MÝM CÍLEM JE ZEJMÉNA OBLAST
POMOCI SENIORŮM A HENDIKEPOVANÝM
V minulém volebním období měl na
starosti městský majetek, oblast
zdravotnictví, projekt Zdravé město
a vše kolem cestovního ruchu. Nyní
člen Rady města Zlína MUDr. Vladimír Řihák zodpovídá za sociální oblast a majetek města. Dá se tedy říci,
že zčásti pokračuje
v podobném duchu,
protože zdravotnictví a sociální záležitosti spolu velmi
často úzce souvisejí.
V současné době
jsou otázky týkající
se sociální oblasti
hodně aktuální, a to
nejen na půdě našeho města. Zkuste
našim občanům přiblížit vaše priority
v této sféře.
Mým cílem je zejména oblast pomoci
seniorům a hendikepovaným lidem. Některé zpracované projekty pro tyto cílové
skupiny, jež se ucházely o financování
z vyšších zdrojů, neuspěly, takže město
by mělo pomoci. Jde totiž o jeho občany. Budu proto navrhovat navýšení sociálního fondu, abychom pro neziskové
organizace v sociální sféře vytvořili lepší podmínky. Chci podporovat investice
do výstavby chráněných bytů pro seniory a postižené občany, do budování
domů s pečovatelskou službou nebo do
nových služeb typu Domu pokojného
stáří, který byl loni otevřen na sídlišti
Jižní Svahy. Umístěni jsou v něm staří nemocní lidé, kteří jsou sami nebo
se o ně rodina nemůže, neumí nebo a jsou i takové případy - nechce postarat.
Můžete být konkrétní, pokud jde
o plánovaná nová zařízení pro seniory?
Ještě letos začneme stavět Dům
s pečovatelskou službou ve Zlíně Malenovicích, kde svůj nový domov najde 46 seniorů většinou v jednolůžkových pokojích. Pečovatelskou službu
zde zajistí Charita. První klienti by se
sem mohli nastěhovat zřejmě už příští
rok a využít různých služeb, jako je praní, úklid nebo vaření. Předpokládané

náklady na vybudování zařízení jsou
76,5 milionů korun. Město bude žádat
i dotaci z ministerstva pro místní rozvoj,
která by mohla činit kolem devíti milionů korun.
V Bartošově čtvrti počítáme s podobným zařízením, s předpokládanou kapacitou asi 40 bytů,
z toho l5 se speciálními úpravami. Zatím
je však ve fázi zpracování studie. V každém
případě
zde
však využijeme jídelny současného penzionu pro seniory.
Začne pak poskytovat
více jídel, což pro
ni bude výhodnější
a město zase ušetří,
protože se vyhne budování nové jídelny.
Seniorů
přibývá
a i když snaha města postarat se o ně
je velká, zřejmě to
nebude stačit. Jsou
i jiná řešení?
Ve Zlíně teď žije 14 180 seniorů
a město eviduje asi 1000 požadavků na
umístění v různých sociálních zařízeních. Z toho je patrné, že uspokojit
všechny starší občany se v brzké budoucnosti městu nepodaří. Proto bych
byl rád, abychom v tomto směru nějakým způsobem podpořili i soukromé
aktivity. Ať už půjde o vybudování soukromých domů pro seniory nebo jiných
druhů bydlení pro ně. Mohu říct, že zájem postavit taková zařízení ze strany
soukromých subjektů je, ale zatím nelze sdělit konkrétní informace. Snad jen
to, že se ptají různé firmy, zda by jim
město k takovým účelům poskytlo
vhodný pozemek. Pokud by se jednalo
skutečně o zařízení sociálního typu,
pak bych podpořil výrazné snížení ceny
pozemku.
V současnosti probíhá komunitní plánování ke zmapování situace ve Zlíně
a stanovení pořadí, co je v sociální sféře
nejdůležitější, do čeho hlavně investovat, kde nás bota tlačí. Podílí se na tom
nejen město Zlín, ale také poskytovatelé sociálních služeb a jejich uživatelé.
Výsledkem bude jakýsi žebříček priorit.
Myslím, že péče a bydlení pro seniory se
objeví na jednom z předních míst. -red-
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MÍSTNÍ POPLATKY S UPŘÍMNÝM BLAHOPŘÁNÍM

V průběhu měsíce dubna bude občanům města
Zlína doručena poštovní poukázka k úhradě místního
poplatku za komunální odpad pro rok 2007. Poplatek
je splatný do 15. 5. 2007. V případě, že má občan
zvolenu pololetní periodu platby, splatnost 2. pololetí
je 15. 9. 2007.
Rozpis pokladních hodin spolu s možnostmi úhrady je přílohou poštovní poukázky.
Místní poplatek ze psů je splatný do 30. 4. 2007.
UPOZORŇUJEME občany, že pokladna slouží výhradně pro příjem finanční hotovosti na základě
předložené poštovní poukázky. Po pracovnících pokladny nežádejte žádné informace k poplatkové agendě. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na ekonomickém odboru, odd. místních poplatků, dveře č. 241
a 244.
Občané v místních částech města Zlína mohou poplatek zaplatit v úřadovnách a občané na Jižních
Svazích v kanceláři občanské iniciativy v termínech,
které jsou zveřejněny ve vývěsních skříňkách, nebo
na internetových stránkách www.mestozlin.cz (s odkazem Místní poplatky v části Ostatní).
-EO-

navštívila primátorka města Zlína Irena
Ondrová dvě jubilantky - Františku Drybčákovou, která oslavila 18. 2. výročí sto let

(snímek nahoře), a Františku Tuswaldovou,
jejíž 101. narozeniny připadly na 21. února.
Obě oslavenkyně se narodily ve Zlíně

Blokové čištění
V níže uvedených termínech a lokalitách budou
pracovníci Technických služeb provádět blokové čištění, tzn. čištění komunikací, chodníků a asfaltových
odstavných ploch. Pro kompletní úklid chodníku
i vozovky je nezbytně nutné, abyste respektovali dopravní značky "Zákaz zastavení", které budou v lokalitách umístěny vždy 1 týden před termínem čištění.
Při nerespektování dopravního značení může být Vaše
auto odtaženo.
Dodržování zákazu zastavení v lokalitách dle harmonogramu blokového čištění budou kontrolovat
strážníci Městské policie Zlín.
Ulice Kvítková - 4. 4., ul. Sadová - 11. 4., ul.
Zarámí - 18. 4., Havlíčkovo nábř. kolem nemocnice 25. 4., Kúty - 2. 5., Padělky IX. - 9. 5.

Dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav bude přerušena dodávka elektrické
energie v následujících dnech a lokalitách:
Dne 3. 4. 2007 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Část obce: Malenovice- ul. Kamenec, Pionýrská,
1. máje včetně řadovky č.p. 1017-č.p. 1025,
U Rybníka - Malenovice - chatová a zahrádkářská oblast u rybníka, Riviéra - Malenovice, ul. Švermova od
č.p. 117 resp. 501 směrem na Salaš, Kučovaniny Malenovice - chatová a zahrádkářská oblast
Kučovaniny, U Hřbitova - Malenovice - chatová a zahrádkářská oblast u hřbitova, Polní - Malenovice ul.
Kopaniny oboustranně po ul. 1. máje včetně řadovky
č.p. 1036 - č.p. 1042, 1. máje - Malenovice - nová zástavba v horní části ul. 1. máje.
Dne 3. 4. 2007 od 11 hod. do 15.30 hod.
Část obce: Ul. 2. května od č.p. 4391 (řadovka)
směr po č.p. 551.
Dne 5. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. a 30. 4. 2007 od
7.30 hod. do 15.30 hod.
Část obce: 5. 4.- části ul. Pod Rozhlednou, bří
Sousedíků a U Stadionu, 10. a 17. 4. - část ul. Pod
Rozhlednou a RD směr koliba, 24. 4. - část ul. Pod
Rozhlednou, 30. 4. zadní část ul. Pod Rozhlednou, ul.
Randýskové (po Mostní), části ul. Buková, bří
Sousedíků a Na Včelíně (vše ve směru od ul.
Randýskové)
Dne 6. 4. 2007 od 12 hod. do 14.30 hod.
Část obce: Lužkovice - ul. Hvozdenská od č.p. 87
resp. 185 po křižovatku s ul. Na Gruntech, dále ul.
Zádědina, Zahrady, Bařinka, Sádek a Rovinka.
Dne 10. 4. 2007 od 11 hod. do 13.30 hod.
Část obce: Kudlov - ul. Zelená od č.p. 402-372
a č.p. 401-4015
Dne 23. 4. 2007 od 7.30 hod. do 10 hod.
Část obce: Želechovice - Výpusta od kanceláří ZD
do obce, levá strana č.p. 332 a č.p. 391, pravá strana
včetně řadové zástavby až po č.p. 457.
Dne 23. 4. 2007 od 12 hod. do 14.30 hod.
Část obce: Lázně - Kostelec - ul. Štípská od hospody U Staňků po č.p. 1 a dále ul. Zlínská od č.p. 200
po budovu úřadovny města Zlína, resp. po zubní ordinaci.
Dne 24. 4. 2007 od 7.30 hod. do 10 hod.
Část obce: Želechovice - ul. Podřevnická od lékárny přes křižovatku směr Zelené údolí na ul. Příluckou
po č.p. 1 a dále Výpusta směr Zel. údolí po č.p. 272
resp. 361.
Bližší informace na tel. 840 111 333.
Upozorňujeme, že vypínání energie může nastat
i v jiných lokalitách, které nebyly do uzávěrky magazínu známy.

2

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI?
Počátek tohoto roku se v sociální oblasti nese
ve znamení "velkého třesku". A nejde přitom jen
o změny pramenící ze zákona o sociálních službách, které se výrazně dotknou lidí závislých na
péči jiné osoby (a organizací, které jim služby poskytují), ale i o změny, které ovlivní životy občanů
s nízkými nebo žádnými příjmy (zákon o životním
a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi). Ráda bych se krátce zamyslela nad tím,
co právě jim (a úředníkům, kteří o jejich dávkách
rozhodují) přinesl. Uznávám, že myšlenka, aby se
co nejvíce lidí živilo vlastní prací, je správná (nic
jiného by vlastně nemělo u zdravých lidí přicházet
v úvahu). Jsem však přesvědčena o tom, že tohoto stavu (nebo alespoň stavu k němu se blížícího)
bylo docela dobře možné dosáhnout pomocí poměrně kvalitního zákona z roku 1991 o sociální
potřebnosti, který platil do konce loňského roku.
Díky dávce sociální péče do tzv. životního minima
a jednorázových dávek sociální péče z prováděcí
vyhlášky č. 182/1991 Sb.) bylo skutečně možno
dělat lokální sociální politiku. Tzn. účinně pomáhat těm, kteří jsou v nouzi a opravdu to potřebují, a (do určité míry) sankcionovat ty, kteří dávkový systém zneužívají. Záleželo ovšem hodně na
znalostech, osobních předpokladech a odvaze sociálních pracovníků, kteří o dávkách rozhodovali.
Právě skutečnost, že zde existoval značný prostor
pro správní uvážení, byla jedním z důvodů vzniku
nového zákona o pomoci v hmotné nouzi. Původně
totiž existovala představa, že zákon bude "jednoznačný", a že se podle něj bude rozhodovat stejně
jak ve Zlíně, tak i v Aši, a jak na pověřeném obecním úřadě, tak i v odvolacím řízení na úřadě krajském. Bohužel však je nový zákon neuvěřitelně
složitý a nedokonalý a prostor pro správní uvážení úředníka ještě širší. A nejen to. Programové vy-

bavení není ani na konci února dopracováno tak,
aby dávky mohly být spolehlivě vypláceny. A nejde
přitom jen o nějaký uživatelský komfort, ale o základní a zásadní záležitosti. Nakonec bych ráda
zmínila nové posuzování okruhu společně posuzovaných osob ve věci přiznání dávek pomoci
v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. Nově jsou spolu posuzováni např.
rodiče a jejich zletilé děti ve společné domácnosti.
Je pravda, že část absolventů (do konce roku byli
posuzováni samostatně) považovala svoji dávku
sociální péče do tzv. životního minima za kapesné,
přičemž pracovala na černo nebo se nechala živit
rodiči (nebo obojí). To nový zákon odstranil.
Bohužel však nyní dochází k i tomu, že např. osmdesátiletá matka - starobní důchodkyně - je posuzována se svým pětapadesátiletým synem, který
přišel o práci a nemá žádný příjem. Jistě si umíme přestavit, jaká vzniká situace. A to nemluvím
o tom, kdy bude tento syn např. alkoholik, který
"své" peníze z matčina důchodu dostane i za cenu
násilí. Pochopitelné není rovněž ani to, že úřady
práce vyplácejí za určitých podmínek dávku státní sociální podpory zvanou příspěvek na bydlení
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností za
obdobných podmínek dávku pomoci v hmotné
nouzi zvanou doplatek na bydlení. Proč není tato
dávka jedna a proč ji nevyplácí pouze jeden úřad?
Další věcí, která mi není lhostejná, je to, že jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc (bývalé jednorázové dávky pro
rodiny a jednotlivce) je nyní značně okleštěná.
Jsou specifikovány situace, za kterých je možno ji
poskytnout. Život ovšem přináší chvíle, kdy je
nutno rychle a účinně pomoci, což je nyní obtížnější a někde je to znemožněno zcela.
J. Pobořilová, vedoucí OSV MMZ

JARNÍ ÚKLID 2007
Ve dnech 7. 4., 21. 4. a 5. 5. 2007 se
uskuteční na území města Zlína jarní
úklid zajišťovaný odborem životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína a Technickými službami Zlín. Od občanů města Zlína bude sbírán v rámci
úklidové akce velkoobjemový odpad a odpad ze zahrad.
Ve stanovené soboty budou od 9 do 16
hodin v níže uvedených lokalitách přistaveny velkoobjemové kontejnery nebo speciální vozidlo Technických služeb Zlín.
Sobota 7. 4. 2007:
Vršava - před domem č.p. 243
- před domem č.p. 225
Nivy I
Podvesná VIII
Obeciny VII
Bartošova čtvrť - ulice Zborovská
- ulice M. Knesla
Příluky - Pančava
- kaplička
- před restaurací "Přístav"
- Štákovy Paseky
Morýsovy domy - u garáží
ulice Boněcko I
ulice Prostřední
Lazy - u Krajské veterinární správy Zlín
Sobota 5. 5. 2007:
Malenovice - ulice Mlýnská
Malenovice - ulice Zabrání
Malenovice - ulice Brigádnická
Náves Louky
Podhoří - ulice Svat. Čecha
- na sídlišti u garáží

Prštné - Kútiky
Mladcová - Nadhumení
Mokrá - u bývalého dětského domova
lokalita Zlínské Paseky - točna MHD
Jižní Svahy - Nad Stráněmi
Jižní Svahy - Valachův žleb
Jižní Svahy - Na honech I
Jižní Svahy - Podlesí II
Jižní Svahy - Středová "u hřiště"
Sobota 21. 4. 2007:
ulice Na Požáře
ulice Sadová
ulice Smetanova
ulice Vodní
ulice Santražiny (Potoky vnitroblok)
ulice Lorencova
ulice K majáku - restaurace "U hřiba"
Letná - Kotěrova ulice
Kudlov - Fabiánka I
U zimního stadionu
Benešovo nábřeží - u pizzerie "U čápa"
Tř. T. Bati - garáže nad restaurací
"Myslivna"
Zbožensko - před domem č. p. 65
Pod Babou
SBĚR STARÝCH VOZIDEL
V sobotu 5. 5. 2007 od 9 do 12 hodin
mohou majitelé starých vozidel odevzdat
svá vozidla v areálu Technických služeb
Zlín v Loukách.
Vozidlo musí mít motor i převodovku.
Doklady nutné k předání vozidla - autovraku:
- velký technický průkaz
- občanský průkaz majitele

SLEVY NA TELEFONNÍ POPLATKY
V únorovém čísle Magazínu Zlín jsme
informovali o možných slevách na telefonních poplatcích. Z přednášek, které
jsme o nových zákonech v sociální oblasti uspořádali, vyplynul dotaz na to,
zda existují slevy na zřízení pevné telefonní linky. Oslovili jsme společnost
Telefonica O2, jejíž zaměstnanci sdělili,
že v současné době hradí všichni zájemci o připojení pevné linky 1 Kč. Tento
stav by měl být časově omezen, nepoda-

řilo se nám však zjistit, jak dlouho bude
trvat. Občanům se zdravotním postižením jsou k dispozici speciální telefonní
přístroje (pro osoby neslyšící, nedoslýchavé, slabozraké a nevidomé, pro osoby
s motorickou vadou horních končetin,
pro osoby s těžkým onemocněním pohybového ústrojí). Za nájem přístroje je
účtována cena 28,60 Kč s DPH měsíčně.
Tyto speciální telefonní přístroje lze i zakoupit.

Příspěvek na péči
Z přednášek pro občany rovněž vzešel dotaz na případné zdaňování příspěvku na péči. V druhé polovině února byl novelizován zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který od daně osvobozuje příjem plynoucí z důvodu péče
o blízkou nebo jinou osobu, která má

nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a to až do výše poskytovaného příspěvku. Péče je přitom vykonávána fyzickou osobou, ovšem nikoliv
jako živnost.
Jana Pobořilová,
Ludmila Blechová

Připravují se na nové programovací období
ZLÍN - Mezi městem Zlínem a Zlínským krajem bude uzavřena smlouva
o partnerství na zpracování akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko, jejíž je město
garantem. Řekl to náměstek primátorky
Hynek Steska.
"Hlavním cílem připravovaného projektu je zajistit zpracování akčního plá-

nu pro rozvoj cestovního ruchu. Jinými
slovy - připravit si zásobník individuálních projektových záměrů v této oblasti
za celé Zlínsko. Tyto projektové záměry
by pak postupně mohly být realizovány
v rámci Regionálního operačního programu ze strukturálních fondů EU v příštím
programovacím období let 2007 až
2013," dodal náměstek Steska.
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Mysleme na energii!
ZLÍN - Vyhlášení druhého kola výzev
k předkládání žádostí o dotaci z mezinárodního projektu Energy in Minds
(Mysleme na energii) schválili zlínští radní.
Výzvy budou vypsány na tato podporovávaná investiční opaření:
- Zlepšení tepelných vlastností objektu
nad úroveň platné ČSN
- Výstavba nízkoenergetických domů
- Instalace solárního systému pro ohřev
vody a vytápění objektu
- Instalace fotovoltaického solárního
systému pro výrobu elektrické energie
Druhé kolo bylo vyhlášeno 13. února.

BRAZILSKÉ STOPY
Jana Antonína Bati
ZLÍN - Dokumentární film "Brazilské
stopy Jana Antonína Bati" byl poprvé
pro veřejnost promítán také za účasti
jeho tvůrců 8. března ve velkém sále
Malé scény ve Zlíně. Třicetiminutový
snímek se věnuje osobnosti Jana
Antonína Bati, respektive brazilské
části jeho života. Štáb Televize Zlínsko
ho natáčel na přelomu září a října 2006
v Brazílii.
Slavnostní premiéru měl tento dokumentární film ve středu 7. března, tedy
v den, který považuje rodina J. A. Bati
za den jeho narozenin. "7. březen má
skutečně J. A. Baťa uveden jako den
narození na svém náhrobku," uvedl tajemník Zdeněk Mikel.
Další promítání pro veřejnost je naplánováno na pondělí 30. dubna 2007
od 17 hodin v Alternativě - kulturním
institutu Zlín. Tentokrát i za účasti příbuzných J. A. Bati. "Velmi se těším na
reakce nejbližších příbuzných J. A.
Bati po zhlédnutí filmu," řekl náměstek
primátorky Hynek Steska.

ZLÍN SE STARÁ O PAMÁTKY
ZLÍN - Primátorka města Zlína
PhDr. Irena Ondrová obdržela od generálního ředitele Národního památkového ústavu Pavla Jerie poděkování za péči o památky ve Zlíně.
Generální ředitel ve svém dopise
uvádí, že se pracovníci NPÚ měli
možnost seznámit s celkovým stavem chráněného území ve Zlíně a jeho aktuálně řešenými otázkami
v rámci spolupráce na připravované
regulaci části Letná. "Městská památková zóna ve Zlíně patří k vůbec
největším chráněným urbanistickým
celkům v České republice a jsme si
vědomi, že charakter zástavby přináší řadu problémů," citovala primátorka z dopisu. Generální ředitel dále ocenil dosud vykonané kroky,
které město v péči o unikátní celek
podniká. V závěru dopisu poděkoval
primátorce za zájem o kulturní dědictví Zlína a vyjádřil podporu snahám o jeho koncepční regeneraci,
která je prakticky jedinou cestou,

jak uchovat jeho jedinečný obraz jako celku. Přislíbil maximální pomoc
NPÚ v této snaze.
Uznání
obdržela
primátorka
Ondrová také od ředitele územního
odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži Jana Slezáka, který ocenil
kvalitní vypracování přihlášek do
soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace
a městské památkové zóny za rok
2006 i za příkladný přístup k obnově
kulturních památek města. Současně uvedl, že regionální komise
s účastí zástupců Ministerstva pro
místní rozvoj a krajského garanta
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska doporučila město
Zlín pro účast v celostátním kole této soutěže a přihlášku postoupila na
Ministerstvo kultury.
"Jsem velmi ráda, že péče o památky v našem městě se setkává s takovým oceněním," dodala primátorka.

Na kastraci koček a kocourů
město poskytne finanční dar
ZLÍN - Rada města Zlína schválila
pravidla pro poskytování finančních
darů občanům na provádění kastrací
koček a kocourů.
"Jedním z požadavků je trvalé bydliště ve Zlíně. Součástí žádosti musí
být originál dokladu o uhrazení platby za provedený veterinární úkon.
Výše poskytovaného finančního daru
je na kočku 250 korun a na kocoura
100 korun v jednom kalendářním roce. V případě uplatňování žádosti na
čtvrté a další zvíře jednoho žadatele je
poskytovaná výše daru krácena, a to

na 150 korun u kočky a 50 korun
u kocoura," řekl náměstek primátorky Hynek Steska.
Podle zdůvodnění takovéhoto kroku
radnice je přítomnost zvířat ve městech vždy spojena s celou řadou ekologických, zdravotně hygienických,
veterinárních i společenských problémů. Toulavé a volně žijící domácí
kočky bez trvalé péče svého majitele
mohou znamenat pro člověka nebezpečí zejména z epidemiologického
hlediska. Proto i z tohoto důvodu je
nutné počty koček snižovat.

BUDOU JIM POMÁHAT MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI
ZLÍN - Odbor sociálních věcí zlínského magistrátu patří rozsahem
svých poskytovaných služeb a obsluhovanou klientelou k rizikovým
pracovištím. Proto už několik let trvá spolupráce s městskou policií při
zajišťování bezproblémového chodu
odboru.
"Mezi Městskou policií Zlín a odborem sociálních věcí došlo nově k dohodě o rozšíření spolupráce. Odbor
sociálních věcí po městské policii
požaduje režimový dohled na svém
pracovišti v úředních dnech, okamžitou reakci na tísňová volání při
mimořádných incidentech, asistenci
při rizikových místních šetřeních,
asistenci při výjezdech pracovní pohotovosti oddělení sociálně právní
ochrany dětí, spolupráci a přenos
informací při zajišťování sociálněprávní ochrany dětí," řekl první ná4

městek zlínské primátorky Martin
Janečka.
Podle této dohody bude uniformovaný strážník vždy v úřední dny přítomen
na
pracovišti
odboru.
Okamžitý výjezd hlídky bude proveden na základě tísňového volání zaměstnanců odboru na linku 156.
Asistence bude dohodnuta i s ohledem na charakter šetření a v případě
potřeby pracovníka odboru sociálních věcí na místo šetření dopraví sama policie. V případě asistence
u právní ochrany dětí bude například
vozidlo MPZ vybaveno dětskou autosedačkou. Pokud bude asistence prováděna mimo územní působnost
městské policie, bude strážník v civilu a nebude zde použito služebního
vozidla se znaky MPZ. Postup asistence bude pro strážníky upraven
metodickým pokynem.

ZLÍNSKÉ OSLAVY 1. MÁJE
●
●
●

●

NÁMĚSTÍ MÍRU
9 - 11 hodin
Velký dechový orchestr Zlín, vystoupení
mažoretek a tanečníků
Kašavská hudecká (ZUŠ Morava)
Veteran car club + Jazzzubs - průjezd vozidel s hudbou po trase náměstí Míru,
Baťova vila, park Svobody u zámku
Vystoupení dětských folklorních souborů
- Bartošáček s doprovodem cimbálovky
ZUŠ Morava, Maryjánek, žáci ZŠ Emila
Zátopka

● Javořina - hudba pro všechny
● Pešáci - country
16.10 -17 hodin
● Jazzzubs - dixielandová legenda
● Atrakce pro děti - skákací hrad a kolotoč
Celodenní občerstvení pro dospělé i děti
zpříjemní na náměstí vystoupení dua
Franta a Franta.
PARK SVOBODY U ZÁMKU

●
●
●
●

11 - 12.30 hodin
Dreams country - tance
Duo sax + Barevný klarinet (ZUŠ Zlín)
Sdružení dechového orchestru mladých
s mažoretkami
BPT - pohodový folk

12.40 - 14.15 hodin
● ALEGORICKÝ VŮZ s exotickým ovocem
a tanečnicemi, rozdávání ovoce dětem
(Wastex)
● Avion - swing band
● Grasscountry (host ze Slovenska)
14.15- 16 hodin
● Western - koně, laso, bič
● Akordeonový soubor - ZUŠ Morava
● Seskok parašutistů na nám., přelet letadla

Majáles Zlín 2007

●
●
●
●

●

●
●
●

COUNTRY PÓDIUM
10 - 14 hodin
Hazard - Zlín
Tři muži ve člunu - Zlín
Grasscountry - host ze Slovenska
Gympleři - Vsetín
NADACE T. BATI - BAŤOVA VILA
Program: (známý do uzávěrky magazínu)
Hudební skupina FLERET
- 1. vystoupení v 10 hodin
- 2. vystoupení v 11.30 hodin
Hudební skupina CADILLAC Band
REVERTAR- historický šerm
Mažoretky + SDOM
Zábavný program a hry pro děti.

PŘIJĎTE S NÁMI POHŘBÍT NUDU
Už jen málo týdnů zbývá do úterý
24. dubna 2007, kdy zlínské náměstí Míru ovládne pátý ročník tradiční studentské
veselice Majáles.
Pořadatelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati,
tentokrát vsadili na opravdu neobvyklé pojetí akce a v duchu sloganu "pohřbíme nudu"
připravili celý program tak, aby se v tento
den skutečně nikdo nenudil. Těšit se tak
můžete nejen na atmosféru plnou černého
humoru, ale i zajímavý mix hudebních stylů
reggae, ska, hip-hop, drum 'n' bas a beatbox, které až do brzkých ranních hodin následujícího dne nabídnou kluby Musicland
a Golem.
Stejně jako předchozí, i letošní ročník bude tradičně zahájen alegorickým průvodem,
který se vydá ve 12.30 hod. od Fakulty managementu a ekonomiky a skončí na náměstí Míru. Tam na účastníky akce čeká odpoledne plné tematických soutěží, jako je
například závod v pojídání rakviček, běh
s márami nebo hod věnečkem a nebude chybět ani volba krále Majáles. Během celého
dne se můžete těšit na hudební lahůdky
v podání skupin Claim, November 2nd,
Kuličky štěstí a večer na Clou, Skyline,
a mnoha dalších.
Podrobný program Majáles najdete na internetové adrese www.majales.utb.cz. -JH-

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN RADÍ A INFORMUJE
V prosinci uplynulého roku nainstaloval Magistrát města Zlína nové
kamery v rámci dopravně bezpečnostního kamerového a informačního systému (DBKIS) kontrolující

rychlost řidičů v pěti lokalitách, které byly vytipovány jako nejvíce rizikové, co se týče neukázněnosti řidičů ohledně dodržování předepsané
rychlosti.

Nové kamery byly namontovány ve
směru do centra města na tř. T. Bati
u Sole, v ulici Březnická, Sokolská,
Okružní a v Želechovicích. Další kamery jsou také v ulici Okružní, a to ve
směru ke Kocandě.
Kamery byly uvedeny do plného
provozu od února letošního roku.
K datu 8. 3. 2007 zaznamenaly celkem 167 přestupků, které řidiči spáchali překročením nejvyšší dovolené
rychlosti. V ulici Okružní byla nejvyšší naměřená rychlost 90 km/h, na
tř. T. Bati - Díly 85 km/h, v Březnické
84 km/h, v Želechovicích 85 km/h
a vůbec nejvyšší rychlost byla naměřena na tř. T. Bati - Sole 92 km/h.
Kamery fungují na stejném principu
úsekového měření jako první nainstalovaný kamerový set v městské části
Prštné, to znamená, že v daném úseku vypočítají nejen průměrnou rychlost, ale také zároveň pořizují fotodokumentaci vozidla, registrační značku
a řidiče. Po překročení nastavené
maximální povolené rychlosti také
automaticky, bez zásahu lidské ruky,
vyhotoví oznámení o přestupku.
Od nově nainstalovaných kamer si
radnice slibuje zklidnění dopravy
v daných úsecích, zmenšení nehodovosti a větší respekt k zákonu o provozu na pozemních komunikacích
tak, jako se tomu stalo právě
v Prštném.
-šš-
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NOSITELÉ CENY MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2006
Každým rokem se odbor kultury MMZ obrací na občany města Zlína, aby navrhli jednotlivce, kteří se podle jejich názoru o naše město nejvíce zasloužili. Zaslané návrhy projednává kulturní komise a gremium
pro udělování CMZ. Konečný návrh posuzuje Rada města Zlína a zastupitelstvo města. Nositele Ceny města Zlína schválilo zastupitelstvo 1. února 2007. Byli to prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., a prof. ing. Petr
Sáha, CSc. Představíme vám je v následujících medailoncích.

Padesát let ve službách „Velké naděje vkládám
Baťovy nemocnice
do vědy a výzkumu“
Osobnost profesora MUDr.
Jaroslava Rybky, DrSc., který se
ve svém oboru stal autoritou evropského formátu, je už celé půlstoletí spjata se zlínskou Baťovou
nemocnicí, zejména s léčením té
nepříjemné nemoci, jíž se lidově
říká cukrovka a jen na území naší republiky trápí víc než půl milionu lidí. V publikaci Baťova nemocnice ve Zlíně uvádí Dr. Jiří
Bakala tento kuriózní postřeh:
Jaroslav Rybka se narodil na den
přesně čtyři roky poté, kdy byl ve
zlínské nemocnici přijat k hospitalizaci v pořadí první její
pacient.
Před pár měsíci, přesněji 11. listopadu 2006, oslavil pan
profesor ve znamenité psychické i fyzické kondici své 75.
narozeniny. Opět jeden z důkazů, že mezi věk kalendářní
a fyziologický nelze vždy položit rovnítko. Ve zdravotnických
kruzích má vysokou autoritu, pacienti mu věří, mají ho rádi a váží si ho. Tleskali mu u televize, když loni na pozvání
Univerzity Karlovy usedl v TV do Křesla pro Fausta.
Profesor Rybka - jako zlínský patriot - má vždy na mysli
výrok Tomáše Bati, který praví: "Základem každého úspěchu je především práce. Žádné zázraky neexistují. Jenom
s chtěním a touhami nelze vystačit." Spolu se svými spolupracovníky jej prof. Rybka vždy tvořivě aplikoval na praktickou medicínu a na péči o pacienty vůbec, a také v osobním životě se jím vždy snažil řídit:
Můžeme (kromě T. Bati) jmenovat někoho, kdo se víc než
profesor Rybka zasloužil o věhlas našeho města? Navíc se
na jeho proslulosti trvale podílí. V areálu Baťovy nemocnice inicioval vznik Katedry interního lékařství Institutu pro
další vzdělávání lékařů a farmaceutů, která později získala
statut Interní kliniky ILF. Ta je pod Rybkovým vedením už
dvě desítky let spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro výzkum a léčbu diabetu, součástí promyšlené koncepce kvalifikované péče o diabetiky
v celé Evropské unii. Zásluhou prof. Rybky vznikají ve Zlíně
i další zdravotnická pracoviště vybavená nejmodernější
technikou, jako např. oddělení intervenční kardiologie. Na
publicistickém kontě prof. Rybky, který je členem dvanácti
mezinárodních společností, jsou stovky odborných sdělení
a statí uveřejněných v českých i v zahraničních periodicích,
a také třináct pozoruhodných monografií. Své poznatky ze
studijní cesty do USA poutavě vylíčil ve své knížce
Americká zastavení.
Velmi záslužná je i činnost prof. Rybky jako inspirátora
a organizátora celostátních lékařských kongresů, které za
účasti špičkových odborníků už řadu let probíhají v akademickém centru zlínské Univerzity Tomáše Bati.
Společenský, srdečný a družný lékař je otevřený i výtvarnému umění a rád doprovází svou ženu Vlastu, známou zlínskou neuroložku, na premiéry Městského divadla Zlín. Má rád psy, výborně hraje šachy, nic lidského
mu není cizí. Zlíňané, stejně jako autorka tohoto textu, si
myslí, že Cena města Zlína měla být dr. Rybkovi udělena
už dávno.
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říká prof. ing. Petr Sáha, CSc.,
jehož cesta za univerzitní katedru nebyla přímočará. Rodák
z Kroměříže (15. února 1948) byl
v letech 1972 až 1977 referentem
technického rozvoje v tamější firmě Plastika. Poté, co absolvoval
zlínskou technologickou fakultu
brněnského VUT, působil na ní
zprvu jako odborný asistent, později jako docent, profesor, děkan
a prorektor. Od roku 1980 byl jedenáct let také výzkumným pracovníkem Chalmers University of
Technology v Gothenburgu.
V květnu 2001 se prof. Petr Sáha stal historicky prvním
rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, o jejíž vznik se
osobně velmi zasloužil. Svým vlivem podpořil i rozhodnutí
postavit na místě někdejších Masarykových škol
Univerzitní centrum. V době Sáhova působení jako rektora
VUT vyrostlo Inovační centrum univerzity pro podporu
aplikovaného a průmyslového výzkumu s perspektivou dobudování vědecko-technického parku Centra pro transfer
technologií a řady nových výzkumných středisek, která
v budoucnu posílí tvůrčí a ekonomický potenciál Zlína.
Ve své vědecké činnosti se prof. Sáha specializuje na polymerní procesy, reologii a elektroreologii, polymery v medicíně a potravinářství, recyklaci polymerů, elektromagnetické vlastnosti kompozitů ad. Na Fakultě technologické
založil a řídí špičkové výzkumné pracoviště. V oboru chemie polymerů je mezinárodně uznávanou vědeckou kapacitou. Na svém kontě má více než sto zahraničních publikací, pět patentů, přes 300 zahraničních přednášek,
sedmdesát řešených projektů. Je členem mezinárodních
vědeckých a odborných organizací, deseti vědeckých rad
a redakčních rad tří vědeckých časopisů. Odborně spolupracuje s institucemi v USA, Kanadě, Mexiku, Švédsku,
Velké Británii, Slovinsku, Rusku, Indii, Číně a Japonsku.
Díky jeho aktivitám se UTB postupně začleňuje do sítě mezinárodně uznávaných univerzit, a stává se součástí evropského vzdělávacího systému.
Pro období 2007 až 2009 byl Petr Sáha zvolen prezidentem mezinárodní instituce The Polymer Processing Society
se sídlem v New Yorku. Dále je členem četných mezinárodních vědeckých a odborných organizací.
A jaký je jeho osobní vztah k našemu městu? Prof. Petr
Sáha říká doslova:
"Zlín je ideálním místem pro rozvoj univerzity jako nejvyšší instituce ve vzdělávání už proto, že je zde velká koncentrace mladých lidí, kteří po vysokoškolském vzdělání
touží. Byl jsem o tom přesvědčen už v době, kdy jsme založení univerzity teprve plánovali, a těší mě, že se nám podařilo tuto instituci vybudovat. Do budoucna vkládáme
velké naděje zejména do vědy a výzkumu. Obuvnickou výrobu, která naše město kdysi proslavila, by měl nahradit
výzkum zejména ve zdravotnictví a potravinářství na špičkové mezinárodní úrovni. Zlín tak opět dostává šanci vrátit se jako významné místo na mapu Evropy, kam podle
mého názoru patří."
-lh-

Konference o životě a díle Čas velkých událostí
Jana Antonína Bati se blíží • 2.–3. 5. 2007
ZLÍN - Na začátku května proběhne
konference s názvem Jan Antonín Baťa život a dílo, pokračovatel práce Tomáše
Bati, jejímž organizátorem je město Zlín.
Tematicky bude konference rozdělena do
tří bloků. První z nich se bude věnovat
období do roku 1932, kdy se osobnost
Jana Antonína Bati vyvíjela pod vedením
Tomáše Bati. Druhý blok se zaměří na
období od smrti Tomáše Bati, kdy Jan
Antonín převzal vedení firmy, až do roku
1939. V třetím bloku se jednotliví přednášející budou zabývat obdobím po roce
1939, důsledky rozhodnutí Národního
soudu a aktivitami směřujícími k očištění jména Jana Antonína Bati.
Jednotlivé příspěvky budou prezentovat přední historikové, architekti
a osobnosti, které se dlouhodobě zabývají historickým významem Jana
Antonína Bati a jeho odkazem pro budoucí generace.
"S nabídkou účasti na konferenci, ale
i partnerství při jejím organizování, jsme
oslovili řadu podnikatelských subjektů ze
Zlína a jeho okolí," sdělila vedoucí odboru kanceláře primátora Helena Eidová.
Pro zájemce o partnerství při pořádání
konference statutární město Zlín připravilo balíčky nabídek, jejich konkrétní
podoba závisí na výši poskytnutého příspěvku.

"Součástí konference budou i ukázky
dobových dokumentů a korespondence.
V rámci doprovodného programu budou
některé z těchto materiálů také vystaveny," uvedla primátorka Irena Ondrová.
Několik občanů již reagovalo na výzvu
Útvaru hlavního architekta k poskytnutí
artefaktů, vztahujících se k období rozkvětu našeho města za baťovské éry.
"Konkrétní podoba a délka trvání výstavy bude záviset na množství exponátů,
které se nám podaří shromáždit," dodal
tajemník zlínského magistrátu Zdeněk
Mikel.
Primátorka Irena Ondrová pozvala
svým jménem a jménem vedení zlínské
radnice k návštěvě Zlína čtyři nejbližší žijící zástupce rodiny Jana Antonína Bati,
kteří by se spolu s představiteli města
a významnými osobnostmi veřejného života i podnikatelského prostředí měli zúčastnit těchto slavnostních a historických okamžiků. Svou účast zatím
přislíbily paní Dolores Ljiljana Bata
Arambasic, vnučka Jana Antonína Bati,
a její dcera Guiomar Bata Alves Costa.
Kromě konference a zmíněné výstavy se
uskuteční slavnostní odhalení sochy
Jana Antonína Bati v Univerzitním parku (2. 5.). Program doplní otevření Muzea
baťovského bydlení či slavnostní zahájení
plavební sezony na Baťově kanálu.

PŘIJEDOU DOKTORANDI Z EU
Již 3. ročník Baťovy doktorandské
konference se uskuteční 12. dubna
2007 na akademické půdě Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Záštitu této akci, prezentující vědeckou činnost univerzity, již tradičně poskytuje hejtman Zlínského kraje.
Velkým lákadlem letošního ročníku
by mělo být vystoupení úspěšného
podnikatele roku 2003 ing. Zbyňka
Frolíka, ředitele firmy Linet. Jeho
příspěvek bude vycházet ze zkušeností z vedení vlastní soukromé akademie (API) v porovnání s klasickým
vysokoškolským systémem vzdělávání. O úspěších firmy Linet svědčí řada ocenění, která vyvrcholila získáním titulu Firma roku 2006 v České
republice.

Konference je určena především
studentům doktorských studijních
programů. Snahou organizátorů je
zvýšit povědomí o konferenci nejen na
českých vysokých školách, ale také
v zahraničí. Jsou oslovováni studenti
vysokých škol v Německu, Rakousku,
Slovensku, Polsku a Maďarsku.
Jejich účast napomáhá ke zvyšování
úrovně a prestiže samotné akce.
V rámci minulého ročníku, který zahájil Tomáš Baťa osobně, se celkem zaregistrovalo 240 účastníků. Hlavním
cílem konference i nadále zůstává diskuse a konfrontace teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Vítáni
jsou proto zástupci praxe z řad firem
i veřejných institucí České i Slovenské
republiky, kteří svými příspěvky zahájí
jednání v jednotlivých
sekcích. Kromě tradičních tematických
okruhů, jako je management, marketing
a obchod, podniková
ekonomika, finance,
veřejná správa, průmyslové inženýrství
a dalších, je plánováno otevření nové sekce se zaměřením na
technologie.
Podrobnější informace o konferenci na
www.dokbat.utb.cz.
-UTB-

V Městském divadle Zlín jsme pro vás už nyní
připravili nabídku titulů na příští sezonu
2007/2008, která je nazvaná Čas velkých událostí. Předprodej předplatného začne v pokladně
Městského divadla Zlín od 20. dubna.
V příští sezoně uvedeme následující tituly:
VELKÝ SÁL
Johann Wolfgang Goethe: FAUST (Pokušení
a vykoupení) - vrcholné dílo světové klasiky očima
současníka, režie Dodo Gombár
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET (Soumrak lidí ve světlech kabaretu) - legendární muzikál, režie Dodo Gombár
William Shakespeare: ROMEO A JULIE (Mor
na ty vaše rody!) - nejslavnější příběh lásky všech
dob, režie Katharina Schmitt
Carlo Gozzi: PRINCEZNA TURANDOT (Lásku,
nebo život, lásku, nebo smrt) - exotická "pohádka"
o nebezpečných námluvách a nevypočitatelnosti
osudu, režie Jiří Trnka
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON (Dokud jsi na světě, bav se) - divadelní
adaptace věhlasného renesančního díla, režie
Jakub Nvota
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA (Nesnesitelná těžkost bytí M. V.) - sociální drama o ženě,
za kterou rozhodli druzí, režie Martin Františák
Bertolt Brecht: BAAL (divadelní extáze) - nejvýstřednější hra kontroverzního dramatika, režie
Dodo Gombár
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Akram Staněk a Vladimír Fekar: ČERVENÁ
KARKULKA (Nástrahy lesních cest) - pohádka pro
děti, jejich rodiče a jejich rodiče, režie Akram
Staněk
Emilio Salgari - Konrád Popel: SANDOKAN
A PIRÁTI Z MOMPRACEMU (Malajský tygr dobývá srdce a ostrovy) - vzkříšení kultovního pirátského hrdiny, režie Konrád Popel
Věříme, že si z bohaté nabídky vyberete. MDZ-

Kde najdete obchody a sluÏby?
ŠICÍ STROJE - Miroslav Kováč
Prodej za internetové ceny na Prioru ve Zlíně,
I. poschodí
Prodejní doba Po-pá 9-12 13-18 h, so 9-12 h.
Tel. 577 211 256, kl. 234
Opravy - Zlín, Zálešná V/1309,
tel. 577 433 591, mob. 732 561 858
www.sicistroje.zde.cz,
e-mail: sici-stroje@quick.cz

BYTOVÝ ARCHITEKT
- ing. Miroslav Kováč
Obytné místnosti, chodby, kuchyně, barevný
program bytu, vizualizace.
Vkusně, levně, kontaktní tel. 605 165 367,
www.bytovyarchitekt.eu

HODINÁŘSTVÍ QUARTZ ČAS
Vodní ulice (naproti prodejny Barvy-laky),
tel. 577 431 446
Hodiny se vám pozdí, jdou nepravidelně, baterie se brzy vybíjejí, potřebujete odborný specializovaný servis - navštivte hodinářský servis v ulici
Vodní 4205.
Otevřeno: Po - čt 9 - 12 h a 13.30 - 17 h,
pá do 12 h.

EVLA EVA VRÁBLÍKOVÁ
A VLADIMÍRA SEGEŤOVÁ
Úpravy všech oděvů, krácení sukní a kalhot
do dvou dnů bez příplatku.
Provozovnu najdete v hotelu Moskva, nám.
Práce 2512, 4. etáž, dveře čís. 420.
Otevřeno od 9 do 16 hodin, tel. 577 560 420.

OČNÍ LÉKAŘ
MUDr. LUBOMÍR PÁTER
oznamuje klientům přestěhování ordinace
k datu 1. 4. 2007 do nadstavby (V. etáž) nově rekonstruovaného domu na náměstí Míru, č. p. 64,
ve kterém je v přízemí butik MaxMara. Bezbariérový přístup. Telefonní číslo zůstává stejné:
577 220 434, www.ocniordinacezlin.cz.

7

KONGRESOVÉ A UNIVERZITNÍ CENTRUM
Po delší odmlce si vás, vážení a milí Zlíňané, dovoluji informovat o tom, jak pokračuje stavba Kongresového
a Univerzitního centra ve Zlíně.
Jak jste si mohli všimnout, výstavba - na zlínské poměry mimořádného rozsahu, spojená s přísně limitovaným
a rizikovým územím v centrální části města, zdárně pokračuje a pozvolna se začíná objevovat i ve své nadzemní části. Co se tedy odehrálo v uplynulých měsících?

Univerzitní knihovna

stavební práce probíhat takřka bez přerušení. Jen v případě některých technologických postupů, jakým je například leštěný beton, musely být dodrženy teplotní limity,
což znamená, že se mohlo pracovat jen potud, pokud neklesla teplota pod +5 stupňů. Během realizace "naší"
stavby došlo i k některým menším změnám v podobě přidaných "anglických dvorků" a zejména v časovém harmonogramu, protože pro potřeby univerzity bylo nezbytně
nutné urychlit realizaci stropních desek nad budoucími parkovacími stáními tak, aby na nich mohlo fungovat
staveniště budoucí univerzitní knihovny.
Podzemní část staveniště je přibližně
rozdělena takto: UTB má asi jednu třetinu, ostatní je pod městskou stavbou.
Z tohoto důvodu, ale zejména proto, že
pod Kongresovým centrem je daleko
složitější prostor (skladovací, technické, parkovací zařízení), bude tato stavba dokončena o něco později - předpoklad je v září letošního roku. Během
měsíce března však již bude vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací - vrchní, poslední části KC.
Časový harmonogram dokončení celého společného projektu je následující. Univerzitní objekt bude dokončen
ještě v tomto roce, městská část koncem roku 2008.
Závěrem si dovolím poděkovat všem
stavebním firmám, které ve velmi obtížné lokalitě postupují ve vzájemném
souladu, s ohledem na udržení čistoty i bezpečnosti v centru města.
Pevně doufám, že se nám podaří postupně přesvědčit
i doposud "nevěřící Tomáše" z řad spoluobčanů o mimořádném významu tohoto komplexu. Vždyť jde o zvýšení životního komfortu v oblasti kulturní i společenské pro lidi
všech generací i zájmových skupin. Opakovaně konstatuji,
že nelze stále jen čerpat z dědictví našich předků, ale je potřeba toto dědictví smysluplně rozmnožovat.
Irena Ondrová

Na omezeném staveništi se v přísné koordinaci, takřka
s hodinovou přesností, pohybuje několik dodavatelských
stavebních firem. Zcela jistě je vám známo i to, že zadavatelem první stavby - Univerzitní knihovny s rektorátem - je
Univerzita T. Bati ve Zlíně, přičemž financování jejího objektu je plně v režii státního rozpočtu, konkrétně
Ministerstva školství. Stavba druhá - Kongresové centrum
- je naopak plně v "režii" statutárního města Zlína. V otázce financování je teď před námi veliký úkol dokonale a profesionálně připravit projekt horní stavby tak, aby na jeho
realizaci bylo možno čerpat co nejvíce
financí z některého rozvojového programu EU.
Pro připomenutí - v Kongresovém
centru nalezne své nové sídlo především Filharmonie B. Martinů. Výrazná
multifunkčnost velkého sálu umožní
jeho proměnu z modelu klasického "sezení" tak, jak jej známe z koncertů, na
model plesový, nebo naopak konferenční či kongresový. V přízemí KC nalezne své místo i Informační centrum
pro návštěvníky Zlína. Zde si dovolím
malou noticku v tom smyslu, že se sice
ojediněle, ale přece jen objevuje v některých tištěných médiích zmínka
o "gigantickém, obrovském" zařízení.
Pro srovnání uvádím, že kapacita míst
na sezení je menší než ve Velkém kině
a je srovnatelná s bývalou Družbou.
V žádném případě nemůže být řeč o objektu, který je kapacitně větší, než jsou
skutečné potřeby Zlíňanů.
Nyní zpět ke stavbě samé. Díky velmi příznivému zimnímu počasí mohly Městská část – podzemní patro
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Téma: Člověk a krajina včera, dnes a zítra
Jaro je tady a s ním také blížící se mezinárodní svátek naší planety - Den Země.
U příležitosti oslav tohoto svátku ožije letos již popatnácté
zlínské náměstí dne 20. dubna 2007 od 9 do 17.30 hodin bohatým programem.
Udělejme naší Zemi radost, zastavme se na chvíli v každodenním shonu a popřemýšlejme nad tím, jestli opravdu žijeme v souladu s přírodou (nebo se o to alespoň snažíme), jestli se k ní chováme tak, jak by si zasloužila za vše, co nám
poskytuje. Jestli bereme dost ohledů také na ostatní živé tvory a rostliny, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně nutně jako člověk. A také nad tím, co zde po sobě zanecháme našim dětem a dalším generacím. Každý z nás může udělat
nějakou, byť drobnou, věc, čin, a nemusí
to být zrovna v tento den a není třeba uklízet celý les či vysázet stromořadí.
Pokud se chcete připojit a oslavit Den
Země s námi, rádi vás uvidíme na akcích,
které pro vás chystáme a uvádíme v následujícím programu.

hroznýše Děsnýše a nádhernou Žofku ve svém programu
"Obklopen hadími kamarády".
16 - 17.30 h Vystoupení bluegrassové skupiny DRUHÁ
TRÁVA S ROBERTEM KŘESŤANEM
V průběhu celého dne bude probíhat anketa o životním stylu lidí ve vztahu k přírodě a okolnímu prostředí, dále výstava
výherních výtvarných prací dětí základních škol a výstava fotografií o tom, jak se měnila krajina v okolí školy v průběhu
času
PARK U KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE
9 - 14 h Přijďte si zahrát se Skauty do parku. Mají pro děti připravený zábavný program.
9 - 17 h Lanové aktivity občanského
sdružení Atmosféra.
Sobota 21. 4. 2007
9 - 12 h Chcete udělat dobrý skutek?
Společně zasadíme ovocné stromy v sadu Na Růmech (sraz
účastníků v zatáčce pod garážemi v ulici Růmy - nad lázněmi).
od 13 h Cesta pohádkovým lesem DDM Astra pro děti a rodiče zakončená opékáním špekáčků (lesík na Jižních Svazích
- Podlesí).

DEN ZEMĚ

PROGRAM:
Neděle 15. 4. 2007
9 h - Procházka s výkladem po naučné Pasekářské stezce
v přírodním parku Želechovické Paseky, sraz na konečné autobusu č. 31 v Jaroslavicích.
Pondělí 16. 4. 2007
8 - 15 h 1. Krajský veletrh globální výchovy ve Zlíně pro
učitele, neziskové organizace i veřejnost za účasti Člověka
v tísni a Amnesty International a Ministerstva vnitra (Střední
zdravotnická škola v Bartošově čtvrti).
Program bude složen ze seminářů a dílen na téma globální
rozvojové vzdělávání, lidská práva a další. Rezervace míst
a informace na eko4listek@seznam.cz nebo 577 636 314,
605 810 184.
Úterý 17. 4. 2007
9 - 12 h "Poznej a chraň" - krajská ekologická soutěž na téma "Člověk a krajina" pro 4.-5. třídy ZŠ - Ekocentrum Čtyřlístek (místo konání: ZŠ Nová cesta ve Štípě).
Středa 18. 4. 2007
8 h - Promítání pro školy v kině Květen. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Děti zhlédnou krátké dokumenty: Proměny
Tater, Dejme šanci tetřevům, Prapodivný svět, Nehasit, hořím.
Rezervace míst a informace na eko4listek@seznam.cz nebo
577 636 314, 605 810 184.
Čtvrtek 19. 4. 2007
9 - 12 h "Poznej a chraň", krajská ekologická soutěž na téma "Člověk a krajina" pro 6.-7. třídy ZŠ - Ekocentrum Čtyřlístek (místo konání: ZŠ Nová cesta ve Štípě).
10 h Velké kino Zlín - promítání filmu Nepříjemná pravda
pro 8.-9. třídy ZŠ a SŠ. Rezervace míst a informace na
eko4listek@seznam.cz nebo 577 636 314, 605 810 184.
17 a 19.30 h Velké kino Zlín - pro veřejnost - promítání filmu Nepříjemná pravda, dokument, kterým provádí bývalý viceprezident USA Al Gore, se zabývá klimatickými změnami
na Zemi. Jedinou kopii filmu v ČR se podařilo získat pouze
pro tento den. 100 min.
Pátek 20. 4. 2007
(letošní ročník na téma "Člověk a krajina včera, dnes a zítra")
NÁMĚSTÍ MÍRU
9 - 17 h Ekojarmark na náměstí Míru - stánky s prezentacemi základních škol a ekologických sdružení, u kterých si
děti ověří své znalosti, dovednosti, zasoutěží si o ceny, dále
můžete navštívit stánky s biopotravinami a občerstvením.
Po celý den moderovaný program na podiu plný her a zábavy
i poučení.
10 h Vystoupení dětí z MŠ Santražiny "Tancujeme celý
den".
11 h Vystoupení dramatického kroužku při ZŠ Komenského Malenovice "Princezny a drak".
13.30 - 13.45 h Vyhodnocení výtvarné soutěže ZŠ na téma
"Krajina včera, dnes a zítra".
13.45 - 14.15 h Ukázka psů z útulku Vršava.
14.15 - 16 h Karel Kerouš představí krajtičku Terezku,

Neděle 22. 4. 2007
ZOO LEŠNÁ ZLÍN
Den Země ve znamení Madagaskaru - právě ochraně přírody tohoto jedinečného ostrova je totiž věnována letošní kampaň Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA). Především nejmenší návštěvníci se tak mohou těšit na různé hry, soutěže
a kvizy, které budou svým obsahem zaměřeny na ochranu
fauny a flóry Madagaskaru. Drobný dárek čeká na každého,
pro ty nejlepší pak připravujeme speciální dárek v podobě
prohlídky areálu Zoo Zlín s průvodcem.

Všichni návštěvníci mohou navíc zavítat i na první letošní
komentované krmení zvířat. V odpoledních hodinách pak bude slavnostně otevřeno nové dětské hřiště za restaurací
Farma U Koaly.
8.30 h Tradiční jarní brigáda, pro tyto účastníky vstup
zdarma!
Některé základní školy využily naší nabídky a v rámci
této akce si zkrášlí okolí své školy výsadbou stromků či
keřů a vyčistí koryta vybraných potoků
Na Dni Země spolu s Magistrátem města Zlína spolupracují:
Ekocentrum Čtyřlístek, DDM Astra, Zoo a zámek Zlín - Lešná,
Krajská knihovna F. Bartoše, s. r. o., Velké kino Zlín, Junák svaz skautů a skautek Zlín, MŠ Santražiny, ZŠ Štípa,
ZŠ Komenského I Zlín, ZŠ Okružní Zlín, ZŠ praktická Zlín,
ZŠ M. Alše, ZŠ Štefánikova, ZŠ Komenského Malenovice,
SPŠ Otrokovice, SOU Otrokovice, občanské sdružení Atmosféra.
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Duben v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274
Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské
a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)

VELKÉ KINO
tel. 577 432 936
1. dubna v 17 a v 19.30 hodin
2. - 4. dubna v 17 hodin
300: BITVA U THERMOPYL
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Věčnou slávu mají na dosah ruky... Režie: Zack Snyder

Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení... V hlavních rolích Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Macháček. Režie: Jan Svěrák
26. dubna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
ATENTÁT V AMBASSADORU
USA-2006-117 minut-titulky-premiéra-BLUE SKY FILM-(12)
Událost, která změnila historii a životy mnoha lidí...
V hlavních rolích L. Fishburne, H. Hunt, D. Moore a další. Režie:
Emilio Estevez
27. dubna - 2. května v 17 hodin
ROBINSONOVI
USA-2007- 90 minut-animovaný-český dabing-premiéraFalcon-(0)
Nejnovější animovaný film z produkce studia Walta Disneye.
Režie: Stephen Anderson
27. dubna - 2. května v 19.30 hodin,
27. a 28. 4. i ve 21.45 h
BESTIÁŘ
ČR-2006-113 minut-premiéra-Bioscop-(15)
Emancipovaná Karolína se vášnivě zamiluje do záhadného Alexe
- romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové.
V hlavních rolích Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut,
Miroslav Etzler. Režie: Irena Pavlásková

2. dubna ve 14 hodin
Filmový klub seniorů
VOLVER
Španělsko-2006 - 120 minut-titulky-Falcon-(15)
Když duchové tančí tango. V hlavních rolích Penélope Cruz,
Carmen Maura, Blanca Portillo
Režie: Pedro Almodóvar
2. - 4. dubna v 19.30 hodin
BABEL
USA-2006-142 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(15)
Tři příběhy odehrávající se paralelně v Maroku, Tunisku,
Mexiku a Japonsku. V hlavních rolích Brad Pitt, Cate Blanchett,
Gael Garcia. Režie: Alejandro González Iňárritu
5. dubna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
21 GRAMŮ
USA-2003-125 minut-titulky-Hollywood-(15)
Příběh naděje a lidství, nezlomnosti i přežití. Režie: Alejandro
González Iňárritu
6. - 11. dubna v 17 a v 19.30 hodin
PRÁZDNINY PANA BEANA
Velká Británie-2007-90 minut - premiéra-Bontonfilm-(0)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. V hlavních rolích Rowan
Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden. Režie: Steve Bendelack
12. dubna v 17 a v 19.30 hodin
(a)
OBČAN PES
Thajsko-2004-100 minut-titulky-premiéra-Artcam-(12)
Surrealistická pohádka s pořádnou dávkou romantiky - Amélie
z Bangkoku. Režie: Wisit Sasanatieng
13. - 18. dubna v 17 hodin
ARTHUR A MINIMOJOVÉ
USA/Francie-2006-103 minut-český dabing-Bioscop-(0)
Podívaná pro malé i velké - v hlavních rolích Freddie Highmore,
Madona, Snoop Dogg, Mia Farrow. Režie: Luc Besson
13. - 18. dubna v 19.30 hodin
HANNIBAL - ZROZENÍ
Francie/Velká Británie/USA-2007-120 minut-titulky-premiéraSPI-(15)
Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera...
V hlavních rolích Gaspard Ulliel, Li Gong, Helena Lia
Tachovska. Režie: Peter Webber
18. dubna ve 14 hodin
Filmový klub seniorů
DOBRÝ ROČNÍK
USA-2006-117 minut -titulky-Bontonfilm-(0)
Každý jednou dospěje... možná. V hlavních rolích Russell
Crowe, Albert Finney, Marion Cotillard. Režie: Ridley Scott
19. dubna v 17 hodin
(a)
19. dubna v 19.30 hodin
Uzavřené představení pro členy V.I.P. klubu
NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA
USA-2006-100 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Nejděsivější film, jaký jste kdy mohli vidět... V hlavní roli Al
Gore. Režie: Davis Guggenheim
20. - 22. dubna v 17 a v 19.30 hodin
ROCKY BALBOA
USA-2006-102 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí. Hlavní role, scénář
a režie: Sylvester Stallone

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Hrajeme v sobotu v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o.
- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ
7. 4.

BUDULÍNEK - 60 minut
Kaštánek a Doubek, Budulínek Mandelinka, Otýlie
a 1580 kaněk a další.

14. 4.

KAMENNÁ TETKA - 74 minut
Mrňous a čarodějnice, Cvrček a stroj, Kamenná tetka a další.

21. 4.

MÍČEK FLÍČEK - 65 minut
Čarovné schody (1000+1 noc), Míček Flíček, Krtek
a zelená hvězda a další.

28. 4.

O EBENOVÉM KONI - 63 minut
O ebenovém koni, Jo, ti kluci, vzduchoplavci,
Toulavé telátko a další.

Předprodej vstupenek:
Ve videopůjčovně: od pondělí do pátku od 9 do 20 hodin
V pokladně kina: denně od 16 do 20 hodin
Vstupenky jsou v prodeji vždy na celý kalendářní měsíc

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel. 577 103 284
Začátky představení:
Po, út, čt v 19 h, pá, so v 17 a v 19.30 h, ne v 15 a v 17 h
(pokud není uvedeno jinak)
Ve středu kino nehraje
Předprodej vstupenek 30 minut před začátkem představení.
1. dubna v 17 hodin
LOVECKÁ SEZONA
USA-2006- 86 minut-český dabing-animovaný-Falcon-(0)
Animovaný film pro celou rodinu
Režie: Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi
2. dubna KINO NEHRAJE
3. dubna v 19 hodin
FK ANÝZ
KYTICE
ČR-2000-80 minut-Bontonfilm-(0)
Filmová báseň podle jedné z nejoblíbenějších básnických sbírek
19. století od Karla Jaromíra Erbena. Režie: F. A. Brabec
5. dubna v 19 hodin
PRÁZDNINY PANA BEANA
Velká Británie-2007-premiéra-Bontonfilm-(0)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas... - v hlavních rolích Rowan
Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden. Režie: Steve Bendelack
6. a 7. dubna v 17 a v 19.30 hodin + 8. dubna v 17 hodin
KVASKA
ČR-2006-106 minut-premiéra-HCE-(12)
První český film ze zákulisí muzikálu s původní hudbou Daniela
Landy - v hlavních rolích Lucie Vondráčková, Jiří Korn, Filip
Tomsa, Rudolf Hrušínský. Režie: Mirjam Landa

23. dubna KINO NEHRAJE
Agentura Pragokoncert pořádá vystoupení k 10. výročí travesti skupiny SCREAMERS. Začátek v 19 hodin.

9. dubna KINO NEHRAJE

24. a 25. dubna v 17 a v 19.30 hodin
a 25. dubna v 9.30 hodin
VRATNÉ LAHVE
ČR-2007-95 minut-Falcon-(0)

10. dubna v 19 hodin
FK ANÝZ
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
ČR-2007-75 minut - Falcon-(0)
Co všechno se může odehrát během jedné noci, v jednom městě? Režie: Jan Balej
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12. dubna v 19 hodin
HANNIBAL - ZROZENÍ
Francie/VB/USA-2007-120 minut-titulky-premiéra- SPI-(15)
Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera...
V hlavních rolích Gaspard Ulliel, Li Gong, Helena Lia
Tachovska. Režie: Peter Webber
13. - 15. dubna v 17 hodin
ŠARLOTINA PAVUČINKA
USA-2006-97 minut-český dabing-premiéra-(0)
Příběh malého prasátka podle jedné z nejoblíbenějších dětských
knížek. Režie: Gary Winick
13. a 14 dubna v 19.30 hodin
NIKOMU TO NEŘÍKEJ
Francie-2007-125 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(15)
Co všechno se stane, když otevřete jeden anonymní e-mail.
Režie: Guillaume Canet
16. dubna v 19 hodin
(a)
DRSŇÁK
Německo-2006-98 minut-titulky-premiéra-Palace Picture-(12)
Patnáctiletý Michael se s matkou přestěhoval do bídné čtvrti
a začal koketovat se zločinem... Režie: Detlev Buck
17. dubna v 19 hodin
FK ANÝZ
FRIDA
USA-2002-118 minut-titulky-SPI-(12)
Strhující životní příběh slavné extravagantní mexické malířky
Fridy Kahlo se Salmou Hayek v její možná životní roli. Režie:
Julie Taymor
19. dubna v 19 hodin
ROCKY BALBOA
USA-2006-102 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)
Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí. Hlavní role - scénář
a režie: Sylvester Stallone
20. - 22. dubna v 17 hodin
RANDE MĚSÍCE
USA-2006-108 minut-titulky-premiéra-Blue Sky Film-(12)
Láska mezi plnými regály... Režie: Greg Coolidge
20. - 21. dubna v 19.30 hodin
SAW III.
USA-2006-107 minut-titulky-Falcon- (18)
Budete omdlévat hrůzou... Režie: Darren Lynn Bousman
23. dubna v 19 hodin
(a)
ŠKOLA SVÁDĚNÍ
USA-2006-100 minut-titulky-premiéra-Palace Pictures-(12)
Život je hra, nauč se pravidla... Režie: Todd Philips
24. dubna v 19 hodin
FK ANÝZ
TAKING OFF
USA-1971-93 minut-titulky-AČFK-(15)
Vlídný pohled na pomatenou generaci 70. let. Režie: Miloš
Forman
26. dubna v 19 hodin
BESTIÁŘ
ČR-2006-113 minut-premiéra-Bioscop-(15)
Romantická komedie podle bestselleru Barbary Nesvadbové v hlavních rolích Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut,
Miroslav Etzler. Režie: Irena Pavlásková
27. dubna v 17 hodin
Filmový klub seniorů
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Francie/Španělsko/Německo-2006-147 minut-titulky-SPI-(12)
Film podle známého bestselleru Patricka Süskinda. - v hlavních
rolích Ben Whishaw a Dustin Hoffman. Režie: Tom Tykwer
27. - 28. dubna v 19.30 hodin
DVEŘE DOKOŘÁN
VB/USA-2006-119 minut-titulky-premiéra-Falcon-(15)
Láska není obyčejný zločin... Režie: Anthony Minghella
28. - 29. dubna v 17 hodin
MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU
ČR-2006- 107 minut-Bontonfilm-(0)
Dramatické pátrání po pokladu... V hlavních rolích Bára
Seidlová, Bořivoj Navrátil, Maroš Kramár. Režie: Pavel
Jandourek
30. dubna v 19 hodin
(a)
RED ROAD
Skotsko-2006-113 minut-titulky-premiéra-Aerofilms-(15)
Jackie pracuje jako operátorka kamerového systému, který monitoruje život v ulicích Glasgow. Režie: Andrea Arnold

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Hrajeme v neděli v 15 hodin.
IMOS Zlín, s.r.o.
- PARTNER DĚTSKÝCH PŘEDSTAVENÍ
1. 4.

HRNEČKU VAŘ! - 62 minut
Krtek malířem, Cvrček a housličky, Čertův mlýn
a další.

Duben v kultuře
8. 4.
.
15. 4.

22. 4.

CIRKUS HURVÍNEK - 65 minut
Cirkus Hurvínek, Budulínek a mandelinka, Rusalka
Hupsalka a další.
KYTICE POHÁDEK IV. - 68 minut
Milovníci zvířat, Školní výlet, Krtek filmová hvězda
a další.
DÁŠENKA I. - 64 minut
Medicína, Nehoupat, Bububu, Krtek a ježek a další.

29. 4.

SMOLÍČEK - 63 minut
Smolíček, Jak se Žofka stala ředitelkou, Nazdar kedlubny a další.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTSKÉ DIVADLO

26. čtvrtek v 19 h - 10. abonentní řada
A. N. Ostrovskij: KDO HLEDÁ, NAJDE
27. pátek v 10 h
KRÁL LEAR
27. pátek v 19 h - 5. abonentní řada
VÝBORNÁ KACHNA
28. sobota v 19 h - 6. abonentní řada
J. Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha
29. neděle v 17 h
JARNÍ KONCERT VELKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU MĚSTA ZLÍNA
30. pondělí v 10 h a v 19 h
LIMONÁDOVÝ JOE

tel. pokladna 577 636 207, fax: 577 636 300
http://divadlo.zlin.cz,
e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

STUDIO „Z“

21. 4. BLÍZKOST V POKUSECH
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a životem
v dotecích. Představení je do 15 let nevhodné.
Komorní sál, 19 h, vstupné 60 Kč
22. 4. CESTAMI FRANTIŠKA BARTOŠE
Cimbálová muzika Cifra z Uherského Hradiště a Cimbálová muzika Valašského souboru Kašava
Velký sál, 18 h
26. 4. MADAME MELVILLE
Scénické čtení v kavárně Café Malá scéna
Začátek představení v 19.30 h, vstupné 40 Kč
28. 4. N. V. GOGOL - ŽENITBA
Komedie o tom, že není snadné se rozhodnout, navíc na celý život a neodvolatelně.
Velký sál, 19 h, vstupné 60 Kč
Změna programu vyhrazena
Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo rezervace
na tel. 608 430 172, případně osobní rezervace v kavárně Café
Malá scéna.

VELKÝ SÁL
2. pondělí v 15 h - zadáno
ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK
Přehlídka mateřských škol
3. úterý v 10 h
J. Brdečka - J. Rychlík - V. Hála:
LIMONÁDOVÝ JOE
4. středa ve 20 h
MISS ACADEMIA ČR 2007
11. ročník soutěže o "nej" vysokoškolačku České republiky, moderuje Tomáš Krejčíř a Petra Hřebíčková.
Pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně.
5. čtvrtek v 19 h - derniéra
M. Bulgakov - D. Gombár:
MISTR A MARKÉTKA (divadelní terapie)
6. pátek v 19 h - 7. abonentní řada
J. K. Tyl - V. Peška:
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi
11. středa v 10 h - poslední představení
D. Wasserman - J. Darion - M. Leigh:
MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
12. čtvrtek ve 14.30 h - 26. abonentní řada
K. Čapek: R.U.R.
13. pátek v 19 h - 4. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi
14. sobota v 19 h - 8. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi
15. neděle ve 14.30 h - 19. abonentní řada
N. Tanská - Z. Mikotová:
PUF A MUF
19. čtvrtek v 19 h - 3. abonentní řada
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi
20. pátek v 19 h
W. Shakespeare: KRÁL LEAR

2. pondělí v 19 h
S. Königgrätz:
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, ČEPICÍ A PLÁCAČKOU
Třetí věk současného českého a slovenského dramatu
17. úterý v 19 h
R. Olekšák: NĚHA, premiéra
Scénické čtení
23. pondělí v 19 h
B. Hrabal - J. Krasula:
ŽIVOT JE ZATRACENĚ KRÁSNEJ

DIVADÉLKO V KLUBU
4. středa v 19 h - zadáno
J. Herman - M. Stewart: HELLO, DOLLY!
6. pátek v 19 h
HELLO, DOLLY!
13. pátek v 19 h - zadáno
HELLO, DOLLY!
26. čtvrtek v 19 h - zadáno
HELLO, DOLLY!
28. sobota v 19 h
J. Holcman - K. Semerád: POLETÍME, SLAVNÁ
SOUDNÍ STOLICE, POLETÍME... aneb Neklidná noc

DIVADLO V ARŠE
18. středa v 17 h
KLEVETIVÁ STŘEDA
Beseda v knihkupectví Archa o premiéře:
Neil Simon - VÝBORNÁ KACHNA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

MALÁ SCÉNA

FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín
Tel.: 577 432 079; www.artfilm.cz/charlie
Vždy ve středu
4. dubna v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
ZRCADLO RUSKO, 1974, 106 min., titulky, scénář a režie:
Andrej Tarkovskij.
12. dubna v 19.30 hod., pozor - čtvrtek, vstupné 60 Kč
ZVEDÁ SE VÍTR, BG/Německo/Itálie/Španělsko/Francie/Irsko, 2006, 127 min., titulky, režie: Kean Loach.
18. dubna v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU, USA, 1956, 136 min.,
titulky, režie: Alfred Hitchcock.
25. dubna v 19.30 hod., vstupné 60 Kč
RED ROAD, Skotsko, 2006, 113 min., titulky, scénář a režie:
Andrea Arnold.
2. května v 19.30 hod., premiéra, vstupné 60 Kč
VŠICHNI DO JEDNOHO, ČR, 2007, 106 min., scénář a režie:
Karel Žalud. Tragikomedie ze sklepa.

KRAJSKÁ GALERIE
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Miloš Ševčík - Do nitra
Aleš Růžička - malířská tvorba
ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Tomáš Švéda. Práce na papíru a objekty
Abstrakce 1. poloviny 20. století
ze sbírek GHMP

do 15. 4.
25. 4. - 10. 6.

do 8. 4.
17. 4. - 3. 6.

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

Štefánikova 2987,www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
21. sobota v 19 h - Česká premiéra
Neil Simon: VÝBORNÁ KACHNA
22. neděle v 19.30 h
KONCERT SPIRITUÁL KVINTET
POCTA CESTOVATELŮM HANZELKOVI A ZIKMUNDOVI v rámci festivalu cestování Neznámá země 2007
24. úterý v 10 h - mimo předplatné
a ve 14.30 h - 30. abonentní řada
V. Čtvrtek, J. Skovajsa, O. Klíč:
RUMCAJS
Divadlo Polárka Brno
24. úterý v 19 h - 1. abonentní řada
VÝBORNÁ KACHNA
25. středa v 17 h - 21. abonentní řada
LIMONÁDOVÝ JOE
26. čtvrtek v 10 h - mimo předplatné
a ve 14.30 h - 28. abonentní řada
D. Bartůňková:
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Pohádkové divadlo Julie Jurištové Praha

2. 4. CHVILKOVÁ SLABOST
Anglická konverzační komedie o dvou dějstvích o lásce, nevěře
a o manželství vůbec. Divadlo Radka Brzobohatého Praha.
Hrají: R. Brzobohatý, H. Maciuchová a další.
Velký sál, 19 h, vstupné 290 Kč
13. 4. BLÍZKOST V POKUSECH
Komedie o sexu, lžích a internetu, inspirováno filmem a životem
v dotecích. Představení je do 15 let nevhodné.
Komorní sál, 19 h, vstupné 60 Kč
14. 4. PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH CIMBÁLOVÝCH MUZIK
Komorní sál, 16 h
15. 4. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA, pohádka
Komorní sál, 15.30 h, vstupné 40 Kč
15. 4. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Divadlo Ungelt Praha. Hrají: Chantal Poullain a Oldřich Kaiser.
Velký sál, 19 h, vstupné 350 Kč
20. 4. JÁ UŽ TĚ NEMÁM RÁD
Tanečně divadelní projekt v produkci Pro ART Praha
Velký sál, 19 h, vstupné 220 Kč

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 630 - sekretariát,
tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz
PRÉMIOVÝ KONCERT
5. 4. v 19 hodin, Dům umění
Velikonoční koncert
A. Dvořák: Stabat Mater
Sólisté: Ludmila Vernerová, soprán, Jana Sýkorová, alt, Tomáš
Černý, tenor, Martin Gurbaľ, bas. Spoluúčinkuje: Spevácky
zbor mesta Bratislavy, sbormistr: Ladislav Holásek
Dirigent: Stanislav Macura
12. 4. v 19 hodin, Dům umění
P. Eben: Concerto gregoriana, koncert pro varhany
W.A. Mozart: Kouzelná flétna, předehra
F. Schubert: Symfonie č. 6 C dur, D 589
Sólista: Petr Čech, varhany, vítěz soutěže Pražské jaro 2006
Dirigent: Urs Schneider, Švýcarsko
19. 4. v 19 hodin, Dům umění
Z tvorby skladatelů filmové hudby Z. Lišky a V. Trojana
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Duben v kultuře
Koncert uvádíme v rámci projektu 60 let od startu inženýrů
Hanzelky a Zikmunda na cestu kolem světa.
Z. Liška: Sao Paulo (z filmu Z Argentiny do Mexika) Sokolovo,
Valčík (z filmu Vlak ze stanice nebe), V. Trojan: Poslední růže od
Casanovy, Z. Liška: Perská suita, Sólo na trubku: Miroslav
Kejmar.
Dirigent: František Preisler
PRÉMIOVÝ KONCERT
26. 4. 2007 v 19 hodin, Dům umění
P. Mascagni: Zanetto (koncertní verze)
Výběr z árií: G. Verdi, A. Ponchinelli, V. Bellini, F. Cilea a G. Donizetti
Sólisté: Eilana Lappalainen, soprán, USA, Graciela Araya, mezzosoprán, USA, Attila Fekete, tenor, USA, William Powers, bas,
USA
Dirigent: Peter Tiboris, USA
Předprodej vstupenek na jednotlivé koncerty po celou koncertní
sezonu v pokladně FBM Zlín - přízemí Domu umění, po - čt
14.30 - 17 h, v den koncertu 14.30 - 20 h.
Autobus k Domu umění odjíždí v 18.40 h od Tržnice pouze ve
čtvrtek.
Změna programu vyhrazena.
Podrobné informace o FBM a jejích koncertech na webové adrese: www.fbmzlin.cz

MUZEUM
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

HRAD MALENOVICE
Středověký hrad vzdálený jen několik kilometrů od centra města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice
- Hrady jihovýchodní Moravy
- Pravěk jihovýchodní Moravy
- Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
- Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Výstava - Řemesla ve starých Malenovicích - s ukázkou řemeslnických dílen a výrobků
Duben, říjen SO, NE 10-16 hodin, ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu
Kontakt:
Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz, tel.: 577 103 379;
577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz, sweb.cz/hradmalenovice
KLUB PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A KNIHY
Přednáškový cyklus
3. dubna - VOSY
Další část oblíbeného přednáškového cyklu o naší flóře
a fauně.
Přednáška s videoprojekcí, přednáší Pavel Bezděčka
z Uherského Hradiště. Přednáškový sál Muzea JV. Moravy ve
Zlíně, začátek v 17 hodin
10. dubna - NOVÝ ZÉLAND,
aneb POČÍTÁNÍ OVEČEK NA DRUHÉM KONCI SVĚTA.
Putování po obou ostrovech Nového Zélandu za úžasnou přírodou fjordů, sopek a termálních pramenů, mořských útesů
a nádherných pláží. Přednáška s diapozitivy, přednáší JUDr.
Libor Bureš ze Vsetína. Přednáškový sál Muzea JV. Moravy ve
Zlíně, začátek v 17 hodin.

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

17. dubna - TAJEMNÁ SÍLA DRAHÝCH KAMENŮ A ŠPERKŮ poselství zaniklých civilizací starověku.
Přednáška s videoprojekcí, přednáší Blanka Kučná, zlínská
šperkařka. Přednáškový sál Muzea JV. Moravy ve Zlíně, začátek
v 17 hodin.

velký sál
do 3. června 2007
KRASOHLED
Výstava Krasohled zavádí návštěvníky muzea do první poloviny
20. století a ukazuje jim, jak v té době trávily svůj volný čas děti a mládež.

24. dubna - BRUMOVSKÝ HRAD V PROMĚNÁCH STALETÍ
Prohlídka výstavy věnované 30. výročí zahájení archeologických
výzkumů na brumovském hradě.
Odborný výklad PhDr. Jiří Kohoutek, CSc.
Muzeum JV. Moravy ve Zlíně, výstavní sály, začátek v 16.30 hodin.

malý sál
do 12. dubna 2007
KOUZLO KOROZE - výstava fotografií Pavla Bezděčky
22. dubna - 3. června 2007
František Přikryl - ilustrátor a grafik
je autorem grafiky a ilustrací všech cestopisů J. Hanzelky
a M. Zikmunda s výjimkou knihy Cejlon - Ráj bez andělů. Z rodinného archivu vybral kurátor výstavy PhDr. Ivan Plánka - ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Vernisáž výstavy - 22. dubna 2007 v 15 hodin - malý výstavní
sál muzea.

Vstupné na přednášky, pro členy KPVU 10 Kč, pro nečleny
20 Kč.

spojovací chodba
do 3. června
Brumovský hrad v proměnách staletí
Příběh významného, původně královského hradu nad Vlárským
průsmykem, který znovu "ožil" a zařadil se mezi nejnavštěvovanější památky východní Moravy.
MUZEJNÍ ČTVRTKY
12. dubna v 18 hodin
KLÁŠŤOV - HORA ČARODĚJŮ
Co skrývá nejvýše položené pravěké hradisko na Moravě?
Byl hlavní vrchol Vizovické vrchoviny posvátným místem starých Slovanů?
Archeologové našli dary pro boha ohně a bouře. Přednáší
PhDr. Jiří Kohoutek, CSc. - Ústav archeologické a památkové
péče Brno.
19. dubna v 18 hodin
ANTARKTIDA
Výstavba první české vědecké stanice v Antarktidě a její uvedení do provozu pro systematický vědecký výzkum.
Přednáší ing. Alois Suchánek, vedoucí projektového týmu a výstavby v Antarktidě.
23. dubna - 29. dubna 2007
VÝSTAVA EXOTICKÝCH ZVÍŘAT
Přednáškový sál muzea
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.
Otevřeno: duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
Poslední prohlídka v 16 hodin
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová / tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
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DŮM KULTURY
tel. 577 210 318, 577 211 184,
w.w.w.dkzlin.cz
JAZYKOVÉ KURZY
Nikdy není pozdě začít...
Poslední volná místa v jazykových kurzech (různé stupně pokročilosti). Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština. Možnost přihlásit se i během školního roku.
Výuka pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů.
Zkuste navázat na svoje znalosti z minulosti!
NOVINKA: angličtina pro seniory dopolední (i odpolední), výuka
v centru Zlína, kvalifikovaní lektoři, různé stupně pokročilosti,
ukázková hodina ZDARMA již v dubnu.
POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
Nabízíme ještě volná místa v Junior aerobicu pro děti od 4 do
14 let v úterý
Klubíčko - cvičení pro 3 a 4leté děti (čtvrtek)
Pohádkové cvičení pro 3 - 5leté děti (pondělí)
NOVINKA:
Dopolední cvičení rodičů s dětmi od 2,5 do 4 let vždy ve čtvrtek
od 9.30 hod., první hodina zdarma

PŘIPRAVUJEME:
Zápis do výtvarných kurzů
na I. pololetí 2007/08 ve dnech 23. a 24. 5. od 13 do 17 h
Výstava:
Práce s textilem - výstava dětí výtvarného kurzu DK - duben,
květen

GALERIE
GALERIE KLUBU CHARITY Zlín
na Podlesí IV/5302 (Jižní Svahy),
tel. 577 240 036, 737 504 258,
e-mail:chp.zlin@charita.cz
5. 4. v 17 h Výtvarné sdružení Valašský názor otevře vernisáží výstavu obrázků mladé výtvarnice Markéty Kunstové.
Výstava, která potrvá do 1. května, určitě potěší nejen ty
nejmenší diváky.
5. 4. Prodejní výstava obrazů známého malíře Jana Hladkého
z Uherského Hradiště
19. 4. v 17 h Večer poezie. Základní škola Slušovice představí své žáky, kteří v tomto školním roce reprezentovali školu
v různých recitačních soutěžích v rámci našeho regionu.
27. 4. v 17.30 h - Poezie. Svou tvorbu představí spisovatel
a básník Karel Sýs, prezident Unie českých spisovatelů.
3. 5. v 17 h OBRAZY jako my aneb únik z reality.
Výstava obrazů autorek z výtvarného kurzu Malířské techniky
Věry Machalínkové. Prodejní výstava potrvá do 6. června.
V prostorách prodejny možno zhlédnout a zakoupit obrazy ze
stálé expozice autorů ak. malířky Naděždy Čančíkové, Pavla
Jaromíra Lešťanského, Věry Valáškové, Evžena Kunsta, Vlasty
Kahovcové, Vlasty Houškové, Luďka Dostála a dalších.
Kreativní tvorba
17. 4. v 17 hodin "Sklíčka, korálky a drátky" s paní
Janáčovou z Centra pro rodinu a sociální péči budeme vyrábět
různé ozdoby.
24. 4. v 17 hodin " Den matek" s paní Ditou Královou zhotovíme pomocí různých technik stále zelené či kvetoucí stromečky v terakotových květináčích.
Cena 50 až 100 Kč za materiál. Nutná rezervace týden před začátkem kurzu na telefon 737 504 258.
Upozorňujeme širokou veřejnost na otevření cukrárny
a změnu otvírací doby.
Prodejna otevřena: PO-PÁ od 10 -19 hod. SO od 10-14 hod.
Cukrárna, kavárna, galerie otevřena: PO-PÁ od 10-20 hod.,
SO od 10-14 hod., NE od 14-20 hod.
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.
Změna programu vyhrazena!
GALERIE K + P SKŘIVÁNKOVI
Zálešná I/1779, tel. 577 437 651, 603 463 673
e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz
2. 4. - 28. 4. Výstava Odhalená krása
Autoři - Ladislav Kuklík, Tomáš Hřivnáč a Olbram Zoubek.
Současně se koná stálá výstava autorů - Zdeněk Hudeček,
František Květoň, Ilja Hartinger a další.
Otevřeno: Po-pá 9-12 h, so 9-12 h
GALERIE ATELIÉR
Santražiny 3061
Smíšená prodejní výstava - malíři Hroch, Hofman, Kousal
a další. Výstava do 10. 4.
Autorská výstava - Václav Švejcar: Obrazy z hlubin
Výstava trvá do 15. 4.
Otevřeno: po-pá 12.30 - 17.30 hodin
www.galerieatelier.cz
GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
budova radnice
11. - 18. 4. Výstava obrazů
- Srdce pro radiologický kongres

POHYBOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Také do některých pohybových kurzů Vám nabízíme poslední
volná místa: pondělí a středa - body styling, úterý - kick box,
aerobic, čtvrtek - kalanetika, fitness jóga, tai-či, škola šermu
kordem.
Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie, pro ženy
i muže.

19. 4. - 5. 5. Autorská výstava: Ivan Baborák - obrazy
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, www.galerieatelier.cz

Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhotenství
a porod
Každý pátek - KLUB MAMINEK, CVIČENÍ NA BALONECH
Všechny kurzy vede Mgr. Jana Křemenová

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

VÝTVARNÉ KURZY
Věra Machalínková, tel.: 728 989 184
Večerní kresba podle modelu - pro studenty i veřejnost
Figura, hlava, vyučuje René Hábl, ak. malíř, vždy v pátek
18.15 hod., Dům kultury, III. et. 322
Kresba a modelování - středa 18 h, do 29. 5.
Knihařské papíry - 3. a 10. 5., 17.30 h, cena 480 Kč

do 15. 4. Petr Velecký: "Šermíři a jiní blázni",
obrazy a kresby
19. 4. - 20. 5. Zdeněk Tománek - plastiky a kresby,
vernisáž 19. 4. v 17 hod.

GALERIE KINCOVÁ
Sokolská 420, tel. 577 221 708, 603 366 715
e-mail: galerie@galeriekincova.cz, www.galeriekincova.cz

GALERIE CELEBRA - ZÁMEK VIZOVICE
tel.: 605 706 879

Stálá nabídka kvalitních obrazových reprodukcí.
Probíhající sezona - "Jaro - Velikonoce"

Duben v kultuře
ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778,
tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz,
www.mestozlin.cz/alternativa
V průběhu výstav otevřeno:
Po - pá 8-12 h, 13-17 h, so - 10-16 h
12. 4. v 18 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Základní umělecká škola Zlín - Jižní Svahy, vstup volný
FESTIVAL ZEMĚ NEZNÁMÁ
18. 4. v 12 hodin
Slavnostní zahájení festivalu
18. 4. v 18 hodin
Vernisáž výstavy fotografií "DEN NA ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍCH" (Srí Lanka) autorů Zdeňka a Michala Thomy
Beseda s autory fantastické výstavy, šálek čaje samozřejmostí...
Výstava potrvá do 5. 5.
Srílanské čajové plantáže jsou do sebe ponořené světy, které se
řídí vlastními pravidly a denním rytmem.
19. 4. v 18 hodin
Petr Horký a Miroslav Náplava - Cuba Libre: Kdo neviděl,
neuvěří, kdo nezažil, nepochopí...
Projekce filmu a křest knihy, která vznikla po pěti letech cest na
Ostrov "svobody". Přijďte ochutnat koktejl Cuba Libre!
24. 4. v 18 hodin
Velké podvodní dobrodružství...
Richard Jaroněk a Mirek Hrdý uvedou dechberoucí film o potápění za tygřími žraloky "Relax, don't do it!", David Čani a Petr
Vala, čeští freediveři - nádechoví potápěči prozradí, zda osm minut pod vodou na nádech je realita nebo iluze...
26. 4. v 18 hodin
Steve Lichtag - "Prapodivný svět"
Fantastický film ze "sladké vody", kteří mnozí kritici označují za
nejlepší film česko-amerického režiséra. Přijďte se přesvědčit
a potrápit autora všetečnými dotazy...

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN, Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zusstef@zlinedu.cz, www.zusstef.zlinedu.cz
Měsíc ZUŠ Zlín
3. 4. Klavírní koncert, komorní sál - 17 hod.
12. 4. Kočka má sedm životů
Divadelní představení - komorní sál - 19 hod.
17. 4. Koncert posluchačů konzervatoří,
komorní sál - 17.30 hod.
24. 4. I. koncert absolventů, radnice - 17.30 hod.
25. 4. Od houslí ke kontrabasu
Koncert smyčcového oddělení - komorní sál - 17.30 hod.
29. 4. M. D. Polínek: Strašidláci,
divadelní pohádka - Malá scéna - 15.30 hod.
1. 5. K. J. Erben: Svatební košile
- divadelní představení - komorní sál

ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793
Hudební obory: klávesové nástroje (keyboardy), klávesové nástroje - klavír
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
Kontakt: tel.: 577 437 434, 736 102 424,
e-mail: harmonya@volny.cz
Info: www.volny.cz/harmonya
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Kontakt: Tel.: 603 772 353, 603 552 321,
E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz
Výuka probíhá: 4. ZŠ, Havlíčkovo nábř. 3114, 9. ZŠ, Štefánikova 2514, 17. ZŠ Křiby 4788

MASTERS OF ROCK CAFÉ
OC Čepkov
tel.: 577 001 122, e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
4. 4. UKAŽ, CO UMÍŠ
Vyhlašujeme pátrání ve Zlínském kraji! Hledáme talentované lidi! Šanci má každý, kdo svůj volný čas tráví zpěvem, tancem,
herectvím a má pocit, že je dobrý, lepší, nejlepší!
7. 4. ROCKOVÁ DVANÁCTKA
2. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit! Těšte se na 3 vítězné kapely, které se utkají o postup na letní festival Masters
of Rock 2008! Vstupné 50 Kč
12. 4. KAMELOT (USA) a Leave’s Eyes (GER/NOR/AUT)
a Fairyland (F)
Nenechte si ujít koncert charismatické powermetalové formace
KAMELOT a metal-éterické kapely LEAVE’S EYES, jako host
pak vystoupí francouzští FAIRYLAND.
Vstupné 450 Kč
13. 4. INFERIFF
Festival, který vás nabije metalovou energií! Představí se vám
celkem 6 kapel: VIRGIN SNATCH (PL), ADOR DORATH (CZ),
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (CZ), SHAARK (CZ),
ANTROPOID (SK), AGONIA - METALLICA REVIVAL (SK).
Vstupné 200 Kč
20. 4. KICK - BOX
Další ze série galavečerů v kick - boxu.
Vstupné na stání 250 Kč, k sezení 500 Kč
21. 4. MOONSPELL (P)
Portugalský temný diamant Moonspell představuje svoji novinku - desku "Memorial". Speciálními hosty budou čeští Six
Degrees of Separation, Ador Dorath a rakouští Dark Side.
Vstupné 450 Kč
25. 4. BOSORKY A ZPÍVAJÍCÍ HAVRAN
Kouzelná pohádka pro děti o dvou malých bosorkách.
Vstupné 40 Kč

VELRYBA MUSIC CLUB
Jižní Svahy, www.velryba.cz

ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz,
tel.: 577 143 767
Žákovský koncert
Koncert žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy se uskuteční 11. dubna
v 18 hodin v prostorách Alternativy.
ZUŠ MALENOVICE
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm
17. 4. Žákovský koncert, zrcadlový sál ZUŠ v 17.30 hod.
24. 4. I. absolventský koncert, Baťova vila v 17.30 hod.
Ve vestibulu výtvarného oboru se bude v dubnu konat výstava
prostorových a plošných prací na téma PROSTORY.
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz
3. 4. Hudební podvečer, sálek školy - začátek v 18 h
10. 4. Koncert bývalých žáků školy - Baťova vila - začátek
v 18 h
17. 4. Koncert učitelů a žáků - obřadní síň zlínské radnice začátek v 18 h
23. 4. - 27. 4. Talentové zkoušky do hudebního oboru a zápis do výtvarného oboru
HUDEBNÍ OBOR: pondělí až pátek 15 - 17 h
VÝTVARNÝ OBOR: pondělí až čtvrtek 15 - 17 h
Zároveň srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na prohlídku
školy s možností návštěvy výuky v hudebním a výtvarném oboru. Bližší informace na výše uvedeném telefonním čísle.

Začátky akcí ve 21 h
6. 4. KONCERT MIG 21
Při příležitosti vydání prvního DVD skupiny MIG 21 nazvaného
"Když ti vítr napne plachtu" aneb "Film o nejhezčí kapele"a CD
"Best of" se skupina na jaře 2007 vydává na klubové turné.
7. 4. DIRTY DANCING
Tommy Rogers & Peet, Ronny
Residentní noc populární dvojce Tommy Rogers a Peet.
8. 4. YING YANG PARTY
Marcus Cooper, Lucasch, Lukáš Kuba, Leex (techno, trance,
dance, house)
13. 4. PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Ian Sneer, Johannes, Ridd-Om, Kita, Deamon, South Dip, Akbe
(electro, newwave, breakbeat, deep groove, progressive)
14. 4. COVER COLOR SHOP - 1. narozeniny
Fatte, Kika, Prior, Numan, Skre. MCs: Mr.B. Night x Lord
Piccaso (hiphop, breakbeat, raggae)
20. 4. FREE FLY
Loutka, Marcus Cooper, Grove Dan, Felix (house, electro house)
21. 4. NAPALM NIGHT-PROJECT ZERO
Dj: Bass (ex Chaoz, Tom-E. Live: Bohemian Rapsody (Most)
a Beatbox
27. 4. ELECTRONICA
Milo Moretti, Bon Finix, Pete Walk, Ryanth (electro house, progressive house, progressive trance)

28. 4. IDEAFATTE a DJ AKA
- Oficiální křest alba 365 kapely
LIVE vystoupí Ideafatte a Dj Aka, Indy (Indy a Wich), Emdee
(ex The Regime, UK), Strapo (Presso 63, SK) (hiphop)

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
4. dubna ve 13.30 h: Velikonoční Misa Solemnis Jakuba
Jana Ryby - hudební ukázky - pořad ve spolupráci s Domem
seniorů (sálek hudebního oddělení)
18. dubna v 15 h: Hledání - slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola literární soutěže pro děti (sálek hudebního oddělení)
25. dubna v 17 h: Z archivu H + Z - beseda v rámci projektu
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně "60 let od startu inženýrů
Hanzelky a Zikmunda" doplněná filmovými a zvukovými nahrávkami. Průvodní slovo PhDr. Magdalena Preiningerová (sálek
hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí ústřední knihovny)
2., 4. a 6. dubna 10-12 h: Internet pro seniory - poplatek za
celý kurz 120 Kč
11. dubna 15-16.30 h: Elektronický katalog knihovny
(hledání dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace,
práce se čtenářským kontem apod.)
16. dubna 10-12 h: Internet na první pokus
23. dubna 10-12 h: Elektronická pošta pro začátečníky
30. dubna 10-12 h: Elektronická pošta prakticky
Kurzy internetu a elektronické pošty jsou již obsazeny!
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka
126 nebo 122, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz .
VÝSTAVY
Ústřední knihovna
duben: -výstava DDM Astra
Obvodní knihovna Jižní Svahy
duben: Škrabošky - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
duben: Jaro se probouzí - MŠ Malenovice, tř. Svobody

DDM ASTRA
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková), ddmastra@volny.cz
14. 4. Volná sobota - sobotní dopol. program pro děti. 9.30 h.
Práce ve výtvarném ateliéru, počítače, hry, soutěže v tělocvičně.
Vstup zdarma.
5. 4. Svátky jara - tradiční setkání s velikonoční tematikou.
10 h. Práce s vizovickým těstem, perníčky, přáníčka, uplést
pomlázku a samozřejmě nazdobit vajíčko. S sebou 3 vyfouklá
vajíčka. Vstupné: 35 Kč
Oddělení ekologie a přírodovědy
(Ing. Dagmar Šimková, Ing. Petra Brodinová)
simkova.ddmastra@volny.cz, petra.brodinova@seznam.cz
17. a 19. 4. Poznej a chraň! "Život v krajině" - soutěž pro
školy. Přihlásit se můžete na tel. 731 106 507 nebo eko4listek@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek do 9. dubna.
20. 4. Den Země na nám. Míru ve Zlíně - od 9 do 17 h. Bastlení
ve stánku.
23. - 26. 4. Výstava terarijních zvířat na zámku ve Zlíně.
Exkurze na nevšední akci.
25. 4. Den otevřených dveří v Malé ZOO Astra - od 13 do
17 h. Více než 20 druhů zvířat v nově upravené pracovně. Nové
přírůstky - králíci, burunduci, andulky, pískomilové.
Oddělení TVS a TU
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030,
ddmpriluky@volny.cz
5. 4. Jarní vycházka "Za velikonočním pokladem"
Sraz v 9 h "U slonů" (II. segment - JS). Do batůžku na poklad
přibalte i uzeninu na opékání. Předpokládaný návrat kolem
14 h. Akce je určena pouze dětem.
14. 4. Sobotní dopoledne na PlayStation 2, 9 - 13 h, DDM
ASTRA Družstevní. Soutěžní dopoledne na PS2 pro dětskou
veřejnost, spousta her a zábavy. PS2, PSP, PC, internet, Stiga
hokej, mini ZOO, stolní tenis, aj.
21. 4. Hrůzostrašná vycházka do lesa "Mytág" - sraz
v 19 h "U slonů" (II. segment - JS). Předpokládaný návrat kolem
23.15 h na parkoviště pod I. segmentem na JS (čerpací stanice
LPG). Akce je určena pouze dětem od 7 do 15 let, bez účasti rodičů. Na akci je nutno dítě předem telefonicky přihlásit.
25. 4. Okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů,
9 - 13 h, 16. ZŠ Zlín, Okružní
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Duben v kultuře
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová) ddmzlin@volny.cz
5. 4. Velikonoční dílna - malování vajíček, papírové dekorace,
věnečky z proutí. 10 - 15 hod.
Hledáme externího pracovníka pro vedení zájmového kroužku
,,Počítače" - středa od 15 do 17 hod. Možnost další spolupráce
i v příštím školním roce.
Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) zuz.sed@centrum.cz
9. 4. Velikonoční pochod se psy. Sraz v 8 h na cvičišti
Burešov. Bližší informace na tel.: 737 144 019 (R. Navrátilová)
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) ddmzlin@volny.cz
20. 4. Den Země, nám. Míru - od 9 do 17 h. Téma: "Krajina
včera, dnes a zítra". Rukodělná činnost ve stánku.
LETNÍ TÁBORY 2007
Pobytový LT Chvalčov, 8. - 14. 7., cena 2700 Kč,
Z. Kőnigová, tel. 604 258 592
Příměstský se psy, 23. - 27. 7., cena 700 Kč,
Z. Kőnigová, tel. 577 210 312, 604 258 592
Příměstský, 9. - 13. 7., cena 1100 Kč,
E. Kratinohová, tel. 577 210 312
Příměstský, 16. - 20. 7., cena 1100 Kč,
E. Kratinohová, tel. 577 210 312
Příměstský - Indiánské léto, 6. - 10. 8., cena 1100 Kč,
E. Štěrbová, tel. 577 210 312
Příměstský - Cestománie, 13. - 17. 8., cena 1100 Kč,
E. Štěrbová, tel. 577 210 312
Pobytový LT Rusava, 29. 7. - 4. 8., cena 2200 Kč,
D. Šimková, tel. 732 256 639
Cyklistické putování po jižní Moravě, 2. - 9. 7., cena 3300 Kč,
M. Rábek, tel. 723 318 030
Příměstský sportovně taneční, 2. - 6. 7., cena 1100 Kč,
I. Vladíková, tel. 577 142 742
Příměstský sportovně taneční, 9. - 13. 7., cena 1100 Kč,
I. Vladíková, tel. 577 142 742
Příměstský výtvarný, 30. 7. - 3. 8., cena 1000 Kč,
P. Kolaříková, tel. 577 142 742
Příměstský s angličtinou, 20. - 24. 8., cena 1000 Kč,
P. Kolaříková, tel. 577 142 742

Od 11. 4. v pondělí, ve středu a ve čtvrtek se bude konat počítačový kurz pro přihlášené maminky. Z toho důvodu se
přesouvá až do prázdnin Kolo mlýnský ze čtvrtka na pátek.
Přihlášky na letní příměstský tábor pro děti 5 - 10 let jsou
k vyzvednutí v MC nebo na web. stránkách.
I. TURNUS 23. - 27. 7. 2007,
II. TURNUS 20. - 24. 8. 2007.
BAZAR DVOJČAT
se koná 14. 4. od 10 do 12 hod. v Domě seniorů na Podhoří.
JEDNODENNÍ BAZÁREK
pro děti i dospělé v jídelně 4. a 5. ZŠ dne 27. 4. od 14.30
do 19 h formou samoprodeje. Bližší informace na tel. čísle:
777 939 499, mail: bazarekzlin@gmail.com
REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ NIVY,
tel. 577 223 056
Středa 25. 4. od 14.30 h
Malování na hedvábí (malování šátků a šál, malování na tričko
- triko s sebou)

AGENTURY
AGENTURA PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com
Program:
12. 4. Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov: KAMELOT
23. 4. v 19 hod. - Velké kino - vystoupení oblíbené travesti
skupiny SCREAMERS v pořadu "Narozeninová show - 10 let"
21. 4. Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - MOONSPELL
28. 4. Sportovní hala Novesta ZLÍN - SAXON koncert britské
legendy v rámci evropského turné k nové desce. Jako speciální
host vystoupí němečtí MASTERPLAN a domácí FLOOD.
PŘIPRAVUJEME:
12. 5. Masters of Rock Cafe Zlín - Čepkov - přijíždí ďábelsky
rychlý bubeník MIKE TERRANA, aby představil své sólo vystoupení "DRUM CLINIC".
12. 7. - 15. 7. - areál Likérky R. Jelínek - Vizovice - největší
mezinárodní rockový festival v ČR MASTERS OF ROCK. Více
info na www.mastersofrock.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz

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

SPORTOVNÍ HALA NOVESTA - ZLÍN
20. 4. v 19.30 h
SUPPORT LESBIENS & DAVID KOLLER
Exkluzivní host: POST-IT
Support Lesbiens a David Koller ohlásili na druhou polovinu
dubna své společné halové turné.

Otevřeno: Od pondělí do pátku od 12.30 do 18.30 hodin pro děti a mládež od 6 do 17 let
5. - 6. 4. Velikonoční prázdniny - otevřeno 8.30 - 16.30 h
Každé pondělí vás čekají testy, hádanky, bludiště, v úterý můžete tvořit, kreslit a zacvičit si aerobik, ve středu sportujeme,
pořádáme turnaje a soutěžíme, Počítače hrou, ve čtvrtek je výtvarný ateliér - práce s hlínou, rozvoj tvořivosti, v pátek pouštíme filmy a hrajeme Dostihy, Osadníky z Katanu, playstation,
šachy...
Zahrát si můžete přijít i nové společenské hry "Říše snů"
a "Carcasonne"
5. 4. Malování na sklo
11. 4. Turnaj v playstationu
19. 4. Výtvarný ateliér "S ubrouskovou technikou"
30. 4. Soutěžení aneb "hádej, hádej hadači...“

MATEŘSKÉ CENTRUM
MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
Pravidelné programy:
pondělí - Břišní tance pokročilí (P. Boudová),
úterý - Břišní tance začátečníci,
středa - Tvořivá středa, Masáže kojenců, Kurz předporodní péče,
čtvrtek - Kolo mlýnský, Kurz předporodní péče,
pátek - Angličtina (I. Tichá), Cvičení maminek (B. Babíková)
4. 4. v 9.00 h Tvořivá středa - malujeme vajíčka
11. 4. v 9.00 h Tvořivá středa - pampelišky v trávě
13. 4. v 10.30 h Kolo mlýnský
- tancování, zpívání při klavíru
18. 4. v 9.00 h Tvořivá středa - kvetoucí strom
25. 4. v 9.00 h Tvořivá středa - hra s plastelínou
27. 4. v 10.30 h Divadýlko pro nejmenší děti,
Kolo mlýnský
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AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, tel.: 577 042 214
e-mail: september@zlin.cz, www.september.cz
11. dubna v 19 hod. - Malá scéna
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
18. dubna v 19 hod. - Academia centrum UTB
W. Kohlhaase a R. Zimmerová : ŠTIKA K OBĚDU
Hrají: K. Fialová, N. Konvalinková, L. Švormová a V. Postránecký. Rozpustilá komedie o tom, že kdo jinému jámu
kopá...
24. dubna v 19 hod. - Academia centrum UTB
E. Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Hrají: D. Bláhová, A. Polívková a M. Sajlerová
Dojemná, skandální i bláznivá a vtipná exkurze do světa žen.
PŘIPRAVUJEME
4. května v 19 hod. - Academia centrum UTB
Y. Reza: TŘIKRÁT ŽIVOT
Hrají: S: Stašová, O. Vízner, V. Gajerová, O. Brousek ml.
Skvělá komedie pražského Divadla ABC o složitostech života.
9. května v 19 hod. - Academia centrum UTB
Sólisté Městského divadla Brno:
SLAVNÉ BROADWAYSKÉ MUZIKÁLY
Nejlepší a nejslavnější melodie ze známých světových muzikálů
v koncertním provedení.
Hrají: M. Sedláčková, R. Coufalová, J. Čvančarová, H. Dvořáková, J. Musilová, P. Štěpán, P. Gazdík, P. Brychta a company
ZELENÁČOVA ŠOPA
Hudební a divadelní klub,
www.sopa.cz, tel.: 577 434 414
3. 4. Orange
10. 4. Passs

17. 4. Blues station
20. 4. P.R.S.T.
24. 4. Acoustic Impact
GOLEM ZLÍN
Tel. 577 596 111, www.golemclub.info
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 539, Malenovice, tel.: 728 362 386,
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
12. 4. v 19.30 h - Sokolovna Malenovice
Ray Cooney: 1+1=3
Situační komedie o taxikáři ženatém se dvěma ženami najednou, které o tom samozřejmě nevědí. Až jednoho dne....
AGENTURA MALÁ SCÉNA
Štefánikova 2987, www.malascenazlin.cz,
hanka@malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
Divadelní program pod titulkem MALÁ SCÉNA.

KLUBY DŮCHODCŮ
DŮM SENIORŮ,
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
3. 4. Návštěva divadla
4. 4. ve 13.30 h - Hudební odpoledne vážné hudby - Knihovna
F. Bartoše
12. 4. Návštěva Zoo Zlín
18. 4. ve 13.30 h - Receptář
25. 4. ve 13.30 h - Společenské hry
Ruční práce - každý čtvrtek, Po a čt - kurzy NJ a AJ,
Út a čt - cvičení pro ženy
ZLÍNSKÝ KLUB PARKINSON
vás zve na přednášku MUDr. Dany Mockové O rehabilitaci
trochu jinak.
Přednáška se koná 20. dubna v 16 hodin v Domě seniorů na
Podhoří.
KLUB DŮCHODCŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, ve st a čt 12 - 17 h
Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek
Úterý - Vycházka turistického kroužku
Středa - K poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela
Čtvrtek - Zpěv, kartáři, kuželky, šipky
Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 8. a 22. dubna
od 14 do 19 hodin.
KLUB DŮCHODCŮ, Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 18 hodin
(aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 h stolní tenis.
23. 4. od 13 h - přednáška na téma Vyplácení sociálních
dávek
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
2. dubna ve 14 h - VELKÉ KINO
VOLVER
Španělsko-2006- 120 minut-titulky-Falcon-(15)
Volver znamená "vrátit se" a Pedro Almodóvar se svým filmem
vrací do kraje svého dětství La Macha. Režie: Pedro Almodóvar
18. dubna ve 14 h - VELKÉ KINO
DOBRÝ ROČNÍK
USA-2006-117 minut -titulky-Bontonfilm-(0)
Příběh londýnského experta v oboru investic Maxe Skinnera
(Russel Crowe), který se po smrti svého strýce vrací na vinici,
kde prožil nejkrásnější část dětství. Režie: Ridley Scott
27. dubna v 17 h - KINO KVĚTEN
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Francie/Špan./Německo-2006-147 minut-titulky-SPI-(12)
Film podle známého bestselleru Patricka Süskinda. V hlavních
rolích Ben Whishaw a Dustin Hoffman. Režie: Tom Tykwer
Změna programu vyhrazena
Vstupné jednotné 25 Kč
Inf.: na tel. 577 431 780, 577 432 936, www.velkekino.cz
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Pravidelným divákům Filmového klubu seniorů nabízíme
VĚRNOSTNÍ BONUS. Po předložení 5 vstupenek na 5 různých
filmových představení FKS z letošního roku dostanete 6. vstupenku ZDARMA.
Vstupenky z roku 2006 platí do 30. 6. 2007
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
O nedělích 1., 15. a 29. 4. se konají další hudební odpoledne
v kavárně U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začíná se vždy v 15
hodin. Hraje malý dechový orchestr Zlínská muzika, řízený
Miroslavem Františákem.
CVIČENÍ PRO SENIORY
Každou středu 13.30 - 14.30 h se koná pohodové cvičení pro seniory (pro zdraví a kondici) v Aerobik studiu D na Pasecké ulici
ve Zlíně. Informace na 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz

Duben v kultuře
BIG BAND ZLÍN
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka se těší na setkávání
se svými příznivci. Hraje k tanci i poslechu v kongresovém sále
hotelu Moskva. Odpoledne v rytmu se koná o nedělích 1. a 15.
dubna od 15 do 19 hodin.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193,
e-mail: centrum.zlin@volny.cz
Kancelář: Po 9 - 11 a 14 - 16, Út 9 - 11, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 16 - 18 hodin;
inzertní služba, půjčování knih a kazet, přihlášky na kurzy,
akce a do poradny.
Příprava snoubenců (i pro mladé manžele): cyklus šesti setkání proběhne v květnu a červnu (první a poslední setkání budou
v sobotu 5. 5. a 23. 6. v čase od 9 hod., ostatní ve čtvrtek 10. 5.,
24. 5., 7. 6. a 21. 6.), hlaste se, prosíme, předem v kanceláři.
Program: 1. Vzájemná očekávání muže a ženy, 2. Rodiče, přátelé a my, 3. Komunikace, konflikty a odpuštění, 4. Víra, důvěra
a vztah k Bohu, 5. City, pozornosti, sexualita, 6. Plánování rodiny, děti a my

17. dubna, 18 hodin
Herní klub ALBIREO
Přijďte si zahrát některou ze známých i méně známých deskových či karetních her (např. deskový Age of Mythology), a zpestřit si tak úterní večer.
Vstupné 20 Kč
23. dubna, 19 hodin
Přednáška:
ing. arch. Ivan Havlíček "Venuše novýma očima"
Vstupné 25 Kč
27. dubna odpoledne - 28. dubna 2007 dopoledne
Od soumraku do úsvitu 4
"Týmy, Odvaha, Hledání, Luštění, Energie, Naděje, Euforie, Noc,
Íá, Šifry, Intuice, Fiasko, Rozum, Ambice..." aneb čtvrtý ročník
velké zlínské noční šifrovací hry.
Více na http://www.zas.cz/osud4/

Klub maminek Zlín-Velíková
- každé pondělí ve staré škole Velíková
2. 4. Velikonoční dekorace z vajíček, 16. 4. Dekorace do dětského pokoje
23. 4. Sportování na dětském hřišti, 30. 4. Výlet do Zoo Lešná
Klub maminek Zlín-Štípa
1. a 3. pátek v měsíci v prostorách kláštera ve Štípě
6. 4. Zdobení velikonočních vajíček, 20. 4. Vycházka po stezce
Dále máme kluby maminek ve Fryštáku, Hvozdné a Lukově,
programy jsou ve vývěskách.
Modlitby matek - čtvrtek 12. 4. od 9 h, kaple v Divadelní 6.
Cvičení žen s hudbou: pondělí od 19.30 h, tělocvična SOU
gastronom. na Štefánikově ul.
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: úterý od 18 h, tělocvična 9. ZŠ na Štefánikově ulici.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi: pondělí 9 a 10 hodin,
úterý 9 a 10 hodin v tělocvičně na Zeleném.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí 16 h, Divadelní 6.
Termíny jsou 2. a 16. 4.
Angličtina: v úterý v 9 mírně pokročilí, v 10 nejpokročilejší,
v 11 úplní začátečníci.

Daniela Mikulášková - Kopková
Výstava potrvá do 13. 4.
Ladislav Daněk: Rýsované kresby
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 14. dubna 2007
v 17 hodin.
Vstup na vernisáž volný. Výstava potrvá do 16. 5.
Historie astronomie v regionech
Výstava je zapůjčena z hvězdárny ve Valašském Meziříčí.
Výstava bude přístupná v knihovně a bude otevřena do konce
května.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Volný vstup:
Klub pro děti 11 - 14 let, út, st, čt, pá 14.30 hod.
Klub pro mládež od 14 let, st, čt 16 hod., út, pá 14.30 hod.
Klub pro dospělé ne 17 hod.
21. 4. Turnaj v malé kopané NZDM - Zlínský kraj
30. 4. - 1. 5. Exkurze do Českých Budějovic
Nealkodiskotéky - 13. 4. a 27. 4. od 19 h
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 do 17 let
Účast dětí mladších 13 let není vhodná.

12. dubna, 18 hodin
Přednáška:
Eliška Malíková, Jan Galla "Kosovem a Albánií vleže"
Vstupné 40 Kč
16. dubna, 19 hodin
Přednáška: ing. Pavel Cagaš "Zpátky na Měsíc"
Vstupné 25 Kč

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

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI
(volně přístupné ve všední dny od 7 do 17 hodin)
2. 4. - 18. 4. Děti - svědkové domácího násilí
Kresby dětí přiblíží problematiku domácího násilí.
od 19. 4. Výstava k 60. výročí 1. cesty cestovatelů
Hanzelky a Zikmunda
Dlouhodobější výstava fotografií bude také v dalších etážích
budovy.
AKCE VE 2. ETÁŽI
(volně přístupná denně od 7 do 22 hodin)
2. 4. - 18. 4. České evropanství
Prezentace mapuje dějinný vývoj Česka v rámci Evropy
EXPOZICE 21 - STÁLÁ INSTALACE, 2. ETÁŽ BUDOVY
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.

DOMINO

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

3. a 17. dubna, 18 hodin
Herní klub ALBIREO
Vstupné 20 Kč

21. 4. Reprezentační ples tanečních hodin
IH Moskva ve 20 hod.
K tanci a poslechu hraje MARATHON BAND.

AKCE PRO MLÁDEŽ: Natáčení filmu
20. 4. bude konkurz do nového filmu, sraz ve středisku
v 16 hod.
21. 4. bude natáčení filmu, bližší inf. www.zlin.sdb.cz

PŘIPRAVUJEME
Kurz aktivního rodičovství
V průběhu osmi dopolední (vždy ve středu, první setkání bude
2. května) se pokusíme objevit rodičovství z méně obvyklého úhlu. Zájemci se mohou do 25. dubna hlásit osobně nebo telefonicky v kanceláři. Kurz je pro účastníky zdarma: tento projekt
je spolufinancován Evropským soc. fondem a Ministerstvem
práce a soc. věcí ČR.

2. dubna, 19 hodin
Přednáška:
ing. Vratislav Zíka "Archimédes - genius starověku."
Vstupné 25 Kč

14. 4. a 15. 4. Zlínský taneční festival 9 až 18 h
Taneční soutěž s mezinárodní účastí
Sportovní hala střední průmyslové školy strojní.

VÝLETY:
mládež od 14 let - pravidelně 1. sobota v měsíci, popř. víkend
děti 10 - 14 let - pravidelně 3. sobota v měsíci

UNIE KOMPAS

HVĚZDÁRNA ZLÍN

Salsa klub 4. 4., 11. 4. a 18. 4. 2007
(18 h - začátečníci, 19.45 h - pokročilí)

EXPOZICE V 8. ETÁŽI
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu
o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století.
Informuje také o satelitních městech baťovského impéria.
V etáži je umístěna obnovená busta zakladatele moderního
Zlína - Tomáše Bati.

ZVEME VÁS NA AKCE
Malování a stříkání barvami na hedvábí - 19. dubna od
16 hodin, Divadelní 6.

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

Tel.: 608 831 203, 577 222 028
e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz,
www.tkfortuna.cz

VÝSTAVY:

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
Klub maminek Zlín
- čtvrtek v suterénu klášterní budovy Regina v Divadelní 6
12. 4. Naše oblíbené hry, 26. 4. Sourozenecké konstelace

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN

T klub - nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Zavírací dny: pondělí 2. 4., pátek 6. 4., pondělí 9. 4.
Středisko pro děti 9 - 12 let, Pod Stráněmi 2505
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 011 947
KLUBOVÉ VEČERY
Každé úterý od 16 h
3. 4. Velikonoce - proč je slavíme?
10. 4. Téčkohry
17. 4. Výtvarné řádění
24. 4. Hrajeme si na divadlo
Středisko pro mládež od 13 let, Divadelní 6
Kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 577 018 876
KLUBOVÉ VEČERY
Čtvrtky od 18 hod.
5. 4. Velikonoce - proč je slavíme?
12. 4. Naše - vaše Téčko
19. 4. Je to tak, jak chcete aneb Volný večer na vaše téma
26. 4. Hudební řádění
Psychologická poradna Logos pro děti, dospívající a jejich
rodiče.
Pomoc při vztahových i osobních problémech, individuální
i skupinová práce s dětmi s ADHD, krizová intervence.
Kontakt:
Mgr. Janina Zemanová, tel.: 577 011 948, 736 148 996

Sídlo: Santražiny 4224, Zlín
Tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809
www.dominozlin.cz, e-mail: domino@dominozlin.cz
Baby DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
Družstevní ulice - areál MŚ - Tel.: 737 675 844
2. 4. Klubíčko
- motorický vývoj dětí od 1 roku - nové kurzy
4. 4. Tvořivá dílna - připravujeme se na Velikonoce
4. 4. Masáže a cvičení kojenců a batolat
16. 4. Všeználkova miniškolka
- vždy ve středu a v pátek 9 - 12
18. 4. Hrátky s angličtinou - novinka - netradiční kurz pro
děti od 1 roku
23. 4. Maňáskové divadlo pro děti
25. 4. Tvořivá herna pro rodiče s dětmi
Služby: hlídání dětí, herna, psychoprofylaxe pro těhotné, poradenství, odborná knihovna a další.
DĚTSKÁ DISKOTÉKA NA IH MOSKVA SE USKUTEČNÍ 28. 4.
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, tel. 603 508 153
Stále se můžete přihlásit do pohybových kurzů pro děti od 3 let
a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, pohybová
a taneční výchova pro nejmenší děti)
Regionální soutěž v dětském scénickém tanci se uskuteční
2. 4.
Klub pro děti, tel. 604 151 941
Otevřený klub pro všechny děti do 12 let - otevřený po, st, pá
4. 4. Kdo z koho ?
30. 4. Floorbalový turnaj - tělocvična Domino, Kolektivní dům
Dětský klub cestovatelů, tel. 739 141 082
Bohatá nabídka dětských táborových pobytů na www.dominozlin.cz
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Duben v kultuře
ZOO ZLÍN
www.zoolesna.cz
S příchodem jara odhalí zlínská zoologická zahrada naplno svou
krásu a své přednosti. Rozlehlý anglický park se rozzáří kvetoucími rostlinami, areálem se nese zpěv našeho i cizokrajného
ptactva a všechna zvířata se tak jako lidé radují z nejveselejšího
ročního období. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. Z přírůstků se můžete těšit např. na mládě medvěda ušatého, dvě žirafy Rothschildovy či malé trnuchy skvrnité.
Navštívit můžete i nově otevřenou tropickou halu Yucatan.
Spatřit zde můžete např. lenochody, drápkaté opičky, krokodýly, želvy, sladkovodní ryby a rejnoky. Do tropické haly můžete
zavítat každý den.
O dubnových víkendech již bude otevřen i zámek Lešná, a to od
9 do 16 hodin.
Zlínská zoologická zahrada i zámek Lešná jsou otevřeny
i během velikonočních svátků.
Otevírací doba (duben - září):
areál zoo 8.30 - 18 h, pokladna: 8.30 - 17.30 h
13., 20., 27. dubna - Jarní večerní prohlídky
Na čtyřech stanovištích - u lachtanů, tučňáků a goril, žiraf a slonů, budou po celý večer (od 19 h do 21 h) k dispozici pracovníci zahrady se zajímavými informacemi o chovaných zvířatech.
Hlavní vstup bude otevřen nepřetržitě (8.30 - 21 h), od 17.30 h
bude k dispozici i sezonní vstup.
22. dubna - Den Země - "Chraňme Madagaskar"
V dopoledních hodinách se uskuteční již tradičně jarní hrabání
listí, na vybraných stanovištích budou probíhat komentovaná
krmení zvířat. Po celý den je možnost zapojit se do různých her,
soutěží a kvízů, které budou svým obsahem zaměřeny na ochranu přírody Madagaskaru. Pro všechny soutěžící bude připraven
malý dárek.

RŮZNÉ
ANGELICA STUDIO,
tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali)
12. 4. MUDr. A. Minařík: Lékařská poradna, diagnostika na
EAV přístroji - měření funkce vnitřních orgánů z konečků prstů
16. 4. J. Polepilová - Řešení zdravotního stavu na těl. i duchovní úrovni (diagnostika přes automatickou kresbu)
19. 4. K. Reidl: Diagnostika karmy - odstranění zdravotních
problémů pomocí vaší karmy, detoxikační programy
23. 4. K. Břečka - Regrese - odstraňování problémů metodou
návratu do minulých životů
Přednáška
Novinka: 26. 4. K. Břečka - Debata nejen o regresi - životní
rány - krize nebo příležitost? Začátek v 17 h, účast nahlásit
předem.
Masáže - klasické, relaxační, aromatické.
Informace o poradnách a objednávky na tel. 731 127 170 nebo
v kanceláři út, čt od 13 do 15 h osobně, e-mail: jindra.muzna@quick.cz
CARUSELL, ŠKOLA KINEZIOLOGIE
nabízí semináře
21. - 22. 4. KARMICKÉ RODINNÉ A PARTNERSKÉ KONSTELACE - Zlín
27. - 29. 4. 7 PAPRSKŮ SVĚTLA JEŽÍŠE KRISTA - meditace Sv. Hostýn
Pravidelné výukové semináře:
Kineziologie Světla, Fenomén Světla, Děti Světla (od 5 let)
Autor a lektor: Helena Zavadilová
Informace na tel. 577 657 319, 776 698 871, 775 332 319
e-mail: info@carusell.cz, http:/www.carusell.cz
KLUB PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
vás zve na hodiny společenství, které se konají v Domě kultury,
učebna 315 b, 17. 4. od 17 do 20 hodin.
Bližší informace na tel. 721 975 186 J. Halašková. Všichni jsou
srdečně zváni.
PŘEDNÁŠKA
V sobotu 14. dubna se uskuteční krátká přednáška a ukázka japonské kaligrafie ŠODÓ, kterou provede Pascal Krieger, šodó šihan, autor knihy "TEN JIN CHI - vztah kaligrafie a budó", která
vyjde v následující době i u nás.
Ukázka a přednáška se uskuteční v rámci 10. semináře džódó.
Bližší informace na tel.: 608 953 743
K. TREIBEROVÁ POMÁHÁ NEMOCNÝM LIDEM
Léčím bez léků, bez operace a bez poškození různé fyzické i psychické nemoci.
Informace a objednávky denně na tel. 776 356 092.
K. Treiberová zasvěcuje do Reiki I, II i III. st.
JAZYKOVÉ LÉTO S AGENTUROU S
Pro všechny zájemce němčiny a angličtiny, kteří chtějí využívat
léto ve Zlíně, jsou připraveny intenzivní kurzy.
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Další informace a přihlášky na www.agentura-s.cz nebo tel.
577 218 290, 728 961 836.

JUBILANTI – DUBEN 2007
90 let

91 let

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY
Čarodějná škola H. Pottera, Krtkův tábor, Cesta prstenu aneb
buď in.
Dále tábor s výukou aerobiku, s jízdou na koni, máme rádi
zvířátka, s výukou sebeobrany, střelecký a další.
Zve Karamela, tel. 577 220 858, www.karamela.info.
AGENTURA VICTORIA, Elisté, Vodní 105,
tel. 777 58 53 11 nebo zelinkova.lenka@centrum.cz
5. 4. Patchworková vajíčka
Kurz věnovaný jaru a velikonočním výzdobám.
Začátek v 16 hod.
19. 4. Hedvábné mandaly
Malování mandal na hedvábí. Začátek v 16 hod.
27. - 29. 4. Seminář Feng Shui
V semináři se naučíte pracovat se svým prostorem. Bližší informace pro seminář: tel. 608 420 584 nebo fengsuej@seznam.cz
nebo www.fengsuej.info
Místo konání: regenerační a masérské centrum Elisté
NADACE HNUTÍ GRÁLU
pořádá 26. 4. v 17 hod. přednášku "O vzájemných vztazích rodičů a jejich dospívajících dětí. Nemoci vznikající z této
problematiky." Koná se v kinosále Centroprojektu, přednáší
lidová léčitelka Mgr. Naděžda Neprašová. K léčení je možno se
přihlásit na tel. 577 145 072.
BUDDHISTICKÉ CENTRUM VE ZLÍNĚ
vás zve na přednášku buddhismu Diamantové cesty na téma
"Buddhismus na západě", která se uskuteční v pondělí 16. 4.
v 19 v posluchárně A Univerzity T. Bati, ul. Mostní 5139.
Přednáší polský cestující učitel Wojtek Tracewski, dlouholetý
žák lamy Oleho Nydahla. Vstupné 50 Kč, studenti a důchodci
40 Kč. Informace na tel.: 737 150 401 nebo www.bdc.cz
NADACE T. BATI
Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083
3. dubna - Korán a mešity v Egyptě
- přednáška ing. Michaela Balíka
Promítání filmů studentů Filmové školy Zlín - začátek
v 19 hodin
EZOTERICKÝ KLUB
tř. T. Bati 3772, info 731 109 568, vás zve na
3. 4., 10. 4. a 24. 4. v 17.30 h - Povídání o životě a jeho
"radostech", v 18.30 Transmisní meditace
6. 4. a 20. 4. od 18 - 21 h - Galerie života - vzdělávací cyklus
Ilmíry Vítkové, skupinová terapie
12. 4. v 17.30 h - Lymfa a její význam v našem životě, přednáška Josefa Hanycha
16. 4. v 17.30 h - Šambala, Mistři Bílé a Modré lóže a zasvěcenci - unikátní informace a fotografie - volné pokračování přednášek
lektorky Ludmily Kaletové
30. 4. v 17.30 h - ZAUJMI SVÉ MÍSTO - přednáška Pavly
Maškové a Pavla Veselého
5. - 6. 5. Jak na emoce - seminář Petra Velechovského, www.volny.cz/modraalfa, cena 800 Kč.
KLUB SKALKAŘŮ
pořádá tradiční jarní výstavu skalniček, bonsají, okrasných
dřevin a tilandsií ve dnech 11. - 13. května ve 2. etáži Domu
kultury. Výstava je spojena s prodejem přebytků výpěstků
členů klubu. Organizátoři srdečně zvou veřejnost.
SONŽ, PORADNA PRO ŽENY
provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT v budově Regina,
Divadelní 6, v klubovně Katakomby od 15.30 h 1. a 3. pátek
v měsíci.
Obě setkání v dubnu budou s koordinátorkou IC a "babkou
bylinkářkou"
6. 4. O domácím násilí a institutu vykázání násilníka budeme
besedovat s vedoucí Intervenčního centra a koordinátorkou problematiky domácího násilí ve Zlínském kraji Jarmilou
Hasoňovou.
20. 4. Setkání s " babkou bylinkářkou", o svých zkušenostech
s účinky léčivých bylin přijde povídat Alena Frajtová.
Poradna pro ženy rozšiřuje nabídku o konzultační hodiny
s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M., která se zabývá terapií pevným objetím.
Terapie pevným objetím je vhodná pro děti obtížně výchovně
zvladatelné. Mgr. Mikulková také nabízí službu "chůva v akci"
- konkrétně přímo v rodinách pomáhá řešit krizové okamžiky
soužití.
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel. č.:
577 222 626, 603 213 838 nebo objednat na e-mail: poradnaprozeny@quick.cz. Konzultační hodiny budou každý 2. čtvrtek
v měsíci, dle dohody a možností Mgr. Mikulkové.
Nejbližší termín je 12. 5. 2007 od 16 hod.
Tato služba není bezplatná.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ZLÍN INFORMUJE
Školní rok rychle utíká a rodičům nastane starost, jaký program
pro děti připravit o prázdninách. ČČK Zlín v letošním roce znovu
pořádá letní tábor pro děti. Bude se konat od 9. do 23. července
2007. Ubytování hotelového typu - hotel Panon Hodonín. Bližší
informace budou ještě upřesněny v tisku, nebo je možné se přímo informovat v kanceláři ČČK - Potoky 1314, tel. 557 430 011.

92 let

František
Rožnovský
Ludmila Krejčí
Marie Polozová
Heřman Jurčík
Anna Dvořáková
Antonie Beránková
Milada Barboříková
Helena Gregorová
Vlastimila Brožková
Antonín Čáslava
Karel Vašek
František Horák
Ĺudmila Vyoralová

93 let

94 let
95 let
96 let
98 let

Marie Oravová
Velimír Macharáček
Kateřina
Bukovjanová
Antonie Danešová
Ludmila
Trunkátová
Marie Kučerová
Petr Vaculovič
Juliana Zálešáková
Marie Molová
Božena Staroveská
Hedvika Šrůtková
Maria Martinková

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
9. 2. 2007
Adéla Polášková, nar. 8. 11. 2006, Křiby
Pavel Škárka, nar. 6. 11. 2006, Podlesí
Jan Navrátil, nar. 30. 10. 2006, Mostní
Simona Medková, nar. 2. 11. 2006, Podlesí
Jakub Zástěra, nar. 2. 11. 2006, Potoky
David Vrba, nar. 2. 11. 2006, Na Výsluní
Nikol Krajčová, nar. 3. 11. 2006, tř. T. Bati
Veronika Rosíková, nar. 4. 11. 2006, U Trojáku
Tereza Malková, nar. 9. 11. 2006, Větrná
Sophie Švecová, nar. 10. 11. 2006, Podlesí
Daniela Šůstková, nar. 6. 10. 2006, Podlesí
Michaela Bořutová, nar. 8. 8. 2006, Okružní
Michal Hodulák, nar. 2. 11. 2006, Tyršova, Malenovice
Eduard Petrů, nar. 7. 11. 2006, Kamenec, Malenovice
16. 2. 2007
Daniela Křižáková, nar. 16. 11. 2006, Středová
Vanesa Richvalská, nar. 23. 11. 2006, Mokrá, Mladcová
Marcela Holínková, nar. 15. 11. 2006, Na Honech
Karolina Marečková, nar. 20. 11. 2006, Podlesí
Vendula Fojtů, nar. 13. 11. 2006, Štefánikova
Natálie Chudějová, nar. 22. 11. 2006, 2. května
Brigita Krinke, nar. 8. 11. 2006, Zborovská
Robert Novák, nar. 10. 11. 2006, Kamenná
Zita Kundrátová, nar. 20. 11. 2006, tř. T. Bati
Lucie Štětkářová, nar. 12. 11. 2006, Mladcová
Kryštof Nášel, nar. 11. 11. 2006, Obeciny
Evelina Hanáková, nar. 30. 10. 2006, Okružní
Tomáš Bielik, nar. 21. 11. 2006, Podlesí
Anita Kolářová, nar. 11. 11. 2006, U Řadovek, Kostelec
Kristýna Krajčová, nar. 27. 10. 2006, Buková
Mikoláš Michálek, nar. 27. 10. 2006, Švermova, Malenovice
23. 2. 2007
Denisa Hanačíková, nar. 1. 12. 2006, Podlesí
Aneta Ehrenbergerová, nar. 3. 12. 2006, Budovatelská
Anna Vítková, nar. 3. 11. 2006, Na Honech
Simona Chromčáková, nar. 24. 11. 2006, Mostní
Nikola Geryková, nar. 1. 12. 2006, Zálešná
Jan Vendolský, nar. 30. 11. 2006, Okružní
Gabriela Bílková, nar. 2. 12. 2006, Středová
Natali Zetíková, nar. 30. 11. 2006, Chlum
Filip Orság, nar. 25. 10. 2006, J. Staši, Malenovice
Tomáš Holík, nar. 18. 11. 2006, Osvoboditelů
Petra Šrubařová, nar. 28. 11. 2006, Benešovo nábř.
Matyáš Kučera, nar. 28. 11. 2006, Dřevnická
Ondřej Milink, nar. 2. 12. 2006, Na Vyhlídce
2. 3. 2007
Lukáš Chrastina, nar. 11. 12. 2006, Okružní
Lucie Plšková, nar. 7. 12. 2006, Valachův žleb
Monika Pravcová, nar. 7. 12. 2006, Štefánikova
Veronika Šichnárková, nar. 28. 11. 2006, Podlesí
Alžběta Marková, nar. 6. 12. 2006, Pod Mlýnem, Příluky
Martin Paška, nar. 11. 12. 2006, Benešovo nábřeží
Kateřina Zahnášová, nar. 5. 12. 2006, Na Honech
Matouš Dědek, nar. 14. 12. 2006, L.Váchy, Prštné
Adam Přikryl, nar. 7. 12. 2006, Havlíčkova, Malenovice
Aneta Kučerová, nar. 8. 12. 2006, Kvítková

SŇATKY - ÚNOR 2007
3. února
Leoš Hruška, Kateřina Daňková (Zlín, Zlín)
Miroslav Mazurek, Zdeňka Sihelská (Zlín, Zlín)
Pavel Neškera, Hana Patíková (Strání, Zlín)
17. února
Petr Cedidla, Michaela Slezáková (Zlín, Zlín)
Jan Jelínek, Naděžda Váňová (Zlín, Horní Lhota)
Thomas Jessie Esposito, Aneta Čuříková (USA, Zlín)
Roman Turovský, Martina Belfínová (Zlín, Dolany)
23. února
Petr Kopsa, Lenka Stepková (Zlín, Zlín)
OMLUVA:
Omlouváme se panu Miloslavu Pálkovi, který minulý
měsíc oslavil 95. narozeniny a jehož křestní jméno
jsme omylem uvedli jako Miroslav.

OSMDESÁT LET BAŤOVY NEMOCNICE VE ZLÍNĚ
Dne 12. 4. 2007 uplyne 80 let od položení
základního kamene Baťovy nemocnice ve
Zlíně.
Do té doby bylo v rozvíjejícím se městě jen
pár lékařů. Patřil mezi ně MUDr. František
Vrla, pak MUDr. Leopold Král, legionář, který
v Rusku léčil pověstného Rasputina. Velmi
zajímavou postavou doby před vznikem
Baťovy nemocnice (BN) byl
MUDr. Rudolf
Gerbec, který
byl po založení firmy Baťa
prvním továrním lékařem
a vedoucím sociálního oddělení. Byl přítelem a osobním
lékařem rodiny Baťovy; později se stal
zdravotním raTomáš Baťa jako pacient.
dou. Měl výrazný podíl na
vzniku Baťovy nemocnice, Fryštacké přehrady a Lesního hřbitova.
Položení základního kamene BN předcházel Baťův finanční dar. Tomáš Baťa chápal
1. máj jako oslavu práce a je proto příznačné,
že ve Sdělení zaměstnancům firmy Baťa ze
dne 8. 5. 1926 je otištěna Baťova řeč, kterou
pronesl při prvomájových oslavách: "Vzpomínám raněných hrdinů naší práce a jsem
šťastný, že mohu prohlásit, že letošní
úspěch naší práce nám dovolil věnovati
Kč 1,000.000 a postaviti závodní nemocnici." Zanedlouho nato vychází v Časopise lékařů českých inzerát "Firma Baťa chce ve
Zlíně vybudovati Závodní nemocnici, která
má býti pro 20.000 obyvatel a hledá za primáře mladého energického lékaře. Uchazeči
podejte ihned své žádosti na zdravotnickém
oddělení".
Takového lékaře se Baťovi podařilo najít
v MUDr. Bohuslavu Albertovi.
Myslím si, že si ho už předem vytipoval,
protože MUDr. B. Albert byl vynikající lékař
a organizátor. Pocházel ze slavné rodiny
Albertů. Jeho otec byl lékař, básník, spisovatel a překladatel. Jeho strýc MUDr. Eduard
Albert byl profesorem lékařské fakulty vídeňské univerzitní nemocnice, vedl jednu z chirurgických klinik a patřil mezi lékaře
Františka Josefa I.
Baťova nemocnice vznikla na kraji města,
v katastru obce Příluky. Lokalitu vybral v roce 1926 MUDr. R. Gerbec spolu s radou
Vackem. Jak mi jednou napsala manželka
prvního ředitele MUDr. B. Alberta paní Marie
Albertová - nemocnice vznikla na břehu bahnité říčky Dřevnice.
S paní Marií Albertovou jsem si dlouhou
dobu dopisoval, dozvěděl jsem se od ní řadu
zajímavých informací a ona mi věnovala
kompletní archiv svého muže.
Klíčovým momentem pro rozvoj Zlína
a zlínského zdravotnictví byl vznik Baťova
podpůrného fondu (BPF). Vedení firmy Baťa
vytvořením BPF původně sledovalo vznik pomocného centrálního orgánu, který by organizoval a řešil především sociální problémy
zaměstnanců.
BN byla postavena velmi rychle - základní
kámen byl položen 9. 4. 1927 a první pacient
do nemocnice byl přijat už 21. 11. 1927.
Na stavbě nemocnice se podílela řada
tehdejších předních českých odborníků prof. MUDr. A. Roček, odborník na hygienu,
prof. MUDr. V. Kabelík organizoval vznik

mikrobiologického, biochemického, transfúzního a patologického
oddělení, prof. A. Jirásek, zakladatel české
chirurgie, ve spolupráci
s MUDr. B. Albertem se
podíleli na vzniku dalších oddělení.
Tenkrát naproti BN
(tam, kde je dnes dopravní podnik) stálo letiště, tzv. Hoškovské letiště. Existují snímky
letadla, kde v pozadí
vidíme BN. Kdykoli tyto
fotografie ukazuji na
přednáškách, říkám, že
v roce 1929 byla v BN
letecká záchranná služ- Odhalení pamětní desky T. Bati na administrativní budově 12. 7. 1935. Busta
je dílem arch. F. L. Gahury.
ba.
Zajímavý je styl nea sloužit měl především k preventivním účemocnice, který v knize "Baťova nemocnice
lům.
1927 - 2002" popsal ing. arch. P. Novák:
Je nutno uvědomit si, že ve Zlíně bylo vše
"Tady se projevil tvrdý dril baťovského stavěpodřízeno firmě. Baťovi se podařilo něco, co
ní a aplikace funkcionalistického hesla ’forse dnes už asi nemůže opakovat. Ve svých
ma sleduje funkci’, nebo miesovské ’méně je
spolupracovnících vybudoval hrdost na své
více’, což, zdá se, plně vystihuje Baťovu filoměsto, továrnu, práci. Z dětství si pamatuji,
zofii architektury."
že Baťovi zaměstnanci o fabrice mluvili jako
V nemocnici bylo do detailů dotaženo vše,
o "své" fabrice. Když hořela, plakali, vzali guvčetně nábytku a drobných předmětů.
máky a šli svoji fabriku hasit. Totéž platilo
V roce 1929 odjel MUDr. B. Albert na koni pro lékaře, kteří byli pyšní na to, že pracují
gres do Atlantic City v USA, kde slyšel předv BN. Lékaři byli do BN vybíráni a pravidelně
nášku prof. dr. Hartwela a do svého deníku si
kontrolováni, jak jsem měl možnost zjistit
se zadostiučiněním poznamenal, že slyšel to,
z jeho archivu, jenž mi věnovala jeho žena paco v praxi již dávno v BN dělají. Tehdejší
ní Marie, která zemřela v roce 2002 ve věku
BN byla v té době skutečně nejmodernějším
úctyhodných 102 let.
ústavem zdravotně sociálním. Byla zřízena
Smyslem celé koncepce bylo to, že cílem
Nemocenská pojišťovna, která stála naproti
veškerého dění ve zdravotnictví musí být panynější jednadvacítce, a byl v ní původně dívcient.
čí domov, tzv. "starý sociální".
Baťův podpůrný fond je vzorem pro dnes
Tomáš Baťa ve "své" nemocnici podstoupil
vznikající CSR fondy "Corporation Social
operaci kýly. Bohužel v roce 1932 byl ve stejResponsibility". Tyto fondy v EU zakládají
né nemocnici pitván po tragické havárii letavelké firmy, které začínají velké finanční prodla. Z lékařské zprávy o smrti Tomáše Bati
středky vkládat do péče o lidi ve zdravotní,
a pilota Broučka, která vyšla v novinách, cikulturní, školní či jiné úrovni a ve svých
tuji: "Při pitvě obou letců nalezena byla zrazprávách se vždy odkazují na Baťovy fondy.
nění obou téměř stejná. Zlomenina prvních
Závěrem lze říci, že organizace tehdejšího
dvou krčních obratlů a rozrušení prodloužezdravotnictví a tehdejší plány se dají v mnoné míchy, tzv. zlomení vazu. Dvojnásobné
hém aplikovat na dnešní zdravotnictví. Pro
zlomení na obou dolních končetinách,
nás zdravotníky by mělo platit velké krédo
zmáčknutí hrudníku. Podepsán prof. MUDr.
prvního ředitele BN MUDr. B. Alberta
Kabelík, MUDr. Gerbec a MUDr. Albert."
"Centrem veškerého dění ve zdravotnictví
Je zajímavé, že profesor MUDr. V. Kabelík
musí být pacient, klient".
pitval v roce 1919 při leteckém neštěstí traDomnívám se, že kdyby viděl problémy
gicky zahynulého dr. Milana Rastislava Štesoučasného českého zdravotnictví, pronesl
fánika.
by svou slavnou větu: "Pojďme to organizoZ dnešního pohledu lze před těmito lidmi,
vat."
kteří v té době zorganizovali nejmodernější
MUDr. Jiří Bakala
zdravotně sociální systém, jen hluboce smeknout. Mysleli dopředu,
měli vizi a systematicky
na ní pracovali. Proto
již v roce 1935 se jim
nemocnice určená původně pro 20 tisíc obyvatel zdála býti malá.
(Na počátku 20. století
patřil totiž Zlín k městům s největším růstem
počtu obyvatel. Počet
zlínských obyvatel se
od roku 1923 do roku 1938 zosminásobil
z 5 825 na 43 400.) Tito
vizionáři začali tedy
v roce 1935 vytvářet
plány na stavbu Baťova
domu zdraví. Měl být
postaven v místě dnešního Zimního stadionu Baťova nemocnice v roce 1927.
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Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita za podpory statutárního města Zlína pořádá

v rámci XI. ročník festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur

NEZNÁMÁ ZEMĚ 2007

SPIRITUÁL KVINTET

Velkolepý koncert k 60. výročí startu dvojice
Hanzelka – Zikmund na cestu kolem světa.

Neděle 22. dubna v 19.30 hodin
Městské divadlo, Zlín

Během slavnostního večera bude udělena festivalová cena Kantuta.
Přijďte slavit s námi a čestným hostem Miroslavem Zikmundem! Každý účastník obdrží pamětní list.
Předprodej vstupenek v pokladně divadla.

HajYf`Y>ade

P o d r o b n ý
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EKOLOGIE NA ZLÍNSKU
Krajina

a

její

Jedinečnost a neopakovatelnost. Tyto termíny nejčastěji používáme v souvislosti s člověkem, ale stejně tak se hodí pro označení
místa, na kterém žijeme. Neopakovatelnou
hodnotou je každý kousek země na této planetě, včetně měst, která na ní vyrostla. Pro Zlín
je charakteristické, že ať se v něm vydáme téměř kterýmkoliv směrem, obklopí nás po několika minutách chůze stromy začínajícího lesa, nebo přinejmenším zeleň nezastavěné
krajiny.
Důležitost těchto míst chápeme každý rozdílně. V očích matematika se příroda vykreslí jinak než u průmyslníka nebo filozofa.
Zemědělec, který na ní bezprostředně závisí
svým živobytím, chápe její nepostradatelnost
jinak než člověk z města.
V krajině řada z nás hledá inspiraci, rozjímání, klid a harmonii. Nedaleko za Zlínem
jsou tři přírodní parky a chráněná oblast
Bílých Karpat, kde naplnění těchto tužeb lze
nalézt. Každé město a oblast v České republice však nemá to štěstí.
Krajina se vyvíjí jako společnost a v absolutním měřítku rychle ubývá nejpříjemnějších
míst. Volná příroda je stále více rozmělňována
na menší a menší kousky silničními tahy
a další liniovou infrastrukturou. Během posledních desetiletí bylo upraveno asi 5 500 kilometrů toků a odvodněno 600 000 hektarů
půdy. Zkrácení celkové délky řek a potoků minimálně o jednu třetinu ochudilo krajinu
o původní spontánnost a přitažlivost.
Snad i kvůli těmto skutečnostem se počátkem 21. století začaly formovat skupiny jed-

hodnota

notlivců, aby na nastavený trend společně reagovaly. V jednom případě to vedlo k založení
občanského sdružení Ochrana fauny České
republiky Votice, které je iniciátorem kampaně Právo na krajinu. Tato kampaň si klade za
cíl právě ochranu volné krajiny před zástavbou a přivlastňováním, kterému je vlastní
snaha zabránit přístupu veřejnosti k cenným
přírodním útvarům.
Jiným případem je Společnost pro krajinu
a Česká komora architektů. Členové sdružení,
mezi nimiž najdeme řadu ekologů, architektů
a kunzhistoriků, se rozhodli v roce 2001 uspořádat první ze tří konferencí pod názvem Tvář
naší země. Jejím největším přínosem bylo vyvolání diskuse a zájmu o problematiku ochrany krajiny, čímž nepřímo připravila půdu ke
schválení Evropské úmluvy o krajině schválené v roce 2004.
Téměř se zdá, že všechno se ubírá správným směrem. Roste povědomí o hodnotě krajiny a přibývá lidí, kteří se učí žít s ní v souladu. Dosud však jde spíše jen o jednotlivce než
zástupy a je otázkou, zda se rychlost nastavené devastace zastaví a obrátí opačným směrem včas. Volná krajina je symbolem přirozenosti a jako taková má pro člověka nesmírný
význam a hodnotu.
Marek Adamík,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
Ekoporadna,
II. budova Městského divadla ve Zlíně
Tel.: 577 636 314,
e-mail: eko4listek@seznam.cz,
www.eko.ecn.cz

Potok Januštice.

TEPLÉ POČASÍ
a úspory za vytápění
Přestože letošní zima začala mimořádně vysokými teplotami, v celoročním hodnocení to
nemusí hrát významnou roli. Příkladem je rok
2006. V dlouhodobém průměru se za první pololetí spotřebuje 55 % tepla na vytápění. V minulém roce díky velmi studenému začátku to
bylo 67 %. Celkově byla spotřeba tepla totožná
s léty předcházejícími, kdy kolísala meziročně
v rozmezí 2 %.
Citelných úspor tepla mohly dosáhnout ty
domácnosti a objekty, které již vyhověly zákonu
a mají radiátory osazené ventily s termostatickými hlavicemi. Charakter počasí dovoloval naplno využít přednosti těchto hlavic, kterou je
schopnost reagovat na tepelné zisky mimo vytápění. Vinou vysokých denních teplot však polevuje ostražitost vůči chladu, což se může projevit snížením celkového potenciálu úspor.
V roce 2006 byly termostatické ventily namontovány ve všech základních a mateřských
školách ve městě. Patnáct z nich bylo vybaveno systémem individuální regulace vnitřní teploty místností podle využití (IRC - Individual
Room Control). Znamená to, že učebny jsou
vytápěny na potřebnou teplotu v době vyučování podle rozvrhu a v ostatním čase dojde
k útlumu vytápění. Zatímco u klasických termoregulačních ventilů se předpokládá úspora
tepla 6 - 8 %, u systémů IRC jsou dosahované
úspory 25 - 30 %. V obou případech má velký
vliv na dosažené úspory také předešlá kázeň
při vytápění.
Při úsporách veškeré energie bychom se ale
neměli spoléhat na rozmary počasí. Existuje
řada jednoduchých a levných způsobů jak
šetřit bez ohledu na venkovní teplotu.
Dodržováním doporučované teploty 21 °C
v obytných místnostech můžeme začít. K tomu
patří pravidelná kontrola funkčnosti uzavíracích a regulačních ventilů před otopnými tělesy. Větrat bychom měli krátce a intenzivně, aby
došlo k výměně vzduchu a nedocházelo
k ochlazování stěn a vybavení interiéru.
Dalším ztrátám můžeme zabránit vhodným
rozmístěním nábytku tak, aby nebyla zastíněna topná tělesa a vzduch mohl volně proudit
místností. To je rovněž důležitá podmínka zabraňující tvoření nepříjemných plísní, i když
v mnoha případech hlavní vinu nese samotná
konstrukce vnějšího pláště. Doba levné energie
je dávno pryč a je stále těžší zajistit její dostatek a spolehlivou a bezpečnou dodávku.
Připomínám, že zákonem č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií je stanovena povinnost
vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji
regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 152/2001 Sb.
Zákonem č. 574/2006 Sb., je termín pro splnění této povinnosti stanoven do konce roku
2007.
Pavel Belza, hlavní energetik

Zlín se představil na konferenci o bezpečnosti v dopravě
Ve druhé polovině února uspořádala agentura Regionservis na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně I. celostátní
konferenci o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice. Hlavními přednášejícími v dopoledním programu byli náměstek ministra dopravy ing. Ivo Vykydal,
nově nastupující ředitel Městské policie Zlín
ing. Milan Kladníček a poslanec parlamentu,
městský radní (exprimátor města Zlína)
Mgr. Tomáš Úlehla.
Zástupci Zlína společně navázali na velmi
poutavou prezentaci pana náměstka, apelujícího na potřebná bezpečnostní opatření v dopravě, a to jak sdělením praktických zkušeností při řešení krizového řízení ve vztahu
k dopravním souvislostem, tak předvedením

a vysvětlením výhod bezpečnostního kamerového systému. Nepopulární měření rychlosti
ve vybraných úsecích na území města zcela
prokazatelně potvrdilo výchovný vliv na řidiče, a všichni přítomní se shodli na prospěšnosti a efektivnosti zlínského systému. Díky
vstřícné spolupráci magistrátu, Policie ČR
a zástupců státní správy se v krajském městě
postupně daří regulovat jednotlivé dopravní
úseky bez vytváření nepřehledných, a tedy
i nebezpečných kolon.
Zlínský kraj měl na konferenci silné zastoupení, jelikož v odpoledním diskusním bloku
ještě sdělil své poznatky a odborné názory plk.
JUDr. Jaroslav Vaněk, který odešel z krajského ředitelství ve Zlíně vykonávat funkci ředitele Policie ČR Brno - město.

Jedním ze zásadních a nosných témat byl
nový silniční zákon, resp. jeho další připravované úpravy, které by měly přispět k plynulosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích. Na konferenci byla přítomna také
předsedkyně Českého sdružení obětí dopravních nehod paní Miluše Vondrušková, která
podpořila slova všech vystupujících, vyzývajících k účinnějším a praktičtějším pravidlům
v silniční dopravě.
Tradičně se potvrdilo, že Zlín patří na celorepublikové úrovni mezi moderní progresivní
města, a to je na počátku nového volebního období jistě dobrá startovací pozice.
Tomáš Úlehla, člen RMZ,
zodpovědný za bezpečnostní
a krizové řízení ve Zlíně
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Montessori dětem
Montessori pedagogika je vzdělávací program "šitý na míru" každému dítěti. Dítě
pracuje svým tempem v připraveném prostředí se speciální pomůckou, zaměřenou
vždy na jednu procvičovanou vlastnost.
Vedle sebe pracují děti na různé úrovni poznání. Montessori pomůcky v sobě mají zabudovanou kontrolu chyby. Dítě tak není
odkázáno na hodnocení autoritou, ale buduje si schopnost vlastního hodnocení.
Centrum přirozeného vzdělávání bude
od září pracovat formou dopolední školky
jeden nebo dva dny v týdnu a formou
dvouhodinových programů pro věkově smíšené skupiny dětí s doprovodem rodičů
(i bez něho) podle věku a schopnosti adaptace.
Mgr. Zuzana Strachoňová - Hönigová
Informace: zuzana@montessori-zlin.cz,
tel.: 777 007 719

DEN ZDRAVÍ
ve zdravotnické škole
V loňském školním roce se ve střední a vyšší odborné zdravotnické škole
uskutečnil Den zdraví. Pro značný úspěch akce se škola rozhodla pokračovat
v ní i v letošním roce.
Cílem projektu je umožnit studentům, aby své znalosti získané ve výuce
mohli použít v praxi.
Program je rozdělen do tří bloků zaměřených na zdravý životní styl, volnočasové aktivity a praktická cvičení.
Do prvního bloku "Zdravý životní
styl" jsou zařazeny stánky s nabídkou
zdravé výživy, anketa na toto téma, stánek s vitamíny, ukázky výroby zdravého pečiva.
V bloku "Volnočasové aktivity" žáci
budou předvádět ukázky aerobiku,
strečinku, cvičení na balonech, masáže, arteterapii, canisterapii, muzikoterapii, aromaterapii s možností zapojení
hostů přímo do těchto aktivit.
Třetí blok "Praktické cvičení" je zaměřen přímo na ukázky první pomoci
a projekce pohádky z názvem "Nebojte
se nemocnice". Je určen dětem z mateřských škol.
Hostům budou hostesky doporučovat vhodné aktivity podle jejich zájmu,
ale také podle věku.
Hosté budou zváni z penzionu pro
seniory, základních škol a mateřských
škol, zájemci se mohou přihlásit i na
e-mail: szs@zl.inext.cz.
V letošním školním roce se Den
zdraví uskuteční 20. dubna.
Zveme všechny zájemce, kteří si
chtějí rozšířit své znalosti o zdravém životním stylu, o prevenci, kteří si chtějí
i něco vyzkoušet z nových technik arteterapie, dozvědět se něco nového o sobě z různých her zaměřených na rozvoj
psychiky.
-AS-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro žáky třetích tříd
Základní škola Zlín, Kvítková 4338
(tel. 577 213 405, www. zskvitkova.cz)
oznamuje, že výběrové řízení do 3. ročníku s rozšířenou výukou jazyků (RVJ) se
koná 23. dubna 2007.
Uzávěrka přihlášek je 10. 4. 2007.
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ROZUMÍME SI?
ZLÍN - Dne 9. října 2006 byla podepsána
smlouva na realizaci projektu "Rozumíme
si?!". Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG
IIIA. Statutární město Zlín se na účasti projektu podílí částkou 145 225 Kč.
Cílem projektu je posilování a rozvíjení
komunikace mezi dětmi mluvícími českým
a slovenským jazykem. Slovenština totiž
zmizela ze života českých dětí, neobjevuje se
v učebnicích, slovenské filmy jsou dabovány
do češtiny a děti slovenštině stále méně rozumí. Projekt "Rozumíme si?!" má tento
trend zvrátit.
"Po rozdělení Československa na dva státy se snížila možnost kontaktu dětí s dvojjazyčným prostředím. Snažíme se proto rozšířit možnosti komunikace dvojím jazykem.
Děti spolu budou komunikovat přes internet a při řešení školních projektů si nenásilnou formou prohloubí znalosti českého
a slovenského jazyka," řekl náměstek zlínské primátorky Hynek Steska. V rámci pro-

jektu si žáci založili pracovní adresy pro vzájemné kontakty na portálu Seznam.cz
a Zoznam.sk. Další aktivitou projektu je vytvoření pracovních skupin žáků, které budou pracovat na miniprojektech - např. moje škola, moje město, region, ve kterém žiji,
sportovní vyžití, ochrana životního prostředí
apod. Žáci budou zpracovávat prezentaci na
dané téma, zhotovovat fotodokumentaci
apod.
Partnerem projektu na slovenské straně
je město Trenčín. Do projektu jsou zapojeni
žáci sedmých tříd trenčínské a zlínské základní školy.
Jedná se o pilotní projekt, proto jsou do
projektu zapojeny pouze 2 základní školy.
Na české straně se jedná o žáky 7. ročníku
Základní školy Zlín, tř. Svobody 868, a na
slovenské straně se účastní žáci 7. ročníku
Základní školy Dlhé Hony.
Projekt byl zahájen v září 2006 a potrvá
do konce června 2007. Pokud se osvědčí,
předpokládá se jeho rozšíření na další základní školy ve Zlíně.

Soutěž - Masky kolem světa
Výtvarně ekologickou soutěž pro žáky základních škol ve věku 8 - 11 let uspořádala
Zlínská vodárenská spolu se svou mateřskou společností Veolia Voda a Veolia
Environnement. Regionálního kola mezinárodní soutěže se na Zlínsku zúčastnilo 15
škol se 40 třídami. V letošním již 3. ročníku
soutěže měli žáci za úkol ztvárnit vztah člověka a přírody tak, že namalovali obrázek
masky, k níž napsali krátký příběh.
Průvodcem v soutěži byl zápisník plný informací a nápadů, v němž děti prostřednictvím
legend, mýtů, zvyků a rituálů poznaly charakteristické činnosti pro národy různých
světadílů. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo na Světový den vody - ve čtvrtek
22. března v kině Květen v Malenovicích.
Věcné ceny, které věnovala společnost
Zlínská vodárenská, předali dětem zástupci
města Zlína a společnosti Zlínská vodárenská. Děti své projekty prezentovaly pětičlenné porotě, která kromě výtvarné a grafické

části hodnotila i slovní projev dětí. Součástí
slavnostního vyhlášení bylo i promítání dokumentu o práci dětí na projektech.
Celkovým vítězem se stala 4. třída ZŠ Žlutava. Cenu za nejlepší obrázek získal kolektiv 5. třídy ZŠ Pohořelice a cenu za nejlepší příběh pak třída 6. A ze Želechovic.
Vítězný projekt poputuje do národního
kola soutěže, které se uskuteční v 1. dubnovém týdnu. Projekt nejúspěšnější třídy
z každé země bude u příležitosti Světového
dne životního prostředí a týdne pro výchovu k udržitelnému rozvoji UNESCO v prvním červnovém týdnu vystaven v Muzeu
Branly v Paříži. Zástupci vítězné třídy se
zúčastní slavnostního otevření výstavy
a mezinárodního setkání dětí v Paříži, kde
pro ně bude připraven zajímavý program.
Cenou pro vítěze národního kola, kterou
věnuje Veolia Voda, bude jednodenní výlet
pro celou třídu.
Zlínská vodárenská

EDUCO PEČUJE O DĚTI
Středisko rané péče EDUCO Zlín patří
k občanským sdružením, jejichž cílem a posláním je pomoc a podpora rodinám se zdravotně postiženými dětmi.
Péče je poskytována terénní formou dětem, jejichž handicap je mentální, pohybový, případně kombinovaný, a dětem s ohroženým vývojem od narození, v regionu
Zlínského kraje. Spolupráce se střediskem
může být dlouhodobého charakteru, nebo
v podobě jednorázové konzultace.
Vypracujeme individuální plán rozvoje
dovedností, poradíme při výběru vhodných
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
stimulačních hraček, případně odborné literatury včetně jejího zapůjčení.
Zprostředkujeme kontakty na potenciální
odborníky z oblasti logopedie a rehabilitační
péče.
V období krize podpoříme rodinu zajištěním kontaktů vzájemného setkávání při

společných besedách a pobytech s rodinami
zdravých i podobně postižených dětí.
Samozřejmostí je sociální a právní poradenství při prosazování práv a zájmů
rodiny.
Klientům nabízíme program Portage speciální stimulační program, podle kterého
spolupracuje domácí konzultant s rodinou.
Pomáhá rozvíjet motoriku, komunikaci, sebeobsluhu a vědomosti. Soubor technik Metoda bazální stimulace směřuje k podpoře vnímání, ke zklidnění a zlepšení funkcí
organismu dítěte a celkovému uspokojení
jeho potřeb.
Výměnný
obrázkový
komunikační
systém Voks je určen pro klienty s poruchou akustického spektra a s komunikačními problémy.
Veškeré služby a účast v programech pro
klienty jsou bezplatné a dobrovolné.
-jr-

INFORMACE K ODBĚRŮM A VYPOUŠTĚNÍ VOD Útulek pro zvířata
v nouzi bilancuje
Již od roku 1955 platí zákonná povinnost pro občany i právnické osoby
mít řádné povolení pro odběr podzemních či povrchových vod a pro vypouštění předčištěných odpadních vod do
vodního toku či trativodem do terénu.
Stejně dlouhou dobu platí povinnost
mít povolení i ke stavebním objektům,
které tyto činnosti umožňují: studny,
čerpací zařízení na vodním toku, septiky, čistírny odpadních vod.

STUDNY
Občané:
1. Majitel studny, která byla vybudována před r. 1955, nemusí vyřizovat
jakékoli povolení. Ve vlastním zájmu
je však vhodné dohledat a uschovat
doklady, které se ke studni vztahují
(povolení k domu, znalecký posudek či
kupní smlouva, ve kterých může být
o studni zmínka, apod.). Dobrým zdrojem informací může být archív příslušného stavebního úřadu. Nepodaří-li se
dohledat žádný doklad, je možné stáří
studny prokázat i čestným prohlášením pamětníka. Občané nemusí chodit
s těmito doklady na úřad nic prokazovat ani evidovat!
2. Pochází-li studna z doby po 1. 1.
1955 a neexistuje k ní žádné povolení,
je nezbytné požádat o její dodatečné
povolení včetně povolení k odběru vody
z ní. Povolení vydává odbor životního
prostředí a zemědělství Magistrátu
města Zlína (dále jen OŽPaZ ) na základě žádosti a potřebných podkladů.
Termín podání žádosti není časově
omezen.
3. Dohledáte-li povolení ke stavbě
studny (např. jako součást stavebního
povolení ke stavbě domu či chaty), prověřte si, jestli je povolen současně i odběr vody z ní (tj. množství vody, účel
odběru atd.). Pokud ne, bude potřeba
požádat u OŽPaZ o povolení k odběru.
Termín podání žádosti není časově
omezen.
4. Pokud je řádně povolena stavba
studny i odběr vody (nejčastěji až u povolení po r. 1990), pak je důležité, jaký
je v povolení stanoven účel odběru vody. Platí, že:
- povolení k odběru vody ze studní
pro jednotlivé domácnosti nezanikají (tj. odběr vody pro dům a zahradu,
rekreační chatu, chalupu, zahradní
domek apod.);
- povolení k odběru vody vydaná výslovně pouze pro účely závlahy zahrady, pokud byla pravomocně vydána
do r. 2001, zanikají a je nutno požádat
nejpozději do 30. 6. 2007 o jejich prodloužení u OŽPaZ.
Právnické osoby:
Jde-li např. o studnu u chaty mysliveckého spolku či obecní studnu z r.
1930, pak se na ni vztahuje termín zániku povolení k 1. 1. 2008 a povinnost
požádat u odboru životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína
o prodloužení povolení k odběru vody

nejpozději do 30. 6. 2007, popř. o vydání nového povolení.

U studní vybudovaných po r. 1955
platí ohledně jejich povolení informace
uvedené výše v bodech 2 a 3. Pokud je
řádně povolena stavba studny i odběr
vody z ní a povolení k tomuto odběru
bylo pravomocně vydáno do 31. 12.
2001, pozbývá toto povolení platnost ke dni 1. 1. 2008. Je však možno požádat o jeho prodloužení v termínu do 30. 6. 2007.

Začátek roku 2006 byl v počtu umístěných
zvířat v Útulku pro zvířata v nouzi na Vršavě
celkem obvyklý, a kapacitu zařízení, což je 80
psů a 40 koček jsme naplnili. Během první poloviny roku se dařilo tento stav udržovat díky
tomu, že příjem psů a odchod pejsků do nových domovů byl celkem vyvážený. Druhá polovina roku nás však překvapila neobvyklým
přílivem psů.
Smutná byla i skutečnost, že se stále častěji nalézala odložená štěňata. Od října do poloviny prosince se v útulku vystřídalo 37 štěňátek.

Jedná se např. o odběry ze studní
pro zahradnictví, farmy, ordinace, školy, hřbitovy, nemocnice, různé provozovny a firmy, spolky, sdružení a svazy
nebo obecní studny. Týká se to i případů, kdy je provozovna umístěna v rodinném domě a napojena na společnou
studnu. Podrobné informace pro tyto
případy najdete na internetových
stránkách www.zanikpovoleni.cz.
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou
zařízení, kterými je po určitém předčištění vypouštěna odpadní voda do:
1. vodního toku
2. trativodem do terénu (tj. do podzemních vod)
3. veřejné kanalizace (která je následně zaústěna do vodního toku)
K vypouštění do vodního toku nebo do terénu je potřeba mít povolení
vodoprávního úřadu. Tato povolení,
která byla
pravomocně vydána do
31. 12. 2001, pozbývají platnost ke
dni 1. 1. 2008, ať se jedná o vypouštění z technologií, myček aut, penzionů apod. nebo z malých domovních
ČOV.
O prodloužení těchto povolení je
možno požádat u odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města
Zlína, nejpozději však do 30. 6. 2007.
Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se netýká jednotlivých ČOV
zaústěných do veřejné kanalizace,
ale vztahuje se na jednotlivé výusti
těchto kanalizací do vodního toku.
Platnost povolení k vypouštění vod
z těchto kanalizací si musí včas prověřit a zajistit jejich provozovatelé
(Zlínská vodárenská, a. s., nebo konkrétní obce).
POZOR! Nezaměňovat ČOV s žumpami neboli bezodtokými jímkami na
vyvážení, kterých se tato problematika
netýká! Tyto objekty nejsou vodními
díly a jejich povolení přísluší stavebním úřadům.
Kontakt na vodoprávní úřad Zlín:
Magistrát města Zlína, Odbor životního
prostředí a zemědělství, nám. Míru 12,
Zlín (ve dvoře); tel. 577 630 282,
577 630 284.
Formuláře žádostí v elektronické podobě jsou k dispozici na internetových
stránkách www.mestozlin.cz - Elektronické formuláře - Životní prostředí.
-OŽPaZ-

Přesto, že jsme se snažili dodržovat zásady
příjmu psů do útulku, dostali jsme se v listopadu a prosinci do stavu, kdy byl útulek
opravdu přeplněný.
Během roku 2006 prošlo útulkem 555 psů,
zařízení opustilo 462 psíků, z toho 56 % do
pěstounské péče a 44 % zpět ke svým pánům.
Do roku 2007 zůstalo 93 pejsků.
Dále útulkem prošlo 288 koček, zařízení
opustilo 265 koček, do roku 2007 zůstalo 23
koček.
Během roku také našla v útulku azyl celá
řada ptáků, hlavně dravců, kteří byli nějakým
způsobem poraněni, nejčastěji nárazem na
elektrická vedení nebo jinou překážku, a to
především v zimních měsících. Ptáky prohlédl
veterinář, v případě poranění je ošetřil, některé
dokonce operoval a dravce si pak odvezli
pracovníci Záchranářské stanice z Buchlovic.
Uzdravené běžné ptactvo jsme vypouštěli do
přírody.
Dále bychom mohli vyjmenovat celou řadu
dalších menších i větších zvířat, se kterými se
lidé obraceli na útulek o pomoc (veverky, netopýři, králíci, želvy, morčata, mláďata kuny
a krátce tu dokonce pobývaly i zatoulané ovečky). Někdy šlo o drobná poranění nebo jen šok,
takže po krátkém zotavení zvířátka mohla zpět
do přírody.
Jako každoročně jsme zazimovávali ježky,
kteří na jaře odešli do volné přírody.
Od srpna začal v útulku fungovat hotel pro
psy, tedy zařízení, po kterém občané dlouho
volali. Vzhledem k tomu, že jde o zařízení spíše sezonní, k jeho obsazování dochází ve svátečních dnech koncem roku. Lidé začínají využívat hotelových služeb také třeba jen na jeden
den, kdy např. náhle odjíždějí na služební cestu nebo jim jiné neodkladné povinnosti zaberou celý den a o psíka se v té době nemá kdo
postarat.
Je třeba si uvědomit, že útulek je určen především zvířatům, která lidi bezohledně vyhodí
a dostanou se tak opravdu do životní nouze.
Neslouží tedy jako úschovna nepotřebných věcí. Přestože je zlínský útulek velký, krásný
a moderní, má přece jenom vadu - bohužel není nafukovací. A to si ještě mnozí občané nestačili uvědomit.
Za provozovatele Útulku pro zvířata v nouzi
Zlín - Vršava
Danuše Šmigurová
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DOPROVODNÉ AKCE
festivalu se již rozjíždějí
Zlín 2007 - 47. mezinárodní festival pro děti
a mládež je už za dveřmi. I když samotný festival odstartuje až 27. května, už teď se naplno rozbíhají doprovodné akce. Festivalový
Kinematovlak se vypraví na cestu republikou
27. dubna a na počest Rumcajsových 40. narozenin vyjíždí letos z jičínského lesa Řáholce.
K výročí oblíbené postavičky Václava Čtvrtka
připravili organizátoři festivalu speciální soutěž
pro děti. Pokud děti nakreslí na Rumcajsovo
narozeninové přáníčko některou oblíbenou pohádkovou postavu ve slavných botách, zařadí
se do soutěže o rodinný pobyt na festivalu, celoroční dětské obutí od firmy Baťa a další ceny.
Soutěž probíhá ve všech prodejnách společnosti Baťa a na zastávkách Kinematovlaku už
od 10. dubna do 10. května 2007. Zde si děti
mohou vyzvednout pohlednice, na které obrázek nakreslí, a odevzdat je do sběrného boxu.
Pohlednici lze také poslat poštou na uvedenou
adresu lesa Řáholce. Ty nejhezčí obrázky budou vystaveny v obchodech společnosti Baťa
a také ve festivalovém Zlíně. Soutěž je určena
dětem od 5 do 12 let. Tři děti vyhrají hlavní cenu: rodinný pobyt na filmovém festivalu, kde
jim 30. května 2007 budou za účasti známých
osobností předány další ceny - poukaz na celoroční obutí od firmy Baťa.
Už podesáté se letos koná jedna z nejpopulárnějších doprovodných akcí festivalu
Minisalon - Filmové klapky. Veřejná aukce, kde
můžete vydražit jednu z více než stovky umělecky ztvárněných klapek, se uskuteční 1. června 2007 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Od 10. května budete mít možnost vidět dražené klapky na výstavě v Galerii pod radnicí.
A jaké novinky nás čekají v průběhu samotného festivalu? Jedna z nich určitě potěší publikum poněkud odrostlejší. Až utichne festivalový ruch na náměstí, bude na Čepkově každý
večer promítat zbrusu nové autokino pod širým
nebem. Začátky představení jsou plánovány od
22 hodin. Tak co, dáte děti brzo spát a půjdete
také do kina?
-MFFD-

Duchovní hudba
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
a světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky se
rozezní 20. - 22. 4. 2007
V rámci již tradičního festivalu se zlínskému
publiku představí tři hudební tělesa. V pátek
20. 4. v 19 hodin vystoupí v obřadní síni zlínské
radnice komorní soubor staré hudby Societas
Incognitorum s programem J. H. Galla, C. Janequina, S. Rossiho, T. Weelkese, J. Wilbyeho.
V neděli 22. 4. ve 20 hodin ve zlínském kostele
Sv. Filipa a Jakuba si mohou posluchači vychutnat novodobou premiéru: Nešpory ke Vzkříšení
Páně Giovanni Felice Sancese (1600-1679) v podání domácího komorního smíšeného pěveckého
sboru Canticum Camerale s doprovodem instrumentalistů souboru staré hudby Musica
Figuralis. Zájemci z řad publika mohou zavítat
i na třetí festivalový koncert do Vsetína, kde bude
tato premiéra provedena v sobotu 21. 4. ve 20 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Srdečně zveme všechny příznivce staré hudby.
Erik Zajíček, manažer festivalu
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VELIKONOČNÍ KONCERTY
VARHANNÍ KONCERT
Se koná v kostele sv. Filipa a Jakuba
11. dubna v 19.30 hodin. Na varhany hraje Ludvík Šuranský, vstupné dobrovolné.
CANTICA LAETITIA
Dne 15. dubna 2007 v 16 hod. v kostele Sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně se uskuteční velikonoční koncert dívčího komorního sboru Cantica laetitia Zlín. Toto
výběrové těleso vám představí dvě vokálně - instrumentální díla mistrů barokní
hudby spolu s orchestrem Collegium
musicum. Zazní Stabat mater G. B.
Pergolesiho a poté oslavná Gloria in D
Antonia Vivaldiho, ve které se sbor před-

staví také ve smíšené podobě. Diriguje
Josef Surovík.
-TSSMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK
Zlín zve opět příznivce sborového zpěvu
na koncert, který se uskuteční v neděli
29. 4. 2007 v 16 hodin v kostele
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
V první části koncertu zazní Suita in D
Johanna Sebastiana Bacha v provedení
orchestru Collegium musicum, v druhé
části provede SPS Dvořák Zlín společně se
SPS Sonet Vsetín Korunovační mši
Wolfganga Amadea Mozarta. Dirigovat bude Josef Surovík.
-AŠ-

Pobočka Fondu ohrožených dětí
Pobočka Fondu ohrožených dětí působí
ve Zlíně od roku 1997. Toto občanské
sdružení se věnuje práci s rodinami s dětmi, které jsou zatížené sociálním rizikem
nebo se ocitly v krizi. FOD především aktivně vyhledává ohrožené děti, přímo v terénu s cílem zlepšit jejich osud. Klientům je poskytována poradenská pomoc
a v mnoha případech se pracovníci snaží
o sanaci rodinného prostředí. V neposlední řadě FOD poskytuje hmotnou a poradenskou pomoc sociálně slabým rodinám.
Pracovníci jsou schopni poskytovat své
služby s časovou flexibilitou podle potřeb
klientů. Po domluvě s nimi je možné setkání ve večerních hodinách i o víkendech.
Pobočka FOD se od února t.r. přestěhovala ze svého původního působiště na ad-

rese Sportovní hala Novesta, U Zimního
stadionu 4286, Zlín do kanceláře v centru města, v budově Anty, na adresu
Osvoboditelů 91, Zlín.
Klientům pobočky Zlín služby poskytují tři sociální asistentky, sociální asistent
a psycholožka.
Se žádostí o poskytnutí služeb se mohou klienti obracet na níže uvedené kontakty.
Adresa: Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
Telefon: 577 432 538, 724 567 509,
724 567 510, 606 215 455
e-mail: fod.zlin@volny.cz,
web. stránky: www.fod.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod., středa 8 - 16 hod.

FILMOVÝ KLUB V MALENOVICÍCH
Společně s dokončením rekonstrukce
foyer a sociálního zařízení malenovického kina Květen se začala měnit také jeho programová náplň. Na pravidelné
čtvrteční předpremiéry v 19 h naváže od
dubna projekt Filmového klubu ANÝZ,
který má za cíl rozšířit filmovou nabídku na Zlínsku a zároveň přilákat k této
produkci diváky z řad studentů.
Filmový klub ANÝZ bude obsahovat
dvě vzájemně se doplňující programové
řady. První bude tradiční filmový klub,
čerpající z filmotéky Asociace českých
filmových klubů, případně dalších distributorů nabízejících filmy zaměřené
na náročného filmového diváka. Tato
tematická řada zahájí 10. dubna 2007
v 19 hod. novým českým filmem Jedné
noci v jednom městě režiséra Jana
Baleje.
Druhou programovou řadou, pojmenovanou pouze ANÝZ (název vznikl ze
sousloví "klub zosnovANÝ Z osnov"),
bude nabídka filmů (nejen) pro studenty středních škol a posledních ročníků
škol základních. Jejím úkolem bude
vhodně doplňovat učební osnovy tak,
aby se zvýšil zájem studentů o původní
předlohu a zároveň se prohloubily jejich
vědomosti o danou tematiku. Výběr
filmů je konzultován s pedagogy.
Předměty, které budou projekce doplňovat, jsou literatura, dějepis a společenské vědy. Prvním uvedeným filmem

bude 3. dubna 2007 v 19 h adaptace
české literární klasiky - básnické sbírky
Karla Jaromíra Erbena Kytice, realizovaná v roce 2000 režisérem F. A.
Brabcem.
FK ANÝZ bude promítat vždy v úterý v kině Květen Malenovice a obě
tematické řady se budou pravidelně
střídat.
-IP-

Taneční soutěž
Taneční klub Fortuna Zlín pořádá
opět po roce mezinárodní taneční soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích. Ve sportovní hale Střední
průmyslové školy Zlín se 14. a 15. dubna sejde absolutní česká taneční špička
téměř ve všech věkových kategoriích.
Soutěže nižších kategorií začínají po
oba dny již od 9 hodin. Hlavní soutěže
proběhnou v sobotu i v neděli od 15.45
hod.
I vy můžete přijít podpořit na padesát
domácích tanečních párů z pořádajícího Tanečního klubu Fortuna Zlín, který
v letošní taneční sezoně oslavuje 20 let
existence. Záštitu nad soutěží převzali
člen Parlamentu ČR Mgr. Tomáš Úlehla, primátorka města Zlína PhDr.
Irena Ondrová a prezident Českého
svazu tanečního sportu ing. Petr
Odstrčil.
-RF-

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

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

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

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

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

SPORT V DUBNU
AEROBIK
Aerobik Jana nabízí:
pondělí - středa 18 h, ZŠ Malenovice - sídliště
úterý - čtvrtek 19 h, 9. ZŠ Štefánikova
Tříměsíční kurz pilátes duben - červen, přihlášky telefonicky 776 184 959, veškeré informace o ostatních hodinách na
stejném čísle a pevné lince 577 142 723
AEROBIK PRO VŠECHNY
Aerobní zahřátí, formování postavy, spalování, jak má
být a posilování problémových partií těla - každé úterý od
18 h v tělocvičně na 16. ZŠ. Informace na tel. 603 581 448
nebo www.aerobic-zlin.cz.
VÍKENDOVÝ POBYT S AEROBIKEM
11. - 13. 5. v Luhačovicích
Luxusní penzion s polopenzí a cvičením (Aerobic clasic, dance, body work, step aerobic... dle klientely)
Sport, relax - sauna, whirlpool, masáže, luxusní ubytování,
kultura - blízko centra
Informace a přihlášky:
jzuzanikova-sport@o2active.cz, tel.: 731 187 175
Kapacita omezena!

BASKETBAL
Středa 4. 4.
Případný pátý čtvrtfinálový zápas II. ligy mužů Proton Zlín Sokol Vyšehrad.
V případě postupu zlínských mužů do semifinále se v dubnu odehrají i SF utkání II. LM.
Sobota 7. 4.
16.30 h Proton Zlín - Sokol Písek, žákovská liga U16 (starších žáků) - finálová 8
Neděle 8. 4.
10.00 h Proton Zlín - BC Loko Plzeň, žákovská liga U16
(starších žáků) - finálová 8
Sobota 27. 4.
17.00 h Proton U20 Zlín - SK Žabovřesky, III. liga mužů finálová 4
Neděle 28. 4.
10.00 h Proton U20 Zlín - TJ Žďas Žďár nad Sázavou, III. liga mužů - finálová 4

ČTVRTEK 5. 4. ARCHIV KLEČŮVKA
Návštěva archivu. 2 nebo 5,5 km, odjezd Housacarem v 8.45
hod. z areálu Svit Zlín, vede St. Chadim st.
ČTVRTEK 12. 4. ZOO LEŠNÁ
7 km, poslední možnost využití slevy pro důchodce, sraz na zastávce MHD Burešov v 8 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 14. 4. VANDR SKRZ MALÓ HANÓ
13 - 41 km, odjezd do Moravské Třebové vlakem z Otrokovic ve
4.50 hod., vede J. Tomáš.
SOBOTA 14. 4. SETKÁNÍ U TÁBORÁKU
16 km, v případě příznivého počasí uzeninu na opečení s sebou!,
odjezd do Vysokého Pole z AN ve Zlíně v 9.25 hod., vede
R. Lechner.
NEDĚLE 15. 4. VYCHÁZKY ZA HUMNA
8 km, bližší informace v klubové skříňce, vede J. Tomáš.
STŘEDA 18. 4. KANČÍ HORY
8,5 km, odjezd do Mysločovic Housacarem z areálu Svit Zlín
v 7.40 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 21. 4. BAŤOVA NEDOKONČENÁ ŽELEZNICE
14. ročník významné akce KČT Zlín. Trasy 6, 13, 23 a 46 km.
Plány tras a upomínkové předměty obdržíte na startu v restauraci Runda na nádraží ČD ve Vizovicích od 7 do 10 hod.
Těšíme se na hojnou účast. Garant akce St. Chadim st.
SOBOTA 21. 4. VOV-CH IV.: SV. HOSTÝN A ČERŇAVA
14 km, odjezd do Chvalčova v 7 hod. z AN ve Zlíně, vede
J. Tomáš.
NEDĚLE 22. 4. KORUNA 573,6 m
14 km, odjezd do Smilova vlakem z Otrokovic v 8.26 hod., vede
St. Chadim ml.
NEDĚLE 22. 4. VOV-CH IV.: BÚŘOV A RYSOVÁ HORA
11 km, odjezd do Rožnova pod Radhoštěm vlakem z Otrokovic
v 7.25 hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 25. 4. VODNÍ NÁDRŽ SLUŠOVICE
8 km, odjezd do Kašavy z AN ve Zlíně z nástupiště č. 5 v 7.50
hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 28. 4. HŘEBENÁTKOVÝ ÚTES
22 km, odjezd do Maref vlakem z Otrokovic v 5.29 hod., vede St.
Chadim ml.
NEDĚLE 29. 4. PULČÍNSKÉ SKÁLY
15 km, odjezd do Neratova z AN ve Zlíně v 8 hod., vede St.
Chadim ml.
PONDĚLÍ 30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sraz účastníků v 17.30 hod. na mostě pod Burešovem, vede St.
Chadim ml.
ÚTERÝ 1. 5. PRVOMÁJOVÝ POCHOD NA BYSTŘIČKU
12 km, odjezd do Jablůnky vlakem z Otrokovic v 7.25 hod., vede St. Chadim ml.
Změna programu vyhrazena.

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené,
Bartošova čtvrť. Změna začátků utkání vyhrazena.
V dubnu mohou být odehrána i nadstavbová utkání OP nebo
SOP mužů. Pro aktuální informace doporučujeme všem zájemcům a fanouškům sledovat internetové stránky klubu
www.skbzlin.cz, příp. nástěnky u sportovní haly Zelené, kde
naleznete více informací, mj. i o utkáních mladších kategorií.

FOTBAL
Utkání se konají na stadionu Letná
7. 4. v 19 h - Zlín - Sparta Praha
18. 4. v 17 h - Zlín - Mladá Boleslav
25. 4. v 17 h - Zlín - Mladá Boleslav - pohár ČMFS

HÁZENÁ
Sobota 14. 4.
14 h HCZ - Přerov, DL ml. dorostenci
16 h HCZ - Přerov, 1. liga st. dorostenci
18 h HCZ - B. Bystrica, interliga ženy
Sobota 21. 4.
14 h HCZ - Prior Olomouc, DL ml. dorostenky
16 h HC/SCM - J. Hradec, 1. liga ženy
18 h HCZ - J. Hradec, 1. liga st. dorostenky
Neděle 29. 4.
13 h HCZ - Vel. Meziříčí, DL ml. dorostenky
15 h HC/SCM - Plzeň, 1. liga ženy
17 h HCZ - Plzeň, 1. liga st. dorostenky

ŠACHY
28. 4. v 9.30 hod. - šachový turnaj - Memoriál Antonína
Vaculíka (a současně krajský přebor v rapid šachu) - kongresový sál Interhotelu Moskva

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
DUBEN 2007
Informace k vycházkám St. Chadima ml. tel. 604 799 727,
St. Chadima st. tel. 577 430 862, J. Tomáše již jen mobil
737 005 174, vycházky se konají za každého počasí.
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LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00–6.45/7.30– 21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
po + út
6.00–8.15 (celý pro veřejnost 25m bazénu)
st + čt + pá
6.45–7.30 (pro veřejnost jen 2 dráhy
na 25m bazénu)
otevření 50m bazénu - výjimky:
po 2. 4. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
po 9. 4. zavřeno
Velikonoční pondělí
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
14.00–20.00
úterý
14.00–16.30/18.00–20.00
středa
14.00–15.00
čtvrtek
11.15–13.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek
13.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po 2. 4. otevřeno 17.00–20.00
čt 5. 4. otevřeno
8.00–20.00
pá 6. 4. otevřeno
8.00–20.00
po 9. 4. zavřeno
Velikonoční pondělí
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých, plavání těhotných
žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu.
Změna programu vyhrazena.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
POWERYOGA
- cvičení nejen pro harmonické tělo - tělocvična ZŠ Štípa.
Středa 17 hod.
Informace na tel. 605 527 605
JÓGA
vede k harmonizaci těla, ducha a psychické vyrovnanosti.
Pátek 17 - 18 ve zlínské sokolovně, tel. číslo 732 410 058
p. Kunderová
Cvičení rodičů a dětí ve věku 2 - 6 let - všestranné zaměření.
Středa 16.45 h, tělocvična bývalé 6. ZŠ - v sousedství koupaliště Zelené.
Tel.: 732 410 058 p. Kunderová
DŽÓDÓ
O víkendu 14. - 15. dubna se uskuteční 10. mezinárodní seminář džódó, který tentokrát povede Fred Quant z Holandska
a Pascal Krieger ze Švýcarska.
Pascal Krieger je držitelem nejvyššího stupně v této disciplíně
(menkjo kaiden) a je hlavním představitelem tohoto bojového
umění v Evropě. Dvoudenní cvičení je určené i pro úplné začátečníky.
Džódó (Šintó musó rjú) je tradiční škola bojových umění, která
zahrnuje cvičení s holí, mečem (kendžucu) a dalšími zbraněmi.
KLUB SILNIČNÍ CYKLISTIKY SK ZLÍN
Pořádá nábor pro příznivce tohoto sportu, ročník nar. 1989 1994 chlapci, dívky. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně klubu v objektu bývalého Letního kina pod Lyžařským svahem
ve Zlíně v pondělí 16. 4. od 16 hodin, případně se informovat na
č. tel. 737 525 884.
VÝBĚR ŽÁKŮ NADANÝCH NA ATLETIKU
AK Zlín ve spolupráci s 1. ZŠ Emila Zátopka připravuje výběr žáků a žaček 5. tříd do 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku (výuka 5 hodin TV týdně v tělocvičně a atletickém stadionu, účastní se závodů jednotlivců
a družstev v rámci školních i oddílových přeborů v atletice,
2x ročně soustředění, lyžařský výcvik).
Výběr dětí do 6. třídy se koná na Stadionu mládeže ve dnech
17. a 18. 4. od 14 hod.
Zájemci se mohou hlásit u ved. trenérky Z. Mušínské (tel.
577 210 148 nebo 737 548 894)
Sportovní oblečení a obuv s sebou.
SAHADŽA JÓGA
Cesta sebepoznání, nalezení rovnováhy, spokojenosti, klidu
a radosti pomocí probuzení vnitřní energie a meditací.
Úvodní program: St 11. 4. v 17.30 - 19.30 hod.
Centrum: nám. T. G. Masaryka 588 (1. budova nad Obchodní
akademií), místnost č. 217
Bližší informace: www.nirmala.cz
JARNÍ KLADIVÁŘSKÉ HÁZENÍ
Atletický klub Zlín pořádá 5. ročník Jarního kladivářského házení všech kategorií (žactvo, dorost, dospělí), které se uskuteční dne 21. 4. na Stadionu mládeže ve Zlíně, začátek akce
v 10 hodin.
SK ZLÍN - LOUKY, ODDÍL KOPANÉ
pořádá nábor dětí, roč. nar. 1997 - 2001, do mužstev mladší
a starší přípravky.
Nábor se koná na novém hřišti v Loukách v pátek 13. 4. v 16.30
hodin a v sobotu 14. 4. v 10 hodin.
Kontakt: Jiří Gruník, tel. 603 445 526
TENISOVÝ KLUB
SK Zlín pořádá nábor dětí narozených v r. 2001 a 2002 do tenisové přípravky. Nábor se koná 17. 4. a 19. 4., vždy v 18 hodin
v tenisovém areálu na Vršavě. V případě nepříznivého počasí se
akce bude konat v tenisové hale Vršava.
Bližší informace na tel. 602 404 680, 737 451 451.

HLEDÁME ZÁJEMCE O ŠERMOVÁNÍ
Šermířsko-divadelní a taneční společnost VIRTUS VINCIT již
několik let působí na české i zahraniční scéně. Zabýváme se
šermem a tancem mnoha období historického charakteru, divadelní a scénickou hrou.
Za dobu své existence jsme zrealizovali stovky vystoupení pro
různou klientelu.
Nyní hledáme zájemce o tuto oblast, které přivítáme mezi sebou, naučíme vše, co umíme a v případě zájmu je zařadíme do
našich programů a vystoupení.
Vyžadujeme zodpovědnost a spolehlivost, chuť, snahu a důvěru. Věk nad 18 let a horní hranice neomezena.
Nabízíme Vám cestování po celém světě, mladý kolektiv, pevné a zkušené zázemí, finanční odměny a možnost se realizovat.
Více informací na www.virtusvincit.com nebo na tel. čísle
603 796 667.
Překonejte ostych či strach a přijďte na zkoušku mezi nás.
Michal Palánek

