou k vy-
sněné silnici. 
Hrají: Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Martin Trnavský, Jaromír
Hanzlík, Marta Vančurová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava
Režie: Robert Sedláček

HANEBNÝ PARCHANTI
USA - 2009 - 148 minut - titulky - (12) - Bontonfilm - akční
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii... Vítejte ve II. světové
válce podle Quentina Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická
realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jed-
noho z nejkontroverznějších režisérů současnosti. 
Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Mélanie Laurent
Režie: Quentin Tarantino

NÁVRH
USA - 2009 - 108 minut - titulky - (0) - Falcon - komedie
Když je mocná knižní vydavatelka Margaret postavena před hroz-
bu deportace do své rodné Kanady, prohlásí mazaná podnikatel-
ka hbitě, že je zasnoubena se svým nicnetušícím asistentem
Andrewem, kterému celé roky dělá ze života peklo... Hrají:
Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, Craig T. Nelson
Režie: Anne Fletcher

HODINU NEVÍŠ
ČR/SR - 2008 - 94 minut - (12) - Bioscop - drama
Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal
označení "heparinový vrah". Co bylo příčinou a co se odehrává
v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nej-
těžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc? 
Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Zuzana Kronerová, Petra
Nesvačilová, Jana Krausová, Stanislav Zindulka
Režie: Dan Svátek

VENI, VIDI, VICI
ČR - 2009 - 95 minut - (0) - SPI - romantická komedie
Osmnáctiletý student Honza nemá právě snadný život. Před ča-
sem mu tragicky zemřel otec a on vyrůstá s maminkou a malým
bratrem. Rodina se dostane do tíživé finanční situace, vznáší se
nad ní hrozba exekuce. Honza se rozhodne mamince pomoci...
Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra Nováková, Bob Klepl,
Václav Postránecký
Režie: Pavel Göbl

ÚNOS VLAKU 123
USA - 2009 - 105 minut - titulky - (12) - Falcon - drama/krimi
Ve snímku Únos vlaku 1 2 3 si Denzel Washington zahrál dispe-
čera newyorského metra Waltera Garbera, jehož rutinní pracovní
den je neočekávaně narušen odvážným zločinem - únosem jed-
noho z vlaků. Ten má na svědomí John Travolta coby Ryder, zlo-
činec, který hrozí popravováním cestujících vlaku, pokud nedo-
jde do hodiny k zaplacení vysokého výkupného. Garberse se za
pomoci svých dokonalých znalostí systémů podzemní dopravy
pokusí o nemožné - vyzrát nad Ryderem a zachránit rukojmí. 
Hrají: Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, Victor
Gojcaj, Gbenga Akinnagbe. Režie: Tony Scott

MILENCI
USA - 2008 - 110 minut - titulky - (15) - Palace Pictures - ro-
mantický, drama

KINA

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
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Romantické drama z brooklynské Brighton Beach vypráví příběh
Leonarda, který se po neúspěšném pokusu o sebevraždu vrací žít
s rodiči, kteří ho mají rádi, ale nerozumějí mu. Záhy poznává dvě
ženy: tajemnou a krásnou sousedku Michelle, která, jak brzy
zjišťuje, vede boj s vlastními démony minulosti, a milou a sta-
rostlivou Sandru, dceru obchodníka, s níž se ho snaží seznámit
rodiče. Leonard je nucen řešit nelehké dilema - vybrat si mezi in-
stinktivní touhou a láskou, nebo riskovat pád zpět do temnoty,
která ho v minulosti málem připravila o život. 
Hrají: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw, Moni
Moshonov. Režie: James Gray

JÁNOŠÍK
ČR/Maďarsko/Polsko/SR - 2009 - 140 minut - (15) - Bioscop -
historický
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dá-
val. Stal se symbolem lidového odporu proti panskému útlaku.
Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi.
Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy. 
Hrají: V. Jiráček, I. Martinka, M. Zebrowski, Sarah Z. Canner, 
M. Labuda, R. Krajčo. 
Režie: Agniezska Holland, Kasia Adamik

G-FORCE 3D
USA - 2009 - 89 minut - český dabing - (0) - Falcon - akční/ro-
dinná komedie
Dobrodružnou komedii o posledních úspěších tajného vládního
programu pro výcvik špionážních zvířat. Tato špičkově vycvičená
morčata, vybavená nejdokonalejším špionážním vybavením, zjis-
tí, že mají osud světa ve svých prackách. 
V českém znění: V. Beneš, T. Kostková, T. Matonoha, I. Trojan,
M. Zounar
Režie: Hoyt Yeatman

PROTEKTOR
ČR - 2009 - 100 minut - (12) - Falcon - milostné drama
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného
dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných
citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až na sa-
mou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. 
Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o ži-
vot v temných časech Protektorátu.
Hrají: J. Plodková, M. Daniel, K. Melíšková, T. Měcháček, J. Bu-
dař, S. Nováková. Režie: Marek Najbrt

FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

7. září v 10 a 14 hodin Velké kino
ANDĚLÉ A DÉMONI
USA - 2009 - 140 minut - Falcon - (12) - drama/krimi/thriller
Tým, jenž stál u zrodu celosvětového fenoménu Šifra mistra
Leonarda, se vrací se svým napjatě očekávaným filmem Andělé
a démoni, natočeném na motivy bestselleru Dana Browna. V ro-
li harvardského experta na posvátné relikvie Roberta Langdona
se znovu objevuje Tom Hanks. Langdon se tu znovu ocitá tváří
v tvář silám s prastarými kořeny, které se při prosazování svých
zájmů nezastaví před ničím, ani před vraždou. Hrají: Tom Hanks,
Ayelet Zurer, Ewan McGregor, Stellan Skarsgard,
Režie: Ron Howard

16. září v 10 a 14 hodin Golden Apple Cinema
HOLKA Z MĚSTA
USA - 2009 - 97 minut - titulky - SPI - (12) - romantická kome-
die
Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v Miami.
Miluje své boty, miluje svá auta a miluje kariérní postup. Když
dostane nabídku na jeden krátkodobý úkol - neznámo kde - aby
restrukturovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti s vědo-
mím, že má jasné povýšení na dosah ruky. Co však začíná jako
jednoduchá práce, se brzy stává zkušeností, která jí zcela změní
život. Lucy postupně odhaluje hlubší smysl svého života a co víc,
také muže svých snů. 
Hrají: Renée Zellweger, Harry Connick, Jr, J. K. Simmons,
Siobhan Fallon Hogan
Režie: Jonas Elmer

25. září v 17 hodin Kino květen
OPERACE DUNAJ 
ČR/Polsko - 2009 - 104 minut - (0) - Bontonfilm - tragikomedie 
Úspěšný polský divadelní režisér Jacek Glomb pod odborným do-
hledem Jiřího Menzela stvořil komediální příběh o jednom ostře
sledovaném polském tanku, který se střetl s českou realitou...
Hrají: Jiří Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav Dušek,
Boleslav Polívka, Martha Issová, Jan Budař, Zbigniew
Zamachowski
Režie: Jacek Glomb

30. září v 10 a 14 hodin Velké kino
VÍNO ROKU
USA - 2008 - 110 minut - titulky- Palace Pictures - (15) - kome-
die 
V roce 1976 vyvolala ve vinařských kruzích malá americká vini-
ce rozruch tím, že při slepé ochutnávce porazila vyhlášená fran-
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90 let
Sýnková Anna 
Kolář Vladimír 

Svobodová Ludmila 
Jašová Marie 

Bradík Stanislav 
Kociánová Valentina 

Fialová Ludmila 
Dohnálková Libuše 

Černá Anna 
Blažková Helena 

Růžičková Leopolda 
Horáková Ludmila 
Kvasnicová Božena 

Koudelková Františka 

91 let
Pístecká Anna 

Kutňáková Miloslava 
Nábělková Františka 

Šmídová Emilie 

92 let
Dupalová Dobromila 

Čermáková Jiřina 

93 let
Michalčíková Irena 
Krumpolcová Marie 
Stránská Ludmila 

94 let
Gavenda Zdeněk 

Šteffková Ludmila 
Hlaváčová Anděla 

95 let
Rusňáková Marie 
Pekárková Jiřina 
Morávková Marie 

Verbergrová Františka 

96 let
Kučerová Aloisie 

Winklerová Františka 

97 let
Bobal Josef 

99 let
Směšná Marie 

Kašpárek Václav 

101 let
Turnová Hildegarda 

4. července
Jiří Petr, Markéta Štrosová (Zlín, Brno)

10. července
Jan Struhař, Lucie Jurčíková (Zlín, Zlín)
Vladimír Svítek, Věra Dřízgová (Zlín, Zlín)
Boleslav Panáček, Eva Viktorýnová (Zlín, Zlín)
Jan Béza, Petra Hlavinková (Zlín, Zlín)

11. července
Karel Lochman, Soňa Úředníčková (Napajedla, Zlín)
Jaroslav Ordelt, Iva Světlíková (Zlín, Zlín)
Rostislav Běhula, Jana Křížová (Zlín, Zlín)

17. července
Marcel Gregorovič, Blanka Vybíralová (Zlín, Otrokovice)

18. července
Petr Vančík, Petra Štefková (Zlín, Slušovice)
Viktor Škalda, Alena Dudová (Zlín, Zlín)
Karel Lajtoch, Vendula Kozelková (Zlín, Zlín)

25. července
Jiří Cholasta, Alena Pálková (Zlín, Zlín)
Jan Saramák, Lesja Stefanyšyn (Zlín, Ukrajina)
Jaroslav Hosťovecký, Oĺga Polhošová 

(Zlín, Slovenská republika)
David Mišurec, Kamila Očenášová (Zlín, Zlín)
Leoš Polášek, Zdeňka Gajdůšková (Halenkovice, Zlín)
Josef Tkadlčík, Iva Pagáčová (Zlín, Zlín)
Stanislav Holík, Vendula Bětíková (Zlín, Žehušice)
Diamantová svatba manželé Libuše a Jindřich Slabí
(Zlín)

SŇATKY - ČERVENEC 2009

JUBILANTI – ZÁŘÍ 2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



25. 9. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ
PODSTATA LÁSKY
Současná hra stejně syrová, stejně tajemná i stejně zábavná, ja-
ko lidský život sám... 

26. 9. - Komorní sál - 19.30 hod. 
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde
budou samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat. 

27. 9. - Komorní sál - 15.30 hod.
MODREJ DRAHOKAMEN ANÓBRŽ FIALOVÁ GIZELA
A MRKVAJZNÍCI
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 kyselí. 

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 

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

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Zlínský salon mladých 2009 do 13. 9.
Objekt animace. Třetí smysl 29. 9. - 15. 11. 
Principy animace v současném umění 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
V. Zlínský salon mladých 2009 do 13. 9. 
Výstava studentů 
a absolventů Zlínské školy umění 24. 9. - 1. 11. 
- k 15. výročí založení ZSVOŠU, práce na papíru

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin

Od 1. září je každou neděli vstup do výstavních prostor zdarma

BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921

Do 13. 9. 
Kroměřížský zámek a zahrady ve fotografiích
Výstava fotografií Pavla Barana zachycující kouzlo kroměřížské-
ho zámku a jeho zahrad, 2. etáž (denně do 22 hod.)

Do 13. 9. 
Salesiánský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve
Zlíně-Jižních Svazích
Fotograf Pavel Kosek představí snímky salesiánského kostela na
zlínských Jižních Svazích včetně jeho interiérů, 3. etáž (pracovní
dny, 7-17 hod.)

14. 9. - 30. 9. 
Lidová stavba roku
Prezentace objektů, které letos figurovaly v soutěži Lidová stavba
roku, vyhlášené Zlínským krajem. Soutěž je oceněním příkladné
obnovy stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako vý-
znamného přínosu k zachování kulturního dědictví, 2. etáž (den-
ně do 22 hod.)

14. 9 - 30. 9. 
Výstava Domu dětí a mládeže Astra Zlín
Výstava prací, které vznikly ve zlínském Domě dětí a mládeže
Astra, 3. etáž (pracovní dny, 7-17 hod.)

STÁLÉ VÝSTAVY
Expozice 21 
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž 
(denně do 22 hod.)

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

Uvedený program je volně přístupný.

Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na tera-
se (10-22 hod.) a restaurace ve 3. etáži (po-pá 11-13.30 hod., 
poté individuálně po dohodě; so-ne individuálně po dohodě).

ALTERNATIVA 

3. 9. - 23. 9. 
Tváře moře - výstava podmořských fotografií Martiny Balzarové 
Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 3. 9. v 18.00 hodin.

GALERIE – VÝSTAVY

couzská vína a definitivně tak zapsala Kalifornii do mapy vinař-
ského světa.
Hrají: Bill Pullman, Alan Rickman, Chris Pine, Freddy Rodriguez,
Rachael Taylor 
Režie: Randall Miller 

HRAJEME PRO DĚTI

MULTIKINO - každou sobotu a neděli dopoledne
(přesné promítací časy na webových stránkách)

5. a 6. 9. Broučci - broučkovy tajnosti
12. a 13. 9. Královna Koloběžka
19. a 20. 9. O té velké mlze
26. a 27. 9. Mach a Šebestová na prázdninách III.

Pásmo krátkých filmů pro děti se do září ve Velkém kině
a kině Květen nehraje.

MĚSTSKÉ DIVADLO 
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 64. SEZONY 2009/2010
12. sobota - 19.00 hod. 8
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

13. neděle - 14.30 hod. PREMIÉRA
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

15. úterý - 19.00 hod.
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

16. středa - 10.00 hod.
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

17. čtvrtek - 19.00 hod.
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

18. pátek - 19.00 hod. 5
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

19. sobota - 19.00 hod. P
Stanislav Štepka: NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ
Radošinské naivné divadlo Bratislava

21. pondělí - 10.00 hod.
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

25. pátek - 19.00 hod.
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

26. sobota - 19.00 hod. 6
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

30. středa - 10.00 hod.
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

STUDIO Z

10. čtvrtek - 19.00 hod.
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

16. středa - 19.00 hod.
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

22. úterý - 19.00 hod.
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

DIVADÉLKO V KLUBU
Otevřeno hodinu před každým představením - možnost občer-
stvení

19. sobota - 19.00 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF

22. úterý - 19.00 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF

ZÁJEZDY

4. pátek - 19.30 hod.
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU
hrajeme na hradě Brumov

DIVADLA

9. středa - 19.30 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF
hrajeme v Luhačovicích

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na říjen bude zahájen 17. září 2009 (pro před-
platitele prodej již od 15. září - předplatenku s sebou)

1. 10. - 10.00 hod.
Luděk Horký: 
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

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

7. 10. - 17.00 hod. 9
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

17. 10. - 19.00 hod. PREMIÉRA
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

HOSTÉ V ŘÍJNU

9. 10. - 19.00 hod.
Cimrman / Svěrák / Smoljak: ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana Praha

18. 10. - 14.30 hod. 19
Na motivy Karla Jaromíra Erbena: 
OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

20. 10. - 10.30 hod. 12
20. 10. - 14.30 hod.
Jerzy Rakowiecky - Jerzy Wittlin: 
SNĚHURKA
Těšínské divadlo Český Těšín

22. 10. - 16.00 hod.
22. 10. - 19.00 hod.
Daniel Dobiáš a Martin Hilský
TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA
Divadélko v klubu
Zhudebněné Sonety W. Shakespeara zpívá a hraje skladatel 
D. Dobiáš s průvodním slovem překladatele a anglisty prof. M.
Hilského

26. 10. - 19.00 hod.
4TET
koncert vokálního seskupení Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan
Kollár, David Uličník

30. 10. - 19.00 hod. 4
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE
AP-PROSPER Praha

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín

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

Prodej 30 minut před představením. Rezervace na tel. čísle
776 575 307 či osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

16. 9. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ
PODSTATA LÁSKY
Současná hra stejně syrová, stejně tajemná i stejně zábavná, ja-
ko lidský život sám... 

19. 9. - Komorní sál - 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Komedie, ve které si obchodník po letitém spořádaném manžel-
ství odhodlá k první nevěře. 
Postupně si pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neu-
věřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími
výsledky. 

20. 9. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA

22. 9. - Komorní sál - 19.30 hod.
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU 
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma.
Věčný boj. Věčné nalézání... 

23. 9. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Je to silnější než já...

24. 9. - Sál Malá scéna - 19.30 hod. 
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Je to silnější než já...
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tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz, 

www.filharmonie-zlin.cz

64. KONCERTNÍ SEZONA 2009 - 2010 
Prodej předplatného a jednotlivých vstupenek na koncerty - 
od 3. 8. 
Pokladna: tel. 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: po - čt 13.00 - 17.00 hod. 

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ, 
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN

tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626, 

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

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

HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
10. září - 29. listopadu 
Významné osobnosti české vědy a techniky
Výstavu připravilo ze svých sbírek Národní technické muzeum
v Praze. Je věnována významným vědcům a vynálezcům působí-
cím v českých zemích od 18. do 20. století, kteří ovlivnili naši
i světovou vědu. Desítka předních osobností naší vědy - Prokop
Diviš, Josef Božek, Jan Evangelista Purkyně, Josef Ressel, Karel
Klíč, František Křižík, Viktor Kaplan, Jaroslav Heyrovský,
František Běhounek a Otto Wichterle - je představena jak životo-
pisně, tak prostřednictvím jejich osobních pomůcek a jejich vy-
nálezů.
Výstava je svou populární formou určena nejširší veřejnosti
a přiblíží velké osobnosti naší vědy i školní mládeži.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 10. září
v 17 hodin ve velkém výstavním sále Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně. 

MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL A SPOJOVACÍ CHODBA 
17. září 2009 - 3. ledna 2010 
Nepál - země tibetské Thangky
Výstavu připravilo občanské sdružení Namasté Nepál, jehož po-
sláním je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí
v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu lidem v ČR.
Návštěvníci výstavy se dovědí spoustu informací o této exotické
zemi, která se nachází v nejvyšším pohoří na zemi, v Himálaji.
Příroda, lidé, doprava, vzdělávání, umění - to jsou některé tema-
tické okruhy, kterými se výstava zabývá. Vedle toho bude k vidě-
ní spousta uměleckých rukodělných výrobků vyrobených v tam-
ních malých dílnách. 
Tyto předměty je možné zakoupit a přispět tak na financování
charitativních projektů v Nepálu. 
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 17. září
v 17 hodin v malém výstavním sále Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně. 

MUZEJNÍ ČTVRTKY
Čtvrtek 24. září 2009 v 17 hodin - přednáškový sál muzea
Hory a lidé Ekvádoru
s podtitulem: Ekvádorskými Andami až na Chimborazo.
Videosnímky bude vždy střídat povídání nad fotkami.
Závěrečná diskuse. Přednášející - Robert Bazika z Otrokovic.

OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází
ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky
s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějina-
mi ševcovského řemesla. 

Otevřeno: duben-říjen, út-ne 10-12, 13-17 hodin, poslední pro-
hlídka v 16 hodin, pondělí zavřeno

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

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený jen několik kilometrů od centra měs-
ta Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční
prohlídka hradu). 

MUZEUM

FILHARMONIE B. MARTINŮ
Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy; Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945; Dřevo, proutí, sláma
v tradiční rukodělné výrobě
Výstava: Řemesla ve starých Malenovicích s ukázkou řemeslnic-
kých dílen a výrobků
Otevřeno: so, ne 10-17 hod., út-pá pouze objednané návštěvy,
pondělí zavřeno, poslední prohlídka hodinu před uzavřením ob-
jektu 
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, 
577 103 379; 577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz,
sweb.cz/hradmalenovice

BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Expozice uzavřena, tel. 737 145 175

Burešov 4886, 760 01 Zlín
Tel. 577 224 050, e-mail: zlin@charita.cz, www.zlin.charita.cz, 

5. 9. v 18.00 hodin Koncert duchovní hudby již po páté zapl-
ní chrám Narození Panny Marie ve Štípě příznivci nezapomenu-
telných hudebních zážitků. Pozvání v letošním roce přijala so-
pranistka Pavlína Senič, sólistka Státní opery Praha. Za
doprovodu varhan či kláves, které rozezní Radka Zdvihalová
a houslí, jejichž struny rozechvěje Jakub Jánský, budeme moci
vyslechnout například skladby J. Segera - Toccata a Fuga a moll,
W. A. Mozarta - Ave Verum, A. Vivaldiho - Gloria in D Domine
Deus, A. Dvořáka - písňový cyklus "Biblické písně" - výběr, árie
Rusalky "Měsíčku na nebi hlubokém" z opery Rusalka, L.
Boëllmanna - Modlitba z gotické suity a Ave Maria autorů E.
Treglera, F Schuberta a Ch.Gounoda. Vstupné dobrovolné.

11. 9. v 14 hodin Barvy podzimu zahrada Domovinky - cent-
ra denních služeb pro seniory Charity Zlín na adrese Zálešná
I/3222 (Gerbecova vila za objektem Drofa), bude hostitelem mi-
lovníků milé hudby a přátelského povídání. Pro všechny přícho-
zí je připraven bohatý hudební program, který měl již před dvě-
ma lety svoji premiéru. Nebude chybět ani možnost drobného
občerstvení v podobě podzimních typických nápojů a dobrot při-
pravovaných na rožni. 

17. 9. v 7 hodin sv. Kopeček u Olomouce - tradiční podzimní
poutní zájezd, tentokrát do Olomouckého kraje, určený přede-
vším seniorům a osobám se zdravotním postižením. V programu
mše svatá, Křížová cesta a požehnání. Při zpáteční cestě zastáv-
ka v Přírodním ráji Arboretum v Bystrovanech u Olomouce.
Informace o prodeji lístků a odjezdu tel. 577 212 979.

18. 9. od 14 hodin Podzim s hudbou a poezií - kulturní pro-
gram pro širokou veřejnost připravila Charitní pečovatelská služ-
ba Zlín ve své pobočce Malenovice - Masarykova 1242.

Stálá prodejní expozice - výtvarná díla autorů J. Wienerové, 
L. Dostála, autorů sdružení AMART, M. Kunstové a dalších.
Jídelna pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese
Podlesí IV/5302 v pracovní dny v době od 11.30 do 13.00 hodin. 

POČÍTAČOVÉ KURZY 
Pro začátečníky.
Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy Windows, všechny
nejpoužívanější operace v programech Word a Excel, práce s in-
ternetem a e-mailem, vše prakticky na příkladech, individuální
přístup učitele.
Pro mírně pokročilé. 
Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nadstandardní využi-
tí Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabulátory, speci-
ality textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, komentá-
ře, vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit
(vzestupně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek. 

DŮM KULTURY 
Gahurova 5265, Zlín, 

tel.: 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

Dodatečný zápis 8. 9. od 13 do 17 hodin.
Pohybové kurzy pro dospělé: 
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i na balonech, cvi-

čení od hlavy po paty, pilates + jóga, pilates pro ženy nad 40 let,
tai-či, speciál zdravotní cvičení - gynegymnastika

KURZY

NADACE TOMÁŠE BATI

CHARITA

- posilování a formování postavy - pilates, kalanetika, kalane-
tika + power jóga, aerobic mix, body styling, fit ball, kondiční
cvičení, pilates mix, pilates body

Pohybové kurzy pro děti:
- sebeobrana pro kluky a holky od 9 let,
- junior aerobic - od 5 do 13 let,
- klubíčko - od 3 do 6 let,
- pohádkové cvičení - od 3 do 6 let,
- pohybová a taneční výchova - od 5 do 10 let

Jazykové kurzy:
- angličtina pro úplné začátečníky, pro mírně a středně pokroči-

lé, pro více pokročilé a pro seniory

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

Škola šermu kordem 
- kurz základů bezpečného šermu kordem, zvládnutí šermíř-

ských technik, možnost zdokonalování v pokračovacích kur-
zech.

Kurz vede pan M. Kohoutek, tel.: 605 939 161.
Zahájení kurzu v říjnu.

KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

V Domě kultury ve Zlíně, ul. Gahurova. 
Kontakt: www.ceska-fotoskola.com

VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ 
tel.: 728 989 184

Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309

Výtvarné kurzy pro děti 5 - 16 let, září - leden 
Po 15 - 16.30 a 16 - 17.30 hod. - zahájení 7. 9.
St 15.30 - 17 - zahájení 9. 9.
Pá 14.30 - 16 a 16 -17.30 hod. - zahájení 11. 9.

Večerní kresba podle modelu 
Figura, hlava, zátiší - 5 měsíců ( 54 hod.)
Příprava na talentové zkoušky i s modelováním a výběrem prací,
vyučuje René Hábl, ak. malíř, pá 18.15 - 20.45 hod. - zahájení
18. 9.
Malířské techniky (tempera, olej, malba na sklo aj.) - 45 hod.,
po, út, st, pá - vždy od 18 do 20.30 - zahájení 5. 10. (kurzy pro-
bíhají vždy 1x týdně)
Knihařský kurz pro začátečníky i pokročilé - 42 hod., vyučuje
zkušený knihař - čt 19 - 21.30 hod. - zahájení 8.10.
Kurz keramiky - čt 15 - 18 hod. (7 lekcí po 4 vyuč. hod.), vyu-
čuje zkušený keramik vždy 1x za 14 dní od 17. 9. do 10. 12. 
Dodatečný zápis do výtvarných kurzů ve dnech 14. a 15. 9. 
(po a út) od 14.30 do 17.30 hod.

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 
Každou třetí sobotu v měsíci pořádá Oblastní spolek Českého
červeného kříže Zlín kurzy první pomoci pro veřejnost. V září pro-
běhne dne 19. 9. od 8.00 hodin ve školicí místnosti ČČK Zlín 
(16. budova Svitu). 
Kontakt: tel. 577 430 011, e-mail: projekty.cckzlin@volny.cz.

KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ
Od 14. do 17. 9. bude na Střední škole hotelové Zlín, Dřevnická
1788, Zlín probíhat kurz studené kuchyně pod vedením mistra
kuchaře pana Vladimíra Picky. Cena 3 600 Kč, pro studenty 
2 600 Kč. V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré suroviny na prak-
tickou přípravu výrobků i na přípravu závěrečného rautu. 
Kontakt: tel. 577 210 750, 602 771 200, www.strednihotelova.cz 

VÝUKA HRY NA BICÍ 
Výuka hry na bicí soupravu a DJEMBE. Pro začátečníky 
i pokročilé. Vhodné i pro osoby s tělesným postižením jako 
relaxace. Kontakt: p. Zemlák, tel. 776 191 852

VÝTVARNÁ VÝUKA 
Kurzy kreslení, malování, nebo modelování pro vážné zájemce
bez věkového omezení - individuálně. Kontakt: p. Jecho, tel. 602
832 359, e-mail: e.jecho@worldonline.cz

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

BESEDY
16. září v 13.30 h: Ještě mladí, krásní a již slavní, hudební
ukázky ze začátků umělecké kariery Edity Grúberové, Luciana

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
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Pavarottiho a Václava Hudečka, ve spolupráci s Domem seniorů
Zlín (sálek hudebního oddělení)

16. září v 17 h: Baťovský Zlín pohledem sociálních dějin -
představení nedávno vydané knihy "Zrození Baťovy průmyslové
metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v le-
tech 1900-1938". Její autor, historik Ondřej Ševeček, se mimo ji-
né pokusí naznačit odpověď na otázku "Jak mohou sociální ději-
ny přispět k porozumění moderní historie města Zlína?" (sálek
hudebního oddělení)

VÝSTAVY:
Ústřední knihovna
Bohuslav Martinů (1890-1959) - výstava k 50. výročí úmrtí,
z materiálů KKFB
Výtvarné práce dětí Mateřské školy U Šnečka, Zlín

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Co jsme za rok stvořili - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

PROVOZNÍ DOBA
Od 31. srpna je knihovna otevřena podle běžné provozní doby.
V září je část knihovního fondu v oddělení pro dospělé čtenáře
nepřístupná. Důvodem je vystěhování skladů v 1. patře Ústřední
knihovny, kde jsou dokončovány opravy podlah. 
Po dokončení oprav bude oddělení pro dospělé čtenáře včetně
Informačního a referenčního centra uzavřeno na dobu přibližně
jednoho týdne (stěhování knih zpět do skladů). 

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

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

Školní rok 2009/2010 začíná pro všechny obory - hudební, lite-
rárnědramatický, taneční a výtvarný - 1. 9. 9.00 - 11.00 hod.
a 13.00-17.00 hod.
Rozvrhy a termíny informačních schůzek estetické výchovy a pří-
pravných výchov najdete ve vitríně školy a na webových strán-
kách.

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

www.zusmalenovice.cz, e-mail: zusm@volny.cz

Přidělení rozvrhu hodin pro školní rok 2009/2010 :
Hudební, taneční a literárně dramatický obor
1. 9. 9.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod. 
2. 9. 13.00 - 17.00 hod. 

Výtvarný obor
1. 9. 9.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 16.00 hod. 
2. 9. 13.00 - 17.00 hod. 
3. 9. 13.00 - 17.00 hod. 

Dodatečný zápis se uskuteční v ředitelně ZUŠ Zlín-Malenovice,
tř. Svobody 868, ve dnech 1. 9. - 4. 9. od 13 do 17 hod.
- hudební obor - sólový zpěv (hlavně chlapci), zobcová flétna, 

klarinet, saxofon, pozoun, kytara klasická
- výtvarný obor
- taneční obor
- literárně dramatický obor

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA ZLÍN
klara.yamaha@seznam.cz, tel. 603 772 353,

www.yamahazlin.cz

ZÁPIS
2. 9. od 14 do 17 hod. na 4. ZŠ Havlíčkovo nábřeží a od 14 do

17 hod. na 10. ZŠ Dřevnická 
3. 9. od 14 do 17 hod. na 17. ZŠ Křiby a od 14 do 17 hod. na 

9. ZŠ Štefánikova

Přihlášky i on-line na webu. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
tel. 577 431 542, www.ostrovzl.cz, e-mail: svc@ostrovzl

Kotěrova 4395, Zlín

Týden příprav na DOD
1. 9. - 4. 9. Zkoušení divadla - Mrazík, výzdoba střediska - vy-
rábění kytek z papíru, zamotané hlavolamy z drátků, dokončo-
vání mapy světa - Amerika, Evropa a technické dovednosti - sklá-
dání a rozkládání předmětů

DĚTI A MLÁDEŽ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Týden lidových řemesel
7. 9. - 11. 9. Výzdoba střediska - podzim, pantomima řemesel,
keramická dílna - práce s hlínou, vyrábění kulis na divadlo, od-
lévání ze sádry - výroba sádrových masek
Týden sportovních utkání
14. 9. - 18. 9. turnaj ve stolním fotbálku, turnaj ve stolním te-
nise, fotbalové odpoledne na hřišti, turnaj v šipkách, přemety
a kotouly s trampolínou
Týden vyrábění 
21. 9. - 25. 9., 29. 9., 30.9. Vyrábění kulis a kostýmů na diva-
dlo, vyrábění z drátků, malování na sklo, volné odpoledne - PC,
playstation, Mrazík, poslední finální přípravy na DOD

1. 10. Den otevřených dveří (DOD) k 10. výročí otevření stře-
diska 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz 

ddmastra@ddmastra.cz

Zápis do zájmových kroužků ve školním roce 2009/10
Nabídku zájmových kroužků a termíny 1. schůzek najdete v na-
bídkovém katalogu a na www.ddmastra.cz. Zahajovací schůzky
probíhají v týdnu od 7. - 11. 9. 

16. 9. Sportování na hřišti v Centrálním parku u 2. segmentu
Jižní Svahy. 
Od 13 do 16 hod., kola, koloběžky, tříkolky s sebou!

17. 9. Veselá cyklostezka na Havlíčkově nábřeží (cyklostezka
u škol Komenského I a II).
Soutěžní projížďka s pohádkovými bytostmi na kolech, koloběž-
kách i bruslích 13 - 16 hod. SOUTĚŽ’: "Naše město - naše kli-
ma!" Zajímavý příběh - vymyšlený či reálný na jednu A4 - do-
ručte do 11. 9. na adresu: Magistrát města Zlína, OŽPaZ, Zarámí
4421, 761 40 Zlín, obálku označte čitelně "Soutěž ETM" - připra-
veny atraktivní ceny (v 15 hod. vylosování 3 vítězů literární sou-
těže) 

19. 9. Oslavy na vlakovém nádraží k 110. výročí úseku trati
Otrokovice - Zlín. Od 9 hod. na vlakovém nádraží ve Zlíně při-
praven bohatý program pro děti a mládež. 

22. 9 Evropský den bez aut ve Zlíně - Zelená ulice. V době od
10 - 14 hod. uzavřená část silnice na Tyršově nábřeží, která bu-
de vyhrazená pro všechny, kdo přij(e)dou bez aut. Výroba a pře-
hlídka netradičních dopravních prostředků, projížďky na kolo-
běžkách, tříkolkách rikša, na vozíku pro handicapované,
malování na cestu.
Od 19 hod. lampionový průvod městem (sraz na náměstí Míru,
ukončení v DDM ASTRA na Tyršově nábřeží).

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

e-mail: ddmzlin.sweb.cz

Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Mgr. Michaela Pokorná)

i.malikova@ddmastra.cz, m.pokorna@ddmastra.cx

NOVINKA!
Klub cestovatelů - nabízí dětem vyplnění volného času o víken-
du - cestování po zajímavých místech ČR (Kroměříž, Technické
muzeum Tatra Kopřivnice, Hoštětín, Slovácké letecké muzeum
Kunovice, atd.). Výlety 1 - 2x za měsíc v sobotu. Vstupné do ob-
jektů je hrazeno z dotace Zlínského kraje, děti si přispívají na do-
pravu. První výlet je naplánován na 12. 9. - Zbrašovské aragoni-
tové jeskyně, 3.10. Lanové centrum Olomouc. 
Kontakt: m.pokorna@ddmastra.cz, tel.č. 577 142 299

Hledáme nové externí spolupracovníky na školní rok 2009/2010
těchto zaměření: keramika, výtvarná a rukodělná činnost, hra na
hudební nástroje, tanec, sebeobrana, anglický a německý jazyk.
Práce vhodná také pro studenty a maminky na MD.

Nabízíme prostory pro skupiny dětí i dospělých, kteří chtějí vypl-
nit volný čas a hledají vhodné zázemí. 

Oddělení přírodovědy a Centrum ekologické výchovy 
(Eva Kudelová, 603 301 435, 

Monika Hiblerová, 774 192 105), 577 142 297, 
e.kudelova@ddmastra.cz, m.hiblerova@ddmastra.cz

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

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

m.rabek@ddmastra.cz

Zápis do sportovních zájmových kroužků v novém školním roce
2009/2010. Přihlaste včas své děti do tradičních a oblíbených

sportovních kroužků. Kompletní nabídku zájmových krouž-
ků najdete v nabídkovém katalogu 2009/2010 a na 
www.ddmastra.cz.
Hledáme externí vedoucí pro vedení sportovních zájmových
kroužků a pro výpomoc při pořádání sportovních, turistických
a ostatních akcí. 
Informace: Milan Rábek, tel. 577 142 297, 723 318 030, 
e-mail: m.rabek@ddmastra.cz

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

www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

Oddělení společenských věd a estetiky 
(Eva Kratinohová), 

575 753 484, e.kratinohova@ddmastra.cz

Hledáme externí vedoucí na vedení zájmového kroužku
"Keramika" pro školní rok 2009/2010.
V příštím školním r. 2009/2010 nově otevřen zájmový kroužek:
Loutkové divadlo a výroba loutek, Kresba pro dospělé, Výtvarný
kroužek (možno i jako příprava na střední umělecké školy),
Němčina - doučování, pro začátečníky.

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

z.konigova@ddmastra.cz

Hledáme sportovně zaměřené studenty, kteří by měli zájem pra-
covat s dětmi a mládeží.
Dále hledáme externí vedoucí pro zájmové kroužky, které budou
probíhat na ZŠ v Tečovicích. 

Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) tel. 575 753 486, e.sterbova@ddmastra.cz

7. 9. Den otevřených dveří (ve spolupráci s odd. estetiky), 
od 13 do 17 hod., vstup volný

21. 9. Den otevřených dveří (ve spolupráci s odd. estetiky), 
od 13 do 17 hod., vstup volný

Hledáme exter. vedoucí pro zájmové kroužky mladý technik, lod-
ní modelář, filatelistický a numismatický, a studenty i dospělé
pro další zajímavé kroužky (předejte své zkušenosti dětem). 

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009, 

e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

Provoz na středisku, volný vstup: 
Klub pro děti od 11 do 14 let, út, st, čt, pá 14.30-18.00 hod.
Klub pro mládež od 14 do 26 let, út, pá 14.30-18.00 hod., 
st, čt,16.00-20.00 hod 

Nealkodiskotéky od 14 let: 11. a 25. 9. od 19.00 do 23.00 hod.

Sobotní akce pro mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci,
pro děti od 11 do 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci

Ve šk. roce 2009/2010 budou opět probíhat zájmové kroužky.
Veškeré informace a přihlášky obdržíte na recepci klubu.
Kroužky: Rukodělný pro děvčata, Kouzelnický, Keramika, Hra na
bicí, Modelář, Malá kopaná, Baskytara 

Rodiče s dětmi do 6 let: 
úterý 8.30 - 11.30 hod.
středa 8.30 - 11.30 hod.

V klubu je možné zahrát si stolní tenis, kalčo, kulečník, elektro-
nické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení a ne-
alkoholické nápoje.
Pro dospělé: nedělní kavárna, malá kopaná, sbor, cvičení pro 
ženy, volejbal - viz nástěnky.

FESTIVAL POD VĚŽÍ - 18. - 20. 9 

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín

Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež T klub 

(sociální služba) 

Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů.
Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy. 
Zavírací dny 7. a 28. 9. 

T klub Pod Stráněmi (9 až 12 let)
kontaktní osoba Bc. Hana Tománková, tel. 577 011 947
Možnost využít herny: horolezecká stěna, šipky, fotbálek, stol-
ní tenis, knihovna, výtvarné potřeby, hudební nástroje.
Dílny: zahájení v říjnu, aktuální informace na www.unko.cz 
Provozní doba: úterý-čtvrtek: 14.00-18.00 hod.
pátek (změna!): 13.00 - 18.00 hod. 

Zář í  v  ku l tu ře
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Klubové večery: 
17. 9. Naše-Vaše Téčko
24. 9. Malování na sklo 

T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba Jitka Masařová, tel. 739 309 419
Dílny: zahájení v říjnu, aktuální informace na www.unko.cz 
Provozní doba:
Pondělí-čtvrtek: 15.00-20.00 hodin
Pátek 14.00-18.00 hodin

Klubové večery:
3. 9. Turnaj ve stolním fotbálku

10. 9. Pod vlivem? To zvládnu!
17. 9. Tvoříme z keramiky 
24. 9. Alkohol ve filmu

DOMINO
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
Kolektivní dům - Mraveniště - prostory v centru města, 
tel.: 739 866 556
Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844
Zápis na nový školní rok 2009/2010 probíhá do 11. 9. Přihlášky
telefonicky, osobně nebo online na webu. Jednotlivé aktivity za-
hajují svou činnost v týdnu od 14. 9.

Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolekti-
vu v RMC na Jižních Svazích - pondělí až pátek v čase od 8.00
do 18.00 hod. Výchovný a zájmový program, pobyt venku, odpo-
činek. 
Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim. O děti pečují zkušení pe-
dagogové s praxí. Omezený počet míst. Nutnost telefonicky ob-
jednat tel. 577 218 708, 739 866 556.
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí - rodiče s dětmi 
od 1 do 3 let 
Žížalky - taneční, pohybová a dramatická výuka pro rodiče 
a děti
Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat od 6 týdnů
Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší od 2 let
Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od 
1 roku
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka
Romana Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Herna v Mraveništi

Narozeninová párty - chcete oslavit narozeniny svého dítěte
a pozvat jeho kamarády do velkého prostoru a vybavené herny?
Nabízíme vám prostory Mraveniště, animační program, možnost
zajištění občerstvení, nutno si předem domluvit termín!

Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu

Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

Den otevřených dveří ve všech našich aktivitách se uskuteční
v termínu od 2. 9. do 11. 9.

Taneční škola DOMINO, tel.: 737 622 142
Taneční kurzy pro děti od 3 let a mládež do 18 let (hip hop, dis-
ko dance, free style, pohybová a taneční výchova pro nejmenší
děti...). Děti jsou do tanečních kurzů rozdělovány podle věku
a tanečního zaměření.

D chilli - Profi Dance - taneční skupina pro mladé od 13 let 
a výše.

D dance - kurz moderních tanců pro dospělé.

Dětský klub DOMINO - MRAVENIŠTĚ,
tel.: 739 141 082
Centrum volnočasových aktivit DOMINO
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: 
Správňáci - sportovní klub pro kluky, Floorbal, Zobáček - hra
na flétnu - program zdravé pískání, zdravé dýchání, Keramika -
keramický kroužek, Pastelka - výtvarný kroužek pro děti, PC
klub - počítačový kroužek pro kluky a holky, Předškoláček -
s využitím Montessori pedagogiky - všeobecná příprava na vstup
do školy pro děti od 4 let.

Klub Mraveniště - určený pro děti školního věku. Děti si mohou
přijít zahrát stolní hry, pobavit se s kamarády, udělat si domácí
úkoly... 
Každý pracovní den v době od 12 do 15 hodin.

CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,

tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz

Kancelář:
Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16, 
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní poradna, porad-
na přirozeného plánování rodičovství 

Kluby maminek od 9.00 do 11.00 hod.
Klub maminek Zlín - každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na
Divadelní 6
3. 9. Co nového nás čeká v klubu maminek? 
10. 9. Jak se daří maminkám na mateřské?
17. 9. Povídání o bylinkách a jejich používání (beseda) 
24. 9. Hrátky s dětmi s D. Orsavovou
Klub maminek Štípa - domek Na Čalovém u vchodu do ZŠ, úte-
rý v 9.00 h, tel. 739 561 136
Klub maminek Velíková - v budově staré školy ve Velíkové, kaž-
dé pondělí v 9.00 hod.

Motoráček - od 15. 9. - psychomotorický kurz pro děti od naro-
zení do předškolního věku. Obsahuje 6 na sebe navazujících blo-
ků po šesti lekcích pod vedením dětské psycholožky PhDr. D.
Krčmové. Bude probíhat 1x týdně v úterý dopoledne a středu od-
poledne. Cena 400 Kč.
Sedmikrásek - od 14. 9. - cvičení rodičů s dětmi v Orlovně; 
v po a st. dopol., ve čt. odpol. 
MiniSedmikrásek - od 18. 9. - kroužek pro maminky s dětmi od
prvních krůčků. Vždy v pátek 10.00 - 11.00 h v Orlovně 
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy - tělocvična 9. ZŠ, 
Štefánikova, úterý 18.00-19.00 hod.
Kurz aktivního rodičovství - od 9. 10. - je určen rodičům na ro-
dičovské dovolené. Během osmi pátečních dopolední se vám po-
kusíme nabídnout nestandardní pohled na rodičovství a sebe sa-
ma. Setkání vedou vyškolení lektoři a to většinou zážitkovou
formou. Hlídání a program pro děti zajištěn. 
Motivační kurz - od 2. 10. - je určen ženám, jež ukončily či
ukončí rodičovskou dovolenou. Kurz se skládá z teoretické části
a praktické výuky práce na PC. Vždy 2 x týdně v pondělí a pátek
dopoledne po dobu 10 týdnů. Povedou ho profesionální pracov-
níci a vyškolení lektoři. Oba kurzy jsou financovány ESF a nabí-
zíme je zdarma. 
Hravé zdravé masáže - od 7. 9. - kurz je atypický básničkami,
které masáž doprovázejí, což ji zpřístupní dítěti a zlepší koncent-
raci masírujícího. Od 16.00 hodin.; 8 - 9 lekcí; lektor Z. Zaha-
rowska; cena 650 Kč (kurzovné, materiál pro účastníky, dvd
s masážemi).
Břišní tance pro těhotné - od 11. 9. - od 17.30 do 18.40 hod.
v sále Centra pro rodinu. Celkem 10 lekcí. Cena kurzu 500 Kč.
Možnost hlídání dětí. 
Exercicie pro ženy na Velehradě s MUDr. Krausovou. Termín
konání: 8. - 13. 9. 
Víkend pro tatínky s dětmi aneb Tatinec: na Bystřičkách od
18. do 20. 9., více na našich webových stránkách.
Kurz pro nastávající rodiče - cyklus pěti setkání pro páry i jed-
notlivce těhotenství, porod, kojení a péče o dítě, manželské vzta-
hy po příchodu dítěte... Začátek v průběhu září.

INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí 

a mládeže
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín

www.slunecnice.us, izap@volny.cz, 
tel.: 577 019 912, 577 434 602

Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice. V čase od 14.00 do 17.00 hod. 
Přijďte si vyrobit dárkový předmět do našich chráněných dílen.

1. 9. Stromečky štěstí
8. 9. Keramika

15. 9. Věnce a květináče hojnosti
22. 9. Stromečky štěstí
29. 9. Keramika

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Zahrada pro maminky s dětmi, internet, WIFI připojení - zdarma
pro hosty kavárny.
Kontakt: tel. 776 391 599
Pondělí 14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek 10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno 

Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
- úterý a čtvrtek dle telefonické objednávky.
Kontakt: tel. 777 074 286

RODINA
Chráněná dílna kadeřnictví
V provozu pondělí až čtvrtek dle telefonické objednávky.
Kontakt: tel. 776 853 144, 725 790 888

Sociální služba - Centrum denních služeb
Otevřeno v běžném celotýdenním provozu.

BABY CLUB NEKKY
www.nekky.cz, e-mail: info@nekky.cz

Centrum I. Městské lázně Zlín, tel. 736 520 409
- kurzy cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců
- kurzy cvičení pro děti od 3 let
- kurzy péče o dítě pro těhotné maminky
- miniškolička

Centrum II. Valachův žleb 5371, Zlín, tel. 736 520 494
Na září připravujeme přednášky o výživě s dětskou lékařkou,
kurzy první pomoci, mami trh, pravidelnou volnou hernu.

DĚTSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Ševcovská 3350/8, Zlín, www.beruskazlin.cz, 

tel.: 739 066 167

Herna pro děti, hlídání dětí, cvičení rodičů s dětmi, narozenino-
vé párty.

Nové Dětské centrum - Jižní Svahy-Podlesí IV
Miniškolka (každý den), výtvarné, hudební a taneční kroužky.

TVOŘIVÉ ČTVRTKY PRO MAMINKY S DĚTMI
Golf-O-Rama, Pančava 131, Zlín-Příluky, www.golforama.cz,

tel: 577 018 323

Program probíhá vždy mezi 10.00 - 12.00 hod. Děti mohou tvořit
s maminkami nebo pro ně bude připravené hlídání

3. 9. Vzpomínka na prázdniny - odlévání mušlí ze sádry
10. 9. Každý máme kamaráda - výroba přáníček pro kamarády
17. 9. Babí léto - výroba lucerniček a tykadel
24. 9. Podzim - podzimní prostírání, obtiskování listů

Rodinné víkendy od 10.00 hod.
5. -   6. 9. Hurá zpátky do školy - zábavný víkend aneb "sbo-

hem prázdninám"
12. - 13. 9. Tátové se osvědčili - opět si tátové mohou zařádit ja-

ko malí
19. - 20. 9. Vítáme podzim - přijďte v obleku broučka s lucernič-

kou. Pochod broučků
26. - 27. 9. Turnaj v minigolfu - Kdo z koho

AGENTURA SEPTEMBER
Třída T. Bati 190, 760 01 Zlín

tel.: 576 114 529, www.september.cz, september@zlin.cz 

Upozornění: kancelář se přestěhovala do budovy Archy ze stra-
ny parkoviště pod kostelem. 

PŘIPRAVUJEME 
5. 10. v 19.00 hod. 
Geraldine Aron: Můj báječný rozvod 
Skvělá Eliška Balzerová exceluje v 18 rolích úžasné komedie vě-
nované všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Academia cent-
rum UTB Zlín

19. 10. v 19.00 hod. 
Rob Backer: Caveman 
Vynikající One man show "Obhajoba jeskynního muže" v podání
Honzy Holíka představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi
muži a ženami. Malá scéna Zlín 

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

25. 11. v 19.00 hod. 
Karel Plíhal - koncert 
Koncert jednoho z nejlepších folkařů na české hudební scéně,
skvělého kytaristy, autora a multiinstrumentalisty. 
Academia centrum UTB Zlín

PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 420, 777 701 590

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com, 
benesova@pragokoncert.com

27. 9. 18.00 hod. Paganfest - Korpiklaani (Fin), Unleashed
(Swe), Die Apokalyptischen Reiter (Ger), Alestorm (UK), Ex Deo

AGENTURY
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(Ita), Swashbuckle (USA) - temné mraky už se začaly zas poma-
lu houfovat, aby mohla v září propuknout další velká bouře
všech pohanských duší! PAGANFEST se vrací do Zlína, Masters
Of Rock Café

PŘIPRAVUJEME:
4. 10. Michalova brnkačka - Nové představení populárního dět-
ského umělce Michala Nesvadby , Luhačovice - KD Elektra 

8. 10. Pentagram (USA), Trouble (USA), Syrach (Nor) - Doom-
metalové legendy na společném turné, Masters Of Rock Café

9. 10. Františkovo čarování s Majdou 
- Majda a František z Kouzelné školky, Uh. Brod - DK 

14. 10. 19.30 Acoustic Tour Miro Žbirka 2009
Miro Žbirka chystá historicky první akustické turné v kariéře!
Zazní největší hity jako Co bolí to přebolí, Denisa, Atlantída,
Biely kvet, Mám rád a spousta dalších. Host: zpěvačka Martha,
Velké Kino Zlín 

17. 10. Amorphis (Fin) - jediný, exklusivní koncert pohádko-
vých death/metalistů v rámci svého "Forging the Europe Tour
2009" v ČR, Masters Of Rock Café

24. 10. Epica (Nl) - Populární Gothic-metalová kapela s krásnou
Simone Simons v čele představí novou desku, Masters Of Rock
Café

13. 11. SONATA ARCTICA (Fin), Masters Of Rock Café

19. 11. Galakoncert Heleny Vondráčkové, hala Euronics (dří-
ve Novesta)

20. 11. UFO (UK), Masters Of Rock Café

28.11. Zimní Masters of Rock 2009, hala Euronics (dříve
Novesta)

AGENTURA FOTOŇ 
Smetanova 539, Malenovice 

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

PŘIPRAVUJEME: 
21. 10. v 19.00 hod. Žalman a spol. 
Koncertní program jednoho z nejoblíbenějších písničkářů z již-
ních Čech přináší průřez tvorbou Pavla Lohonky Žalmana včetně
nových písní, to vše v podmanivém zvuku s kapelou Devítka.
Kino Květen Malenovice

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

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

12. 9. 15.00 hod. Tři pohádky s písničkou 
- divadelní představení pro děti
Divadlo Pohádka Praha uvádí pohádkové leporelo složené z pří-
běhů - O dvou chroustech, O zmrzlém králi a O Poštovském pa-
náčkovi - a plné písniček.

19. 9. 9.00 - 13.00 hod. Hobby/exotika 
- zlínské terarijní trhy - hadi, ještěři, želvy, ale i orchideje, kak-
tusy, masožravé rostliny atd. - to vše bude k vidění na terarijních
trzích, včetně možnosti zakoupení odborné literatury. 

21. 9. 19.00 hod. Rychlé šípy (Jaroslav Foglar) 
Slovácké Divadlo Uherské Hradiště
- nenechte si ujít nejúspěšnější divadelní komedii v historii
Slováckého Divadla

27. 9. 18.00 hod. Paganfest - Korpiklaani (Fin), Unleashed
(Swe), Die Apokalyptischen Reiter (Ger), Alestorm (Uk), Ex Deo
(Ita), Swashbuckle (USA)

PŘIPRAVUJEME: 
10. 10. Divadelní představení pro děti - Radovanovy radovánky
13. 10. Ladies párty - THE RANGERS - erotická show pro dámy
17. 10. Amorphis (FIN) + special guests
21. 10. Miroslav Donutil - Cestou necestou
23. 10. Vypsaná Fixa
24. 10. Epica (NL)

AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432, Zlín, tel. 577 218 849

6. 9. Čechomor - Holešov - zámecká zahrada 

6. 10. Lucie Bílá - Velké kino, Zlín 

13. 11 Ondřej Havelka - Velké kino

16. 11. NO NAME - Valašské Klobouky 

KLUB SENIORŮ U MAJÁKU 

Po - zdravotní cvičení, od 17.00 hod. 
St - turistický kroužek (instrukce ve vitríně)

- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod. 
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do
knihy v klubu)
Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování
knih a další činnost dle domluvy. 
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod. 

DŮM SENIORŮ 
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411, 

e-mail: j.vranova@karneval.cz

Po a čt - jazykové kurzy němčina a angličtina, út a čt - cvičení
pro ženy, čt - ruční práce

9. 9. Receptář - knihovna
16. 9. Hudební odpoledne - Knihovna Fr. Bartoše
23. 9. Receptář - knihovna
Připravujeme zájezd - památky Olomouce 

KLUB SENIORŮ 
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13.00 - 17.00 hod.

Pondělí - pěvecký kroužek mužů od 13.00 hod., pěvecký
kroužek žen od 14.00 hod. 

Úterý - angličtina 9.45 hod., taneční kroužek žen od 12.00
hod., petanqe od 14.00 hod., vycházka turistického
kroužku (sraz v 13.30 hod. na zastávce u podchodu
u Svitu)

Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k posle-
chu a zpěvu hraje vlastní kapela)

- ruština od 9.00 hod. 
Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, taroky, šachy (od

14.00 hod.)
Pátek - francouzština v 9.00 hod.
Taneční odpoledne v hotelu Moskva 6. a 20. 9. Akce začína-
jí od 14 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Malenovice, Mlýnská ul.

Pravidelná setkání v pondělí a ve čtvrtek od 13 hodin (aktuality,
relaxační cvičení, internet, kultura, šipky, karty, společná zába-
va, plánované akce). 
Pondělí až sobota od 9.00 do 12.00 hod. stolní tenis. 
Karty muži - každou středu od 14.00 hodin. 
Šachy v úterý a ve čtvrtek od 17.00 hodin. 

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

8. 9. 17 - 21 hodin
Večer deskových her
Nejnovější hry, ale také klasiky jako např. Carcassonne,
Osadníky z Katanu apod. Jsou vítány všechny věkové kategorie.
Vstupné 30 Kč

25. 9. 18 -19 hodin
1. Informativní schůzka zájemců o kroužek mladých astro-
nomů
Zveme všechny zájemce (od 11 let výše; horní hranice je omeze-
na tím, do kdy se kdo cítí mladý) o astronomii. V průběhu roku
se dozvíte více o Sluneční soustavě, hvězdách, galaxiích i vesmí-
ru, naučíte se znát souhvězdí, používat dalekohledy...

25. 9. od 20 do 24 hodin
Evropská noc vědců 2009
Krátké pořady a ukázky vědeckého pozorování ukazující, jak
i v amatérských podmínkách lze přispět k vědeckému poznání
vesmíru. Vstup zdarma

28. 9. v 19 hodin
Přednáška M. Ivanové Komety - hvězdní poslové
Jak se po staletí vyvíjely představy o kometách až po současné
názory a poznatky. Vstupné 40 Kč

VÝSTAVY:
Ing. Zbyšek Čižmař - Etiopie
Soubor velkoplošných fotografií zobrazující reálný život současné
Etiopie. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 5. 9. v 17 hodin
a je na ni vstup volný. Výstava potrvá do 1. 10.

HVĚZDÁRNA ZLÍN

SENIOŘI
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pon-
dělí, středu a pátek od 20 do 22 hodin. Pozorování mimo uvede-
né dny pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč

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

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

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

Škola nabízí výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance.
V průběhu těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními
variacemi na arabské rytmy, ale také se naučit jednoduché
a efektní choreografie. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové ka-
tegorie a všechny typy postav. První hodina je zdarma.
Otvíráme nové kurzy pro dospělé a děti začátečnice, počet míst
omezen.
Dospělí - pondělí 18.00 hod., úterý 19.15 hod., středa 16.30
hod., 
Děti - středa 15.00 hod. 
Kurzy pro mírně pokročilé a pokročilé dle rozvrhu.

FARÍDAH
faridah.dance@seznam.cz, tel. 777 319 447, 

www.faridah.cz, www.aphrodite.cz

Orientální tanečnice a lektorka, zakladatelka Belly Dance Group
Aphrodité otevírá kurz orientálního tance pro holčičky začátečni-
ce od 5 do 12 let v zrcadlovém sále sportcentra K2 Vršava, ko-
nečná trolejbusu č.4. S sebou pohodlné oblečení a ponožky či ta-
neční piškoty.
Ukázková lekce zdarma proběhne 7. 9. ve 14.00 hod.

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

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

Výuka jednotlivých stylů orientálního tance - klasický egyptský
styl "raks sharqi"; turecký styl, indický moderní tanec Bollywood;
Tribal styl, orientální tanec s nádechem španělských rytmů...
a mnoho dalšího v jednotlivých kurzech pro mírně pokročilé
a pokročilé.

1. 9. v 18.00 hod. Ukázková hodina orientálního tance ve Zlíně
pro začátečnice zdarma 

4. 9. v 17.00 hod. Ukázková hodina jazzového tance ve Zlíně
(Eva Nejedlá) zdarma

4. 9. v 19.00 hod. Ukázková hodina orientálního tance pro za-
čátečnice zdarma

14. 9. v 16.20 hod. Ukázková hodina orientálního tance v otro-
kovické Besedě (zrcadlový sál) pro začátečni-
ce zdarma 

22. 9. v 15.30 hod. Kurz orientálního tance ve Zlíně pro holčičky
- začátečnice

22. 9. v 17.30 hod. Informační schůzka pro všechny zájemce
o orientální tanec na Orlovně (Vizovice)

Na všech ukázkových hodinách je potřeba si rezervovat místo!

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN MANŽELŮ FELCMANOVÝCH 
Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy, Prštné, Louky 

www.tkfortuna.cz 
a na tel. 608 831 203, 776 771 323, 

radek.felcman@tkfortuna.cz

ZÁPIS PRO TANEČNÍ SEZÓNU 2009/2010 

Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci i pokročilí)

Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní 
společenský tanec. Profesionální vedení.

Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
Přihlášky, informace denně v DK Zlín

tel.: 777 283 877, 775 141 123, 
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

Taneční podzim 2009
Zápis od 2. do 30. září od 12.00 do 16.30 hod. v DK Zlín

TANEČNÍ ŠKOLY

Zá ř í  v  ku l tu ře
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Zář í  v  ku l tu ře
Základní, pokračovací, speciálky 
Kurzy pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tan-
ců, novinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny), stolování, etiketa
v praxi (skupinové slevy). Slevové kupony na oblečení pro naše
žáky
Kurzy pro základní školy - předtaneční výchova 
Kurzy pro děti 7 - 14 let, taneční, pohybové, HIP-HOP, 
mažoretková skupina od 4 let 
Kurzy pro dospělé - základní - pokračovací, věk nerozhoduje,
bez obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli 
Kroužek společenských tanců - kluci a holky 8 - 14 let 
Salsa - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad. pro všech-
ny věkové kategorie - základní a pokračovací
Dámský klub - nemáte tanečníka? Nevadí! Přijďte se bavit s ka-
marádkami. Různé žánry, na věku nezáleží 
D.C.C. - Dance Clip Club, kurzy tanečních videoklipů pro děti
a mládež od 8 do 17 let. Hip-Hop, Street Dance 

STUDIO ŠPANĚLSKÉHO FLAMENKA 
Tel. 602 184 594 nebo www.studiogemini.cz

Nové kurzy pro začátečníky začínají v září - vždy v pondělí od
17.30 nebo 19.00 hodin. Tancuje se sólově a věk není rozhodují-
cí.
Flamenko podporuje hrdé držení těla a dokonale procvičí koordi-
naci.
Ostatní kurzy probíhají od září v zavedených termínech.

TANEČNÍ ŠKOLA APHRODITE 
Jasmina - Jitka Svobodová, tel. 776 009 097, 
info@jasminatanec.cz, www.jasminatanec.cz

Nový kurz orientálního tance s Jasminou - ukázková hodina
zdarma pro začátečnice proběhne v pátek 18. 9. v 17.30 hod.
v Domě kultury Gahurova 5265, místnost č. 230. Tanec není
omezen věkem ani postavou, léčí smutek, dodává energii, uvol-
ňuje krční a bederní páteř, napomáhá zpevnění vnitřního sval-
stva, vede k úspěšnému otěhotnění a lečení inkontinence, for-
muje ženskou postavu a posiluje sebevědomí.

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

V červnu byla otevřena již šestá průchozí expozice v areálu zoo -
voliéra supů a mangust. Další novinky přivítají hlavně nejmenší
návštěvníci. Dětský koutek u restaurace Farma u Koaly se pod-
statně rozšířil, v jeho blízkosti vzniklo lanové centrum. Do
Lanáčku můžete zavítat každý den a jednotné vstupné stojí 50 Kč.
Zpestřila se i nabídka občerstvení. Poblíž restaurace Farma
u Koaly vznikla první cukrárna v areálu zoo, pojmenovaná Café
bar Kookaburra, a také stylový grilbar.
Ze zvířecích novinek je největším lákadlem trojice mláďat tygrů
ussurijských. I když se svou matkou Tanjou stále zůstávají
v chovatelském zázemí, návštěvníci je mohou pozorovat na LCD
televizi umístěné v přístřešku u expozice.

Otevírací doba v září 
Areál zoo: 8.30 - 18.00 hod., pokladna: 8.30 - 17.30 hod. 
Zámek Lešná: všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 16.00 hod., so-
boty, neděle, svátky: 9.00 - 16.00 hod. 
Vstupné: 
dospělí 100 Kč, studenti, důchodci 90 Kč a děti 80 Kč

Ke vstupu do zahrady můžete i během měsíce září využít jak
hlavní i sezónní vstup.

Komentovaná krmení u vybraných expozic se řídí dle daného
časového harmonogramu, každý zářijový víkend a o státních
svátcích. Jejich přesný rozvrh i vše ostatní na webových strán-
kách.

KULTURNÍ PROGRAMY:
20. 9. Den sponzorů
Již počtvrté proběhne v neděli 20. září setkání sponzorů a přátel
zlínské zoologické zahrady. Pro všechny pozvané bude připraven
doprovodný program.

25. 9. Večerní lampiónové prohlídky
Do zoo můžete zavítat zcela výjimečně i po zavírací době a poznat
tak její tajemnou noční tvář. Ti, co si zapomenou vzít lampion, si
budou moci celou lampionovou soupravu zakoupit při vstupu do
zoo. Večerní prohlídky proběhnou i v říjnu, a to 2. a 9.10.

ČLOVĚČE, POJĎ SI HRÁT 
Na neděli 6. září na prostranství před hradem v Malenovicích

POZVÁNKY

ZOO ZLÍN

připravili zlínští Skauti prezentační akci. Od 13.00 hodin zde bu-
de pro rodiny s dětmi připraven bohatý program s písničkami,
hlavolamy a dalšími zábavnými hrami. Děti se mohou zúčastnit
soutěže a vyzkoušet si skautské dovednosti, v rámci doprovod-
ného programu vystoupí orientální tanečnice, kouzelník s balon-
ky a další. Každý si bude moci v upomínku odnést malý ručně
vyrobený dáreček. Kontakt: www.orjzlin.spicka.cz

TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU 
Ve dnech 13. a 27. 9. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Odpoledne s tancem začíná od
15.00 do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem
Františákem. 

KLUBOVÁ STŘEDA ABŠ
První Klubovou středu po letních prázdninách připravil Klub ab-
solventů Baťovy školy práce na 2. září. O tom, co ukrývají baťov-
ské archivy, bude hovořit dlouholetý pracovník Moravského zem-
ského archivu Vladimír Štroblík, který připomene zejména
dceřiné společnosti firmy Baťa budované ve zlínské průmyslové
aglomeraci. Začátek jako obvykle v 16 hodin ve Zlíně, ve vile
Tomáše Bati.

VÝROČNÍ KONCERT KAPELY F-DUR JAZZBAND
V letošním roce oslaví zlínská 13členná formace špičkových hu-
debníků ze Zlína jazzrocková kapela F-dur významné jubileum
15 let své existence. Slavnostní výroční koncert se uskuteční
v sále Malé scény ve Zlíně dne 10. října od 19 hodin. Při této pří-
ležitosti pokřtí F-dur své nové CD, jež natočila ve studiu zlínské-
ho Městského divadla. www.fdur.cz

ROCKOVÉ BABÍ LÉTO
5. 9. od 16 do 24 hodin v malenovickém podhradí, areál VLW -
vstupné 129 Kč (Oldřich Veselý & E-band, Vlasta Třešňák,
Synkopy 61, Victoria Regia, Blue Sugar).
O přestávkách gruntovní rock ze zásob lp/cd Zlínského hudeb-
ního klubu+ dětské odpoledne, malůvky, ozdůbky
Kontakt: www.hklub.cz a www.vlw.cz 

BEATLES - ABBEY ROAD - 40 LET 
Poslechový pořad Jaromíra Merhauta se koná 29. 9. v kavárně
Modus od 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Jedno z nejvýznamněj-
ších hudebních děl 20. století se koncem září 2009 "dožívá" čty-
řiceti let. Současně se objeví nově remasterované verze i dalších
alb Beatles.
Více informací a rezervace na www.hklub.cz 

LOGOS 
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka, 
tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zemanova@unko.cz 

Poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče (sociální 
služba).
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneuží-
vání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi
s ADHD. 
Konzultace jsou poskytovány zdarma. 
Aktuální informace o skupinách pro děti s ADHD a setkání rodi-
čů na www.unko.cz. 

PORADNA PRO RODINU, 
MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY ZLÍN 

U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, e-mail:
poradna.zlin@volny.cz, www.poradnazlin.cz 

• Poskytuje bezplatné psychologické, sociální a právní pora-
denství, psychoterapii a další odborné služby manželům
a partnerům, rodinám i jednotlivcům při řešení jejich psychic-
kých a vztahových problémů, krizí a jiných nepříznivých soci-
álních situací. 

• Připravuje kurz rozvoje osobnosti "Cesty k lidem" pro mládež ve
věku 15 - 20 let, začíná se v říjnu 2009, více na www.poradna
zlin.cz.

• Dále nabízí rodinné mediace - neformální metodu rychlého
a mimosoudního řešení konfliktů, například v rozvodových
a porozvodových situacích, při dohodách o výchově dětí apod.
Objednat se lze telefonicky, e-mailem.

INTERVENČNÍ CENTRUM 
U Náhonu 5208, tel. 577 018 265, 774 405 682, 
e-mail: ic.zlin@seznam.cz, www.poradnazlin.cz 

Poskytuje bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy násil-
ným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi
žije ve společném obydlí (tedy domácím násilím).

PORADNY

MASÉRSKÉ SLUŽBY 
Masáže lymfatické, klasické, relaxační, aromatické - prodej před-
platenek a dárkových poukazů. Poradenství - astrologie, nume-
rologie, výklad karet
Kontakt: Milena Kubáčová, tel.737 674 898, e-mail: milena.ku-
bacova@seznam.cz, budova Barli - I. patro, Mostní 138, Zlín

SÍLA POZITIVNÍHO MYŠLENÍ 
Zlínský klub Vědomí srdce zve na přednášku Aleny Bednářové
s názvem Síla pozitivního myšlení. Přednáška se uskuteční 
v pátek 4. 9. od 17.30 do 19.30 hodin v kavárně Slunečnice, 
tř. T. Bati 1276 Zlín (II. Morýsův dům). 
Vstupné 100 Kč, důchodci a studenti 50 Kč. 

KINEZIOLOGIE ZLÍN JANA KOČENDOVÁ
Kineziologie je jemná a účinná metoda, která řeší problémy sou-
časné, minulé i budoucí a to metodou one brain, neboli metodou
ideálního fungování mozku jako celku.
Kineziologie pomáhá při bolestech hlavy, zad, migrénách, fobiích,
alergiích, podrážděnosti, poruchách spánku, nadváze, obezitě
a závislostech. Rovněž pomáhá dětem při problémech s učením,
čtením, psaním, počítáním, při agresivitě...
Kontakt: tel. 603 982 937, www.kineziologiezlin.cz

OZNÁMENÍ 
SPCCH ZO VERTEBRO oznamuje svým členům, že členské set-
kání se koná 22. 9. od 15.30 hod. v Domě seniorů na Podhoří.
Přednáška na téma Protipožární prevence". 

NADACE HNUTÍ GRÁLU 
Kruh Zlín pořádá 17. 9. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu ve-
řejnou přednášku Svoboda a zodpovědnost - hledání cesty k do-
sažení vnitřní svobody. 
Přednáší ing. J. Zubatý. 

MASÁŽE
Masáže lymfatické, rekondiční, sportovní, indická-antistresová
masáž, anticelulitidová, medová, čokoládová. Nyní v měsíci záři
10% sleva.
Kontakt: Studio FELICITA, Vodní 5178, tel. 723 002 924

KNIHOVNA KŘESŤANSKÉ LITERATURY
Knihovna nabízí čtenářům tituly z nejrůznějších oblastí (duchov-
ní, o zdraví, mezilidských vztazích, výchově a pro děti) každou
středu od 14 do 17 hod.
Kontakt: modlitebna CASD, Tyršova 1108, Malenovice, seznam
knih k vypůjčení na www.casd.cz/zlin

ANGELICA STUDIO
15. 9. MUDr. Pavel Šácha - Diagnoza funkční medicíny - graf
DFM a jeho vyhodnocení.
17. 9. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na pří-
stroji Oberon Titainium Profesionál. V celostní medicíně patří ta-
to diagnostika k nejmodernějším.
24. 9. Karel Reidl - Diagnostika karmy - odstraňování dušev-
ních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy.
Detoxikační programy.
Masáže klasické, relaxační a aromatické 
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré čínské
a tibetské medicíny. 
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad firmou
Kuchyně LOŠÁK, 2. patro), tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muz-
na@o2active.cz

KLUB PARKINSON 
Zlínský klub Parkinson oslaví 7 let své existence přednáškou na
téma Parkinsonova nemoc a zdravá výživa. Přednáška se koná
25. 9. v 15 hodin. Dům seniorů a zdrav. postižených Sv. Čecha
516, Zlín.

MASÁŽE ZLÍN - CENTRUM ZDRAVÉ PÁTEŘE
Zkušený nevidomý masér Ondřej Dvorský nabízí klasické masá-
že, sportovní a rekondiční masáže, reflexní masáže, reflexní tera-
pii mikrosystému plosky nohy a shiatsu.
Kontakt: Růmy 5470, Zlín, tel. 776 016 493, e-mail: slepou-
sek@tiscali.cz, www.masazedvorsky.estranky.cz. Provozovna se
nachází v prostorách tenisové haly. 

SPCCH ZO DIA 
9. 9. Přednáška MUDr. Melicharové z centra bolesti BN Zlín. 
2. 9. Schůzka výboru - Real-Centroprojekt od 15.30 hodin. 

KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA 
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 15. 9. od
16.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 315 B.
Uvedení pro nové zájemce vždy od 15.45 hod. 
Kontakt: 
Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

RŮZNÉ
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kojenosti zákazníků vodáren vyplynulo,
že 83 % respondentů na Moravě používá
vodu z kohoutku na pití. Jedná se o čtyř-
procentní nárůst oproti loňskému prů-
zkumu. V anketách, které provedli žáci
základních škol v rámci projektů "Jakou
vodu piješ?", se také ukázalo, že lidé do-
ma vodu z kohoutku pijí, ale ostýchali by
se ji nabídnout návštěvě. Nyní ale voda
z kohoutku přichází do módy. Balenou
pitnou vodu pokládá stále více lidí za do-
cela zbytečný luxus a upřednostňuje vo-
du z vodovodního kohoutku. Společnost

Veolia, jejíž součástí je i MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. - Váš dodavatel vodo-
hospodářských služeb - se snaží zavést
karafy na vodu z kohoutku zpět do res-
taurací. Jak uvedla mluvčí společnost
Helena Koutná, voda z kohoutku v regio-
nu je velmi kvalitní, jde o nejkontrolova-
nější potravinu na trhu, protože voda z ko-
houtku prochází desítkami kontrol, než se
dostane ke spotřebiteli. Akreditované la-
boratoře v Olomouci, Prostějově a Zlíně
ročně provedou přes 150 tisíc analýz. 

Gastronomické podniky, které začnou
vodu z kohoutku servírovat, získají od vo-
dáren originální designové karafy na vo-
du, jejichž návrh je dílem proslulého čes-
kého designéra Daniela Piršče. Získají
také informační a propagační materiály
a mediální podporu. "Chceme vytvořit on-
line mapu restaurací, které se k projektu
připojí, a podniky mohou získat i speciál-
ní nálepku," říká Helena Koutná. V sou-
časné době proto zjišťujeme, které restau-
race a kavárny by měly o zapojení do této
kampaně zájem. V září by již mohly být
k dispozici první výsledky spolupráce
a během podzimu mohou zákazníci najít
první karafy v restauracích. "Restaurace
však musí splňovat jistou kvalitu vnitř-
ních rozvodů, aby mohly do projektu
vstoupit. Ty totiž mohou ovlivnit chuťové
vlastnosti vody," upozornila Koutná. 

Restaurace se mohou přihlásit a zaslat
své údaje na mail: koutna@smv.cz. 

Více o projektu na: 
http://www.smv.cz/dejte-si-kohoutko-

vou.html 

VODA Z KOHOUTKU MÍŘÍ DO RESTAURACÍ V KRÁSNÝCH KARAFÁCH 

PODĚKOVÁNÍ
Těsně před letošními prázdninami se mi podařil

"husarský kousek". Při vybírání vyšší částky peněz
z bankomatu jsem "klábosila" se spolupracovnicí.
Poté, co bankomat provedl požadovanou operaci,
jsem si odebrala kartu, ne však peníze. Druhý den
mi telefonovala zaměstnankyně České spořitelny,
zda jsem vybírala peníze. V tu chvíli mi vše došlo.
Naštěstí šel kolem poctivý člověk, herec Městského
divadla ve Zlíně p. Radovan Král, který si hotovos-
ti všimnul a zavolal policii. Díky němu jsem o své
peníze nepřišla a moc mu za to děkuji.

Jana Pobořilová

PPííššeettee  nnáámm......

Na sklonku léta a počátku podzimu se všem
lidem opět otevírá jedna z největších divadel-
ních scén v České republice - Městské divadlo
Zlín. Po ještě předsezonních zájezdech na hrad
Brumov s oblíbenou Baladou pro banditu a do
Lázeňského divadla v Luhačovicích s nezapo-
menutelnou Madam Piaf divadelníci slavnostně
zahájí 64. sezonu 2009/2010 v sobotu 12. září
představením v režii Jana Jirků Švejk, který
měl premiéru na konci června.

Hned následující den je pak pro děti a jejich ro-
diče připravena česká premiéra nové pohádky Jak
šlo vejce na vandr, jejímž režisérem je Pavel
Gejguš.

Fanoušci zlínské Maryši stejně jako ti, kteří to-
to představení nestihli ještě zhlédnout, si jistě ne-
nechají ujít držitelku Ceny Thálie 2008 Petru
Hřebíčkovou. Ta bude v roli Maryši opět k vidění
v pátek 25. září. Mezi zářijovými hosty se blýskne
Radošinské naivné divadlo Bratislava, jež se 
pro velký úspěch na květnovém festivalu Setkání
- Stretnutie vrací na zlínská prkna s inscena-
cí Niekto to 
rád slovenské
v sobotu 19.
září.

Letos při-
náší zlínská
scéna jednu
velkou perso-
nální novin-
ku: na pra-
covní místo
uměleckého šéfa přijal ředitel divadla Antonín So-
bek Petra Veselého. Ten nastupuje s cílem větší
otevřenosti a vstřícnosti směrem k divákům.
O tom se návštěvníci zlínského divadla mohou
přesvědčit už 17. října, na kdy připravuje s umě-
leckým souborem premiéru hrdinské komedie
o lásce a cti Cyrano z Bergeracu.

Nová sezona nenese podtitul Čas radostných
procitnutí bezdůvodně: věrné příznivce i nové di-
váky chce Městské divadlo potěšit sérií kvalitních
komedií. Po Švejkovi a Cyranovi z Bergeracu čeká
na zlínské publikum ve Velkém sále Sluha dvou
pánů, Mocná Afrodité, Strýček Váňa, Armagedon
na Grbe a Škola základ života. Kromě těchto širo-
kozáběrových témat si přijdou na své i milovníci
menších dramatických tvarů: Studio Z nabídne
inscenace Svobodná Frida Kahlo a Ruské loto,
Divadélko v klubu představení Obraz a Srdce
krásné slivovice plné! Předplatné na nový divadel-
ní rok si zájemci mohou ještě koupit v pokladně,
kde získají i katalog a další informace.

I letos se mohou všichni zapojit do divácké an-
kety Aplaus. Svůj hlas herečce, herci nebo insce-
naci, jež v sezoně 2008/2009 nejvíce zaujaly, mo-
hou dát lidé prostřednictvím hlasovacího lístku
v katalogu předplatného či elektronickou cestou
přes webové stránky divadla www.divadlo.zlin.cz
v sekci Aplaus 2009. Vyhlášení 11. ročníku anke-
ty proběhne při slavnostním zahájení přehlídky
Naráz 10. listopadu. Hana Šmardová, MDZ

Velký dechový orchestr města Zlína re-
prezentoval východomoravskou krajskou
metropoli na dvou hudebních festivalech
v Chorvatsku a Itálii. 

Nejdříve se představil ve dnech 3. - 5.
července v chorvatském Daruvaru, a to
na pozvání zdejšího orchestru, který se
vloni zúčastnil festivalu FEDO 2008 ve
Zlíně. Kromě našeho orchestru se festiva-
lu v Daruvaru zúčastnily také orchestry
z Chorvatska a Maďarska. Sedmdesá-
tičlenné zlínské těleso, včetně mažoretek,
absolvovalo celkem tři vystoupení na
hlavním náměstí. V sobotu byl před ve-
černím vystoupením uspořádán také
krátký pochod všech zúčastněných or-
chestrů zakončený společným podáním
skladby Škoda lásky, jejíž refrén zazněl
nejen v chorvatštině, ale také v češtině. 

Místní pořadatelé se o orchestr starali
vskutku příkladně, takže jsme se cítili té-
měř jako doma. Tento pocit byl dále umoc-
něn i tím, že na téměř každém kroku se
bylo možné setkat s krajany, kterých ve
12tisícovém městě žije přes 20 procent.
Řada z nich se dokonce dříve učila či pra-
covala přímo ve Zlíně. Zdejší publikum re-
agovalo na vystoupení orchestru ze Zlína
a na taneční doprovod mažoretek velmi
spontánně a pozitivně. Přijetí na radnici
spolu se zástupci místních orchestrů pak
potvrdilo blízkost obou měst i regionů
a nastínilo možnou další spolupráci. 

Po úspěšné prezentaci v Chorvatsku
navštívil orchestr ve dnech 15. - 20. čer-

vence italské městečko Petriolo nedaleko
Ancony. Za svého pobytu soubor uskuteč-
nil čtyři koncerty v Petriolu a okolí.
Večerních, či spíše nočních koncertů, je-
jichž začátek byl vždy až po 22. hodině
a konec kolem 1. hodiny, se účastnily
i další tři pozvané domácí italské orchest-
ry. Všechny koncerty se konaly v typic-
kých středoitalských městech s malebný-
mi úzkými uličkami a s překrásnými
výhledy na krajinu. Během dne, v době
volna, relaxovali zlínští hudebníci u neda-
lekého moře, nebo se seznamovali s míst-
ními pamětihodnostmi a zajímavostmi.

Bylo zajímavé srovnat možnosti uspořá-
dání místního festivalu s tím, co se nabízí
ve Zlíně. Ukázalo se, že podpora města
Zlína umožňuje lepší péči o účastníky fes-
tivalu. Nedá se rovněž srovnat programový
rozsah. Všichni jsme však ocenili snahu
italských hostitelů, kteří vynahrazovali
vlastní obětavostí a srdečností skromnější
rozpočet akce a vytvářeli stále příjemnou
atmosféru.

Oba zájezdy zlínského orchestru byly
uskutečněny za podpory města Zlína.
Dovolujeme si tímto představitelům města
poděkovat, a zároveň vyjádřit přání, aby
pozitivní ohlasy na vystoupení našeho or-
chestru přispělo k vzájemnému poznání
kulturních tradic našich měst i regionů
a zviditelnilo naše město v zahraničí.

Ing. Václav Talaš, 
Ing. Ivan Šoukal, 
VDO města Zlína

Dechový orchestr reprezentoval v zahraničí 



18

Hodnotící komise složená ze zástup-
ců útvaru hlavního architekta, odboru
životního prostředí a městské zeleně
procházela během dvou dnů všechny
přihlášené zahrady, předzahrádky
a shlédla balkóny a okna. Při hodnoce-
ní se kladl důraz především na harmo-
nii barev, kompoziční uspořádání, re-
spektování nároků rostlin, jejich
zaplevelení a zdravotní stav. U veřejně
přístupných výsadeb (např. u panelo-
vých domů) komise také ocenila hou-
ževnatost, s jakou někteří obyvatelé
dokáží i přes nepřízeň okolí kultivovat
obytný prostor. Konečný verdikt byl te-
dy souladem nejen uvedených hodno-
tících kritérií, ale celkového dojmu,
který zanechala zahrada či balkónová
výsadba. Komise také přihlížela ke
skutečnosti, jak je daný objekt pří-
stupný a tedy přínosný nejen pro ve-
řejnost, ale pro město samotné.

Výsledky soutěže jsou následující:

I. kategorie - předzahrádky rodin-
ných a bytových domů:

1. místo - poř. č. 14 - pan Václav
Zálešák, Květná 386, Kostelec 

2. místo - poř. č. 12 - paní Věra
Kouřilová, Na Honech II/4916, Zlín -
JS 

3. místo - poř. č. 9 - paní Ludmila
Zapletalová, Česká 4764, Zlín - JS

4. místo - poř. č. 7 - paní Zdeňka
Máčalová, Středová 4594, Zlín - JS

II. kategorie - květinová výzdoba
oken a balkónů bytových
domů:

1. místo - poř. č. 43 -
manž. Gergelovi, Kamenná
3857, Zlín

2. místo - poř. č. 1 - pan
ing. Jiří Vodvárka, Luční
4586, Zlín - JS

3. místo - poř. č. 26 - pa-
ní M. Chmelařová,
Santražiny 4081, Zlín

4. místo - poř. č. 62 - pa-
ní Irena Stavjaníková,
Mlýnská 813/35, Zlín -
Malenovice

5. místo - poř. č. 33 - pa-
ní Simona Pavelková,
Zálešná I/3389, Zlín 

6. místo - poř. č. 41 - pa-
ní Iveta Mačáková, tř. T.
Bati 1285, Zlín 

III. kategorie - úprava okolí baťov-
ských domků:

1. místo - poř. č. 50 - pan Lubomír
Novosád, Dolní 2294, Zlín

2. místo - poř. č. 39 - paní Věra Ště-
paníková, tř. T. Bati 2123, Zlín 

3. místo - poř. č. 34 -
paní Monika Švachová,
Zálešná IX/3027, Zlín

4. místo - poř. č. 47 -
paní Jana Becková,
Slovenská 2842, Zlín

5. místo - poř. č. 48 -
paní Zámorská, Prostřed-
ní 2356, Zlín

6. místo -
poř. č. 46 -
pan Huslík,
S l o v e n s k á
2814, Zlín

Slavnostní
vyhlášení ví-
tězů celé
soutěže pro-
běhne 17.
září 2009

v 16 hodin v prostorách
kulturního institutu
Alternativa za účasti zá-
stupců Magistrátu města
Zlína. Finančním i věcným
darem od našich sponzorů
budou oceněni především

první tři vyhlášení v každé kategorii,
ale také každý účastník soutěže bude
obdarován věcným darem.

Součástí slavnostního vyhodnocení
soutěže budou také tři přednášky na
odborná zahradnická témata jako na-
př. Dřeviny v předzahrádkách a zahra-
dách města Zlína a Praktické rady pro
balkónové výsadby.

Sponzoři soutěže: 
• ARBOREA Březová, s.r.o.
• AGROS Moravia, spol. s r.o.,

Kudlov
• BAUMAX ČR, s.r.o., pobočka Zlín -

Malenovice
• Blažej Stella, Bystřice pod Hostý-

nem

• 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 MMZ

Letos již po třinácté se mohli zlínští obyvatelé zapojit do soutěže Rozkvetlé
město, kterou v červnu vyhlásila radnice. Účast roku 2009 byla opět hojná,
nepřekonala ovšem rok minulý. Do soutěže se přihlásilo 63 soutěžících, z to-
ho 5 zároveň do dvou kategorií. Nejvíce byla obsazena kategorie druhá, tj.
květinová výzdoba oken a balkónů, v počtu 38 přihlášených účastníků. První
a třetí kategorie byly zaplněny již obdobně - 18 a 12 soutěžících.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE  ROZKVETLÉ MĚSTO  2009 

1. místo I. kategorie

1. místo II. kategorie

1. místo III. kategorie
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Od září dochází na třech místech ve Zlíně k pro-
dloužení dosavadní sítě městské hromadné dopra-
vy. Vznikne nová zastávka "Gymnázium Lesní
čtvrť" na trolejbusových linkách 3 a 13. Autobusy
linky 31 budou zajíždět na dvě nové zastávky ve
čtvrti U Majáku s názvy Maják-Ke Křibům a Maják-
točna. A trolejbusová linka 11 (úsek obsluhovaný
hybridními trolejbusy) bude prodloužena z prů-
myslové zóny po nově vybudované silnici až do
Lužkovic, kde vzniknou nové zastávky Lužkovice-
Hvozdenská, Lužkovice-Zadědina a Lužkovice-Na
Gruntech.

LESNÍ ČTVRŤ
Ve dnech školního vyučování Gymnázia Zlín -

Lesní čtvrť budou denně dva spoje linky 3 a osm spo-
jů linky 13 jezdit na Lesní čtvrť po nově opravené sil-
nici u lesa. Od zastávky Lazy-škola pojedou tyto vy-
brané spoje po nové trase mimo trolejové vedení,
vynechají zastávku Příkrá a místo ní zastaví v blíz-
kosti gymnázia na zastávce Gymnázium Lesní čtvrť.
Trolejbusy pak sjedou na točnu Lesní čtvrť a zpátky
už pojedou po běžné trase s využitím trolejového ve-
dení a budou zastavovat na zastávce Příkrá. Trasu
k zastávce Gymnázium Lesní čtvrť budou používat
jen označené školní spoje v čase ranní dopravy stu-
dentů do školy a odpoledního odvozu ze školy. V sou-
časnosti se ještě čeká na schválení této trasy ze stra-
ny Policie ČR.

"Vycházíme vstříc studentům gymnázia. Z nové za-
stávky to budou mít do školy blíž. Už nebude důvod,
aby studenti procházeli po úzkých chodnících mezi
baťovskými domky," řekl ředitel Dopravní společnosti
Zlín - Otrokovice Josef Kocháň.

Doprava studentů do gymnázia na Lesní čtvrti
představuje pro systém zlínské MHD poměrně velkou
nárazovou přepravní zátěž. Na Lesní čtvrť proto zajíž-
dí před začátkem školního vyučování i několik pří-
mých spojů až ze sídliště Jižní Svahy, z Mladcové ne-
bo z Otrokovic.

"Využívání nových spojů na zastávku Gymnázium
Lesní čtvrť budeme v prvních týdnech monitorovat
a podle skutečného provozu jsme připraveni jízdní řá-
dy ještě upravit a přizpůsobit reálné potřebě," doplnil
vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

U MAJÁKU
Dlouho očekávaným rozšířením sítě MHD bude za-

jíždění autobusů linky 31 na novou točnu ve čtvrti
U Majáku. Obyvatelé z této převážně nově postavené
okrajové části Zlína museli zatím docházet na nejbliž-
ší zastávku až na Březnickou ulici (zastávka
U Majáku). Všechny spoje linky 31 budou nyní jezdit
v obou směrech přes nové zastávky Maják-Ke Křibům
a Maják-točna. 

Jízdní doba v každém směru při jízdě z Jaroslavic
přes Zlín na konečnou stanici Filmové ateliéry-točna
se prodlouží asi o 5 minut. Pro celou linku budou
proto od 1. září platit nové jízdní řády. Budou vyvěše-
ny na zastávkách a budou dostupné také na interne-
tu. Autobusy najedou na každém spoji trasu delší
o 1,1 km, což do konce roku představuje pro DSZO
navíc 4200 kilometrů.

Také pro linku 31 platí, že se jízdní řády mohou
ještě upravit v závislosti na skutečném provozu a vy-
tížení jednotlivých spojů.

LUŽKOVICE
Významnou změnou v provozu MHD ve Zlíně bude

od 1. září rovněž prodloužení trolejbusové linky 11
z průmyslové zóny v Přílukách po nově vybudované
komunikaci až do městské části Lužkovice. Tato část
Zlína dosud přístup k městské dopravě neměla.

Do Lužkovic budou zajíždět všechny spoje, které
dosud končily na zastávce Průmyslová zóna-točna.
Hybridní trolejbusy poháněné dieselagregátem (tato
část sítě není vybavena trolejovým vedením) poje-
dou z průmyslové zóny na zastávku Lužkovice-
Hvozdenská, následovat bude (jen ve směru do
Lužkovic) zastávka Lužkovice-Zadědina a vozidla
MHD se budou otáčet na zastávce Lužkovice-Na
Gruntech. V pracovních dnech bude jezdit do
Lužkovic 17 spojů, v sobotu nebo v neděli 11 spojů.
Každý takto prodloužený spoj najede o 2,7 kilometru
delší trasu než v současnosti. Do konce roku to bude
činit 5335 kilometrů. Lužkovice budou zařazeny do
tarifního pásma A. 

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice instaluje
v Lužkovicích schránky na připomínky občanů k jízd-
ním řádům. Po jejich vyhodnocení po několika týd-
nech zkušebního provozu mohou být jízdní řády ještě
více přizpůsobeny požadavkům cestujících.

Zdroj: DSZO 
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Valné shromáždění projektu Energy in Minds!

Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem me-
zinárodního projektu Energy in Minds! (Mysleme na energii!). Jeho cílem je pro-
kázat na komunální úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení zá-
vislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu), aniž by se to
jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak:
občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích za energie, místním
firmám pak zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními technic-
kými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie. Investiční aktivity se tý-
kají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní části Louky
a Podhoří.

Ve dnech 6. až 7. května 2009 se ve
švédském Falkenbergu konalo Valné
shromáždění projektu Energy in Minds!
8. května následoval seminář určený od-
borné veřejnosti na téma "Energetická
účinnost ve stávajících budovách".
Valného shromáždění projektu se zúčast-
nilo 20 osob z partnerských měst pro-
jektu, tedy ze Švédska, Rakouska,
Německa, Itálie a České republiky.
Dopolední program byl zaměřen na pre-
zentace a diskuze, odpolední hodiny by-
ly věnovány exkurzím po aktivitách zre-
alizovaných v rámci projektu.

Prvním bodem programu bylo shrnutí 4.
vykazovacího období a celkového stavu pro-
jektu. Byly zhodnoceny smluvní a finanční
záležitosti, dosažené výsledky projektu.
Největší část programu tvořily prezentace
aktivit zrealizovaných za čtvrté období
v jednotlivých partnerských městech. Velký
důraz byl kladen na způsob monitorování
ukončených aktivit. Švédové se pochlubili
výstavbou nových nízkoenergetických bu-
dov, instalací větrných elektráren a vývo-
jem prototypu větrné elektrárny. Německé
město Neckarsulm se zaměřuje na výstavbu
sídliště nízkoenergetických budov, s insta-
lací solárních a fotovoltaických panelů na
jejich střechách. Mezi inovativní projekty
patří solární sušička kalů. Aktivity města
Gleisdorf z Rakouska směřují do výstavby
nových nízkoenergetických domů, využití
kotlů na pelety, instalace solárních a foto-
voltaických systémů jak na stávajících tak
i v nových budovách. Italská provincie
Torino, která je pozorovatelem projektu, vy-
niká velkým množstvím solárních a foto-
voltaických instalací. Účastníci projektu ze
Zlína zde prezentovali systém centrálního
zásobování teplem, instalaci IRC systému
v budově základní školy, výstavbu nízkoe-
nergetických rodinných domů, rekonstruk-
ci budov (budova mateřské školy, 24bytový
dům v Loukách) a v neposlední řadě jímání
skládkového plynu na skládce komunální-
ho odpadu Suchý důl. 

Všechna zúčastněná města věnují také
velké úsilí propagaci obnovitelných zdrojů
energií a informují veřejnost o dosahování
úspor při rekonstrukcích budov nebo vý-
stavbě nových nízkoenergetických domů
prostřednictvím seminářů, propagačních
materiálů, dnů otevřených dveří, energetic-
kých dnů a poradenství.

Setkání se také zúčastnili zástupci kon-
trolní organizace CONCERTO +, kteří se za-

bývají sběrem informací, monitorováním
a hodnocením jednotlivých projektů inicia-
tivy CONCERTO. Takto shromážděné infor-
mace následně prezentují CONCERTO
partnerům a Evropské komisi. 

Na závěr shromáždění partnerská města
projednala postup při ukončení čtvrtého
vykazovacího období, diskutovala plán akti-
vit projektu a využití zbývajících finančních
prostředků na další období. Páté vykazova-
cí období je zároveň závěrečným obdobím
projektu, ve kterém musí být dokončeny
všechny investiční aktivity a provedeno ná-
sledné monitorování a vyhodnocování dosa-
žených výsledků ve srovnání s cíli projektu
stanovenými při jeho zahájení. Velký důraz
zde bude kladen také na propagaci dosaže-
ných výsledků a jejich šíření do dalších
měst doma i v zahraničí.

Valné shromáždění projektu Energy in
Minds! ve Falkenbergu bylo přínosem pro
všechny partnery. Podělili se zde o nabyté
zkušenosti, získali pomoc při řešení případ-
ných problémů, zhodnotili současný a bu-
doucí vývoj projektu, připravili se na zdár-
né ukončení projektu, které se uskuteční
v květnu příštího roku. -mr-

TTŘŘII  LLIINNKKYY  MMHHDD

PPRROODDLLOOUUŽŽÍÍ  TTRRAASSUU  

Nízkoenergetické bytové domy ve Falkenbergu.



FESTIVAL POD VĚŽÍ 2009 začíná
v pátek 18. 9. v 18.00 hodin mší, po
níž bude následovat recitál Martina
Gřivy a skupiny MPK a tento večer ve
22.00 hodin zakončí rockové chvály
v kostele. V sobotním přehlídkovém
programu, který bude probíhat od
14.00 hodin na pódiu před kostelem ve
Zlíně na Jižních Svazích, zahrají sku-
piny Angles (CZ), Felice (SK),
Christallinus (SK), Michael (CZ), Nad
čarou (CZ), Oremus (SK), Proti proudu
30 (CZ) a Saleziáni (SK). 

Závěr večera ve 20.15 hod. bude pat-
řit koncertu, ve kterém se představí
známá slovenská chválová skupina
Timothy se svým frontmanem Mariá-
nem Lipovským.

V neděli 21. 9. se už tradičně budou
účinkující podílet na doprovodu neděl-
ních bohoslužeb v několika kostelech
ve Zlíně a blízkém okolí. Letošní teč-
kou za FESTIVALEM POD VĚŽÍ bude
od 14.30 hod. opět na Jižních Svazích,
přehlídka schol, ve které se představí
valašskokloboucké Adorare, bořetická
Deo Gratias, oderské Datio a vizovický
Děs.

I letošní ročník se bude vysílat pří-
mým přenosem přes internet, satelit
a kabelovou televizi TV Noe (www.tv-
noe.cz). Festival je součástí rozsáhlého
projektu Historie a současnost česko -
slovenského gospelu, který je financo-
ván z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, programu Cezhraničnej spolu-
práce Slovenská republika - Česká re-
publika. Vstup na akci je volný.

PROGRAM:
18. 9. 
18.00 hod. Festivalová mše svatá,

kostel Panny Marie Pomocnice křesťa-
nů, Zlín - Jižní Svahy

20.00 hod. Večer s... Martin Gřiva
a MPK - rozhovor Pavla Šupola
s Martinem Gřivou proložený hudbou,
Zlín - Jižní Svahy, malý sál SKM Zlín

22.00 hod. Večer chval - rockové
chvály doprovázené modlitbou a slovem
o. Ivana Fišara, kostel Panny Marie
Pomocnice křesťanů, Zlín - Jižní Svahy

19. 9.
14.00 hod. Hlavní festivalový pro-

gram, pódium před kostelem Panny
Marie Pomocnice křesťanů, Zlín - Jižní
Svahy

20.15 hod. Koncert hosta festivalu -
TIMOTHY, pódium před kostelem
Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín
- Jižní Svahy

20. 9. 
Nedělní mše svaté a bohoslužby do-

provázené účinkujícími. Zlín - Jižní
Svahy (kostel Panny Marie Pomocnice
křesťanů), Zlín (kostel sv. Filipa
a Jakuba), Zlín (evangelický kostel),
Otrokovice (kostel sv. Vojtěcha),
Malenovice (kostel sv. Mikuláše),
Fryšták (kostel sv. Mikuláše), Štípa
(kostel Narození Panny Marie)

14.30 hod. - Přehlídka schol, pódium
před kostelem Panny Marie Pomocnice
křesťanů, Zlín - Jižní Svahy

Více informací na 
www.festivalpodvezi.cz
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ŠTÍPSKÉ VARHANY 
zazní v plné kráse

IV. SETKÁNÍ ÚTULKOVÝCH PSŮ

Letos už po šesté se budete moci na FESTIVALU POD VĚŽÍ přesvědčit o tom,
že moderní křesťanská hudba není opřená jen o liturgické kostelní zpěvy, ale
zahrnuje celou řadu různých současných hudebních žánrů. Velmi zjednodu-
šeně by se dalo napsat: moderní křesťanská hudba je současná hudba, jen
s tím rozdílem, že se v textech poukazuje na lidské a křesťanské hodnoty.

FFEESSTTIIVVAALL  PPOODD  VVĚĚŽŽÍÍ    1188..  --  2200..  99..  

V sobotu 26. září od 13 hodin se
v areálu útulku na Vršavě uskuteční již
IV. setkání útulkových psů a jejich pá-
nů. Vítáni jsou staří známí i noví maji-
telé bývalých útulkových psů, kteří poš-
lou nejpozději do 20. 9. přihlášku,
a rovněž veřejnost. 

Ta se může na akci v den jejího koná-
ní přímo podílet prostřednictvím ankety
o nejzajímavější psy setkání. Zájemci
mohou na místě vyplnit anketní lístky
a ti z psů jednotlivých kategorií, kteří
přítomné nejvíce zaujmou či pobaví,
a tedy získají nejvíce hlasů, budou na
závěr setkání odměněni medailemi, di-
plomy a věcnými dárky. Pro zúčastněné
je na místě setkání připravena tombola
a občerstvení. 

Původním záměrem organizátorů ak-
ce Setkání útulkových psů a jejich pá-
nů byla snaha poděkovat všem, kteří se
nebáli ujmout se zvířete z útulku.
Pořadatele z řad pracovníků útulku zá-
roveň zajímalo, jak se psíkům v nové

rodině daří a jak je s ním rodina spoko-
jená. Postupem času tak vznikla tradič-
ní akce spojená se soutěžemi i nefor-
mální zábavou, vzájemným
besedováním přítomných návštěvníků
i radostným dováděním jejich psů.

Podrobnější informace o akci a při-
hlášky si mohou zájemci zajistit přímo
v útulku nebo na webových stránkách
www.utulek.zlin.cz, e-mailu: utulek
zlin@volny.cz, a také na tel. číslech 
577 244 444, 737 057 773, 777 901 978
nebo 732 715 694.

Barokní kostel ve Štípě, známý jako
vyhledávané poutní místo a jeden z nej-
větších a nejkrásnějších kostelů na
Zlínsku, se od začátku září může pyšnit
unikátním počinem. Jedná se o kom-
pletní dokončení restaurování místních
varhan, řadících se k nejvzácnějším
v rámci celé republiky. 

"Práce probíhaly více než 3 roky a podí-
leli se na ní jak varhanáři z České repub-
liky, tak hlavně varhanářský mistr
Christian Wegscheider z Drážďan, který
všechny varhanářské práce řídil", sdělil
varhaník Lubomír Hnilica. U příležitosti
ukončení restaurování varhan se usku-
teční v neděli 20. září v 17.30 hodin var-
hanní koncert pod názvem "Kouzlo štíp-
ských varhan". " Pozvání do Štípy přijal
jeden z nejúspěšnějších českých varhaní-
ků pan Aleš Bárta a tímto koncertem by-
chom rádi poděkovali všem velkým i ma-
lým dárcům, kteří projekt podporovali
a bez kterých by dílo nemohlo být nikdy
uskutečněno. Celková částka za restauro-
vání přesáhla 3,5 milionu korun a největ-
ší část byla postupně hrazena z dotací od
města Zlín a z dotace Ministerstva kultu-
ry, dále pak příspěvků nadací, sbírek far-
níků a sponzorskými dary", sdělil duchov-
ní správce farnosti P. František Sedláček. 

Štípský kostel je kromě bohoslužeb
možné navštívit v rámci projektu
"Otevřené brány" do konce září každý den
kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13
do 17 hodin. 

HLAVNÍ POUŤ 
NAROZENÍ PANNY MARIE VE ŠTÍPĚ 
5. září 
13.30 hod. - mše svatá pro rodiče s dět-

mi, pak zábavný program, 17.00 hod. -
poutní mše svatá, 18.00 hod. - koncert
pro Charitu Zlín

6. září
7.00, 8.15 a 9.30 hod. - mše svatá,

11.00 hod. - slavnostní mše svatá, slouží
P. Marcel Javora,15.00 hod. - svátostné
požehnání a rozloučení s poutníky + no-
vokněžské požehnání, P. Pavel Šupol

12. září - pouť děkanátu Zlín do Štípy
16.30 hod. - růženec, 17.00 hod. - ado-

race, 18.00 hod. - mše svatá za obnovu ro-
din a nová povolání, závěr - táborák



16. 9. 13 - 16 h
Sportování s DDM ASTRA
(hřiště v Centrálním parku u 2. segmentu

Jižní Svahy) kola, koloběžky, tříkolky s sebou

17. 9. 13 - 16 h Veselá cyklostezka na
Havlíčkově nábřeží s DDM ASTRA (cyklostez-
ka u škol Komenského I a II)

S pohádkovými bytostmi soutěžní projížď-
ka na kolech, koloběžkách i bruslích 

15 h Vylosování 3 vítězů literární soutě-
že pro děti 12 - 18 let "Naše město - naše
klima!"

Zajímavý příběh - vymyšlený či reálný na
jednu A4 - doručte do 11. 9. 2009 na adresu:
Magistrát města Zlína, OŽPaZ, Zarámí 4421,
761 40 Zlín, obálku označte čitelně "Soutěž
ETM" - připraveny atraktivní ceny

18. 9. 10 - 15
h Závody "Jízda
do kopce" v Cen-
trálním parku Koz-
lův žleb (Jižní
Svahy), start na
ulici Česká, pořádá
ZŠ církevní

od 16 h Šlapá-
ček (průběžný
start mezi 16 - 17
hodin), sraz na
točně trolejbusu č.
3 a 13 na Lesní
čtvrti, veselý výš-
lap pro rodiče
s dětmi za nevšed-
ními zážitky do le-
sa ve spolupráci
s MŠ Slovenská
1808 "Na cestě za
zdravím"

14 hodin, 15.30
h a 17 ho-
din Exkurze Eko-
domy Jižní Chlum
pro pěší nebo cyk-
listy - ne auty! (lin-
kou MHD č. 3, vý-
stup "Louky střed",
odbočit doprava na
ulici Chlumskou
a od koupaliště 
po zelených fábor-
kách). 

Pořádá Zelené
bydlení, o.s.

19. 9. Od 9 ho-
din Oslavy na vla-
kovém nádraží
k 110. výročí úse-
ku trati Otroko-

vice - Zlín ve spolupráci s Českými drahami
Jízdy parního vlaku Zlín - Vizovice

a zpět, s připraveným programem ve
Vizovicích a v lázních Kostelec, zlevněné
vstupné do ZOO a zámek Zlín - Lešná (speci-
ální jízdenka z vlaku umožní volný vstup do
lázní Kostelec - vyhřívané koupaliště, minigolf
a lekce golfu a dále slevněný vstup do zoo).

Na vlakovém nádraží bohatý program pro
fanoušky železnice - kinematovlak s promítá-
ním filmů, vláček hráček (speciálně upravený
vagón pro hraní a zábavu dětí), výstava mo-
delové železnice, výstava dobových fotografií
zlínského nádraží, prohlídka lokomotiv 
(viz podrobnější leták Českých drah).
Možnost projížďky autovláčkem zdarma
a historickým trolejbusem MHD podle pravi-
del MHD

20. 9. 
Celodenní výlet speciálním vlakem ČD

na trase Zlín - Uherský Brod - Luhačovice -
Broumov (ve všech městech atraktivní pro-
gram), zpáteční jízdenka pro cestující od 6 let
30 Kč (bližší informace včetně jízdního řádu
najdete v samostatném letáku Českých drah
na Městském informačním a turistickém
středisku ve Zlíně, popř. na nádraží ČD)

21. 9. 
9 - 13 h Dopoledne na dopravním hřišti

v Malenovicích (ul. Fügnerova) připraví regio-
nální pracoviště BESIP pro Zlínský kraj

Projížďky na kolech, jízda zručnosti a sou-
těže pro školy a veřejnost

22. 9. Evropský den bez aut ve Zlíně
10 - 14 h Zelená ulice - uzavřená část sil-

nice na Tyršově nábřeží, kam tento den ne-
budou smět vjíždět auta, bude vyhrazená pro
všechny, kdo přij(e)dou bez aut. Výroba
a přehlídka netradičních dopravních pro-
středků, projížďky na koloběžkách, tříkol-
kách rikša, na vozíku pro handicapované,
malování na cestu a další

Jarmark na náměstí Míru10 - 15 h
Město Zlín se pokusí překonat národní re-

kord ve sběru použitých baterií. Každý, kdo
přinese 22. září od 9.30 - 14.30 h použité ba-
terie( knoflíkové, tužkové, baterie do note-
booku či mobilu) ne autobaterie, se zúčastní
slosování o ceny - www.ecobat.cz

- "Svět recyklace" a socha Šrotonátora
z elektroodpadu - www.srotonator.cz

Na programu je vystoupení krasojízdy,
ukázka kolové, jízda na vysokém kole, pro-
hlídka historického trolejbusu, ukázka auto-
mobilů na rostlinný pohon, program Městské
policie Zlín, nafukovací baobab - Projekt Plíce
planety a skákací hrad

Lampionový průvod městem od 19 ho-
din (sraz na náměstí Míru, ukončení v DDM
ASTRA na Tyršově nábřeží)

V průběhu akcí možnost získání lístku na
MHD zdarma

5. - 23. října Výstava Prima klima na
radnici, galerie 2. patro 

Na Evropském týdnu mobility s Magis-
trátem města Zlína dále spolupracují:

Technické služby Zlín, s.r.o., 
Dopravní společnost Zlín - Otrokovice,
s.r.o., 
ZŠ Kvítková, p.o.
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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 16. - 22. září 
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POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

Dvaadvacetiletá Martina Balzarová je stu-
dentkou zoologie na Přírodovědecké fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Od 12 let se potápí a o dva roky později v roce
2001 již pořídila své první podvodní fotografie
na Sardinii. Od té doby hlavně díky fotografo-
vání, potápění a biologickým expedicím navští-
vila mnoho zajímavých zemí. Mimo jiné také
Egypt, Bali, Mexico, Vietnam, Papuu Novou
Guineu. 

Pravidelně publikuje své fotografie, cesto-
pisné reportáže a biologické články v mnoha
českých časopisech a periodikách. Za své fo-
tografie získala mnohá ocenění nejen v Če-
chách, ale i na zahraničních festivalech. Mezi
její největší úspěchy patří, mimo oceněních na
domácích festivalech podvodní fotografie, ze-
jména cena z mezinárodního festivalu ve
Francii Antibes z roku 2005, kde získala cenu
PRIX Our World Underwater Scholarship
Society pro fotografy do 25 let. V roce 2006 ji
získala podruhé. Její fotografie byly oceněny
nejen na soutěžích podvodní fotografie, ale ta-
ké mezi ,, suchozemskými" fotografy. V roce
2007 získala cenu časopisu Photoart na 27.
národní soutěži a bronzovou medaili na 17.
ročníku mezinárodní soutěže ZEMSKÝ RÁJ.
Mimo fotoaparátu vezme občas do ruky pod
vodou videokameru. V budoucnu se však chce
věnovat hlavně mořské biologii a ochraně pří-
rody. 

Její autorská výstavní kolekce 46 velkoploš-
ných fotografií s názvem TVÁŘE MOŘE má vel-
ký úspěch v mnoha městech České republiky.
Jako vůbec první potápěč-fotograf z České re-
publiky dostala nabídku vystavit tuto kolekci
v rámci velmi prestižního mezinárodního festi-
valu podvodních filmů a fotografie ve Francii
Antibes. Výstava se od počátku těšila velkému
zájmu a oslovila nejen sportovní potápěče, ale
i fotografy profesionály a širokou veřejnost.

Výstava v Alternativě je zpřístupněna od
pondělí do pátku od 8 do 12 a od 13 do 17 ho-
din. O sobotách od 10 do 16 hodin. 

Výstavu podmořských fotografií studentky Martiny Balzarové s názvem "TVÁŘE MOŘE"
uspořádal kulturní institut Zlín-Alternativa. Vernisáž výstavy spojená s besedou a promítá-
ním proběhne ve čtvrtek 3. září v 18.00 hodin. Výstava potrvá do 23. září 

TOMÁŠ J. BAŤA 
17. 9. 1914 - 1. 9. 2008 Podmofisk˘ svût v Alternativû 

5 .  r o ã n í k  f e s t i v a l u  p û v e c k ˘ c h  s b o r Û  

„ZAZPÍVAJ, SLAVÍČKU“
Ve dnech 25. - 27. září 2009 se bude konat

již 5. ročník festivalu pěveckých sborů
"Zazpívaj, slavíčku" ve Zlíně. Kromě samostat-
ných vystoupení jednotlivých sborů se před-
staví také ateliér vytvořený ze všech 120 zpě-
váků festivalu, kteří pod vedením sbormistryně
Anežky Balušínské nacvičí několik společných
skladeb a na sobotním galakoncertu je prove-
dou. Písně budou zaměřeny na hudbu sloven-
ských autorů 20. století.

Program:
25. září
■ Koncert duchovní hudby v 19.15 hod.

v Poutním kostele Panny Marie ve Štípě. 

Účinkují: Cantica laetitia Zlín, Artanno
Handlová (SK), Permoník Karviná

26. září 
■ Koncert k 50. výročí úmrtí Bohuslava

Martinů v 15.00 hod. v Domě umění ve Zlíně.
Bohuslav Martinů - Otvírání studánek, Béla

Bartók - Rumunské tance, Bohuslav Martinů -
Mikeš z hor

Účinkují: Cantica laetitia Zlín, Sonet Vsetín
■ Galakoncert v 19.00 hod. v Domě umění

ve Zlíně 
Účinkují: Permoník Karviná, Artanno

Handlová (SK), Mibidizo Valašské Meziříčí,
Plamínek Holešov, Čamlíci Zlín, Cantica Zlín,
Cantica laetitia Zlín, Ateliér 2009

Kde najdete obchody a sluÏby? SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY 
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 
HELEN DORON EARLY ENGLISH oznamuje

změnu adresy od 1. 9. 2009 - ul. Vavrečkova,
54. budova, Areál Svit Zlín, druhé patro. 

Kontakt: www.anglictinazlin.cz nebo na te-
lefonu 777 894 348, p. Helena Změlíková 

OPRAVNA ODĚVŮ NABÍZÍ 
Šití i opravy oděvů veškerého druhu (kromě

kůže), výměny podšívek do kabátů, zkrácení
délek, výměny zipů, šití povlečení, záclon.
Opravy do 3 dnů. 

Kontakt: T. Bati 3758, vedle pošty č. 7, na-
proti Lidlu, tel. 608 759 796, otevřeno 8-12
a 13.30-17.30, sobota 8-12 hodin. 

Inzerce

U příležitosti Světového dne první pomoci,
který se slaví dvanáctého září, připravili pra-
covníci oblastního spolku Českého červeného
kříže ve Zlíně na 11. 9. akce spojené s posky-
továním první pomoci. Od 12.00 do 14.00 ho-
din budou na náměstí Míru zdravotníci ČČK
Zlín předvádět poskytování předlékařské první
pomoci na resuscitačním modelu a použití
AED (automatického externího defibrilátoru),
zodpovídat dotazy ohledně správného vybavení
lékárniček (domácí lékárničky, autolékárnič-
ky, možnosti bezplatného dárcovství krve a po-
skytování první pomoci. Pracovníci spolku bu-
dou zájemcům rovněž měřit krevní tlak
a poskytovat odborné rady ohledně prevence
onemocnění srdce spojené s vysokým krevním
tlakem. -red-

Dne 1. září uplynul právě rok od smrti pa-
na Tomáše J. Bati, podnikatele světového
významu, patriota rodné země i města
Zlína. 

Tomáš J. Baťa byl synem zakladatele roz-
sáhlého obuvnického impéria, které proslavilo
náš obuvnický průmysl doma i v zahraničí již
na počátku 30. let minulého století. Druhá
světová válka a na ni navazující nástup komu-
nismu mu zabránily pokračovat v díle svého
otce v rodném Československu a způsobily té-
měř zhroucení celé baťovské organizace. Za té-
to situace založil v Torontu novou Bata Shoe
Organization a díky obrovskému úsilí a mimo-
řádným schopnostem obnovil a dále rozvíjel
celosvětové obuvnické impérium. Firma Baťa
pod jeho vedením zvýšila výrobu a prodej z pů-
vodních 40 mil. párů botů v roce 1946 na 300
mil. párů v roce 1984. Při své celoživotní práci
vždy prosazoval zásady etiky podnikání.

Nikdy nezapomněl na své kořeny a podporo-
val zájmy České republiky v celém světě. Byl
předsedou obchodního a průmyslového porad-
ního výboru OECD pro transformaci zemí
Střední a Východní Evropy a v této funkci se
zasloužil o přijetí Česka a Slovenska do této or-
ganizace. Stal se držitelem řady vysokých oce-
nění, mimo jiné Řádu T. G. Masaryka a slo-
venského Bílého dvojkříže. Byl jmenován
čestným doktorem řady světových univerzit.

Přestože mu nebylo ze znárodněného majet-
ku nic vráceno, věnoval se v duchu idejí svého
otce podpoře vzdělávání mladých lidí a dalším
ušlechtilým cílům. Před jedenácti lety zřídil
Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž činnost ma-
teriálně i duchovně podporoval. Zasadil se
o založení vzdělávací organizace mladých pod-
nikatelů pod názvem Junior Achievement. Stál
také u zrodu zlínské univerzity Tomáše Bati
a byl jejím prvním předsedou správní rady. 

Se svou manželkou Sonjou vychovali jedno-
ho syna a tři dcery, které aktivně zapojil do ří-
zení světové obuvnické organizace. Syn
Thomas G. je prezidentem Baťovské obuvnické
organizace. Dceru Moniku pověřil vedením své
nadace ve Zlíně a manželka Sonja se stala
členkou správní rady University Tomáše Bati.
Vnuk Thomas přijíždí do České republiky a učí
se náš jazyk. Vytvořil tak záruku kontinuity
baťovského díla ve světě i v České republice. 

Tomáš J. Baťa byl výjimečnou osobností,
blízkou našemu městu i kraji. Oplýval obrov-
skou vitalitou, pozitivní energií a entuzias-
mem, které promítal do svých plánů a dokázal
přenášet na své okolí. Lidé ho ctili a milovali
a on jim to oplácel živým zájmem o jejich osu-
dy, úspěchy, problémy. Navzdory věku byl jeho
odchod pro jeho blízké i přátele nečekaný.
Zanedlouho, 17. září, by se dožil 95 let. 

Ing. Pavel Velev 



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

Realizace občanských staveb,

průmyslových objektů, 

rodinných domů na klíč,

práce v oboru vodo, topo, elektro, 

obklady, dlažby, solární kolektory.

Registrována v programu „Zelená úsporám“

Držitelem certifikátu ISO 9001:2001

Zlín, Lorencova 5424

www.vinter.cz
Tel.: 577 222 111, 577 221 111

Realizujeme Vaše sny o bydlení

Zlínská stavební firma s dvacetiletou tradicí
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SPORT V  ZÁŘÍ

12. 9. 14.00 RC Zlín - RC Praga Praha - KB extraliga muži
26. 9. 14.00 RC Zlín - RC Slavia Praha - KB extraliga muži
Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle Městských
lázní). Změna termínu nebo času možná, pro aktuálnost sledujte stránky
klubu www.zlin.rugby.cz. 

Sportovní hala EURONICS 
5. 9. 12.30 HC Zlín jun. - SVŠ Plzeň - 1. liga ženy

16.30 HC Zlín - Trenčín - interliga žen
13. 9. 11.00 HC Zlín "B" - Droždín - SM. liga muži

15.00 HC Zlín "A" - Maloměřice - 2. liga muži
19. 9. 18.00 HC Zlín - Šala - interliga žen
20. 9. 13.00 HC Zlín jun. - Most - 1. liga žen
26. 9. 14.00 HC Zlín "A" - Juliánov- 2. liga muži

KČT ZLÍN
Informace k vycházkám: St. Chadim ml. tel. 774 618 099 (změna), St.
Chadim st. tel. 606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174. Vycházky se
konají za každého počasí.
STŘEDA 2. 9. NA ZADKÁCH
9 km, odjezd vlakem z Příluk v 7.10 hod., jízdenka do Vizovic zpáteční, vede
St. Chadim st. 
SOBOTA 5. 9. BESKYDSKÝ MONT BLANC: MUŘÍNKOVÝ VRCH
14 km, odjezd do Jablunkova vlakem ze Zlína-střed ve 4.02, dále autobusem
do Horní Lomné, vede J. Tomáš.
NEDĚLE 6. 9. ZA HUZOVSKÝM ŠKOPKEM - SOVINECKO
11, 15, 24 km, odjezd ze Zlína-střed ve 4.02, jízdenka do Šternberku, zpá-
teční, dále do Huzové busem v 6.15 hod., vede J. Tomáš. 
STŘEDA 9. 9. MAJÁK
8 km, sraz u Velkého kina v 8.45 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 12. 9. ZLÍNSKÁ NEJEN PADESÁTKA
24. ročník dálkového pochodu, trasy v délce 12, 22, 35 a 50 km povedou na
Luhačovsko (mapa Vizovické vrchy). Start na volejbalovém hřišti "U přehra-
dy" ve Zlíně na Štefánikově ulici od 6.00 do 9.00 hod., vede Roman Lechner.
SOBOTA 12. 9. SEMMERING - RAKOUSKO - autobusový zájezd
Odjezd od Billy na Jižních Svazích ve 3.00 hod., možnost přistoupit cestou,
cena 500 Kč, vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 13. 9. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ
7,5 km, sraz v Želechovicích u zastávky ČD v 8.30 hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 16. 9. ŠIROKÁ
9 km, odjezd vlakem z Příluku v 7.10 hod., jízdenka do Vizovic zpáteční, dál
do Pozděchova autobusem, vede St. Chadim st. 
SOBOTA 19. 9. ZA PŘEROVSKÝM ZUBREM
13, 22, 35, 50 km, start od sokolovny v Přerově od 6.30 do 10.00 hod., 
odjezd vlakem z Otrokovic v 6.50 hod., jízdenka zpáteční, vede J. Tomáš. 
NEDĚLE 20. 9. 110 LET ŽELEZNICE OZVD
Oslavy 110 let "Podřevnické dráhy" s možností jízdy historickým vlakem
(zvláštní jízdní řád), návštěvy řady výstav ve Vizovicích. Odjezd vlakem
z Otrokovic v 7.53, ze Zlína-střed v 8.16 hod., vede J. Tomáš. 
STŘEDA 23. 9. NAUČNÁ STEZKA LUKOV
9 km, odjezd MHD č. 36 od podchodu u Svitu v 8.08 hod., vede St. Chadim
st.
SOBOTA 26. 9. PRADĚD - autobusový zájezd
Odjezd od Velkého kina v 6.15 hod., cena 300 Kč, vede St. Chadim ml.
SOBOTA 26. - NEDĚLE 27. 9. Jede Kudrna okolo Brna
STŘEDA 30. 9. HRÁDEK
9 km, sraz na Mladcové na točně MHD č. 32 v 8.00 hod., vede St. Cha-
dim st. 
POZOR! Zájemci o turistiku rodičů s dětmi!
Kontakt: 
Peter Schovajsa - tel. 776 713 865, e-mail: warps@centrum.cz 
KČT ŠTÍPA 
13. 9. VELÍKOVÁ - HROBICE - SLUŠOVICKÁ PŘEHRADA - KAŠAVA
Odjezd: 8.25 hod. MHD na Velíkovou, délka trasy 10 km, vedoucí p. Krybus 
27. 9. VIZOVICE - RAKOVÁ - SLUŠOVICE - BŘEZOVÁ - VELÍKOVÁ - ŠTÍPA 
Odjezd: 7.10 hod. MHD do Zlína, délka trasy 15 km, vedoucí p. Julina 

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 7. 9. 6.00–11.00/17.00–21.00
PO 28. 9. 9.00–20.00 - státní státek
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 13.30–17.00/17.45–20.00
sobota 9.00–19.00
neděle 9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
PO 7. 9. 17.00–20.00
PO 28. 9. 9.00–19.00 - státní státek
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 7. 9. zavřeno
PO 28. 9. 9.00–19.00 - státní státek
25m VENKOVNÍ BAZÉN
Bazén otevřen v závislosti na počasí.

MODERNÍ GYMNASTIKA 
Nábor děvčat ročníků 2005 a starších do oddílu proběhne ve čtvrtek 9. 9. od
15.30 do 17.30 hod. v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka. 
Kontakt: www.skmgzlin.wbs.cz, e-mail: lucie.spl@seznam.cz

NÁBOR

LÁZNĚ ZLÍN

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

HÁZENÁ

RUGBY CLUB ZLÍN 
FLORBAL
Oddíl florbalu TJ Sokol Zlín hledá nové talenty. Elévy ročník 2000 až 1998,
ml. žáky ročník 1997 až 1996, st. žáky ročník 1995 až 1994, juniory ročník
1993 až 1989. Kontakt: p. Lauman, e-mail: lauman.j@volny.cz, tel. 724 240
027 a p. Milo, tel. 728 915 221. 
ODDÍL JUDO SKP ZLÍN 
Sportovní kluby policie Zlín-oddíl Juda pořádá 7. 9. nábor dětí od 6 do 10
let. Nábor se uskuteční v tělocvičně na Zálešné V, č.p. 4069 od 15 do 17 ho-
din. Dodatečné přihlášení v září každé pondělí a středu od 15.30 do 17 ho-
din. 
Kontakt: p. Vávrová tel. 602 879 160, p. Hrbáček tel. 603 178 865, p. Šub-
čík tel. 724 186 361. 
TENŠIN DÓDŽÓ 
Bojová umění aikidó, kendó, iaidó a džódó - nábor a pravidelné tréninky od
začátku září, cvičení od základů. Pořádáme tréninky aikidó a kendó pro děti
4 - 6 let, 7 - 9 let, od 10 let, mládež od 15 let a dospělé. Cvičíme denně ve
Zlíně - Prštném (budova Pleca), zastávka Podhoří - sídliště.
Kontakt: www.tenshin.cz nebo tel. 608 953 743
WORLD ASSOCIATION OF KARATE JUTSU
Pořádá nábor nových členů:
Zlín, ZŠ Křiby-tělocvična (bývalá 18. ZŠ), Jižní Svahy - čtvrtek 10. 9. v 17.30
hod.
Slušovice, ZŠ - tělocvična, středa 9. 9. v 15.15 hod.
Luhačovice, ZŠ - tělocvična, středa 9. 9. v 17.30 hod.
Fryšták, ZŠ - tělocvična - zadní vchod, pátek 11. 9. v 17.30 hod.
Určeno dětem od 6 let, mládeži, dospělým, mužům i ženám
Kontakt: www.karate-jutsu.wz.cz, 603 282 086
ŠERM 
Oddíl šermu ASPV SK Zlín přijme nové zájemce o šermířský sport. Oddíl při-
jímá děti od 10 let, až po zájemce v dospělém věku. Věk zde není rozhodují-
cí. Rozhodující je zájem a chuť šermovat. Trénujeme každou středu v tělo-
cvičně 12. ZŠ na Podhoří od 18.30 do 20.30 hodin.
Kontakt: www.aspv-serm.wz.cz, prodag@prodag.cz
TENIS S ANGLIČTINOU
Populární tenisová akademie vstupuje do své další sezóny. Nejmodernější
metodika Oscara Wegnera, která již zcela ovládla celý tenisový svět, se stala
nedílnou součástí naší akademie stejně tak jako paralelní výuka angličtiny.
Kontakt: www.tenissanglictinou.cz, tel.: 777 650 430

PILATES GYM
Poslední volná místa do kurzů Pilates pro začátečníky a pokročilé - ranní a
večerní kurzy, Pilates pro muže. Kurzy budou probíhat v nových a větších
prostorách na Bartošově ul. (vedle hl. pošty, býv. celnice).
Kontakt: p. Anna Kulíšková, tel: 604 785 025
TJ SOKOL ZLÍN NABÍZÍ
Jóga úterý a pátek v sokolovně ve Zlíně, tel. 732 410 058, p. Kunderová.
Cvičení rodiče a děti v úterý v sokolovně ve Zlíně, středa ZŠ na Bartošově
čtvrti, tel. 732 410 058, 777 610 562. Arobik pondělí a středa ve zlínské so-
kolovně, tel: 777 610 562 J. Kubátová
ZDRAVÉ HUBNUTÍ 
První dívčí a dámský klub DIANA nabízí osvědčený kurz zdravého hubnutí.
Kurz začíná 15. 9. a bezplatné poradenské odpoledne bude 8. 9. od 16.30 do
18.30 hodin na Střední průmyslové škole polytechnické, Nad Ovčírnou 2528
ve Zlíně. Kurz bude probíhat každé úterý od 17 do 19 hodin. V rámci kurzu
zhubnete, naučíte se štíhlost trvale udržet a naučíte se kosmetické péči a lí-
čení.
Kontakt: Jarmila Máčilová, tel. 604 233 075, email: j.macilova@seznam.cz,
www.klubdiana.cz
JÓGA, TCHAJ -TI 
Cvičení každé pondělí 19.00 - 20.30 hod. - Tchaj-Ti, J. Wolfová, úterý 18.00
- 19.30 hod.- Jóga, E. Vintrová, středa 16.30 - 18.00 hodin - Jóga, L.
Skybová, D. Bělíčková. Cvičení pro muže a ženy jakéhokoliv věku začíná
v týdnu od 14. 9. na Integrované střední škole (bývalý internát pod hotelem
Moskva). 
Kontakt: Jóga tel. 731 062 570, Tchaj-Ti tel. 776 188 023
KURZ HUBNUTÍ STOB
Tříměsíční kurz hubnutí vedený lektorkou společnosti STOB PharmDr.
Renatou Mičovou obsahuje každý týden jednu lekci - 1 hodinu cvičení 
a 1,5 hod. teoretické části. Teoretická část zahrnuje sestavení chutného
zdravého jídelníčku, při kterém se hubne a díky správným návykům se
zhubnutá kila udrží. Kurz poběží od 17. září každý čtvrtek od 17.30 do 20
hod. v klubovně kostela na Jižních Svazích ve Zlíně. Po absolvování kurzu lze
pokračovat ve cvičení s vážením. Kontakt: www.hubnutizlin.cz., renatami-
cova@hubnutizlin.cz, tel. 723 051 761.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

POHYB PRO KLIENTY S NADVÁHOU
Cvičení s vážením - pilates, tvarování těla s overbally, nordick walking, vod-
ní aerobik. Pohybové aktivity s kontrolou váhy nejen pro absolventy kurzu
hubnutí STOB. Kontakt: www.hubnutizlin.cz., renatamicova@hubnuti
zlin.cz, tel. 723 051 761
PODZIMNÍ KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurz bude probíhat od 17. září po dobu tří měsíců - každý čtvrtek od 16.45
do 19.45 hod. na Orlovně ve Zlíně - jedna hodina cvičení a dvě hodiny teo-
rie, vede lektorka společnosti STOB MUDr. Helena Andelová. Cena 1 900 Kč.
Kontakt: www.volny.cz/joand/stobindex, h.andelova@seznam.cz, tel. 
604 966 092
7. ZÁVOD OŽ VALAŠSKÉ OBLASTI
Zlínští orientační běžci zvou všechny milovníky pohybu v přírodě na 7. závod
OŽ Valašské oblasti v orientačním běhu, kde si mohou proběhnout a vy-
zkoušet připravené tratě pro všechny věkové kategorie v délkách 2 - 6 km. Ti
nejmenší mohou projít vytyčenou trať v doprovodu rodičů, pravidelní účast-
níci olympiády škol v OB zvládnou závod sami. Start závodu je v 11 hodin.
Závod se uskuteční 26. září na Biofarmě Juré v Lužkovicích. 
Kontakt: http://www.skob-zlin.cz/poradame/7.-oz-jure-26.9.09/
ZÁVOD VE SJEZDU HORSKÝCH KOL
První zářijový víkend pokračuje svým pátým závodem seriál závodů ve sjez-
du horských "WBC - Specialized Bikerally Championship". V neděli 6. 9. za-
vítá tento adrenalinový sport na Lesní čtvrť do Zlína. Centrum závodu, včet-
ně zázemí pro jezdce i diváky, bude na hřišti v lese nad gymnáziem. Tradiční
zápolení o vteřiny se pak bude odehrávat na rychlostních zkouškách v oko-
lí. Pro jezdce budou připraveny 4 rychlostní zkoušky na dvou tratích. Celá
akce startuje již v sobotu odpoledne neoficiálním tréninkem, v neděli od 8.00
hod. je na programu oficiální trénink. Ostrý start 1. rychlostní zkoušky zá-
vodu je pak naplánován na 10.30 hod. 
Kontakt: www.wbcrally.com 
DĚTSKÝ AEROBIK 
Do 13. 9. přijímáme přihlášky do juniorského aerobiku pro děti od 4 let. 
Kontakt: www.aerobic-zlin.cz nebo přímo v Aerobik studiu D, Zlín - Pasecká
1574, e-mail: rytmik@aerobic-zlin.cz 
CVIČENÍ V NOVÉ SEZÓNĚ
Od září bude fungovat nový harmonogram cvičení, kde najdete různé aerob-
ní a posilovací cvičení, zdravotní cvičení na balonech, energické bosu, po-
werjógu, kurzy pilates, tajči, tanec, indoor cycling, speciální druhy cvičení -
stačí si jen vybrat. Hledejte na www.aerobic-zlin.cz nebo si zrovna přijďte ně-
co vyzkoušet. 
POWERJÓGA S VAŠKEM KREJČÍKEM
Odložená lekce z jarního turné Oriflame I Love se uskuteční 24. 9. ve Zlíně -
podrobnosti a registraci najdete na www.aerobic-zlin.cz, tel. 721 760 136. 
CVIČENÍ 
Cvičení bude probíhat každý čtvrtek od 18.00 hod. do 19.00 hod. v tělocvič-
ně sportovní haly na Bartošově čtvrti (koupaliště Zelené). 3. a 10. 9. hodiny
aerobiku zdarma! Jedná se o cvičení zaměřené na problematické partie: bři-
cho, boky, hýždě. Po aerobním záhřátí následuje posilování a závěr hodiny
tvoří strečink. Vhodné pro všechny!
Kontakt: tel. 721 962 153
POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli, pro udržení a zlepšení celkové kon-
dice. Pondělí a čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín,
středa od 18.00 hod.- tělocvična ZŠ Štípa. Od 16. září. 
Kontakt: tel. 605 527 605 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 9. se ve Sportovním centru K2 ve Zlíně na Vršavě uskuteční Den otevře-
ných dveří. Návštěvníci si budou moci zdarma vyzkoušet lekce zajímavých fo-
rem cvičení, jako je například Tae-bo, Flirt Dance, Port de Bras, Pilates, ne-
bo H.E.A.T. K dispozici bude přístroj na měření tělesných tuků a s tím
související výživové poradenství a poradenství v oblasti tréninku. Úplný roz-
pis cvičení na www.k2sport.cz. Nutno předem objednat na jednotlivé lekce
on-line nebo na tel. 604 260 020.
AEROBIK JANA NABÍZÍ
Hodiny aerobiku v pondělí a středu na ZŠ Malenovice - sídliště, 18-19 hod.
Úterý a čtvrtek 9. ZŠ Štefánikova, 19-20 hod. 
Hodiny Body & Mind se zaměřením na Pilates - bývalá 1. ZŠ Štefánikova
(vedle nové budovy UTB) v pondělí 19.30-20.30 hod., středa 18-19 hod. 
Cvičení na velkých míčích v úterý na 17. ZŠ Křiby, 18-19 hod.
Dále pak v tělocvičně nového spinningového centra na Růmech (tel. číslo
775 296 669):
Kurz Pilates - po, čt - 18-19 hod. 
Kurz pohybové výchovy pro děti 6-12 let se zaměřením na zdravý pohyb
s hudbou pro radost, středa 16-17 hod.
PILATES 
Pilates nejen pro začátečníky, Orlovna Zlín, každé úterý 16.30 hod - posled-
ní volná místa. 
Bosu - posilovací step aerobik vždy ve středu 19.15 hod, Benešovo nábřeží. 
Kontakt: www.hurarova.tym.cz, tel. 603 581 448, hurarova@volny.cz 

5. ZŠ Zálešná Rodiče a děti PO 17.30-18.30 Kýblová, Benešová
Nejmladší žactvo PO 17.30-18.30 Mgr. Matoušková, Šimonová
Senioři - zdravotní TV + rek. sport PO 18.30-19.30 Pšenka J.
"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 Volejbal mixy PÁ 19.00-20.30 Ing. Talpa
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 mixy ST 19.30-21.00 Sýkora
Muži + ženy - volejbal mixy 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

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

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

PŘEHLED CVIČEBNÍCH HODIN ASPV SK ZLÍN – 2009/2010

Cvičební hodiny budou zahájeny 7. 9. 2009. Kontakt: tel. 732 161 368, www.aspv-sk-zlin.wz.cz
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Èást nové konzervátorské dílny v Otrokovicích

Každá doba pøinesla do oboru muzejnictví nové
podnìty, které vždy pozitivnì pùsobily na jeho
úspìšný a dalekosáhlý rozvoj. I dnešní doba pøináší 
nové a nové stimuly, jež muzejnictví musí zpracovat
a absorbovat. Chceme-li obstát v evropském kon-
textu vývoje oboru, je nutno èinnost muzeí pøi-
zpùsobit novým trendùm, a to nejen v oblasti jeho
prezentaèní èinnosti výstavní. Stále dùležitìjším
a významnìjším polem, na nìmž muzejní instituce
rozvíjejí svou èinnost, je široká paleta programù
a aktivit urèených nejširšímu vìkovému spektru
návštìvníkù.
Pøestože základním posláním muzea zùstává a vždy

zùstane odborná výzkumná a sbírkotvorná èinnost,
jejímž cílem je uchovat nejrùznìjší doklady lidské
èinnosti a bohatství pøírody, stává se stále podstat-
nìjším úkolem najít nové a atraktivní metody pre-
zentace výsledkù tohoto konání. Je nutno pøistoupit 
k pøedstavení sbírkových fondù s využitím všech do-
stupných technických i umìleckých prostøedkù.
Nové øešení problematiky krajských kulturních in-

stitucí ve Zlínì naznaèuje, že se blýská na lepší èasy
a že by zde mohlo vzniknout nové moderní kulturní
centrum. Dokladem toho je zlínským krajským úøa-
dem vyhlášená architektonická soutìž na Krajské
kulturní a vzdìlávací centrum. Pod tímto názvem
jsou ukryty tøi kulturní instituce, a to Krajská
knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie
výtvarného umìní a Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlínì. Po úspìšném dokonèení tohoto projektu
budou mít tøi krajské kulturní instituce k dispozici
rekonstruované budovy 14 a 15 v bývalém areálu
Svitu. Prostory, které bude využívat Muzeum jiho-
východní Moravy ve Zlínì, naznaèují, že bude mož-
no pøestìhovat všechna pracovištì do centrální
budovy, pøipravit rozsáhlou expozici vìnovanou
fenoménu Ba�a a vybudovat studijnì vzdìlávací
centrum spojené se službami pro odbornou, ale i ši-
rokou veøejnost. Muzeum tak bude moci naplòovat
standardy evropského muzejnictví.
K novým stavebním poèinùm muzea patøí i stavební

úpravy depozitáøù v Otrokovicích, kde bude letos
dokonèeno zateplení budovy.
Do tohoto výètu stavebních èinností patøí i zadání

projektu pøístavby nových depozitáøù v Otroko-
vicích, které budou øešit dlouholetý problém muzea 
s roztroušenými, provizornì uloženými sbírkovými
fondy v širokém okolí Zlína. Právì vybudování no-
vých moderních depozitáøù s odpovídajícími tech-
nickými parametry je pøedpokladem k naplnìní ne-
jen zákona o sbírkách, ale je i nadìjí na další rozvoj
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlínì.
                                       Ivan Plánka, øeditel muzea 

P r ù v o d c e 2009

MUZEUM V NOVÉM STOLETÍ
setkáním odborníkù, zabývajících se tematikou mu-
zejní pedagogiky, kterou žádné jiné muzeum na Mo-
ravì systematicky nezpracovává.
Konference Muzeum a škola 2009 mìla podtitul Jít

si naproti.Aktivní spolupráce s veøejností a se škola-
mi je v dnešní dobì nezbytnou souèástí standar-
dizovaných služeb, jež muzea a galerie poskytují
a na nichž je postavena jejich spoleèenská úloha.
V souèasné dobì vzniká v èeských muzeích a gale-
riích množství zajímavých programù i dlouhodo-
bých strukturovaných projektù a objevují se nová in-
spirativní témata. Také studijní obor muzejní peda-
gogika již dávno není neznámým pojmem. Konfe-
rence Muzeum a škola má celorepublikový charak-
ter, úèastní se jí stovka zájemcù ze všech krajù repub-
liky, jak z institucí, které se danou problematikou
dlouhodobì zabývají, tak i z menších muzeí a škol,
kde se teprve s možnostmi spolupráce seznamují.
Bìhem dvoudenní konference, konané v sídle muzea
na zlínském zámku, odeznìlo pìtadvacet odborných
pøíspìvkù. Hlavní referáty nenechaly nikoho na po-
chybách, že muzejní a galerijní pedagogika se po-
stupnì etablují jako vìdní disciplíny i vysokoškolské
obory. Naplnìním dlouholetého snu o možnosti vy-
sokoškolského studia muzejní a galerijní pedago-
giky v ÈR se obìma oborùm otvírají nové horizonty.
Zlínské muzeum je pøipraveno se školami spolu-
pracovat, jak dokazují mnohé pøíklady z praxe,
z nichž nìkteré byly na konferenci pøedstaveny.
Velmi inspirativní byly pøíspìvky uèitelù základních
škol ze Zlína a okolí, pøedstavující projekty, inici-
ované ze strany uèitelù. Libuše Pøíluèíková (1. ZŠ
Napajedla) a Jaroslava Müllerová (ZŠ Kvítková
Zlín) ve svých pøíspìvcích ozøejmily, jak obrovským
tvùrèím potenciálem disponují uèitelé na prvních
stupních základních škol. Školní projekt ZŠ Kvít-
ková k výstavì Jak se rodí veèerníèky kombinoval
„klasické“ výukové metody s postupy využívajícími
a motivujícími samostatnost a tvoøivost žákù, zejmé-
na s projektovým vyuèováním. Na základì dlouho-
dobé spolupráce s muzeem ve Zlínì vznikl projekt
realizovaný na ZŠ Mánesova Otrokovice (Vìra Ve-
lísková). Škola pøipravila pro své žáky, jejich rodièe
i veøejnost národopisný projekt Tradice vánoc v lido-
vé øemeslné výrobì, zvycích a obyèejích, jehož cílem
bylo pøiblížení zvykù spojených s jednotlivými svát-
ky v období adventu, od jeho zaèátku až po Tøi krále.
Dále byl projekt zamìøen na ukázky tradièní øeme-
slné výroby v regionu a øemeslné dílny. Danuše Zá-
rubová a Edita Koláøová, uèitelky ZŠ Štefánikova
ve Zlínì, navázaly velmi úzkou spolupráci s MJVM
ve Zlínì již pøed ètyømi lety. V tomto období vzniklo
celkem 17 menších i vìtších projektù a spoleèných
akcí, které pomocí fotodokumentace a ukázek výstu-
pù projektù pøedstavily úèastníkùm konference.
Druhý den konference Muzeum a škola 2009 byl

vìnován dílnì a workshopu. Workshop se zlínskými
autory animovaných filmù pro dìti a mládež a sou-
èasnì pedagogy Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì Ivo
Hejcmanem a Michalem Zemanem byl doprovod-
ným programem k muzejní výstavì Jak se rodí ve-
èerníèky a úèastníci se zde seznámili s tím, jak vzni-
ká kreslený, ploškový a loutkový animovaný film.
Otázky veøejné role muzea v místním spoleèenství

a metody pamì�ových institucí pøi rozvíjení vztahu
k místu, kde žijeme, byly tématem paralelní ètvrteèní
dílny Alexandry Brabcové, konzultantky v oblasti
managementu kulturnì historického dìdictví.
Alexandra Brabcová dala dílnì název Kam patøím?
Dílna byla vìnována pøedevším následujícím otáz-
kám: Co vytváøí naši pøíslušnost k urèitému místu?
A co pøíslušnost vlastnì v souèasném svìtì je? Kdy-
bychom mìli emocionální obèanku, co bychom si

Realizace projektù smìøujících k dalšímu rozvíjení
a prohlubování spolupráce muzea se školami všech
typù již více jak tøicet let výraznì profiluje èinnost
zlínského Muzea jihovýchodní Moravy. Potvrdily to
i výsledky letošní celostátní konference Muzeum
a škola, jejímž poøádáním navazuje zlínské muzeum
na prùkopnické tradice, které tu vznikly uspoøádá-
ním prvního celorepublikového setkání odborníkù
v roce 1965. Nastolení potøeby nové obsahové struk-
tury konference, která by reflektovala nejnovìjší vý-
vojové trendy rychlého a intenzivního vývoje v tom-
to odvìtví, vyvolalo i rozhodnutí aktualizovat a ino-
vovat koncepci naší práce v celé výchovnì vzdìlá-
vací oblasti.
V praxi to znamená, že samozøejmì budeme pokra-

èovat v uskuteèòování dnes už tradièních vzdìlá-
vacích aktivit v našich expozicích (Obuvnické mu-
zeum, Zlínský film, S inženýry Hanzelkou a Zik-
mundem pìti svìtadíly atd.), ale že k tìmto aktivitám
pøibude komplex aktivit vyplývajících z nutnosti
provazování specializovaných programù muzea
se školními vzdìlávacími programy (napø. odborná
spolupráce pøi pøípravách školních projektù). Zcela
novým a zdaleka ne jednoduchým úkolem bude vy-
tváøení programu vzdìlávání v muzeu jako veøejné
kulturní služby. Víc než užiteènou a v mnoha smì-
rech pøínosnou pro rozvoj komplexní èinnosti mu-
zea se v aktuálním úhlu pohledu do budoucnosti jeví
myšlenka vybudování metodického centra, které by
dále odbornì rozvíjelo a koordinovalo spolupráci
muzeí se školami v širším kontextu.

Uskuteènìní tohoto nároèného úkolu si vyžádá
vyøešení øady problémù. Pøedpokládá pøedevším vy-
tvoøení nové struktury lektorského oddìlení našeho
muzea, zejména pak vytvoøení efektivního mecha-
nismu jeho èinnosti, umožòujícího spolehlivì zvlád-
nout nejen realizaci nových projektù s novými téma-
ty, ale i nadále cílevìdomì navazovat na úspìšné
a osvìdèené projekty minulé.

Markéta Pavlištíková

Skupina dramatické dílny Alexandry Brabcové Tøi
postavy hledají autora

Zlínské muzeum bylo již v šedesátých letech 20.
století poøadatelem konferencí s tematikou spolu-
práce muzea a školy. Na tuto tradici navázalo v roce
2003 novou øadou celostátních konferencí, z nichž
zatím poslední se uskuteènila v bøeznu 2009. Kon-
ference Muzeum a škola ve Zlínì se stala prestižním

ZPRAVODAJ MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNÌ

KONFERENCE

MUZEUM A ŠKOLA 2009 

SPOLUPRÁCE MUZEA SE 
ŠKOLAMI  - JAK DÁL?
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vyplnili do kolonky rodištì a bydlištì? A jakou roli
v pocitu pøíslušnosti mùže sehrát muzeum? Pøestože
vzhledem k sídlu konference ve Zlínì byla náplò díl-
ny vztažena ke zlínskému zámku a jeho bezprostøed-
nímu okolí, smyslem dílny nebylo „nauèit se co nej-
více“ o historii Zlína a zlínského zámku, ale sezná-
mit se s nìkterými technikami pátrání po místì, jaký-
mi je možno pracovat s dìtskými návštìvníky v kte-
rékoliv muzejní expozici. Místo, jeho pøíroda a tradi-
ce jsou nevyèerpatelným zdrojem zkušeností a infor-
mací. Autorka dílnu rozdìlila do šesti pracovních
skupin, zamìøených na rozvíjení rùzných talentù
a rùzných typù inteligencí. Úèastníci dílny si sami
vybírali, do které ze skupin se zaøadí. Každá skupina
mìla pøi svém pátrání po místì využít v daném èaso-
vém úseku jiné techniky uèení a umìlecké výchovy.
Výsledná konfrontace prezentací jednotlivých sku-
pin vytvoøila syntetický pohled na místo - zlínský
zámek z mnoha úhlù pohledu.
Pøipravovaný pátý roèník konference Muzeum

a škola, který plánujeme na jaro 2011, by mìl nastar-
tovat zmìnu dosavadní koncepce tak, že se z bienále
stane každoroèní setkání. V prvním roce se zamìøí-
me více na obecná odborná témata s celostátním do-
sahem, aktuální v daném oboru. Každý druhý rok
uspoøádáme semináø krajského významu, jakousi
burzu nápadù, kde budou muzea a další kulturní zaøí-
zení Zlínského kraje pøedstavovat místním školám
aktuální nabídku programù a výstav a pøíkladù dobré
praxe. Pátému roèníku konference Muzeum a škola
pøedchází dvoudenní pracovní semináø Pátrání
po místì (Fenomén Zlín), vedený dr. Alexandrou
Brabcovou na jaøe roku 2010. K úèasti na semináøi
budou pozváni muzejníci a pedagogové ze Zlína
a okolí.

Blanka Petráková

Animaèní program výstavy Jak se rodí veèerníèky

Ve dnech 12. února až 3. kvìtna 2009 pøedstavilo
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlínì výstavu
animovaných filmù a veèerníèkù pro dìti. Touto vý-
stavou navázalo na stálou muzejní expozici zlín-
ského filmového studia, která již nìkolik let úspìšnì
prezentuje práci zlínských filmaøù. Výstava byla ur-
èena nejen dìtem, ale i dospìlým návštìvníkùm, kte-
øí se zde setkali se spoustou známých postavièek
z veèerníèkù i filmù pro dìti a mládež.
Výstavu, kterou v roce 2007 pøipravilo Dìtské od-

dìlení Moravského zemského muzea v Brnì, prová-
zely originální loutky z èeských animovaných pohá-
dekAtelierù Bonton Zlín i loutky z veèerníèkù.
Pøevzatou výstavu jsme doplnili regionálním mate-

riálem a prezentací animovaného filmu a veèerníè-
kù, které od roku 1992 produkovalo Volné sdružení
animovaného filmu Zlín - Malenovice.
Díky vstøícné a intenzivní spolupráci se Sloven-

skou televizí Bratislava tak ve studiu v Malenovicích
roènì vznikalo okolo tøiceti veèerníkových titulù,
což bylo více než pøed rokem 1989.
Tato tvorba byla na výstavì zastoupena postaviè-

kami Pata a Mata s originálními rekvizitami, po-
stavièkami Boba a Bobka ze seriálu Bob a Bobek
na cestách natoèeného pro Èeskou televizi i oblíbe-
nými hrdiny ze seriálu Slovenské televize Berta
a UFO, Fták Gabo nebo seriál Sarka Farka.
Nejnovìjší tvorba veèerníèkù byla zastoupena scé-

nou a loutkami ze seriálu Krysáci, který vytvoøilo

Po roce 1973 se schùzky èlenù realizovaly v rùz-
ných institucích, napøíklad v Knihovnì Františka
Bartoše nebo v kulturním domì v Malenovicích.
Pøed patnácti lety zaèíná období spolupráce Klubu

pøátel výtvarného umìní, tehdy již obèanského sdru-
žení, a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlínì, které
mu poskytlo prostory k pravidelným pøednáškám
v budovì zámku. Naše èinnost se tím neomezila, spí-
še naopak. Podaøilo se nám udržet pravidelný cyklus
pøednášek a rozšíøit jej o nová témata z oboru arche-
ologie, historie, etnografie, pøírodních vìd a zajistit
lektory z øad odborných pracovníkù muzea. Naše
spolupráce se rozšíøila o návštìvy výstav a muzej-
ních expozic s autorským výkladem, což se setkává
s velkým zájmem našich èlenù i veøejnosti.

Za ètyøicet let èinnosti klubu se z jeho pùvodnì
mladých èlenù stali senioøi, kteøí mnohdy i pøes své 
zdravotní potíže pravidelnì pøicházejí na klubové
akce. Jsou to lidé plní elánu a proto se naše náplò pøi-
zpùsobuje jejich zájmu. Každoroènì uskuteèòujeme
nìkolik jednodenních zájezdù za poznáním umì-
leckých i architektonických památek. Zúèastòují se
jich nejen èlenové, ale také èetní pøíznivci našeho
sdružení.

Doufáme, že se nám podaøí udržet zájem dlouho-
letých èlenù klubu, a vìøíme, že naše èinnost osloví
i nové zájemce, zejména z øad mladé generace.

Pøijïte, naše pøednášky se konají každé úterý v 17
hodin v pøednáškovém sále Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlínì. Tìšíme se na Vás...

Pavla Hradilová

V duchu rèení „Bøezen, za kamna vlezem“ na výstavì
Krása, která høeje (Slovácké muzeum)

Kde teï právì kopete a co zajímavého jste zase na-
šli? S podobnými otázkami se na mne jako mu-
zejního archeologa èasto obracejí lidé, kteøí mají
zájem o archeologii a rádi by se dovìdìli nìco bliž-
šího o nejstarší historii místa, kde žijí. Právì pro nì
budou urèeny schùzkyArcheologického klubu, který
letos vznikl pøi Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlí-
nì. Jeho èinnost bude zamìøena nejen na pøednášky 
a besedy o nových objevech a výzkumech - pøede-
vším na Zlínsku, návštìvy tematických výstav s od-
borným výkladem, ale i na poznávání pravìkých
a støedovìkých archeologických lokalit v okolí na-
šeho krajského mìsta, jehož dìjiny - dnes spojované
pøedevším s „ba�ovskou“ érou - sahají hluboko
do minulosti. Jedním z hlavních podnìtù ke vzniku
klubu se stal zájem studentù-seniorù, kteøí navštì-
vovali pøednášky nového cyklu Archeologie a etno-
logie probíhajícího na UTB ve Zlínì v rámci Univer-
zity 3. vìku; v jeho øadách jsou však samozøejmì ví-
táni všichni další nadšenci, bez ohledu na vìk.
Výšlap na pravìké hradisko Velá u Lukova a ná-

vštìva dvou výstav s archeologickou tematikou - to
je zatím skromný výèet akcíArcheologického klubu,
èeká nás však øada dalších. Chystáme mj. exkurzi
na hradisko Kláš�ov èi žeranovickou tvrz, sezná-
míme se s historií pùvodního zlínského hradu i za-
niklé osady Zbožná v místech dnešních zboženských
rybníkù, nebudou chybìt ani besedy v pøednáško-
vém sále zlínského muzea.

Jana Langová

Studio produkce 2 (Sp2).
Výstava byla doplnìna doprovodnými programy

urèenými pøedevším žákùm základních škol.
Pro realizaci tìchto programù byla vytvoøena herna,

kde mìly dìti možnost poznat, jak je nároèné vytvo-
øit kreslený nebo loutkový film, a vyzkoušet si, jak se
obrázek nebo loutka oživují. Na prokreslovacím pul-
tu si rozkreslily jednotlivé fáze pohybu, vyzkoušely 
si práci s kloubovou loutkou, dozvìdìly se, jak vy-
padá technický a kreslený scénáø k filmu, nebo jak
funguje natáèecí stùl. Také práce s papírovou nebo
poloplastickou loutkou, vytváøení takzvaných filmo-
vých ruchù nebo jednoduchá poèítaèová animace dì-
ti zaujaly.
Atraktivitu výstavy umocnilo také funkèní televizní

ministudio s kamerou a televizním pøijímaèem, které
zapùjèila Èeská televize Brno. Nejstarší televizní po-
hádky se natáèely v pøímém pøenosu, proto jsme dali
dìtem možnost zahrát si s maòásky jako loutkoherci
pøímo v tomto improvizovaném televizním studiu.
Další projekt jsme realizovali spoleènì s Krajskou

knihovnou Františka Bartoše, kde byla jeho iniciá-
torkou vedoucí dìtského oddìlení paní Svatava Pila-
øová. První èást programu probíhala v knihovnì pod
názvem Ètìte s námi veèerníèky. Zde se dìti hravou
formou seznámily s dùležitou funkcí knihy pøi tvorbì
veèerníèkù. Z knihovny odcházely do muzea se zá-
bavným kvízem v ruce a hledaly zde øešení a odpo-
vìdi, které se skrývaly pøímo ve výstavì. Tento pro-
gram byl èasovì nároènìjší a vyhovoval zejména
žákùm a uèitelùm mimozlínských škol.
Souèástí výstavy byly také besedy s tvùrci animo-

vaného filmu a veèerníèkù.
Praktické ukázky kreslené nebo poèítaèové anima-

ce pøedvedli známí režiséøi a výtvarníci Michal Ze-
man a Ivo Hejcman na setkáních a besedách s dìtmi
i dospìlými návštìvníky. Svým pøístupem a nadše-
ním dovedli filmaøi zaujmout malé i velké poslu-
chaèe, kteøí odcházeli plni dojmù.

Výstava i doprovodné programy se setkaly s pøí-
znivým ohlasem nejen dìtí, ale i dospìlých návštìv-
níkù. Rodièe pøicházeli v doprovodu svých dìtí èasto
i opakovanì, protože také oni zde nacházeli zábavu
a pouèení.

Pavla Hradilová

Klub pøátel umìní vznikl ve Zlínì v roce 1968. Je-
ho èlenové se scházeli v klubovnì zlínské poboèky
DÍLO pod vedením Rudy Klinkovského. Spoleènì
navštìvovali ateliéry výtvarníkù, výstavy, koncerty,
divadelní pøedstavení a veèery poezie.

VÝSTAVA
JAK SE RODÍ VEÈERNÍÈKY

aneb Animovaná tvorba filmù 
pro dìti a mládež. 

KLUB PØÁTEL VÝTVARNÉHO 
UMÌNÍ A KNIHY VE ZLÍNÌ 

místo setkávání všech generací

PO STOPÁCH MINULOSTI - 
ARCHEOLOGICKÝ KLUB 

VE ZLÍNSKÉM MUZEU

Animaèní program výstavy Jak se rodí veèerníèky 
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Zleva K. Pavlištík, M. Zikmund

Není to jen fráze. Devadesátiny jsou pozoru-
hodným životním jubileem a pro nás pracovníky
zlínského muzea, kteøí jsme s jubilantem osobnì
i pracovnì blízko, nemá opravdu to slovíèko „neu-
vìøitelné“ význam jen spoleèensky formální. Svìdèí
o tom skuteènost, že pøi zpracování archivních fon-
dù, které Miroslav Zikmund s Jiøím Hanzelkou vìno-
vali muzeu, máme co dìlat, abychom staèili jubilan-
tovu pracovnímu tempu.

Øadì akcí pøipomínajících toto jubileum v celé re-
publice dominuje vydání reprezentativní publikace
Past na rovníku, jejímž iniciátorem a spoluautorem
je známý cestovatel Rudolf Švaøíèek a na jejíž reali-
zaci se intenzivnì podílel náš Archiv H+Z. O mimo-
øádném ètenáøském zájmu svìdèí skuteènost, že prv-
ní vydání této vskutku reprezentativní knihy bylo
bìhem nìkolika týdnù rozebráno a že dnes jsou
v knihkupectvích k dispozici výtisky pohotovì usku-
teènìného vydání druhého.
Klub H+Z spolu s Muzeem jihovýchodní Moravy

uspoøádal slavnostní setkání s jubilantem, pøi nìmž
se mu dostalo projevù úcty a uznání s pøáním všeho 
dobrého do dalších let. Všem, kdo by se chtìli s dílem
Miroslava Zikmunda blíže seznámit, je po celý týden
mimo pondìlí k dispozici atraktivní expozice S inže-
nýry Hanzelkou a Zikmundem pìti svìtadíly ve zlín-
ském zámku.

Karel Pavlištík

Dívèí støevíèek z kolekce pro EXPO Brusel 1958 se
vyznaèuje dokonalým a nadèasovým designem.

Nazout si nìkterý exkluzívní model z kolekce firmy
Ba�a pro EXPO NewYork 1939 èi ze souboru ocenì-
ného na další svìtové výstavì v Bruselu roku 1958,
to byla touha mnohých dam, které zavítaly na výsta-

vy Fenomén Ba�a nebo Bruselský sen. Oba tyto po-
zoruhodné projekty byly pøedstaveny nejprve v Èes-
ké republice a v tìchto dnech se pøipravují k trans-
portu do zahranièí. Mezi mnoha exponáty jsou i støe-
víèky ze Zlína. Jejich kráse a eleganci neublížil ani
fakt, že nìkteré z nich jsou témìø osmdesát let staré.

Výstava Fenomén Ba�a byla zamìøena pøevážnì
na ba�ovský funkcionalismus, ale co by to bylo za
„výstavu o Ba�ovi“ bez bot. A tak se mezi stovkami
fotografií ze starého Zlína a architektonickými mo-
dely ocitlo i nìkolik desítek legendárních typù obuvi.
Mnozí návštìvníci do té doby ani netušili, jak vypa-
dají meltonky, kanady, plimsolky nebo hadinky! Od
listopadu letošního roku do února 2010 je budou
snad stejnì nadšenì jako v Praze obdivovat ná-
vštìvníci v Mnichovì, v proslulé Pinakothek der
Modern v centru mìsta.

A kam putoval Bruselský sen 1958? Èeskoslo-
venský úspìch na svìtové výstavì a fascinace „bru-
selským stylem“ je pøedmìtem velmi úspìšné vý-
stavy, která se již prezentovala v Praze i v Brnì,
a v tìchto dnech byla otevøena v Esterházyho paláci
Slovenské národní galerie v Bratislavì. Zlínské mu-
zeum zapùjèilo kolekci elegantních dámských lodi-
èek a dìtských støevíèkù, která získala v Bruselu
zlatou medaili.

Nejvìtším zahranièním projektem, na kterém byl
pøedstaven sbírkový fond obuvi, je Dolnorakouská
zemská výstava, jež byla zpøístupnìna od dubna
do listopadu ve tøech mìstech: v Hornu, Raabu a Tel-
èi. Malá kolekce obuvi z éry dvacátých let 20. století,
doplnìná bohatou obrazovou dokumentací z historie
firmy Ba�a, se ocitla mezi tak atraktivními pøedmìty,
jakými jsou napøíklad motorka ÈZ 250 z roku 1937,
cvikr T. G. Masaryka nebo brýle Edvarda Beneše.
Vìru dobrá spoleènost!

Miroslava Štýbrová

František Bobák: Moje svìdectví o listopadových
událostech 1989 ve Zlínì. Acta Musealia Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlínì, suplementa 2009/1,
156 s., Zlín 2009. ISBN 978-80-87130-06-3.

Pøi pøíležitosti 20. výroèí listopadových událostí
v roce 1989 se Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlínì bude podílet na výstavì, již poøádá ve spo-
lupráci se Statutárním mìstem Zlín a Alternativou
Zlín. Vydává však též vzpomínky jedné z pøedních
osobností zlínského politického a spoleèenského ži-
vota, jednoho ze zakladatelù zlínského Obèanského 
fóra, Františka Bobáka. Je to soubor dokumentù,
projevù, petic i komentáøù z dobového tisku, vše spo-
jeno pøímými vzpomínkami autora na aktuální dìní
ve Zlínì bìhem sametové revoluce. Jeho vzpomínky
a vlastní hodnocení jsou struèné, ale vystihují zvlášt-
ní atmosféru listopadových dnù, zachycují hektický 
dìj až do pøípravy na první svobodné volby, prezen-
tují jejich výsledky. A v závìru je zaøazena autorova
úvaha nad vývojem naší spoleènosti po deseti letech.

Pøedmluva k publikaci vyšla z pera Ludvíka Vacu-
líka, edièní poznámku pøipojil Karel Pavlištík, jeden
z editorù publikace, z jehož podnìtu „svìdectví“
vyšlo. Použité fotografie pocházejí z fondù Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlínì a Státního okresního
archivu Zlín. Kniha bude pøedstavena na vernisáži
výstavy v øíjnu. Alena Prudká

STØEVÍÈKY ZE ZLÍNA DO 
EVROPY!

JUBILEUM NEUVÌØITELNÌ 
KULATÉ

Ve velkém výstavním sále Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlínì se od 14. kvìtna do 30. srpna 2009
konala výstava Sláva zlínského sportu, která pøibli-
žovala historii a nejvìtší úspìchy zlínského sportu
od konce 19. století až do souèasnosti. Návštìvníci
muzea si mohli prohlédnout stovky unikátních foto-
grafií a spoustu zajímavých pøedmìtù, napø. medaile
z olympiád a z evropských a svìtových mistrovství,
vítìzné poháry a souèásti výstroje vybraných spor-
tovních odvìtví. Výstava vznikla díky spolupráci
s úspìšnými sportovci i s jednotlivými oddíly, jejichž
èlenové s velkou ochotou vyhledali a zapùjèili do
muzea velké množství fotografií, písemný materiál
(napø. kroniky, výroèní zprávy a propagaèní tisko-
viny) a trojrozmìrné pøedmìty. Z tohoto materiálu
byly poøízeny kopie, èímž vznikl bohatý fond o vý-
voji zlínského sportu, který budu dále zkoumat a roz-
šiøovat. Výstavou Sláva zlínského sportu cesta po-
znání tohoto tématu nekonèí, ale naopak zaèíná.
Obracím se proto s velkou prosbou o pomoc na
všechny zlínské sportovce a jejich rodiny: Máte-li
doma staré fotografie nebo jiné zajímavé materiály,
zavolejte prosím na èíslo telefonu 577004634.

Yvona Èinèová

Zleva M. Zikmund, J. Hanzelka a B. Janèaøík

V roce 2009 se fondy Archivu H+Z rozrostly o nì-
kolik krabic korespondence, nìkolik stovek map,
cestopisných knih a nìkolik tisíc negativù a diapo-
zitivù z pozùstalosti po panu Bøetislavu Janèaøíkovi.
Byl profesorem na kožaøské prùmyslovce ve Zlínì,
jako instruktor uèil létat Jiøího Hanzelku a jako prù-
vodce cestovních kanceláøí projel nìkolikrát celou
Evropu, èástAmeriky,Asie iAfriky.

Magdalena Preiningerová

Univerzitní vzdìlání tøetího vìku jako soubor pro-
gramù celoživotního vzdìlávání urèený zejména pro
seniory je v souèasnosti celoevropským trendem. Ta-
ké Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì nabízí zájemcùm
øadu dvouletých cyklù, mezi nìž novì zaøadila též
cyklus nazvaný Archeologie a etnologie, probíhající
v letech 2007 až 2009. Celkovou koncepci a program
pøipravili a zajiš�ovali pøedevším odborníci z Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlínì. Pøednášky doprová-
zené powerpointovými prezentacemi nebo ukáz-
kami artefaktù mìly za cíl seznámit studenty-seniory
se základy oborù, které jsou spojeny s èlovìkem a je-

AUTENTICKÉ VZPOMÍNKY 
NA SAMETOVOU REVOLUCI

SLÁVA ZLÍNSKÉHO SPORTU

NOVÝ FOND 
V ARCHIVU H+Z

SPOLUPRÁCE ZLÍNSKÉHO 
MUZEA A UNIVERZITY 

TOMÁŠE BATI VE ZLÍNÌ

ho kulturou v nejširším slova smyslu, nabídnout jim
øadu informací vztahujících se k regionu Zlínska,
podpoøit jejich vlastní aktivity a pøípadnì je získat
pro trvalejší spolupráci s muzeem. Že se to daøí, pro-
kázali senioøi již ve svých seminárních pracích vì-
novaných èasto regionálním tématùm.

Zkušenosti a výsledky právì ukonèeného cyklu
i kladný ohlas ze strany absolventù prokázaly, že se
do projektù celoživotního vzdìlávání svým odbor-
ným potenciálem mùže úspìšnì zapojit také muzej-
ní sféra.

Jana Langová,Alena Prudká
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V muzejní knihovnì se nachází útlá brožurka vì-
novaná tìmto podivuhodným živoèichùm. Byla vy-
tištìna v Praze v roce 1897 a napsal ji profesor F. Si-
tenský. V první èásti popisuje, jak hlemýžï vypadá,
jak se rozmnožuje, èím se živí. Z láskyplných for-
mulací typu: „koncem dubna nebo poèátkem kvìtna
probouzí se spící plž ze svých snù“ nebo „pøed pa-
prsky sluneèními plž prchá (krásná pøedstava!)“,
lze soudit, že pan profesor patrnì nebyl zahrádkáø
a jeho vztah k šnekùm byl zajisté kladný. Druhá ka-
pitola je podrobným návodem „jak lze hlemýždì
ku prodeji chovati, vykrmiti a v zimì zasýlati", zaèí-
ná slovy: „kdo má malý kus zbyteèného pole k dispo-
sici, dosti odpadkù ze zelenáøské zahrady, místa ko-
pøivami porostlá a pøi tom nemá na odpadky ku-
chyòské žádného lepšího odbìratele (ve formì ve-
pøe), ten dobøe uèiní, když maje k tomu záliby, cho-
vati bude na žíru plže v krajinì, kde se hojnì na-
cházejí“.

Hlemýždì mùžete chovat èistì pro kulináøské úèe-
ly nebo také pro potìšení. Mùžete navštívit šneèí
weby, stát se èleny klubu chovatelù šnekù a znalcem
v oboru šnekologie. Pokud nemáte poèítaè a nesur-
fujete po internetu, pøijïte do muzea. V dobì svého
vzniku zaplatili ètenáøi za malou brožurku 40 krej-
carù. Muzejní studovna vám toto 112 let staré know
how zprostøedkuje zcela zdarma.

Hana Rosíková

Málokdo ví, že Jan Antonín Ba�a byl navržen jako
kandidát Nobelovy Ceny míru v roce 1957. Jeho
protektorem a oficiálním navrhovatelem byl Vlasti-
mil Kybal, doktor filozofie a historie, dlouholetý
èeskoslovenský diplomat. Nejvìtší èást své diplo-
matické kariéry prožil na vyslanectvích v rùzných
zemích JižníAmeriky, v letech 1925 až 1927 pùsobil
vArgentinì a Brazílii. Zde se také poprvé setkal s Ja-
nem Ba�ou. Po skonèení 2. svìtové války se do Èes-
koslovenska již nevrátil a pùsobil na mnoha ame-
rických univerzitách.
Dopis, v nìmž pøedkládá oficiální žádost o udìlení

Nobelovy Ceny míru za rok 1957 JanuAntonínu Ba-
�ovi, napsal ve Washingtonu 29. 12. 1956 a adre-
soval pøedsedovi Norského Nobelova výboru v Os-
lu, G. Jahnovi. Uvádí, že Jan Ba�a vykonal velké ko-
lonizaèní dílo v brazilské džungli, kde již vyrostlo
nìkolik nových mìst. Pøestože po 2. svìtové válce
Jan Ba�a pøišel o svùj majetek v Èeskoslovensku,
nebo� byl zkonfiskován komunisty, pokraèuje s po-
zoruhodným úsilím ve svém díle. Vlastimil Kybal se
v dopise zmiòuje i o Studii o migraci, kterou Jan
Ba�a vypracoval na žádost papeže Pia XII. a která
øeší problém hladu a bídy pøesunem osob z pøelid-
nìných oblastí tam, kde mohou nalézt lepší budouc-
nost. To je zpùsob, který byl dosud využíván mini-
málnì a jehož význam je velmi malý. Závìrem Vlas-
timil Kybal píše, že se rozhodl pøedložit tento návrh,
nebo� práce Jana Bati je nepolitické povahy a zøíd-
kakdy v dìjinách byl takový projekt vymyšlen a ús-
pìšnì realizován jednotlivcem.

Jan Antonín Ba�a se však své kandidatury vzdal,
nebo� ve stejném roce byl navržen též jeho pøítel,
brazilský maršál Rondon.

Hana Kuslová

ŽELEZNÉ „POKLADY“ 
Z KLÁŠ�OVA

Unikátní železné tømeny s prolamovanými boky

V posledních letech byl název Kláš�ova, nejvyšší
hory Vizovských vrchù, èasto zmiòován v médiích
v souvislosti s novými a pøekvapivými objevy z ob-
dobí Velké Moravy. Pøi záchranném výzkumu, který
provádìla zlínská poboèka Ústavu archeologické
památkové péèe Brno pod vedením PhDr. Jiøího Ko-
houtka, CSc., zde bylo odkryto deset hromadných
skladù (depotù) železných pøedmìtù a stovky dal-
ších výrobkù z tohoto kovu. Tyto nálezy jsou dnes
souèástí sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlí-
nì, které tak získalo ojedinìlý soubor pøedstavující
široké spektrum jednotlivých typù pøedmìtù: ze-
mìdìlské a øemeslnické nástroje, souèásti výzbroje
a výstroje (hroty šípù, tømeny, ostruhy), souèásti
koòského postroje, sekerovité høivny, tzv. misky
slezského typu, kusy surového železa apod. Nìkteré
z nich patøí mezi unikáty v rámci hmotného inven-
táøe doby velkomoravské na území Èeské republiky
(napø. tømeny zdobené prolamováním), další pod-
statnì rozšiøují naše znalosti o úrovni železáøské vý-
roby starých Slovanù.

Pro železné pøedmìty z Kláš�ova, získané do na-
šich muzejních sbírek a zatím jen èásteènì zkon-
zervované, je v nejbližší dobì prioritou zajistit jejich
odborné konzervátorské ošetøení.

Nálezový soubor získaný archeologickým výzku-
mem a pøedstavující Kláš�ov jako pravdìpodobný
staroslovanský kultovní areál a nalezištì mimoøád-
ného významu by mìl být prezentován v roce 2010
na výstavì s názvem Kláš�ov - hora èarodìjù.

Jana Langová

Slonice Sumatra v ZOO Lešná v roce 1958
(archiv ZOO)

Díky pøesunu sbírek dosud uložených na hradì
v Malenovicích do nových depozitáøù v Otroko-
vicích budeme moci v uvolnìných prostorách insta-
lovat novou pøírodovìdeckou expozici. V její první
èásti využijeme našeho bohatého sbírkového fondu
a hodláme ukázat rozmanitost fauny na Zemi podle
zoogeografických oblastí. Rádi bychom též nazna-
èili nejrùznìjší aspekty vztahù mezi lidmi a zvíøaty
(èlovìk lovec, èlovìk ochránce, èlovìk vìdec a po-
dobnì).

Mezi exponáty, které plánujeme vystavit, bude též
kostra samice slona indického. Tato slonice se jme-
novala Sumatra a nejspíš se narodila v zajetí. S jis-
totou ale víme, že v letech 1923 až 1933 byla jednou
z atrakcí zvìøince cirkusu Karla Kludského. Když
však na cirkus dolehla velká hospodáøská krize, pro-
dali bratøi Kludští všechna zvíøata nìmeckému ob-
chodníkovi Ruhemu. Pak na delší dobu o jejím osudu
nic bližšího není známo, ale pravdìpodobnì ji èekaly
další cirkusové štace. Závìr života v letech 1958-59
strávila v ZOO na Lešné. Pøedchozí drezùra a nedo-
stateèná péèe se  projevily na jejím zdraví, zejména 
na konèetinách. Špatnì chodila a èást levé pøední no-
hy jí záhy musela být amputovaná. Zemøela ve vìku
pøibližnì 45 let.

Zoologická zahrada nabídla mrtvou slonici muzeu
a právì nastoupivší preparátor Vladimír Elsner do-
stal za úkol vypreparovat její kostru. Nepochybnì to
byla nejnároènìjší preparátorská práce, kterou pan
Elsner bìhem svého ètyøicetiletého pùsobení v mu-
zeu vykonal. Kostra byla uložena ve dvou bednách
a jen pøíležitostnì byla vystavována lebka. Podle na-
šich pøedstav by v nové expozici mìla být postavena
kostra celá. Urèitì se stane lákadlem pro návštìv-
níky, nebo� v žádném muzeu v celé Èeské republice
kompletní kostra slona vystavena není.

Dušan Trávníèek

KOSTRA SLONICE SUMATRY
EXPONÁT S PØÍBÌHEM

MEZI BOBULEMI HLOUBÁM

Z MUZEJNÍ KNIHOVNY

Barevnost podzimního kraje láká k procházkám
pøírodou. Nechávám všechno nepotøebné za sebou
a brouzdám krajem nekrajem, cestou necestou
do míst, kde je duše klidná a spokojená. Potkávám
lány polí, lesù, luk a zelených hlav zdobených bobu-
lemi rùzných velikostí i odstínù od zelené pøes na-
fialovìlou až po temnì vínovou. Témìø cítím ty chu-
tì lahodných mokù z nich vykouzlených. A pøe-
mýšlím, jak to matièka zemì udìlala, že na každém
jejím kousku chutnají bobule jinak. No jo, geolož-
ka! Odpovìï nalézám v pùdì a její závislosti
na zásobení minerálními látkami, na což má vliv
krom jiného horninový podklad. Z aniontù jsou
v pùdì hojnì zastoupeny sulfáty i fosfáty a pak
anionty chlóru, kyseliny borité a køemíku.
Napøíklad vína z Pavlovských kopcù, Strážnice,
Blatnice a z Mìlníka obsahují nejvíce vápníku. Po-
kud vás trápí nedostatek železa, mùžete zkusit nì-
které z vinic na spraších Brnìnska, Znojemska èi
Litomìøicka a hlavnì pak na èedièích Èeského støe-
dohoøí. Tam, kde jsou pùdy kamenité a nevápnité,
rodí se vína chu�ovì jemná s ovocnì výraznou kyse-
lostí. V oblastech s výskytem bøidlic pùdy plodí vína
zvláštì ovocná a øízná. Zabrousíme-li do oblastí o-
pukových, mùžeme nalézt mimo jiné øadu moø-
ských zkamenìlin. Místní vinaøi nám k výzkumu
nabídnou vína jaksi nervní a elegantní, srdeèného a
jadrného typu. Tak nìjak si pøedstavuji jejich tvùrce,
zpoèátku plni obav nad úrodou a poté mile upo-
vídaní. Podobná jsou i vína na pùdách slínitých. Pl-

né chuti, srdeèná a jadrná. Abychom neopomnìli
snad nejèastìjší ze sedimentù Zlínského kraje, pro-
zkoumáme i pískovce, na nichž se vyvinuly písèité
pùdy. Tyto dávají vínùm do vínku lehkost a pøíjem-
nost. Pøedstavte si, kolik chutí vás potká po cestì
s místním flyšovým podkladem, kde se støídají pís-
kovce, jílovce, bøidlice a místy i vápence. Byla by to
zøejmì nároèná pou�... V naší zemièce kdysi soptily
sopky a v prùbìhu mnoha let se na nich a v jejich oko-
lí vyvinula vulkanická pùda. Vína na ní narozená
jsou plná a ohnivá, stejnì jako kdysi soptící sopky.
Toto povídání je jen malým zamyšlením o geolo-
gickém podloží, které nemálo ovlivòuje chutì tolik
oblíbených bobulí a produktù z nich. Výsledný poži-
tek je samozøejmì souhrou rùzných faktorù pøírod-
ních i lidských.

Jana Šušolová

KANDIDÁT NOBELOVY 
CENY MÍRU

Šneèku, šneèku, vystrè rùžky, øíkají jim dìti. Od-
borníci je øadí do kmene mìkkýšù (Mollusca), tøídy
plžù (Gastropoda), øádu stopkookých (Sty-
lommatophora), èeleïi hlemýžïovitých (Heli-
cidae). A pro zahrádkáøe jsou to „ty potvory zatra-
cené sliznaté“ nebo mají pro nì mnohá jiná vesmìs 
nepublikovatelná pojmenování. Jan Antonín Ba�a v brazilské Indianì



Z L Í N  K Ř I B Y

kriby@refima.cz
www.refima.cz

577 018 365
775 305 212
606 716 327

ppřijďte si pro svoji slevu
te si pro svoji slevu

DOKONČENÍ

30. 9. 2009

prohlídka vzorových

bytů

sobota 19. září 

10 - 15 hod.

Začátek školního roku je tady...Začátek školního roku je tady...

Máte pro děti vhodnou obuv??

www.dpk.cz

Kompletní nabídku dětské certifi kované obuvi D.P.K. 
ve velikostech 18-35 najdete ve specializované 

prodejně v centru Zlína!

Český výrobce dětské certifi kované obuvi

Firemní prodejna dětské obuvi D.P.K.
Polyfunkční dům Zlínstav - prodejní pasáž

Bartošova ulice 5532, Zlín
Tel.: 725 716 797

e-mail: dpk@dpk.cz

Otevírací doba:
po - pá: 9 - 18,  so: 9 - 12



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

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

bezplatná infolinka

800 678 678

Nový spořící účet
s výpovědní lhůtou 24 měsíců

Dlouhodobá spolupráce, 
zajímavé podmínky

Úrokové sazby od 15. 7. 2009

Výpovědní lhůta
(v měsících)

Výše vkladu (v tisících Kč)

100 - 400 400 - 800 800 - 1 200 1 200 - 3 000

18 4,3 4,7 4,8 5,0

24 4,5 4,8 5,0 5,3

- úroková sazba až 5,3 %

-  více než 7 600 klientů,
 bilanční suma přesáhla 5 miliard Kč

- již 14 let kvalitních služeb klientům

Pobočka ve ZLATÉM JABLKU
PO–NE 9:00–21:00 • Tel.: 777 021 700

Centrála v budově „ČEDOK“
Otevřeno: PO–PÁ 9:00–17:00
Tel.: 577 212 359, 577 019 300



Bytové domy Zelinova, Zlín - Kozlův Žleb
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: PÁ 18.9.2009 (14-17 h), SO 19.9.2009 (9-14 h)

BYTOVÉ DOMY ZLÍN - ZELINOVA

_nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
_vysoký standard provedení
_prostorné terasy s krásným výhledem
_podzemní parkování
dokončení: 
B9 (konec r. 2009), B10 (jaro 2010)
zvýhodněné podmínky financování!

Pro účastníky BONUS 
až 50.000 Kč!Bonus

Pro účastníky BONU
až 50.000 Kč!

Výhradní prodejce:

Projekční kancelář: 

Investor:

Infolinka:  603 246 685, 736 631 212 | www.zvonek.cz



Možnost pozdějšího rozhodnutí
první týden zdarma!

Možnost pozdějšího rozhodnutí
první týden zdarma!

- kurzy anglického, německého, francouzského, španělského, 
italského a ruského jazyka

- nabízíme variabilní rozvrh (Po-Pá 7.00 - 21.00)
- počet studentů ve skupině asi 6 osob

- ideální délka kurzu 7. 9. - 18. 12. 2009, 2x2 hodiny týdně
A to vše za pouhých 3 900,- Kč (+19 % DPH)

Uzávěrka přihlášek do 7. 9. 2009
Příjemné prostředí v centru Zlína.

Nabízíme výuku ve firmách!
Nabízíme kurzy angličtiny 

pro děti všech věkových kategorií!





Pozemek Provodov (okr. ZL) SUPER!

602 77 22 55 2

pobočka
Z L Í N

Rychle a výhodně prodáme i Váš dům, byt, chatu či pozemek...

www.zvonek.cz REALITNÍ INFOLINKA: 800 986 635

Komerční objekt Zlín - Příluky

737 261 283 Cena v RK

736 785 182

RD Zlín - Malenovice Rodinný dům Tečovice (okr. ZL)

739 686 851736 785 182

RD Zlín - PodhoříNadstandardní vila Březnice u Zlína

737 261 283 Super cena!

Byt 4+1 Zlín - Budovatelská

736 631 212

Byt 1+1 Zlín - Družstevní

739 686 851 790.000

Spolehněte se i Vy na našich 
17 let zkušeností na realitním trhu!


