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Zlín‰tí hokejisté sází na ofenzivu
T˘den zdraví 5. – 11. ﬁíjna
Cena mûsta Zlína 2009

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
chtěl bych vás seznámit s rozvojem dopravní
obslužnosti v našem městě a odpovědět na nejčastější dotazy, které adresujete odboru dopravy.
Dobrou zprávou pro všechny motoristy je nepochybně začínající koordinace světelných křižovatek ve Zlíně. Jednotlivé světelně řízené křižovatky jsou v současnosti propojeny přes řídicí
ústřednu, osazenou do systému v roce 1998,
která zabezpečuje jejich koordinaci. Je zřejmé,
že technické možnosti této
ústředny se díky enormnímu nárůstu intenzit dopravy vyčerpaly a je nezbytný zásah do systému,
tak aby se maximálně zvýšila plynulost a bezpečnost dopravy.
Jaké jsou možnosti řešení tohoto stavu? Do
konce roku budou provedeny softwarové úpravy
jednotlivých řadičů a doplněno optokabelové propojení všech světelných křižovatek na třídě T. Bati
tak, aby v celém tahu I/49
pracovaly v koordinaci,
aby fungovala tzv. "zelená
vlna". Musím upozornit, že
se v této souvislosti potýkáme s určitým problémem křižovatky
u Intersparu v Prštném. Tato křižovatka, vzhledem ke svému zatížení a silnému dopravnímu
proudu od Jižních Svahů, nemůže pracovat
v koordinaci a stává se určitým dělicím bodem.
Zelená vlna tak může fungovat ve dvou oddělených úsecích - od východní části města po
Interspar a od Intersparu dále na Otrokovice.
Na rok 2010 připravujeme velký projekt s využitím dotace v rámci Regionálního operačního
programu. Projekt je zaměřen na preferenci vozidel MHD na křižovatkách. Preference bude mít
dva efekty. V první řadě bude křižovatka komunikovat s vozidlem MHD a v rámci zvolené tolerance prodlouží zelený signál tak, aby trolejbus
či autobus plynule projel. A řidič vozidla MHD
na zastávce v blízkosti křižovatky dostane přímo
do vozidla povel, kdy má vyjet ze zastávky, aby
křižovatkou projel bez zastavení. Tím se prodlouží doba pro nástup cestujících a odstraní se
zbytečné zastavování po pár desítkách metrů na
nejbližší křižovatce.
Součástí projektu je také systém odbavování
cestujících, který bude kompatibilní s odbavovacími systémy jiných dopravců v rámci integrovaného dopravního systému (IDS)
Zlínského kraje. Dosavadní omezený IDS, který zatím provozuje pouze Dopravní společnost
Zlín-Otrokovice a České dráhy, by měl začlenit
další provozovatele linkové autobusové dopravy. Se stejnými jízdními doklady budou moci
cestující přestupovat mezi vozidly MHD, linkovými autobusy i vlaky.
Velký kus práce vykonalo město Zlín ve spolupráci s Otrokovicemi na modernizaci vozového
parku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice.
Nízkopodlažní vozidla začala DSZO zařazovat do
vozového parku jako jeden z prvních dopravních

podniků v České republice, a to už při obnově
autobusů v roce 1999. V současné době je z 38
autobusů nasazovaných v MHD ve Zlíně
a Otrokovicích 35 nízkopodlažních a z 58 trolejbusů je 23 vozidel nízkopodlažních. Nasazování
těchto vozidel do denního provozu má přednost
před středopodlažními. Co se týče počtu ujetých
kilometrů, více než 75 procent jejich ročního objemu už zajistí právě nízkopodlažní vozidla.
V tomto ohledu zaujímá
naše dopravní společnost
v rámci ČR jednu z prvních pozic.
Výrazně vyšší technickou úroveň získávají také
zastávky MHD. Do konce
letošního roku budou
všechny nejfrekventovanější zastávky městské dopravy ve Zlíně přebudovány na bezbariérové. Týká
se to zejména zastávek
v centru města, zastávek
na největším sídlišti Jižní
Svahy a také zastávek
v okolí krajské nemocnice.
Do konce roku 2009 by
občanům mohlo ve městě
sloužit až 26 takto upravených zastávek. Přebudování zastávek na bezbariérové a nákup nízkopodlažních vozů MHD zjednodušuje cestování
osobám invalidním, seniorům i maminkám s kočárky. Zvýšené zaoblené obrubníky umožňují
vozidlům zajet blíže ke hraně nástupiště, aniž by
hrozilo nebezpečí poškození bočnice pneumatiky. Zmenšuje se tak vzdálenost mezi nástupištěm a podlahou vozidla a usnadňuje se nástup včetně najíždění kočárků nebo invalidních
vozíků.
Cestujícím jsme od 1. září umožnili využívat
MHD i na třech nově zprovozněných úsecích sítě. Několik spojů linky 3 a 13 začalo zajíždět do
blízkosti zlínského gymnázia na Lesní čtvrti.
Všechny spoje na lince 31 jezdí přes nově vybudovanou točnu ve čtvrti U Majáku. Městskou
dopravu nově získala také místní část
Lužkovice. V síti MHD tak od září přibylo dohromady šest nově obsluhovaných zastávek.
Určitým problémem, kterého se dotýká spousta dotazů, je hlučnost provozu železnice v podřevnickém údolí. Nezbývá než věřit, že se ve
státním rozpočtu najdou finanční prostředky na
realizaci připravovaného projektu modernizace
a elektrizace železniční trati Otrokovice Vizovice. Výměna železničního svršku a výměna
vozového parku na elektrickou trakci by významně snížily hlukové zatížení v údolí.
Samozřejmě jsme si vědomi, že zvýšená frekvence na trati přinese i některé problémy, například
časté křížení s místními komunikacemi a těsný
souběh trati s komunikací I/49. Ale i to bude
muset projekt vyřešit.
Jsem přesvědčen, že rozvoj dopravní obslužnosti ve Zlíně se i přes některé komplikace ubírá správným směrem.
Ing. Zdeněk Blažek
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Navrhujte nositele
Ceny města Zlína
za rok 2009
Od roku 1993 jsou oceňováni
Cenou města Zlína výjimeční spoluobčané, jejichž práce pozitivně ovlivnila život ve městě a často překročila
i hranice naší republiky. Za tu dobu
Cenu získalo již 31 významných žen
a mužů ze Zlína.
Každoročnímu udělení Ceny k 3. dubnu - dni narození Tomáše Bati, předchází
několikaměsíční
nominační
a schvalovací proces.
Každý rok v měsících říjnu a listopadu
očekáváme z řad veřejnosti návrhy zajímavých a mimořádných osobností z nejrůznějších profesí, které přispívají k rozvoji města ve všech oblastech lidské
činnosti.
I letos jsou měsíce říjen a listopad obdobím, kdy máte možnost podávat nominace na udělení Ceny města Zlína za
rok 2009.
Ze statutu si připomeňme, že nositelem Ceny města Zlína se může stát na
základě vašeho návrhu:
• fyzická osoba starší 30 let, která
žije či žila ve Zlíně a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů našeho
města, šířila či šíří jméno Zlína doma
i ve světě,
• právnická osoba, má-li sídlo ve
Zlíně nejméně tři roky před dnem, do
kterého musí být učiněno podání návrhu na Cenu města Zlína (30. 11.
2009) a jejíž činnost má podstatný
přínos pro obohacení života města.
Ocenění in memoriam může být
uděleno pouze fyzické osobě formou
čestného vyhlášení, a to v případě, že
k úmrtí došlo po návrzích na udělení
Ceny v době od 1. 12. 2009 do 3. 4.
2010.
Návrhy mohou podávat fyzické
a právnické osoby. Podání musí být
písemné, podepsané a adresované sekretariátu primátorky.
Z podání musí být patrné, kdo je činí
a koho a proč navrhuje na Cenu.
Fyzická osoba uvede své jméno a trvalé
bydliště, případně adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.
Návrh na udělení Ceny může být podán opakovaně, pokud Cena navrhované osobě již nebyla udělena.
Vše, co musí podání obsahovat o navrhovateli a o navrhovaném, se podrobně dočtete ve Statutu Ceny města Zlína.
Zveřejněn je na http://www.zlin.eu/page/42226.vyznamne-osobnosti/.
Návrhy na nositele Ceny města
Zlína za rok 2009 zasílejte nejpozději
do 30. listopadu 2009 na adresu:
Statutární město Zlín, sekretariát
primátorky, nám. Míru 12, 761 40
Zlín.
Mgr. Ilona Steinerová,
Odbor kanceláře primátora MMZ
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SLOVO PRIMÁTORKY
V několika předcházejících měsících jsme
byli my - politici, ale především občané jedné z částí Zlína - Kostelce, vystaveni mimořádně velkému tlaku v podobě neuvěřitelných, na první pohled plytkých slibů
a agitek s jediným "cílem" odtrhnout "náš"
Kostelec od Zlína.
Za těmito
aktivitami zprvu postavenými na odporu
proti
plánovanému
silničnímu
přivaděči do
Zlína, stála
jen malá skupinka
lidí.
Postupem času se ovšem
toto zásadní
téma prvoplánově rozvinulo o další témata. Podrobně jsme si o nich mohli přečíst na jejich
vlastních internetových stránkách. Kritika
charitativní investice - výstavby "Domu pod
křídly" (kde žije několik mladých lidí vychovaných v dětských domovech a kteří po
dovršení 18 let nemají prostě kam jít), záměry na vybudování vlastních kulturních
a sportovních zařízení - finančně zcela mimo
realitu dnešního světa, zkrátka - jeden slib
stíhající druhý. Nevybíravý slovník, lži i polopravdy jako metoda.
A jako zářný vzor sloužily po x-té stále
opakované odtržené Želechovice.
Mimořádně cenné nejenom pro mě osobně, ale i pro řadu mých kolegů i většiny
Zlíňanů je poznání, že v Kostelci nežije jen
ona agilní skupina "odtrhavačů" od krajského města, ale naopak většina těch, kterým
zůstal zachován zdravý rozum.

Jen zdravý rozum nám všem velí - posilovat postavení Zlína v konkurenci ostatních
krajských měst. "Rozdrobování a kouskování" je většinou životní filosofií těch, kteří nevidí dále, než jen a pouze za plot vlastní zahrady, ale kteří naopak preferují jen a pouze
vlastní zájmy.
V celé Evropě dochází ke sjednocování,
připojování a vzájemnému posilování do větších městských celků. Jen u nás - ve Zlíně,
jako bychom v poslední době šli proti obecnému trendu. O to více mne tedy těší reakce
většiny Kostelanů, která vyústila v jasný výsledek referenda. Výsledek jasný, nezpochybnitelný a významný. Skóre 72,6 % proti 24,8 % hovoří za vše.
Alespoň touto cestou - ale věřte, že o to
upřímněji, děkuji Komisi místní části
v Kostelci, občanům, kteří přišli na besedy
s námi - radními a nebáli se diskutovat se
zájmem a bez předsudků o problémech
Kostelce. O problémech větších i menších,
podobných, jaké jsou po celém území města
bez rozdílu. Děkuji za jejich jednoznačnou
volbu.
Jsme podrobováni kontinuální kontrole
veřejnosti a je tomu správně. Jen nemáme
kouzelný proutek a nelze vyřešit vše najednou. Právě proto byl zřízen nový instrument místní demokracie, tedy Komise
místních částí a Konceláře místních částí,
které fungují jako "most" mezi radnicí
a příměstskými částmi Zlína. Budeme jejich zástupcům bedlivě naslouchat, respektovat jejich návrhy či názory a také
o nich reálně diskutovat.
My všichni se postavme proti těm, kteří
jako svůj momentální cíl mají "roztrhání"
Zlína na malé a ještě menší celky.
Doufám, že jsem alespoň ty, kterým je
vlastní reálný úsudek, svými slovy potěšila
a že se mnou převážná většina Zlíňanů souhlasí.
Irena Ondrová

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ V MÍSTNÍM REFERENDU
Dne 11. září 2009 proběhlo na území statutárního města Zlína v místní části Kostelec místní
referendum o otázce: "Souhlasíte s osamostatněním, tedy oddělením, místní části Kostelec
od statutárního města Zlína a se vznikem samostatné obce Kostelec u Zlína?"
Celkový počet oprávněných osob (dále jen voličů) zapsaných v místní části ve výpisech ze seznamu voličů
1 534
Celkový počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky
932
Celkový počet platných hlasů
915
Celkový počet platných hlasů pro odpověď "ANO"
231
Celkový počet platných hlasů pro odpověď "NE"
677
Počet voličů, kteří neoznačili křížkem žádnou odpověď na otázku a zdrželi se tak hlasování
7
Výsledky hlasování (dle volební účasti)
PLATNOST MÍSTNÍHO REFERENDA
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % voličů
zapsaných v seznamech voličů. Počet voli-

čů, kterým byly vydány hlasovací lístky
a úřední obálky byl 932 z celkového počtu
1 534 voličů zapsaných v místní části ve
výpisech ze seznamu voličů, což je 60,76
% (volební účast). Místní referendum je
platné.
V místním referendu, v němž se
rozhoduje o oddělení části obce, je
rozhodnutí přijato, jestliže pro ně
hlasovala nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamu voličů,
v té části obce, která se má oddělit.
Celkový počet voličů zapsaných
v obci (místní části) ve výpisech ze
seznamu oprávněných osob byl 1
534. Celkový počet platných hlasů
pro odpověď "ANO" byl 231, což je
15,06 %. Rozhodnutí v místním
referendu
nebylo
přijato,
Kostelec zůstává součástí statutárního města Zlína.

KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ PŘÍLUKY MAJÍ TŘI NOVÉ ULICE
Ve zlínské místní části Příluky byly nově pojmenovány tři
ulice: Záhoří, Tínová a Náhorní.
Návrh na označení ulice Záhoří podal majitel pozemku
s tím, že komunikace je v kopci, za horou. Název Tínová je
odvozen od polohy ulice ve stínu kopce Lysá. Obě ulice se
nacházejí v katastrálním území Boněcko a navazují na ulici Mezní. Třetí ulice, Náhorní, navazuje na ulici Záhoří.
Stejně jako předcházející dvě vznikla jako přirozený důsledek nové výstavby v dané lokalitě.
■ 9. 9. 2009 BYLO ODDÁNO SEDM PÁRŮ
Ve středu 9. 9. 2009 uzavřelo ve Zlíně sňatek celkem sedm párů. Šest sňatků se uskutečnilo na Zámku Zlín Lešná, jeden sňatek byl církevní.
Tři devítky byly v letošním roce také v datu 19. 9. 2009
a 29. 9. 2009. O první termín projevilo zájem devatenáct
párů, z nichž tři měli sňatek církevní, o druhý termín nebyl
zájem žádný.
Z "magických" dat měli snoubenci ve Zlíně největší zájem
o termín 7. 7. 2007. V tento den proběhlo na území města
Zlína 34 sňatků. Ve dvou případech již zlínské matrikářky
obdržely oznámení od soudu, že manželství byla rozvedena.
V pátek 8. 8. 2008 uzavřelo ve Zlíně sňatek 8 párů a ve
čtvrtek 28. 8. 2008 se ve Zlíně uskutečnilo šest sňatků.
■ ZLÍN VYBRAL FIRMU PRO SYNCHRONIZACI KŘIŽOVATEK
Sladění tzv. zelené vlny na zlínských křižovatkách je
o krok dále. Zlínští radní schválili uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku.
"Ještě do konce října by řidiči při průjezdu Zlínem měli
pocítit změnu k lepšímu. Výsledkem synchronizace bude
plynulejší průjezd územím města. Předmětem oprávněné
kritiky byl především výjezd západním směrem z Prštného
do Malenovic, kde má koordinace světelné signalizace největší slabiny," řekl náměstek primátorky Miroslav Šenkýř
a dodal, že postupem času se coby problémová jeví i propustnost uzlu pod Jižními Svahy.
"Na místa, kde budou nutné také stavební úpravy křižovatek, se chceme zaměřit až v další fázi," upřesnil Šenkýř.
■ RADNICE PŘIJÍMÁ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Z důvodu nárůstu agresivních útoků na zaměstnance
magistrátu byla zlínská radnice nucena přijmout nová bezpečnostní opatření.
"Vstupy do sekretariátů paní primátorky, jejích náměstků a tajemnice budou opatřeny elektrickým zámkem a kamerou. U hlavního vstupu do radnice umístíme informační
kiosek," řekla tajemnice Magistrátu města Zlína Helena
Eidová.
Podle jejích slov zjednoduší umístění kiosku v samotné
vstupní hale radnice zároveň orientaci občanů po budově.
"Informátoři budou viditelnější a tím pádem i dostupnější,"
upozornila tajemnice. Obdobné opatření musela radnice zavést již před několika lety na sociálním odboru.
■ SILNICI V ULICI NERUDOVA ČEKÁ OPRAVA
Komunikace ve zlínské ulici Nerudova se dočká opravy
do konce letošního roku. Cena bude předmětem výběrového řízení, bude se však pohybovat v řádu milionů korun.
■ Z LORENCOVY ULICE
BUDE JEDNODUŠŠÍ VÝJEZD
Zástupci města připravují zjednodušení výjezdu z ulice
Lorencovy v samotném centru Zlína. "Ulice Lorencova je
jednosměrná a v současné době je možno z ní vyjet pouze
na třídu Tomáše Bati. Chystaná úprava se týká změny
umístění přechodu pro pěší přes Lorencovu," uvedl náměstek primátorky Miroslav Šenkýř a dodal, že po realizaci bude z tohoto směru umožněn přímý průjezd na ulici
Hlubokou.
"Opatřením sledujeme zvýšení bezpečnosti pro pěší,
zlepšení rozhledu pro řidiče vozidel vyjíždějících
z Lorencovy i průjezd směrem na Lazy a Lesní čtvrť," zdůraznil Šenkýř. Město za tyto práce zaplatí 325 tisíc korun.
■ PODHOŘÍ BUDE MÍT SVĚTELNÝ PŘECHOD PRO
CHODCE
Semafor by měl zvýšit bezpečnost při přecházení chodců
přes frekventovanou silnici I/49 ve Zlíně-Podhoří sídliště.
Zlínští radní již schválili výběr nejvhodnějšího dodavatele.
"Vítězná firma nabídla realizaci za částku zhruba 3,5 milionu korun. Z této ceny nám pokryjí 2,3 miliony korun dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury," upřesnil náměstek primátorky Miroslav Šenkýř.
■ NĚKTERÉ TELEFONNÍ AUTOMATY
VE MĚSTĚ KONČÍ
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání
sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se společnost
Telefónica O2 Czech Republic dle svých slov rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Firma ruší
nevyužívané VTA ve Zlíně-Malenovicích na ulicích Tyršova
731 a Nová 873, a dále přímo ve Zlíně v ulicích M. Knesla
4006 a Podvesná 717.
■ MATEŘSKÉ CENTRUM SE ZMĚNILO
NA MATEŘSKOU ŠKOLU
Záměr vytvořit dvě nové třídy mateřské školy v průběhu
dvou let a zároveň nízká návštěvnost Mateřského centra byly důvodem pro zrušení organizační složky Mateřské centrum ve Zlíně-Malenovicích. V bývalém Mateřském centru
byla zřízena jedna třída mateřské školy, kde si již od září
hraje 28 dětí. Další prostory si město ponechá pro otevření
druhé třídy, k němuž dojde v příštím roce. Podle slov náměstka primátorky Hynka Stesky provozují mateřská centra v jiných městech České republiky občanská sdružení,
která od města získají prostory zdarma. "Pokud bude mít do
budoucna některé občanské sdružení zájem ve Zlíně ma-

teřské centrum provozovat, budeme se snažit najít vyhovující prostory," konstatoval náměstek.
■ POŽADAVKY MÍSTNÍCH ČÁSTÍ DOSPÍVAJÍ K REALIZACI
První podněty Komisí místních částí statutárního města
Zlína na realizace požadavků občanů jsou uskutečňovány.
Obyvatelům daných lokalit postupně začínají sloužit nové
chodníky a opravené komunikace.
Jedná se například o opravy chodníků v Malenovicích
v ulici Tyršova, chodníku z ulice I. Veselkové na ulici Novou,
dále chodníku od ulice Šrámkova k zastávce MHD Pila či
chodníku v ulici J. Staši - tř. Svobody.
V místní části Louky se připravuje oprava chodníku
v ulici Chaloupky, v Prštném se opravuje chodník z ulice
Nadhumení na ulici Vinohrady. Město začalo připravovat
také úpravu točny v Jaroslavicích.
"Jen v Malenovicích budou tyto první opravy a rekonstrukce stát kolem 1,8 milionu korun, v Loukách to bude
přibližně půl milionu a v Prštném zhruba 350 tisíc korun,"
poznamenal náměstek primátorky Miroslav Šenkýř a dodal,
že město Zlín rozdělilo mezi jednotlivé místní části pro letošní rok cekem 25 milionů korun.
■ PRIMÁTORKA PŘEVZALA ZÁŠTITU
NAD NATÁČENÍM FILMU
Režisér Václav Kadrnka začal letos v létě realizovat filmový projekt Osmdesát dopisů přímo v živých kulisách
města Zlína. Děj filmu s autobiografickými prvky sleduje
pohnuté osudy rodiny, které do Anglie emigroval otec.
Matka se synem zůstala ve Zlíně a jediným komunikačním
mostem, jež nadále spojoval rodinu, byla pošta. Odtud název Osmdesát dopisů.
"Město Zlín prozatím poskytlo filmařům zejména technickou podporu. Sbor dobrovolných hasičů spolupracoval
při natáčení v Loukách a hasiči zapůjčili svou techniku také pro natáčení v Otrokovicích. Kromě toho město prominulo filmařům poplatky za zábor veřejných prostranství
v celkové výši cca 45 tisíc korun," uvedla primátorka Irena
Ondrová, která nad projektem převzala záštitu.
■ NEMOCNICE MÁ ZÁJEM O ZŘÍZENÍ NOVÉHO CENTRA
Krajská nemocnice Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně usiluje
o zřízení Centra kardiovaskulární péče. Podle vedení nemocnice jde o velmi důležitý krok pro celý Zlínský kraj.
"Pokud by zde takové centrum nebylo, pak bychom zůstali v kategorii ostatní kardiologické péče. To znamená, že
bychom zde při doslovném výkladu Věstníku Ministerstva
zdravotnictví České republiky nemohli dělat žádné akutní
výkony, například kardiostimulace nebo akutní léčbu srdečního infarktu. Pro Zlínský kraj by to byla samozřejmě
nepřijatelná situace," zdůraznil ředitel nemocnice Petr
Pšikal.
Celkové náklady na zřízení kardiovaskulárního centra
by podle Pšikala neměly přesáhnout částku 15 milionů korun. "Počítáme, že na případnou obnovu techniky a vybavení budeme moci využít dotační prostředky EU," dodal ředitel.
■ POPRVÉ DO ŠKOLKY ŠLO LETOS VE ZLÍNĚ
NA 750 DĚTÍ
Městu se podařilo uspokojit zájem téměř všech rodičů,
kteří chtěli umístit své děti do zlínských mateřských škol.
"Poté, co jsme operativně otevřeli dvě nové třídy a umožnili
od září předškolní vzdělání dalším 56 dětem, jsme vyšli rodičům maximálně vstříc," řekl náměstek primátorky Hynek
Steska a dodal, že pouze pět dětí nebylo do zlínských mateřských škol přijato. "Těchto pět dětí dosáhne věku tří let,
což je nejnižší věková hranice pro nástup do školky, až v roce 2010," poznamenal náměstek.
Podle jeho slov muselo město Zlín pro zřízení nových tříd
vyčlenit ze svého rozpočtu dva miliony korun. "Na přelomu
července a srpna již mohlo proběhnout druhé kolo přihlášek k předškolnímu vzdělávání dětí. Tentokrát do nově
otevřených tříd MŠ v Prštném - na odloučeném pracovišti
MŠ Louky a v Malenovicích, na Milíčově ulici," uvedl
Steska.
V září tak šlo poprvé do zlínských mateřských škol téměř
750 dětí.
■ O ZAVEDENÍ DORUČOVACÍ ADRESY POŽÁDALO
19 ZLÍŇANŮ
O zavedení adresy pro doručování písemností požádalo
za necelé dva měsíce devatenáct zlínských občanů. Vést
v evidenci obyvatel také údaj o adrese pro doručování písemností, která se liší od místa trvalého pobytu občana, je
možno od 1. července letošního roku.
O zavedení adresy pro doručování musí požádat občan
osobně a to na ohlašovně v místě trvalého pobytu, kde vyplní formulář "Hlášení adresy pro doručování" a předloží
svůj průkaz totožnosti. Ve Zlíně tak lze učinit na Magistrátu
města Zlína na pracovišti v Prštném, jež sídlí v ulici L.
Váchy.
■ ZLÍN REGISTRUJE
NÁRŮST POČTU NEMANŽELSKÝCH DĚTÍ
Z celkového počtu 259 dětí narozených ve Zlíně během
letošního července jich 76, tedy téměř 30 procent, přišlo na
svět coby nemanželské. Za prvních sedm měsíců letošního
roku se mimo manželství narodilo 415 dětí z 1596 novorozenců, což je 26 procent. Přitom ještě v roce 2004 to bylo
17,2 procenta všech dětí narozených ve Zlíně.
Je-li dítěte přivedeno na svět v rámci nesezdaného páru,
přináší to s sebou složitější administraci. Pokud má pár zájem, aby byl otec uveden v rodném listě dítěte, musí se matka i otec dostavit na matriku v místě trvalého pobytu matky k sepsání zápisu o určení rodičovství. Jestliže však tento
zápis provedou oba ještě před narozením dítěte, obdrží
kompletní rodný list již v porodnici. Jestliže návštěvu matriky odloží, dostane matka v porodnici rodný list svého dítěte bez jména otce.
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SPRÁVNÍ RADA
SOCIÁLNÍHO FONDU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína pro rok
2010 na:
1. podporu poskytování sociálních služeb především pro současné i bývalé
občany statutárního města Zlína,
2. primární podporu rodin především
současných občanů statutárního
města Zlína.
Dotace ze Sociálního fondu statutárního
města Zlína jsou poskytovány organizacím,
které nejsou prvotně založeny za účelem
zisku a jejich poslání spočívá mj. v sociálních aktivitách ve prospěch občanů statutárního města Zlína (příp. bývalých občanů
statutárního města Zlína). Oprávněnými
organizacemi jsou:
a) občanská sdružení,
b) organizační jednotky občanských sdružení,
c) obecně prospěšné společnosti,
d) církve a náboženské společnosti, svazy
církví a náboženských společností a evidované právnické osoby,
e) další právnické osoby.
Dotace ze Sociálního fondu statutárního
města Zlína nejsou určeny k řešení sociální situace jednotlivých občanů a těch potřeb či situací, jež mohou být řešeny prostřednictvím některé ze státních dávek.
Dotace ze Sociálního fondu na podporu poskytování sociálních služeb může být poskytnuta pouze těm žadatelům, kteří prokáží registraci dané sociální služby
stanovenou zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Primární podporou rodin současných občanů statutárního města Zlína se rozumí
aktivity spočívající např. v preventivních
akcích, vyhledávání ohrožených dětí, přednáškové činnosti, poradenství, klubové
činnosti aj.
Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci ze
Sociálního fondu statutárního města
Zlína na rok 2010 je v pátek 16. října
2009 do 14.00 hod.
Závazné nové formuláře žádosti o dotaci
a příslušné informace poskytne Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště, tř. T. Bati 3792, Ing.
Jana Ryšková, II. etáž, kancelář č. 229C,
tel. 577 630 802.
Vyplněné žádosti včetně požadovaných
příloh je nutno doručit osobně!
Žádosti budou posuzovány podle kritérií
daných Statutem Sociálního fondu statutárního města Zlína, jehož správní rada či
orgány statutárního města Zlína si vyhrazují právo na dodatečné změny podmínek
pro poskytnutí dotací a právo odmítnout
předložené žádosti. Na poskytování dotací
ze Sociálního fondu statutárního města
Zlína není právní nárok.
MUDr. Vladimír Řihák,
předseda správní rady Sociálního fondu
statutárního města Zlína
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Opravy kostela sv. Filipa a Jakuba pokračují
Nejrozsáhlejší opravou za 250 let právě prochází kostel sv. Filipa a Jakuba.
Nejviditelnější pro zlínskou veřejnost je oprava
střechy, ale současně probíhají práce na odvedení vlhkosti od venkovních stěn, na kůru byla obnovena podlaha, vyměněny lavice a zábradlí, opraveno je i schodiště na věž kostela,
sakristie a dokončeny byly opravy topného
systému, v Lurdské kapli již byly vyspraveny
omítky, opravena socha a kaple byla nově vymalována a na závěrečnou výmalbu po dokončení všech prací čeká interiér celého kostela.
Rozpočet na letošní stavební práce přesahuje osm milionů korun, z nichž 7,8 pokryjí
dotace statutárního města Zlína a 200 tisíc
dotace Zlínského kraje. O hospodárném
a účelném využití prostředků z veřejných

zdrojů se mohli přesvědčit ve dnech 17.
a 18. 9. všichni, kdo se účastnili procházky po
stopách starého Zlína v rámci programu
Podzimních jarmarků.
Kostel je jedna z nejstarších dochovaných
historických staveb Zlína. Připomíná nám, že
údolí Dřevnice obývají lidé už po staletí.
"Nedělních bohoslužeb se pravidelně účastní
něco přes 2 000 věřících, našich občanů.
Bohoslužby, zejména studentské, navštěvují
také studenti univerzity Tomáše Bati z celé republiky," vysvětluje důvod významné finanční
podpory od města náměstek primátorky
Miroslav Kašný. Současně upozorňuje, že kostel je památkově chráněný, a proto všechny
stavební práce musí probíhat v souladu s podmínkami památkové péče.
-red-

Štípu navštívili mlynáři z celého světa
Ve středu 2. září 2009 zavítali do Štípy majitelé větrných a vodních mlýnů z Evropy,
Severní Ameriky, Austrálie i Asie, kteří jsou
členy Mezinárodní molinologické společnosti
činné v oblasti mlynářství.
Téměř 50 mlynářů čtrnácti národností navštívilo ve Štípě zděný větrný mlýn holandského
typu ze 2. poloviny 19. století, který dnes patří manželům Procházkovým, potomkům původního majitele Kristiána Kováře.
Společnost pořádá každé čtyři roky týdenní
mezinárodní sympozium v jedné z členských
zemí. Tentokrát padl los na Českou republiku
a v rámci exkurzí zajímavých mlýnů na území
celé naší země také na Štípu.
Skupina nadšenců všech věkových kategorií
- nejstaršímu účastníku z Anglie bylo právě 83
let - si s obdivem prohlížela velmi dobře udržovaný větrný mlýn, jehož okolí nabídlo krásný
výhled do malebné krajiny.
Péče rodiny Procházkových o jednu z nejvýznamnějších technických památek na Zlínsku,
jejich srdečnost a pohostinnost, ještě umocnily pozitivní dojmy, které si mlynáři z návštěvy
našeho města odváželi.
Mgr. Ilona Steinerová

Den otevřených dveří v azylovém zařízení
"Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal."
T. Williams
Oblastní spolek Českého červeného kříže ve
Zlíně se zapojil do Týdne sociálních služeb
České republiky a otevřel své dveře všem, kdo
mají zájem seznámit se se službami Azylového
zařízení a nízkoprahového centra pro muže bez
přístřeší.
Den
otevřených
dveří
na
Hornomlýnské 3712, 3713 ve Zlíně proběhne
ve středu 7. října od 9 do15 hodin.
Zlínské azylové zařízení pro muže bez přístřeší nabízí pobytové služby na přechodnou
dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zařízení poskytuje především ubytování, zajištění hygieny, případně
stravy, výměnu a praní šatstva a poradenství.
Součástí nízkoprahového centra je i nocležna,
která mužům bez přístřeší zajišťuje možnost
jednorázového přenocování a provedení osobní
hygieny.
Zařízení v rámci poskytovaných služeb provozuje rovněž terénní činnost, zaměřenou na
vyhledávání a pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a to přímo v prostředí,
v němž se tyto osoby pohybují.
-red-

Foto: Hana Königová

RECITÁL BUDE OSLAVOU
VARHAN VE ŠTÍPĚ
Varhany v barokním kostele Narození Panny
Marie ve Štípě se po bezmála 120 letech představí ve své původní kráse a dokonalosti. V neděli 25. října se od 17.30 hodin uskuteční recitál jednoho z nejúspěšnějších českých
varhaníků současnosti Aleše Bárty. V rámci
oslavy úspěšného završení oprav výjimečného
historického nástroje zazní skladby Johanna
Sebastiana Bacha, Felixe MendelssohnaBartholdyho, Johannese Brahmse nebo Leoše
Janáčka.
Štípské varhany postavili v roce 1890
František Čapek a Max Zachistal z Křemže (nynější Rakousko) a zdejší nástroj patří k jejich
největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům. Stavbu varhan ve výši 5500 zlatých hradil tehdejší patron kostela hrabě František
Seilern.
Celková částka na současné restaurování
nástroje přesáhla 3,5 milionu korun. Na jeho
rekonstrukci se podílelo několik odborníků,
především pak Christian Wegscheider
z Drážďan a Dalibor Michek ze Studének
u Jihlavy.
Na obnovu nástroje se složili mnozí drobní
dárci, významným způsobem přispívalo už od
roku 2006 i statutární město Zlín. "Město Zlín
jen v letošním roce podpořilo restaurování
štípských varhan částkou 750 tisíc korun, další peníze přidělilo ministerstvo kultury, sponzoři, ale i drobní dárci a farníci," uvedl náměstek primátorky Miroslav Kašný.
"Velmi si štědrosti všech, kteří nás podporují, vážíme a srdečně všechny zveme na slavnostní koncert," doplnil místní farář P. František Sedláček.
Ing. Lubomír Hnilica

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám v tomto čísle magazínu připomněl jeden z projektů Prevence kriminality a to bezpečnostní stojany na kola. Tento projekt mohl být realizován
za přispění finanční dotace Ministerstva vnitra České republiky, odboru prevence kriminality a statutárního města Zlína.
Projekt Bezpečnostní stojany na kola se
začal úspěšně
realizovat v roce
2008. Městská policie Zlín se jím rozhodla vyjít vstříc potřebám občanů
a aktivně se podílet na potírání krádeží
jízdních kol, a přispívat tak k ochraně
majetku občanů. Po pečlivém zvážení
bylo vyhodnoceno, že nejoptimálnějším
řešením je instalace masivních odolných bezpečnostních stojanů.
Jízdní kolo je v nich zabezpečeno
uchycením za rám do kovového třmenu, který se uzamyká cylindrickou vložkou. Takto zabezpečené kolo je pro zloděje jen velmi obtížně zcizitelné, protože
kovový třmen a rám stojanu je vyroben
z masivní oceli a běžně dostupným nářadím nelze tuto překážku tak snadno
překonat. Výhodou těchto stojanů je
i jejich využitelnost, protože i v případě,

že cyklista nemá cylindrickou vložku,
může si své kolo zabezpečit obvyklým
způsobem.
Bezpečnostní stojany, v nichž se jízdní kolo zabezpečí uchycením rámu kola
pomocí zámku, jsou instalovány na
těchto místech: Krajská knihovna
Františka Bartoše, Lázně Zlín, tržiště
Pod kaštany, Okresní správa sociálního
zabezpečení, nám. Míru před radnicí,
koupaliště Zelené, basketbalová hala
Zelené, cukrárna Zlíňanka a Dino a I.
segment. Zámek není součástí stojanu,
ale je možné jej zakoupit na adrese
Městské policie Zlín, Santražiny 3312,
v Městském informačním a turistickém
středisku na nám. Míru 12 a v Lázních
Zlín.
Během letních měsíců bylo namontováno celkem 62 ks těchto bezpečnostních stojanů. Součástí projektu byla
i masivní kampaň formou informativního letáku, a to jak v médiích, tak i v do-

pravních prostředcích DSZO. Jejím cílem bylo upozornit všechny cyklisty,
aby v rámci ochrany svého vlastního
zdraví používali cyklistickou přilbu
a k zabezpečení jízdního kola používali
bezpečnostní stojany.
Tyto informativní letáky budou nadále využívány i v průběhu školního roku,
kdy na služebnu Městské policie Zlín
docházejí žáci základních škol. Žáci
strážníky navštěvují v rámci programu
Prevence kriminality, jehož součástí
jsou i témata zaměřená na bezpečnost
a plynulost silničního provozu.
Martin Janečka,
I. náměstek primátorky

Radnice apeluje:
NESPALUJTE ODPAD DOMA
Každý zná jistě situaci, kdy - procházeje v zimě městem - provází ho nepříjemný zápach a černý dým. To
zřejmě zas některý ze sousedů používá k topení v kamnech namísto uhlí či dřeva odpad. Pro několik málo
ušetřených korun vypouští do ovzduší mimořádně jedovaté látky, které ničí zdraví nejen lidí v okolí, ale také jeho vlastní.
Magistrát města Zlína se rozhodl na tuto nepříjemnou
skutečnost zaměřit a v rámci Evropských dní mobility
a Dne bez aut začal občanům distribuovat informační
leták Nespalujte odpad doma. Lidé se v něm mohou dočíst, jaké látky se spalováním odpadu dostávají do
ovzduší a jaké jsou jejich účinky na lidské zdraví.
Město Zlín sleduje kvalitu ovzduší měřením hlavních
znečišťujících látek a zájemci se z letáku dozvědí, kde
mohou tyto hodnoty sledovat a porovnávat. Vedle toho je
v uvedeném informačním materiálu zmíněno, jaký postih čeká ty občany, kteří doma namísto k tomu určeného paliva spalují v kotlích odpad. Zlínská radnice nehodlá problému nečinně přihlížet a rozhodla se
provinilce důsledně postihovat.
Magistrát by chtěl osvětou inspirovat občany k tomu,
aby nebyli lhostejní ke svému okolí a sami k sobě navzájem a uvědomovali si důsledky svého chování. Již
nelze nečinně přihlížet či dokonce aktivně přispívat ke
znečišťování životního prostředí.
Další připravovanou akcí, kterou Magistrát města
Zlína uvede ve spolupráci s centrem Veronika, je výstava zaměřená na problematiku znečišťování atmosféry.
Výstavu Prima klima mohou zájemci shlédnou od 5. do
23. října 2009 ve druhém patře budovy radnice na náměstí Míru. Pro širokou veřejnost zde bude připraveno
12 informačních tabulí s názorným vysvětlením procesů, které probíhají v atmosféře a s údaji o tom, jak je
člověk svým chováním ovlivňuje, včetně objasnění pojmu globálního oteplování.
-OŽPaZ-
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Dluhy Zlína patří
mezi nejnižší v ČR
Zadluženost Zlína byla již v roce 2006 šestá nejnižší v celé České republice. V té době činila zadluženost v porovnání s majetkem
města 6,91 procenta. Protože od té
doby Zlín své úvěry řádně splácel
a nové nečerpal, je zřejmé, že v době, kdy zastupitelstvo rozhodovalo
o přijetí nového úvěru, bylo jeho
postavení ještě lepší.
Výše dluhů, resp. dluhová služba
města, byla jedním z ukazatelů,
který zastupitelé zvažovali. V závěru roku 2008 byla dluhová služba Zlína 4,98 %, což je jedna
z nejnižších mezi statutárními
městy. Nutno podotknout, že podle
usnesení vlády nesměla dluhová
služba měst překročit 30 procent.
Zlín měl 4,98 %! (Na základě nového usnesení vlády se nyní sleduje
18 ukazatelů u všech obcí a jimi
zřízených příspěvkových organizací
- tzv. SIMU. V rámci těchto ukazatelů je nový ukazatel Dluhové služby, který má Zlín ve výši 3,97 %.
Dále je zde ukazatel Podíl cizích
zdrojů včetně výpomocí k celkovým
aktivům, který nesmí překročit 25
% a město Zlín má tento podíl ve
výši 4,19 %.).
Druhým aspektem, který zastupitelé před rozhodnutím o přijetí úvěru zvažovali, byl pokles cen stavebních prací. Letošní pokles cen
stavebních prací totiž zlevní nejednu investiční akci, kterou může město díky novému úvěru realizovat.
V neposlední řadě důležitou roli
hraje také jedna z podmínek přijatého úvěru, a to možnost předčasného splacení úvěru bez poplatku.
Znamená to, že jakmile na finančním trhu nastane příznivější situace, může město úvěr "přefinancovat", tedy výhodnějším úvěrem
zaplatí úvěr stávající, aniž by za
tento krok platilo poplatek či
sankci.
Záměr na přijetí úvěru schválilo
Zastupitelstvo města Zlína již na
svém zasedání v prosinci 2008.
V červnu letošního roku potom
schválilo uzavření smlouvy s Českou spořitelnou na úvěr v maximální výši 500 milionů korun s pevnou
úrokovou sazbou 6,47 % p.a., který
má být čerpaný v letech 2009 2011 a jehož splatnost je do patnácti let.
I při čerpání tohoto úvěrového
rámce se bude moci město Zlín
pyšnit v porovnání s ostatními
městy a obcemi velmi nízkou zadlužeností.
Martin Janečka,
I. náměstek primátorky
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PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2008 - III. část - příjmy
Vážení občané,
v tomto pokračování navážeme na první část
přehledu o příjmech statutárního města Zlína za
rok 2008 a podíváme se na další druhy příjmů,
a to nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté
dotace.
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek
primátorky

Tab. č. 1 - Vývoj nedaňových příjmů rozpočtu v jednotlivých letech
v tis. Kč
Tř. Název
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2005
2006
2007
2008
1. Příjmy z vlastní činnosti
a odvody přebytků
184 964
183 778
199 181
211 900
v tom: Příjmy z vlastní činnosti
78 291
74 643
76 975
76 958
Odvody přeb. org. s přím. vztahem
4
1 715
2 843
2 000
Příjmy z pronájmu majetku
101 326
100 744
105 414
120 831
Příjmy z úroků a realiz. fin. majetku
5 343
6 676
13 949
12 111
2. Přijaté sankční platby a vratky transferů
17 778
8 624
12 218
11 774
3. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
a ostatní nedaňové příjmy
14 128
14 492
13 775
198 106
4. Přijaté splátky půjček
11 346
11 346
10 578
9 165
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
228 215
218 240
235 752
430 945
Příjmy z vlastní činnosti zahrnují např. příjmy za služby spojené s nájemným v rámci bytového hospodářství, z těžby dřeva, vodné a stočné, za inzerci v Magazínu Zlín apod. Odvod přebytku organizací s přímým vztahem představuje od roku 2007 odvod prostředků z odpisů příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná. Přijaté sankční platby a vratky transferů vždy představovaly
vyvážený zdroj příjmů, sankční platby jsou tvořeny zejména pokutami porušení obecních vyhlášek
i za porušování obecně závazných právních norem v případě přenesené správní působnosti, významnou položku představuje výběr pokut za dopravní přestupky. Velmi významným jednorázovým
příjmem v roce 2008 v oblasti příjmů z prodeje nekapitálového je částka 180 mil. Kč, kterou město získalo v rámci transakcí vedoucích k revitalizaci bývalého průmyslového areálu Svitu, a. s. (stejná částka je zahrnuta i ve výdajích). Ostatní nedaňové příjmy byly tvořeny zejména přijatým pojistným plněním a přijatými neinvestičními dary. Přijaté splátky půjček jsou tvořeny splátkami
půjček poskytnutých v dřívějších letech z Fondu rozvoje bydlení.
Tab. č. 2 - Vývoj kapitálových příjmů rozpočtu v jednotlivých letech
v tis. Kč
Tř. Název
Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost
2005
2006
2007
2008
1. Příjmy z prodeje pozemků
17 432
43 437
106 518
25 432
2. Příjmy z prod. ost. nemovitostí a jejich částí 84 807
44 384
50 924
62 604
3. Příjmy z prodeje ost. hmotného inv. majetku 9 039
56
193
211
4. Přijaté dary a příspěvky na investice
7 658
453
176
45
5. Příjmy z prodeje akcií
150 000
4
0
4
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
268 936
88 334
157 811
88 296
Kapitálové příjmy ve srovnávaných letech neustále kolísají. V roce 2005 se o výrazný nárůst výše
kapitálových příjmů zasadil příjem ze snížení základního kapitálu obchodní společnosti TEPLO
Zlín, a. s. ve výši 150 mil. Kč. V roce 2007 byl zaznamenán velký nárůst příjmů z prodeje pozemků a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí zahrnuje jak prodeje bytových jednotek z bytového fondu města občanům města Zlína, tak i prodej ostatních nemovitostí. Významným příjmem v této oblasti v roce 2008 byl prodej budovy dříve
využívané útvary Magistrátu města Zlína na Hluboké ulici Policii České republiky.
Tab. č. 3 - Vývoj přijatých dotací v jednotlivých letech
Tř. Název
Skutečnost Skutečnost
2005
2006
1. Běžné přijaté dotace
198 533
207 426
2. Kapitálové přijaté dotace
35 326
114 274
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE
233 859
321 700

v tis. Kč
Skutečnost Skutečnost
2007
2008
290 409
308 420
35 213
72 726
325 622
381 146

Běžné dotace přijímá město v největší míře ze státního rozpočtu, a to zejména prostřednictvím
Krajského úřadu Zlínského kraje. Tyto dotace, nejsou-li v příslušném roce vyčerpány, podléhají finančnímu vypořádání za daný rok, což znamená, že nevyčerpaný zůstatek se vrací zpět do státního rozpočtu, případně do rozpočtu kraje.
Nejvýznamnější neinvestiční přijaté dotace
v tis. Kč
dotace min. práce a soc. věcí na příspěvky na péči dle zák. č. 108/2006 Sb.
177 043
dotace na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah)
63 999
dotace min. práce a soc. věcí na dávky pomoci v hmotné nouzi
35 516
dotace na školství (souhrnný dotační vztah)
11 429
dotace min. životního prostředí pro ZOO Zlín a zámek Lešná
2 662
dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
2 235
dotace min. financí na sociální služby
1 979
dotace min. kultury pro MDZ na program podpory profesionálních divadel
1 830
Nejvýznamnější investiční přijaté dotace
v tis.Kč
dotace min. zemědělství na kanalizaci Podhoří
20 000
dotace min. financí na chodník Štípa - Větřák
9 500
dotace min. financí na prodloužení komunikace v Průmyslové zóně
8 000
dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Prštné - Louky
4 623
dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Zlín východ - západ, 3. etapa
4 270
V příštím vydání Magazínu Zlín si podrobněji rozebereme výdaje statutárního města Zlína v roce
2008.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

LESNÍ HŘBITOV V DUCHU MOTTA TOMÁŠE BATI
S blížícím se
podzimem přichází
období
Svátku zesnulých. Je to doba,
kdy si všichni
vzpomeneme na
své blízké a přicházíme na místa jejich odpočinku. Je tomu tak i ve Zlíně, kde se
nachází Lesní hřbitov pod správou
Pohřebnictví Zlín, který každoročně
v době Dušiček navštěvují tisíce návštěvníků.
Po celou dobu své existence se Lesní
hřbitov drží motta Tomáše Bati:
"Zvykli jsme si pohlížet na hřbitov, jako na místo, kam je nutno chodit naříkat. Avšak hřbitov má, jako všechno na
světě, sloužit k životu. Proto má být takový, aby nestrašil, aby jej mohli navštěvovat živí v klidu a radosti."
Důkazem toho jsou investice města
Zlína do Lesního hřbitova. V posledních
letech byly vybudovány zpevněné asfaltové komunikace, nové osvětlení, které
přispěly k možnosti využívat Lesní

hřbitov také jako lesopark k příjemným
procházkám.
Jednou z největších investic bylo vybudování oplocení Lesního hřbitova
a zároveň jeho využití pro kolumbárium. Podařilo se naplnit v jedné akci
dva účely. Při vstupu na hřbitov se tak
podařilo vytvořit oplocení ve stylu baťovy architektury a zároveň byla nabídnuta možnost nového typu ukládání
zpopelněných ostatků. Stavba byla
v roce 2007 oceněna cenou Antonína
Wiehla od spolku Svatobor.
Došlo také ke zpřístupnění další části areálu hřbitova, který do té doby byl
jen plochou lesa.
V letošním roce došlo k rekonstrukci
židovské části hřbitova, kterou slavnostně otevřel vrchní rabín židovské
obce v ČR Karel Sidon. Dalším počinem
byla úprava pohřebiště obětí druhé světové války.
Lesní hřbitov je jedinečný svým
umístěním v lese. Z toho vyplývá i náročnost údržby hřbitova, které si občané
možná
ani
nepovšimnou.
Nejnáročnější a nejnákladnější z nich je
údržba porostu.

Společnost
Pohřebnictví
Zlín s přispěním
města
Zlína má do
budoucna několik záměrů:
• vybudovaní nové vsypové loučky
• druhá etapa výstavby
zdi s kolumbáriem
• rozšíření
parkovacích míst v okolí Lesního hřbitova
• obnova břízové aleje
Město Zlín prostřednictvím Pohřebnictví Zlín provozuje a stará se
i o ostatní městské hřbitovy. Investuje
do rekonstrukcí oplocení, výstavby
centrálních komunikací a do dalších
důležitých akcí, které zvyšují a zkvalitňují služby ke spokojenosti všech návštěvníků hřbitovů.
Miroslava Strnadlová,
jednatelka společnosti Pohřebnictví Zlín

Stopy času v hledáčku Bohumila Kabourka
Více než desítku fotoalb estetické
a dokumentární hodnoty uchovává
pro budoucí generace (nejen fotografů) rodina Kabourkových ve
Zlíně. Originální, trefně komentované záběry jsou výpovědí o nevšední osobnosti fotoreportéra, novináře a fotografa Bohumila
Kabourka (1928-1999) a současně
i autentickým svědectvím o době,
v níž Bohumil žil a "mačkal
spoušť". Ve službách novinové žurnalistiky dokumentoval na profesionální úrovni i každodenní život na

Zlínsku. Do Naší pravdy, kde řídil
rubriku sportu, psal reportáže
"z terénu", předsedal pobočce
Svazu novinářů, staral se o fotoamatéry. Byl dobrým kolegou a spolehlivým kamarádem, který se vždy
zastal slabšího. Krátce působil
v závodních novinách Tep a v brněnské Rovnosti, přispíval do řady
časopisů. Těžce se vyrovnával se
ztrátou ideálů po roce 1968, kdy
byl normalizátory od své profese
odstaven. Časem pak zakotvil ve
Svazu českých fotografů, kde se
stal předsedou, tajemníkem a posléze
vedoucím Institutu
výtvarné fotografie.
Přednášel, byl zván
do porot.
Bohumil Kabourek byl všestrannou
osobností renesančního typu. Jako
zkušený profesionál
dokonale
ovládal
techniku
záběru,
který v terénu vždy
pořizoval "z ruky".
Jeho fotky zachycují
místa, která ve Zlíně
už nenajdete. Psával
i scénáře pro zpravodajství
televize
Ostrava, šéfoval večerníku vydávanému ke zlínským filmovým festivalům.

V dubnu 1970 mu byl udělen mezinárodní titul ESFIAP za zásluhy
o rozvoj fotografie. Byl oceněn na
mnoha mezinárodních soutěžích.
Vše, co v tvůrčí oblasti fotografie
Bohumil Kabourek tak dobře uměl,
rád předával jiným. Skoro čtyři roky vedl k profesionalitě učně zlínského družstva Fotografia. Jeho
vlastní poradenská činnost obsáhla
deset okresů a jím poskytované
služby na Poradenských dnech šly
do tisíců. Dvanáct let organizoval
a řídil jarní kursy fotografování pionýrů a mládeže, což mu bylo jako
"pravičákovi" tolerováno. Potřebovali ho.
Do posledního z Kabourkových
fotoalb byl vložen originál dopisu
okresního ředitelství Policie ČR ve
Zlíně s datem 22. března 1995.
"Věc: Persekuce z let 1969 -1971,
podání vysvětlení dle §..."
Jestli tam Bohumil tenkrát šel,
ví jen jeho žena, která se k minulosti už nechce vracet. Na posledním záběru ze schůze "obrozeného"
kolektivu zlínských novinářů sedí
Bohumil s hlavou v dlaních. Pod
snímkem čtu tato jeho slova:
"Takhle mne vyfotili, když jsem
poprvé a naposled přišel na první
schůzi novinářů po roce 1989.
Nechtěl jsem nic vidět, slyšet ani
mluvit. Bylo mi z nich, kteří o mně
v minulých letech psali všelijak,
špatně..."
Ludmila Hyblerová
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Nízkoprahová zařízení
nabízí pomoc,
podporu i zábavu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(NZDM) je chráněným místem, kde mohou
mladí lidé nejen najít podporu a odbornou
pomoc, ale také zábavu a bezpečný prostor
pro vlastní aktivity. Pro pobyt v zařízení není potřeba registrace nebo zaplacená vstupenka. Stačí jen přijít a prožít svůj čas ve
společnosti vrstevníků.
NZDM je sociální službou podle zákona
O sociálních službách, jejím cílem je minimalizovat možná rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit
problémy.
NZDM poskytuje své služby zdarma.
Ministerstvo práce a sociálních věcí hradí poskytovatelům sotva 50 % nákladů. Zbytek si
musí poskytovatel sehnat sám. V našem městě pomáhá organizacím s úhradou nákladů
ještě Sociální fond a Fond mládeže a tělovýchovy.
Ve Zlíně poskytují služby NZDM dvě organizace. Unie Kompas a Salesiánský klub mládeže Zlín. Obě organizace mezi sebou dobře spolupracují a doplňují se ve svých nabídkách.
Unie Kompas poskytuje služby NZDM na
dvou pracovištích. Pro mladší 14 let v ulici Pod
Stráněmi a pro starší 14 let v Divadelní ulici.
Poslání definuje Přijď k nám, pokud: prožíváš
jakékoliv těžkosti v životě (s rodiči, s kamarády,
ve škole...), pokud si nevíš rady s jakoukoliv životní situací (průšvih ve škole, někdo tobě nebo
někomu blízkému ubližuje...), pokud máš pocit,
že ti nikdo nerozumí, a potřebuješ "spřízněnou
duši", která tě vyslechne, pokud chceš se seberealizovat a nebo nemáš kde trávit volný čas
(doma je nuda, kroužky jsou pruda) a nechceš
zůstávat na ulici. Rozhodně však do Téčka můžeš přijít i jen tak, "ze zvědavosti".
Cílem je:
1. podpořit tě ve zvládání obtížných životních situací
2. pomoci ti najít své místo mezi vrstevníky
a v místní komunitě
poskytnout ti psychickou, fyzickou, právní
a sociální ochranu během tvého pobytu
v Téčku
3. dát ti prostor a podmínky pro realizaci
tvých osobních aktivit
4. zvýšit tvé sociální schopnosti a dovednosti, tedy ukázat ti, jak se lépe "poprat se životem"
Salesiánský klub mládeže Zlín poskytuje
služby NZDM na Jižních Svazích pod novým
kostelem na Okružní ulici. Má poslání: aktivně
posilovat schopnost mladých lidí porozumět sami sobě, situaci, ve které žijí, posílit dovednost
uplatnit se ve společnosti a navázat zdravý mezilidský vztah. Prostředkem je vytvoření bezpečného prostředí s nabídkou zajímavých aktivit
uprostřed skupiny vrstevníků, kontakt s dospělými vzory a dobrovolníky. Klub nabízí odborné
poradenství a pomoc v obtížných životních situacích podle osobních potřeb klienta.
Cíle:
1. Posílit sociální kompetence mladých lidí
2. Odvést mladé lidi od nežádoucího chování.
3. Umožnit mladým lidem porozumět obtížně prožívané situaci, ve které se nacházejí.
4. Poskytnout ambulantní pomoci mladým
lidem v krizové situaci.
Petr Kopřiva
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Zlín si připomene události
LISTOPADU 1989
K připomenutí 20. výročí událostí 17. listopadu ve Zlíně připravilo statutární
město Zlín spolu s Muzeem jihovýchodní Moravy a Alternativou - kulturním institutem Zlín - komplexní kulturní, společenský a vzpomínkový projekt, který zahájí ve čtvrtek 29. října 2009 v Alternativě vernisáž výstavy s názvem "Jak padaly dračí hlavy. Dvacet let od listopadu 1989".
Výstavu odborně připravila Mgr.
Hana Kuslová z Muzea jihovýchodní
Moravy. Výstava bude přístupná v prostorách Alternativy (Kolektivní dům,
přízemí) ve všední den od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, v sobotu pak
od 10 do 16 hodin a potrvá do 24. listopadu 2009.
Na vernisáži bude veřejnosti poprvé
představena
vzpomínková
kniha
Františka Bobáka Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně,
kterou vydalo Muzeum jihovýchodní
Moravy v edici Acta Muzealia.
Publikace bude v prodeji za 99 korun
v Alternativě po dobu trvání výstavy
a v muzeu na zlínském zámku.
Výstava v prostorách Alternativy bude po celou dobu svého trvání místem
živého setkávání. Statutární město Zlín
si dalo za cíl připomenout zlínské veřejnosti nejen samotné dění, ale také jeho
celorepublikový kontext a společenský
rozměr. To bude úkolem tří besed.
Výjimečným momentem listopadu
1989 bylo mezigenerační setkání a porozumění. Tento mimořádný rys tehdejších událostí byl klíčem pro výběr
hostů besed, které se budou orientovat

na tři tematické okruhy: role divadla,
role Občanského fóra, role studentů
a škol.
Dění v divadle připomenou ve středu
4. 11. Ivan Kalina, tehdejší ředitel
Divadla pracujících, herci Luděk
Randár a Rostislav Marek. Na události
ve zlínském Občanském fóru budou
ve středu 11. 11. vzpomínat Karel
Pavlištík, Bedřich Koutný, Michal
Preininger, Stanislav Devátý, Jiří
Bartoš a Miroslav Zikmund. A mezi
studenty se posluchači besedy vydají
ve čtvrtek 19. 11. s hosty Jiřím Devátem, Bohumilem Galáskem a Věrou
Honajzrovou. Začátky besed budou
vždy od 10 hodin pro školy a od 17 hodin pro veřejnost. Hosté besed budou
nejen vzpomínat, ale také odpovídat na
dotazy z publika. Muzeum jihovýchodní Moravy bude besedy dokumentovat
pro své studijní potřeby.
Statutární město Zlín se tímto projektem zařadilo mezi řadu českých
a moravských měst, které si mezník,
jímž 17. listopad 1989 v naší moderní
historii bezpochyby byl, důstojně připomínají.
Mgr. Kateřina Pešatová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Usnesením státní volební komise ze
dne 10. září 2009 k nálezu Ústavního
soudu bylo uloženo všem volebním orgánům neprodleně ukončit plnění
úkolů vyplývajících z harmonogramu
pro přípravu voleb do Poslanecké sně-

movny, které se měly konat na základě
rozhodnutí prezidenta republiky ve
dnech 9. a 10. října 2009.
Všem, kteří se doposud na přípravě
voleb podíleli, děkujeme za spolupráci.
Odbor kanceláře primátora

Veřejná setkání občanů se členy Rady města Zlína
5. 10. v 18 hodin
Vršava, pohostinství na Vršavě,
Mgr. Karel Jankovič

2. 11. v 18 hodin
Mladcová, Klub zahrádkářů,
MUDr. Vladimír Řihák

HISTORIE

ZLÍNSKÝ ULIČNÍK - XXI. století, návrat k přírodě
Sametová revoluce konečně osvobodila
postupně i nároží našich ulic. Vraceli jsme
se, někdy i s rozpaky, k původním odůvodněným názvům a ještě na sklonku XX. století jsme se zbavovali neblahých upomínek
na půlstoletou komunistickou minulost.
Tehdy byla jediným měřítkem ideologie
a stvrzení vlastní neotřesitelné "stranovlády".
Na radnici začala neprodleně a naplno
pracovat Komise pro názvosloví a místní
orientaci. Díky stanoveným zásadám by
opravdu již nemělo docházet k nedávným
názvoslovným zhovadilostem. V průběhu
jediného století, totiž toho dvacátého, se
jich nahromadilo více než dost. Prožili jsme
řadu historických zvratů a to se náležitě
projevilo v životě státu a města a zřetelně to
bylo vidět i na našich nárožích.
Spolu se vznikem ČSR v říjnu 1918 zmizelo i 300leté mocnářství a s ním i všude se
vyskytující Franz Josef I. Ve Zlíně nám ho
připomínala původní měšťanská škola,
dnes knihovna, v samém centru města.
Současně se však se vznikem republiky
projevil i v místopise vděčný vlastenecký
prvek a s ním i jména těch, kteří se o naši
svobodu skutečně zasloužili: T. G.
Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika.
O 20 let později to však již nebyla pravda. Přišla okupace a s ní nová historická
zdůvodnění. Naštěstí národní okupantská
potupa ve Zlíně nedospěla až k tomu, že by
obyvatelé tehdy narychlo překřtěného náměstí byli nuceni žít na adrese se jménem
nacistického zločince. Což se bohužel stalo
v řadě jiných českých měst.
Osvobození v květnu 1945 zbavilo okovů
i naše nároží, ale ne nadlouho. Bolševická
umírněnost skončila únorovým pučem
o necelé tři roky později a od té doby byla
naše samostatnost z roku 1918 považová-

na za dílo Velké Ruské revoluce. A skuteční stratégové národního probuzení a svobody zmizeli v propadlišti dějin. A tento historický veletoč trval téměř půlstoletí.
Listopad roku 1989 nás vrátil do demokratického reálu. Naštěstí. Kdopak by dnes
chtěl pobývat na adrese společně se
Stalinem, Leninem, Lidovými milicemi či
estébáky? Těch nyjících nad tehdejšími
"skvělými časy" jsou již opravdu jen zbytky.
Nová názvoslovná orientace má své reálné zdůvodnění. Příroda se většinou nedá
změnit. Osobní adresář ano. Vždyť to první
v řadě při jakémkoli historickém závanu
odnesli především naši osvoboditelé. T. G.
Masaryk se svými spolubojovníky a vlastenci mizeli a opakovaně se vraceli nejméně šestkrát. Podobně i T. Baťa.
V tomto směru byla učiněna pouze jediná výjimka. A to po právu. Při rozhodování
o orientaci v bývalém baťovském areálu bylo prosazeno, aby zdejší rozsáhlá komunikační síť mezi továrními budovami byla zasvěcena jeho tvůrcům: J. A. Baťovi, F.
Hlavničkovi, F. Malotovi a H. Vavrečkovi. F.
L. Gahurovi patří nadjezd až k Baťově vile
a pilotovi J. Broučkovi obslužná komunikace podél železniční trati na Podvesné až
do míst původního zlínského letiště. V rámci areálu je zachován charakter desítkových číselných řad budov a to ve směru sever-jih: desátá, dvacátá, šedesátá,
sedmdesátá a devadesátá.
Uplatněním této názvoslovné orientace
získala příroda v naší komunikační síti naprostou převahu. No řekněte: Vinohrady,
Chmelnice, Včelín, ale i Modřínová,
Slunečná či Sýkorka. Máme však i Pohádkovou či Skautskou, Sokolskou či Cyklistickou.
Dosti často se ocitáme nad, pod, u, ve, k
či za (Nad Březinkou, Na výsluní, Pod

Rozhlednou, U Trojáku, V Úvozu,
K Majáku, Za školou...). Více než 20x se také můžeme zabývat různorodou lidskou
činností: Filmová, Divadelní, Školní, ale
i konkrétním řemeslem: Cihlářská,
Mlýnská,
Hrnčířská,
Ševcovská
či
Zahradnická. Některé další názvy nám přibližují podobu té které ulice: Krátká,
Dlouhá, Vysoká, Hluboká; barvu zvýrazňuje Růžová.
Jindy nás správně nasměrují Březnická,
Holešovská nebo K Jaroslavicím. A také je
zde zastoupeno národnostní cítění: Česká,
Moravská, Slezská či Slovenská.
Se stoletým historickým nadhledem můžeme rekapitulovat, že se v našem "uličníku" objevilo celkem devět cizinců, ale akceptovatelní by zůstali pouze tři: W. Wilson,
W. A. Mozart a M. Gorkij. Ale i oni časem
zmizeli. Podobně dopadli i někteří naši zasloužilí občané: M. Kašpárek, H. Vojáček či
politici: A. Švehla, V. Klofáč, ale také atlet
století, který začal svou slavnou sportovní
dráhu v našem městě: E. Zátopek. Naproti
tomu v Malenovicích přežil z dob totality
komunistický novinář a politik J. Šverma.
Mezi významnými osobnostmi, které prošly v rámci názvů zlínských ulic řešetem
dějin, se dnes můžeme bohudík setkat
s oběma prvními československými prezidenty, s dalšími třemi našimi významnými
politiky, se dvěma zasloužilými zlínskými
starosty, deseti odbojáři či národními mučedníky, se třemi excelentními architekty
a sedmnácti národními buditeli - spisovateli, básníky, národopisci i výtvarnými
umělci.
Tato třetí část uzavírá základní orientaci
ve zlínském komunikačním silničním
systému se zdůrazněním jeho zeleného
a květnatého místopisu. Buďme na něj
pyšni.
Ing. Jan Lamper

TÝDEN KNIHOVEN 2009
Letos v říjnu se již po třinácté objeví v českých knihovnách, ale i v tisku, rozhlase
a v televizi heslo Týden knihoven. V prvním říjnovém týdnu probíhá celorepubliková
kampaň Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR zvoucí širokou veřejnost do
knihoven, které se postupně mění na informační instituce vybavené moderní technikou a současně zůstávají místem klidného studia, společných setkání, literárních a hudebních pořadů i vzdělávacích kurzů.
K Týdnu knihoven, který letos probíhá od
5. do 9. října, se připojuje i Krajská knihovna Františka Bartoše a nabízí zajímavý program.
Ve středu 7. října proběhne v Ústřední
knihovně tradiční večerní prohlídka Po setmění v knihovně, tentokrát mezi hvězdami, inspirovaná Mezinárodním rokem astronomie 2009. Příchozí se mohou těšit na
tématicky zaměřené scénky, kvízy, hádanky,
výstavky zajímavých dokumentů a připravena jsou i další překvapení. Program zajistí
nově sestavený Amatérský soubor profesionálních knihovníků a přizvaní hosté, v průběhu celého večera nebude chybět ani hudební doprovod. Pořad bude zahájen v 19
hodin v hudebním oddělení. Program je finančně podpořen dotací Kulturního fondu
města Zlína.

Dětem, které v Týdnu knihoven přijdou do
oddělení pro děti Ústřední knihovny, jsou
určeny pořady pod společným názvem I já
mám knihu svého srdce, v nichž mohou
svým kamarádům a spolužákům představit
knihu, kterou mají nejraději, a ti odvážní z ní
mohou také předčítat. Ve čtvrtek 8. října vystoupí v oddělení pro děti známá ilustrátorka Renáta Fučíková s besedou na téma Jan
Ámos Komenský.
Obvodní knihovna Jižní Svahy připravila
informační besedy pro děti z prvního stupně
ZŠ, výstavku fotografií z letošních úspěšných programů pro děti a výstavku keramických strašidel z dílny ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Knihovní strašidlo očima dětí. V této základní umělecké škole bude instalována výstavka knih s výtvarnou tématikou z fondu
obvodní knihovny.

V obvodních knihovnách v Malenovicích
a Dílech se uskuteční besedy pro děti z mateřských a základních škol na téma Kniha
mého srdce.
Přesné termíny a aktuální informace o akcích Týdne knihoven i dalších programech
krajské knihovny jsou zveřejněny na webu
www.kfbz.cz.
Informace o projektu Týden knihoven jsou
na
adrese
http://skip.nkp.cz/akcTyden09.htm.
RNDr. Helena Šimová
a Pavla Gajdošíková,
Krajská knihovna Františka Bartoše
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI STARŠÍ DEVADESÁTI LET– ŘÍJEN 2009
Tomáštíková Marie
Valihrachová Marie
Šimková Alžběta
Starobová Vlasta
Fišerová Ludmila
Honelová Marie
Marková Antonie
Basistová Ludmila
Hrdličková Alžběta
Vajgarová Marie
Handlová Božena
Jurek Jaroslav
Novotná Františka
Novák Karel
Cihlářová Vlasta
Pospíšilová Jaromíra
Máčala František
Pencová Leopoldina
Václavík Bohuslav
Tomíčková Vlasta
Bartková Anna

SŇATKY - SRPEN 2009
1. srpna
Lukáš Kuba, Veronika Lásková (Zlín, Zlín)
Petr Šošolík, Veronika Machalová (Zlín, Zlín)
Marek Malinka, Martina Cholastová (Zlín, Zlín)
8. srpna
Ondřej Holčák, Dagmar Pytlová (Zlín, Zlín)
David Olexa, Kristýna Svobodová (Zlín, Zlín)
Leoš Kovářík, Jana Krásová (Zlín, Zlín)
Josef Plášek, Veronika Skřivánková (Zlín, Fryšták)
Roman Běhal, Andrea Garguláková
(Zlín, Želechovice nad Dřevnicí)
Zlatá svatba: manželé Věra a Jiří Filipcovi (Zlín)
29. srpna
Martin Studnička, Zuzana Buroňová (Brno, Zlín)
Petr Štěpánek, Veronika Derková (Zlín, Zlín)
Petr Helísek, Irena Kopalová (Zlín, Zlín)
Ivan Čapka, Veronika Sárová (Zlín, Zlín)

RUSKO – ZEMĚ PLNÁ PŘEKVAPENÍ
Cestovatel, fotograf a spisovatel Leoš Šimánek uvede 10. 10 velkoplošnou panoramatickou live-diashow se šesti projektory s tématem
Rusko - země plná překvapení. Projekce se koná od 18 hodin v aule - Akademia centra
Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Předprodej
vstupenek v informačním středisku a videopůjčovně Velké kino.
Kontakt: www.leossimanek.cz

Říjen 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
- informace o ubytování, stravování, o možnostech výletů do okolí
a o aktuálních kulturních akcích
- propagační předměty, tištěné materiály, Magazín Zlín, letáky, brožury, pohlednice, publikace a mapy
- prodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve Zlíně a okolí, prodej
vstupenek do Filharmonie Bohuslava Martinů
- možnost využití internetu a faxu
- agenda ztrát a nálezů
- vydávání rybářských lístků
- vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy
v rámci projektu CzechPOINT

KINA
Rezervace vstupenek:
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin
Multikino GOLDEN APPLE CINEMA, VELKÉ KINO a KINO KVĚTEN
na měsíc říjen připravují:
Od 1. 10.
ULOVIT MILIARDÁŘE
ČR - 2008 - 95 minut - (0) - Bioscop - drzá komedie
Po teenagerovském snímku Gympl přichází Tomáš Vorel s filmem, který se dotýká aktuálních témat - médií, lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní spojených politických tlaků.
Hrají: T. Matonoha, E. Janečková, J. Mádl, K. Sedláková, M. Etzler,
M. Šteindler, J. Carda, D. Vávra, T. Vorel jr., B. Polívka
Režie: Tomáš Vorel
Od 8.10.
ROZERVANÁ OBJETÍ
Španělsko - 2009 - 128 minut - titulky - (12) - HCE - drama/thriller
Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí vážné autonehody, při níž
ztratil nejen zrak, ale i ženu svého života, Lenu. Tento muž má dvě
jména. První je Harry Caine - pseudonym, jenž používá pro literární
tvorbu. Druhé je Mateo Blanco - jeho skutečné jméno, jímž se podepisuje pod filmy, které natáčí. Po nehodě se Mateo stává Harrym.
Vzhledem k tomu, že už nemůže režírovat filmy, nechá Matea umřít se
ženou, kterou miloval.
Hrají: Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez
Režie: Pedro Almodóvar
NÁHRADNÍCI
USA - 2009 - 104 minut - titulky - (12) - Falcon - akční/sci-fi/thriller
Lidé žijí své životy v ústraní, v bezpečí svých domovů, prostřednictvím
robotických náhradníků - sexy a naprosto dokonalých mechanických
zpodobnění jich samotných. Jde o ideální svět, v němž neexistují zločin, bolest, strach a následky...
Hrají: Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, Boris Kodjoe
Režie: Jonathan Mostow
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
ČR - 2009 - 105 minut - (0) - Bontonfilm - historický/dobrodružný
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů přichází jeden
z nejúspěšnějších a nejzábavnějších režisérů současnosti Karel Janák
s dobrodružnou komedií pro celou rodinu zasazenou do středověku.
I když se jedná o dobrodružný příběh, skrývá v sobě i humor, nadsázku a romantiku. Pravé historické reálie v tomto filmu ale nehledejte.
Čeká vás totiž výprava do tak trochu jiného středověku...
Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek,
Martin Písařík, Ota Jirák
Režie: Karel Janák
MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE...
ČR - 2009 - 100 minut - (0) - Cinemart - dokumentární
Miloš Forman tentokrát jinak. Film o snech, plánech a o umění vyprávět příběhy filmem.
Přestože o Miloši Formanovi již bylo natočeno několik dokumentů, je
to téma, jehož pramen jen tak nevyschne, téma vzrušující a inspirativní. Tím spíš, že za posledních 15 let došlo v jeho soukromém životě
k velkým změnám, a i jeho profesní kariéra prošla určitými zvraty.
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: Miloš FORMAN a jeho přátelé, spolupracovníci a herci
Od 15. 10.
ČÍSLO 9
USA - 2009 - 79 minut - titulky - (12) - HCE - animace/sci-fi/dobrodružný
Lidé jsou pryč. Kdy a jak k tomu došlo, není příliš jasné. V troskách
starého světa přežívají jenom podivní hadroví panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka, která je možná předurčena vše změnit. Když se potká se skupinou podobných figurek,
utíkajících před děsivými vražednými stroji, rozhodne se postavit na
odpor.
Režie: Shane Acker
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
USA - 2009 - 96 minut - titulky - (12) - Falcon - romantická komedie
Film Chceš mě, chci tě je chytrou a sexy komedií o mužích, ženách
a obrovské propasti, která odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí,
sní a snaží se opačné pohlaví svádět.
Hrají: Gerard Butler, Katherine Heigl, Kevin Connolly, Cheryl Hines
Režie: Robert Luketic
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BRATŘI BLOOMOVI
USA - 2008 - 113 minut - titulky - (0) - Palace Pictures - dobrodružná
krimikomedie
Co si jen pamatují, byli bratři Bloomovi vždy odkázáni pouze jeden na
druhého. Od dětství v ponurých sirotčincích až po luxusní život mezinárodních podvodníků se Stephen a Bloom dělili o vše. Stephen hravě
vymýšlí rafinované plány, které následně realizují. Bloom ale touží po
"neplánovaném životě" - po skutečném dobrodružství, které předem
nenaplánoval jeho starší bratr.
Režie: Rian Johnson
Hrají: Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Rinko Kikuchi
BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
USA - 2009 - 104 minut - titulky - (0) - WarnerBros. - komedie
Fotograf celebrit Connor Mead miluje svobodu, legraci a ženy, a to právě v tomhle pořadí. Connor je z přesvědčení starým mládencem odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je schopný se rozejít s více ženami
najednou během konferenčního hovoru a současně plánovat svoje
příští rande...
Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Lacey Chabert,
Michael Douglas
Režie: Mark Waters
NEZVRATNÝ OSUD 4 3D
USA - 2009 - 82 minut - titulky - (15) - WarnerBros. - horor
Skupinka mladých lidí si myslí, že se jim povedlo podvést smrt, ale
bohužel pro Nicka a Lori to je jen začátek...
Hrají: Bobby Campo, Shantel VanSanten, Nick Zano, Haley Webb
Režie: David R. Ellis
Od 22. 10.
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 3D
USA - 2009 - 90 minut - český dabing - (0) - Falcon - rodinná animovaná komedie
Film, inspirovaný oblíbenou dětskou knížkou, přivádí diváky do města, kde z nebe místo deště padá jídlo!
Režie: Phil Lord, Christopher Miller
2BOBULE
ČR - 2009 - 94 minut - (0) - Bioscop - komedie
2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule,
která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů roku 2008.
Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lubomír
Lipský, Jana Švandová, Jiří Krampol, Jiří Korn, Václav Postránecký,
Jan Antonín Duchoslav
Režie: Vlad Lanné
VELKÉ KINO - METROPOLITNÍ OPERA
přímý přenos
10. 10. 2009 v 18.45 hod.
Giacomo Puccini - TOSCA
"V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná hudební inspirace s melodramatičností skvělých Hitchcockových hororů," říká šéfdirigent
Metropolitní opery James Levine, který tuto novou inscenaci řídí.
Tosca je příběhem tří lidí - slavné operní pěvkyně, volnomyšlenkářského malíře a sadistického policejního ředitele, kteří jsou lapeni
v osidlech milostné touhy a politických intrik. Sopranistka Karita
Mattila, kterou jste měli možnost shlédnout v této sezóně přímých přenosů jako Salome, se za hranicemi svého rodného Finska v titulní roli představí vůbec poprvé.
Účinkují: Karita Mattila (Tosca), Marcelo Álvarez (Caravadossi), Juha
Uusitalo (Scarpia), Paul Plishka (Kostelník)
Dirigent: James Levine
Režie: Luc Bondy
Nastudování italsky s českými titulky
24. 10. 2009 v 18.45 hod.
Giuseppe Verdi - AIDA
Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném Egyptě, je tragickým milostným příběhem a zároveň výpravným dramatem plným velkolepých
davových scén a působivých sborových partů. V hlavní roli zotročené
etiopské princezny se představí Violeta Urmana, její sokyni ztvární
Dolora Zajick a Radamése, velitele egyptských vojsk, Johan Botha. Za
dirigentským pultem stane Daniele Gatti. Mezi nejznámější melodie
Aidy patří slavný Triumfální pochod.
Účinkují: Violeta Urmana (Aida), Dolora Zajick (Amneris), Johan Botha
(Radamés), Carlo Guelfi (Amonasro), Roberto Scandiuzzi (Ramfis), Štefan Kocán (Král)
Dirigent: Daniele Gatti
Režie: Sonja Frisell
Nastudování italsky s českými titulky
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
5. října v 10.00 a 14.00 hod.
Velké kino
VDANÁ SNOUBENKA
USA/VB - 2009 - 90 minut - titulky - (0) - Palace Pictures - romantická komedie
Úspěšná rozhlasová poradkyně v oboru partnerských vztahů doktorka
Emma Lloydová a její vydavatel a snoubenec Michael si mysleli, že získat ve státě New York povolení k sňatku je jednodušší než získat řidičský průkaz. Ostatně, nejsou zapotřebí žádné testy - krevní ani písemné - oba jsou plnoletí a nejsou příbuzní. Určitě půjde jen o to, včas
přijít na radnici, zaplatit poplatek a hotovo. Jenže - Emma už je vdaná!
Hrají: Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan.
Režie: Griffin Dunne
14. října v 10.00 a 14.00 hod.
Multikino Golden Aplle cinema
HOME
Francie - 2009 - 120 minut - český dabing - SPI - (0) - dokument
"Z ptačí perspektivy" se vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin Země - nádherná, dech
beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského korálo-

Říjen v kultuře
vého pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských pralesů do
pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál.
Režie: Yann Arthus-Bertrand. V českém znění Zdeněk Svěrák
21. října v 10.00 a 14.00 hod.
Velké kino
POKOJ V DUŠI
SR - 2009 - 97 minut - slovensky - Intersonic - (12) - drama
Silný životní příběh se odehrává na pozadí drsné scenérie hor se vším,
co je pro střední Slovensko typické - patriarchát, pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže dřeva, ale hlavně ukazuje velkou soudržnost rodiny, víru, přátelství a lásku.
Hrají: Attila Mokos, Roman Luknár, Helena Krajčiová, Jaromír
Hanzlík. Režie: Vladimír Balko
30. října v 17.00 hod.
Kino Květen
VÍNO ROKU
USA - 2008 - 110 minut - titulky - Palace Pictures - (15) - komedie
Do dějin lidstva se zapsala řada událostí, v nichž Amerika prokázala
světu své kvality: procházka Neila Armstronga po Měsíci či vítězství
amerických hokejistů proti Sovětskému svazu na Olympiádě v roce
1980. Ale jedna taková událost se nikdy nedočkala uznání, které si zasluhuje, v roce 1976 vyvolala ve vinařských kruzích malá americká vinice rozruch tím, že při slepé ochutnávce porazila vyhlášená francouzská vína a definitivně tak zapsala Kalifornii do mapy vinařského
světa.
Hrají: Bill Pullman, Alan Rickman, Chris Pine, Freddy Rodriguez
Režie: Randall Miller
HRAJEME PRO DĚTI
MULTIKINO - každou sobotu a neděli v 10 hodin (další promítací časy na webu)
3. a 4. 10.
Čarodějné pohádky III.
10. a 11. 10.
Krtek a hodiny
17. a 18. 10.
Kamarád kapříků
24., 25. a 28. 10. Cvrček a spol.
31. 10.
Krakonošovy pohádky II.
VELKÉ KINO - každou sobotu v 15 hodin
3. 10. Čarodějné pohádky I.
17. 10. O zlaté rybce
31. 10. Dášenka I.
KINO KVĚTEN - každou neděli v 15 hodin
4. 10. Babička vypráví pohádku
11. 10. Brundibáři
18. 10. Kytice pohádek II.
25. 10. Čtyřlístek
FILMOVÝ KLUB CHARLIE
Malá scéna ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, tel. 577 432 079, 777 019 109
www.os-atmosfera.net; http://aerobik.e-zlin.info
Vždy ve středu
7. 10. - 19.30 hod.
RICKY
Francie/Itálie, 2009, 90 min., české titulky.
Scénář a režie Francois Ozon
Setkání dvou obyčejných lidí dá vzniknout magickému citu - lásce.
Z té se narodí neobyčejné dítě - Ricky.
Vstupné 60 Kč
14. 10. - 19.30 hod.
MUŽ NA LANĚ
USA, 2008, 90 min., titulky.
Režie James Marsh
7. srpna 1974 vstoupil mladý Francouz Philippe Petit nezákonně na
lano natažené mezi newyorskými dvojčaty, tehdy nejvyššími budovami
světa. Po asi hodinovém představení na laně byl Philippe zatčen, odvezen na psychologické testy a uvržen do vězení. Dokument J. Marshe
oživuje 35 let staré dobrodružství skrze vzpomínky P. Petita a jeho kolegů, kteří pomohli vytvořit neuvěřitelné představení, které se stalo
"uměleckým zločinem století".
Vstupné 55 Kč
21. 10. - 19.30 hod.
ROZERVANÁ OBJETÍ
Španělsko 2009, 128 min., české titulky.
Scénář a režie Pedro Almodóvar. Hrají Penélope Cruz, Lluis Homar
a další
Rozervaná objetí jsou natočená ve stylu noirových filmů z padesátých
let minulého století, a Almodóvar do klasického žánru otiskuje pečeť
svého neobyčejného talentu. Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí vážné autonehody, při níž ztratil nejen zrak, ale i ženu svého života.
Film vypráví příběh nešťastné lásky, žárlivosti a zrady.
Vstupné 60 Kč

12. pondělí - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF

DIVADLA

19. pondělí - 19.00 hodin
PUBLICISTA JIŘÍ ČERNÝ V POŘADU - ŠANSONIÉR JACQUES
BREL, jehož píseň "Lásko prokletá" zvolili Francouzi v r. 1999 svou
písní století
Pořádá Zlínský hudební klub

MĚSTSKÉ DIVADLO
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
VELKÝ SÁL
1. čtvrtek - 10.00 hodin
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

22. čtvrtek - 16.00 hodin
22. čtvrtek - 19.00 hodin
TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA
zhudebněné Sonety W. Shakespeara zpívá a hraje skladatel D. Dobiáš
s průvodním slovem překladatele a anglisty prof. M. Hilského

2. pátek - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

26. pondělí - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF

6. úterý - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
7. středa - 17.00 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

9

8. čtvrtek - 14.30 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

17

11. 11. - 19.30 hod.
IMAGINÁRIUM Dr. PARNASSE
Francie/Kanada, 2009, 122 min., titulky
Scénář a režie Terry Gilliam
Vstupné 60 Kč

3. 11. - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

9. pátek - 19.00 hodin
Cimrman / Svěrák / Smoljak: ČESKÉ NEBE
Divadlo Járy Cimrmana Praha
v rámci Ozvěn festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur
Neznámá země

5. 11. - 19.00 hodin
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

15. čtvrtek - 10.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

10. 11. - 10.00 hodin
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

16. pátek - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

10. 11. - 15.00 hodin
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

17. sobota - 19.00 hodin
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU
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10. - 12. 11. NARÁZ 2009
hlavní program 11. ročníku přehlídky inscenací MD Zlín:

PREMIÉRA

18. neděle - 14.30 hodin
Na motivy Karla Jaromíra Erbena
OBUŠKU, Z PYTLE VEN!
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
20. úterý - 10.30 hodin
20. úterý - 14.30 hodin
Jerzy Rakowiecky - Jerzy Wittlin: SNĚHURKA
Těšínské divadlo Český Těšín
20. úterý - 19.00 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

10. 11. - 19.00 hodin
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

1

19
11. 11. - 10.00 hodin
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
11. 11. - 15.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF
12
11. 11. - 19.00 hodin
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI
1
12. 11. - 9.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

21. středa - 19.00 hodin
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

2

22. čtvrtek - 19.00 hodin
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

3

12. 11. - 19.00 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK
28. 11. - 19.00 hodin
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ

23. pátek - 10.00 hodin
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

3

PREMIÉRA

HOSTÉ V LISTOPADU
23. pátek - 19.00 hodin
Jaroslav Hašek: ŠVEJK

7

24. sobota - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

1. 11. - 19.00 hodin
SONGS OF THE SOUL - mezinárodní turné 2009
meditativní skladby Sri Chinmoye ve strhujících aranžmá špičkových
evropských hudebníků

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

5. 11. - 10.00 hodin
5. 11. - 14.30 hodin
Karel Čapek, Ondřej Elbel: POLICEJNÍ POHÁDKA
Divadlo Šumperk

27. úterý - 10.00 hodin
27. úterý - 14.30 hodin
Luděk Horký: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

6. 11. - 19.00 hodin
5
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Divadlo v Dlouhé Praha

13

28. středa - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
30. pátek - 19.00 hodin
Bengt Ahlfors: DIVADELNÍ KOMEDIE
AP-PROSPER Praha

4

31. sobota- 19.00 hodin
Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU

8

STUDIO Z
5. pondělí - 10.00 hodin
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...

28. října - státní svátek
Připravujeme
4. 11. - 19.30 hod.
VNITŘNÍ POUŠŤ
Mexiko, 2008, 112 min., titulky
Scénář a režie Rodrigo Plá
Vstupné 55 Kč

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na LISTOPAD bude zahájen 14. října 2009
(pro předplatitele prodej již od 12. října - předplatenku s sebou)

14. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda k premiéře hry Edmonda Rostanda CYRANO Z BERGERACU
29. čtvrtek - 19.00 hodin
Jozef Krasula s použitím textů Voskovce a Wericha
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
DIVADÉLKO V KLUBU
Otevřeno hodinu před každým představením - možnost občerstvení
3. sobota - 19.00 hodin
Karel Semerád: MADAM PIAF

14

14. 11. - 19.00 hodin
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Balet Státní opery Praha
19. 11. - 10.30 hodin
19. 11. - 14.30 hodin
Jerzy Rakowiecky - Jerzy Wittlin: SNĚHURKA
Těšínské divadlo Český Těšín

15

MALÁ SCÉNA ZLÍN
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
Prodej 30 minut před představením. Rezervace na tel. čísle
776 575 307 či osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.
1. 10. - Komorní sál - 19.30 hod.
SIC!
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způsob existence, hra jako možnost.
3. 10. - Sál Malá scéna - 19.30 hod.
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
Je to silnější než já...
4. 10. - Komorní sál - 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka

11

Říjen v kultuře
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 29. 10. v 17.00 hodin.

4. 10. - Sál Malá scéna - 19.30 hod.
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
8. 10. - Komorní sál 19.30 hod.
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...
11. 10. - Komorní sál - 15.30 hod.
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka
13. 10. - Komorní sál - 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ - zadáno!
Komedie, ve které si obchodník po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře.
15. 10. - Sál Malá scéna - 19.30 hod.
NEIDENTIFIKOVATELNÉ LIDSKÉ OSTATKY A SKUTEČNÁ PODSTATA LÁSKY
18. 10. - Komorní sál - 15.30 hod.
MODREJ DRAHOKAMEN
ANÓBRŽ FIALOVÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největší, ale můžou přijít i ti prostřední.
O tom, kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého kamaráda Malýho
Jardu ze spárů zlé Gizely, jako zelí kyselý.
24. 10. - Komorní sál - 19.30
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde budou
samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat.
25. 10. - Sál Malá scéna - 15.30
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
27. 10. - Komorní sál - 19.30 hod.
PREMIÉRA
L. Fuks - Konrád Popel:
SPALOVAČ MRTVOL aneb Kabaret U Leoparda
Největší lstí ďábla je, když sám o sobě prohlásí, že není...
31. 10. - Komorní sál - 19.30 hod.
SIC!
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způsob existence, hra jako možnost.

GALERIE – VÝSTAVY
KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Objekt animace. Třetí smysl
Principy animace v současném umění

do 15. 11.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Výstava studentů
a absolventů Zlínské školy umění
- k 15. výročí založení ZSVOŠU, práce na papíru

do 1. 11.

6. 10. - 2010 České malířství a sochařství 20. století ze sbírek KGVU ve Zlíně - stálá expozice.
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin
Každou neděli vstup do výstavních prostor zdarma
BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921
STÁLÉ VÝSTAVY
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž
(denně do 22 hod.)
Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století.
Informuje také o satelitních městech baťovského impéria.
(V pracovní dny 7-17 hod.)
Uvedený program je volně přístupný.
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase (1022 hod.) a restaurace ve 3. etáži (po-pá 11-13.30 hod.,
poté individuálně po dohodě; so-ne individuálně po dohodě).
ALTERNATIVA
10. - 24. 10.
V. bienále - "Industriální stopy"
Výstava studentských děl VUT Brno pod vedením prof. Ing. arch.
Heleny Zemánkové, CSc.
12. 10. v 17.00 hod.
O činnosti arch. Vladimíra Karfíka ve Zlíně a ve světě.
Beseda s prof. Ing. Karolem Kaldararem a Ing. arch. Jiřím Kotáskem.
Zároveň budou v Alternativě promítány filmy o výstavbě Zlína a prezentace Mgr. Horňákové o Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.
21. 10. - koncert ZUŠ Jižní Svahy, začátek v 18.00 hodin.
30. 10. - 24. 11. Výstava a cyklus besed k 20. výročí událostí
17. listopadu 1989
"JAK PADALY DRAČÍ HLAVY. DVACET LET OD LISTOPADU"
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Alternativa - kulturní institut Zlín ve spolupráci s Muzeem
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravila informační, vzdělávací a společenský projekt k připomenutí 20. výročí událostí navazujících na 17.
listopad 1989.
Na výstavě budou plakáty, fotografie, volební materiály, bude promítnut filmový dokument o zlínských i celostátních listopadových událostech.
Ve dnech 4., 11. a 19. 11. proběhnou besedy o událostech souvisejících se 17. listopadem, s tematickými okruhy (více na str. 8).
GALERIE KABINET T.
www.kabinett.cz, tel. 728 302 879
Galerie bude ve své činnosti pokračovat v nově zrekonstruovaném prostoru ve 32. budově továrního areálu Svit, Zlín.
Do 30. 10. Labyrinty - výstava obrazů Petra Kunčíka, prohlídka výstavy s autorem 28. 10. v 17 hodin
Otevřeno: st-pá 14-18 hod., so, ne po tel. domluvě
GALERIE POD RADNICÍ
www.galeriepodradnici.cz
Zlín, budova radnice, tel./fax: 575 758 216, 608 872 130
Výtvarníci Sdružení Q - obrazy, sochy, sklo, od 8. do 23.10.
Připravujeme: Živá aukce v Galerii pod radnicí.
Kafírna pod radnicí - Spolupracující autoři
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz
Pokladna FBM: tel. 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba:

Po
14.00 - 17.00 hod.
Út - Čt
10.30 - 17.00 hod.
(v den konání koncertu do 20.00 hod.)

1. 10. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Harmonia Moraviae - Večer klavírních koncertů
(pro Český rozhlas)
R. Toensing: Concertino pro klavír a 9 nástrojů
B. Buckinx: Koncert pro klavír a smyčce "Good Company"
H. Górecki: Koncert pro klavír a smyčce, op. 40
F. Schubert: Symfonie č. 5 B dur
Sólistka: Elena Letňanová, klavír, Slovensko
Filharmonie Bohuslava Martinů
Dirigent: Petr Vronský
4. 10. v 19.30 hodin
Sněmovní sál Arcibiskupského zámku Kroměříž
25. 10. v 17.00 hodin, Dům kultury Uherský Brod
Zuzana Lapčíková, Jan Amos Komenský: Orbis Pictus
Zuzana Lapčíková - mezzosoprán
Aleš Procházka - bas
Zuzana Lapčíková kvintet (Zuzana Lapčíková - cimbál, Ondrej Krajňák
- klavír, Rostislav Fraš - saxofon, Josef Fečo - kontrabas, Kamil Slezák
- bicí )
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala
Dirigent: Stanislav Vavřínek
A1
8.10. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Harmonia Moraviae - hostující orchestr Komorní filharmonie
Pardubice
K. Husa: Pastorále pro smyčce
W. A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, K 622
W. A. Mozart: Figarova svatba, předehra
F. Mendelssohn -Bartholdy: Symfonie č. 4 A dur "Italská", op. 90
Sólista: Jiří Kotal, klarinet
Dirigent: Stanislav Vavřínek
B1
15. 10. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Harmonia Moraviae - Náměty z dávných věků
P. Blatný: Starý zpěv, meditační antivariace na píseň Tomáše
Akvinského - PREMIÉRA
F. Poulenc: Koncert pro varhany, smyčce a tympány
R. Strauss: Tak pravil Zarathustra, op. 30
Sólistka: Kateřina Chroboková, varhany
Filharmonie Bohuslava Martinů
Dirigent: Jakub Hrůša
17. 10. v 19.00 hodin, kostel sv. Mořice Kroměříž
18. 10. v 15.30 hodin, kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín
Harmonia Moraviae - Koncert duchovní hudby
J. Haydn: Sedm posledních slov Kristových na kříži
D. Scarlatti: Salve Regina
G. F. Händel: He shall his flock, duet z oratoria Mesiáš
J. Pachelbel: Kánon D dur
W. A. Mozart: Exsultate, jubilate, K 165
Sólistky: Nao Higano, soprán, Japonsko
Markéta Halířová Bechyňová, soprán
Lucie Ceralová, alt
Spoluúčinkuje: Collegium A. Dvořáka
Dirigent: Jaroslav Vodňanský

22. 10. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Harmonia Moraviae
Slavnostní zakončení - Příběhy lásky
R. Wagner: Tristan a Isolda, předehra
P. I. Čajkovskij: Francesca da Rimini, op. 32
S. Prokofjev: Koncert pro housle č. 1 D dur, op. 19
S. Prokofjev: Romeo a Julie, suita č. 2
Sólistka: Sophia Jaffé, housle, Německo
Filharmonie Bohuslava Martinů
Dirigent: Walter Attanasi, Itálie
C2
29. 10. v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
Večer v opeře
Sólisté: Csilla Boross, soprán, Maďarsko
Peter Berger, tenor, Slovensko
Dirigent: Tomáš Hanus

MUZEUM
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ,
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
HLAVNÍ VÝSTAVNÍ SÁL
do 29. listopadu 2009
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY
Výstavu připravilo ze svých sbírek Národní technické muzeum v Praze.
Je věnována významným vědcům a vynálezcům působícím v českých
zemích od 18. do 20. století, kteří ovlivnili naši i světovou vědu.
Desítka předních osobností naší vědy - Prokop Diviš, Josef Božek, Jan
Evangelista Purkyně, Josef Ressel, Karel Klíč, František Křižík, Viktor
Kaplan, Jaroslav Heyrovský, František Běhounek a Otto Wichterle je představena jak životopisně, tak prostřednictvím jejich osobních
pomůcek a jejich vynálezů.
Výstava je svou populární formou určena nejširší veřejnosti a přiblíží
velké osobnosti naší vědy i školní mládeži.
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL
Do 3. ledna 2010
NEPÁL - ZEMĚ TIBETSKÉ THANGKY
Výstavu připravilo občanské sdružení Namasté Nepál, jehož posláním
je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu lidem v ČR.
Návštěvníci výstavy se dovědí spoustu informací o této exotické zemi,
která se nachází v nejvyšším pohoří na Zemi, v Himálaji. Příroda, lidé,
doprava, vzdělávání, umění - to jsou některé tematické okruhy, kterými se výstava zabývá.
Vedle toho bude k vidění spousta uměleckých rukodělných výrobků vyrobených v tamních malých dílnách. Tyto předměty je možné zakoupit a přispět tak na financování charitativních projektů
v Nepálu.
SPOJOVACÍ CHODBA
Do 3. ledna 2010
NEPÁL - ZEMĚ TIBETSKÉ THANGKY
MUZEJNÍ ČTVRTKY
Čtvrtek 15. října 2009 v 17 hodin - přednáškový sál muzea
AMAZONSKÝM PRALESEM K INDIÁNŮM KMENE WAORANI
V pásmu prezentací fotek a videofilmů uvidíte:
1. EKVÁDOREM BEZE SLOV - Mozaika snímků, při které zapomenete na problémy dneška a přenesete se o tisíce kilometrů jinam v prostoru i čase.
2. MÍSTO LETADLEM PĚŠKY - Pouť k Waoranům, první nástrahy
deštného pralesa.
3. JEDEN DEN V AMAZONSKÉM SUPERMARKETU - S domorodými
indiány "na lovu".
4. BEZ MOŽNOSTI NÁVRATU - Na kánoích se vydáme po proudu řeky Curraray, čímž si odřízneme za sebou větev.
Videosnímky bude vždy střídat povídání nad fotkami.
Závěrečná diskuse.
Přednášející - Robert Bazika z Otrokovic.
Pondělí 19. října 2009 v 18 hodin - přednáškový sál muzea
DVĚ TVÁŘE MANÁSLU
Netradičně pojatá slideshow přináší srovnání treku v jarní a podzimní
sezóně kolem poněkud opomíjené himálajské osmitisícovky, která není vyhledávaným cílem turistů, ale přináší mnohá nádherná setkání
s horskou přírodou i s příjemnými lidmi.
Přednášející - RNDr. Tomáš Beránek, CSc. z Prahy.
Čtvrtek 22. října 2009 v 17 hodin - přednáškový sál muzea
GALAPÁGY - Ostrovy, které změnily náš svět
V pásmu prezentací fotek a videofilmů uvidíte:
1. GALAPÁGY OD PRVNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ - Povídání o historii osídlování ostrovů...
2. NÁŠ PŘÍBĚH - Návštěva ostrovů okem obyčejného turisty.
3. ŘÍŠE ZVÍŘAT - koláž obrázků a povídání o těch, kteří jsou na ostrovech opravdu doma.
4. TAK MY TADY ŽIJEME - úsměvný snímek v řeči zvířat.
Videosnímky bude vždy střídat povídání nad fotkami.
Závěrečná diskuse.
Přednášející - Robert Bazika z Otrokovic.

Říjen v kultuře
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve
vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno:
ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin
pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225,
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

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

20., 21. a 23. 10.10-12 h: Jednoduchá práce s texty (základní pojmy, práce s textovým editorem, psaní a formátování jednoduchých
textů) - poplatek 180 Kč

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

26. a 27. 10. a 2. 11. 10-12 h: Internet pro začátečníky (vysvětlení pojmů, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu) - poplatek 180 Kč

KURZY PRVNÍ POMOCI
Kurzy pořádá Český červený kříž ve Zlíně, držitel Evropského certifikátu první pomoci EFAC, dne 17. 10. od 8 do 12 hodin - Základy poskytování první pomoci pro laiky, cena 300 Kč. Dne 23. 10. Kurz
Zdravotník zotavovacích akcí - školení akreditované MŠMT v délce trvání 40 hodin probíhá 2 víkendy, tedy 23. - 25. 10. a 30. 10 - 1. 11,
cena 2 000 Kč
Účast je nutno předem nahlásit na tel. 577 430 011 či e-mail projekty.cckzlin

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

VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ
tel.: 728 989 184, www.machalinkova-kurzy.webnode.cz
Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309

Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy; Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945; Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě

Volná místa v kurzech:
- výtvarné kurzy pro děti (5-16 let)
Po - 15-16.30 a 16-17.30 hod., st - 15.30-17 hod.,
pá - 14.30-16 a 16-17.30 hod. - 1 200 Kč (5 m.)
- večerní kresba podle modelu - pá 18.15-20.45 hod.
2 100 Kč (5 m.)- jednotlivé lekce (3 v. h. 200 Kč)
- malířské techniky - po, pá
zahájení kurzů 5.10. a 9.10. (45 v. h. 2 800 Kč)
- knihařský kurz - čt 19-21.30 hod.
zahájení 8. 10.- 1 500 Kč (4 m.)
V kurzech zajišťujeme’materiál a pomůcky - je nutné se přihlásit předem.

<Výstava: Řemesla ve starých Malenovicích s ukázkou řemeslnických
dílen a výrobků
Otevřeno: pondělí zavřeno
SO, NE 10-16 hodin
ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy
poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, hrad.malenovice@seznam.cz,
577 103 379; 577 119 582, kastelan.malenovice@razdva.cz,
sweb.cz/hradmalenovice
BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
Tel: +420 737 145 175
Expozice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je uzavřena.

NADACE TOMÁŠE BATI
POČÍTAČOVÉ KURZY
Pro začátečníky.
Výuka zahrnuje obsluhu počítače, základy Windows, všechny nejpoužívanější operace v programech Word a Excel, práce s internetem a emailem, vše prakticky na příkladech, individuální přístup učitele.
Pro mírně pokročilé.
Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nadstandardní využití
Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabulátory, speciality textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, komentáře, vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit (vzestupně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.
5. 10. Klavírní koncert v podání známého českého klavíristy
Zdeňka Hnáta.
Zazní skladby F. Schuberta, A. Dvořáka, D. Šostakoviče aj.
Začátek koncertu je v 19.00 hodin, vstupenky je možné zakoupit
v prodejně Akord nebo přímo ve vile Tomáše Bati, tel. 577 219 083.
21. 10. ,,Lékařství starých Egypťanů"
Přednáška profesora Eugena Strouhala. Začátek v 18.00 hodin, vstupné dobrovolné.

KURZY
DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín,
tel.: 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Poslední místa v pohybových a jazykových kurzech.
Pohybové kurzy pro dospělé:
- posilování a formování postavy - kalanetika, aerobic mix, pilates body
Pohybové kurzy pro děti:
- junior aerobic - od 5 do 13 let, klubíčko od 3 do 6 let, pohádkové cvičení od 3 do 6 let,
- pohybová a taneční výchova - od 5 do 10 let
Jazykové kurzy
Angličtina - pro mírně a středně pokročilé
- pro více pokročilé
Přípravka
na přijímací zkoušky na SŠ - matematika, jazyk český
Psychoprofylaxe - celoročně - příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
Škola šermu kordem - kurz základů bezpečného šermu kordem,
zvládnutí šermířských technik, možnost zdokonalování v pokračovacích kurzech. Kurz vede pan M. Kohoutek, tel. 605 939 161. Zahájení
kurzu v říjnu.

VÝTVARNÁ VÝUKA
Kurzy kreslení, malování, nebo modelování pro vážné zájemce bez věkového omezení, individuálně.
Kontakt: p. Jecho, tel. 602 832 359, e-mail: e.jecho@worldonline.cz
HUDEBNÍ A POHYBOVÉ KURZY
Hudební - volná místa: zobcová flétna, klasická a doprovodná kytara
Pohybové - cvičení pro předškoláky, kondiční aerobik od osmi let, hip
hop od 10 let
Účast v závodních týmech pro děti 8-10, 11-13, 14-16 i nad 17 let výběrové kurzy
Kontakt: Aerobik klub Zlín, Benešovo nábř. 1739,
tel. 577 432 079, 608 751 612, Stefl.charlie@tiscali.cz, Zlín

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
TÝDEN KNIHOVEN 5. - 9. ŘÍJNA
Ústřední knihovna:
7. 10 19 h: Po setmění v knihovně IV., tentokrát mezi hvězdami večerní prohlídka knihovny inspirovaná Mezinárodním rokem astronomie 2009 (Ústřední knihovna)
Pondělí, úterý, středa, pátek 8.30 h: I já mám knihu svého srdce, pořad pro děti, v němž mohou představit své oblíbené knihy (oddělení
pro děti)
Čtvrtek 8.30 h: Jan Ámos Komenský, beseda s ilustrátorkou
Renátou Fučíkovou pro žáky 2. stupně ZŠ (oddělení pro děti)
Jsou i jiné světy - výstavka sci-fi a fantazy literatury (oddělení pro
mládež)
Obvodní knihovna Jižní Svahy připravila informační besedy pro žáky 1. stupně ZŠ, výstavky fotografií a keramických strašidel.
V obvodních knihovnách v Malenovicích a Dílech se uskuteční besedy pro děti na téma Kniha mého srdce.
Přesné termíny všech akcí budou upřesněny na www.kfbz.cz.
BESEDY
14. 10. v 13.30 h: Radosti! Tvé jméno jest Mendelsson - nahlédnutí do života a hudby "Mozarta 19. století" plných štěstí a radosti, ve
spolupráci s Domem seniorů Zlín (sálek hudebního oddělení)
14. 10. v 17 h: Jiří Karen: Kdybych se snad nevrátil. Na život s básníkem Jiřím Karenem (1920-2000) a také na svůj "pobyt" za války
v Terezíně zavzpomíná jeho žena Zuzana Podmelová, dodnes lektorka
Židovského muzea v Praze. Úvodní slovo Josef Ruszelák (sálek hudebního oddělení)
21. 10. v 17 h: Čtení a naslouchání - autorský večer z poezie
Břetislava Kotyzy, hudební doprovod Jan Kuděla (akustická kytara,
banjo) sálek hudebního oddělení
VÝSTAVY:
Ústřední knihovna
Tak nás baví malování - Mateřská škola U Šnečka, Zlín (chodba v přízemí)
Výrobky klientů Centra služeb postiženým Zlín (vitriny v 1. a 2. patře)
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Co jsme za rok stvořili - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
14., 16. a 19.10. 10-12 h: Začínáme pracovat s počítačem (součásti počítače, základy systému Windows) - poplatek 180 Kč

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.
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
Po dokončení oprav podlah v 1. patře Ústřední knihovny dojde ke krátkodobým změnám provozní doby:
8. 10. - uzavřeny všechny provozy KKFB včetně obvodních knihoven
9. - 14. 10. - uzavřeno oddělení pro dospělé a Informační a referenční centrum
10. 10. - otevřena jen čítárna
od 15. 10. bude v KKFB obnovena běžná provozní doba

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
13. 10. Setkání s bývalými kolegy, komorní sál školy v 10 hod.
14. 10. I. hudební večer, komorní sál školy v 17.30 hod.
15.-16. 10. Seminář "Hrátky s písničkou", komorní sál v 8.30 hod.
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: info@zusokruzni.cz,
tel.: 577 143 767
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Pro všechny příznivce krásných melodií je uspořádán koncert žáků
Základní umělecké školy Zlín-Jižní Svahy. Přijďte se potěšit hrou mladých muzikantů do prostor galerie Alternativa dne 21. 10. v 18 hod.
Co jsme za rok stvořili - výstava žáků v Obvodní knihovně na JS.
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: info@zus-harmonie, www.zus-harmonie.cz
6. 10. Hudební podvečer - sálek školy, od 18 hodin
20. 10. Podzimní koncert - Baťova vila, od 18 hodin

DĚTI A MLÁDEŽ
23. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS V ČR
Kontakt: Podvesná XIV/ 1458, Zlín, tel. 739 600 124,
travnickova.helena@tiscali.cz, www.23ph.royalrangers.cz.
Pravidelné schůzky každý čtvrtek 16 - 18 hod. v klubovně na
Podvesné.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, www.ddmastra.cz
ddmastra@ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297
Oddělení výtvarných a pohybových aktivit
(Irena Malíková), 577 142 742, i.malikova@ddmastra.cz,
3. 10. - Volná sobota - tentokrát HLINĚNÁ. Všem dětem nabízíme
tradiční program na sobotní dopoledne od 9.30 do 13.00 hodin.
Spousta her a zábavy v tělocvičně, počítačové učebně a tentokrát hlavně ve výtvarném atelieru. K dispozici bude hrnčířský kruh. S sebou
přezůvky, svačinu, věci na převlečení a dobrou náladu.
Vstup zdarma.
31. 10. - Stezka odvahy halloweenským lesem. Rodinná akce pro
všechny co se rádi (NE)bojí. Sejdeme se v lesoparku na Podlesí, kde
Vás čeká: od 16.00 do 17.00 opékání špekáčků, soutěž o NEJfikanější
baterku a od 17.00 do 19.00 procházka strašidelným lesem. Vstupné
10 Kč na osobu, nebo strašidelná maska. S sebou špekáčky a vlastnoručně ozdobenou baterku (není podmínkou). UPOZORNĚNÍ - na akci je zákaz vstupu s otevřeným ohněm.
POKRAČUJE NÁBOR DO KROUŽKŮ
Druhé kolo zahajovacích schůzek.
Informace na tel.: 577 142 299
Oddělení Environmentální výchovy
(Mgr. Michaela Pokorná), 577 142 299, m.pokorna@ddmastra.cz
Ekologické kroužky:
Meteomráček - schůzky v pátek od 14.30 do 16.00 v DDM Astra
Družstevní
EKO-EKO - schůzky ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 na 12. ZŠ (1x za 14
dní)
Schůzky Klubu cestovatelů
3. 10. 2009 - Lanové centrum Olomouc - sraz 7.30 na vlakovém nádraží Zlín-střed
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Říjen v kultuře
17. 10. 2009 - Kroměříž - sraz 7.30 na vlakovém nádraží Zlín-střed
31. 10. 2009 - Valašské Klobouky - Naučná stezka Královec - sraz na
aut. nádraží ve Zlíně v 7.10

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN
Okružní 5430, 760 05 Zlín, tel.: 577 243 009,
e-mail: saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

Oddělení přírodovědy
(Eva Kudelová, 603 301 435,
Monika Hiblerová, 774 192 105 ), 577 142 297, e.kudelova@ddmastra.cz, m.hiblerova@ddmastra.cz

Volný vstup:
Klub pro děti (11-14 let) - út, st, čt, pá 14.30-18.00 hod.
Klub pro mládež (14-26 let) - út, pá 14.30-18.00 hod. a st, čt 16.0020.00 hod.
Nealkodiskotéky: 9. a 23.10 19.00-23.00 hod. (diskotéky jsou určeny
pro mládež od 14 let)

Říjen-listopad
Ekologicko-výtvarná soutěž pro děti "Čistý vzduch či klima to je
prima". Obrázky malujte jakoukoliv technikou, kromě prostorových
prací, pouze na výkresy A4, A3, na druhou stranu napište své jméno,
adresu, třídu, školu. Odevzdejte do 27. října na adresu DDM ASTRA,
Družstevní 4514, Zlín nebo DDM ASTRA Tyršovo náb. 801, 760 01
Zlín na vrátnici nebo pošlete poštou. Slavnostní vernisáž v listopadu.
Soutěž. kategorie: 1. MŠ, 2. - ZŠ první stupeň, 3. - ZŠ druhý stupeň,
4. - speciální školy.
Bližší info: v DDM ASTRA nebo na tel.: 577 142 297, 774 192 105.
7. 10. - Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14.00 - 17.00. Tradiční
akce pro veřejnost, pro všechny, kdo mají rádi zvířátka. Uvidíte gekončíky, ještěrkovce, želvy, leguány, andulky, činčily, užovky, korálovky, sklípkany, králíky, pískomily, osmáky aj. Vstup zdarma.
NABÍZÍME PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY PRO DĚTI:
Chovatelský a teraristický, Rybářský, Rybářský klub, Přírodovědný,
Indiáni, Bowling
OTEVÍRÁME NOVÉ KROUŽKY:
Světošlápek: Děti, znáte kontinent, na kterém žijeme? Víte, které památky v ČR jsou na seznamu UNESCO? Překvapte rodiče svými znalostmi a přidejte se k nám poznávat svět.
Kamarád lesa: Chodíte rádi do lesa sbírat houby, pozorovat zvířata
a ptáky? Chcete se naučit orientovat v lese a postavit nouzový příbytek na přespání? Pak je tento kroužek právě pro vás!
Spolupracujeme i s 11. ZŠ a 8. ZŠ v Malenovicích.
Oddělení sportu a turistiky
(Milan Rábek), 577 142 297, 723 318 030,
m.rabek@ddmastra.cz
3. 10. Výšlap na Zboženské rybníky - výlov rybníka
(akce v rámci Týdne zdraví)
Sraz v 8:00 h u "Slonů" (Jižní Svahy - II. segment). Výlov rybníka, stánek s občerstvením, možnost zakoupení ryb. S sebou uzeninu na opékání. Předpokl. návrat do 14 h. Akce je určena pouze dětem.
8. 10. Drakiáda 2009 (akce v rámci Týdne zdraví), 15 - 17 h
Tradiční podzimní pouštění vyrobených i zakoupených draků a dráčků. Soutěž v létání a o nejsympatičtější výrobek draka. Sraz účastníků v 15 h v Centrálním parku na Jižních Svazích (u II. segmentu).
Akce pro děti i rodiče.
29. 10. Prázdninové dopoledne na PlayStationu 3, 9 - 13 h, DDM
ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost.
Spousta her a zábavy. Přezůvky s sebou.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová),
575 753 484, e.kratinohova@ddmastra.cz
V příštím školním r. 2009/2010 nově otevřen zájmový kroužek:
Loutkové divadlo a výroba loutek, Kresba pro dospělé, Němčina - doučování, pro začátečníky, Kalanetika pro studenty a dospělé - cvičí se
na Jižních Svazích 18.30-19.30 hod.
8. 10. - v rámci ,,Týdne zdraví" - 15.00-17.00 hod. kalanetika - DDM
Astra, Tyršovo nábřeží
Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
z.konigova@ddmastra.cz
5. - 9. 10. Poradenství a ukázky výcviku psů, od 14 h na cvičišti
Burešov.
30. 10. Halloween na cvičáku. Od 17 h na kynologickém cvičišti
Burešov. Přijďte si zasoutěžit nebo se jen nechat pohltit tajemnou atmosférou. S pejskem nebo i bez něj. Akce je pro malé i velké.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) tel. 575 753 486, e.sterbova@ddmastra.cz
5. 10. Udělej si draka (výroba draků i podzimní dekorace) od 13 17 hod. poplatek 40 Kč
29. 10. Halloween prázdniny (celodenní program pro děti ) od 8 - 15
hod. poplatek 160 Kč (pedagogický dozor, oběd, tvorba masek,
diskotéka), příjem přihlášek do 16. 10. 2009
Na 12. ZŠ Podhoří - nabídka zájmových kroužků: RC AUTA, hokus-pokus, PAT a MAT
Tyršovo nábřeží: mladý technik, atelier tvorby, letecký, plastikový a železniční modelář, počítače, malý modelář, malý filatelista, Barbie (pro
děvčata od 1. třídy), chatař-chalupář, RC AUTA
Hledáme externí vedoucí pro zájmové kroužky:
lodní modelář, filatelistický a numismatický kroužek a studenty i dospělé pro další zajímavé kroužky (předejte své zkušenosti dětem).
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Sobotní akce:
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci
Děti od 11 do 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci
Zájmové kroužky:
- rukodělný pro děvčata, kouzelnický, keramika, hra na bicí, modelář,
malá kopaná, baskytara
Podzimní prázdniny 29. - 30. 10.
(info na nástěnkách a na webu)
Rodiče s dětmi do 6 let:
út 8.30 - 11.30 hod. a st 8.30-11.30 hod.
V klubu je možné zahrát si stolní tenis, kalčo, kulečník, elektronické
šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možnost zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.
Pro dospělé: nedělní kavárna, malá kopaná, sbor, cvičení pro ženy,
volejbal
3. 10. Celodenní školení dobrovolníků NZDM
10. 10. Fotbalové mamky
UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež T klub
(sociální služba)
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.
Zavírací dny 5. a 28. 10.
T klub Pod Stráněmi (9 až 12 let)
kontaktní osoba Bc. Hana Tománková, tel. 577 011 947
Možnost využít herny: horolezecká stěna, šipky, fotbálek, stolní tenis, knihovna, výtvarné potřeby, hudební nástroje.
Provozní doba:
úterý-čtvrtek: 14.00-18.00 hod.
pátek: 13.00 - 18.00 hod.
Dílny
(volný vstup bez registrace a nutnosti pravidelné docházky):
Břišní tance
úterý 16.00-17.00 hod.
Keramika
středa 16.00-17.00 hod.
Žonglování
pátek 15.00-16.00 hod.
Klubové večery: čtvrtek od 16.00 hod.
1. 10. Můj hrdina
8. 10. Výtvarné řádění
15. 10. Víš, kdo jsi?
22. 10. Cigarety mezi námi
T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba Jitka Masařová, tel. 739 309 419
Dílny: zahájení v říjnu, aktuální informace na www.unko.cz
Provozní doba:
Pondělí-čtvrtek: 15.00-20.00 hodin
Pátek 14.00-18.00 hodin
Dílny:
Taneční dílna
úterý 18.00-19.00 hod.
Žonglování
středa 18.00-19.00 hod.
Klubové večery: čtvrtek od 18.00 hod.
1. 10. Turnaj ve stolním fotbálku
8. 10. Bariéry proti smrti
15. 10. Mixování se Z@xem
22. 10. JaXe seXem

RODINA
CENTRUM PRO RODINU ZLÍN O.S.
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín,
tel.: 577 212 020, 732 376 193,
www.cpr-zlin.cz, e-mail: cpr@cpr-zlin.cz
Kancelář:
Po a st 8 - 12 a 14 - 16, Út , čt a pá 8 - 12,
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní poradna, poradna
přirozeného plánování rodičovství
Kluby maminek:
maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 hod.
Klub maminek Zlín - každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na
Divadelní 6
1. 10. Setkání s vizážistkou
8. 10. Jak nezadupat nadání našich dětí
15. 10. Využití hudby při výchově dětí (beseda s knězem P. Šupolem)
22. 10. Hrátky s dětmi
29. 10. Posezení u kávy a čaje
Klub maminek Štípa - domek Na Čalovém u vchodu do ZŠ, úterý
v 9.00 h, tel. 739 561 136

6. 10. Nabídka kurzů Centra pro rodinu
13. 10. Sebepřijetí (beseda s psych. R. Sekulovou)
20. 10. Cvičení a říkanky s tetou Danou
27. 10. Výroba podzimních panáčků
Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.
5. 10. Povídání o bylinkách s Markétou
12. 10. Tvoříme z papíru "Scrapbooking"
19. 10. Procházka podzimní krajinou
26. 10. Dýňové kreace (s sebou dýni a nůž)
Tvořivé dílny - sál centra, úterý od 15.30 hod.; 6. 10. Výroba šperků
z FIMO hmoty; 20. 10. Malování na hedvábí
Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let, skupinky rozdělené podle věku dětí. 6 lekcí v úterý dopoledne, ve středu
odpoledne.
Sedmikrásek a MiniSedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi na Orlovně
Cvičení na velkých balónech: Orlovna Zlín, pondělí 18.30-19.30
hod.; tel. objednávky na telefonním čísle 773 628 904.
Modlitby matek - klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín. 2. čtvrtek v měsíci od 9.00 hod.
KURZY A AKCE
Kurz aktivního rodičovství: Je určen ženám na rodičovské dovolené.
Během osmi pátečních dopolední od 8.30 do 12.00 h se pokusíme společně objevovat rodičovství jako příležitost k osobnostnímu a profesnímu růstu. Setkání vedou zkušení a vyškolení lektoři, a to většinou zážitkovou formou. Zahájení 9.10. Hlídání a program pro děti zajištěn,
nabízíme ho bezplatně.
Kurz angličtiny: pro mírně pokročilé, ve středu v sále centra od 9.00
do 10.30 hod. nebo pro pokročilé od 10.35 do 12.05 hod. Kurzovné 90
Kč za lekci, platba vždy v den konání. Hlídání dětí po domluvě zajistíme.
Drakiáda s koníčky: neděle 11. 10. od 14.00 h na louce Jezdeckého
sportovního střediska Zlín-Příluky (na kopci u malé kapličky); dračí
soutěže a jízda na koni.
Víkend pro tatínky s dětmi: 16. - 18. 10. v Lužné u Vsetína
INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí
a mládeže
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz,
tel.: 577 019 912, 577 434 602, 736 774 469
Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru Slunečnice
Od 14.00 do 17.00 hod. si můžete vyrobit dárkový předmět v chráněných dílnách.
6. 10. Věnce a květináče hojnosti
13. 10. Stromečky štěstí
20. 10. Keramika
27. 10. Věnce a květináče hojnosti
Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Začínáme opět vařit makrobioticky! Každý čtvrtek, více na webových
stránkách.
Internet, WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny.
Kontakt: tel. 776 391 599
Pondělí
14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek
10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno
5. a 28. 10. - kavárna uzavřena
16. 10. - přednáška
22. a 23. 10. - poradna ICM, MUDr. Vladimíra Strnadelová
Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
V provozu úterý a čtvrtek dle telefonické objednávky.
Kontakt: tel. 777 074 286
Slevová akce do prosince: k pedikúře lakování zdarma
Chráněná dílna kadeřnictví
Út 15.00-18.00 hod., st 14.00-18.00 hod.
Čt jen na tel. objednávku 776 853 144
Pá jen na tel. objednávku 725 790 888
Slevová akce do prosince: úterý a čtvrtek regenerace zdarma
Sociální služba - Centrum denních služeb
Otevřeno v běžném celotýdenním provozu.
Pondělí až pátek 8.00 - 14.00 hod.
SARKANDER
budova Regina, Divadelní 6, 1. patro
Smaltované šperky 8. 10., 15.30-17.30 hod.. - výroba šperků a dekorací.
Malování na hedvábí 22. 10., 15.30-17.30 hod. - malování a batikování šál, šátků, kravat a obrázků.
Přihlášky předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz nebo tel.
575 570 295. Materiál je zajištěn.

AGENTURY
AGENTURA SEPTEMBER
Třída T. Bati 190, 760 01 Zlín
tel.: 576 114 529, www.september.cz, september@zlin.cz
Upozornění: kancelář se přestěhovala do budovy Archy ze strany
parkoviště pod kostelem.
5. 10. v 19.00 hod.
Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Academia centrum UTB Zlín

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

Vypsaná Fixa je pardubická hudební skupina, která má základ své
hudby v punku, ale obohaceném o prvky jiných žánrů. Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické texty, které píše frontman Márdi. A právě tato kapela, přijede předvést svůj hudební um do
Zlína!

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

24. 10. 20.00
Epica (NL), Amberian Dawn (FIN), Sons of Seasons (GER)
Pohádkově půvabná Simone Simons se k nám po loňských vyprodaných štacích se svou squadrou vrátí, aby naše metalová srdce měla zase šanci pookřát.

25. 11. v 19.00 hod.
Karel Plíhal
Koncert jednoho z nejlepších folkařů na české hudební scéně, skvělého kytaristy, autora a multiinstrumentalisty.
Academia centrum UTB Zlín
26. 11. v 19.00 hod.
Divadlo Sklep - Besídka 09
Tradiční, vynikající, vtipná a pokaždé jiná - taková je sklepácká
Besídka! Hrají: Vávra, Šteindler a mnozí další... Malá scéna Zlín
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 420, 777 701 590
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com,
benesova@pragokoncert.com
4. 10. Michalova brnkačka - nové představení populárního dětského
umělce Michala Nesvadby (Luhačovice - KD Elektra)

SENIOŘI
KLUB SENIORŮ U MAJÁKU
Po - zdravotní cvičení, od 17.00 hod.
St - turistický kroužek (instrukce ve vitríně)
- stolní tenis od 18.00 do 22.00 hod.
(nutná sportovní obuv se světlou podrážkou, zápis účastníků do knihy v klubu)
Čt - hlavní návštěvní den
Od 14.00 do 17.00 hod. besedy, receptáře, přednášky, půjčování knih
a další činnost dle domluvy.
Stolní tenis od 10.00 do 12.00 hod. a od 18.00 do 20.00 hod.
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411,
e-mail: j.vranova@karneval.cz

8. 10. Pentagram (USA), Trouble (USA), Syrach (Nor) - Doom-metalové legendy na společném turné! (Masters Of Rock Café)
9. 10. Františkovo čarování s Majdou - Majda a František
z Kouzelné školky přijíždějí k vám! (Uherský Brod - Dům kultury)
14. 10. 19.30 Acoustic Tour Miro Žbirka 2009
-Miro Žbirka chystá historicky první akustické turné v kariéře! Host:
zpěvačka Martha. (Velké Kino)

Po a čt - jazykové kurzy - němčina a angličtina
Út a čt - cvičení pro ženy
Čt - ruční práce
7. 10. Receptář - knihovna
14. 10. Hudební odpoledne - Knihovna Fr. Bartoše
21. 10. Receptář - knihovna

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

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

24. 10. Epica (Nl) - Populární Gothic-metalová kapela s krásnou
Simone Simons v čele představí novou desku! ( Masters Of Rock Café)
PŘIPRAVUJEME:
12. 11. U.D.O. (Ger) - Koncert německé metalové legendy v rámci
Evropského turné k nové desce "Dominator"! - Masters Of
Rock Café
13. 11. Sonata Arctica (Fin) - Masters Of Rock Café
19. 11. Galakoncert Heleny Vondráčkové - Hala Euronics (dříve
Novesta)
20. 11. UFO (UK) - ZLÍN, Masters Of Rock Café
28. 11. Zimní Masters of rock 2009 - Nazareth (UK), Kreator (Ger),
House Of Lords (USA)... a další - hala Euronics (dříve Novesta)
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 539, Malenovice
Tel.: 728 362 386
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
8.10. v 19.00 hod. Vojta Kiďák Tomáško
Koncert legendy české trampské písničky z Lokte.
Toulavej, Česačů bavlny bál, Zelená košile.... a spousta dalších písní
držitele Porty vám pohladí duši a rozjasní tvář. Sokolovna Malenovice
21. 10. v 19.00 hod. Žalman a spol.
Koncertní program přináší průřez tvorbou Pavla Lohonky Žalmana
včetně nových písní, to vše v podmanivém zvuku s kapelou Devítka,
kino Květen Malenovice
MASTERS OF ROCK CAFÉ
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
8. 10. 20.00 Pentagram (USA), Trouble (USA), Syrach (NOR)
Američané Pentagram se vrací po dlouhé době na koncertní pódia, jejich psycho-doom metaloví kolegové z USA Trouble na podzim vydávají novou desku a společně to bude přímo pekelný nářez!
10. 10. 15.00
Radovanovy radovánky - divadelní představení pro děti
Divadlo Věž Brno uvádí příběh lásky a dobrodružství, kořeněný kvalitní hudbou, působivými zvuky a typickým Svěrákovským humorem.
13. 10. 20.00
Ladies párty - The Rangers - nová erotická show pro dámy
Jedinečná celovečerní show plná erotiky, kostýmů, a hlavně krásných
mužských těl, která uspokojí nejen vaše oči...!!!
17. 10. 20.00
Amorphis (FIN), Before The Dawn (FIN), Amoral (FIN)
Srdcervoucí, výpravný, silný, emotivní, nápaditý, originální, mistrovsky zcela unikátně zahraný progresivní death metal - to jsou finští
Amorphis.
21. 10. 19.00 Miroslav Donutil - Cestou necestou
- veselé povídání s naším předním hercem a bavičem Miroslavem
Donutilem. V pořadu zazní i písničky např. z filmu Balada pro banditu atd.
23. 10. 20.00 Vypsaná fixa
- turné k nové desce "Klenot" + speciální host

- pěvecký kroužek mužů od 13.00 hod., pěvecký kroužek
žen od 14.00 hod.
Úterý
- angličtina 9.45 hod., taneční kroužek žen od 12.00 hod.,
petanqe od 14.00 hod., vycházka turistického kroužku
(sraz v 13.30 hod. na zastávce u podchodu u Svitu)
Středa
- hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu
a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod.
Čtvrtek
- kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, taroky, šachy (od
14.00 hod.)
Pátek
- francouzština v 9.00 hod.
Taneční odpoledne v hotelu Moskva 4. 10., 18. 10. (Kateřinské hody) a 1. 11. Akce začínají od 14 hod.
KLUB SENIORŮ MALENOVICE
Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve čtvrtek od 13 hodin (aktuality, relaxační cvičení, internet, kultura, šipky, karty, společná zábava, plánované akce).
Pondělí až sobota od 9.00 do 12.00 hod. stolní tenis.
Karty muži - každou středu od 14.00 hodin.
Šachy v úterý a ve čtvrtek od 17.00 hodin.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín
www.zas.cz, e-mail: zas@zas.cz, tel.: 732 804 937
6. 10. 17-21 hodin
Večer deskových her
Nejnovější hry, ale také klasiky jako např. Carcassonne, Osadníky
z Katanu apod. Jsou vítány všechny věkové kategorie.
Vstupné 30 Kč
8. 10. v 18 hodin
Cestovatelská přednáška:
Mgr. Zuzana Karlíková "Azorské ostrovy"
Cestovatelská přednáška: 1500 km od portugalského pobřeží se z vln
Atlantiku zvedá souostroví s devíti obydlenými ostrovy, které nesou
název Azorské. Všechny vznikly vulkanickými procesy, přitom každý je
jiný. Potemnělé subtropické lesy střídají beskydské louky, skotská
Highlands či pustá zem připomínající Tolkienův Mordor. Projekce fotografií Zuzany Karlíkové.
Vstupné 30 Kč
15. 10. v 18 hodin
Cestovatelsko - astronomická přednáška:
Jiří Vašátko "Velká Čína, velké zatmění"
Reportáž o cestě za úplným zatměním Slunce, nejdelším v tomto století, pozorovaným mj. i členy Zlínské astronomické společnosti cca 500
km od Shangaje. Jde o vzácný okamžik, kdy je možné uvidět blízkou
i vzdálenou koronu, hvězdy a planety za dne a zvláštní, slovy nepopsatelný, kovově modrý nádech noci uprostřed dne... Vstupné 40 Kč
19. 10. v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: "Hvězdný vesmír"
Úvodní přehledové povídání o Sluneční soustavě uvnitř Mléčné dráhy.
Galerie objektů našeho nejbližšího galaktického okolí, mlhoviny, hvězdokupy, snímky zachycující hvězdy v různých stadiích jejich vývoje.

Místní skupina galaxií, vzdálený vesmír pozorovaný největšími astronomickými přístroji naší doby. Dnešní představy o struktuře a velikosti vesmíru. Vstupné 40 Kč
VÝSTAVY:
Grand Prix Obce architektů
Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce, pořádaná Obcí architektů a Českou komorou architektů.
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 10. v 17 hodin a je na ni vstup volný. Výstava potrvá do 5. 11.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 20 do 22 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pro
skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.
Kroužky mladých astronomů
Ve školním roce 2009/10 nabízíme základní a pokračovací kurz astronomie pro mladé zájemce (od 11 let; alespoň základní znalosti z fyziky
a matematiky nutné).
Schůzky se konají v pátek od 17 hodin na hvězdárně ve Zlíně.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusu č. 13.
Aktuální informace na adrese www.zas.cz

TANEČNÍ ŠKOLY
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Lorencova 9, Budova Business Line, Zlín 760 01
tel.: 608 751 645, www.delila.cz
Pořádá výukové kurzy zaměřené na orientální břišní tance. V průběhu
těchto hodin se můžete seznámit nejen s tanečními variacemi na arabské rytmy, ale také se naučit jednoduché a efektní choreografie. První
hodina je zdarma!
Intenzivní taneční víkend ve Spytihněvi - 16. - 18. 10.
Nové kurzy pro dospělé a děti začátečnice od října
Dospělí - pondělí 18.00 hod., úterý 19.15 hod., středa 16.30 hod.
Děti - středa 15.00 hod.
Počet míst je omezen, první hodina je zdarma
Novinka! - dopolední kurz v pátek 10.00-11.00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz
www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)
Kurzy orientálního tance ve Zlíně od pondělí do čtvrtka pro začátečnice, mírně pokročilé, pokročilé, dětské kurzy.
Výuka jednotlivých stylů orientálního tance - klasický egyptský styl
"raks sharqi"; turecký styl, indický moderní tanec Bollywood; Tribal
styl, orientální tanec s nádechem španělských rytmů... a mnoho dalšího můžete vyzkoušet v jednotlivých kurzech.
Kurzy jazzového tance:
pondělí 16 - 17 hod - začátečnice
pátek 18 - 19 hod - pokročilí
Kurz irského tance - novinka!
pátek 16 - 17.30 hod
Rozpis všech kurzů najdete na www.orientalnitance.com
STUDIO ŠPANĚLSKÉHO FLAMENKA
Tel. 602 184 594 nebo www.studiogemini.cz
Studio zve zájemce o flamenko do nových kurzů pro začátečníky, vždy
v pondělí od 17.30 nebo 19.00 hodin. Tancuje se sólově. Ostatní kurzy pokračují podle rozpisu na internetu.
TGK ZLÍN - TANEČNĚ GYMNASTICKÝ KLUB
Tel. 732 849 417, 725 826 758
e-mail: katerina.holikova@email.cz, www.tgkzlin.cz
TGK Zlín se zaměřuje na výchovu děvčat v oblasti gymnastiky a tance. Eleganci, pružnosti, rovnováze, energickému projevu - tomu všemu
a mnoha dalším činnostem se učí gymnastky v našem klubu. Trénink
1x - 3x týdně, soustředění, závody i exhibiční vystoupení.
Zápis pro školní rok 2009/10 do oddělení:
Přípravka - ročník narození 2005-2003, tréninky vždy v pondělí 15.30
- 17.00 hod., Sokolovna, Prštné
Společné skladby ESG - ročník narození 2002-1994 (výhodou předchozí pohybová průprava), tréninky vždy v út, čt a pá od 15.00 hod.
(16.30 hod.), Sokolovna, Prštné
HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI
Zápis telefonicky na č. 607 606 928, informace www.kotata-zlin.cz
Novinka!
5. Bublinkové taneční s šaškem Vaškem
Pro děvčata 4-7 let, tanec, aerobic, scén. tanec, dramatika, skladby
s tajuplným kouzlením všeho druhu.
Orlovna - 1. poschodí, středa od 17 do 17.50 hodin.
Nabízí v 1. pololetí všestrannou pohybovou výuku pro děti v těchto
oborech:
Hudebně taneční - KOŤATA - pro děti od 3 do 8 let
1. Šmoulata od 3 do 4 let, taneční přípravka pro nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou, od 4 let, malé taneční, pohád. taneč. motivace, aerobic, manekýnky,
3. Tančíme s Jasmínou od 4 let, orientální tance a motivace, aerobic,
dramatika
4. Cat od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a pohyb. skladby.
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Říjen v kultuře
Dopolední cvičení KOŤATA a KOCOUŘI
Orlovna - pro děti od 3 do 4 let (úterý, pátek)
Sportovní školička KOCOUŘI
Pro chlapce i dívky od 3,5 do 8 let, všestranné pohybové vyžití!
Fotbalová a hokej. školička, míčové a pohyb. hry, akrobacie, zdrav.
cvičení, atletika.

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
V červnu byla otevřena již šestá průchozí expozice v areálu zoo - voliéra supů a mangust. Další novinky přivítají hlavně nejmenší návštěvníci. Dětský koutek u restaurace Farma u Koaly se podstatně rozšířil,
v jeho blízkosti vzniklo lanové centrum. Během října je Lanáček přístupný pouze o víkendech, v závislosti na dobrém počasí.
Zpestřila se i nabídka občerstvení. Poblíž restaurace Farma u Koaly
vznikla první cukrárna v areálu zoo, pojmenovaná Café bar
Kookaburra, a také stylový grilbar.
Ze zvířecích novinek je největším lákadlem trojice mláďat tygrů ussurijských. Z dalších přírůstků můžete vidět samečka lamy vikuně, početnou skupinu malých kotulů veverovitých či trojici mláďat lemurů
kata.
Otevírací doba:
Areál zoo: 8.30 - 17.00 hod., pokladna: 8.30 - 16.30 hod.
Zámek Lešná: všední dny (kromě pondělí): pouze objednané zájezdy,
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 16.00 hod.
Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti, důchodci 90 Kč a děti 80 Kč
Ke vstupu do zahrady můžete během měsíce října využít hlavní
vstup, během víkendů a večerních lampionových prohlídek je
otevřen i sezónní vstup.
2.10. a 9.10. Večerní lampiónové prohlídky
Novinkou pro letošní rok je nabídka večerní prohlídky s průvodcem.
Jedinou podmínkou pro zajištění účasti na prohlídce s průvodcem je
dostavit se včas na nádvoří zámku Lešná, odkud budou zmiňované
prohlídky začínat. První prohlídka s průvodcem odstartuje v 18.30
hod., další pak v 18.45 hod., v 19.00 hod., v 19.15 hod. a poslední
v 19.30 hod.
4. 10. Světový den zvířat
Při příležitosti oslav Světového dne zvířat ukončíme oficiálně letošní
kampaň na záchranu evropských šelem "My šelmy - co nás žere?" a vyhlásíme výsledky fotografické soutěže "Šelmí úlovky". V rámci programu se můžete těšit na celodenní šelmí program, chybět nebudou pracovní dílny, hry a soutěže. Symbolickým vrcholem oslav budou křtiny
tří koťat tygrů ussurijských.

POZVÁNKY
BENEFIČNÍ VEČER
Ojedinělý benefiční večer proběhne dne 31. 10. ve Flipu ve Zlíně.
Dvouhodinový program bude začínat v 19 hod. a na pódiu se postupně vystřídají nejen orientální tanečnice ze Zlína a okolí, ale také hosté
z Prahy, Olomouce... Mimo jiné jsou připraveny i doprovodné akce jako je malování hennou nebo výstava fotografií opuštěných kočiček s jejich příběhy.
Vstupné činí 50 Kč. Veškerý výtěžek bude věnován na konci akce občanskému sdružení "Kočky SOS". Kontakt: www.sandra.ic.cz
KLUBOVÁ STŘEDA ABŠ
Také tato Klubová středa ABŠ bude věnována historii. O tom, co předcházelo vzniku otrokovické čtvrti Baťov, bude hovořit Jiří Tichý
z Klubu přátel historie města Otrokovice. Připomene zejména ojedinělou úpravu terénu naplavováním v místech, kde ve třicátých letech minulého století vyrůstaly rodinné domky, hotel, obchodní dům a tovární objekty firmy Baťa. Beseda se koná 7. října v 16 hodin ve zlínské
vile T. Bati.
ODPOLEDNE S BIG BANDEM ZLÍN
V neděli 25. října začíná 18. ročník dobré hudby a pohody Odpoledne
v rytmu s orchestrem Big Band Zlín. Začátek v 15 hodin v kongresovém sále hotelu Moskva.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 11. a 25. 10. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Odpoledne s tancem začíná od 15.00
do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.
ZELENÁČOVA ŠOPA
Dlouhá 111, Zlín tel. 603 240 882, www.sopa.cz e-mail sopa@sopa.cz
1. 10. 19 hod. Frank Zappa Quartet
3. 10. 19 hod. Divadlo H+P Jánošík
4. 10. 15 hod. Dětská výtvarná dílna
5. 10. 19 hod. Řecko IV. beseda, projekce
12. 10. 19 hod. Petr Horký, Mirek Náplava cestovatelská beseda
a projekce
13. 10. 19 hod. Sideburns (D) skvělá německá alternativa
14. 10. 19 hod. Ivan Hlas trio
15. 10. 19 hod. Blues Station
22. 10. 19 hod. Ivan Hajniš band
24. 10. 19 hod. PASS + Pavel Housek
25. 10. 15 hod. Dětská výtvarná dílna
26. 10. 19 hod. Robert Bazika - beseda projekce
27. 10. 19 hod. Filmový klub Zlínská Studna
29. 10. 19 hod. Karel Ptáček band
1. 11. 19 hod. Divadlo DNO Dobytí severního pólu
67. BESEDU U CIMBÁLU
Valašský soubor Kašava zve na 67. besedu u cimbálu s programem
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"Eště sa ohlédni aneb Vzpomínka na Pavla Malíka" dne 17. 10. od
19.30 hodin.
Víceúčelová budova Podhoran Lukov
Účinkují: Josef Laža, VSPT Bača a CM Bača, VSPT Rusava, CM
Bukovina Hold stáří (Holt staří) KAŠAVA, CM Kašava s primášem
A. Bařinkou, VS Kašava
Vstupné 100 Kč, balkon 80 Kč
Předprodej vstupenek:
Valašský soubor Kašava, S. Moravcová, tel. 736 170 048
Doprava zdarma v 18.30 ZUŠ Štefánikova - Vysoká Mez - Štípa Lukov a v 18.45 ZUŠ Štefánikova - J. Svahy Billa - Fryšták - Lukov
Odjezdy autobusů zpět najdete v programovém sborníku

PORADNY
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ
A MEZILIDSKÉ VZTAHY ZLÍN
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, e-mail: poradna.zlin@volny.cz
www.poradnazlin.cz
Bezplatné psychologické, sociální a právní poradenství, psychoterapie a další odborné služby manželům a partnerům, rodinám i jednotlivcům, včetně dětí a mladistvých, při řešení jejich vztahových problémů a jiných nepříznivých sociálních situací.
Kurz rozvoje osobnosti "Cesty k lidem" pro mládež ve věku 15 až 20
let, začíná se v říjnu
Rodinné mediace - neformální metoda rychlého a mimosoudního řešení konfliktů, například v rozvodových a porozvodových situacích, při
dohodách o kontaktu s dětmi apod.
INTERVENČNÍ CENTRUM
U Náhonu 5208, tel. 577 018 265, 774 405 682,
e-mail: ic.zlin@seznam.cz, www.poradnazlin.cz
Poskytuje bezplatnou pomoc osobám, které jsou ohroženy násilným
chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí (tedy domácím násilím).
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Klub pro ženy středního věku - RÚT v budově Regina na Divadelní 6,
Zlín, v klubovně Katakomby od 15.30 do 18.00, každý 1. a 3. pátek
v měsíci.
2. 10. Co se skrývá za prací matrikářky - povídat o svém povolání,
pěkných i těžších chvílích v něm bude paní Dana Konečná,
matrikářka z MÚ Fryšták.
16. 10. Cvičíme, hrajeme si a tvoříme - psychohygiena pro ženy
středního věku
Besedy pro veřejnost na radnici:
5. 10. v 16.30 hod. Minimalizace šikany - Mgr. Milena Mikulková
7. 10. v 16.30 hod. Vývoj kojence - MUDr. Anna Švehláková
8. 10. v 15.30 hod. Otazníky kolem umělého oplodnění
- MUDr. Taťána Horká
LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
(SOCIÁLNÍ SLUŽBA)
Provozovatel: Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín (za fotbalovým stadionem)
Kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996,
e-mail: zemanova@unko.cz, www.unko.cz
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneužívání,
úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi s ADHD.
Konzultace jsou poskytovány zdarma.
V říjnu opět zahájíme pravidelná setkání sociálně psychologické podpůrné skupiny pro děti. Skupina je určena především pro hyperaktivní děti, ale zařazeny mohou být i děti, které se potřebují zlepšit v sociálním styku (např. obtížněji navazují kontakty, nejsou přijímáni
kolektivem vrstevníků apod.).

RŮZNÉ
CELOSTÁTNÍ BURZA FILATELISTŮ
Burza se koná 11. 10. v Domě kultury ve Zlíně od 7.30 do 11.30 hod.
OVLIVŇUJÍ KARTY VÁŠ ŽIVOT, NEBO ŽIVOT KARTY?
"Jak na to?" Výukový seminář se Simonou Královou se koná 17. 10.
od 10.00 do 15.00 hod. v hotelu Lázně Kostelec
Kontakt: seminář i osobní konzultace tel. 777 893 315

Masáže - klasické, relaxační, aromatické
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, Tř. T. Bati 3672 (nad firmou Kuchyně
Lošák, 2. patro), tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
PO STOPÁCH NEMOCÍ K SEBEPOZNÁNÍ
Co je dobré si uvědomit, když onemocníme, jak nemoci snášet a přispět ke svému vyléčení. Přednáší ing. Miroslav Hrabica 3. 10. od 16.00
hod. v modlitebně CASD, Tyršova 1108, Malenovice
ATLANTIDA - SOUČASNÁ DOBA - ROK 2012
24. 10. Život v Atlantidě. Sedm zákonů Atlantidy, související se současnou dobou. Léčení. Technologie. Velký krystal. Atlantské krystaly.
Práce s krystaly. Křišťálové lebky. Jasnozřivé schopnosti.
Rok 2012. Od 9 do17 hod. Cena 1 000 Kč. Mgr. Ivana Valová.
Kontakt: tel. 603 805 666 nebo www.lightworker.cz.
ČAJOVNA A KAFÍRNA ORCHIDEA ZVE
Do 30. 10. - výstava fotografií.
15. 10. od 18 do 20.30 hod. - Rok 2012 - přednáška s meditací - změny vědomí lidí, rozpouštění karmy a aktivace světelného těla. Každou
sobotu v 15 hodin radostné drátkování a po tel. dohodě alternativní
poradenství. Kontakt: tel.777 071 935 a 724 440 001, ul. Sadová Zlín
PŘEDNÁŠKA
Zlínský klub Vědomí srdce zve na přednášku zlínského léčitele
Oldřicha Hurty "Léčení diagnosticko-terapeutickým přístrojem Oberou
a léčba metodou SRT (Spiritual Respons Therapy)". Přednáška se
uskuteční 16. 10. od 17.30 do 19.30 hodin v Netradiční kavárně
Slunečnice, II. Morýsův dům. Vstupné 100 Kč, důchodci a studenti
50 Kč.
ZO DIA SPCCH
Zve své členy na besedu s MUDr. Annou Gregorovou, která se koná
14. 10. jako obvykle v 15.30 hod. v budově Centroprojektu.
TAJEMSTVÍ VNITŘNÍ SÍLY A MOUDROSTI
Dvouvíkendový seminář v termínech 17. -18. 10. a 31. 10.- 1. 11.
Kontakt: tel. 724104980.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 6. a 27. 10. od
16.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín, uč. 315 B. Uvedení
pro nové zájemce vždy od 15.45 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 15. 10. v 17 hodin v kongresovém sále hotelu
Moskva přednášku Kdo nechce slyšet, musí pocítit. Nemoc jako varování. Přednáší MUDr. Ivan Rusnák, CSc.
NETRADIČNÍ OBCHŮDEK FAIR TRADE PRODUKTŮ
Přes dvacet druhů káv, čajů i čokolád nabízí obchůdek Dobrá vůle, jehož cílem je rozvíjet spravedlivý obchod, prospěšný všem zúčastněným
stranám. Obchůdek se orientuje zejména na prodej fair trade produktů, jejichž koupí zákazník pomáhá odstraňovat extrémní chudobu
a zneužívání dětské práce v Africe, Jižní Americe a chudých částech
Asie a zároveň si pochutná na špičkových výrobcích pěstovaných bez
chemie. Kromě potravin nabízí výrobky od postižených lidí z Domu
Naděje v Otrokovicích, keramiku z Bílých Karpat, léčivé kameny a fair trade košíky, ošatky a jiné řemeslné výrobky. Čtvrtina marže putuje zpět do charity, přičemž zákazníci mohou sami rozhodnout, které
organizace bude obchůdek podporovat. Obchůdek Dobrá vůle se nachází v páté etáži obchodního domu Prior ve Zlíně.
VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
Okresní výbor Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizace Zlín
pořádá výstavu ručních prací svých členů.
Výstava se koná dne 30. 10. od 10 do 16 hodin v 1. poschodí zlínského zámku, v přednáškovém sále Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
SBĚRATELSKÉ BLEŠÍ TRHY
Každou poslední neděli v měsíci se konají Zlínské sběratelské bleší trhy v sále na Celnici (vedle zlínské hlavní pošty na nám. Míru). Říjnový
trh bude 25. 10. od 7 do 12 hodin. Kontakt: tel. 777 053 326
KINEZIOLOGIE ZLÍN JANA KOČENDOVÁ
Jemná a účinná metoda, řešící problémy současné, minulé i budoucí
metodou one brain, neboli metodou ideálního fungování mozku jako
celku. Kineziologie pomáhá při bolestech hlavy, zad, migrénách, fobiích, alergiích, podrážděnosti, poruchách spánku, nadváze, obezitě
a závislostech. Rovněž pomáhá dětem při problémech s učením, čtením, psaním, počítáním, při agresivitě...
Kontakt: tel. 603 982 937, www.kineziologiezlin.cz

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

VZNIKL KLUB ZDRAVÍ SAMARI
Charitativní organizace Samari zahájila v září činnost nového Klubu
zdraví Samari, který v rámci své činnosti bude měsíčně pořádat přednášky besedy, workshopy, ochutnávky či pohybové aktivity. Akce se
budou konat zpravidla první středu v měsíci od 18 hodin v prostorách
expozice 21. budovy zlínského mrakodrapu a budou je vést zkušení
lektoři. Kontakt: Samari, Burešov 4886, Zlín, www.samari.cz,
e-mail: samari@samari.cz.

ANGELICA STUDIO
14. 10. MUDr. Pavel Šácha - Diagnóza funkční medicíny - graf DFM
a jeho vyhodnocení
20. 10. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji
Oberon Titanium Profesionál. V celostní medicíně patří tato
diagnostika k nejmodernějším.
22. 10. Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy.
Detoxikační programy.
13. 10. v 17.30 hod. Přednáška MUDr. Pavla Šáchy a PhDr. Pavly Šáchové na téma: "Řešit nemoc od příčiny (respirační infekty)".
Vstupné 50 Kč. Účast je nutné nahlásit předem

VÝSTAVA OBLÍBENÝCH POSTAV Z FILMŮ
Do 11. října potrvá v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko ve
Zlíně výstava oblíbených postav z filmů. Herecké i animované postavy budou návštěvníci potkávat na různých místech nákupní galerie,
neboť se jedná o trojrozměrné modely obklopené autentickou dekorací. Piráti z Karibiku, Kapitán Jack a Davy Jones budou v přízemí hlídat vrak potopené lodi a pirátský poklad. Pro milovníky zvířat a filmových postaviček je nabídka velmi pestrá, od nejmenšího krysáka
v nadživotní velikosti z úspěšného filmu Ratatouille, přes psa se super
vlastnostmi z animované 3D komedie Bolt - Pes pro každý případ, až
po obrovské Medvědí bratry ze stejnojmenného filmu. Nadpozemské
schopnosti bude reprezentovat robot Wall-E a rodina Úžasňákových.

MÍSTNÍ ČÁSTI VRŠAVA, BUREŠOV
V

ážení čtenáři,
tentokrát vám přinášíme informace
o místní části Vršava, Burešov, tedy
o lokalitě, jíž občané i návštěvníci
Zlína projíždějí severní komunikací
spojující Zlín s Holešovem.
První záznamy o existenci osady Vršava
pocházejí z roku 1399, kdy je zmiňována
coby součást obce Kostelec a Lukovského
panství. Další písemnou zmínku vztahující se k Vršavě, respektive k Filakovým
mlýnům, lze nalézt roku 1613.
K Filakovým mlýnům patřil horní mlýn nyní Horákův - umístěný u Fryštáckého
potoka a dolní, Zavrtálkův mlýn, umístěný pod Burešovem.
V roce 1933 byla Vršava a jejích více
než 300 obyvatel připojena k městu Zlínu.
V této době tvořilo Vršavu několik zemědělských usedlostí obklopených poli a lesy. Hlavním zdrojem obživy místních lidí
bylo především zemědělství a práce pro
firmu Baťa.
Vršava si poměrně dlouho zachovala
svůj vesnický ráz. Ke změně došlo v době,
kdy se pro potřeby nově příchozích obyvatel začalo stavět menší sídliště a započala stavba řadových a rodinných domů.
Sílící výstavba znamenala konec původního zemědělského způsobu života
a z Vršavy se stala městská čtvrť.
Jako takové se Vršavě otevřely nové příležitosti: velkou výhodou pro občany bylo
kupříkladu zřízení trolejbusového spojení
s centrem Zlína, které napomohlo jednoduššímu začlenění čtvrti do městského
systému.
V roce 1951 byly v blízkosti Žlutého
koupaliště, tzv. plivátka, vybudovány tenisové kurty a škvárové hřiště, které využívali občané celého Zlína. Žluté koupaliště bylo později z technických důvodů
zrušeno.
Roku 1985 byl na Vršavě zbudován velký tenisový areál s 15 dvorci. V letech
1997 až 2001 byly k areálu přistavěny
i dvě kryté tenisové haly. Na zlínských
kurtech začínali svou kariéru i mezinárodně úspěšní tenisté Jiří Novák a Renata
Voráčová. Rekreačně si zde zahrálo několik významných osobností společenského
a kulturního života, mj. i Tomáš Baťa
mladší.
V sousedství tenisového areálu byl v roce 1993 dostavěn fotbalový areál mládeže.
Od té doby zde vyrostlo mnoho talentovaných hráčů, kteří se prosazují nejen na
domácím hřišti, ale i v kádrech předních
tuzemských fotbalových klubů.
Vedle fotbalu a tenisu nabízí Vršava
i střelecké vyžití. V lokalitě jsou provozovány tři střelnice, jež v rámci pravidelných tréninků využívají například policisté, ale na své si zde přijdou i rekreační
střelci.
Cyklostezku, která vede okolo sportovního areálu Vršava z centra města až
k zoo Lešná, využívají občané všech věkových kategorií. Potkávají se zde cyklisté,
bruslaři i ti pěší turisté, pro něž je cyklostezka výchozím bodem pro výlety do okolí města Zlína.
V roce 2002 byla pro potřeby obyvatel
Vršavy a bezprostředně sousedícího
Burešova zřízena Kancelář místní části

Vršava, Burešov Magistrátu města Zlína
(dříve Občanská iniciativa), která sídlí na
Burešově v budově č. 4886. Pracovnicí
kanceláře je paní Anna Olscherová, která
podle potřeby vyřizuje na jednotlivých odborech Magistrátu města Zlína žádosti
občanů a jejich připomínky, s odborem
dopravy a silničního hospodářství řeší
drobné opravy chodníků, výtluků nebo
opravy veřejného osvětlení.
Za dobu činnosti kanceláře bylo na základě požadavků občanů zrealizováno
množství aktivit. Došlo například k přejmenování ulic, byly vybudovány nové
chodníky, zlikvidovány tzv. černé skládky, byla řešena a usměrněna hlučnost
střelnic. Úřední hodiny kanceláře jsou
v pondělí od 10 do 12 hodin a ve středu
od 14 do 16 hodin, telefonní kontakt na
pracovnici kanceláře je: 577 214 252,
e-mail: kancelar_buresov@muzlin.cz.
O úklid a čistotu městské části Vršava,
Burešov se mimo kompetentní odbory
Magistrátu města Zlína a Technických
služeb Zlín, s. r. o., stará tzv. cestář - pracovník na údržbu. Má na starosti úklido-

K Vršavě neodmyslitelně patří zdejší tenisové kurty.

vé práce na zelených plochách a dětských
hřištích, hrabání listí, zametání a čištění
chodníků, nátěry zábradlí či laviček. V zimě uklízí sníh z chodníků a provádí posyp.
K větší informovanosti občanů slouží
v této lokalitě dvě vývěsní skříňky. Jedna
je umístěna na konečné zastávky MHD č.
4 a druhá na ulici Horní Vršava IV. Zde
jsou zveřejňovány informace z usnesení
Rady a Zastupitelstva města Zlína, veřejné vyhlášky a oznámení a další informace
a upozornění pro občany. V průběhu roku 2008 bylo na vývěskách umístěno celkem 291 materiálů.
Zastupitelé města a vedoucí jednotlivých odborů magistrátu se scházejí s občany na veřejných setkáních. Zde se na
ně mohou občané obracet se svými připomínkami, stížnostmi a podněty. Letošní,
již třetí setkání, se uskuteční 5. října
2009 od 18 hodin v restauraci na Vršavě.
Vršava je příjemným místem, které nabízí klidné bydlení i prostor pro sportovní
vyžití obyvatel všech věkových kategorií.
Je obklopena lesem a zelení a snahou
zlínské radnice je udržovat ji, chránit
a rozvíjet ve spolupráci s občany pro další generace.
Použitá literatura:
Zlínsko. Vlastivěda moravská, sv. 64.
Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín 1995,
783 str.
Odbor kanceláře primátora MMZ
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Městské divadlo Zlín čeká v říjnu plno
zajímavých představení - zveme Vás proto
k jeho návštěvě a dovolujeme si Vás na některá z nich upozornit.
Největší říjnovou novinkou zlínské scény bude premiéra CYRANA Z BERGERACU v sobotu 17. října. Inscenace, kterou
připravuje režisér a umělecký šéf MDZ
Petr Veselý, bude ctít ducha Rostandova
díla - tedy i doby a prostředí, do kterého ji
autor zasadil. Máme zato, že síla této
krásné hry spočívá právě v jejím velkém
"novoromantickém" gestu. Principem romantismu bylo propojovat protiklady - například vážné s humorným. A přesně taková je i tato "hrdinská komedie". Nekončí
vesele, ale vtipu je v ní hodně. Jakož
i moudrosti, vitality a pozitivní energie.
Titulní roli svěřil režisér Rostislavu
Markovi, Roxanou bude Kateřina Králová,
Kristiánem Zdeněk Lambor. Na jevišti vystoupí mnoho dalších - v inscenaci totiž
hraje bezmála celý umělecký soubor.
V říjnu absolvují zlínští herci zájezd za
hranice České republiky: v sobotu 10. října zahrají inscenaci KDYŽ UŽ ČLOVĚK
JEDNOU JE... ANEB AUTOSALON JANA
WERICHA na mezinárodním festivalu
Crossroads - Skrzyżowanie Łódź v Polsku.
Organizátoři festivalu chtějí ukázat Lodž
jako křižovatku různých národních, kulturních a náboženských vlivů a tradic.
Pořadatel festivalu Akademické středisko
uměleckých iniciativ v Lodži se stane také
partnerem mezinárodního divadelního
festivalu Městského divadla Zlín Setkání
2010 Stretnutie.
Na zlínská divadelní prkna vstoupí v říjnu také atraktivní hosté: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana přiveze oblíbené
ČESKÉ NEBE a AP-PROSPER Praha rozehraje DIVADELNÍ KOMEDII. Divadélko
v klubu bude hostit pořad TAK TROCHU
SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA,
v němž přiblíží autorská dvojice Martin
Hilský a Daniel Dobiáš milovníkům
Shakespeara jeho Sonety originálním hudebním pojetím, doprovodným komentářem a besedou. Na své si přijdou také děti. Kromě titulů zlínského divadla OPICE
ŽOFKA a JAK ŠLO VEJCE NA VANDR se
mohou přijít podívat na pohádku
OBUŠKU, Z PYTLE VEN! Divadelní společnosti Julie Jurištové Praha či na
SNĚHURKU v podání Těšínského divadla.
Na své publikum se i v tomto měsíci těší Eržika ze zbojnického muzikálu o lásce
a zradě BALADA PRO BANDITU, Eva z komediálního retro-muzikálu EVA TROPÍ
HLOUPOSTI či MARYŠA ze stejnojmenného dramatu o ženě, za niž rozhodli druzí.
Na konci října končí hlasování v divácké anketě Aplaus. Svůj hlas herečce, herci nebo inscenaci, jež v sezoně 2008/2009
nejvíce zaujaly, můžete dát prostřednictvím hlasovacího lístku v katalogu předplatného či elektronickou cestou přes webové stránky divadla www.divadlo.zlin.cz
v sekci Aplaus 2009. Vyhlášení 11. ročníku ankety proběhne při slavnostním zahájení přehlídky Naráz 10. listopadu.
Přejeme Vám krásné zážitky ve zlínském
divadle!
Hana Šmardová, tisková mluvčí MDZ
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ENVIRONMENTÁLNÍ V¯CHOVA

Představujeme další
zlínská ekocentra
V Magazínu města Zlína jsme vám v minulém roce představili střediska ekologické výchovy, tzv. ekocentra, jako místa, která nás
obohacují především o zážitky z přírody a její
ochrany. Připomeňme si ZOO a zámek ZlínLešná, kde si jako Zlíňané nejednou zajdeme
odpočinout a naše děti navštíví velmi zajímavé
exkurze a výukové programy ve školní docházce. Útulek pro zvířata v nouzi na
Vršavě, díky pravidelně pořádaným akcím pro
veřejnost a možnosti volného vstupu do objektu, umožní občanům neopakovatelné setkání
s domácími mazlíčky, Dům dětí a mládeže
ASTRA - Centrum ekologické výchovy je vyhledávaná "oáza" nejen velkého sídliště Jižní
Svahy, kterou navštěvují převážně školy a rodiny s dětmi. Zásluhu na rozvoji ekologických
a enviromentálních aktivit ve městě Zlíně má
také Ekocentrum Čtyřlístek, které zajišťuje
ve městě mimo jiného ekoporadenské služby.
Pojďme si připomenout a přiblížit další zajímavá místa "ekocentra" v našem městě.
K nim bezesporu patří Ekodomy na Jižním
Chlumu. Šiřitelem moderního bydlení je občanské sdružení Zelené bydlení, které svou
činností dokazuje, že životní úroveň lze zvyšovat i bez nároku na vyšší spotřebu energie,
pitné vody a dalších přírodních zdrojů.
Sdružení pořádá školení, přednášky, workshopy, odborné exkurze, poskytuje ekologické
poradenství a je iniciátorem zajímavých osvětových akcí o výstavbě objektů přírodní architektury a dalších systémů, zmírňujících negativní dopady bydlení na přírodu a krajinu.
Biofarma Vránovi - Samota Juré celoročně
nabízí ubytování v apartmánech, dále výchovné programy pro děti. Farma leží nad Zlínem,
na kopci Juré. Chutné občerstvení je připraveno převážně z biopotravin vyrobených na
farmě, po domluvě se návštěvníci mohou projet na koních, rybařit (2 km) a své úlovky si
připravit v peci či na rožni nebo si vyjít do lesa houbařit.
Dalším místem, kde cíleně ve městě probíhá
environmentální výchova, je areál Technických služeb Zlín v Loukách. Zájemci si mohou objednat odbornou exkurzi na třídírně
odpadů, mohou si prohlédnout skládku
Suchý důl, fotovoltaickou elektrárnu nebo
biofermentor na zpracovaní bioodpadu.
Kontakty na zlínská ekocentra:
www.zlin.eu/page/25766.kontakty/
Ke konci roku 2008 podepsalo statutární
město Zlín "Prohlášení o spolupráci" města
Zlína s občanským sdružením Líska.
Podepsáním město podpořilo rozvíjení aktivit
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v rámci Zlínského kraje a potvrdilo
spolupráci s nositeli a partnery projektu
"Rozvoj sítě environmentálních, vzdělávacích,
poradenských a informačních center ve
Zlínském kraji" (05/2009 - 04/2011).
Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti občanů Zlínského kraje o životním
prostředí a posílení aktivní účasti veřejnosti
na jeho ochraně prostřednictvím kvalitního
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a environmentálního poradenství,
které v různých formách snadno dostupných
široké veřejnosti realizuje profesionální síť
vzdělávacích, poradenských a informačních
center.
-OŽPaZ-
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PODZIMNÍ ÚKLID 2009
O sobotách 3., 17. a 31. 10. 2009 proběhne na území města Zlína podzimní úklid zajišťovaný Odborem životního prostředí a zemědělství Magistrátu
města Zlína a Technickými službami Zlín. Od občanů města Zlína bude sbírán
v rámci úklidové akce odpad velkoobjemový a odpad ze zahrad.
Ve stanovené soboty budou od 9 do 16 hodin v níže uvedených lokalitách
přistaveny velkoobjemové kontejnery nebo speciální vozidlo Technických služeb Zlín.
3.10.
Malenovice - ulice Mlýnská
Malenovice - ulice Zabrání
Malenovice - ulice Brigádnická
Náves Louky
Podhoří - ul. Svat. Čecha na sídlišti
u garáží
Prštné - Kútíky
Mladcová - Nadhumení
Mokrá III
Lokality Zlínské Paseky - točna MHD
Jižní Svahy - Družstevní ulice (řadové
RD)
Jižní Svahy - Valachův žleb
Jižní Svahy - Na Honech I
Jižní Svahy - křižovatka Podlesí I a II
Jižní Svahy - Středová (točna)
17. 10.
ulice Na Požáře
ulice Sadová
ulice Smetanova
ulice Vodní
ulice Santražiny (Potoky vnitroblok)
ulice Lorencova
Zbožensko - před č. p. 65
ulice K majáku - restaurace "U hřiba"
Letná - Kotěrova ulice
Kudlov - Fabiánka I
ulice U zimního stadionu
Benešovo nábřeží - u pizzerie "U čápa"
tř. T. Bati - garáže nad restaurací
"Myslivna"
ulice Pod Babou
31.10.
Vršava - před domem č. p. 243

Vršava - před domem č. p. 225
Nivy I
Podvesná VIII
Obeciny VII
Bartošova čtvrť - ulice Zborovská
Bartošova čtvrť - ulice M. Knesla
Příluky - Pančava
Příluky - kaplička
Příluky - před restaurací "Přístav"
Příluky - Štákovy Paseky
Morýsovy domy - u garáží
ulice Boněcká
ulice Prostřední
Lazy - u Krajské veterinární správy Zlín
Magistrát
města
Zlína
společně
s Technickými službami města Zlína žádají občany, aby odpad ukládali pouze do
připravených nádob nebo speciálního vozidla Technických služeb.

JAK SE ZBAVIT VRAKU?
Magistrát města Zlína ve spolupráci
s Technickými službami Zlín organizuje
prostřednictvím firmy Metalšrot Tlumačov
akci pro majitele automobilů vyřazovaných z provozu.
Vozidla mohou občané předat v areálu
Technických služeb Zlín v Loukách
v sobotu 17. 10. 2009 v době od
9 do 12 hodin.
Každý majitel předloží svůj občanský
průkaz a technický průkaz vozidla.
Vozy musí být kompletní, to znamená
včetně motoru a převodovky.
-OŽPaZ-

Nepořádkem kolem popelnic obtěžujeme sami sebe
Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína ročně vynaloží
zhruba 150 000 korun na úklid nepořádku kolem odpadových nádob.
Nepořádek se nejčastěji vyskytuje kolem popelnic na Jižních Svazích, ale i v jiných částech města, především pak u odpadových nádob určených pro chataře.
Tyto nádoby, umístěné na okraji chatařských lokalit, jsou k dispozici pouze pro
domovní odpad chatařů.
Kolem zmíněných nádob to ovšem
mnohdy vypadá jako na skládce (viz foto).
Občané zde odkládají svůj velkoobjemový
odpad a odpad ze zeleně a podílejí se tak
na vytváření nelegálních skládek. Pro kohokoli je samozřejmě velmi jednoduché
a pohodlné odložit zde svůj odpad, vzhledem k ostatním lidem i životnímu prostředí jde však o bezohledné a krátkozraké
chování.
V letošním roce je největší nepořádek
kolem chatařských nádob v Malenovicích
u hřbitova a u koupaliště Riviéra, ale ani
ostatní lokality nezůstávají pozadu. Pokud
nedojde k nápravě a přístup dotyčných
občanů se nezmění, bude tato služba ze
strany zlínské radnice zrušena.

Žádáme občany, aby využívali sítě sběrných dvorů v našem městě a mobilních
svozů odpadů, které probíhají v jarních
a podzimních měsících.
V informačním centru v budově radnice
je pro občany zdarma k dispozici brožurka "Průvodce občana odpadovým hospodářstvím ve Zlíně 2009," ve které jsou uvedeny termíny mobilních svozů odpadů,
otevírací doba sběrných dvorů a všechny
ostatní informace ohledně odpadového
hospodářství. Další informace mohou občané získat na stránkách www.zlin.eu nebo na telefonním čísle 577 630 922.
Prosíme Vás, nedělejme našemu městu
ostudu!
-OŽPaZ-

CHYTŘE NA ENERGII

Kde najdete obchody a sluÏby?

s podporou EU
www.chytraenergie.cz

NOVÉ SLUŽBY VE ZLÍNĚ
Drobné řemeslné opravy a zámečnické práce
provedu u vás v bytech, domech či chalupách.
Kontakt: tel. 732 518 809

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

Co přinesl projekt Energy in Minds jeho přímým účastníkům?
V roce 2005 se městu Zlín podařilo získat
účast v programu EU Concerto jako jedinému ze 17 měst z tzv. nových členských zemí
EU, které se o účast ucházely. Během realizace projektu Energy in Minds! - jednoho
z devíti vybraných v rámci uvedeného programu EU - byl např. instalován velkoplošný solární systém a dvojice tepelných čerpadel pro ohřev vody v Městských lázních Zlín,
byla zateplena mateřská školka Santražiny,
optimalizován rozvod tepla a teplé vody na
sídlišti Podhoří a modernizován systém vytápění základní školy M. Alše. V Technických službách Zlín je od roku 2006 využíván velkoplošný solární systém na ohřev

Předsedkyně občanského sdružení Helena Frkalová na
Energetickém dnu pořádaném v rámci projektu Energy
in Minds!

vody a řada investic směřovala také na
skládku komunálního odpadu Suchý důl.
V pilotní oblasti projektu Louky a Prštné bylo zatepleno 16 rodinných domků, 1 bytový
dům a 3 kancelářské objekty a bylo zde nově postaveno 17 nových nízkoenergetických
budov. 5 starších domů a 14 novostaveb bylo vybaveno solárními systémy pro ohřev
teplé vody, v některých případech i pro dotápění budov a na střechách šesti rodinných domků se objevily panely solárních
elektráren.
Ve většině případů byly investory tzv. "třetí strany projektu" - občané a instituce, které se rozhodly za vlastní prostředky některá
z těchto energeticky úsporných opatření realizovat a získaly tak nárok na příslušnou
dotaci z rozpočtu projektu. Přímí účastníci
projektu - statutární město Zlín, Teplo Zlín
a. s., Ekosolaris, a. s. a občanské sdružení
Zelené bydlení - byli v těchto případech často jen prostředníky mezi soukromými inves-

tory a Evropskou komisí: vedli administrativu projektu a zajišťovali, aby byla dotace
včas a v plné výši investorům vyplacena.
Nyní se pětiletý projekt chýlí ke konci
a mnohé asi v této chvíli napadne otázka, co
přinesla účast v projektu jeho čtyřem přímým účastníkům?
První se ptáme koordinátora české účasti
v projektu - občanského sdružení Zelené
bydlení. Na otázky Magazínu Zlín odpovídá
jeho předsedkyně, paní Helena Frkalová.
Jak a proč se Zelené bydlení stalo
účastníkem projektu Energy in Minds?
Jak? - Na to je odpověď celkem jednoduchá. Není žádným tajemstvím, že Zelené
bydlení organizuje výstavbu nízkoenergetických domů krytých zemí po celé České republice a má díky tomu řadu partnerů v zemích Evropské unie. Při vyhlášení
programu EU Concerto koncem roku 2003
nás proto řada z těchto partnerů vyzvala
k účasti. Šlo tedy spíše o to vsadit "na
správného koně", který je schopen napsat
kvalitní projekt a má navíc dostatečně silnou pozici v Bruselu k jeho prosazení. To se
povedlo a pevně věřím, že i díky té části projektu, kterou jsme v rámci konsorcia zpracovali my. No a proč jsme o účast usilovali?
- Mezinárodní projekt takového rozsahu pro
nás byla samozřejmě výzva a příležitost
k získání nových cenných zkušeností. Taky
ale musím přiznat, že kdybychom předem
věděli, kolik času a bezesných nocí nám to
přinese, nejspíš bychom účast předem
vzdali.
Teď už ale máte nejhorší za sebou...
Tomu bych ráda věřila, ale úplně jistá si
tím nejsem. Je pravda, že dosavadními čtyřmi roky jsme prošli se ctí a přiblížili se základnímu cíli projektu - ušetřit ve sledované
oblasti 30 % konvenčních energií.
Rozhodující ale bude závěrečná zpráva za
celých 5 let projektu. Dovedu si představit,
že ta bude mnohem komplexnější než dosavadní čtyři výroční zprávy. Nejde totiž jen
o to projekt zrealizovat, ale hlavně jeho výsledky dobře "prodat" evropským úředníkům. Na jejich spokojenosti totiž závisí doplatek podstatné části dotace.
Přejeme tedy hodně sil při uzavírání
projektu.
Děkuji, budeme je moc potřebovat.
-LF-

DOBROMILA DARNADYOVÁ - EPITA - DD
Specializovaná prodejna pro ženy po ablaci prsu ve Zlíně nabízí epitézy, spodní prádlo, plavky,
paruky, cvičební pomůcky, zdravotní obuv Santé.
Poukázky Sodexo - FLEXI, VITAL, Dárkový Pass.
Kontakt: roh ul. U Splavu 2445/1 a tř. 2. května, u trolejbusové zast. Kúty, linek č. 2, 8, 9,
tel. 724 486 044, www.epita-dd.cz
STUDIO ANIČKA
Studio Anička se na vás opět těší po prázdninách. Nabízí pedikúru, manikúru, masáže, dále
regeneraci přírodních nehtů - různé metody podle
stavu nehtů. Rádi vám poradíme.
Kontakt: tel. 603 956 671 nebo www.studioanicka.wz.cz, ul. Sadová, Zlín, přízemí, č. p. 2,
vedle kožní ordinace.
PORADNA PRO VÝŽIVU A HUBNUTÍ
Individuální konzultace pro dospělé i děti
s nadváhou, konzultace zdravé výživy, nabírání
váhy, dietologické poradenství, skupinové kurzy hubnutí, měření složení těla přístrojem
BODYSTAT.
Kontakt: Zlínská poliklinika, 1. patro,
www.hubnutizlin.cz, renatamicova@hubnutizlin.cz, tel. 723 051 761
OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ
Zahradnictví má širokou nabídku jehličnanů,
listnatých dřevin, trvalek, vřesů a dalšího sezónního zboží. Nabízí také substráty, hnojiva a travní
směsi. V místě je obchůdek s dekoracemi a dětský
koutek.
Otevřeno po-pá 9-17 hod. a so 9-12 hod.
Kontakt: Kouzelná zahrada, Václavská 519,
Kudlov, zast. MHD Kudlov-Střed, tel. 775 933 688
MASÁŽE A PORADENSTVÍ
Masáže ruční lymfatické, klasické a relaxační.
Poradenství - numerologie, astrologie, výklad karet, široký výběr přírodních produktů pro prevenci zdraví - staré čínské receptury.
Permanentky, dárkové poukazy. Za nákup permanentky výklad karet zdarma.
Kontakt: M. K. tel., 737 674 898, Mostní 138,
Zlín, budova Barli, I. patro, e-mail: milena.kubacova@seznam.cz
Inzerce

Potřebujete opravit deštník,
kapající kohoutek,
postavit novou střechu,
umýt auto, zasklít okno
či koupit ledničku?
Navštivte informační servis
řemesel a služeb
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P í š e t e n á m . . . NA SAKRÁLNÍ OBJEKTY ZLÍN NEZAPOMÍNÁ

AFRICKÁ DIVOČINA NA 17. ZŠ VE ZLÍNĚ
Africká zvířata, tradiční hudba, kmenové zvyklosti, ruční práce, spousta her a zábavy. To vše
čekalo na 57 dětí v prostorách 17. Základní školy ve Zlíně, kde se ve dnech 24. - 28. srpna
2009 konal 2. ročník příměstského tábora.
Letos nesl název JAMBO AFRICA, pořádala jej
nezisková organizace ADRA spolu s Nadací
Tomáše Bati a o zábavu a bezpečnost dětí se
staralo 18 dobrovolníků.
Na začátku se vytvořily kmeny, vyrobily vlajky, vymyslely pokřiky a vypukla ta pravá africká atmosféra. Součástí pestrého programu byla
totiž ochutnávka keňského čaje, exotického ovoce, naučili jsme se několik písniček, tanců a poslechli si i africkou pohádku.
Děti si domů odnášely nejen spoustu zážitků,
ale také památky v podobě vlastnoručně vyrobených lžiček z Fimo hmoty, náramků z těstovin, drobných hudebních nástrojů a triček.
Díky spoustě sportovních aktivit, her a soutěží prověřujících přežití v africké divočině odcházeli malí cestovatelé vždy pořádně unaveni.
K dobré náladě bezpochyby přispělo i krásné
srpnové počasí, obrovské nasazení všech účastníků a výborná parta dobrovolníků, která se ve
Zlíně sešla.
Soudě podle ohlasů se tábor velmi povedl,
takže se nám podařilo dětem zpříjemnit několik
posledních prázdninových dnů. Do školních lavic se tak budou vracet se spoustou zážitků, ale
také zase o něco chytřejší v oblasti afrického života.
Pro mě jako dobrovolníka šlo bezpochyby
o báječnou zkušenost.
Lucie Machálková
BĚŽEC SMOLA USPĚL,
PŘESTOŽE NEVYHRÁL
V polovině srpna proběhlo v maďarském
Miskolci 26. Mistrovství světa v orientačním běhu. Zúčastnil se ho i zlínský orientační běžec
Michal Smola, a to navzdory zdravotním potížím, jež ho pronásledovaly během celé sezóny.
Na krátké trati se v Maďarsku probojoval do finále, kde obsadil 11. místo, závody na klasické
trati už neabsolvoval. Plně se soustředil na štafety, kde běžel třetí úsek.
Mužské štafety se pro české barvy vyvíjely
solidně. Tomáš Dlabaja z Brna sice předával po
prvním úseku pražskému závodníku Janu
Procházkovi na 13. místě, ale Michal Smola přebíral svůj třetí úsek už na nadějném 3. místě. Do
cíle štafetového závodu zbývalo posledních pár
kilometrů a na špici závodního pole byla čtveřice závodníků Francie, Norska, Švédska a České
republiky, mezi nimiž se mělo rozhodnout o medailistech.
Osud a sportovní štěstí však celou záležitost
zrežírovaly jinak. Michal Smola po závodě uvedl: "Běžel jsem a pak jsem najednou viděl
Martina Johanssona, jak leží na zemi. Už tam
s ním byl Thierry Gueorgiou. Nejdřív jsem si
myslel, že si Švéd zvrtnul kotník, ale pak jsme
viděli, že má ve stehně zaražený klacek, tlustý
tři cenťáky, deset cenťáků hluboko, celý od krve. Martin začal upadat do bezvědomí, tak jsme
tam s Thierrym zůstali, odnesli ho na cestu a čekali jsme, až přijde pomoc. Anders Nordberg běžel na další kontrolu s telefonem, aby zavolal
pomoc. Než přijela, bylo to úplně šílené."
Poté, co pomohli kamarádovi, Smola,
Guergiou a Nordberg závod dokončili, přestože
nebyla šance na lepší umístění než kdesi ve třetí desítce startovního pole. Ihned po doběhu jim
za jejich čin veřejně poděkoval prezident mezinárodní federace orientačního běhu Švéd Ake
Jacobson: "Jste pro nás všechny inspirací. To,
co jste udělali, to byl úžasný příklad pravého
sportovního ducha."
Jan Žemlík, SKOB Zlín
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Obnovu kříže u kostela sv. Mikuláše
v Malenovicích; památníku Václava Chada na
Gahurově prospektu a kříže v Kostelci dokončilo v průběhu měsíce srpna statutární město
Zlín. Za opravy zaplatilo téměř 200 tisíc korun.
V současné době stále pokračují práce
v Loukách na obnově božích muk, které jsou
evidovány v Ústředním seznamu kulturních
památek; v Lužkovicích na obnově kříže
a v Kostelci na obnově kříže v centru místní
části.
"Programu na obnovu sakrálních objektů se
věnujeme několik let. Každoročně opravíme
mnoho takových objektů. Bohužel si lidé často
ani neuvědomí, jak precizní práce restaurátorů
a památkářů za obnovou stojí a jak je finančně
náročná," řekla primátorka města Zlína Irena
Ondrová. Podle jejích slov se většina sakrálních objektů nachází v místních částech Zlína.
Obnovený kříž ve Zlíně - Malenovicích se nachází vlevo od vchodu do kostela sv. Mikuláše
ve Zlíně-Malenovicích. Je zhotoven z pískovce
včetně Kristova těla. Přirozené stárnutí materiálu a působením povětrnostních vlivů způsobilo rozsáhlou inkrustaci, která na povrchu kamene vytvořila nepropustnou vrstvu, pod níž
kámen ztrácel soudržnost a postupně zvětrával. Restaurátorka Pavla Hradilová provedla
injektáž a fixaci trhlin, domodelovala chybějící
prvky, provedla mikrobiologickou ochranu povrchu pískovce, zvýraznila a opravila písma,

očistila stupně z teraca a na závěr provedla barevné sjednocení celého díla. Za provedený restaurátorský zásah na obnově kříže zaplatilo
krajské město téměř sto tisíc korun.
Památník Václava Chada je ukryt pod vegetací na pravé části Gahurova prospektu směrem k Domu umění. Připomíná smrt studenta
v období okupace. Je zhotoven z pískovce a vápence. V soklové části je vysekán nápis:
"Václav Chad * 8. 9. 1923 padl za vlast 24. 2.
1945." Autorem pomníku je ak. soch. Miloš
Axman. Hlava Václava Chada je vysekána
z vračanského vápence, který začínala svým
působením rozrušovat mikroflóra a mechy.
V rámci obnovy byla provedena renovace kamene, domodelování poškozených a chybějících částí, barevné zvýraznění písma v soklové
části a hydrofobizace. Práce v celkové ceně třicet tisíc korun provedla restaurátorka Pavla
Hradilová.
Kříž se nachází na pravé straně silnice ve
směru od Lešné do Kostelce. Byl vztyčen v roce 1900. Je zhotoven z pískovce, tělo Krista je
z kovu. Na zadní straně je vysekán nápis ve
znění: "Ke cti a chvále Boží věnovali manželé
František a Františka Hudečkovi z Kostelce
1900." Kříž byl poškozen povětrnostními vlivy,
ve spodní části porůstal mechem, povrch kamene byl částečně zvětralý. Opravu kříže provedl umělecký kamenosochař Filip Slezák. Za
opravu zaplatil Zlín šedesát tisíc korun. -mm-

UČITELÉ BYLI NA ZKUŠENÉ V ŘECKU Evropské turné začíná ve Zlíně
Letošním létem začalo závěrečné období projektu Leonardo da Vinci, který Střední škola hotelová Zlín zahájila v červenci 2008 pod názvem
"Učitelé v hotelnické praxi."
Zatímco loni probíhal projekt mobility na Kypru
v Pafosu, v letošním roce to bylo na poloostrově
Chalkidiki v Řecku.
Do projektu jsou zapojeni učitelé jazyků a odborných předmětů. Účelem projektu je získání vyšší
odbornosti učitelů v oblasti hotelnictví, zdokonalení
se v cizích jazycích, seznámení se situací v hotelnictví v zahraničí a ohodnocení svých pedagogických metod v praxi, seznámení se s místní kulturou
a tradicemi, národní mentalitou, nedílnou součástí
je schopnost soužití v multikulturním prostředí.
Velkým přínosem projektu bude kromě zvýšení
odbornosti a jazykové kompetence učitelů také vytvoření inovativních postupů, které potom uplatní
ve své výuce. Především učitelé odborných předmětů měli možnost se blíže seznámit s řeckou kuchyní, s konkrétními řeckými pokrmy, získali také recepty typických řeckých jídel a nápojů. Nově
získané znalosti předají svým studentům ve škole.
Teoretické vyučování během roku tak mohou pedagogičtí pracovníci doplnit aktuálními novinkami
z praxe.
V tomto roce se projektu mobility zúčastnily čtyři vyučující školy.
PhDr. Jana Thurnerová, vedoucí projektu

Ve Zlíně se pojede Cyklomaraton Tour
Amatérští cyklisté vyjedou 4. října ze Zlína
na trať Českého poháru v půl maratónu, bude to
pro tento rok naposledy. Závod Agnesi
Okolozlína bude zároveň také posledním dílem
druhého ročníku celorepublikové Cyklomaraton
Tour, série která se v příští sezóně opět rozšíří.
Start i cíl proběhne na zlínském náměstí T. G.
Masaryka, kde se stovky cyklistů seřadí do startovního koridoru a úderem 11. hodiny vyjedou na pětačtyřicetikilometrovou trať závodu.
Pro děti je připraven pohárový závod s tygříkem
startující po startu dospělých. Děti se mohou do
závodu přihlásit až na místě 4. října od 8.00 do
10.00 hodin, ale dospělí by raději měli navštívit
web www.cyklomaratontour.cz nebo www.skolem.cz a provést registraci předem. Centrum závodu opět obsadí stánky s cyklistickými doplňky
a občerstvením. Zdarma v rámci nízkého startovného se mohou závodníci občerstvit. Domů si pak
kromě zážitků z tratě odnesou i pěkný dárek. -red-

Volné uskupení tvořené několika hudebními skupinami složenými ze špičkových evropských hudebníků z oblasti
jazzu, world music a východní i západní
klasické hudby si vybralo Městské divadlo Zlín za svůj začátek evropského turné, na kterém ve strhujících aranžmá
představí hudbu Sri Chinmoye, jednoho
z nejtvořivějších hudebníků a skladatelů
naší doby.
Sri Chinmoy (1931 - 2007) oslovil prostřednictvím hudby statisíce posluchačů
na více než 770 Mírových koncertech
v prestižních koncertních síních, jako je
londýnská Royal Albert Hall, newyorská
Carnegie Hall, Budokan Hall v Tokiu
a další.
Během večera uslyšíte magickou hru na
flétnu v podání profesionálního švýcarského hudebníka Alapa, ponoříte se do atmosféry mystického východu za zvuků čínských erhu a čistých melodií harfy
s Mandu & Visuddhi z Rakouska, poslechnete si dokonalý zpěv ženského souboru
Paree's International Singers či andělské
hlasy doprovázené hudebními nástroji západu i východu v československém uskupení Agnikana's Group. Chybět nebudou
ani dynamická aranžmá melodických písní
s prvky jazzu, funky, či folkrocku skupiny
Japaka Orchestra.
Nezapomenutelným zážitkem pro milovníky hudby budou skladby v podání grandiózní Gandharva Loka Orchestra. Tento
orchestr tvoří několik desítek hudebníků
z celého světa, jejichž hudba a zpěv dá
publiku pocítit, jaká síla a radost může
plynout z hudby.
Koncert se uskuteční v Městském divadle Zlín dne 1. 11. 2009 od 19.00 hodin.
Vstup zdarma se vstupenkami, které je
možné získat prostřednictvím webových
stránek www.songsofthesoul.com, v pokladně divadla nebo rezervací na telefonu
737 026 266.

TÝDEN ZDRAVÍ 5. - 11. ŘÍJNA 2009
Od 5. - 9. října
Cvičíme pro své zdraví *
SK Rytmik Zlín, Aerobic studio D, Pasecká ul.
1574 (tel. 721 760 136), www.aerobic-zlin.cz
Nabídka všech cvičení za poloviční cenu.
V odpoledních hodinách poradenství v oblasti
zdravé výživy.
ČČK Zlín *
12 - 14 h, náměstí Míru
Měření TK, hladiny cukru a cholesterolu v krvi. Ukázky poskytování první pomoci.
Konzultace k obsahu autolékárniček.
Udělej to pro sebe - motivace zdravých žen
k mamárnímu screeningu *
Ženy v oslovených firmách a školách dostanou komplexní informace o možnostech a dostupnosti vyšetření, uvidí ukázky samovyšetřování na modelu.
Pořádá MAMMA Help Centrum Zlín.
PONDĚLÍ 5. října
Měření a poradenství DIA *
9 - 15 h, místnost č. 131, radnice
Měření glykémie a tlaku.
Pořádá SPCCH ZO DIA Zlín.
Přednáška o obezitě *
15 - 16 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá ČČK Zlín.
Minimalizace šikany *
Přednáší Mgr. Mikulková
16.30 - 18 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá Poradna pro ženy a dívky.
Vztahy v rodině *
Přednáší Mgr. Jan Vodák, PhD., lektor a psychoterapeut
18 - 19 h, prostory expozice Krajského úřadu
ZK (21. budova)
Pořádá Samari, o.s.
Sociální služby pro diabetiky *
9 - 13 h, SZŠ a VOŠZ, Broučkova 372
14 - 16 h, Jídelna pro seniory a osoby se ZP,
Zálešná I/4057
Měření glykémie a tlaku pro veřejnost.
Pořádá Svaz diabetiků ČR ÚO Zlín.
ÚTERÝ 6. ŘÍJNA
Přednáška o osteoporóze *
16.30 - 17.30 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá ČČK Zlín.
Zdraví z pohledu dětské lékařky *
Přednáší MUDr. Marcela Křížová
18 - 19 h, prostory expozice Krajského úřadu
ZK (21. budova)
Pořádá Samari, o.s.
Sahadža jóga - uchování psychického a fyzického zdraví, zbavení se stresu a duševní nerovnováhy
18 h, Centrum Sahadža jógy, nám. T. G. M.
588, 2. p. (1. internát nad OATB).
STŘEDA 7. ŘÍJNA
Den otevřených dveří ve Středisku rané péče
EDUCO Zlín o.s.
9 - 13 h, tř. T. Bati 385, budova VITAR, 4. p.
Středisko rané péče EDUCO Zlín poskytuje
pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením
mentálním, pohybovým, kombinovaným a s dětmi s ohroženým vývojem od narození do 7 let ve
Zlínském kraji.
Den otevřených dveří
8 - 18 h, Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy Zlín, se sídlem ve vile U náhonu č. 5208, www.poradnazlin.cz
Manželská rodinná poradna (tel. 577 210
809) - celý den možnost osobních, telefonických
i internetových konzultací s psychology a sociální pracovnicí
• v 16 h, Mediace není meditace aneb dohoda
je možná - beseda na téma jak řešit rodinné spory a konflikty bez soudů a úředníků
• v 9 h a v 17 h, Relaxace - možnost naučit se
základy relaxace (pohodlné oblečení s sebou).
Intervenční centrum (tel. 577 018 265) - celý
den možnost osobních, telefonických a interne-

tových konzultací s odborníky na pomoc osobám ohroženým domácím násilím
• v 15 h, Domácí násilí - beseda o práci
Intervenčního centra ZK, informace o možnostech pomoci obětem domácího násilí
Přednáška o štítné žláze *
15.30 - 16.30 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá ČČK Zlín.
Vývoj kojence *
Přednáší MUDr. Anna Švehláková
16.30 - 18 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá Poradna pro ženy a dívky.
Nordic walking aneb chůze jako nejpřirozenější způsob pohybu *
Přednáší Anna Cigošová, rehabilitační sestra
18 - 19 h, prostory expozice Krajského úřadu
ZK (21. budova)
Pořádá Samari, o.s.
ČTVRTEK 8. ŘÍJNA
Den otevřených dveří v EEG biofeedback
centru
9 - 14 h, tř. T. Bati 385, budova VITAR, 4. p.
Biofeedback centrum se zaměřuje na problematiku dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí - speciální programy zaměřené na rozvoj komunikace, pozornosti, grafomotoriky a metoda eeg
biofeedback - trénink žádoucí aktivity mozkových vln.
Den osvěty a prevence duševního zdraví *
9 - 16 h, Mostní 4058, Centrum sociálních
služeb Horizont
• 10 h, Ukázka muzikoterapie pro veřejnost
• 13 h, Přednáška psychologa na téma duševních onemocnění
Možnost individuálních konzultací s psychologem.
Pořádá Centrum služeb postiženým, o.p.s.
Přednáška o očkování dětí *
14.30 - 15.30 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá ČČK Zlín.
Otazníky kolem umělého oplodnění *
Přednáší MUDr. Taťána Horká
15.30 - 17 h, místnost č. 131, radnice
Pořádá Poradna pro ženy a dívky.
Sahadža jóga - uchování psychického a fyzického zdraví, zbavení se stresu a duševní nerovnováhy
18 h, Centrum Sahadža jógy, nám. T. G. M.
588, 2. p. (1. internát nad OATB)
PÁTEK 9. ŘÍJNA
Den osvěty a prevence duševního zdraví *
9 - 16 h, Mostní 4058, Centrum sociálních
služeb Horizont
• 9 h Ukázka canisterapie
• 11 h Arteterapie pro veřejnost
• 13 h Přednáška psychologa na téma duševních onemocnění
Možnost individuálních konzultací s psychologem.
Pořádá Centrum služeb postiženým, o.p.s.
ČTVRTEK 8. až NEDĚLE 11. ŘÍJNA
Moře přišlo do Zlína *
ČT, PÁ 9 - 20 h, SO 9 - 19 h, NE 14 - 19 h,
Solná jeskyně Zlín, Bartošova ul. 4393 (pod radnicí)
Dny otevřených dveří, z důvodu kapacity, klientům doporučujeme rezervaci na tel. 724 947
466 nebo 577 018 301
Pořádá S & M Solanka s.r.o.
TÝDEN ZDRAVÍ VE ZLÍNSKÝCH ŠKOLÁCH
Základní škola Zlín, Křiby 4788 *
5. 10. Projekt "5x denně ovoce a zelenina"
6. 10. Křibský maratón zdraví - maratónská trať
42 196 m uběhnutá žáky školy spolu s dětmi ze
Základní školy speciální a praktické školy při
Dětském domově; partnery běhu jsou SZŠ a VOŠZ,
televize RTA, Rádio Zlín, Zdravotnická záchranná
služba ZK a Hasičský záchranný sbor ZK
7. 10. Den v přírodě

8. 10. Denně něco pro zdraví - vyhodnocení,
prezentace prací a projektů tříd; relaxační den.
Základní škola Zlín, Okružní 4685 *
5. 10. Komunikativní okruhy, relaxační hodina, rozhlasové relace
6. 10. Zdravá výživa, ovoce, zelenina, ekologické výukové programy
7. 10. Sportovní vycházka, ekologické aktivity
v přírodě
8. 10. Aktivity na podporu dobrých mezilidských vztahů
9. 10. Prevence rizikového chování
Po celý týden v době velké přestávky bude tělocvična sloužit k pohybovým aktivitám a cvičením pro žáky školy.
10. 10. Den zdraví ve zdravé škole
9 - 12 h Den otevřených dveří pro obyvatele
sídliště JS:
• ukázky lidových řemesel, prodejní výstavka
a ochutnávka zdravé výživy
• měření hladiny cukru a cholesterolu v krvi,
měření krevního tlaku
• měření plosky nohy, zatížení páteře
• dermatologické ošetření pleti, ukázky a prodej wellness produktů
• ukázky první pomoci
• sportovní vyžití dětí i dospělých, soutěže pro
rodinné týmy
• soutěžní kvízy na téma Člověk a zdraví.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Zlín Štípa
V ekologické učebně bude celý týden výstava
"Plody sadů a zahrad"
Týden zdravé kuchyně - jídelníček bude sestaven ze zdravých potravin
Cvičení aerobiku o přestávkách v tělocvičně
Turistická vycházka do okolí školy - v rámci
tříd
Výstava výtvarných prací na téma "Zdraví" budova školy
(Termín akcí závislých na počasí upřesní škola v daném týdnu).
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín *
5. - 9. 10., 14 - 17 h, Dny otevřených dveří
v obou budovách organizace - praktické ukázky
z ekologie, estetiky, přírodovědy, techniky
a sportu
5. 10., 9 - 12 h, budova na Družstevní 4514 poradenství pro matky s dětmi: šetření v domácnosti s energií a vodou, přírodní kosmetika,
harmonizace organismu - REIKI. Děti se mohou
seberealizovat ve výtvarném ateliéru.
6. 10., 14 - 17 h, budova na Družstevní 4514
- barevné tvoření - malování na hedvábí, textil
a sklo, výroba ozdob z fimo hmoty atd.
7. 10., 14 - 17 h, budova na Družstevní 4514
- poradenství pro chovatele domácích a terarijních zvířat, výroba domečků pro zvířátka
8. 10., 14 - 18 h, budova na Tyršově nábřeží
801 - otevřena dílna modelářů pro děti i rodiče
(modely aut, letadel, dopravních prostředků
z odpadových materiálů)
8. 10., 15 - 17 h, budova na Tyršově nábřeží
801 - cvičení kalanetiky
Ukázky výcviku psů a poradenství pro chovatele psů
5. - 9. 10. 14 - 17 h, cvičiště na Burešově
Drakiáda, soutěž v létání vyrobených i zakoupených draků a o nejsympatičtějšího draka, akce pro rodiče s dětmi
8. 10., 15 - 17 h, Centrální park na JS (u II.
segmentu)
Celodenní výšlap na Zboženské rybníky
3. 10., 8 - 14 h, sraz u slonů u II. segmentu
JS. S sebou uzeninu na opékání, akce je určena
pouze dětem
Canisterapie, budova na Tyršově nábřeží 801,
bližší informace v týdnu na tel. 575 753 480.
Vysvětlivky:
* Podpořeno z Fondu zdraví města Zlína
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HOKEJISTÉ PSG ZLÍN MYSLÍ NA ÚSPĚCH V PLAY OFF
Finanční stabilizace díky vstupu
generálního sponzora, kterým je stavební společnost PSG, a posílení kádru o nové tváře. Takové bylo uplynulé léto v hokejovém klubu PSG Zlín.
Zlínský celek jde do nové sezony O2
extraligy ledního hokeje 2009/2010
nejen s novým názvem, ale i s vysokými ambicemi. "Základním cílem je
čtvrtfinále play off. Ale mým tajným
přáním je postup mezi nejlepší čtyři
týmy," uvedl prezident klubu Martin
Janečka.
Zlínský klub v létě změnil název,
když firmu RI OKNA vystřídala stavební společnost PSG. Ta se stala generálním sponzorem klubu. RI OKNA
však budou v klubu i nadále působit
jako hlavní partner.
"Jsme za to velmi rádi, do chodu
klubu přispívá společnost RI OKNA
vysokou částkou. Podařilo se nám
udržet přízeň města, což je velmi důležité a je to i základ pro to, abychom
mohli doplnit kádr podle našich
představ. Odvedli jsme velký kus práce, finanční stránka je správně nastavená. Získali jsme Michala
Důrase, Petera Siváka a Jana Švrčka
a dokončili jsme jednání s Jardou
Balaštíkem. Kádr je nyní silnější
a z toho pramení mírný optimismus.
Základním cílem je minimálně postup do prvního kola play off, očekávání je spíše semifinále play off," řekl
Martin Janečka na tiskové konferenci před startem extraligy.
Zimní stadion Luďka Čajky prošel
v létě rozsáhlou rekonstrukcí - byly
vyměněny mantinely a plexiskla,
úpravy doznala i samotná ledová plo-

cha. "Hlavní je, že jsme všechno stihli do startu soutěže a extraligu zahájíme v domácím prostředí. Žádné velké komplikace nenastaly," uvedl
Juraj Surovič, viceprezident klubu
a pokračoval: "Není to o tom, zda budeme hrát semifinále, ale o výsledku
a herním projevu v základní části.
I kdyby se
nám nepodařilo
dosáhnout
nejlepších
výsledků,
tak je pro
nás
velmi
důležité, aby
diváci chodili na hokej
a zimní stadion byl plný," upřesnil Surovič,
místopř edseda představenstva
PSG zodpovědný
za
sportovní
sponzoring.
V době ekonomické krize se podařilo naplnit rozpočet klubu na celou
extraligovou sezonu. "Dá se říci, že
všechno je připraveno, abychom začali vyhrávat, s výjimkou případu
zranění Jaroslava Balaštíka. V době
hospodářské krize se stal malý zázrak, neboť se nám podařilo získat na
čtyři roky nového a silného generálního partnera. Nyní jsou na řadě naši
hokejisté, aby všechno přetavili do

sportovního úspěchu," uvedl Miroslav Michalovský, generální manažer
PSG Zlín.
Zlínští hokejisté vstoupili do sezony
s cílem předvádět útočný hokej a přitáhnout do hlediště fanoušky. "Sami
hráči ví, že zaplněný zimák je nejlepší známkou toho, že svou práci dělají

Foto: Petr Sagner

dobře. Chceme diváka přilákat hezkým hokejem," naznačil trenér
Zdeněk Venera. "Oproti loňské sezoně
bychom mohli hrát více ofenzivní hokej. Loni jsme často sázeli na výborného brankáře a perfektní obranu,
teď věřím, že budeme silnější i směrem dopředu."
Extraliga se rozbíhá naplno, jen během října bude v nabitém programu
odehráno celkem 11 extraligových
kol. Hokejisté PSG Zlín se představí
celkem sedmkrát na domácím ledě.
Zájemci naleznou bližší informace na
oficiální internetové stránce klubu
www.hokej.zlin.cz.
R
o
m
a
n O r d e l t ,
tiskový mluvčí PSG Zlín

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Další informace: e-mail: mojmir.necas@hokej.zlin.cz
Tel.: 776 185 125
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Poradenské centrum pro sluchově
postižené zve na Den otevřených dveří,
který se bude konat dne 7. října od 10
do 16 hodin v rámci "Týdne sociálních
služeb ČR".
Ke zhlédnutí bude nejnovější technika firmy AudioNIKA z Valašského
Meziřící a výstava vývoje techniky pomůcek pro sluchově postižené.
Zájemcům se bude věnovat opravář
sluchadel a po celou dobu akce budou
přítomny tlumočnice znakové řeči.
Akce se koná v Poradenském centru
pro sluchově postižené na tř. T. Bati
5331, Zlín (zastávka MHD "Zahradnická" u podchodu bývalé ZPS, 91. budova - III. patro).

tel.: 577 431 333
NONSTOP

e-mail: sos@zlin.cz

Hledáte cestu z bezmoci a deprese ??
Řešíte životní problém sami se sebou, s dětmi,
s rodiči, partnerem, se svou nemocí, samotou ??

DRAŽBA 6. 10. 2009 VE VYŠKOVĚ
Rodinný dům v obci Všemina u Slušovic s pozemkem 712 m2

Trápí Vás problémy v souvislosti s drogami,
hracími automaty, alkoholem, AIDS ??

NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ:
1 200 000,- Kč

Žádný problém není tak velký, když si
o něm s někým můžete promluvit !!

TRŽNÍ CENA:
2 400 000,- KČ

Volejte telefon: 577 431 333
Využijte služeb anonymní krizové telefonní
LINKY SOS, která je tu pro Vás 24 hodin denně.

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

MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ:
30 000,- Kč
KP – real CZ Litoměřice • www.kp-real.cz • tel.: 777 269 906

SPECIALIZOVANÁ

VÝKUPNA
BAREVNÝCH KOVŮ

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 :

Přílucká 168, Zlín

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy,
kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby

(nad budovou očního centra GEMINI)

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:
• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v obřadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • oznámení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení •
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

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

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

Vykupované odpady:
autobaterie, měď, hliník, bronz, mosaz, olovo,
zinek, cín, nikl, titan, nerez, stříbro, izolované
kabely, trafa, elektromotory, slinuté karbidy,
autokatalyzátory, elektroodpady s obsahem
drahých kovů atd.
OTEVÍRACÍ DOBA:
pracovní dny:
sobota:
neděle:

8 – 12, 13 – 17 hodin
9 – 12 hodin
zavřeno

www.quintaldog.cz
 608 052 745  577 220 494

SPORT V ŘÍJNU
RUGBY CLUB ZLÍN
3. 10. - 11.00 RC Zlín - RC JIMY Vyškov - kadeti
10. 10. - 10.00 Turnaj mladších žáků oblast Morava
14.00 RC Zlín - RC Brno Bytrc - KB extraliga muži
17. 10. - 11.00 RC Zlín - TJ Mariánské Hory - kadeti
18. 10. - 10.00 Celostátní turnaj žen a dívek U19
28. 10. - 14.00 RC Zlín - RK Petrovice - KB extraliga muži
31. 10. - 14.00 RC Zlín - RC Tatra Smíchov - KB extraliga muži
Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle
Městských lázní). Pozor změna termínu nebo času možná, pro aktuálnost sledujte stránky klubu www.zlin.rugby.cz.

POZOR! Zájemci o turistiku rodičů s dětmi!
Kontakt: Peter Schovajsa - tel. 776 713 865, e-mail: warps@centrum.cz
KČT ŠTÍPA
10. 10. SLOVÁCKÉ VINOHRADY
(doprava vlakem do Hodonína), info p. Kolář.
25. 10. TESÁK-HOLÝ VRCH - N. CESTA - OKLUK - KAMEŇÁK - LUK.
HRAD - LUKOV - ŠTÍPA
Odjezd: 7.10 hod. ČSAD na Tesák, délka trasy 18 km, ved. p. Taibl.

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

Nejbližší program házené ve Sportovní hale Euronics:
10. 10. - 17.00 HC ZLÍN - IVANČICE, 2. LIGA MUŽI
25. 10. - 17.00 HC ZLÍN/JUN - ZORA OLOM, 1. LIGA ŽENY (hala SPŠ)
18 .10. - 18.00 HC ZLÍN - ZORA OLOMOUC, INTERLIGA ŽEN
31. 10. - 13.00 HC ZLÍN/JUN - CHEB, 1. LIGA ŽENY
Utkání se hrají v Luhačovicích 31.10.

50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 5. 10.
6.00–11.00/17.00–21.00
ST 28. 10.
6.00–20.00 - státní svátek

HOKEJ

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
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 5. 10.
17.00–20.00
St 28. 10.
9.00–19.00 - státní svátek
ČT 29. 10.
9.00–20.00
PÁ 30. 10.
9.00–20.00

www.hokej.zlin.cz
Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně, začátky utkání v 17 hodin
Pátek 2. 10.
PSG Zlín - Č. Budějovice
Úterý 6. 10.
PSG Zlín - Vítkovice
Pátek 9. 10.
PSG Zlín - Pardubice
Pátek 16. 10. PSG Zlín - Liberec (18.10 hodin)
Neděle 18. 10. PSG Zlín - Litvínov
Pátek 23. 10. PSG Zlín - Třinec
Pátek 30. 10. PSG Zlín - Plzeň

BASKETBAL
www.skbzlin.cz
3. 10.
17.00 Proton Zlín - BK Opava B, I. liga muži
14.30 Proton U16 Zlín - BCM Moravská Ostrava, extraliga U16
- kadeti
4. 10.
9.30 Proton U16 Zlín - BCM Slezská Ostrava, extraliga U16 - kadeti
10. 10.
19.00 Proton U18 Zlín - BK Opava, extraliga U18 - junioři
11. 10.
10.00 Proton U18 Zlín - BK BCM Prostějov, extraliga U18 - junioři
17. 10.
17.00 Proton Zlín - BA Sparta, I. liga muži
19.00 Proton U20 Zlín - TJ Třebíč, II. liga muži
18. 10.
11.00 Proton Zlín - Sokol pražský, I. liga muži
13.00 Proton U20 Zlín - SK Žabovřesky, II. liga muži
23. 10.
19.00 Proton Zlín - OSK Olomouc, přebor střední Moravy ženy
24. 10.
9.30 Proton U16 Zlín B - TBS Přerov, přebor střední Moravy - kadeti
11.30 Proton U16 Zlín B - TBS Přerov, přebor střední Moravy - kadeti
13.30 Proton Zlín - TBS Přerov, přebor střední Moravy ml. dorostenky
15.30 Proton Zlín - TBS Přerov, přebor střední Moravy ml. dorostenky
Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova
čtvrť.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
KČT ZLÍN
Informace k vycházkám: St. Chadim ml. tel. 774 618 099 (změna),
St. Chadim st. tel. 606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
SOBOTA 3. a NEDĚLE 4. 10.
SEMINÁŘ OKČT ZLÍN - HORNOSVRATECKO
Informace Roman Lechner., tel. 604 200 227.
ČTVRTEK 8. 10. ZOO ZLÍN
8 km, sraz na zastávce MHD Baťova nemocnice v 8.15 hod., vede
St. Chadim st.
SOBOTA 10. 10. BESKYDSKÝ MONT BLANC: PRAŠIVÁ
20 km, odjezd os. vlaky do Třince ze Zlína střed ve 4.02 hod., vede
J. Tomáš.
STŘEDA 14. 10. PRŮKOPA
8 km, odjezd vlakem do Vizovic z Příluk v 8.24 hod. (ze Zlína v 8.16 hod.),
vede St. Chadim st.
SOBOTA 17. 10. POCHOD DOBRÝCH HOSPODÁŘŮ
16, 20 a 30 km, odjezd do Olomouce vlakem z Otrokovic v 7.50 hod.,
vede J. Tomáš. Přijďte se projít podzimním Litovelským Pomoravím,
vhodné i pro cykloturisty.
NEDĚLE 18. 10. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ
8 km, sraz v 8.30 hod. v Želechovicích na zastávce ČD, vede J. Tomáš.
STŘEDA 21. 10. HOSTÝN
8 km: odjezd z AN ve Zlíně v 7.50 hod., vede St. Chadim st.
NEDĚLE 25. 10. HVĚZDICOVÝ VÝSTUP NA INOVEC (Slovensko)
Odjezd do Trenčína v 6.25 z AN ve Zlíně, nutný osobní doklad a eura,
vede J. Tomáš.
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KURZ HUBNUTÍ STOB
Kurz hubnutí STOB ve Zlíně na Novestě. Odborné vedení. Vlastní zkušenosti s nadváhou.
Kontakt: tel. 605 180 543, Mgr. Kroupová
ZLÍN CUP - MODERNÍ GYMNASTIKA
Klub moderní gymnastiky pořádá 10. 10. od 9 do 17.30 hodin 2. ročník
závodu dvojic, trojic a společných skladeb "B" - Zlín Cup. Závod se koná
v Městské sportovní hale Zelené, Dukelská 5413 ve Zlíně.
JÍZDA NA KONI
JSS Zlín nabízí výuku jízdy na koni a vyjížďky do přírody. Pro nejmenší
jsou připraveni hodní poníci. Dále mezi sebe přijímá nové členy z řad milovníků koní. Možnost ustájení koní.
Kontakt: www.jss-zlin.ic.cz nebo na tel.: 737 157 733

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
zavřeno
úterý
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
středa
6.00–6.45/6-45_8.15 jen 2 délky/15.30–17.00
čtvrtek
6.00–8.15
pátek
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota
10.00–19.00
neděle
9.00–18.00
Otevření 25m bazénu - výjimky
PO 5. 10.
zavřeho
SO 10. 10.
zavřeno
SO 24. 10.
zavřeno
ST 28. 10.
9.00–19.00 - státní svátek
ČT 29. 10.
6.00–8.00/10.00–18.00
PÁ 30. 10.
6.00–8.00/10.00–18.00

POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli, pro udržení a zlepšení celkové
kondice.
Čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábř. Zlín, středa
18.00 hod. - tělocvična ZŠ Štípa a neděle 16.00 hod. - K2 Vršava.
Kontakt: tel. 605 527 605

ÚSPĚCH

OSTATNÍ SLUŽBY
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, finské sauny, prohřívací kabinky, 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.

TENIS
Smíšené družstvo st. žáků TK SK Zlín uspělo na MČR družstev (14letých), které se konalo ve dnech 27.- 30. 8. 2009 v Praze na Hamru. Tým
ve složení Tomáš Kolouch, David Petrů, Andrea Matějíčková, Diana
Nepimachová, Jiří Honajzer, David Novák a náhr. Nikola Struhárová vyhrál přebor JmK, kdy v průběhu jara porazil všech 7 soupeřů včetně favorizovaných brněnských týmů. Tím získal právo spolu se 7 dalšími krajskými přeborníky vyzvat 4 loňské semifinalisty MČR.
Se 2 vítězstvími a 2 porážkami skončilo družstvo na velmi pěkném
6. místě z 12 účastníků. Mistry republiky se stali mladí profesionálové
z ČLTK Praha, kteří ve finále porazili profesionály z Agrofertu Prostějov.
Kontakt: www.cztenis.cz, st. žáci, družstva, MČR

PLAVÁNÍ

NÁBOR

VOLEJBAL
Sportovní hala Euronics
3. 10. Fatra-Kladno - 17.00
15. 10. Fatra-Praha - 17.00
27. 10. Fatra-Ústí n/L. - 17.00
5. 11. Fatra-Příbram - 18.00
14. 11. Fatra-Benátky n/J. - 17.00
19. 11. Fatra-Havířov - 17.00
26. 11. Fatra-Č.Budějovice - 17.00
12. 12. Fatra-Liberec - 17.00

AEROBIK JANA NABÍZÍ
Hodiny aerobiku v pondělí a středu na ZŠ Malenovice - sídliště,
18-19 hod.
Úterý a čtvrtek 9. ZŠ Štefánikova, 19-20 hod.
Hodiny Body & Mind se zaměřením na Pilates - bývalá 1. ZŠ Štefánikova (vedle nové budovy UTB) v pondělí 19.30 - 20.30 hod., středa
18 -19 hod.
Cvičení na velkých míčích v úterý na 17. ZŠ Křiby, 18- 19 hod.
Dále pak v tělocvičně nového spinningového centra na Růmech (tel. číslo 775 296 669):
Kurz Pilates - po, čt - 18 -19 hod.
Kurz pohybové výchovy pro děti 6-12 let se zaměřením na zdravý pohyb
s hudbou pro radost, středa 16-17 hod.

LÁZNĚ ZLÍN

HÁZENÁ

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
AEROBIK SILVIE GALÍKOVÉ
Cvičení bude probíhat každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. v tělocvičně
sportovní haly na Bartošově čtvrti (koupaliště Zelené). Jedná se o cvičení zaměřené na problematické partie břicho, boky, hýždě. Po aerobním
zahřátí následuje posilování a závěr hodiny tvoří strečink.
Kontakt: tel. 721 962 153

JUDO, JIU-JITSU
Celoroční příprava na Judo, Jiu-Jitsu pro děti již od 5 let. Cvičení je
vhodné jako pohybová příprava pro všechny druhy bojových sportů.
Kontakt: ul. Jílová, Jižní Svahy, tel. 739 208 048
ŠACHY
Šachový klub přijímá nové členy ve věku 6-11 let. Tréninky mládeže
v pondělí a ve čtvrtek od 16 hod. na Orlovně.
Kontakt: Miroslav Veselý, tel. 603 287 585, sach.zlin@seznam.cz,
www.sachzlin.cz

PLAVECKÉ KURZY
Plavecký klub Zlín pořádá od září celoroční plavecké kurzy pro žáky 1.,
2. a 3. tříd ZŠ v následujících časech:
Pro 1. třídu v úterý 16.30-17.15 a 17.15-18.00 hod., ve čtvrtek 17.0017.45 hod., v pátek 17.00-17.45 hod., vše na dětském bazénku.
Pro 2. třídu ve středu 18.00-19.00 hod. nebo v pátek 16.00-17.00 hod.
na 25m bazénu.
Pro 3. třídu skupina A v pondělí a středu 17.00 - 18.00 hod., skupina
B úterý a čtvrtek 17.00 -18.00 hod. na 25m bazénu.
Kontakt: www.zlinswim.wz.cz (odkaz "kurz plavání"). Přihlášky jsou
k dispozici i na pokladně 50m bazénu na Hradské ulici ve Zlíně.

CVIČEBNÍ HODINY T. J. SOKOL ZLÍN - ODBOR VŠESTRANNOSTI 2009/2010
Rodiče + děti
Batolata
Ml. žákyně
Ml. žáci
St. žákyně
St. žáci
Dorost
Volejbal - st. žactvo
Volejbal - dospělí
Volejbal - senioři
Zdravotní TV pro žactvo
Ženy kondiční cvičení
Aerobik

středa
čtvrtek
pondělí
čtvrtek
středa
čtvrtek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pondělí
středa
úterý
úterý
středa
středa
pondělí
středa
úterý

Kontakt: Mgr. Alena Handlová, tel. 603 750 367

16.30
10.00
17.00
16.00
17.30
16.30
18.00
16.30
18.45
17.30
19.00
19.00
16.30
18.00
18.00
18.00
20.00
19.00
19.00

-

18.00
11.00
18.00
17.00
18.45
17.30
19.00
18.00
20.00
18.30
20.00
20.00
18.00
19.30
19.30
19.00
21.00
20.00
20.00

6. ZŠ (Bartošova čtvrť)
Sokolovna
Sokolovna
4. ZŠ
Sokolovna
6. ZŠ
Sokolovna
6. ZŠ
Sokolovna
6.ZŠ
Sokolovna
Sokolovna
6. ZŠ
6. ZŠ
6. ZŠ
Sokolovna
Sokolovna
Sokolovna
Sokolovna
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kriby@refima.cz
www.refima.cz

Zlínská stavební firma s dvacetiletou tradicí

577 018 365
775 305 212
606 716 327
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H
Sri Chinmoye
Realizace občanských staveb,
průmyslových objektů,
rodinných domů na klíč,
práce v oboru vodo, topo, elektro,
obklady, dlažby, solární kolektory.
Registrována v programu „Zelená úsporám“
Držitelem certifikátu ISO 9001:2001
Realizujeme Vaše sny o bydlení

Další informace:

www.songsofthesoul.com
Zlín, Lorencova 5424

www.vinter.cz
Tel.: 577 222 111, 577 221 111
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Bytové domy Zelinova, Zlín - Kozlův Žleb
DOMLUVTE SI NEZÁVAZNOU PROHLÍDKU BYTŮ...
Výhradní prodejce:

Investor:

Projekční kancelář:

BYTOVÉ DOMY ZLÍN - ZELINOVA
y_nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
y_vysoký standard provedení
y_prostorné terasy s krásným výhledem
y_podzemní parkování

dokončení:
B9 (konec r. 2009), B10 (jaro 2010)
y zvýhodněné podmínky financování!
y

Infolinka:

Bonus

Pro účastníky BONU
BONUS
až 50.000 Kč!

603 246 685, 736 631 212 | www.zvonek.cz
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NEDĚLEJTE SPONZORY
DODAVATELŮM ENERGIÍ !!!
Zelená úsporám-
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Kv a l i t n í s l u ž b y k l i e n t ů m

Dlouhodobá spolupráce,
zajímavé podmínky

Nový spořící účet
s výpovědní lhůtou 24 měsíců
- úroková sazba až 5,3 %
- více než 7 600 klientů,
bilanční suma přesáhla 5 miliard Kč
- již 14 let kvalitních služeb klientům
Úrokové sazby od 15. 7. 2009

Výše vkladu (v tisících Kč)
Výpovědní lhůta
(v měsících)
100 - 400 400 - 800 800 - 1 200 1 200 - 3 000

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

18

4,3

4,7

4,8

5,0

24

4,5

4,8

5,0

5,3

bezplatná infolinka

800 678 678

BEZPRAŠNÉ VRTÁNÍ,
ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ

Zlínská 312
763 14 Zlín-Kostelec
mobil: +420 774 270 902
e-mail: mdi@mdi-zlin.cz
www.mdi-zlin.cz

Pobočka ve ZLATÉM JABLKU
PO–NE 9:00–21:00 • Tel.: 777 021 700
Centrála v budově „ČEDOK“
Otevřeno: PO–PÁ 9:00–17:00
Tel.: 577 212 359, 577 019 300

železobetonu, betonu, cihel a kamene
bez otřesů a vibrací.
Jádrové převrtávání a vložkování komínů
až do hloubky 20 metrů.
Likvidace odpadu.
Při provádění prací po celé ČR dbáme na kvalitu,
odbornost, rychlost a spokojenost zákazníka.

pobočka
Spolehněte se i Vy na našich
17 let zkušeností na realitním trhu! Z L Í N
Rychle a výhodně prodáme i Váš dům, byt, chatu či pozemek...

Nadstandardní vila Březnice u Zlína
Nadstandardní vila po celkové rekonƐƚƌƵŬĐŝ͕ǀĂƚƌĂŬƚŝǀŶşůŽŬĂůŝƚĢƵůşŶĂ͘sŚŽĚͲ
ŶĄŝƉƌŽŬŽŵĞƌēŶşǀǇƵǎŝƚş͘sĞůŬĄǌĂŚƌĂĚĂ͘
ϲ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ<ē
737 261 283

RD Zlín - Malenovice
RD Zlín - Veliková
RD se 2 byt. jednotkami s nádherným ^ƚĂƌƓş͕ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ ƐƚŽũşĐş Z Ŭ ƌĞŬŽŶͲ
ǀǉŚůĞĚĞŵ ŶĂ ŚƌĂĚ Ă ŽŬŽůŶş ƉƎşƌŽĚƵ͘ ƐƚƌƵŬĐŝ Ɛ ǀǉďŽƌŶŽƵ ĚŽƐƚƵƉŶŽƐơ ĚŽ ůşͲ
ŶĂ͘WůǇŶ͘ƉƎşƉŽũŬĂ͕ǌĂŚƌĂĚĂ͗ϴϵϳŵ2.
WĢŬŶĄĂƉƌŽƐƚŽƌŶĄǌĂŚƌĂĚĂϲϬϬŵ2.
736 785 182
739 686 851
ϰ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ<ē
ϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ<ē

RD Zlín - Paseky (okr. ZL)

RD Zlín - Louky se zahradou

ZǀƉĢŬŶĠŵĂŬůŝĚŶĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚşůşŶƐŬǉĐŚ
WĂƐĞŬ͕ Ɛ ďĞǌƉƌŽďůĠŵŽǀǉŵ ƉƎşũĞǌĚĞŵ͘
sĞůŬĄǌĂŚƌĂĚĂ͘WƌƽďĢǎŶĢƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽǀĄŶ͘

ZϯнϭƐĞǌĂŚƌĂĚŽƵ;ϭϮϬŵ2Ϳ͕ƵĚŽŵƵũĞ
ǀĞůŬǉĚǀƽƌƐƉŽƐĞǌĞŶşŵ͘sŚŽĚŶĄŝŶǀĞƐͲ
ƟĐĞƉƌŽĮƌŵǇ͕ũĂŬŽƐşĚůŽƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͘

603 246 685

Info v RK

739 012 537

Ϯ͘ϭϵϬ͘ϬϬϬ<ē

www.zvonek.cz

Byt 1+1 Zlín - Družstevní

Čtvrtdomek Zlín - Mostní SLEVA!
ƚǀƌƚĚŽŵĞŬ ŝŚŶĞĚ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ͕ ŶĞĚĂůĞŬŽ
ĐĞŶƚƌĂ ůşŶĂ͕ ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ ŵşƌŶĠ ƷƉƌĂǀǇ͕
ēĄƐƚĞēŶĢƉŽĚƐŬůĞƉĞŶǉ͕ƉƎĞĚǌĂŚƌĄĚŬĂ͘

603 246 685

1.090.000 <ē

Byt 2+kk Zlín - Zelinova

Ǉƚ ϭнϭ ǀ /͘ĞƚĂƉĢ :ŝǎŶşĐŚ ^ǀĂŚƽ͕ ŽƌŝĞŶͲ ŽŬŽŶēĞŶǉďǇƚϮнŬŬƐŶşǌŬǉŵŝŶĄŬůĂĚǇŶĂ
ƚĂĐĞŶĂũŝŚ͕ǌĚĢŶĄŬŽƵƉĞůŶĂ͕ƉůŽĐŚĂϯϯ ďǇĚůĞŶş͕ϲϬŵ2͘sŚŽĚŶǉƉƌŽĚǀŽũŝĐŝŶĞďŽ
ŵĞŶƓşƌŽĚŝŶƵ͘<ďǇƚƵŶĄůĞǎşĚǀĢƚĞƌĂƐǇ͘
m2͕ŽƐŽďŶşǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş͘

739 686 851

790.000 <ē

603 246 685

1.962.000 <ē

REALITNÍ INFOLINKA: 800 986 635

