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Rozpoãet mûsta
na rok 2009
Sbûr bioodpadu i na Zále‰né

V síni zlínské radnice se v prosinci 2008 uskutečnil již tradiční vánoční
koncert. Akce byla tento rok věnována zlínským seniorům a seniorům
zapojeným do projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování“. Přítomné nejprve krátkým vánočním zamyšlením přivítal náměstek primátorky Mgr. Miroslav Kašný (na snímku) a poté zazněla díla světových autorů i vánoční koledy v podání Collegia Antonína
Dvořáka. Jednu ze skladeb si se svými bývalými kolegy zahrál
i Miroslav Kašný.

Velkého plyšového medvěda, pět tisíc korun a knihu pohádek, říkadel
a písniček "Kytice" od Františka Bartoše přinesla primátorka města
Zlína Irena Ondrová malé Štěpánce, která se narodila 1. ledna v 1:08
hodin v porodnici Krajské nemocnice T. Bati a je tak první letošní zlínskou občankou. Mamince Veronice Jurčové primátorka předala kytici.

Do obřadní síně zlínské radnice přišlo na pozvání primátorky města Ireny Ondrové předposlední den v roce 2008 několik desítek
obyvatel Zlína.

Paní Emilie Malotová oslavila na Silvestra své 102. narozeniny. Dárkový
balíček plný sladkostí a vitamínů, který dostala od primátorky města
Zlína Ireny Ondrové, poskytla Emilie Malotová prostřednictvím ředitelky
Dětského domova na Lazech ve Zlíně dětem do „Malotovy vily“.
„Než jdu přát k tak významnému jubileu, vždy se musím s jubilanty a jejich rodinou domluvit na termínu i dalších formalitách. Paní Malotová
nás letos požádala, zda by jako dárek mohla dostat od města balíček,
který by následně poslala dětem do dětského domova,“ upřesnila primátorka.

„Vloni jsme řešili řadu problémů, ale s výsledky jsem vcelku spokojený“

Několik otázek, týkajících se školství
a životního prostředí, nám pro únorové
číslo magazínu zodpověděl Hynek Steska,
náměstek primátorky.
Každoročně se v médiích v srpnu a září
dočítáme, že je nedostatek tříd v mateřských školách. Co dělá město pro to, aby
byly všechny požadavky pokryty?
Ano, každoročně se také za tyto zprávy
v tisku zlobím. Je to problém jenom uměle
vytvářený. Nedostatek míst v mateřských
školách je pouze optický. Jediný problém
tkví v tom, že rodiče přihlásí své dítě do několika zařízení, a tak se může opravdu stát,
že rodič, který začne shánět místo v období
dovolených, může slyšet informaci, že jsou
kapacity plné. V září už ale místo bez problémů najde. Aby ani k tomuto nemuselo docházet, připravujeme postup, který by nám
ihned po zápisu zdvojené nebo znásobené
přihlášky pomohl odhalit a nasměrovat dítě
do jediné školky. Vzhledem k tomu, že jednotlivé školky jsou samostatné organizace,
musíme ale postupovat tak, abychom se nedostali do rozporu se zákonem o utajování
osobních údajů. Věřím, že tak přispějeme
k bezproblémovému umístění dětí v dostatečně krátké době po zápisu. Rodiče, kteří
hledají volná místa během školního roku,
nemusí navíc obíhat všechna zařízení, ale na
internetových stránkách města najdou aktuální informaci.
Mnozí rodiče ale také požadují, aby dítě
mohli umístit co nejblíže jejich bydlišti.
Zatímco povinnost takto zajistit umístění dítěte na základní školu ukládá zákon, u mateřských škol tomu tak není a není ani v silách žádného města toto zajistit.
V každém případě se stále daří udržovat
počet míst v mateřských školách v potřebném množství. Zatím nebylo potřeba budovat novou školu, což by bylo jistě finančně
náročné, ale relativně malými investicemi
postupně vytváříme odpovídající prostory
pro nové třídy. Tímto způsobem jsme schopni pokrývat všechny potřeby i v dobách nárůstu populační křivky.
Když už jsme u školství, podařilo se využít nějaké investice do vzdělávání?
Nevím, zda mohu mít odvahu říct, že do
vzdělávání, protože to, co si já představuji
pod tímto pojmem, asi úplně naplněno nebylo. Tedy větší přísun finančních prostředků

do moderních pomůcek, učebnic, počítačů
a dalšího vybavení škol. Tam bohužel nijak
nepředstihujeme ostatní města, ale velkou
příležitost vidím v čerpání evropských fondů.
Určitě se na druhé straně podařilo investicemi řádově v desítkách milionů korun opravit
a zvelebit celou řadu škol. Většina aktivit
směřovala k energetickým úpravám. V MŠ
Sv. Čecha a Dětská byla vyměněna okna,
v MŠ Milíčova a Luční rekonstruovány střechy. Celková rekonstrukce pláště a výměna
oken byla provedena v MŠ Santražiny. Významná částka byla proinvestována i v jeslích Budovatelská, kde se ještě v závěru roku podařilo mimo jiné vyřešit havarijní stav
terasy. Největší investice byla provedena na
ZŠ M. Alše, kde byla opravena střecha a pořízen počítačem řízený systém regulace vytápění jednotlivých místností.
V loňském roce jsme také byli velmi
úspěšní v získávání dotací z evropských fondů. Uspěli jsme s projektem na zateplení dvou
škol ve Štípě a v Malenovicích. Tento rok tak
bude proinvestováno s významným podílem
"evropských" prostředků přes 30 milionů korun. Další významné prostředky jsme získali
z Norských fondů na obnovu zahrad mateřských škol. Díky milionové dotaci budou na
polovině zahrad mateřských škol vyměněny
hrací prvky. Můžeme si jenom přát, abychom
byli stejně úspěšní i v dalších žádostech.

a v případě povolení pak nařizujeme náhradní výsadby. Pokud to jde - ve stejné lokalitě.
Obdobně město přistupuje i k přestárlým,
nevhodným a nebezpečným stromům, které
zvláště za silnějších větrů mohou ohrožovat
majetek i životy obyvatel. I v těchto případech město nahrazuje padlou zeleň náhradní výsadbou. Přídomek "Zlín - město zeleně"
určitě vydrží i pro další generace!

Zlín má jeden z přídomků - město zeleně. Občas si ale někteří občané stěžují, že
se jenom kácí nebo že je město špinavé.
Začnu tou čistotou. Určitě si většinou stěžují ti občané, kteří nejsou spokojeni s nějakým neutěšeným zákoutím. To se jistě může
stát a pokud se jedná o pozemek města, snažíme se na upozornění okamžitě reagovat. Je
potřeba mít na mysli, že za soukromé pozemky nemůže nést město odpovědnost.
Pokud ale někdo paušalizuje, je velmi nespravedlivý. Naopak dostáváme množství dopisů ze strany turistů a většina je směřována právě na chválu čistoty a udržované
zeleně. Myslím, že odbor zeleně odvádí obrovský kus práce. Stačí jen namátkou vzpomenout na zelené plochy pokryté na jaře
narcisy, upravené parky a květinovou výzdobu města. Nebo na drobná sportoviště a dětská hřiště, která se daří postupně obnovovat. Z výsledků práce máme velkou radost,
jako například z úrovně zpracování povrchu
dětských hřišť na ul. Dětská a ul. Sv. Čecha.

Jaký jste měl v loňském roce nejlepší
zážitek?
Když pominu osobní zážitky, tak i na
radnici byla takových zážitků celá řada,
ale asi nejsilnějším bylo setkání s bývalým
prezidentem Francie Valéry Giscard
d'Estaingnem. Měli jsme s ním možnost

Dětské hřiště na ul. Dětská.

Problematika kácení je vždy citlivá. Je ale
zase třeba mít na zřeteli, že se nacházíme na
území města, které se stále vyvíjí. Někdy, ač
neradi, musíme přistoupit i ke kácení stromů, které mají ustoupit výstavbě komunikace nebo budovy. V těchto případech velmi
důkladně posuzujeme nutnost zákroku

Nejvýznamnějším projektem v oblasti
životního prostředí byl pilotní projekt třídění a sběru biologického odpadu na
Podvesné. Jak se podařil?
Zákon o odpadech ukládá městům povinnost postupně snižovat podíl biologicky rozložitelných odpadů v komunálním odpadu.
Proto jsme v minulém roce spustili pilotní
projekt na Podvesné. Samotný projekt neprobíhal celý rok, ale byl spuštěn 1. května
a ukončen 31. října 2008. Po ukončení projektu vyplnili obyvatelé Podvesné dotazníky.
Po zpracování jsem byl velmi příjemně překvapen většinovou podporou dalšího pokračování projektu. Určitě bychom ale takového
výsledku nedosáhli bez perfektní spolupráce
s obyvateli, se kterými jsme řešili řadu problémů, které novinka automaticky přinášela.
Také díky jim můžeme s bohatými zkušenostmi v projektu pokračovat nejenom na
Podvesné, ale i na Zálešné.

Zleva: náměstek primátorky Hynek Steska,
Radka Kaňková z odd. cestovního ruchu zlínské
radnice, Valéry Giscard d’Estaingne a ředitel
Městské policie Zlín Milan Kladníček.

krátce pohovořit při příležitosti slavnostního
ocenění nejlepších projektů měst v oblasti
prevence kriminality v Paříži. Jak se mohli
čtenáři dočíst už v minulém čísle, dosáhlo
zde město Zlín významného úspěchu, neboť
se v konkurenci více než třiceti evropských
měst umístilo na 3. místě. Jednalo se o projekt "Integrovaný bezpečnostní systém", jehož hlavním tvůrcem a garantem byla
Městská policie Zlín, jmenovitě v osobě stávajícího ředitele Milana Kladníčka. Jsem velmi rád, že jsme pro projekt vytvářeli potřebné podmínky i ze strany města. Myslím, že
takový významný úspěch zaslouží určitě ještě připomenout a poděkovat všem, kteří se
na jeho realizaci podíleli.
Zároveň si dovoluji vyslovit neskromné
přání, aby město Zlín v nejbližším období dosahovalo obdobně významných úspěchů.
Děkujeme za rozhovor
Redakce
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SPRÁVNÍ RADA FONDU
ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí finančních prostředků
z fondu zdraví statutárního města
Zlína na rok 2009.
Finanční prostředky jsou určeny
k podpoře léčebně preventivní péče
lůžkových zdravotnických zařízení na
území statutárního města Zlína, preventivních zdravotních programů, projektů podporujících zdravý životní styl,
tvorby a udržení zdravého životního
prostředí.
Uzávěrka příjmu žádostí je 27. února 2009.
Závazné formuláře, žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Zlína (detašované
pracoviště Zarámí 4421) - J. Richtrová,
tel. 577 630 330, nebo jsou k dispozici
na internetu: www.mestozlin.cz.
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem fondu zdraví.
Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací z účelových fondů
statutárního města Zlína, má právo
navrhnout předloženou žádost k zamítnutí.
MUDr. Miroslav Šindlář,
předseda správní rady fondu zdraví

SPRÁVNÍ RADA
KULTURNÍHO FONDU
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení
na přidělení dotací z kulturního fondu
na nájemné prostor k pravidelné činnosti v roce 2009.
Dotaci lze použít jako podporu subjektů
zajišťujících estetickou výchovu: např. hudební, výtvarnou, taneční, literárně-dramatickou. O dotace mohou žádat právnické a fyzické osoby.
Termín uzávěrky je 6. února 2009 do 14
hodin.

Dělení majetku s Želechovicemi
O dalším postupu při dělení majetku
mezi statutárním městem Zlínem a obcí
Želechovice nad Dřevnicí jednali zlínští
radní.
"Chceme, aby dělení majetku bylo vyvážené, objektivní a spravedlivé pro obě strany," řekl 2. náměstek primátorky Miroslav
Hladík a dodal, že zákon jasně stanovuje
způsob dělení majetku při osamostatnění
obce, a to jako poměr podle počtu obyvatel
původní obce a nově vzniklé obce. V tomto
poměru bude tedy rozdělen movitý majetek
vedený v účetnictví statutárního města
Zlína ke dni 31. prosince 2008, snížený
o hodnotu majetku zařazeného v účetnictví
města před 1. lednem 1999. "Tato varianta
je obecně výhodnější pro Želechovice, protože jako základnu pro vypořádání bereme
hodnotu veškerého movitého majetku od
1. ledna 1999 v původních pořizovacích
cenách, ne v cenách zahrnujících jejich reálné opotřebení," řekl M. Hladík.
Penězi chce město Zlín vyplatit Želechovicím obchodní podíl u devíti společností,
kde by převod byl technicky nereálný nebo
by nesplňoval podmínky obchodního zákoníku. "Jedná se o případy, kdy město Zlín
vlastní pouze jednu akcii, nebo při rozdělení základního vkladu města do společnosti
by Želechovicím připadla hodnota nižší než
dvacet tisíc korun, což neumožňuje obchodní zákoník," vysvětlil M. Hladík a zdůraznil, že tržní ceny společností stanoví
dva soudní znalci. Jedná se o společnosti:
Správa domů Zlín, spol. s r.o., STEZA Zlín,
spol. s r.o., Pohřebnictví Zlín, spol. s. r.o.,
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.,
Bytové družstvo Podlesí, Česká spořitelna,
a. s., Jihomoravská plynárenská, a. s., AZ
Media, a. s., Ingstav Zlín, a. s.
Obchodní podíl v penězích vyplatí město
Zlín také u Dopravní společnosti Zlín Otrokovice, s. r. o. "Již společenství dvou
měst v této společnosti a za stávajících
smluvních podmínek s sebou nese velké
komplikace. Vstup třetí obce by situaci
ještě ztížil," řekl 2. náměstek primátorky.
Ve společnostech Technické služby Zlín,
s. r. o.; Teplo Zlín, a. s.; HC RI OKNA Zlín,

s. r. o., a Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
získají Želechovice od statutárního města
Zlína podíl v poměru dle zákona. "Chceme
zachovat historickou souvislost, protože
i my jsme drtivou většinu společností, případně jejich majetek, také před lety dostali, a proto chceme tento princip aplikovat
dále. Také považuji za nejobjektivnější,
když Želechovicím předáme příslušný podíl
a necháme na rozhodnutí jejich zastupitelstva, jak s ním naloží. Jestli budou uplatňovat svůj podíl na řízení společnosti, nebo jestli ho prodají," vysvětlil 2. náměstek
primátorky.
Želechovice nad Dřevnicí rovněž získají
nemovitosti, které se ke dni konání místního referenda o oddělení, tedy k 17. květnu
2008, nacházely na jejich území.
Přesnou hodnotu majetku bude město
znát až po účetních uzávěrkách. Účetní
uzávěrka města byla připravena na konci
ledna, právnické osoby ji podle zákona
musí vypracovat nejpozději do konce června. Rada města Zlína chce společnosti
požádat, aby v letošním roce uzávěrky připravily s předstihem. "Chceme, aby dělení
proběhlo v reálném čase. Nechceme ho
zbytečně protahovat, ale znalost reálné
hodnoty majetku je nutná. To je také
důvod, proč jsme se nechtěli vyjadřovat
k požadavkům na několik desítek milionů korun ze strany Želechovjanů," řekl
M. Hladík.
Rada města Zlína již v červnu loňského
roku rozhodla, že při řešení majetkového
vyrovnání s Želechovicemi nad Dřevnicí
bude Zlín postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích, která
přesně definují, jakým způsobem má být
při dělení obce majetek vypořádán. "Tato
varianta nám připadá jako nejvíce transparentní a snad i nejvíce omezující emoce
a případné konflikty či nedorozumění,"
uvedl M. Hladík.
Podle předběžných údajů měl Zlín
k 31. prosinci loňského roku 78 879 obyvatel, z toho na území Želechovic jich na
Silvestra bylo hlášeno k trvalému pobytu
1 943.
-mm-

SPRÁVNÍ RADA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.
Úvěry město poskytne na základě statutu Fondu rozvoje bydlení.
Úvěry na opravy bytového fondu mohou využít pouze vlastníci bytů, rodinných nebo bytových
domů na území statutárního města Zlína. Úvěry jsou určeny například na obnovu střechy, zateplení obvodového pláště, rekonstrukci technického zařízení, na výměnu oken, ale i na střešní nástavbu bytů, vestavbu bytů do půdních prostor nebo na přestavbu nebytového prostoru
na byty. Horní hranice úvěru na určitý účel je uvedena ve statutu Fondu rozvoje bydlení.
Roční úroková sazba je 3 % a doba splatnosti je do 5 let.

Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu
města Zlína, detašované pracoviště Zarámí
4421, Ing. Renata Robková, 5. etáž, tel.
577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - odbor
kultury.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně.
PhDr. Irena Ondrová,
předsedkyně správní rady
Kulturního fondu města Zlína
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Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěr, povinné doklady, náležitosti
smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou stanoveny ve statutu Fondu rozvoje bydlení, který je
k dispozici v kanceláři č. 241 nebo v informačním středisku Magistrátu města Zlína (budova
radnice).
Formuláře žádostí o úvěry získáte na odboru ekonomickém Magistrátu města Zlína,
nám. Míru 12, kancelář č. 241, paní Simkovičová, telefon 577 630 288, v informačním
středisku Magistrátu města Zlína (budova radnice) nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení.
Vyplněné žádosti včetně příloh doručte do kanceláře č. 241 nebo do podatelny Magistrátu
města Zlína, nám. Míru 12, v termínu do 18. února 2009.
JUDr. Jan Zlínský, předseda správní rady Fondu rozvoje bydlení

KRÁTCE • KRÁTCE• KRÁTCE
■ LINKA MHD DO ŽELECHOVIC
DO ČERVNA
Trolejbusová linka 12 ze Zlína do nyní již samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí zůstala v provozu i v novém roce. Rada jednatelů
Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice (DSZO)
souhlasila při svém jednání 15. prosince 2008
s prodloužením provozu této linky zatím až do
30. června 2009. Stalo se tak na základě jednání DSZO s ministerstvem vnitra a po uzavření dohody o úhradě příslušné provozní ztráty. Linka 12 do Želechovic měla původně
licenci, která platila jen do konce roku 2008,
a hrozilo nebezpečí, že bude od 1. 1. 2009 zrušena.
■ POUKÁZKY PRO POMOC V HMOTNÉ
NOUZI
Klienti v hmotné nouzi Odboru sociálního
Magistrátu města Zlína budou v následujících
měsících nakupovat pomocí poukázek část potravin, drogerie, oděvů, obuvi či školních potřeb. "Původně mělo být od Nového roku vyplácení části některých dávek v hmotné nouzi
prostřednictvím poukázek povinné. Novela zákona však na poslední chvíli tuto povinnost
zrušila a v určité minimální míře posunula
o rok. Protože jsme již měli vyhlášené výběrové
řízení na dodavatele poukázek, rozhodli jsme
se, že ho dokončíme a letošní rok využijeme ke
zkušebnímu provozu," řekl náměstek primátorky Miroslav Kašný. Podle jeho slov nebude
Zlín tímto způsobem vyplácet celou dávku, ale
pouze její část a případy se budou řešit individuálně.
■ OPRAVY VE ŠKOLÁCH PROBÍHALY
I V ZÁVĚRU ROKU
Opravy v základních a mateřských školách
za více jak milion korun provedlo v průběhu
posledních dvou měsíců loňského roku statutární město Zlín.

V listopadu město upravilo např. venkovní
hřiště u MŠ Slovenská 1808, venkovní dlažbu
u MŠ Česká, bylo nutné odvodnit 1. podzemní
podlaží na 8. ZŠ v Malenovicích a došlo také
k výměně podlahové krytiny ve třídách v MŠ
T. Bati 1285. Opravou prošlo i venkovní schodiště u MŠ Fr. Bartoše 107.
Mezi prosincové opravy patřila výměna podlahové krytiny a oprava sociálního zařízení
v MŠ Štefánikova 2222, oprava oplocení u MŠ
Osvoboditelů, výměna oplocení u MŠ Sokolská,
oprava terasy u MŠ Budovatelská, vymalování
vnitřních prostor a nátěru vnitřních dveří v MŠ
Mariánské nám. 141, výměna garážových vrat
u MŠ Slovenská 1808 a oprava svislého kanalizačního potrubí u 4. ZŠ Komenského I.
■ V NEMOCNICI JE NOVÁ LÉKÁRNA
Novou lékárnu, která je detašovaným pracovištěm hlavní nemocniční lékárny, otevřela
8. ledna v přízemí budovy svého ředitelství
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) ve
Zlíně. Pacienti si zde mohou vyzvednout léky
na recept, koupit léky, potravní doplňky a běžný zdravotnický sortiment, jako jsou například
obvazy, náplasti nebo některé hygienické potřeby. Otevírací doba je v pondělí až pátek
od 7.30 do 16.00 hodin, telefonický kontakt
577 552 545 nebo 2521.
■ RADNÍ NECHTĚJÍ PRODAT BYTY
NA OBECINÁCH
Zlínští radní vyslovili nesouhlas s přeřazením domu č.p. 2993 ve Zlíně - Obecinách mezi byty určené k odprodeji. O odkoupení do
vlastnictví požádali nájemníci sedmi z devíti
bytů, které se v domě nachází. Důvodem zamítavého stanoviska je úmysl města ponechat
některé byty pro potřebné, jako jsou např. mladé rodiny, děti z dětských domovů, senioři či
sociální rodiny. Domy na Obecinách patří do
této skupiny.

ZLÍN ZÍSKAL TÉMĚŘ MILIONOVOU DOTACI
Téměř milion korun získalo statutární město Zlín na projekt, který se stane
podkladem pro jednotné zpracování územních plánů v celém správním obvodu
města Zlína - obce s rozšířenou působností (ORP). Bude se tedy jednat o územní plány 29 obcí a o celkové ploše území obcí cca 350 km2.
Celkové náklady projektu, který realizovalo město Zlín od července 2007 do prosince 2008, činily 914 tisíc korun. Dotace
ze strukturálních fondů EU pokryly 85
procent, tedy cca 777 tisíc korun.
Zbývajících 15 procent činily dotace ze
státního rozpočtu.
Hlavní aktivitou projektu "Územně analytické podklady na území Zlínského
kraje - ORP Zlín" je pořízení územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Zlín. Základem je vytvoření digitální tematické databáze pro evidenci
všech geografických podkladů rozboru
udržitelného rozvoje území. Navazujícím
krokem je zpracování samotného rozboru
udržitelného rozvoje území a zpracování
jeho výsledků do databáze. Takto zpracovaná strukturovaná databáze bude základním podkladem pro jednotné zpraco-

vání územních plánů v celém správním obvodu ORP Zlín.
Cílem projektu je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného
využití a prostorového uspořádání území
a vytváření předpokladů pro hospodárné
využívání infrastruktury a potenciálu území. Pořízené územně analytické podklady
se stanou nedílnou součástí územně analytických podkladů Zlínského kraje.
Statutární město Zlín získalo dotaci na
projekt "Územně analytické podklady na
území Zlínského kraje - ORP Zlín"
z Integrovaného operačního programu (prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3a - Modernizace
a rozvoj systémů tvorby územních politik).
-mv-
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FINANCE – ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA NA ROK 2009
PŘÍJMY NA ROK 2009 v Kč
Třída

Název

1
2
3
4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Částka v Kč
1 018
198
76
316

CELKEM PŘÍJMY

960
718
500
757

000
000
000
000

1 610 935 000

FINANCOVÁNÍ NA ROK 2009 v Kč
Položka

Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky.

Vážení občané,
na svém zasedání dne 18. prosince
2008 schválilo Zastupitelstvo města
Zlína rozpočet na rok 2009.
Základním znakem návrhu rozpočtu je zabezpečení vyváženého hospodaření města i v období reálně očekávaného
poklesu
růstu
české
ekonomiky. Naší společnou snahou
je udržení přijatelné úrovně provozních výdajů města a městských společností. Spolu se svými kolegy v radě chceme udržet rozsah alespoň
podstatné části veřejné služby pro
naše spoluobčany za stejné peníze
jako doposud. To znamená, že se budeme snažit financovat objektivně
zvýšenou cenu nákladů, např. veřejné dopravy, svozu odpadů atd. především z prostředků města a tak alespoň na určitou dobu, v době zvýšených sociálních obav, občanům
Zlína nezvyšovat jejich finanční výdaje. Další naší prioritou pro další dva
roky je také maximalizace zapojení
evropských a státních financí do investičních výdajů města (předpoklad
cca 500 mil. Kč), na kterých již dlouhodobě pracujeme, a jejich reálné
čerpání by skutečně mělo směřovat
do rozpočtů let 2009 a 2010. Tímto
bychom rádi pomohli i firmám zlínského regionu (celkové investiční
prostředky rozpočtu by pro následující 2 roky mohly činit až 1.2 mld. Kč).
Třetí prioritou je vyvážené finanční
zabezpečení základních každodenních potřeb všech částí našeho města. Na tuto oblast jsme vyčlenili
25 mil. Kč.
Podobně jako v předchozích letech
budete mít možnost seznámit se
s tímto rozpočtem prostřednictvím
Magazínu Zlín. Základní přehled má
za úkol informovat vás občany o celkové výši schváleného rozpočtu,
o struktuře příjmů, výdajů a o financování.
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Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjček
Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjček
Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjček
Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjček
Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjček

Popis

Částka v Kč

ČS - investiční úvěr 300 mil. Kč

- 45 000 000

ČS - investiční úvěr100 mil. Kč

- 16 668 000

FOMB I.

- 1 271 000

FOMB II.

- 995 000

FOMB III.

- 420 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ

- 64 354 000

Financování a příjmy celkem:

1 546 581 000 Kč

VÝDAJE NA ROK 2009 v Kč
Oddíl
10
21
22
23
31
32
33
34
35
36
37
41
43
51
52
53
55
61
63
64

Zemědělství a lesní hospodářství
Průmysl, stavebnictví,
obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Vzdělávání
Kultura, církve a sdělovací
prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Dávky a podpory v sociálním
zabezpečení
Sociální péče a pomoc
Obrana
Civilní nouzové plánování
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochr. a integrovaný
záchr. systém
Územní samospráva
a státní správa
Finanční operace
Rozpočtová rezerva

CELKEM VÝDAJE

Provozní
výdaje

Investiční
výdaje

Výdaje
celkem

7 070 000

0

7 070 000

9
155
1
65

368
911
583
136
111

000
000
000
000
000

0
25 000
0
0
0

9
180
1
65

368
911
583
136
111

000
000
000
000
000

83
65
23
162
102

318
010
032
909
167

000
000
000
000
000

0
0
0
0
0

83
65
23
162
102

318
010
032
909
167

000
000
000
000
000

245 070 000
19 947 000
4 000
887 000
49 476 000

0
0
0
0
0

245 070 000
19 947 000
4 000
887 000
49 476 000

10 628 000

0

10 628 000

246 938 000
99 485 000
0

0
0
167 655 000

246 938 000
99 485 000
167 655 000

1 344 550 000

201 031 000

1 546 581 000

Podrobněji se rozpočtu pro rok 2009 budeme věnovat v dalších vydáních Magazínu Zlín.
Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický,
Ing. Miroslav Hladík, II. náměstek primátorky

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN POHLEDEM 1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se s vámi v tomto čísle
magazínu podělil o vybrané události, se kterými se setkala Městská policie Zlín. Konec
starého, ani počátek nového roku neznamenal pro práci MP Zlín žádnou úlevu, ba právě naopak. Proto bych zde rád připomněl
některé ze zákroků, které strážníci řešili
právě v tomto období.
■ Podvodnici z Vyškova, která se snažila od
spoluobčanů vymámit finanční hotovost pod
záminkou charitní sbírky pro postižené, dopadli v sobotu 3. ledna 2009 odpoledne strážníci zlínské městské policie.
Do podzemního parkoviště v nákupním
centru ve Zlíně-Prštném vyjížděla hlídka MP
Zlín na základě
upozornění občanů. Když prvotní
prověření nebylo
úspěšné a strážníci zde nikoho
podezřelého nezastihli, vrátili se
sem po chvíli
zpět a provedli
opakovanou kontrolu. Na druhý pokus byla
hlídka MP Zlín
úspěšná a přistihla 37letou ženu,
která s vlastnoručně napsanou cedulkou
a krabičkou s penězi prováděla údajnou sbírku, ovšem zcela ve vlastní režii.
Dotyčná držela neuměle napsaný papír
s textem: "PROSÍME VÁS O DROBNÉ PŘISPĚNÍ
NA POSTIŽENÉ. DOBROVOLNÉ! DĚKUJEME
CHARITA", čímž se snažila vzbudit dojem, že finanční prostředky, které jí kolemjdoucí věnují,
jsou určeny k nějakým bohulibým účelům. To
ale nebyly, neboť u sebe dotyčná neměla žádné
potřebné potvrzení, nehledě pak na to, že se
s její osobou strážníci setkávali i v minulých letech. Jak také záhy vyšlo najevo, podvodnice
cestovala prakticky po území celé republiky,
kde se pokoušela o totéž - vylákat z důvěřivých
občanů drobnou finanční hotovost.
Nyní se jejím protiprávním jednáním bude
zabývat přestupková sekce MP Zlín.
■ Hlídky Městské policie Zlín se několikrát
denně setkávají s problémovými sociálně nepřizpůsobenými spoluobčany, mezi které lze
zařadit i komunitu zdejších bezdomovců.
Přestože Český červený kříž již několik let
provozuje Azylové zařízení pro muže bez přístřeší na Hornomlýnské ulici, kde lze nalézt
v zimních měsících alespoň přechodné ubytování, stále se najde určitá část lidí bez přístřeší, kteří i takovou pomoc tvrdošíjně odmítají.
Takový životní styl se stává s příchodem třeskutých mrazů vždy ruskou ruletou o vlastní život, za kterou každý rok někdo zaplatí daň nejvyšší.
V pátek 2. ledna 2009 v ranních hodinách
provedla hlídka Městské policie Zlín kontrolu
venkovních prostor v blízkosti ulice Sokolská,
kde je strážníkům známo, že zde bezdomovci přebývají. Téměř nerozlučnou dvojici 46
a 47letého muže tady hlídka MP Zlín nalezla
i nyní. Vzápětí se však strážníkům naskytl pohled, z něhož se jim udělalo téměř až nevolno.
Oba ležící muži s hlídkou MP Zlín nejprve čile komunikovali a teprve v průběhu rozhovoru
jim starší muž sdělil, že zde leží již čtyři dny,
neboť se poranil na ruce a nemůže vstát.
Strážníci se nenechali odbýt jeho tvrzením, že
to nic není, a trvali na tom, aby jim horní končetinu ukázal. Po chvíli přemlouvání pak muž
povytáhl rukáv bundy a odhalil tak značně na-

teklé předloktí levé ruky. Na něm se také nacházela zanícená rána, ze které odkapával žlutý hnis.
Hlídka MP Zlín poté již na nic dalšího nečekala a na místo ihned přivolala Zdravotnickou
záchrannou službu Zlínského kraje. Lékař po
prvotním vyšetření nařídil okamžitý převoz zraněného bezdomovce do Krajské nemocnice
Tomáše Bati z důvodu podezření na akutní
otravu krve.
■ Během silvestrovské noci se strážníci Městské policie Zlín potýkali s opilci i výtržníky,
ale také násilím vstupovali do bytu na sídlišti
Jižní Svahy.
Tak jako každoročně, i letošní oslavy příchodu nového roku se neobešly v mnoha případech bez alkoholu. Ten také spolehlivě sehrával svoji obvyklou roli v těch případech, které
končily potyčkou zúčastněných osob anebo ničením cizího majetku.
■ Hned hodinu po půlnoci na Nový rok také
padla první letošní pokuta, kterou si vysloužil
17letý mladistvý ze Zlína. Ještě neplnoletý
mladík totiž dostal "úžasný" nápad, kdy na tržišti v centru města převracel plechové stoly.
Jeho jednání však neuniklo blízké hlídce
strážníků, kteří dohlédli, aby vše uvedl do původního stavu a poté mu uložili pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku.
■ Hlídku MP Zlín z místní části Malenovice
zaměstnával v prvních hodinách roku 2009
neznámý žhář, který se bavil podpalováním popelnic a velkoobjemových kontejnerů. Vzniklý
požár museli v obou případech lokalizovat hasiči, další šetření si na místě převzala republiková policie.
■ Ve čtvrt na čtyři ráno na Nový rok se na
tísňovou linku 156 obrátila obyvatelka sídliště
Jižní Svahy, kterou probudilo velké množství
vody, které k ní protékalo z horního bytu.
Hlídka MP Zlín, po marných pokusech
o zkontaktování uživatelky horního bytu, přistoupila k otevření bytu násilím. Po vstupu dovnitř zde strážníci zjistili příčinu, kterou byla
technická závada. O tom také záhy zpravili
51letou majitelku bytu, která se kupodivu nacházela uvnitř. Vzhledem k dříve požitému
alkoholu však spala natolik tvrdě, že ji neprobudilo ani zvonění či klepání, ani násilné
otevírání vstupních dveří jejího bytu.
■ V sobotu 27. prosince 2008 po čtvrté hodině odpolední přijal operační důstojník
Městské policie Zlín oznámení 48leté ženy
z místní části Malenovice, že došlo ke konfliktu mezi dcerou a jejím druhem. Na místo
tak byla vyslána hlídka MP Zlín ze zdejšího
okrskového pracoviště.
Strážníci muže zastihli v okamžiku, kdy se
pokoušel z místa vzdálit i společně s dvěma
malými dětmi. Následně pak bylo zjištěno, že
28letý muž verbálně i fyzicky napadal svoji
o pět let mladší družku a to i před její matkou.
Tak jako je tomu i v mnoha případech násilí v rodinách, i nyní sehrával svoji úlohu alkohol. Hlídka MP Zlín proto asistovala u odchodu
mladé ženy i s dětmi do bezpečí babiččina bytu, s čímž nejprve souhlasil i přítomný druh.
Před domem se však jeho jednání opět nevypočitatelně změnilo, kdy opět slovně útočil na
družku a pokusil se jí v odchodu zabránit i za
použití fyzické síly.
Na základě dalšího sdělení mladé ženy
i agresivního chování jejího druha pojala hlídka MP Zlín podezření, že by se v daném případě mohlo jednat o tzv. domácí násilí. Strážníci
proto na místo přivolali republikovou policii,
které celou věc předali k prověření.

■ Podnapilý 59letý muž ze Zlína nedokázal
v pondělí 8. prosince 2008 večer pochopit, že
mu obsluha pohostinství již žádný alkohol neprodá. Jelikož se alkoholu neustále dožadoval
a odmítal z provozovny odejít, obrátil se personál se žádostí o pomoc na Městskou policii
Zlín.
Strážníci muže z provozovny na Bartošově
čtvrti vykázali s doporučením, aby se v tomto
stavu raději odebral domů. Jenže tomuto dotyčný taktéž neporozuměl a v mylném domnění, že hlídka již z místa odjela, se po chvíli vrátil zpět.
Proto byl strážníky opětovně vykázán a poté
i doprovozen až k místu trvalého bydliště.
Jenže zde se k nim přihlásila jeho 56letá
manželka a tato strážníkům sdělila, že se její
manžel opil již odpoledne a poté se ji fyzicky
pokusil napadnout. Tomuto naštěstí zabránil
jejich syn, který se ale v tuto chvíli nenachází
doma. Žena proto projevila obavu o svou vlastní bezpečnost, jež byla oprávněná. Podnapilý
manžel se ji totiž i přes přítomnost hlídky MP
Zlín pokoušel napadnout a vyhrožoval jí fyzickou újmou.
Strážníci na místo přivolali republikovou policii, která si celou věc převzala k dalšímu šetření a opilého násilníka umístila do policejní
cely.
Zbývá dodat, že dotyčnému kolovalo v organismu více než 1,7 promile alkoholu.
■ O život zdravotně indisponované seniorky
bojovali strážníci Městské policie Zlín v úterý
2. prosince 2008 odpoledne na sídlišti Jižní
Svahy.
O půl páté přijal operační důstojník MP Zlín
telefonické oznámení od pozorné sousedky, že
z jednoho bytu na ulici Česká již dva dny nevyšla starší žena, která nereaguje na zvonění a klepání, přičemž je ale v bytě rozsvíceno světlo.
Na místo byla proto ihned vyslána hlídka
Rychlé operativní jednotky MP Zlín.
Strážníci zjistili, že v bytě je zapnutá televize, avšak i jejich pokusy o kontakt s paní
uvnitř byly marné. Rovněž další sousedé hlídce potvrdili, že ženu již nejméně dva dny neviděli a tudíž se obávají o její život. Hlídka MP
Zlín proto do bytu vstoupila za použití násilí,
kdy vylomila zámkovou vložku vstupních dveří.
Uvnitř pak strážníci nalezli 75letou paní ležící na podlaze v obývacím pokoji. Hlídka MP
Zlín ihned započala s poskytováním první pomoci a na místo přivolala Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Ještě do příjezdu zdravotníků strážníci zjistili, že jsou
u seniorky zachovány všechny základní životní
funkce, avšak tato se nemůže hýbat ani komunikovat. Přivolaná lékařka následně rozhodla
o převozu indisponované ženy do zdravotnického zařízení.
Hlídka MP Zlín současně vyrozuměla o celé
události příbuzné, kterým předala byt k dalšímu zajištění.
Martin Janečka,
1. náměstek primátorky
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MÍSTNÍ ČÁST VELÍKOVÁ
V

ážení čtenáři,
v pravidelném seriálu o místních částech
města Zlína vám tentokrát přinášíme článek
o místní části Velíková.
Obec Velíková - název obce je odvozen od
osobního jména Velík nebo Velek, místní název zněl původně Welkow, jak je uvedeno
v nejstarší písemné zmínce o obci v zemských
deskách olomouckých k r. 1391. Před třicetiletou válkou bylo ve Velíkové 11 usedlostí, při
druhé lánové vizitaci r. 1671 byly z tohoto počtu zjištěny 4 usedlosti pusté. K usedlosti
s 20 měřicemi půdy náležel mlýn, v osadě bylo toho roku napočítáno 7 usedlíků. Po roce
1848 se na základě prozatímního obecního
zřízení z bývalých poddanských vesnic a osad
vytvořily samosprávné obce s přenesenou
působností části veřejné správy. Také na
Velíkové byl vytvořen obecní úřad, správu obce vykonával volený obecní výbor a obecní
představenstvo.
V čele představenstva stál purkmistr, později starosta a dva radní.
Velíková bývala poměrně malou obcí o rozloze cca 360 ha, v nadmořské výšce 350 m
nad mořem. V roce 1834 měla 33 domů
a 213 obyvatel, v roce 1900 měla 54 domů
a 305 obyvatel. K 1. 3. 2001 měla již místní
část Zlín - Velíková 155 domů s 474 obyvateli. V roce 2007 je to 544 obyvatel, z toho
271 mužů a 273 žen, průměrný věk činí
43,7 let, stojí zde 179 domů a další jsou rozestavěny. K 1. 1.1980 byla Velíková připojena ke Zlínu (tehdejší Gottwaldov) a stala se
městskou částí.

Budova kanceláře v místní části Velíková.

Od r. 1991 funguje kancelář místní části
Velíková: adresa Velíková, Dolní konec čp. 53
(budova bývalé školy). Úřední hodiny jsou
v pondělí a čtvrtek od 16.15 do 18.15 hod.,
tel. 577 914 112, e-mail: kancelar_velikova@muzlin.cz, kontaktní osobou je Ludmila
Kloková.
Kancelář v roce 2008 navštívilo celkem 72
občanů, k řešení bylo postoupeno cca 43
podnětů ze strany občanů místní části, občané se na pracovnici kanceláře obraceli zejména se žádostmi o řešení opravy komunikací,
chodníků, obnovy občanské vybavenosti, nejvíce připomínek se týkalo vybudování kanalizace v obci, navýšení či oprav světelných bodů veřejného osvětlení a opravy místního
rozhlasu.
Ve vývěsních skříňkách bylo v lokalitě zveřejněno přibližně 140 kusů materiálů (informací, usnesení rady a zastupitelstva, obecně
závazných vyhlášek apod.)
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Od r. 2006 jsou v místní části pojmenované ulice.
Poslední setkání zástupců Rady města
Zlína a Magistrátu města Zlína s občany se
uskutečnilo v roce 2006. Zápis a další informace k tomuto setkání naleznou občané na
internetových stránkách města www.mestozlin.cz v sekci: Informace o MMZ > Kanceláře
místních částí, komise místních částí, vývěsní skříňky, pracovníci na údržbu, setkání
s občany > Setkání s občany.
Do roku 2005 v obci fungovala Regionální
komise, v září 2008 schválila Rada města
Zlína vznik Komise místní části Velíková, která má v současné době 8 členů. Další formou
zlepšení komunikace s místními částmi je
jmenování členů Zastupitelstva města Zlína pro místní část Velíková to jsou: Věra
Komínková a MUDr. Jiří Sýkora. Tito členové
budou v domluvených termínech k dispozici
občanům v kanceláři místní části. Termíny
budou k dispozici v kanceláři místní části
Velíková či ve vývěsních skříňkách.
O pravidelný úklid a čistotu místní části se
stará pracovník údržby - cestář. O zeleň (pravidelné sekání trávy a prořezávání keřů) na
veřejných plochách se stará pracovník sjednaný Odborem městské zeleně MMZ. V místní části jsou 3 stanoviště sběrných nádob, do
kterých občané odkládají tříděný odpad.
Pravidelný odvoz popelnic z domácností probíhá 1x týdně, 6x ročně je prováděn svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu vozidly TSZ, s. r. o., ze 2 stanovišť v obci.
Dopravní spojení Velíkové se Zlínem, Štípou a Kostelcem je zajištěno formou MHD jedná se o linku č. 35 a linku č. 36. V obci
jsou zbudovány 3 zastávky - Velíková, Velíková - Dolní konec a Velíková - Točna. MHD
je kromě obyvatel místní části hojně využívána i obyvateli Zlína, kteří vyjíždí do přírody.
Budova bývalého obchodu byla zbudována
v obci v r.1970 za spoluúčasti občanů a provozována Spotřebním družstvem Jednota.
V devadesátých letech byla pronajata a posléze prodána do osobního vlastnictví, bohužel v současné době nefunguje ani jako restaurace, na kterou byla prodejna během let
přebudována. Taktéž místní hotel, který patří soukromé firmě, není v současné době
v provozu.
Centrem kulturního dění se stala budova
bývalé školy. Škola zanikla 1. 9. 1980, žáci
začali navštěvovat Základní školu ve Štípě.
Budova bývalé školy byla posléze uzpůsobena k využití pro kancelář místní části a pro
místní spolky. V dalších letech pak postupně
proběhla rekonstrukce budovy (např. v roce
2005 oprava vodorovných zemních izolací,
výměna vstupních dveří a oken, vymalování,
aj. - náklady cca 200 tis. Kč).
Pravidelně každý čtvrtek se zde schází
Klub seniorů, který využívá místnost-sál
s kuchyňkou. Tato místnost také slouží místním občanům k pořádání soukromých oslav
a pro organizace místní části ke schůzkám.
Další místnost využívá TJ Sokol (v r. 2007
dotace města z Fondu mládeže a tělovýchovy
cca 17 tis. Kč), kdy se zde 1x týdně schází ženy ke kondičnímu cvičení, taktéž se zde pořádá každoroční "Vánoční turnaj v ping-pongu". Dále je využívána ke scházení se
maminek s dětmi v Klubu maminek pod záštitou Centra pro rodinu Zlín a v kroužku
Sedmikrásek probíhá cvičení rodičů s dětmi.

Další aktivitou v místní části je pod vedením
členek Červeného kříže tvořivý a vzdělávací
kroužek pro děti, kde se učí základy první pomoci, vytváří různé ozdoby a zdokonalují se
v ručních pracích.
V místní části dále funguje Spolek zahrádkářů a Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1938 a ke své činnosti využívá hasičskou zbrojnici. Členové pracují s mládeží
(v r. 2007 dotace města z Fondu mládeže a tělovýchovy cca 16 tis. Kč), účastní se soutěží
a každoročně pořádají tradiční pouť slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
V obci funguje pobočka knihovny, která je
otevřena každý čtvrtek.

Hřiště ve Velíkové pro nejmenší děti.

Ve Velíkové jsou 3 hřiště ke sportovnímu
využití - u budovy kanceláře místní části
hřiště s průlezkami a travnatou plochou pro
nejmenší děti, na Horním konci antukové
hřiště, které je využívané především mužskou částí obyvatelstva, a fotbalové hřiště
v Chrastí, kde se každoročně pořádá fotbalový turnaj "Ženatí proti svobodným".

Kaplička zasvěcená věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi.

V roce 1999 byla v obci dostavena nová kaplička a téhož roku 19. června vysvěcena biskupem Hrdličkou. Tato kaple je zasvěcena
věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. Za obcí byla v roce 2005 zbudována a vysvěcena Boží
muka.
V roce 2006 byl do Velíkové zaveden vodovodní řad, tuto akci město Zlín dotovalo ve
výši cca 16 mil. Kč. Do budoucna je potřeba
vybudovat kanalizaci, opravit poškozené
chodníky a zprovoznit místní rozhlas.
Místní část Velíková leží severovýchodně
od města Zlína ve vzdálenosti asi 12 km. Pro
svou dobrou polohu a dostupnost městskou
hromadnou dopravou je tato lokalita atraktivní jak pro zájemce k výstavbě nových rodinných domů, tak pro výletníky.
Odbor kanceláře primátora MMZ

AD SPORY O HASIČSKOU TECHNIKU
Bezpečnostní rada města Zlína
rozhodla dne 14. 10. 2008 svým
usnesením č. 4/16BR/2008 o racionálním rozmístění hasičské techniky v působnosti a majetku města
Zlína, mj. i v důsledku nákupu nové automobilové stříkačky pro JPO
II/1 Zlín - Prštné, jehož součástí
byla i výměna hasičské techniky
t. č. umístěné v Želechovicích a Želechovických Pasekách za jinou hasičskou techniku ve vlastnictví
statutárního města Zlína. Velitelé
JSDHO Želechovice a JSDHO Želechovické Paseky byli opakovaně
primátorkou statutárního města
Zlína, která jednotlivé velitele
JSDHO statutárního města Zlína
jmenuje a odvolává, vyzýváni
k součinnosti, avšak shora řečení
velitelé výzvy zásadně nepřebírali
a ve svých písemných reakcích
opakovaně odmítali respektovat
rozhodnutí Bezpečnostní Rady
města Zlína s tím, že danou hasičskou techniku dobrovolně nevydají. Díky jejich postoji do dnešního
dne nebyly provedeny pravidelné
inventury svěřeného majetku, kte-

ré se v souladu s právním řádem
ČR konají vždy v měsíci prosinci.
S přihlédnutím k daným důvodům
a k faktu, že statutární město Zlín
je subjektem, který musí vzhledem
ke své povaze nakládat se svým
majetkem s péčí řádného hospodáře, bylo rozhodnuto, že díky tomuto bezprecedentnímu zásahu do
majetkových práv statutárního
města Zlína, kdy statutární město
Zlín jako vlastník předmětné techniky nemá povědomí o stavu, využití a pohybu svého majetku, a po
vyčerpání všech možností řešení
smírnou cestou byla celá věc předána jednak k civilnímu soudnímu
řešení a rovněž tak k řešení prostředky trestního práva. Oba velitelé byli primátorkou statutárního
města Zlína po souhlasu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje platně odvoláni. Dne
13. 11. 2008 byla podána žaloba
na vydání věci na oba bývalé velitele a trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry.
Tyto kroky byly pro statutární měs-

to Zlín zcela a naprosto poslední
a krajní možností řešení vzniklé situace.
V případě zmiňované hasičské
techniky se nic z faktického ani
právního hlediska nemění ani po
1. 1. 2009, tj. po vzniku nové obce
Želechovice nad Dřevnicí. Předmětná hasičská technika je i nadále ve
vlastnictví
statutárního
města
Zlína, které je povinno uplatňovat
svá vlastnická oprávnění. Nová obec
má na tomto movitém majetku pouze svůj procentuální podíl (stejně jako na ostatním movitém majetku
statutárního města Zlína) ve výši
poměru počtu obyvatel nové a původní obce. Určení přesné sumy
majetku bude předmětem vypořádání, které dle ustanovení příslušného
zákona proběhne do tří měsíců od
ustavujícího zasedání zastupitelstva
nové obce. Tedy zadržování daného
movitého majetku je protiprávní
stav, vůči kterému se bude statutární město Zlín bránit všemi legálními prostředky.
Helena Eidová,
tajemnice

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE VÁNOČNÍ ZLÍN 2008
V prosinci 2008 proběhlo vyhodnocení IV. ročníku soutěže
"VÁNOČNÍ ZLÍN 2008" o nejhezčí vánoční výzdobu, do které se přihlásilo dvacet soutěžících. Přihlášené vánoční výzdoby i letos hodnotila
tříčlenná komise ve složení: Radka
Kaňková (oddělení cestovního ruchu), Jana Surovcová (útvar hlavního architekta) a Ivana Chudíčková

(odbor životního prostředí a zemědělství).
Vítězové a účastníci jednotlivých
kategorií si převzali svá ocenění při
slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže 26. ledna na radnici.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
I. kategorie - výzdoba balkonů
a oken bytových domů

1. cena
MUDr. Michal Preclík, Podlesí
IV/5375, Jižní Svahy
2. cena
Monika Oulická, Podlesí IV/5348,
Jižní Svahy
3. cena
Eva Netopilová, Česká 4761, Jižní
Svahy
II. kategorie
- výzdoba rodinných domů
1. cena
Václav Zálešák, Květná 386,
Kostelec
2. cena
Rodina Provazníkova, Podvesná
V/2422, Zlín
3. cena
Jaroslav Peška, Františka Bartoše
211, Mladcová

Vítězná výzdoba ve II. kategorii - výzdoba rodinných domů - Václav Zálešák, Květná 386, Kostelec

III. kategorie
- výzdoba firem
1. cena
ARNO - Ing. Jiří Ondra, Lázně
490, Kostelec
2. cena
Schwinn cycling MATY, Růmy
5470, Zlín
3. cena
Prior obchodní dům, nám. T. G. Masaryka 6, Zlín
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HISTORIE

ÚNOR 1929: ZIMA STOLETÍ a devítková prokletí
Motto:
"Musíme zvítězit proti zlobohu bílé
smrti."
Z vládního prohlášení v únoru
1929.
Nedávný začátek roku s koncovou "devítkou" vrátil kronikáře zpět
- do minulého XX. století s připomenutím oné, pro náš národ "kleté
8" a ke srovnání, zda koncová devítka se projevuje v historii republiky a města příjemněji. A ejhle jaké překvapení: z uplynuvších 10
desetiletek od r. 1909 až po 1999
pouze dvě přinesly lidu obecnému
radost, štěstí a naději do dnů příštích.
Stručná připomenutí: 1919: povodeň, epidemie záškrtu, španělské chřipky a černého kašle. 1929:
zima století a začátek světové hospodářské krize. 1939: nacistická
okupace ČSR, odchod Slováků ze
společného státu a řada živelních
pohrom. 1949: od ledna přestáváme být po 552 letech Zlínem a po
sovětském vzoru nás překřtili na
Gottwaldov. Baťovka se stává
Svitem. 1959: katastrofálně suchý
podzim - nízká úroda brambor
i obilovin. 1969: nástup Husákovy
tzv. normalizace a lámání charakterů. 1979: Silvestrovský teplotní
šok - pokles teploty ze dne na den
o 30 °C. Problémy v zásobování
masem a časté energetické výpadky. Posunutí začátku pracovní doby až na 8 hod. 1989: konečně světýlko naděje - půlstoletá komunistická samovláda končí - návrat do
demokracie. 1999: 10 let svobody,
ale také líheň kořistníků a po nezaslouženém majetku toužící "podvokatelská" generace. K zániku
směřuje naše tovární pýcha Baťovka alias Svit.
Tentokrát se i v návaznosti na
probíhající neobvykle mrazivou zi-

mu vrátíme o 80 roků zpět do února 1929. Ve Zlíně tehdy žilo v 1600
domech více než 20 tisíc obyvatel.
Starostou byl od voleb v r. 1923
Tomáš Baťa. Ten v čele radnice
usiloval nejen o vybudování moderního továrního komplexu, ale
i o styl moderního města s naprosto neobvyklou architekturou. Zlín
začal být nazýván čs. Amerikou.
Pro ozdravění města a zvýšení pohodlí obyvatel dosáhl T. Baťa dohody o odkoupení zámku i přilehlého
parku s posledním šlechtickým
majitelem. A do tohoto radostného
období rozvoje města zasáhla hned
počátkem roku krutě příroda.
Vládu nastolila koncem ledna
1929 krutá zima, která neměla pamětníka a až do dnešních dnů drží
primát - zejména ve svých neradostných důsledcích. Teploměr
klesl v únoru až pod -37 °C - někde
v blízkém okolí až k -41 °C. Mrazy
byly provázeny navíc bouřlivými
vánicemi a silnými větry, které vytvářely až několik metrů vysoké závěje zejména v kolejištích a na silnicích. To pak vedlo k doslovnému
ochromení železniční dopravy a kolapsu v zásobování města uhlím,
což pochopitelně způsobovalo zcela
zoufalou situaci v individuálně vytápěných domácnostech. A těch
byla naprostá většina. Z chudičkých přídělů se vytápěla pouze
1 místnost - většinou kuchyně
a topilo se vším možným. Dnešní
ekologové by z tehdejšího mračného smogu nad zlínským údolím určitě šíleli. Poprvé se setkáváme
s později častějším termínem
UHELNÉ PRÁZDNINY.
Docházelo také k řadě tragédií:
v Olomouci zmrzl ve stoje na stráži
vojín 152. pluku a v nedalekých
Beskydech desítka zajíců a pytlák.
Zmrzlí ptáci se z parků a lesů odnášeli v koších. Tato zima, kdy

POZVÁNÍ NA BARMANSKOU SOUTĚŽ
Střední škola hotelová Zlín pořádá dne 6. března sedmý ročník celorepublikové barmanské soutěže Tescoma Junior Cup 2009.
Soutěž je určena pro žáky prvních ročníků hotelových škol z České
republiky.
Tato akce je součástí praktické maturitní zkoušky studentů čtvrtého ročníku školy.
Akce se koná v prostorách restaurace Flip ve Zlíně a pro diváky je
připraven bohatý program, jehož součástí je i barmanská show.
Více informací o soutěži je na webových stránkách školy www.strednihotelova.cz.
-red-
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vskutku "mrzlo, až praštělo" a mráz
lezl nejen za nehty, trvala více než
100 dnů. K první oblevě došlo až
10. března. Následné jaro a léto poskytlo doslova apokalyptický obraz
biblické zkázy: místo zeleně, květů
a ovoce pouze holé větve a popraskané kmeny. Půda promrzla až do
1 metru. Vytratil se ptačí zpěv i poletování barevných motýlů. Slivovičníky na stráních ze Zlína k Vizovicím byly zdecimovány více než
z poloviny. V Malenovicích např.
přišli zahrádkáři o více než 5 tisíc
ovocných stromů.
A navíc: krutá zima byla předzvěstí celosvětové hospodářské krize. Na podzim se setkáváme s dalším termínem: ČERNÝ PÁTEK.
25. října vyvolal totiž prudký pokles
kurzu akcií totální celosvětový hospodářský rozvrat a ten trval až do
r. 1933. A jak na to reagoval Zlín?
T. Baťa v prvomájovém projevu
hrozivou situaci posoudil nepateticky 8 větami: "Zlé časy pro odbyt
nastaly zejména na světových tržištích vlivem vyjednávání o vyrovnávání válečných povinností a počasí... ale právě nesnáze jsou
příležitostí pro muže statečných
srdcí ... v několika odděleních jsme
nedosáhli plánovaných výkonů
a mezd... ale neviním z toho ani poměry ani počasí. Na vině je vedení
závodu a nejvíce JÁ." A o rok později - 1. máje 1930 - konstatuje
výstižně: "Rekonstrukce prodeje
obuvi... odstranila spekulaci s našimi výrobky a zaručuje nám stoupání našich mezd."
A my se budeme ke všem načrtnutým devítkovým kauzám v naší
nenapsané zlínské kronice postupně podrobně vracet. Kronikář věří,
že to poslouží k prohloubení znalostí o stále poučné zlínské historii.
Ing. Jan Lamper,
kronikář města Zlína

Upozornění
Magistrát města Zlína upozorňuje, že
v souvislosti se stěhováním některých odborů na Zarámí došlo ke změně telefonních čísel u pracovníků Odboru životního
prostředí a zemědělství, Městské zeleně
a u části pracovníků Odboru ekonomického Magistrátu města Zlína. Telefonní číslo
na ústřednu magistrátu je 577 630 111,
popř. informační středisko 577 630 187.
Celý telefonní seznam pracovníků magistrátu je na www.mestozlin.cz v sekci
Občan.

HISTORIE

O ZLÍNSKÉM SOUDNICT VÍ (IV. díl)
Od počátku svého působení v roce 1923 sídlil zlínský okresní soud
v budově získané přestavěním bývalého pivovaru. Přicházeli sem lidé z celého soudního okresu, aby
se tu řešily jejich spory i jiné záležitosti. A také ti, kteří zrovna soud
nepotřebovali, museli si ho všimnout - už třeba jen proto, že ulice
běžící kolem budovy byla z Pivovarské přejmenována na Soudní
(1934).
V Ročence Baťa z r. 1940 se dočteme, že k soudu se telefonovalo
na č. 51 a úřední hodiny tu byly
9-11 a 14-16 hod. Se soudním
projednáváním se pojily úkony advokátů, kterých ve Zlíně přibývalo
a kolem r. 1940 tu bylo už sedm
advokátních kanceláří (Blažek,
Janošek, Macke, Podlipský, Rutte,
Šaller, Zicha). Ve městě působili
také dva notáři (Foerster, Zavadil).
Ve zlínské společnosti měli tito lidé respektované postavení, zejména ti, kteří si dokázali vytvořit
prominentní klientelu; známý byl
advokát Šaller (mezi jeho klienty
patřil třeba lešenský hrabě
Seilern), ve vlivných kruzích se
pohyboval notář Foerster atp.
V jednacích síních okresního soudu se projednávaly nejrůznější záležitosti, od banálních věcí až po
složité kauzy. Anebo se objevil případ něčím neobvyklý, lidem
u zlínského soudu určitě utkvělo
v paměti třeba vyřizování pozůstalosti po Tomáši Baťovi (1932) hrálo v něm roli třeba to, že úřady
vzaly na vědomí velice svérázný
převod firemního majetku, a nad
touto transakcí si pak znovu
a znovu lámali hlavy úředníci
a soudci v Československu i v cizině ještě po dlouhá léta.
U soudu věci běžely v každodenním rytmu podle patřičných regulí, kauzy přicházely jedna za druhou, ale nastaly pak i doby, kdy
se dostala ke slovu zvláštní opatření. Ve vzrušeném čase po skončení druhé světové války bylo nutno bezodkladně trestat pomahače
okupantů, a k tomu byl zřízen
zvláštní lidový soud. Ten v srpnu
1945 odsoudil v Uherském
Hradišti k trestu smrti jednoho
příslušníka zlínského gestapa,
a další tři procesy se vzápětí odehrály přímo ve Zlíně: koncem srpna byl odsouzen zrádce Ploštiny
a poprava se vykonala veřejně

v prostoru u zlínské přehrady,
další udavač byl 31. srpna popraven oběšením na nádvoří místního
okresního soudu, a při posledním
zdejším procesu 26. září zasedal
lidový soud na radnici a odsouzený udavač byl téhož dne popraven.
Jak plynuly poválečné měsíce
a roky, poměry se zklidnily, ale jen
načas, už po únoru 1948 přišla lavina změn, které hodně zaměstnávaly justiční složky. Už v březnu
1948 měli u zlínského soudu co
dělat, aby stačili razítkovat papíry
k majetkovým zásahům, když se
zlínským továrníkům zaváděly do
podniků národní správy, na což
vzápětí navazovalo znárodnění
a zabavení jmění. Cílem bylo vzít
buržoazii majetek a tak ji odstranit. Zakrátko následovaly další zásahy zaměřené na likvidaci nepřátel socialismu. Dělo se tak
i formou veřejných, teatrálně inscenovaných procesů. V zaplněném sále zlínského (tehdy gottwaldovského) Velkého kina zasedaly
v r. 1950 zvláštní tribunály státního soudu s předurčeným úkolem odsoudit lidi z tzv. ilegálních protistátních skupin. Květnový proces
proti skupině Světlana-Makyta trval celý týden a poslal dva lidi na
popraviště a dalších 22 do žalářů;
zářijové líčení proti skupině
Světlana-Jarmila skončilo jedním
ortelem smrti a 27 rozsudky vězením. Okázalé divadlo splnilo svůj

účel, mezi lidmi se šířil strach, kritizovalo se jen šeptem, a teprve
mnohem později se mohlo mluvit
o tom, že k oněm procesům vedly
nitky od státní bezpečnosti a odsuzovali se nevinní lidé.
Poúnorové poměry přinášely přemíru změn, začala se objevovat obvinění dříve neznámá (přechod
státních nranic a mnohé jiné), přibývalo soudní agendy. Vedle běžných případů, které soudci dostávali na stůl, se občas objevovalo
něco zvláštního nebo mimořádného. Hodně pozorně se upíraly oči
ke zdejšímu okresnímu soudu
koncem srpna 1989, kdy tu byl
odsouzen disident S. Devátý za
trestný čin tzv. pobuřování. Po
listopadu 1989 soudcům přibyly
celé nové okruhy případů, z nichž
hodně pozornosti poutaly třeba
restituční kauzy (šternberský majetek aj.).
Zlínský okresní soud postupem
doby zaujímal širší územní působnost, napřed převzal obvody zaniklých soudů v Napajedlích a Vizovicích (1949) a potom přibylo
i Valašskokloboucko (1960). Budova v Soudní ulici přestala dostačovat, a když se podařilo získat
lepší prostory v rozsáhlém objektu
v Loukách, mohlo se tam nejen
otevřít nové pracoviště určené
okresnímu soudu (2003), ale našla
tu umístění také nově zřízená pobočka krajského soudu (2004).
Dr. Zdeněk Pokluda

Budova současného sídla Okresního soudu ve Zlíně a Krajského soudu v Brně - pobočka Zlín-Louky.
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Únor 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

KINA
Rezervace vstupenek:
telefon 571 817 255-6, www.gacinema.cz
Předprodej vstupenek: denně od 9 hodin
MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
tel.: 571 817 255
PO PŘEČTENÍ SPALTE
USA/Velká Británie/Francie-2008-96 minut-titulky-černá komedie-(15)-Palace Cinemas
Osborne Cox (John Malkovich) je operační důstojník CIA bojující
o přežití. Jeho kariéra i manželství už dlouhou dobu nikam nespějí. Harry Pfarrer (George Clooney) je domýšlivý úředník ministerstva financí, který za zády své ženy holduje internetové seznamce
a ve sklepě si sám vyrábí sexuální pomůcky a udržuje známost
i s nespokojenou Ozzieho manželkou Katie (Tilda Swinton). Když
Ozzie definitivně přijde o práci u CIA, rozhodne se ve své slastné
nevědomosti napsat vzpomínkovou knihu. Bohužel netuší, že si jeho žena chystá vhodnou půdu pro rozvod a rukopisu z jeho počítače se zmocní. Disk se omylem dostane do rukou potrhlé zaměstnankyně fitcentra Lindy (Frances McDormand) a jejímu
natvrdlému kolegovi Chadu Feldheimerovi (Brad Pitt). Oba prosťáčci v tom vidí báječnou příležitost, jak přijít k penězům, a tak nelení a svůj objev nabídnou komu jinému než Rusům! Okamžitě se
ovšem spustí řetězec událostí...
Režie: Ethan Coen, Joel Coen
PEKLO S PRINCEZNOU
ČR-2008-95 minut-pohádka-Bioscop-(0)
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma?
Bude svatba, válka nebo peklo na zemi?
Princezna Aneta se za žádnou cenu nechce vdávat. A už vůbec ne
za nešikovného prince Jeronýma, kterému byla kdysi zaslíbena výměnou za ochranu království. Král Bedřich však na sňatku trvá,
protože sní o velké říši. Notabene porušení slibu by znamenalo vyhlášení války. Jak tedy princeznu zachránit a přitom neporušit
úmluvu? Král Leopold tedy vymyslí geniální lest...
Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárožný, Václav
Postránecký, Zlata Adamovská, Václav Vydra, Miroslav Táborský
a další.
Režie: Miloslav Šmídmajer
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
USA-2008-166 minut-titulky-drama-Warner Bros-(12)
Filmová adaptace povídky Francise Scotta Fiztgeralda z roku 1920,
která vypráví o muži, který se narodí jako osmdesátiletý a stárne
pozpátku. Ve druhém plánu se tento podivuhodný příběh dotýká
existenciální situace každého z nás, protože nejsme schopni čas zastavit ani zvrátit jeho chod. Jedinečný příběh Benjamina Buttona
začíná na konci 1. světové války v New Orleans a postupně s ním
prožijeme takřka celé 20. století - všechna jeho setkání, lásky, radosti, životní prohry i smutek ze smrti blízkých...
Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond
Režie: David Fincher
YES MAN
USA-2008-104 minut-komedie-(12)-Warner Bros
Carl Allen je až po uši v pěkné bryndě. Pokud zrovna v kanceláři
nepíše zamítavou odpověď na žádost o bankovní úvěr, nedělá
v podstatě nic jiného, než že odmítá pozvání svých přátel. A tak se
ani není co divit, že večery tráví osamělým sledováním televize z lenošky. Postupně se z něj stal člověk, který zná jen jednu odpověď:
NE. Když ale navštíví seminář vedený svérázným guruem, který vybízí své stoupence říkat častěji ANO, jeho každodenní realita se nečekaně a do základu změní. Carl ale brzy zjistí, že bezmezné otevírání se všem možnostem pro něj v konečném důsledku může být
nebezpečné...
Hrají: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael
Higgins. Režie: Peyton Reed
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
USA-2008-94 minut-český dabing-dobrodružný-(0)-Bontonfilm
Autorka předlohy, Kate DiCamillo, která svým dobrodružným příběhem o malém myšákovi, toužícím konat velké skutky, způsobila
celosvětový literární poprask, pevně věří, že stejný zájem vyvolá
i filmové zpracování.
Ocitáme se v kouzelném království, které se chystá na každoroční
polévkovou slavnost. Dlouhá řada velmi nešťastných náhod ale
způsobí tragédii, která králi zlomí srdce, princezně Hrášce přivodí
těžké osamění a jejich poddané připraví o polévku. Když už se zdá,
že nemůže být hůř, narodí se Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima, který se zcela vymyká myšímu společenství, protože - nebojí se
koček a pastí, knížky nežere, ale čte, sní o tom, že se stane rytířem
a navíc mluví s lidmi, tedy s princeznou. Za všechny tyto hříchy
proti myšímu soužití musí být po zásluze potrestán.
Hrají (v českém znění): Marek Holý, Lucie Vondráčková, Naďa
Konvalinková, Jan Šťastný, Miroslav Táborský
Režie: Sam Fell, Robert Stevenhagen
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POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA-2008-99 minut-rodinná komedie-(0)-Falcon
Pohádky na dobrou noc je dobrodružná komedie, ve které Adam
Sandler ztvárnil Skeetera Bronsona, hotelového údržbáře, jehož život se navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví na dobrou noc. Když se své
rodině pokusí pomoci vyprávěním jednoho fantastického příběhu
za druhým, vypukne zásluhou neočekávaného přispění dětí naprosté šílenství...
Režie: Adam Shankman
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR-2009-115 minut-komedie-(0)-Falcon
Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem.
Její život dále oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale
zejména vztah s lékařem záchranné služby.
Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich
Kaiser, Nela Boudová, Roman Vojtek, Jaroslava Adamová, Arnošt
Lustig, Martha Issová, Karel Šíp, Naďa Konvalinková, Václav
Postránecký
Režie: Marie Poledňáková
VALKÝRA
USA-2008-121 minut-titulky-drama-(12)-Bontonfilm
Dlouho očekávaný, napínavý film VALKÝRA, vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál
v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem
měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších
spolupracovníků od moci...
Plukovník Claus von Stauffenberg je loajálním vojákem, oddaně
sloužícím své zemi. Poté, co je zraněn a odvelen z fronty, dojde k vylodění spojeneckých jednotek v Normandii a Stauffenberg se stává
členem rozsáhlého spiknutí. Na straně německého odboje, vyzbrojen rafinovanou strategií použít Hitlerův vlastní nouzový plán pro
stav ohrožení - známý jako Operace Valkýra - se rozbíhá akce s cílem zavraždit vůdce a svrhnout jeho nacistickou vládu.
Hrají: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson,
Carice van Houten,
Režie: Bryan Singer
VÝMĚNA
USA-2008-142 minut-titulky-drama-(15)-Bontonfilm
Režírující Clint Eastwood si rád vybírá příběhy, které jdou až na
dřeň lidských emocí. Výměna není výjimkou. Příběh ženy, jíž osud
připraví řadu nesmírně těžkých životních zkoušek, je podobně výjimečný jako režisérovy předchozí a mnoha cenami ověnčené filmy
Nesmiřitelní, Tajemná řeka nebo Million Dollar Baby.
Los Angeles, březen 1928. Je svěží sobotní ráno a v útulném domku na předměstí se svobodná matka Christine Collins (Angelina
Jolie) před odchodem do práce loučí se svým devítiletým synem
Walterem. Netuší, že ho možná vidí naposledy. Po návratu z práce
totiž čelí asi největší noční můře každého rodiče - zmizení dítěte...
Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore, Jeffrey
Donovan, Gattlin Griffith
Režie: Clint Eastwood
SPIRIT
USA-2008-108 minut-titulky-akční-(12)-Palace Cinemas
Spirit je příběhem zavražděného policisty Dennyho Colta (Gabriel
Macht), který se za záhadných okolností vrací na svět jako maskovaný bojovník se zločinem, známý pod pseudonymem Spirit. Ve
snaze zbavit Central City zločinu se pouští do boje s těmi nejhoršími kriminálními živly a nezastaví se před ničím, dokud nedojde
spravedlnosti ten nejobávanější a nejšílenější z nich - Octopus
(Samuel L. Jackson). Spiritovy osudy jsou ale úzce propleteny
i s celou řadou půvabných žen, ať už jde o Octopusovu pobočnici
Silken Floss (Scarlett Johansson), svůdnou zlodějku Sand Saref
(Eva Mendes) či třeba šílenou tanečnici a vrhačku nožů Plaster of
Paris (Paz Vega).
Režie: Frank Miller
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
USA-2008-96 minut-český dabing-animovaná rodinná komedie (0)- Falcon
Příběh německého ovčáka, který celý život žije pouze pro televizní
show. Díky tomu má pocit, že disponuje super vlastnostmi. Jednou
se však ztratí a potká křečka a kočku jménem Mittens. Posléze zjistí, že jeho schopnosti nejsou vůbec tak silné, jak se mylně domníval... Animovaným postavám své hlasy propůjčili: John Travolta,
Woody Harrelson, Bruce Greenwood, Chloe Moretz, Nathan Greno,
Nick Swardson, Miley Cyrus
Režie: Chris Williams, Byron Howard
MĚSTO EMBER
USA-2008-95 minut-titulky-dobrodružný rodinný-(0)-Bontonfilm
Film natočený podle stejnojmené knihy Jaenne DuPrau vypráví
příběh lidí žijících v podzemním městě postaveném dávnými staviteli. Po celé generace lidé v tomto městě přežívali za svitu obrovských elektrických lamp ze zásob určených na 200 let. V průběhu
času se však nešťastnou shodou okolností na odkaz stavitelů zapomnělo. Město se ale začíná postupně rozpadat a co hůř, zásoby
se nebezpečně tenčí a stařičký elektrický generátor pomalu dosluhuje. Dvanáctiletá Lina najde kufřík s instrukcemi od stavitelů, ty
jsou však poškozené a nedávají smysl. Spolu se svým kamarádem
Doonem hledají cestu ven z města na vlastní pěst.
Režie: Gil Kenan
BABIČKA
SR/ČR-2009-74 minut-tragikomedie-(15)-Cinemart

Dokumentární film o babičce, která se musí vyrovnat nejen se stárnutím...
55letá Tamara má už dost mužů své generace, které vidí jako neustále rozumující, zatrpklé a zbavené všech ideálů. Podává si inzerát: Zralá, mírně zvrhlá žena, hledá chlapce od 18 do 24 let.
Přihlásilo se jí 650 chlapců. Od té doby nic jiného nedělá, než třídí
inzeráty, vybírá si chlapce a setkává se s nimi...
Režie: Zuzana Piussi
NOUZOVÝ VÝCHOD
USA-2007-119 minut-titulky-drama-(15)-Bontonfilm
Poprvé od Titaniku se spolu před kamerou sešli jeho protagonisté
Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Vůbec poprvé se britská herečka podvolovala režijním pokynům svého manžela, oscarového
Sama Mendese.
Mladí manželé Frank a Abby žijí nevzrušivým životem americké
střední třídy jako jejich sousedé, ale sami cítí, že do tohoto prostředí nepatří. April neláká kariéra ochránkyně domácího krbu
a vychovatelky vlastních dětí. Chtěla by se stát herečkou, proto se
snaží Franka přemluvit k přestěhování do Paříže. Ani Frankovi se
monotónní kariéra kancelářské krysy nezamlouvá, jenže místo snění o Paříži se oddává alkoholu a vnadné kolegyni. Jak se hroutí jejich společné plány a touhy, upadá i jejich vztah, jenž dospěje až do
bodu mrazu. Jedinou cestu zpátky na vrchol představuje radikální
řešení... Režie: Sam Mendes
KURÝR 3
Francie-2008-100 minut-titulky-akční-(12)-SPI
Frank Martin byl přinucen přepravit Valentinu, unesenou dceru
Leonida Vasileva, ředitele Environmental Protection Agency pro
Ukrajinu, z Marseille, přes Stuttgart a Budapešť až do Oděssy
u Černého moře.
Během cesty se za pomoci inspektora Tarconiho musí Frank poprat
s lidmi, kteří ho donutili vzít tuto práci, agenty vyslanými
Vasilevem, aby ho zadrželi a všeobecnou nespoluprací Valentiny.
Navzdory její cynické povaze a jeho odhodlání se nezaplést, Frank
a Valentina se během úniku z bláznivých a život ohrožujících situací do sebe zamilují.
Hrají: Jason Statham (Frank Martin), Natalya Rudakova
(Valentina), FranĒois Berléand (Tarconi), Robert Knepper
(Johnson)
Režie: Olivier Megaton
VÉVODKYNĚ
USA/Anglie/Itálie/Francie/Dánsko-2008-110 minut-titulky-historické drama-(0)-Bioscop
Příběh nás přenese do 18. století a přiblíží nám příběh šlechtičny
Georgiany (Keira Knightley), praprapratetičky princezny Diany.
Paralela mezi jejich životy je více než zřejmá. Podobně jako princezna Diana, tak i Georgiana, vévodkyně z Devonshiru, byla oslňující, charismatická a veřejností milována. V osobním životě jí ale
štěstí nepřálo... Mladičká Georgiana vstoupila do manželství s vévodou z Devonshiru (Ralph Fiennes), jedním z nejbohatších mužů
v Anglii, bez lásky. Na tehdejší dobu byla velice moderní a pokrokovou ženou, která se angažovala i v politice. Vedla ale také rozmarný život plný milenců, pikantních událostí a intrik...
Režie: Saul Dibb
PRO SENIORY
Pondělí 2. února v 10 hodin
Velké kino
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ČR-2008-90 minut-komedie-Bontonfilm-(0)
Příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu "poctivým" způsobem zkrachovat. Aby měl jistotu, že všechno proběhne nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi, o nichž je přesvědčen, že jsou
pro svoji práci zcela a naprosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak bohužel jen do doby, než začnou mít úspěch...
Režie: Martin Kotík
Středa 11. února ve 14 hodin
Golden Apple Cinema
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR-2008-90 minut-romantické drama-Bontonfilm-(0)
Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a pohádka o Červené
Karkulce. Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda Šimona. Najednou
Terezka začíná ztrácet půdu pod nohama
Režie: Maria Procházková
Středa 18. února ve 14 hodin
Velké kino
ANGLICKÉ JAHODY
ČR-2008-114 minut-drama-Falcon-(12)
Jsme v Československu, v srpnu roku 1968. Tomáš se chystá odjet na "sběr jahod" do Anglie. Zdá se, že rodina - otec, maminka
a babička nemá jiné starosti než vypravit potomka na cestu. Tomáš
stráví s kamarády a dívkou Táňou bujarou noc před odjezdem.
Ráno však je všechno jinak...
Režie: Vladimír Drha
Pátek 27. února v 17 hodin
kino Květen
KRÁLOVA PŘÍZEŇ
USA-2008-115 minut-titulky-historické drama-BlueSkyFilm-(15)
Historické výpravné drama se odehrává na dvoře Jindřicha VIII.
Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci.
Režie: Justin Chadwick
Přenos z Metropolitní opery v New Yorku
Sobota 7. února 2009 v 18.45 hodin
Gaetano Donizetti
LUCIA DI LAMMERMOOR (Lucia z Lammermooru)

Únor v kultuře
Účinkují: Anna Netrebko (Lucia), Rolando Villazón (Edgardo),
Mariusz Kwiecien (Enrico), Ildar Abdrazakov (Raimondo) a další
Dirigent: Marco Armillato
Režie: Mary Zimmerman
Nastudování v italském jazyce.
PRO DĚTI
pásma krátkých filmů pro nejmenší
Golden Apple Cinema vždy v sobotu a v neděli v 11 hodin
1. 2.
- MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH I.
7. + 8. 2. - BROUČCI - A BYLA ZIMA
14. + 15. 2. - MYŠÍ KOČIČINY
21. + 22. 2. - O MYŠÍCH VE STANIOLU
28. 2. + 1. 3. - ZASADIL DĚDEK ŘEPU
VELKÉ KINO
tel.: 577 432 936
PRO DĚTI - ve Velkém kině vždy v sobotu v 15 hodin
14. 2. - DOMA JE DOMA
21. 2. - BROUČCI - S BROUČKEM JE ZLE
28. 2. - CVRČEK A SPOL.
KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel.: 577 103 284
PRO DĚTI - kino Květen v Malenovicích vždy v neděli v 15 hodin
1. 2. - O EBENOVÉM KONI
8. 2. - O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA
15. 2. - BROUČKOVY TAJNOSTI
22. 2. - VZPOURA HRAČEK

Změna programu vyhrazena
Podrobnosti o programu všech zlínských kin na týdenních programových plakátech, letácích a na internetových stránkách :
www.gacinema.cz nebo na www.velkekino.cz
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
4. 2. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
UPÍR NOSFERATU
Německo, 1922, 94 min., titulky, černobílý. Režie S.W.Murnau
Dobře zamkněte dveře, zabedněte okna, vyzbrojte se česnekem
a vychutnejte si tento strašlivý, krvavý a dojemný příběh.
Brémský obchodník pošle svého krátce ženatého úředníka k hraběti Nosferatu do karpatských lesů. V noci se hrabě přiblíží k spícímu úředníkovi a vysává mu krev. Přichází údobí morové rány,
kterou naplňuje upír svým putováním světem. Dostává se i do
Brém a setkává se s úředníkovou manželkou Ninou. Místo, aby
před upírem uprchla, pozve ho Nina s otevřenou náručí do své ložnice. A pak se stane vrcholný zázrak.
11. 2. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
FARMA ZVÍŘAT
Velká Británie, 1954, 72 min., titulky, animovaný. Režie Joy
Batchelor, John Halas
Farma žije pod krutou nadvládou despotického farmáře Jonesa.
A tak zvířata připraví revoluci a Jonesa zvrhnou. Prase Napoleon za
pomoci psů převzalo moc. Napoleon používá různé metody demagogie a zvířata si stále víc a víc podmaňuje. Nakonec, aniž by si to
uvědomila, se mají hůř jako za vlády Jonesa. Film je adaptací knihy Georga Orwella, která je parodií na komunismus.
Pátek 13. 2. - 13.30 hod. - vstupné 25 Kč
STRAŠIDLA Z VIKÝŘE
ČSSR, 1988, 79 min. Režie R. Cvrček
18. 2. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
REKVIEM ZA SEN
USA, 2000, 102 min., titulky. Režie Darren Aronofsky
Příběh strmého životního pádu židovské vdovy Sarah Goldfarbove,
kterou castingový rutinér nepřímo dovede k závislosti na hubnoucích pilulích slibem, že bude moci vystoupit ve své milované televizní show.
Ocenění: Oscar - nominace - nejlepší herečka v hlavní roli - Ellen
Burstynová
25. 2. - 19.30 hod - vstupné 60 Kč
NĚCO Z ALENKY
ČSSR/Švýcarsko, 1987, 84 min. Scénář a režie Jan Švankmajer
Jestliže postavě Alenky vyhradil režisér pro její hry prostor dětského pokoje, prostorem, který ve filmu vyhradil své představivosti, je
sen. Film demonstruje propojení reality a snu velmi výmluvně. Až
na jednu drobnost: terárium je opravdu rozbité a králík je opravdu
pryč - sen se stává skutečností a skutečnost snem.
Ocenění: Mezinárodní festival anim. filmu ANNECY - nejlepší celovečerní film
PŘIPRAVUJEME
4. 3. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
NOSFERATU - FANTOM NOCI
Německo/Francie, 1979, 96 min., titulky. Scénář a režie Werner
Herzog
V roce 1979 natočila již důvěrně známá dvojice režisér Herzog - herec Kinski remake Upíra Nosferatu nazvaný Nosferatu - fantom no-

ci. Srovnání těchto dvou filmů, které od sebe dělí 57 let, bude jistě
zajímavé, stejně jako sledovat další počin těchto dvou "nejednoduchých" tvůrců, které spojoval velmi podivný, avšak umělecky plodný vztah.
11. 3. - 19.30 hod. - vstupné 60 Kč
PSYCHO
USA, 1960, 109 min., titulky. Režie Alfred Hitchcock
A. Hitchcock koupil práva na román Psycho jen za 9 tis. dolarů.
Následně skoupil tolik výtisků, kolik mohl, jen aby udržel konec
příběhu v utajení. Při distribuci filmu také striktně zakázal, aby do
sálů byli vpouštěni diváci po začátku projekce a v mohutné reklamní kampani je prosil, aby nevyzrazovali konec.

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

4. středa - 14.30 hod.
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

16

5. čtvrtek - 10.00 hod.
5. čtvrtek - 14.30 hod.
14
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové: O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
6. pátek - 10.00 hod.
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA
6. pátek - 19.00 hod.
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

4

7. sobota - 19.00 hod.
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

6

8. neděle - 14.30 hod.
Magdaléna Turnovská
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

19

12

4. 3. - 19.00 hod.
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

2

10. 3. - 19.00 hod.
Karel Semerád: MADAM PIAF

P

HOSTÉ V BŘEZNU
7. 3. - 19.00 hod.
William Douglas Home: LEDŇÁČEK
Divadlo Ungelt Praha

6

17. 3. - 19.00 hod.
Karel Poláček: MUŽI V OFFSIDU
Městské divadlo Mladá Boleslav

1

26. 3. - 10.30 hod.
26. 3. - 14.30 hod.
15
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín
29. 3. - 14.30 hod.
19
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové: O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
31. 3. - 10.00 hod.
31. 3. - 14.30 hod.
13
Radovan Snítil na motivy Boženy Němcové: O DOBRU A ZLU
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

1. 2. - Komorní sál 17.00 hod.
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Předplatitelská skupina E
Nevkusná interaktivní komedie z prostředí zubní ordinace, kde budou samotní diváci rozhodovat, jak bude děj pokračovat.

11. středa - 10.00 hod.
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU
12. čtvrtek - 19.30 hod. - ZADÁNO
VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ
A SPORTOVNÍHO KOLEKTIVU MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2008

5. 2. - Komorní sál 19.30 hod.
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA

14. sobota - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
1

DERNIÉRA

19. čtvrtek - 14.30 hod.
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

17

20. pátek - 19.00 hod.
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

5

21. sobota - 19.00 hod.
Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOSTI

8

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

11

27. pátek - 19.00 hod.
Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

7

28. sobota - 19.00 hod.
Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI

P

16. pondělí - 10.00 hod.
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?

25. středa - 17.00 hod.
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře ROK NA VSI

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

10. úterý - 10.00 hod.
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

3. úterý - 19.00 hod.
Dodo Gombár a kol. - David Rotter: ZLODĚJKY

DIVADLO V ARŠE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

9. pondělí - 19.00 hod.
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
Balet Státní opery Praha

STUDIO Z

22. 3. - 15.00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL

3. 3. - 14.30 hod.
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

VELKÝ SÁL
3. úterý - 10.30 hod.
3. úterý - 14.30 hod.
13
Jan Drda, Zdeněk Barták, Petr Markov: HRÁTKY S ČERTEM
Těšínské divadlo Český Těšín

18. středa - 19.00 hod.
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

13. 3. - 19.00 hod.
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU

PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na březen bude zahájen 13. února 2009
(pro předplatitele prodej již od 11. února - předplatenku s sebou)

DIVADLA

17. úterý - 19.00 hod.
Jan Mikulášek - Vladimír Fekar
CHARLIE VE SVĚTLECH MODERNÍ DOBY

DIVADÉLKO V KLUBU

8. 2. - Komorní sál 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Pohádka
10. 2. - Komorní sál 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Předplatitelská skupina A
Komedie, ve které si obchodník po letitém spořádaném manželství
odhodlá k první nevěře. Postupně si pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací
s ještě komičtějšími výsledky.
12. 2. - Komorní sál 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
14. 2. - Komorní sál 19.30 hod.
PLNÁ KAPSA ŠUTRŮ
Předplatitelská skupina C
Laskavá a inteligentní komedie o natáčení amerického velkofilmu
očima dvou irských buranů. Tento herecký koncert pro dva herce,
z nichž každý ztvárňuje hned 6 různých rolí, napsala zkušená herečka a scénáristka Marie Jones. Podívejte se do zákulisí, kde se
často odehrávají mnohem zajímavější příběhy než na filmovém
plátně.
15. 2. - Komorní sál 15.30 hod.
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Kdo by neznal Trautenberka, Ančí, Kubu, Hajného a v neposlední
řadě i Krakonoše a sojku?
15. 2. - Komorní sál 17.00 hod.
PLNÁ KAPSA ŠUTRŮ
Předplatitelská skupina E
Laskavá a inteligentní komedie o natáčení amerického velkofilmu

11

Únor v kultuře
očima dvou irských buranů. Tento herecký koncert pro dva herce,
z nichž každý ztvárňuje hned 6 různých rolí, napsala zkušená herečka a scénáristka Marie Jones. Podívejte se do zákulisí, kde se
často odehrávají mnohem zajímavější příběhy než na filmovém
plátně.

16. 2. - 28. 2. Život není zebra
Prezentace projektu studentů Fakulty multimediálních komunikací při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jehož smyslem je představení neziskových organizací působících v regionu, 2. etáž (denně do
22 hod.)

19. 2. - Komorní sál 19.30 hod.
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
21. 2. - Komorní sál 19.30 hod.
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
22. 2. - 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. Veselá pohádka
s herci, písničkami i loutkami.
26. 2. - Komorní sál 19.30 hod.
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
Předplatitelská skupina B
Změna programu vyhrazena.
Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut před
představením. Případné rezervace na tel. 776 575 307 či osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

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
České a slovenské umění 60. let
Erik Šille

9. 2 - 10. 3. Hong Kong a jeho kořeny
Výstava fotografií Františka Evžena Kunsta, člena volného výtvarného sdružení Valašský názor, na kterých zachytil jedno z nejdynamičtějších míst světa, 3. etáž (denně do 22 hod.)

do 15. 2. 2009
3. 3. - 19. 4. 2009

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
České a slovenské umění 60. let
do 15. 2. 2009
Obydlená místa - Bewohnte Orte
24. 2. - 19. 4. 2009
Průzkum prostředí a jejich sociálních struktur

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
(10-22 hod.) a restaurace ve 3. etáži (14-22 hod.; víkendy od 10
hod.).
KABINET T.
12. budova továrního areálu Svit, Zlín
tel.: 728 302 879, www.kabinett.cz
Jiří Kovanda - vernisáž za účasti autora, 5. 2. od 17 hod.
otevřeno: čt, pá: 15 - 19 hod., so: 10 - 15 hod.
GALERIE POD RADNICÍ
budova radnice
Autorská výstava: Antonín Vojtek - obrazy
Výstava trvá od 5. 2. do 20. 2.
Kafírna pod radnicí- Karel Wágner- digitální obrazy
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130, www.galeriepodradnici.cz

FILHARMONIE B. MARTINŮ

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9 - 17 hodin.
ZELENÁČOVA ŠOPA
do 10. 2. 2009
Petra Tománková-Münsterová ... Z různých koutů...
Fotografie a malby na hedvábí
ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162,
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa
17. 2. - 25. 2.
Výstava výtvarného oboru ZUŠ MORAVA
Zahájení výstavy 17. 2. v 16.30 hodin
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 12, 13 - 17, SO 10 - 16
Dne 19. 2. bude výstava z důvodu semináře pro veřejnost uzavřena
25. 2.
Koncert - ZUŠ Jižní Svahy, 18.00 hodin
26. 2.
David Dorůžka trio - Jazzový koncert, 19.00 hodin
Hra tria je dynamická a citlivá, je pevně zakotvena v jazzové tradici, ale přitom se nebojí experimentů a přechodů k jiným žánrům
současného hudebního světa.
David Dorůžka - kytara, patří k našim nejlepším jazzovým kytaristům díky jeho fenomenální technice hry. Je jedním z mála mladých českých jazzových hudebníků, jejichž hudba si našla posluchače i mimo jejich vlast, a kteří svou tvorbou zároveň překračují
a posouvají stylové hranice. Působí na jazzové scéně od svých čtrnácti let. Pobýval v New Yorku, Paříži. Jeho album Hidden Paths
získalo cenu Akademie pop. hudby
Tomáš Liška - kontrabas, je významným členem pražské jazzové
scény. Založil skupinu Cuban Summer, účinkoval např.
v Bulharsku, Francii, Itálii, Belgii, Jihoafr. republice, Maroku.
Spolupracoval s C. Oswaldem, Yvonne Sanchez, Rudy Linkou,
Kontrabandem M. Svobody, Pražským Big Bandem a mnohými dalšími.
Martin Novák - bicí, byl členem Tria R. Pokorného a jeho Blues
Box Heroes. Působil též v Najponk Triu a Brazilian Mood Yvonne
Sanchez. Je členem kapel Jan Kořínek&Groove, Infinite Quintet
a Libor Šmoldas Trio. Vystupuje také s M. Benkem, M. Bayle,
O. Pivcem, V. Eckertem, L. Prokopcovou.
Vstupné: dospělí 120 Kč, studenti, důchodci 50 Kč, k zakoupení
v Alternativě (Kolektivní dům - přízemí) před koncertem
BAŤŮV MRAKODRAP
tel. 577 043 920, 577 043 921
Do 6. 2. Romové v EU
Autor výstavy Jan Rác přibližuje právní postavení Romů v jednotlivých členských zemích Evropské unie, 3. etáž (denně do 22 hod.)
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tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz

MALÝ SÁL
19. 2. - 10. 5. MIMOZA - ZLATOŽLUTÁ PROVENCE
vernisáž výstavy - 19. 2. - malý výstavní sál muzea
SPOJOVACÍ CHODBA
5. 2. - 10. 5. TETOVÁNÍ
vernisáž výstavy - 5. 2. - spojovací chodba muzea
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve
vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky
s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami
ševcovského řemesla.
Otevřeno: út-pá 10-12, 13-17 hodin, pondělí zavřeno
Poslední prohlídka v 16 hodin
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

KURZY
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 e-mailem, 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.
KURZ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
V Domě kultury ve Zlíně, ul. Gahurova.
Kontakt: www.ceska-fotoskola.com
DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín,
tel.: 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

Pokladna FBM: 577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba: Po
14.00 - 17.00
Út - Čt
10.30 - 17.00
(v den konání koncertu do 20.00)
Všechny koncerty se konají v Domě umění Zlín
A4 12. února v 19.00 hodin
A. Dvořák: Píseň bohatýrská op. 111
D. Kabalevskij: Koncert pro violoncello č. 2 op. 77
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6 h moll, op. 74, "Patetická"
Sólista: Michal Kaňka, violoncello
Dirigent: Charles Olivieri - Munroe
18. února v 19.00 hodin
C5 19. února v 19.00 hodin
Pop Rock Koncert
R. Rodgers, A. Copland, A. Shaw, ABBA, Jethro Tull, Pink Floyd,
Deep Purple ad.
Sólisté: František Kantor, flétna, Antonín Mühlhansel, saxofony
Dirigent: Miloš Machek
B4 26. února v 19.00 hodin
A. Dvořák: V přírodě, předehra op. 91
O. Mácha: Koncert pro housle a orchestr
A. Dvořák: Holoubek, symf. báseň op. 110
M. Ravel: Španělská rapsodie
Sólista: Pavel Wallinger, housle
Dirigent: Jakub Hrůša

Ještě se můžete přihlásit do některých pohybových kurzů na II. pololetí školního roku 2008/2009.
Přehled o volných místech v kurzech najdete na www.dkzlin.cz nebo v DK, odd. kurzů každý den do 16 hodin osobně nebo telefonicky.
Pohybové kurzy pro dospělé:
- zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách i balonech, cvičení od
hlavy po paty, pilates+jóga, pilates pro ženy nad 40 let, gynegymnastika
- posilování a formování postavy - kalanetika, kalanetika+power jóga, pilates, aerobic, body styling, fit ball, kondiční cvičení, pilates
mix
Škola šermu kordem - výuka v kurzu pod vedením odborného lektora každý čtvrtek 18.10 - 19.40 hodin
Celoročně - kurz PSYCHOPROFYLAXE, příprava na těhotenství
a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz
VÝTVARNÉ KURZY - MACHALÍNKOVÁ
tel.: 728 989 184
Prostory Vysoké školy umělecko-průmyslové ve Zlíně,
ul. Zahradnická, č. uč. 309
Zápis do kurzů na II. pol. 2009 ve dnech 11. a 12. 2. 2009 vždy od
15 do 18 hodin, III. etáž - VŠUP

MUZEUM
MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
VELKÝ SÁL
12. 2. - 3. 5. JAK SE TOČÍ VEČERNÍČKY
vernisáž výstavy - čtvrtek 12. 2.- velký výstavní sál muzea

- výtvarné kurzy pro děti (Po, St, Čt, Pá)
- večerní kresba podle modelu (Pá 18.15)
- malířské techniky (Po, Út, St, Pá)
- kurz keramiky a modelování (Čt 15 - 18 )
- knihařský kurz (Čt 19 - 21.30)

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, awp.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
11. 2. 13.30 h: Tajemství jedinečnosti Bohuslava Martinů, hudební beseda ve spolupráci s Domem seniorů Zlín (sálek hudebního oddělení)

Únor v kultuře
18. 2. 17 h: Zlín - jeho minulost a budoucnost, přednáška ing.
arch. Dagmar Nové, 13. část cyklu Architektura - věc veřejná (sálek hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
2., 3. a 5. 2. od 10 do 12 h: Začínáme pracovat s počítačem
(součásti počítače, základy systému Windows), poplatek 150 Kč
9., 10. a 12. 2. od 10 do 12 h: Jednoduchá práce s texty (základní pojmy, práce s textovým editorem, psaní a formátování jednoduchých textů), poplatek 150 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.
VÝSTAVY
Ústřední knihovna
únor:
Setkání s barvami... - výtvarné práce žáků ZŠ Tečovice
od 23. února: Barevná škola - ZŠ Komenského I., Zlín

28. 2. Volná sobota - 9.30- 13.00 hod., sobotní dopolední program
pro všechny děti tentokrát v duchu MASOPUSTNÍCH TRADIC,.
Tvorba nejrůznějších masopustních masek, maškarní průvod, počítače. S sebou staré silné punčocháče (k výrobě kostýmů), přezůvky, svačinu.Vstup zdarma.
9. 3. - 13. 3. Příměstský tábor - Pro děti ve věku od 6 do 14 let.
Na jarní prázdniny jsme pro Vás připravili bohatý program všeobecného zaměření. Na své si přijdou nejen sportovci, ale také výtvarníci, keramici a děti, které zajímá příroda a ekologie. Čekají Vás
vycházky, exkurze, bowling, práce v atelieru, hry, soutěže a spousta další zábavy. Cena 1070 Kč.
Volné místo v Sebeobraně - pondělí od 17.00 do 18.00 hod.
v 63. budově v areálu Svitu.

Centrum ekologické výchovy
(Eva Kudelová, 603 301 435, Monika Hiblerová, 774 192 105),
577 142 297, e-mail: e.kudelova@ddmastra.cz
4. 2. - Den otevřených dveří - Malá ZOO, 14.00 - 17.00 hod.
Zveme všechny, kdo mají rádi zvířátka, na naši tradiční akci.
Uvidíte gekončíky, ještěrkovce, želvy, andulky, činčily, užovky, korálovky, sklípkany, králíky, pískomily, osmáky, varany, leguány aj.
Vstup zdarma.

Obvodní knihovna Malenovice
únor:
Stromy - ZŠ Zlín-Malenovice, Komenského
Hlavy - ZUŠ Malenovice

9. 3. - 13. 3. Medvídkovy prázdniny. 8.00 - 16.00 hod.
Příměstský tábor pro děti od 6 let. Připravili jsme program v Malé
ZOO s našimi zvířátky, ale i ukázku dravců v zahradě, zajímavé výlety, exkurzi do čokoládovny, bowling, hry, soutěže a mnohá překvapení. Cena 1100 Kč, obědy a pitný režim zajištěny. S sebou svačiny a přezůvky.

ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
3. 2. V. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.
6. 2. a 13. 2. Kytarové semináře "Moderní trendy kytarové
hry", Komorní sál, 9.00-12.00 hod.
11. 2. Okresní kolo přehlídky tanečního oboru základních uměleckých škol, sál Malá scéna
18. 2. VI. hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín "Inspirace uměním"
ve foyeru školy na Štefánikově ulici
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz,
tel.: 577 143 767
Žákovský koncert - v 18 hodin, Alternativa - Kolektivní dům Zlín
ZUŠ MALENOVICE,
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,
www.zusmalenovice.cz, e-mail: zusm@volny.cz
11. 2. Koncert žáků pobočky Mysločovice, 16.00 hod.,
ZŠ Mysločovice
17. 2. Žákovský koncert, 17.30 hod., zrcadlový sál ZUŠ
27. 2. Zpívající fontánka - divadelní představení pro žáky MŠ, ZŠ.
Zrcadlový sál ZUŠ 10.00 hod.
V únoru bude ve foyeru výtvarného oboru instalována výstava
s názvem Starozlínské pověsti a v malenovické knihovně budou ke
zhlédnutí prostorové práce na téma Hlavy.
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz
10. 2. Okresní kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu - sálek ZUŠ
Harmonie

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

Volná místa v kroužku Přírodovědy v 11. ZŠ v Malenovicích.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), tel.: 577 142 297, 723 318 030,
e-mail: m.rabek@ddmastra.cz
7. 2. Sobotní dopoledne na PlayStationu 3,
9 - 13 hod., DDM ASTRA Družstevní.
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost.
Stiga hokej, stolní fotbal, internet. Spousta her a zábavy. Přezůvky
a svačinu s sebou.
10. 3. Bowling, 10 - 12 hod., Sport Centrum K2 - Vršava
Bowlingový turnaj pro starší děti od 10 do 15 let. Sraz v 9.15 hod.
na zastávce MHD náměstí Práce (Tržnice - Golem). Poplatek za pronájem dráhy 70 Kč/dítě. S sebou 2 jízdenky na MHD a sport. obuv
na přezutí se světlou nebo nebarvící podrážkou. Ukončení akce po
12. hodině.
Inf. a přihlášky: Milan Rábek, tel.: 577 142 297, 723 318 030.
11. 3. Prázdninové dopoledne na PlayStation 3,
9 - 13 hod., DDM ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou veřejnost.
Stiga hokej, stolní fotbal, internet. Spousta her a zábavy. Přezůvky
a svačinu s sebou.
12. 3. Sportovní dopoledne,
9 - 13 hod., tělocvična 11. ZŠ Zlín - Malenovice
Volné sportovní dopoledne pro děti v tělocvičně v Malenovicích.
Florbal, sálová kopaná, stolní tenis, aj. Sraz pro zlínské děti
v 8 h na vlakovém nádraží Zlín střed. S sebou sport. oblečení
i obuv, florbalovou hůl a svačinu. Konec akce ve 13 hod.
Inf. a přihlášky: M. Rábek, 577 142 297, 723 318 030.

Výlety:
- mládež od 14 let - 7. 2.
- děti 10 - 14 let - 28. 2.
Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.
V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické
šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení a nealkoholické nápoje.

Rodiče s dětmi do 6 let:
Kavárna - Út a St 8.30 - 11.30 hod.
Pro dospělé:
nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal, keramika, sbor, Klub pod věží - viz nástěnky.
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.
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.
Dílny: břišní tance, žonglování, horolezectví, keramika
Provozní doba: út-pá 14.00-18.00 hodin
T klub DOMA (13 až 21 let)
kontaktní osoba: Jitka Masařová, tel.: 739 309 419
Možnost využít herny: kulečník, šipky, fotbálek, dance pad, PC
s internetem, klávesy, kytara, deskové hry a další.
Dílny: břišní tance, žonglování, break dance
Provozní doba: po - čt 15.00 - 20.00 hod., pá 14.00 - 18.00 hod.
Každé první pondělí v měsíci zavřeno.
Speciální akce v obou střediscích T klubu!
16. - 19. 2. Týden s přáteli z Velké Británie
V průběhu otevírací doby každý den zajímavý program připravený
hosty z Velké Británie - ochutnávka typických jídel, hry, besedy,
promítání a samozřejmě konverzace s rodilými mluvčími. Překlad
do češtiny zajištěn.
LOGOS
- PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
(sociální služba)
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996, e-mail: zemanova@unko.cz
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneužívání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi
s ADHD.

DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

Sociálně - psychologicky podpůrná skupina pro děti do 15 let
Zahájení dalšího běhu v pondělí 23. 2. v prostorách poradny Logos,
Pod Stráněmi 2505.
Skupina pro děti 8 - 10 let: 15.00 - 16.00 hod.
Skupina pro děti 11 - 15 let: 16.30 - 18.00 hod.

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

Neformální setkání rodičů hyperaktivních dětí
Pondělí 16. 2. v 16.30 hod. v prostorách poradny Logos, Pod
Stráněmi 2505.

9. 3. - 13. 3 Jarní prázdniny - celodenní program pro děti 7-12
let, 8-15 hod., 1 100 Kč. Přihlášky do 23. února.
Připravujeme pravidelné výtvarné kurzy pro dospělé - batika, vizovické pečivo, drátkování, dekorativní aranžování...
Novinka! Pinokio - divadelní dílna, pondělí 16.00-17.30 hod.

RODINA

Oddělení přírodovědy, sportu a tělovýchovy
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

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

DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
e-mail: ddmzlin.sweb.cz

9. 3. - 13. 3. Všeználek, 8 - 15 hod., cena 1.100 Kč (zahrnuje obědy, pitný režim, vstupné, jízdné) Výlety a exkurze, tvořivá činnost,
hry a zábava. Přihlášky nejpozději do 20. 2. Počet míst omezen maximálně 12 dětí.

Oddělení společenských věd a estetiky
(Irena Malíková, Michaela Ordeltová), tel.: 577 142 742,
e-mail: i.malikova@ddmastra.cz

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

14. 2. Volná sobota - program pro všechny děti, 9.30 - 13.00 hod.
Čeká vás práce ve výtv. ateliéru, počítače, hry a soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dobrou náladu.
Vstup zdarma.

Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let

1. - 20. 2. Don Bosco kalčo cup
DDM Astra hledá externí vedoucí výtvarných kroužků a keramiky. Vhodné také pro studenty.

Obvodní knihovna Jižní Svahy
únor:
Mandala - obraz mé duše - ZUŠ Zlín - Jižní Svahy
Slupky z mého ovoce přemění se po roce - práce dětí z ekologické soutěže DDM ASTRA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Nealkodiskotéky 6. 2. a 20. 2. 19.00 - 23.00 hod.

Klub pro děti (11 - 14 let) Út, St, Čt, Pá - 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let) Út, Pá - 14.30 - 18.00 hod
St, Čt - 16.00 - 20.00 hod
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod

Kancelář: po, st 8 - 12 a 14 - 16; út, čt, pá 8 - 12
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní poradna, poradna
přirozeného plánování rodičovství. Přednášky pro děti a mládež,
pro manžele a rodiče.
Kluby maminek: maminky se scházejí v čase 9.00 - 11.00 h
Klub maminek Zlín
- každý čtvrtek v sále Centra pro rodinu na Divadelní 6
5. 2. Cvičení pro maminky s fyzioterapeutkou
12. 2. Tvoření s dětmi
19. 2. Sebepřijetí - beseda
26. 2. Hrátky s dětmi s cvičitelkou
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Únor v kultuře
Klub maminek Štípa
- domek Na Čalovém u vchodu do ZŠ, úterý v 9.00 h,
tel.: 739 561 136
3. 2. Povídání o kávě a čaji
10. 2. Výroba obrázků pomocí ubrouskové techniky
17. 2. Výlet do Zlína - U mlsné kočky; bus. 34 v 9.10 h
24. 2. Setkání s kadeřnicí

Pá 11 - 14 h

Klub maminek Velíková
- v budově staré školy ve Velíkové, každé pondělí v 9.00 hod.
2. 2. Návštěva místní knihovny
9. 2. Cviky na pánevní dno s pí Majkusovou
16. 2. Tvoření s dětmi - výroba masek
23. 2. Technika EFT s psychoterapeutkou

9. 2.
11. 2.
12. 2.

Angličtina - pro mírně pokročilé, ve středu v sále Centra pro rodinu od 9.00 do 10.30 h nebo 10.30 - 12.00 h. Kurzovné 90 Kč
za jednu lekci. Hlídání dětí zajištěno. Mohou se přihlásit noví
zájemci.

20. 2.

Motoráček - Kurz psychomotoriky pro děti od narození do 6 let,
skupinky rozdělené dle věku dětí. 6 lekcí vždy v úterý.
Další běh bude zahájen 24. 2. 2009. Hlaste se v kanceláři.
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00 do17.30 h;
2. 2. Výroba papírového kolotoče
16. 2. Zvířátka z chlupatých drátků
Tvořivé dílny - sál centra, úterý od 15.30
10. 2. Malování na hedvábí
24. 2. Smaltování
Kurz pro nastávající rodiče - další kurz začne v březnu v prostorách centra. Témata setkání: 1. Těhotenství a porod; 2. Kojení a péče o dítě; 3. Návrat plodnosti po porodu, plánování rodiny;
4. Manželské vztahy po příchodu dítěte. Hlaste se v naší kanceláři.
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi; Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy
Modlitby matek - klášterní budova Regina, Divadelní 6, Zlín.
2. čtvrtek v měsíci od 9.00 h
AKCE
Pohádkový karneval: sobota 21. 2. od 14.30 h, Interhotel Moskva
ve Zlíně
Tatinec: 6. - 8. 3. Rajnochovice
Stopování zvěře v lese: 15. 2.; sraz u státní policie ve 14 h
INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz, tel.: 577 019 912, 577 434 602
Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod.
3. 2. Stromečky štěstí
10. 2. Keramika
17. 2. Věnce a květináče hojnosti
24. 2. Stromečky štěstí
Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Internet WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny
Kontakt: 736 774 469
Pondělí
14.00 - 20.00 hod.
Úterý - pátek
10.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle
zavřeno - možnost soukromých akcí
27. 2. pátek v 18.00 hod.
Pravidelný večer s poezií
Chráněná dílna kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
Pondělí, středa, pátek 8.00 - 16.00 hod.
Úterý, čtvrtek
11.00 - 18.30 hod.
Kontakt: tel. 774 040 464
Chráněná dílna kosmetika, pedikúra
Úterý, čtvrtek
9.00 - 17.00 hod.
Kontakt: tel. 777 074 286
MATEŘSKÉ CENTRUM MALENOVICE
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
Po

8 - 17 h
14 - 17 h

Út

8- 9h

St
Čt

11 - 12 h
15 - 17 h
14 - 16 h
10.30 h

9 - 10 h

14 - 16 h
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Volné setkávání maminek a dětí, výměna zkušeností, besedy
Setkávání maminek s dvojčátky
(každé druhé pondělí v měsíci)
Angličtina pro nejmenší děti do 3 let, p. Lenka
Venterová
Angličtina pro maminky (mírně pokročilí),
Mgr. Silvie Máčalová
Angličtina pro nejmenší děti do 3 let
Angličtina pro děti 3 - 6 let, p. Lenka Venterová
Tvořivá středa - dle měsíčního programu
Kolo, kolo mlýnský
- tancování a zpívání při klavíru
Angličtina pro děti (MŠ Milíčova)

10 - 14 h
4. 2.
6. 2.

18. 2.

23. 2.
23. 2.
25. 2.

Laktační poradna
- Ing. Ivana Tichá (nutno se předem nahlásit)
Setkání maminek se zájmem o waldorfské školství (2x za měsíc)

14 - 16 h Tvořivá středa - karnevalové masky a ozdoby
10 - 14 h Setkání maminek se zájmem o waldorfské
školství
14 - 17 h Setkání maminek s dvojčátky
14 - 16 h Tvořivá středa - karnevalové masky
10.30 h
Karnevalové Kolo mlýnský - dětské tanečky
a písničky v jednoduchých karnevalových
maskách
14 - 16 h Tvořivá středa - zimní krajina (zapouštění barevných tuží)
10 - 14 h Setkání maminek se zájmem o waldorfské
školství
10.30 h
Divadýlko pro nejmenší
14 - 17 h Setkání maminek s dvojčátky
14 - 16 h Tvořivá středa - vytrhávání a lepení z barevných papírů

DOMINO
Santražiny 4224,
tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809, mobil: 739 141 082
www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu
BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - Mraveniště - prostory v centru města,
tel. 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel. 737 675 844
Všeználková miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu
- RMC Mraveniště - úterý, středa, čtvrtek v čase od 8.30 do 14.00
hod. pro děti je zajištěn oběd ze zdravé výživy a pitný režim. Po
obědě mohou jít děti spát.
- RMC na Jižních Svazích - pondělí, pátek v čase od 9.00 do
12.00 hod.
Klubíčko - motorická cvičení pro rozvoj dětí
Taneční kroužek - pohybová výuka pro děti od 3 let
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel. 737 539 218
Hlídání dětí od 1 roku
Dětský klub cestovatelů Domino, tel. 577 218 708
7. - 14. 3. Oberstdorf (Německo)
Dětský lyžařský tábor - Yettiho polární expedice aneb báječný týden v Alpách (pro děti 6-17 let) a lyžařský pobyt pro rodiny s dětmi - Báječný týden v Alpách
Bližší informace na www.idomino.eu nebo na výše uvedeném telefonu.
Dětská Valentýnská diskotéka se uskuteční v neděli 8. 2. od 15
do 18 hodin v REM kavárně na IH Moskva ve Zlíně!
Další diskotéka se uskuteční dne 1. 3.
Taneční škola pro děti a mládež Domino, tel. 603 508 153
Začínáme druhé pololetí školního roku. Do pohybových kurzů jsou
děti rozdělovány dle věku a zaměření (Taneční a pohybová průprava, Mix dance, Street dance). Přihlášky telefonicky nebo online na
www.idomino.eu
Dětský klub Domino - MRAVENIŠTĚ, tel. 739 141 082
Ve II. pololetí šk. roku nabízíme zájmové kroužky: Správňáci - sportovní klub, Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi od 1,5 roku, floorball, keramika, Šikulka -výtvarný kroužek,
dramatický kroužek, žonglérský klub, Předškoláček - příprava na
vstup do školy pro děti od 4 let s využitím Montessori pedagogiky.
Přihlášky telefonicky nebo online na www.idomino.eu
Neorganizované aktivity pro děti:
KLUB MRAVENIŠTĚ - určený pro děti školního věku, mohou si
přijít zahrát hry, pobavit se s kamarády, udělat si domácí úkoly...
Každý pracovní den v době od 12 do 15 hodin.
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: odborná knihovna, pc učebna, internet

AGENTURY
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz
25. 2.
R. Anderson: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Květa Fialová, Jana Brejchová
a další
PŘIPRAVUJEME:
2. 3. v 19 hod.
Eric Assous: PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Hrají: S. Skopal, V. Vydra / J. Čenský, J. Boušková / L. Skopalová,
M. Zahálka, S. Postlerová / E. Režnarová a další.

Představení Divadla na Vinohradech - brilantní francouzská komedie.
BŘEZEN
Fricaire - Lassaygues:
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK, ŽE SE TO JMENUJETE?
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová, K. Jandová, M. Dulava, M. Hudečková / D. Čárová a další
Bláznivá komedie o problémech s mnohoženstvím.
17. 4.
SPOLEČNÝ KONCERT HONZY A FRANTIŠKA NEDVĚDŮ
pod názvem Výjimečné setkání
Všechny akce se konají v Academia centru UTB Zlín
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, Tel: 577 432 420, 777 701 590
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com,
benesova@pragokoncert.com
1. 2. 19.00 hod.
The Australian Pink Floyd Show - The Wall
Světová premiéra legendární rockové opery PINK FLOYD! (OSTRAVA, ČEZ ARÉNA)
4. 2. 20.00 hod.
Master (USA) + Pariah (UK) + Deaf Noise (Ger) + Vermin (Ger)
Koncert legendární death-metalové bandy v rámci evropského turné "Strike Your Idols Down 2009". Speciálními hosty budou mladá
nadějná hardcoreová kapela Pariah (UK), hardcore/punk/metaloví
Němci Deaf Noise a další německá death/trashová banda Vermin.
(ZLÍN, MASTERS OF ROCK CAFÉ)
7. 2. 20.00 hod.
Volbeat (Den)
Populární Dánové přijíždí se svou novou deskou "Guitar Gangsters
& Cadillac Blood" do Zlína, kde vystoupí na jediném, exklusivním
koncertě pro ČR. (ZLÍN, MASTERS OF ROCK CAFÉ)
11. 2. 20.00 hod.
Sepultura (Brasil) + The Sorrow (Aut)
Brazilské Sepultuře vyšla letos v lednu nová deska "A-Lex", která
byla natočena v Sao Paulu v Brazílii a je inspirována kultovní knihou Anthony Burgesse "Mechanický pomeranč". K této nové desce
následuje samozřejmě i turné a v rámci něj se brazilská Sepultura
zastaví i ve Zlíně! (ZLÍN, MASTERS OF ROCK CAFÉ)
15. 2. 20.00
Kreator (Ger) + Caliban (Ger) + Eluveitie (Swi) + Emergency
Gate (Ger)
Thrash-metalová legenda Kreator s novou deskou "Hordes Of
Chaos" v jediném, exklusivním koncertě v ČR ve Zlíně, (ZLÍN, MASTERS OF ROCK CAFÉ)
16. 2. 20.00
Saxon (UK) + Iced Earth (USA)
Legendární britští rytíři SAXON a americká heavy-power metalová
ikona ICED EARTH zahrají ve Zlíně v rámci "Metal Crussade Tour"!
(ZLÍN, MASTERS OF ROCK CAFÉ)
PŘIPRAVUJEME:
6. 3. - Metalmania 2009
- největší jarní metalový festival v ČR! SOULFLY (USA), EXODUS
(USA), OVER KILL (USA)... a další. (ZLÍN, sportovní hala Novesta)
22. 5. YAMATO - The Drummers Of Japan
- zcela nová show slavného japonského bubenického souboru
(ZLÍN, sportovní hala Novesta)
9. - 12. 7. Masters of Rock 2009
- 7. ročník největšího mezinárodního rockového festivalu v ČR!
(Vizovice, Areál likérky R. Jelínek)
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
4. 2. 20.00 hod.
Master (USA) + Pariah (UK) + Deaf Noise (Ger) + Vermin (Ger)
Koncert legendární death-metalové bandy v rámci evropského turné "Strike Your Idols Down 2009". Speciálními hosty budou mladá
nadějná hardcoreová kapela Pariah (UK), hardcore/punk/metaloví
Němci Deaf Noise a další německá death/trashová banda Vermin.
7. 2. 20.00 hod. Volbeat (Den)
Populární Dánové přijíždí se svou novou deskou "Guitar Gangsters
& Cadillac Blood" do Zlína, kde vystoupí na jediném, exklusivním
koncertě pro ČR.
9. 2. 19.00 Rychlé šípy (Jaroslav Foglar)
- Slovácké Divadlo Uherské Hradiště
Nenechte si ujít nejúspěšnější divadelní komedii v historii
Slováckého divadla Uherské Hradiště! Na vlastní oči uvidíte Mirka
Dušína se svými věrnými přáteli a chybět nebude ani zrádné
Bratrstvo kočičí pracky!
11. 2. 20.00 hod. Sepultura (Brasil) + The Sorrow (Aut)
14. 2. 15.00 hod. Perníková chaloupka
- divadelní představení pro děti

Únor v kultuře
Divadlo Drak z Hradce Králové uvádí pohádku o dvou ztracených
dětech a nepříjemné ježibabě, se spoustou legrace a písniček.
15. 2. 20.00
Kreator (Ger) + Caliban (Ger) + Eluveitie (Swi) + Emergency
Gate (Ger)
Thrash-metalová legenda KREATOR s novou deskou "Hordes Of
Chaos" v jediném, exklusivním koncertě v ČR ve ZLÍNĚ!
16. 2. 20.00 Saxon (UK) + Iced Earth (USA)
Legendární britští rytíři SAXON a americká heavy-power metalová
ikona ICED EARTH zahrají ve Zlíně v rámci "Metal Crussade Tour"!
22. 2. 7.00 - 12.00 hod. Sběratelské bleší trhy
Staré pohlednice, dekorace, starožitnosti, numismatika, militaria,
staré hračky, panenky, rádia, platidla, bankovky, zlaté mince, filatelie...
26. 2. 20.00 hod.
Ladies párty - The Rangers - erotická show pro dámy
Jedinečná celovečerní show plná erotiky, kostýmů, a hlavně krásných mužských těl, která uspokojí nejen vaše oči!
POZOR - vstupné je na místenky ke stolům!
27. 2. 20.00 hod. Mňága a Žďorp + Prázdné Obaly
Po roce a po velkém úspěchu se vrací známá valašskomeziříčská
banda do Zlína, aby zde odehrála jedinečný koncert v rámci 21. výročí svého založení!
PŘIPRAVUJEME:
7. 3. Hobby/Exotika - zlínské terarijní trhy
14. 3. Jak se Honza učil čarovat
- divadelní představení pro děti
15. 3. Sběratelské bleší trhy
19. 3. Intimní divadlo Dáši Bláhové - Tělo - zlínská premiéra!
20. 3. Maskaron Festival Tour - Silent Stream of Godless Elegy,
Innocens, Endless, Calathea
21. 3. Country bál
22. 3. Jaroslav Uhlíř - komponovaný pořad pro děti a rodiče
25. 3. Vladimír Hron - zábavná talkshow
28. 3. Tleskač
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 539, Malenovice, tel.: 728 362 386
e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
28. 3. ve 20.00 hod - Kino Květen Malenovice
PAVEL BOBEK A MALINABEND
2009: 50 let na profesionálních pódiích
Exkluzivní koncert k 50. výročí profesionální kariéry tohoto nezaměnitelného českého zpěváka. Jedinečná možnost, jak si poslechnout a třeba i zazpívat ty největší hity Pavla Bobka na "koncertě roku".
Předprodej vstupenek:
Zlín-Knihkupectví S. Nováčkové u zastávky MHD u škol,
rezervace: zelvak@foton-klub.cz

SENIOŘI
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 775 030 411
4. 2. 13.30 hod. Receptář
10. 2. 9.00 hod. Akademie
11. 2. 13.30 hod. Hudební středa
18. 2. 13.30 hod. Receptář
24. 2. 9.00 hod. Akademie
25. 2. 14.00 hod. Vaření
Po a čt - jazykové kurzy NJ a AJ, út a čt - cvičení pro ženy.
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

- pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod.
- angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod.,
vycházka turistického kroužku - odpoledne
- hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma
- kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
- francouzština

Klub pořádá 8. 2. taneční odpoledne a 22. 2. Maškarní ples
v hotelu Moskva. Akce začínají od 14 hodin.
KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 1. 2., 15. 2. a 1. 3. se konají nedělní taneční odpoledne
v restauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od
15.00 do 18.30 hod. Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem
Františákem.

KINO
2. února v 10 hodin - Velké kino
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ČR-2008-90 minut-komedie-Bontonfilm-(0)
Filmová komedie "Vy nám taky, šéfe!" vypráví příběh podnikatele,
který chce nechat svoji firmu "poctivým" způsobem zkrachovat.
Aby měl jistotu, že všechno proběhne nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi, o nichž je přesvědčen, že jsou pro svoji práci zcela a naprosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak
bohužel jen do doby, než začnou mít úspěch...
Režie: Martin Kotík
11. února ve 14 hodin - Golden Apple Cinema
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR-2008-90 minut-romantické drama-Bontonfilm-(0)
Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a pohádka o Červené
Karkulce. Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda Šimona. Najednou
Terezka začíná ztrácet půdu pod nohama, maminka a postupně
všichni dospělí v jejím okolí se začínají chovat divně a jediný, kdo
jí dokáže poradit, je kamarád Šimon. Ten má ve věci jasno.
Maminku Terezce vyměnili mimozemšťané... Odrostlejší diváci budou asi příběh interpretovat jinak. Těm se odhalí klasický milostný
trojúhelník ženy mezi dvěma muži.
Režie: Maria Procházková
18. února ve 14 hodin - Velké kino
ANGLICKÉ JAHODY
ČR-2008-114 minut-drama-Falcon-(12)
Jsme v Československu roku 1968. Mladý muž Tomáš Sinek se
chystá odjet na "sběr jahod" do Anglie. Zdá se, že rodina - otec, maminka a babička nemá jiné starosti než vypravit potomka na cestu. Tomáš stráví s kamarády a dívkou Táňou bujarou noc před odjezdem. Ráno však začnou otcovy podezřelé telefonáty s kolegou
Vránou, plné tajných informací, maminka dělá zásoby a babička
pláče. Tomáš spěchá na nádraží, Praha je však vylidněná a žádné
vlaky nejedou. Psal se 21. srpen 1968 a toho srpnového rána se radikálně změnily osudy tisíců lidí...
Hrají: Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Ivan Lupták.
Režie: Vladimír Drha
27. února v 17 hodin - kino Květen
KRÁLOVA PŘÍZEŇ
USA-2008-115 minut-titulky-historické drama-BlueSkyFilm-(15)
Jediné, co se může postavit mezi dvě sestry, je království.
Historické výpravné drama se odehrává na dvoře Jindřicha VIII.
Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. Strhující příběh plný lásky, touhy
a intrik vypráví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman)
a Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které bojují o přízeň krále (Eric Bana).

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín
http://www.zas.cz, email: zas@zas.cz, tel. 736 734 511 (budova),
732 804 937 (informace)
4. 2.- 17-22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy
trucker, GanXtaz, či Šestiměstí. Vstupné 30 Kč
12. 2. v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna Brno: ing. Robert Bazika
"EKVÁDORSKÉ ANDY A CHIMBORAZO"
Že se nejvyšší hora naší planety nachází v Ekvádoru? Taková blbost! Kdo to jak živ slyšel! Jenže! Vše je relativní. Stačí měřit vrcholy světových velehor od středu naší Země a máme tu jiné favority. A skutečně: Chimborazo, 6310 metrů vysoký sopečný vrchol,
je nejvzdálenějším bodem naší planety od jejího středu (díky zploštělosti zeměkoule na rovníku). Zkrátka, kdo nemá peníze ani kondičku na Everest, může si vybrat třeba právě tuto náhražku. Ale
úplně zadarmo to rozhodně není... Vstupné 50 Kč
13. 2. v 18 hodin
Přednáška: Doc. Mgr. František Koutný, CSc.: "Carl Friedrich
Gauss, titán vědy"
Carl Friedrich Gauss (1777-1855), princeps mathematicorum,
zaujímá přední místo v historii světové matematiky. Jeho genius se
projevil už ve studentských letech objevem metody nejmenších
čtverců a konstrukcí 17úhelníku. Ve své disertační práci dokázal
základní větu algebry, ve 24 letech vydal knihu Disquisitiones
arithmeticae , teorii čísel, která byla vzorem matematické přesnosti. Stanovením dráhy planetky Ceres a předpovědí její polohy, když
se rok kvůli Slunci nedala pozorovat, získal obrovský věhlas.
Gauss je zakladatelem numerické matematiky, znal Cauchyho větu z teorie komplexní proměnné, objevil souvislost mezi trojným
a dvojným integrálem, objevil neeuklidovskou geometrii, založil diferenciální geometrii atd. Vstupné 50 Kč
18. 2. 17-22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Přijďte se podívat a zahrát si například nedávné novinky Galaxy
trucker, GanXtaz, či Šestiměstí. Vstupné 30 Kč
19. 2. v 18 hodin
Cestopisná přednáška: Jiří Vašátko "Jižní Amerika - Brazílie,
Paraguay, Argentina a na skok Uruguay"

Takové malé putování po Rio de Janeiru, Iguazu - Itaipu,
Asunciónu, Colonii, Buenos Aires a Sao Paulu. Vstupné 50 Kč
26. 2. v 18 hodin
KONCERT JANA BURIANA
Již počtvrté vystoupí známý písničkář na zlínské hvězdárně.
Vstupné 150 Kč
VÝSTAVY:
Výstava fotografií "Ekvádor a Galapágy"
Fotografická výstava ing. Roberta Baziky bude přístupná v době
konání akcí na hvězdárně po celý měsíc únor.
Výstava potrvá do 28. 2.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí, středu a pátek od 19 do 21 hodin. Pozorování mimo uvedené
dny pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti,
cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusů č. 3 a 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. Kurzy jsou určeny pro všechny věkové kategorie
a všechny typy postav. První hodina je zdarma!
Pravidelně každou středu:
15.00-16.00 hod. - kurz pro děti začátečníky
16.30-17.45 hod. - kurz pro dospělé začátečníky
6. - 8. 3. Víkend pro děti s orientálním tancem ve Spytihněvi
V programu budou zajímavé soutěže, karneval, dětská diskotéka
a samozřejmě orientální tanec.
NOVINKA!
Irský tanec - ukázková hodina 6. 2. 17-19 hod., tel. 724 842 517
HUDEBNĚ TANEČNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOCOUŘI O.S.
Zápis lze telefonicky objednat na tel. 607 606 928
www.kotata-zlin.cz
Školička nabízí i v 2. pololetí pohybovou výuku pro děti v těchto
oborech:
HUDEBNĚ TANEČNÍ KOŤATA, pro děti od 3 do 7 let, Orlovna
1. Tančíme s Beruškou, od 3 do 4 let, taneční přípravka pro
nejmenší
2. Tančíme s Barbie vílou, od 4 let, pohádková motivace, aerobic,
manekýnky, Čepkov
3. Tančíme s Jasmínou orientální tance a motivace, aerobic, dramatika
4. Cat - od 4 do 9 let, aerobic, taneč. průprava a pohyb. skladby
5. Aerobic - tančíme s Luckou.
SPORTOVNÍ KOCOUŘI, nejen pro chlapce od 3,5 do 7 let, 9. ZŠ
Všestranná sport. přípravka - florbal, hry, akrobacie, cvičení na
nářadí, kopaná a spousta dobré nálady.
Dopolední cvičení - Koťata, Kocouři
Orlovna - pro děti od 2,5 do 4 let.
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel: 0420 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;
www.orientalnitance.com
Taneční studio, ul. Dlouhá (nad prodejnou Wimers, II. NP)
Výuka jednotlivých stylů orientálního tance - klasický egyptský styl
"raks sharqi"; turecký styl, indický moderní tanec Bollywood;
Tribal styl, orientální tanec s nádechem španělských rytmů...
a mnoho dalšího můžete vyzkoušet v jednotlivých kurzech pro mírně pokročilé a pokročilé.
Od února otvíráme nové kurzy orientálního tance pro začátečnice.
Navštívit můžete také kurz jazzového tance.
1. Ukázková hodina pro všechny nové zájemce - ZDARMA

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Navštivte zlínskou zoo a nebudete litovat. Je otevřena 365 dní v roce a patří k nejoblíbenějším zahradám v republice. Rozlehlé přírodní expozice se společným chovem více druhů zvířat, unikátní
tropická hala Yucatán, průchozí expozice a voliéry, romantický zámek Lešná i krásný park nabízejí nezapomenutelné zážitky a celodenní zábavu pro celou rodinu.
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Únor v kultuře
Mohlo by se zdát, že v zimě celý areál odpočívá, ale opak je pravdou. Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci
opustili své letní voliéry a zimu tráví v chovatelském zázemí. Na
druhou stranu řada zvířat původem z teplejších oblastí se na naše
klimatické podmínky již adaptovala a chlad a zima jim nevadí. Do
venkovních výběhů tak pravidelně chodí většina našich "afrických"
obyvatel - trojice sloních slečen, zebry, africké antilopy, pštrosi, lvi
či celá žirafí rodinka. Zvlášť v zimním období vynikne tropické klima haly Yucatan. Spatřit v ní můžete stromové mravenečníky,
drápkaté opičky či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků.
Novinkou pro letošní rok bude průchozí voliéra pro supy a langusty, modernizace hlavního vstupu do zahrady a dobudování lanového centra v dětském koutku.
Zoo je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze během zimního období využít pouze hlavní pokladny.
Otevírací doba zoo - únor:
areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30
Zámek Lešná uzavřen
Vstupné:
dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč
Sezonní slevy pro seniory do 30. 4. 2009:
- každý čtvrtek v měsíci je vstupné pro seniory za 45 Kč (neplatí pro
hromadné zájezdy)
- hromadné zájezdy seniorů mají vstupné snížené o 10 Kč
Sezonní slevy pro školní skupiny do 30. 4. 2009:
- vstup bez výukového programu - 50 Kč/žák, 50 Kč/student
- vstup s výukovým programem - 70 Kč/žák, 80 Kč/student

Stálá prodejní expozice výtvarných děl autorů J. Wienerové,
L. Dostála, autorů sdružení AMART, M. Kunstové a dalších, probíhá v Jídelně pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese Podlesí IV/5302 v pracovní dny v době 11.30-13.00 hodin.
Výtěžek z prodeje autory darovaných počinů podpoří činnost
Charity Zlín.

PLESY
BENEFIČNÍ VEČER PRO EDUCO ZLÍN
Středisko rané péče EDUCO Zlín zve na "Benefiční večer pro
EDUCO Zlín", který se koná 6. 2. 2009 od 19 hodin v hotelu
Společenský dům Otrokovice. Výtěžek večera je věnován na činnost
střediska. Bohatá tombola, taneční hudba a příjemné prostředí.
Vstupenky v ceně 250 Kč je možno zakoupit ve Středisku rané péče EDUCO Zlín, tř. T. Bati 385 (budova VITAR), Zlín-Louky,
tel. 739 777 729.
XV. PLES ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ZLÍN
Ples se koná 21. 2. od 20.00 hod. v Kongresovém sále IH Moskva.
K tanci zahraje K- Band. Předprodej vstupenek ČČK Zlín,
tel. 577 430 011 a prodejna Darka na náměstí Míru.
Cena 150 Kč.
VALAŠSKÝ BÁL
Valašský soubor Kašava pořádá 38. VALAŠSKÝ BÁL. Akce se uskuteční 7. února od 19.30 hod ve víceúčelové budově Podhoranu
Lukov. Jako host vystoupí Vizovjánek z Vizovic a zahrají CM
Vizovický Juráš a CM Kašava. Krojovaní mají vstup zdarma.
Kontakt: tel. 736 170 048.

Kulturní programy:
30. 1. - 1. 2. Oslavte vysvědčení v Zoo Zlín
U příležitosti pololetního vysvědčení bude pro všechny dětské návštěvníky do 15 let vstup do zoologické zahrady zdarma. Tato akce
platí od pátku 30. ledna do neděle 1. února.

RŮZNÉ

ZDRAVÍ

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

SPCCH-ZÁKL. ORGANIZACE DIA
11. 2. Nové pojetí první pomoci - praktické cvičení - provedou žákyně SZŠ pod vedením vyučující Petry Holubové, výběr čl. příspěvků, zpráva o činnosti hospodaření. Informace o rekondicích a zájezdech.
ČLENSKÉ SETKÁNÍ A PŘEDNÁŠKA
Výbor SPCCH ZO VERTEBRO Zlín oznamuje svým členům, že dne
17. 2. v 15.30 hodin proběhne členské setkání. Výběr členských
příspěvků, organizační záležitosti. Přednáška MUDr. Tomáše
Kuběny.

POZVÁNKY
HOLDUJ TANCI, POHYBU... S BIG BANDEM ZLÍN
Pravidelná nedělní odpoledne v rytmu s tanečním orchestrem
Lubomíra Morávka Big Band Zlín se konají 1. a 15. 2. a 1. 3. od 15
hodin. v kongresovém sále hotelu Moskva.
Kontakt: www.bigbandzlin.cz
ZELENÁČOVA ŠOPA
1. 2. Paléska - cimbálová muzika poprvé v šopě, 17.00 hod.
5. 2. FZQ - Frank Zappa Quartet - koncert, 19.00 hod.
8. 2. Divadlo pro děti - Dlouhý Široký Bystrozraký - loutkové
představení divadla Povidlo, 15.00 a 17.00 hod. Představení
trvá s přestávkou cca 1 hodinu. Vhodné pro děti od 3 do 8
let
9. 2. David Čani - projekce, beseda Freediving, 19.00 hod.
11. 2. Apoaché, 19.00 hod.
15. 2. PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ, 19.00 hod.
17. 2. BLUES STATION, 19.00 hod.

CHARITA ZLÍN
Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín
tel.: 577 224 050, mobil: 603 491 601, e-mail: zlin@charita.cz,
www.zlin.charita.cz
7. 2. v 18.00 hodin - Dva na kanapi - veselohra francouzského
autora Marca Camolletiho v podání herců ochotnického divadla
CHAOS Valašská Bystřice.
Součástí večera bude vyhlášení výsledků tříkrálové soutěže "foťte"
spojená s výstavou zaslaných fotografií.
Prodej vstupenek hodinu před začátkem představení. Divadlo Malá
scéna
24. 2. v 15 hodin - Poslední rozloučení s basou a malou fašankovou veselici pořádá Charitní domov pro matky s dětmi na adrese SNP 4789. Součástí odpoledne vyhlášení nej... masky, která bude náležitě odměněna. Děti i dospělí v maskách vítáni!
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NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 19. 2. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu veřejnou přednášku Můj dům-můj hrad, a jak si jej buduji. Přednáší
Petr Soldán.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 17. 2. od
17.00 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
MASÁŽE
Regenerační, sportovní a aromaterapeutické masáže a ošetření
Reiky ve Studiu Annie G. nabízí masér Milan Veselý. Možnost zakoupení výhodných permanentek na rok 2009.
Kontakt:
tel. 731 576 295, Kvítková č. 2982 (nad barem Premiéra)
ANGELICA STUDIO
12. 2. Jiřinka Polepilová - Řešení zdravotního stavu na tělesné, duchovní úrovni včetně odblokování přes automatickou kresbu.
17. 2. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji
Oberon Titanium Profesionál.V celostní medicíně patří tato diagnostika k nejmodernějším.
19. 2. Karel Reidl - Diagnostika karmy- odstraňování duševních,
fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy.
Detoxikační programy.
Přednáška - Jarní detoxikační programy - MUDr. Pavel Šácha
Přednáška se koná 20. 2. od 17,00 hod. v Centroprojektu Zlín,
Štefánikova ul. 167
Masáže - klasické, relaxační, aromatické (prodej permanentek na
masáže)
Kontakt:
Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali),
tel. 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
PŘEDNÁŠKY
Empatie - umění vcítit se do situace druhého člověka
- základ pro fungování dobrých mezilidských vztahů a vzájemného
porozumění. Celkem tři přednášky proběhnou v termínech 4., 11.
a 18. 2. v 18.00 hod. v sále "Expozice" ve 2. etáži Baťova mrakodrapu. Přednáší lektor o.s. Život a zdraví pan Jaroslav Šlosárek,
vstup volný.
MASÉRSKÉ SLUŽBY
Poradenská a konzultační činnost. Masáže - klasické, sportovní,
lymfatické. Astrologie, numerologie, výklad karet, barvová typologie, vizáž, stylistika.
Kontakt: budova Barli - 1. patro, Mostní 138, Zlín,
tel. 737 674 898, e-mail:milena.kubacova@seznam.cz
CELOSTÁTNÍ FILATELISTICKÁ BURZA
Dům kultury Zlín - neděle 15. 2. 2009 od 7.30 do 11.30 hod.
Nákup, prodej a výměna poštovních známek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI – ÚNOR 2009
90 let
Uvízlová Anna
Valian Vladimír
Vaverková Marie
Krátká Ludmila
Karasová Pavlína
Zikmund Miroslav
Blachutová Božena
Hrbek Jaroslav

94 let
Biernat Karel
Ott Antonín
Hrabovský Oldřich
Uličná Marie
Kolařík Eduard
Zatloukal František
Kruťa Josef
Pojarová Božena

91 let
Trňáček František
Vlček Alois
Stratilová Maria
Vaňková Marie
Šturcová Anna
Šternberková Květoslava

95 let
Svobodová Josefa

92 let
Kélová Marie
Navrátilová Božena
Růžička Josef
93 let
Machalíčková Marie
Vlčková Ludmila
Jetel Josef
Čagánek Ferdinand

96 let
Vavruša Josef
97 let
Fialová Františka
98 let
Bezděka Jan
100 let
Urbanová Filipína
103 let
Tuswaldová Františka

SŇATKY - PROSINEC 2008
6. 12.
Filip Juřina, Kristýna Válková (Košíky, Zlín)
Petr Slezáček, Jitka Janíková (Zlín, Tečovice)
Zlatá svatba manželé Luděk a Štěpánka Gerykovi (Zlín)
20. 12.
Roman Musil, Marta Bršlicová (Zlín, Zlín)
Petr Tesárek, Petra Jandová (Zlín, Zlín)
Martin Krhut, Veronika Hanáková (Praha, Zlín)
Luděk Králík, Věra Večeřová (Zlín, Zlín)
Roman Šiler, Renata Rýdelová (Zlín, Zlín)
22. 12.
Jan Toman, Darina Kožíková (Karlovy Vary, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
5. 12. 2008
Filip Křenovský, nar. 29. 7. 2008, Za Humny, Kostelec
Karel Navrátil, nar. 31. 7. 2008, bratří Jaroňků
Lucie Barinková, nar. 28. 7. 2008, Středová
Adam Ohlídal, nar. 26. 7. 2008, Pod Vrškem
Tibor Štýs, nar. 18. 7. 2008, bratří Sousedíků
Radim Kedruš, nar. 30. 7. 2008, Okružní
Eliška Menšíková, nar. 30. 7. 2008, Podlesí
Rozárie Nedvědová, nar. 18. 6. 2008, Zborovská, Příluky
Anna Pančochová, nar. 28. 7. 2008, Na Honech
Aneta Juráková, nar. 30. 7. 2008, Podvesná
Karolína Kluzáková, nar. 21. 7. 2008, Podlesí
Ondřej Švub, nar. 21. 7. 2008, Dolní konec, Velíková
Natálie Vaculíková, nar. 28. 7. 2008, Na Honech
Dominik a Patrik Chludovi, nar. 28. 7. 2008, Výhledy, Kudlov
Zuzana Bahulová, nar. 20. 7. 2008, L.Váchy, Prštné
Amálie Řezníčková, nar. 23. 7. 2008, Šrámkova, Malenovice
Oldřich Bár, nar. 31. 7. 2008, tř. Svobody, Malenovice
Kristýna Tomšů, nar. 29. 7. 2008, Na Honech
Kristýna Omelková, nar. 14. 2. 2008, Obeciny
12. 12. 2008
Kristýna Peřinová, nar. 11. 8. 2008, Na Honech
Darja Karpeka, nar. 7. 8. 2008, Osvobození, Želech. nad Dřev.
Adriana Polanská, nar. 1. 8. 2008, Školní
Kateřina Brázdilová, nar. 8. 8. 2008, Spojovací
Melissa Fazla, nar. 1. 8. 2008, Družstevní
Viktorie Sárová, nar. 8. 7. 2008, Lorencova
Ondřej Brida, nar. 1. 8. 2008, U Trojáku
Matyáš Nagy, nar. 1. 8. 2008, Obeciny
Alexandra Martinak, nar. 7. 7. 2008, Vršava
Adam Pavlík, nar. 11. 8. 2008, Česká
Tereza Drgová, nar. 8. 8. 2008, Pančava, Příluky
Marika Vasilčo, nar. 1. 8. 2008, Beckovská
Lucie Křížová, nar. 2. 8. 2008, Zborovská, Příluky
Filip Salčík, nar. 8. 7. 2008, Mlýnská, Malenovice
Oliver Nášel, nar. 2. 8. 2008, Obeciny
Lucie Perůtková, nar. 11. 8. 2008, tř. Svobody, Malenovice
Tomáš Chlud, nar. 2. 8. 2008, Mlýnská, Malenovice
Sára Chochruňová, nar. 11. 8. 2008, Na Včelíně

AZYLOVÉ ZAŘÍZENÍ POMÁHALO
Posláním komplexu služeb Azylového
zařízení Českého červeného kříže Zlín
je poskytovat pomoc a podporu občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení. Prostřednictvím služeb terénního pracovníka,
seďárny, noclehárny a azylového domu
jsou tito lidé motivováni ke změně životního stylu.
V minulém roce bylo v Azylovém zařízení ubytováno celkem 23 mužů. Výsledkem
resocializačního programu loňského roku
jsou čtyři uživatelé, kteří si našli zaměstnání a samostatné bydlení. Uživateli
Azylového zařízení jsou také muži v důchodovém věku, kteří mají specifické potřeby a umístění jednoho uživatele do
Domova pro seniory je velkým úspěchem.
Resocializační režim Azylového zařízení ne-

bylo ochotno akceptovat jedenáct uživatelů, a proto byli z této sociální služby vyloučeni.
Velkým přínosem pro činnost Azylového
zařízení jsou výše uvedené přidružené služby, které zajišťují vyhledání osoby v nepříznivé situaci a nabídkou ambulantních služeb udržení kontaktu a vytvoření podmínek
pro resocializaci. Činnost komplexu služeb
Azylového zařízení byla i v roce 2008 podpořena spoluprací s Městskou policií Zlín,
která pomáhala mírnit konfrontace s nepřizpůsobivými uživateli služeb.
Český červený kříž Zlín děkuje za finanční podporu Zlínskému kraji a statutárnímu městu Zlín a také všem občanům
města Zlína, kteří jej podporují dary či
vlastním přičiněním.
Silvie Babčáková,
zastupující ředitelka ČČK OS Zlín

Vánoce 2008 v sociálně znevýhodněných rodinách
Prostřednictvím Magazínu Zlín bych
chtěla - jako každoročně - poděkovat všem
sponzorům (firmám, organizacím i jednotlivcům) za velkorysé peněžní a věcné dary
na vánoční dárky pro znevýhodněné děti ze
sociálně slabých rodin. Byli jimi:
• Atel Energetika Zlín, s. r. o.
• AIP, s. r. o., Zlín
• NHB - BOWLING, s. r. o., Zlín
• VEOLIA, Zlínská vodárenská, a. s.
• VITAR, s. r. o., Zlín
• ISK, s. r. o., Bánov
• IMPRA, s. r. o., Zlín
• OP- PROFASHION, a. s., Prostějov
• JASPIS FASHION, s. r. o., Přerov
• Statutární město Zlín
• Jednotlivé fyzické osoby
Charitě Zlín bych ráda poděkovala za významnou pomoc při realizaci celé akce.
Můj dík patří i všem zaměstnankyním oddělení sociálně-právní ochrany dětí zlínského Odboru sociálních věcí, které dárky
nakoupily, rozdělily a - často ve večerních
hodinách nebo o víkendech - dětem rozdaly. Vánoční obdarovávání nejpotřebnějších
rodin je v našem městě již tradiční záležitostí (letos proběhlo po sedmé) a jeho duchovní matkou je vedoucí sociálně-právní
ochrany dětí, Mgr. Marie Semelová.

Dětem bylo takto věnováno např. oblečení, obutí, hračky, knihy, hry, sportovní
potřeby, kosmetika pro dospívající apod.
Předměty - jako ložní povlečení, přikrývky,
ručníky aj. - posloužily ke zlepšení celkové sociokulturní úrovně rodin, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením. Toto bylo
o loňských Vánocích zvláště aktuální, protože se - vzhledem k účinnosti nových,
přísnějších zákonů v sociální oblasti dlouhodobě snižuje materiální úroveň nejpotřebnějších rodin. Bohužel - ruku v ruce s touto skutečností - jsou tyto děti proti ostatním stále více handicapovány.
Cílem naší akce je tedy i minimalizace
uvedeného jevu. Představte si, že dárky
udělaly radost 133 dětem z celkem 65 rodin!
Děti, které jsou v dnešní době v našem
správním obvodu znevýhodněny prostředím a zhoršenými sociálními podmínkami
v rodinách, si zájem a podporu vzácných
sponzorů zaslouží. Za tyto "naše" děti všem
velkorysým dárcům a spolupracovníkům
srdečně děkujeme a prosíme: "Zachovejte
nám přízeň i v tomto roce, budeme ji potřebovat (těchto dětí totiž každoročně přibývá)!"
Ing. Jana Pobořilová

VÁNOČNÍ VEČEŘE PRO OSOBY BEZ DOMOVA
Charita sv. Anežky Otrokovice uspořádala v letošním roce poprvé mimořádnou předvánoční mobilní kancelář
pro lidi v sociální nouzi poblíž vlakového nádraží ve Zlíně. Akce se konala
v úterý 23. 12. 2008 a organizovali ji
pracovníci
Terénního
programu
Samaritán, který působí ve Zlíně již od
roku 2006.
Během ní byla kromě běžného servisu pro osoby bez přístřeší a jiné osoby
v sociální nouzi rozdávána štědrovečerní večeře v podobě sekané a bramborového salátu. Dále byl pro uživatele připraven speciální dárek v podobě
kapsičky na šňůrce, kam si lidé bez domova mohou schovat doklady a peníze,
tak, aby nedocházelo k jejich ztrátám.

Pro navození vánoční nálady byl pro
každého připraven balíček vánočního
cukroví, které darovali věřící z farnosti
sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
Snahou pracovníků programu bylo
připomenout lidem v sociální nouzi
symboliku Vánoc a ukázat jim, že nejsou sami, že se mají na koho obrátit.
Pořadatelé jsou velmi rádi, že se akce,
kterou navštívilo více než 40 potřebných lidí, shledala s velkým ohlasem.
Pracovníci
Terénního
programu
Samaritán věří, že svým spoluobčanům
v nouzi přinesli alespoň malé zahřátí
v jejich srdcích a počítají s podobnými
aktivitami i do budoucna.
Bc. Tomáš Bernatík,
vedoucí Azylového domu Samaritán

Kde najdete obchody a sluÏby?
JUDr. EVA PAVLÍČKOVÁ,
ADVOKÁTKA
Poskytování právních služeb ve všech oblastech práva.
Převody nemovitostí, zakládání a změny
obchodních společností, sepis smluv,
právní poradenství.
Kancelář: Zlín, Štefánikova 458, tel./fax:
577 158 983; tel.: 608 113 555
www.ak-pavlickova.cz
STUDIO ZDRAVÍ
- Konzultační centrum Energy
Masáže klasické, reflexní, medové a lymfatické. Zábaly a uhličité koupele. Reflexní
a EAV diagnostika. Přírodní produkty
a doplňky stravy. Masáže bioinformační
kosmetikou a galvanickou žehličkou
vhodné při lupénce, atopickému ekzému,
celulitidě, akné, vyhlazení vrásek.
Kontakt: Tř. T. Bati 3240 (u Pracovních
oděvů), Zlín, tel. 732 262 297
PORADNA CELOSTNÍ MEDICÍNY
Pomocí detoxikační metody MUDr. J. Jonáše poradíme, jak z těla odstranit jedovaté látky, aktivujeme imunitní systém
a pomůžeme obnovit rovnováhu těla i ducha. Řešíme příčinu nemocí, ne projevy.
Kontakt: Martin Žáček - detoxikační poradce, Bartošova 4393 (vedle OD Modus)
Zlín, tel. 603 358 804, www.detoxikacezlin.cz
RELAXACE VE STUDIU ANIČKA
Studio Anička nabízí pedikúru, manikúru, masáže, kosmetiku, terapii Reiki a léčivé obrázky.
Pro velký zájem i v měsíci lednu vyhotovení Aurogramu zdarma každému zákazníkovi.
Kontakt: www.studio-anicka.wz.cz,
tel. 603 956 671, ul. Sadová 6 (přízemí),
Zlín
SEE YOU! ENGLISH
- JAZYKOVÁ ŠKOLA ANGLIČTINY
Rozmluvíme Vás! Přijďte se zdarma podívat do našich kurzů v centru Zlína.
Firmám zajistíme výuku ve vlastních nebo
našich prostorách.
Vytvoříme vám kurz dle vašich představ.
Nyní přihlášky na únor - červen.
Kontakt: tel.: 724 237 745,
e-mail: seeyou@seeyou.cz (Mgr. R. Molová)
nebo na našich stránkách www.seeyou.cz.
Inzerce

ANONYMNÍ GAMBLEŘI
Po vzoru Anonymních alkoholiků ve
Zlíně úspěšně fungují Anonymní
gambleři.
Vy, kteří jste měli nebo máte problém s hazardem v jakékoliv formě,
přijďte mezi nás. Setkáváme se 1x měsíčně ve Zlíně. Tato setkání pomáhají.
Účastní se muži i ženy, anonymita zaručena, neplatí se žádné poplatky.
Nezůstávejte se svým problémem sami.
Kontakt:
tel. 775 300 353 denně 15 - 20 hodin,
e-mail: murat2121@centrum.cz
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Putovní výstava fotografií Wood Bikerally Championship
(WBC) sezony 2008

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Plány pro Zlín
Zastupitelstvo města Zlína dne 18. 12.
2008 schválilo dokument "Místní koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty ( EVVO) statutárního města Zlína
na období 2009 - 2013", který vymezuje aktivity EVVO ve městě tak, aby byly kvalitní
a odpovídaly potřebám občanů Zlína.
Dokument byl připraven na základě usnesení Vlády ČR č. 1048/2000 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v České republice. Vznikl jako výsledek týmové práce představitelů města, zástupce kraje a organizací, které mají dlouhodobé zkušenosti v environmentální výchově.
Pracovní skupina vycházela ze závěrů dotazníkového průzkumu EVVO veřejnosti, provedeného v roce 2007 ve Zlíně, ze závěrů plnění Strategického plánu EVVO Zlínska 2005 2008 a z již zpracovaných koncepcí
Zlínského kraje a okolních měst.
Hlavními cíli koncepce je zvýšení vědomostí obyvatel města Zlína o životním prostředí, které se projeví aktivním zapojením
veřejnosti do řešení ekologických problémů
i do jejich předcházení a zvýšení odpovědnosti každého jednotlivce za současný i budoucí stav životního prostředí.
V novém roce můžeme tedy směle začít
pracovat ve městě Zlíně také podle tohoto
materiálu. Přejme si být i v oblasti EVVO
lidmi, kteří jednají moudře. Dokument je
vyvěšen
na
webových
stránkách
www.mestozlin.cz, odkaz - životní prostředí - EVVO - koncepce EVVO.

ta. Neznamená to, že by zvířata a rostliny neměly svá práva, nýbrž to, že v centru pozornosti bude vždy hodnocení z hlediska člověka.Tento postoj odráží jednak mou vlastní
etickou koncepci - a v tomto ohledu se mnou
čtenář přirozeně nemusí souhlasit - a jednak
obecně realistické pojetí světa: Lidé na rozdíl
od tučňáků a borovic mohou diskutovat
a účastnit se rozhodovacích procesů.
Máme- li zhodnotit nějaký projekt, bude jeho osud záležet na hodnocení lidí. A i když
někteří z těchto lidí budou rozhodně klást zvířata a rostliny velmi vysoko, tyto rostliny
a zvířata nemohou nikdy získat ve větší míře
vlastní práva. Je to přirozeně přístup, který
se může zdát jako sobecké nadržování člověku. Je to však ten nejrealističtější popis současné podoby procesu rozhodování...
Je důležité upozornit, že postoj, v jehož
středu stojí člověk, automaticky neznamená,
že budeme zanedbávat či vylučovat jiné formy života. Člověk je tak široce a neodmyslitelně závislý na jiných životních formách, že
ty se už jen kvůli tomu budou těšit jeho
ochraně. Člověk často fakticky sdílí společné
zájmy s rostlinami a živočichy, například
v touze po čistším ovzduší. Je však také jasné, že je často nutné volit mezi tím, co je dobré pro zvířata a rostliny. Kdybychom se rozhodli ponechat lesy bez zásahu, bylo by to
k velkému prospěchu řady živočichů, pro člověka by to však znamenalo ztrátu příležitosti pěstovat užitkové stromy a plodiny. Zda si
vybereme nedotčený prales nebo obdělávané
pole, bude záležet na člověku a na tom, zda
v dané situaci dá přednost spíše potravinám
nebo nenarušené přírodě."
(Skeptický ekolog - Jaký je skutečný stav
světa?, str. 33; v českém jazyce vydalo roku
2006 nakladatelství Dokořán, s. r. o., Borovská 40, Praha 5)
Ing. Dagmar Šimková,
OŽPaZ

Od prosince minulého roku začala po
základních a středních školách Zlínského
kraje putovat výstava fotografií, představující seriál sedmi závodů sjezdu horských kol WBC 2008 (Wood Bikerally
Championship). Cílem je představit žákům koncepci WBC a zapojit je do utváření tohoto adrenalinového sportu - aktivní
účastí na organizaci následující sezony
cyklistických závodů. WBC je doménou
mladistvých sportovců, proto se organizátoři rozhodli oslovit právě žáky základních a středních škol.
WBC je název občanského sdružení, které
pořádá stejnojmenný seriál asi sedmi závodů
sjezdu horských kol. Jednotlivé závody WBC
se jedou od května do listopadu v regionu
Zlínského kraje a od letošního roku byla zahájena spolupráce i se Slovenskem. Po vzoru
automobilové soutěže rallye se závodníkům
tohoto adrenalinového sportu sčítají časy
z více jízd na několika tratích, v tzv. rychlostních zkouškách. Vyhrává tedy ten, kdo
má nejmenší celkový časový součet. Účastník WBC aktivně stráví maximum času na
členitých a rozmanitých tratích během jednoho závodu. O vítězi nerozhoduje jedna jízda, ale celkový výkon až do poslední jízdy.
Tento systém přináší více napětí i pro fanoušky. Díky nízkému startovnému a minimalizování nákladů se tento sport zpřístupňuje pro všechny zájemce. Tratě jsou
uzpůsobeny pro mladší nebo začínající závodníky, takže seriál WBC je možno vnímat
jako líheň talentů, kteří pak reprezentují na
mistrovstvích v Česku i v Evropě.
Výstava prostřednictvím těch nejzajímavějších fotografií znázorňuje základní rysy
WBC, a to jsou kola, adrenalin, příroda, přátelství a zábava od začátku až do konce.
Termíny výstavy: 2. 2. ZŠ Želechovice,
vernisáž v 9.20 hod., 9. 2. ZŠ Štípa, vernisáž
v 9.15 hod., 16. 2. ZŠ Malenovice, vernisáž
v 9.40 hod., 23. 2. SŠ Podnikatelská, vernisáž v 10.40 hod.
Zájemci o umístění této netradiční výstavy velkoformátových fotografií ve
svém prostoru mohou kontaktovat organizátory na www.wbcrally.com

SBĚR BIOODPADU SE ROZŠÍŘÍ NA ZÁLEŠNOU

Na snímku závodník ve sjezdu horských kol
Michal Červenka.

Po úspěšné realizaci Pilotního
projektu sběru
bioodpadu
na
Podvesné v roce
2008 připravuje
letos Odbor životního
prostředí
a
zemědělství
Magistrátu města Zlína ve spolupráci
s Technickými službami Zlín rozšíření
třídění bioodpadu o novou lokalitu Zálešná.
Podle plánu odpadového hospodářství byla z rozpočtu města vyčleněna částka na nákup sběrných nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) typu
Compostainer, které budou zdarma rozvezeny do domácností na Zálešné. Tak jako na
Podvesné se bude jednat o malou 10lit. nádobu na kuchyňský odpad (odřezky a slupky z ovoce a zeleniny, tuhé zbytky jídel)
a velkou 240lit. nádobu, do které budou
moci občané odkládat také biologický odpad
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Dodáváme pár slov od dánského ekologa
B. Lomborga
"To, že budu měřit význam problémů na
základě počítání ztracených lidských životů,
zdůrazňuje ústřední předpoklad mé argumentace:
že potřeby a touhy lidského rodu jsou úhelným kamenem na jeho hodnocení stavu svě-

ze svých zahrádek (např. posečenou trávu,
listí nebo ořezy stromů a keřů). Samotný
svoz bude zahájen v měsíci dubnu. Nádoby
na bioodpad budou sváženy jedenkrát za
čtrnáct dní střídavě se svozem směsného komunálního odpadu. Takto nastavený režim
bude pokračovat až do konce října a v měsících listopadu a prosinci pak bude bioodpad
svezen jedenkrát měsíčně. Koncem roku
2009 bude celý projekt vyhodnocen.
Občané Zálešné budou o projektu sběru
bioodpadu v průběhu roku informováni prostřednictvím Magazínu Zlín, informačních
letáčků nebo formou veřejného setkání.
První setkání se uskuteční 23. února
2009 v 17.00 hodin v jídelně základní
školy Komenského I., Havlíčkovo nábřeží
3114, Zlín. Zde budou občané seznámeni
s termínem rozvozu nádob, jak správně
třídit bioodpad a kdy a jak bude probíhat
svoz.
Odbor
životního prostředí a zemědělství MMZ

CHYTŘE NA ENERGII
s podporou EU
www.chytraenergie.cz
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.

Kombinovaný solární systém pro ohřev vody a dotápění domu
Nejobvyklejším využitím solárního systému u dříve postavených
domů je ohřev teplé vody, kde lze
dosáhnout až 70 % úspor plynu,
elektřiny či jiného energetického
zdroje používaného k tomuto účelu. Zároveň odpadá absurdní situace, kdy i za horkých letních dnů
musí běžet elektrický či plynový
bojler, aby měla rodina teplou vodu ke sprchování či mytí nádobí.
Novostavby, které mají velmi nízké tepelné ztráty, se již standardně
vybavují tzv. kombinovanými solárními systémy. Ty jsou zhruba
o čtvrtinu dražší ve srovnání se
systémy sloužícími pouze pro
ohřev vody. Zato však poté, co
ohřejí vodu v domácích rozvodech
na žádanou teplotu, dokáží přebytku tepla vyrobeného solárními kolektory využít k dotápění domu.
Měření získaná v rámci projektu
Energy in Minds! ukazují, že kombinované systémy se vyplatí
i u kvalitně vyprojektovaných starších budov či domů, které byly dodatečně zatepleny.
Příkladem je kombinovaný solární systém, instalovaný na rodinném domě manželů Mašláňových
v Loukách. Na otázku, proč se rozhodli pro tento dražší systém, odpovídá pan Martin Mašláň:
"Vycházeli jsme z technicko-ekonomické studie, zpracované v rámci
projektu. Původní plynový kotel byl
na konci své životnosti a studie ukázala, že jeho náhradou za moderní
kondenzační kotel propojený s kombinovaným solárním systémem můžeme ušetřit až 82 % nákladů na
ohřev teplé vody a 27 % nákladů na
vytápění. To byly dostatečně silné argumenty. Prostá ekonomická návratnost systému za předpokladu současných cen energetických vstupů
vycházela podle studie na 23 let, se
započítáním dotace ze Státního fondu
životního prostředí zhruba na 18 let.
Přitom je nám všem jasné, že ceny
energií porostou, takže zařízení se ve
skutečnosti zaplatí mnohem dříve."

Systém pracuje se dvěma základními zdroji energie: slunečním zářením, přeměňovaným v teplo čtveřicí solárních kolektorů o celkové
ploše 9,3 m 2 a uchovávaném v solárním zásobníku o objemu 750 l.
Druhým zdrojem je zemní plyn,
který prostřednictvím kondenzačního kotle pokrývá tepelnou potřebu domu hlavně v zimě a při dlouhých obdobích s nedostatkem
slunečního svitu. Dle zkušeností
p. Mašláně stačilo slunce k plnému pokrytí tepelných potřeb domu
od května (kdy byl systém uveden
do provozu) až do začátku září.
V dalších měsících podzimu byla
spotřeba plynu také minimální,
což se ihned projevilo v podstatně
snížené částce ve vyúčtování za
plyn oproti předcházejícím letům.
Úspora ve druhé polovině roku
2008 činila přibližně 5000 Kč.
Součástí systému je také kvalitní
ekvitermní regulace, založená na
měření venkovní teploty. Kromě toho jsou všechny radiátory na jižní
straně domu osazeny termostatickými ventily. Topný systém pak dí-

ky regulaci výkonu pouští do topného okruhu radiátorů jen vodu
takové teploty, která je potřeba
k udržení požadované teploty
v místnostech.
"Radiátory stále více či méně hřejí, což přináší pocit tepelné pohody.
Ten je podstatně lepší, než jsme
měli dříve, kdy byl standardní plynový kotel řízen pokojovým termostatem a radiátory byly buď horké, nebo studené," dodává pan
Mašláň.
Na otázku, jak byli spokojeni
s dodavatelem zařízení, je už kritičtější.
"Kdybychom zakázku opakovaně
neurgovali, začala by realizace ne
s týdenním zpožděním, ale asi ještě
mnohem později. Také seřízení
systému a odstraňování drobných
závad (např. zavzdušňování) trvalo
neúměrně dlouho. Mám-li poradit
ostatním: nedopřejte dodavateli ani
chvíli klidu, dokud není vše v pořádku. Neustálé telefonování a mailování není příjemné a bere čas, je
to ale nejúčinnější možnost, kterou
jako zákazník máte."
-lf-

Dům manželů Mašláňových v Loukách s kolektory na střeše.
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ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ•ŠKOLST VÍ VE ZLÍNĚ
MŠ ZLÍN, SLÍNOVÁ 4225
CHARAKTERISTIKA
A HISTORIE ŠKOLY
Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, leží v okrajové čtvrti města Zlína Obeciny.
MŠ je v dosahu městské hromadné dopravy. V blízkosti školy je les, pole, řeka,
čtvrť je bohatá na zeleň. Na zahradě
školy má každá třída své pískoviště
a travnatou hrací plochu. V současné
době je aktuální obnova pískovišť a doplnění školní zahrady novými hracími
prvky.
Budova byla postavena a otevřena
v roce1976 jako mateřská škola města
Zlína.
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
U NÁS VE ŠKOLCE JE PRIMA
V rámci každodenní výchovné práce
s dětmi probíhá ve třídě nejstarších dětí
výuka anglického jazyka.
Název Školního vzdělávacího programu "Jaro, léto, podzim, zima u nás ve
školce je prima" vyjadřuje snahu - prostřednictvím radostných zážitků a společnou činností dětem přibližovat zákonitosti života. Také je snahou vést děti
ke slušnému a ohleduplnému chování,
neboť slušnost a mezilidské vztahy vůbec cítíme všichni jako velký nedostatek
dnešní doby.
AKCE I PRO RODIČE
Velký význam pracovníci v MŠ vidí ve
spolupráci s rodinou. Snaží se nejrůznějšími akcemi během školního roku
zapojit do společné činnosti rodiče s dětmi - společné tematické pracovní dílny,
společné táboráky na školní zahradě
apod.
Pro děti z MŠ a jejich rodiče chtějí
v MŠ vytvořit školu nejen jako zdroj získávání poznatků, ale zejména jako místo klidu a pohody. Velký důraz je kladen
na adaptační fázi nových dětí.
DALŠÍ AKTIVITY
• Výuka anglického jazyka (bezplatná,
provádějí třídní učitelky v předškolní
třídě podle vlastní zpracované koncepce,
která je začleněna do ŠVP a TVP).
• Logopedická péče pod vedením odborné asistentky.
• Předplavecká výuka - ve spolupráci
se sdružením Delfín.
• Preventivní stomatologický program
(preventivní prohlídky 2x ročně), v MŠ
se provádí každodenní čištění zubů po
obědě.
• Výuka stolního tenisu - výuka probíhá ve sportovní hale, oddílu stolního
tenisu, pod vedením odborného trenéra.
• Spolupráce se ZŠ Dřevnická a ZUŠ
Štefánikova při péči o talentované děti.
• Výuka základů práce na počítači
(provádí se v předškolní třídě).
• Návštěva kulturních akcí.
Kontakt:
Marie Maulová, ředitelka,
MŠ Zlín, Slínová 4225,
tel.: 577 430 958, 721 510 249
www.msslinova.estranky.cz
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Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224
Motto mateřské školy:
Jsme tu pro druhé lidi, především pro
ty, na jejichž úsměvu a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí.
A. Einstein

vé výstavy. Děti připravují vystoupení
na vítání občánků na zlínské radnici
a účastní se akcí Zlínský škrpálek, Den
země, Festival filmů pro děti a mládež,
apod.

ZÁZEMÍ ŠKOLY S BAZÉNEM
Zaměstnanci mateřské školy na
Santražinách se snaží beze zbytku naplnit výše uvedené motto. Personál v počtu
15 lidí se stará o 112 dětí. Dokáží téměř
vždy uspokojit přání a potřeby svých svěřenců. Provoz začíná v 6.00 hodin a končí v 16.30 hodin.
Mateřská škola má 4 oddělení. Třídy
jsou prosluněné s výhledem do zahrady,
která je rozdělená do jednotlivých částí,
aby se každé oddělení mohlo věnovat
svým zábavám a činnostem. Zároveň je
umožněno společné hraní se všemi věkovými skupinami.
Mateřská škola má svůj venkovní vyhřívaný bazén, který je využíván od teplých květnových dnů až do srpna. Celý
prostor zahrady je koncipován tak, že
slouží zároveň jako velké dopravní hřiště
pro děti. Radostnou náladu po celý den
přináší svými kreativními nápady osmičlenný kolektiv zkušených učitelek.

POŘÁDÁME DRAKIÁDU, AKADEMII,
KARNEVAL...
V MŠ se slaví nástup podzimu
Drakiádou, která je ukončena honbou za
pokladem na kopci Burešov. Potom přijde do MŠ Mikuláš se spoustou balíčků
pro každého. Příchod Vánoc je již tradičně ve znamení slavnostní akademie pro
rodiče a děti. Na jaře se děti společně
s rodiči těší na práci v jarních pracovních
dílnách. Jarní měsíce jsou příležitostí pro
uspořádání dopravního dopoledne na zahradě školy s městskou policií. Policie
každoročně zajišťuje i ukázku cvičení policejních psů. Den dětí je slaven na nádvoří mateřské školy velkým školním
karnevalem s diskotékou.
Závěr školního roku je ukončen velkou
akademií dětí a rodičů. Odcházející děti
jsou ve slavnostních talárech promováni
na absolventa mateřské školy Santražiny. Rozloučení je korunováno společnou akcí rodičů, dětí a celého personálu
sportovním odpolednem a táborákem.

STARÁME SE O ZDRAVÍ DĚTÍ
Součástí mateřské školy je sauna, která je hojně využívána v době chladných
podzimních a zimních měsíců. Saunováním se pomáhá předcházet zvýšené
nemocnosti dětí. V jarních měsících,
ještě dřív, než se děti vydají na ozdravný týdenní pobyt na horskou chatu
Slovan na Tesáku, absolvují plavecký
kurz v zimních lázních a pobyt v solné
jeskyni.
VÍTÁME OBČÁNKY A CHODÍME
ZA KULTUROU
Vzhledem k tomu, že se mateřská škola nachází v samotném centru města
Zlína, je využívána možnost navštěvovat
s dětmi kulturní a společenské akce.
Jsou to kina, koncerty, divadla či zajíma-

FLÉTNA, PC I ANGLIČTINA
Mateřská škola poskytuje zázemí
pro celoroční praxi žákyním ze SSŠPgS
F. Gahury, SPGŠ Kroměříž a UP Olomouc. Dále MŠ spolupracuje se 4. ZŠ
a ZUŠ Morava.
Spokojenost rodičů je znát množstvím
sponzorských darů. Každá třída je vybavena výpočetní technikou. Děti jsou seznamovány s prací na PC, hrou na flétnu
a základy angličtiny.
Děti svoji školku milují, rády se tam
vracejí a chlubí se úspěchy ve škole.
Kontakt:
Bc. Eva Ledvinová, ředitelka,
MŠ Zlín, Santražiny 4224,
tel.: 577 430 301

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
M I M O Z A a z l a t o ž l u t á P r o v e n c e
První výstava česko-francouzského projektu ARBRES A AIMER se uskuteční od
února do dubna 2009 v Muzeu jihovýchodní
Moravy se sídlem v zámku ve Zlíně.
Autorka výstavy, Mgr. Daniela Foltýnová,
zlínská rodačka a výtvarnice žijící v jižní
Francii, se již několik let věnuje výtvarnému hledání a ztvárnění zimního symbolu
Azurového pobřeží, mimoze.
Mimoza jako strom a keř z rodu acacia je
v České republice málo známá. Jako botanický druh pocházející z Austrálie se dostala do Evropy teprve na začátku 19. století,
a to nejdříve do Anglie. Od roku 1870 se pak
ujala na francouzském jihu Azurového pobřeží, v pohoří Esterel.
Autorčiny velkoformátové koláže jsou
syntézou grafických linií, které mají původ
přímo v plenéru a fotografických záznamech přírody a okolního světa. Díla jsou

dotvářena přírodninami a dalšími materiály, jako například hedvábím nebo hlubotiskovou grafikou.Trpělivým hledáním a stříháním je dosaženo nových kompozic. Něžné
kouzlo kvetoucích mimoz je často přetaveno ve zlatavou barvu na hedvábném podkladu. Magické vzory, připomínajícící mandaly, se soustřeďují na prazáklad středu
a kruhu.
Expozice ve Zlíně bude doplněna výtvarnými dílnami pro děti a seniory.
Pro realizaci česko-francouzské publikace
o celém projektu ARBRES A AIMER autorka
využije zlínských výtvarných dílen ke zhotovení fotografického dokumentu o možnostech pedagogické a výtvarné práce s tímto
přírodním materiálem.
Více informací na e-mailu daniela.foltynova@ seznam.cz
-red-

Zápis do Základní školy speciální Zlín - Lazy
Základní škola speciální ve Zlíně na Lazech
vzdělává děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Poskytuje žákům
ucelenou nabídku vzdělávání, výchovy a poradenství. Snížený počet žáků ve třídách nabízí
maximální, individuální přístup učitele - speciálního pedagoga. V některých třídách se věnuje žákům společně s učitelem i asistentka pedagoga.
Součástí školy je:
- Přípravný stupeň - pro děti od 5 do 8 let
- Základní škola speciální - pro děti od 8 let
- Praktická škola jednoletá - střední škola
- Školní jídelna
- Školní družina

- Dětský domov
- Internát - pro děti ze vzdálenějšího okolí
- Speciálně pedagogické centrum
Zápis dětí s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením do přípravného
stupně a 1. ročníku základní školy speciální
proběhne ve čtvrtek 12. 2. od 9.00 do 16.00
hod. v budově Dětského domova, Základní
školy speciální a Praktické školy ve Zlíně, Lazy
3695.
Kontakt:
tel.: 577 210 472,
e-mail:pslazy@zlinedu.cz,
www.ddspecskolyzlin.cz
Mgr. Jana Gavendová, ředitelka

ZA ZNALOST REGIONU OCENĚNÍ
Zlínská studentka Gymnázia T. G. Masaryka ve Zlíně Sandra Schlimbachová získala ocenění za výborné znalosti zlínského
regionu. V soutěži o královnu regionů České
a Slovenské republiky REGION REGINA
2009 se umístila na druhém místě.
Adeptky na tento titul musely ve čtyřech disciplínách prokázat dobrou znalost svého regionu, zvýraznit jeho historii, kulturní tradice, tu-

ristické zajímavosti, přírodní krásy a podobně.
Velkou roli při hodnocení soutěžících hrála jejich pohotovost, vlastní projev a osobní šarm.
Slavnostní dekorování a předávání cen se
uskutečnilo ve čtvrtek 15. ledna na 18. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour v Brně, kterého se zúčastnila také primátorka města Zlína Irena
Ondrová.

Zlínská škola obnovila mezinárodní titul Ekoškola
Základní škola Zlín Nová cesta ve Štípě
obnovila i na následující dva roky
Mezinárodní titul Ekoškola. V rámci hodnocení získala 84 bodů z maximálních 106. Pro
získání titulu Ekoškola byla minimální hranice 63 bodů.
Hodnocení se týkalo široké škály aktivit
školy, včetně systému třídění odpadu ve
škole. "Žáci vyrobili na separovaný sběr originální koše," ocenili auditoři.
Body získala škola také za zpracovaný
energetický audit, za kroky a investice,
které město Zlín provádí ke snížení energetické náročnosti objektu. "Škola je vytápěna plynovými kotli, má vyměněná okna
a instalovánu energetickou regulaci vytápění. Na jaře 2009 proběhne zateplení obvodového pláště budovy," uvádí zpráva
o auditu.
Plusové body získala škola také za to, že
se snaží šetřit vodou, že má na toaletách

úsporné splachování, a že k zalévání zahrady používá vodu ze studny.
Škola se nachází na velkém pozemku
v krásném prostředí. "Většina pozemku je
přístupná i mimo vyučování," uvádí závěrečná zpráva.
Auditoři vyzdvihli přívětivý dojem, kterým
působí škola na žáky i návštěvníky.
Originální součástí vnitřních prostor jsou
terária a akvária na chodbách školy. Ve
svém hodnocení ocenili také skutečnost, že
se škola dlouhodobě zaměřuje na ekologii
a že se aktivity školy prolínají s každodenním životem. "Tyto aktivity mají podporu vedení školy, ostatních učitelů, zřizovatele, rodičů i obyvatel obce," uvádí auditoři ve svých
závěrech.
Mezinárodní program Ekoškola koordinuje Sdružení TEREZA, v ČR má záštitu ministerstva životního prostředí a ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
-mm-

Drazí přátelé umělecké školy na
Jižních Svazích,
v nedávné době nás postihla velmi smutná událost. Opustil nás pan ředitel Vladimír
Sulovský, který byl nejen naším vzorem
a rádcem, ale také dobrým kamarádem.
Vladimíra Sulovského v našem kolektivu už
nikdo nenahradí, v srdcích svých kolegů
a žáků zůstane napořád a my na něho budeme vzpomínat s láskou a úctou.
Vladimír Sulovský, který naši školu před
20 lety založil, ji po celou dobu její dosavadní existence také vedl, a to s noblesou a radostí. Pracoval vždy s velkým a pro něho tak
charakteristickým nasazením a my chceme
v jeho práci stejným způsobem i nadále pokračovat.
Chtěla bych Vám jménem celého pedagogického sboru poděkovat za důstojnou atmosféru, kterou jste vytvořili na našem
"Vzpomínkovém koncertě" v kostele na
Jižních Svazích.
Z našich naplánovaných akcí se letos nebude konat pouze ples ZUŠ. Ostatní akce,
včetně březnového Výročního koncertu, budou probíhat beze změn.
Srdečně Vás proto zvu na naše koncerty,
prostřednictvím nichž hodláme i nadále podporovat kvalitní hudbu a především ty, kteří
ji u nás provozují - naše děti.
Michaela Češková, DiS.,
zástupkyně ředitele
a kolektiv pracovníků
ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

Studentka získala
CENU SIEMENS
Ing. Lucie Marcaníková z Centra polymerních materiálů (CPM) Fakulty technologické
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se
stala držitelkou prestižní Ceny Siemens.
Cenu, kterou každoročně uděluje společnost Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol ČR, získala za diplomovou práci s názvem Aircraft-Waste Based
Carbon Fibre Composites.
"Diplomová práce se zabývá přípravou kompozitních materiálů s recyklovanými uhlíkovými vlákny, která byla izolována z odpadu z leteckého průmyslu," představuje svůj výzkum
Ing. Marcaníková. "Vyřazováním starých letadel z letového parku vzniká velké množství
kompozitního odpadu, jehož dominantní součástí jsou uhlíková vlákna. Mým záměrem bylo uhlíková vlákna z odpadového materiálu získat pyrolýzou a následně použít při výrobě
nových materiálů. Nově připravené kompozity
vykazují takové vlastnosti, že mohou být použity pro přípravu náročných výrobků, jako jsou
počítače, mobilní telefony, sportovní zboží
apod.," uvádí dále Ing. Marcaníková. Aplikace
výzkumu v praxi tak přinese použitím recyklovaných uhlíkových vláken jednak finanční
úspory, jednak přispěje ke snížení množství
nevyužitého odpadu.
Ing. Marcaníková je absolventkou Fakulty
technologické UTB. Za svoji diplomovou práci,
kterou zpracovala pod vedením doc. Ing.
Bereniky Hausnerové, Ph.D. a kterou obhájila
v angličtině v létě loňského roku, již byla
oceněna i Cenou primátorky města Zlína.
V současné době pokračuje Ing. Marcaníková
v doktorském studiu v Centru polymerních
materiálů Fakulty technologické UTB.
Udělováním Ceny Siemens chtějí její organizátoři podpořit rozvoj českého vysokého školství, vědy a výzkumu. Studenti naší univerzity
získali již šest těchto cen, pět z nich za výzkum
v oblasti polymerních materiálů. Všichni dosavadní nositelé ceny dále působí na UTB.
Mgr. Jan Malý
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ZLÍNSKÝ HOKEJ SLAVÍ 80 LET!
NATRVALO V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI
Sezona 1980/1981 znamenala významný milník v historii zlínského hokeje, první mužstvo tehdejšího TJ
Gottwaldov se natrvalo usadilo v první
lize. Svou novodobou prvoligovou kariéru odstartoval klub 10. místem, kdy
o dva body uhájil prvoligovou příslušnost. V sezoně 1981/1982 byla liga
velmi vyrovnaná a týmy od 5. do 12.
místa dělilo pouhých osm bodů.
Gottwaldov skončil opět s rezervou
dvou bodů, tentokráte však na místě
devátém. Další sezona vypadala nadějněji, tým se umístil na sedmé příčce, když se z ligy poroučel slavný klub
SONP Kladno, o rok později měli však
hráči TJ velké štěstí, kdy získali stejný
počet bodů jako poslední Plzeň a od
sestupu je tak zachránilo více vítězství
a lepší skóre. Toto varování týmu stačilo a v ročníku 1984/1985 dosáhl
ještě lepšího umístění než v sezoně

Foto: archiv MMZ.

1967/68 a získal bronzové medaile za
třetí místo. Hned v následné sezoně se
borci TJ Gottwaldov probojovali do
premiérového play off ze šestého místa, narazili však na pozdějšího finalistu, Duklu Jihlava, a to byl tvrdý oříšek. Stejný osud je potkal i v dalším
roce, kdy narazili na budoucího mistra, Pardubice, a opět podlehli v nejmenším možném počtu zápasů. Sezony 1987/1988 a 1988/1989 si byly
v mnohém podobné, především v tom,
že se klub nedokázal probojovat mezi
osm nejlepších a skončil tak těsně
před branami play-off.
KONEC STARÉ ÉRY
Politické změny roku 1989 zasáhly
i do hokejových sfér a klubový název
TJ Gottwaldov se stal minulostí.
Mužstvo bojovalo v sezoně pod hlavičkou TJ Zlín a po základní části okupovalo šesté místo. V play off se mu
ovšem, jako již v posledních letech tradičně, nedařilo a opět si neporadilo
s pozdějším finalistou Trenčínem.
V následném roce se objevil tým SK
Zlín, aby do další sezony vstoupil klub
pod novým názvem AC ZPS Zlín. Do
play off se dostaly jen první čtyři cel-
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ky, a tak se Zlín musel spokojit se
sedmým místem. V sezoně 1992/1993
postupovalo do play off dvanáct celků
a týmu se poprvé podařilo přejít přes
první kolo. Klub se slavnou minulostí
Jihlava mu podlehl 2:3 na zápasy, ve
čtvrfinále se ale o vyřazení Zlína postarala pražská Sparta. Tento ročník
první ligy byl posledním, kdy mohly
české a moravské týmy změřit síly se
soupeři ze Slovenska. Rozdělení ČSFR
znamenalo i rozdělení hokejové soutěže. A do prvního ročníku české extraligy vstoupil zlínský hokej úspěšně
a základní část dokončil na čtvrtém
místě, v play off se však opět projevil
"sparťanský komplex" a tým z Holešovic ho vyprovodil.
DVAKRÁT FINÁLE SE VSETÍNEM
V sezoně 1994/1995 patřil Zlín mezi nejlepší týmy také, neboť dokázal po
základní části obhájit čtvrté místo
z předchozí sezony. A právě od dobrých výkonů ve
dlouhodobém měření sil se Zlínští odrazili k nejvyšším
metám.
Hokejisté z města
obuvi putovali zaslouženě až do finále. V něm se
potkali s rivalem
ze sousedního Vsetína a na světě bylo první valašské
finále. Berani nakonec soupeři podlehli 1:3 na zápasy. Po třech letech
úspěšného působení v samostatné
české extralize přišly na zlínský tým
dva špatné roky. Neúspěch v podobě
10. a 11. místa, který znamenal stop
v cestě do vyřazovacích bojů, byl velkým rozčarováním pro vedení klubu
a hlavně hořkým zklamáním pro fanoušky.
Odcházeli a přicházeli hráči, měnili
se trenéři a před sezonou 1998/1999
se o ambicích týmu s Beranem na prsou mluvilo spíše potichu. Na trenérském postu se objevila dvojice Zdeněk
Venera, Antonín Stavjaňa. Na domácím ledě tým neprohrál rekordních 24
utkání v řadě a zapsal se tak výrazným písmem do hokejových statistik.
Zlín v play off vyřadil Pardubice,
Třinec a dostal se podruhé v české extralize do finále a opět proti Vsetínu.
Ve druhém valašském finále se radoval opět Vsetín, nicméně Berani se těšili z druhého extraligového stříbra.
Zlín vypadl v následné sezoně po druhém místě v základní části ve čtvrtfinále s Litvínovem a rok poté se utkal
se Vsetínem již v prvním kole. Ani na
třetí pokus však Valachy neporazil.
Třetí medailová sezona přišla v ročníku 2001/2002, když po druhém místě

- pokračování

v základní části Berani v play off vyřadili v sedmém zápase Znojmo. V semifinále nestačili na Vítkovice, nicméně
třetí místo a bronzové medaile se řadily k dalším úspěchům hokejového
klubu.
V roce 2002 došlo ke změně v pozici
generálního partnera sponzora a názvu klubu. Do zlínského hokeje vstoupila potravinářská firma Hamé, a.s.
Nový generální sponzor poskytl záruku pětileté ekonomické jistoty. Zlín
vstoupil do sezony s vysokými ambicemi, nicméně mužstvo se potácelo v závěru tabulky a nakonec obsadilo až
předposlední příčku. Nepodařilo se zacelit odchod Petra Čajánka, přišla zranění klíčových hráčů a mužstvo se již
nedostalo do tempa.
VÝSTUP NA HOKEJOVÝ OLYMP
Sezona 2003/2004 se naždy zapsala zlatým písmem do historie ledního
hokeje ve Zlíně. Přišel nový trenér
Ernest Bokroš, mužstvo se vhodně posílilo. Medvědi podávali v základní
části velmi dobré výkony a po dvaapadesáti kolech obsadili druhou příčku.
Mužstvu se vyhýbala výraznější krize
a zranění, trenéři sázeli na nejvyrovnanější brankářskou dvojici v extralize Igor Murín a Martin Altrichter. Životní formu měly opory mužstva,
obránce Martin Hamrlík, nejlepší kanonýr extraligy Jaroslav Balaštík
a centr Petr Leška. Herní pohoda a sebevědomí dávaly tušit mimořádný
úspěch a ten přišel. Čtvrtek 8. dubna
2004 se navždy zapíše do mysli všech
hokejových fandů. Vítězné finále nad
úřadujícím mistrem. Medvědi pod
Bokrošovým vedením vyřadili v play
off Třinec, Plzeň a ve finále vyprovodili pražskou Slavii 4:1 na zápasy. Žluté
mistrovské opojení propuklo naplno!
Zlínský hokej si výbornou formu potvrdil i v sezoně 2004/2005, kdy se po
českých kluzištích proháněla v době
výluky NHL řada zvučných hráčů. Ve
Zlíně hráli Petr Čajánek, Roman
Hamrlík a Martin Erat. Následoval
opět postup do finále přes Litvínov
a Vítkovice. Ve finále však Bokrošova
družina nestačila na Pardubice.
Medvědi hráli následující dva roky
opět vyřazovací zápas play off, ale vždy
ztroskotali na Spartě. V květnu 2007
došlo opět ke změně generálního partnera, medvěd byl opět vyměněn beranem a opakovala se rovněž historie.
Zlín se trápil v extraligovém podpalubí
a konečné třinácté místo bylo zopakováním nejhoršího umístění. Před letošní sezonou se do Zlína vrátil úspěšný trenér Zdeněk Venera a zlínský
hokej opět míří pomalu vzhůru. V historii české extraligy patří k předním
celkům s bilancí jednoho prvního místa, třikrát získal stříbro a jednou
bronz.
Roman ORDELT,
tiskový mluvčí RI OKNA ZLÍN

DŮCHODCI - SENIOŘI, OBČANÉ
S E Z D R AVOT N Í M P O S T I Ž E N Í M
statutární město Zlín pro Vás provozuje

JÍDELNU PRO DŮCHODCE
KDE?
Zlín - Podhoří, Sv. Čecha 516
(objekt Mateřské školy a Domu seniorů a občanů se zdravotním postižením)

KDY?
Pondělí až pátek v době 10.30 hod. - 12.30 hod.

ZA KOLIK?
41 Kč běžné menu
47 Kč diabetické menu

PRODEJ STRAVENEK
Každý čtvrtek v době od 10.30 hod do 12.30 hod

JAKÉ VÝHODY?
• Příjemné domácí prostředí s ochotnou obsluhou
• Denně čerstvá strava připravovaná s použitím moderní technologie
• Možnost zakoupení libovolného počtu stravenek bez časového
omezení
• Cena stravenky včetně nápoje
• Výhodné spojení MHD č. 4, výstup zastávka Sv. Čecha
nebo MHD č. 1, 2, 6, 10, 11, výstup zastávka Podhoří - sídliště
• Bezbariérový přístup

MÁTE MÁLO INFORMACÍ?
• volejte telefon č. 577 431 175, p. M. Vráblíková
nebo č. 577 630 804, p. B. Křížová
Přijďte, ochutnejte, přesvědčte se sami !
PROVOZ JÍDELNY PRO VÁS ZAJIŠŤUJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MAGISTRÁTU MĚSTA ZLÍNA.

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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ NA POZICI:

Odborný pracovník
v oblasti patentového práva

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

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

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

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

POŽADUJEME
➢ SŠ/VŠ vzdělání
➢ Znalost anglického jazyka slovem
i písmem
➢ Praxi v oblasti patentového práva
minimálně 2 roky
➢ Znalost práce na PC (MS Office)
➢ Výborné komunikační a argumentační
schopnosti
NABÍZÍME
➢ Místo výkonu práce Zlín
➢ Flexibilní pracovní dobu
➢ Možnost nástupu ihned
KO N TA K T:
Tel.: 774 448 193 • e-mail: prace@dekra-prace.cz

SPORT V ÚNORU
AEROBIK
AEROBIK JANA-BODY AND MIND
Cvičební programy silového, strečinkového a balančního charakteru
s úžasnými účinky pro tělo a duši.
Po, st - hodiny pilates, těl. Štefánikova, bývalá 1. ZŠ, 19.45-20.45 h, út
- cvičení na velkých míčích , malá těl. Křiby, JS,17.30-18.30 h , čt - cvičení na velkých míčích, malá těl. Křiby, JS,18.00-19.00 h.
Kontakt: tel.: 776 184 959
AEROBIK KLUB ZLÍN
Benešovo nábř. 1739, tel.: 577 432 079, 608 751 612
e-mail: Stefl.charlie@tiscali.cz, Zlín
V lednu probíhá zápis do pohybových kurzů na druhé pololetí školního
roku 2008/2009
aerobik - základy 8-10, 11-13, 14-16 let
hip hop - začátečníci i pokročilí ve věkových kategoriích 10-13, 12-14,
14-16 a 16-18 let
Přihlášky a informace denně 8-12 a 15-20 hod.
28. 2. - 9.30 -11.00 hod. Power yoga - pozdrav slunci, jeho varianty,
meditace, řízená relaxace
Vydáváme přihlášky do nových kurzů PILATESU

HOKEJ
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
11. 2. Zlín - Třinec
15. 2. Zlín - Pardubice
19. 2. Zlín - Sparta (zač. 17.30 hod.)
www.hokej.zlin.cz

BRUSLENÍ
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI V PSG ARÉNĚ
Středa 17.30 - 19.00 hod.
Sobota 17.00 - 18.30 hod.
Neděle 17.00 - 18.30 hod.
V případě utkání ELH změna!
Kontakt: PSG aréna, tel.: 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz.
Vstupné 40 Kč
ŠKOLA BRUSLENÍ
Zveme chlapce předškolního věku a první třídy do školy bruslení a přípravky. Naučíme tě bruslit - 4 tréninky na zkoušku zdarma.
Pravidelné tréninky v PSG aréně (2. ledové ploše).
Čtvrtek - přípravka 15.30 - 16.30 hod.,
škola bruslení 16.45 - 17.45 hod.
Sobota - přípravka 8.30 - 9.30 hod., škola bruslení 9.45 - 10.45 hod.
Neděle - škola bruslení 8.30 - 9.30 hod., přípravka 9.45 - 10.45 hod.
Kontakt: tomas.valasek@hokej.zlin.cz, tel. 608 500 208.

HÁZENÁ
7. 2. 14.15 - SCM HC Zlín/SCM SVŠ Plzeň, SH, 1. liga žen
8. 2. 16.00 - WHIL HC Zlín- Bratislava, SH, INTERLIGA ŽEN
14. 2. 14.00 - SCM HC Zlín-Liberec, SH, 1. liga žen
14. 2. 18.00- WHIL HC Zlín-Veselí, SH, INTERLIGA ŽEN

ŠACHY
7. 2. 10 hod. - Extraliga Zlín A-Turnov (Centroprojekt)
8. 2. 10 hod. - Extraliga Zlín A-Novoborsky (Centroprojekt)
21. 2. 10 hod. - Extraliga Zlín A-Mahrla Praha (Centroprojekt)
22. 2. 10 hod. - Extraliga Zlín A-Bohemians Praha (Centroprojekt)
22. 2. 9 hod. - 2. liga Zlín B-Poštorná (herna šachového klubu,
Kotěrova ulice)

BASKETBAL
6. 2.
19.00 hod. - Proton U22 Zlín - Bruntál, přebor střední Moravy mužů
7. 2.
15.00 hod. - Proton Zlín B - Jiskra Kyjov, OP II jižní Moravy mužů
17.00 hod. - Proton U22 Zlín - TJ Loko Břeclav, Livebox přebor jižní
Moravy mužů
8. 2.
9.30 hod. - Proton Zlín B - BK Vyškov, OP II jižní Moravy mužů
11.30 hod. - Proton U22 Zlín - Tesla Brno, Livebox přebor jižní Moravy
mužů
14. 2.
17.00 hod. - Proton Zlín - BA Sparta, I. liga mužů
15. 2.
11.00 hod. - Proton Zlín - KARA Trutnov, I. liga mužů
20. 2.
19.00 hod. - Proton U22 Zlín - TJ Postřelmov, přebor střední Moravy
mužů
21. 2.
12.00 hod. - Proton Zlín B - BK Uherský Brod B, OP II jižní Moravy mužů
14.30 hod. - Proton U14 Zlín - BBK Ives Brno, žákovská liga
17.00 hod. - Proton U22 Zlín - SK Žabovřesky B, Livebox přebor jižní
Moravy mužů
22. 2.
8.30 hod. - Proton U14 Zlín - BC Vysočina, žákovská liga
10.45 hod. - Proton Zlín B - SK Slavičín, OP II jižní Moravy mužů
12.45 hod. - Proton Zlín U 22 - Sokol Šlapanice, Livebox přebor jižní
Moravy mužů
28. 2.
14.30 hod. - Proton U16 Zlín - BA Sparta, extraliga kadetů
1. 3.
10.00 hod. - Proton U16 Zlín - USK Praha, extraliga kadetů
Utkání budou odehrána ve sportovní hale Zelené, Bartošova čtvrť.
Pro aktuální informace doporučujeme všem zájemcům a fanouškům sledovat internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. nástěnky u sportovní haly Zelené, kde naleznete více informací mj. i o utkáních mladších
kategorií či družstev hrajících nižší soutěže.
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TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám: St. Chadim ml. tel. 731 504 655,
St. Chadim st. tel. 606 507 871, J. Tomáš tel. 737 005 174.
Vycházky se konají za každého počasí.
NEDĚLE 1. 2. ZMOLY (347 m)
14 km, odjezd do Velkého Ořechova z AN ve Zlíně v 9.15 hod., vede
St. Chadim ml.
STŘEDA 4. 2. LUTONINA
8 km, odjezd vlakem z Příluku v 8.24 hod., jízdenka do Vizovic zpáteční, vede St. Chadim st.
NEDĚLE 8. 2. VALENTÝNSKÝ VÝŠLAP
10. ročník turistické akce, nejen pro zamilované, se tentokrát uskuteční v prostoru přírodního parku Želechovické Paseky. Délka trasy
je 11 km a povede z konečné zastávky MHD v Jaroslavicích - točna
- sraz v 8.40 hodin, vede J. Tomáš.
STŘEDA 11. 2. CHODÍME PO ZLÍNĚ
7 km, sraz na zastávce MHD Slovenská (Evangelický kostel) v 8.00
hod., civilní oblečení - ne na vycházku terénem, vede St. Chadim st.
14. 2. - 15. 2.
PŘÍRODNÍ PARK ORLICE, TŘEBECHOVICKÝ BETLÉM
dvoudenní vlakový zájezd s využitím jízdenky SONE+
Odjezd z ČD Otrokovice v 4.50 hod., nocleh s polopenzí je zajištěn ve
městě Týniště nad Orlicí asi za 300 Kč, vede St. Chadim ml. Zájemci
hlaste se na telefon 731 504 655 do 6. 2. 09.
STŘEDA 18. 2. LÍPA
8 km, sraz na zastávce MHD č. 12 Želechovice náměstí v 8.45 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 21. 2. TERMÁLY SENEC
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, cena 300 Kč, vede
St. Chadim ml.
SOBOTA 21. 2.
POCHOD DLOUHÉHO, ŠIROKÉHO A BYSTROZRAKÉHO
5, 10, 30 a 50 km v okolí Bučovic i v Ždánickém lese, odjezd vlakem
do Bučovic přes MP, Bzenec z Otrokovic v 6.13 hod., vedoucí
J. Tomáš.
NEDĚLE 22. 2. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ...
CHLUMSKÝ A HOSTIŠOVSKÝ
12 km, sraz v 8.15 hod. u zastávky ČD Zlín-Louky, vede J. Tomáš.
STŘEDA 25. 2. PADĚLKA
8 km, odjezd do Velíkové MHD č. 36 z podchodu u Svitu v 8.08 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 28. 2.
VÝROČNÍ KONFERENCE KČT OBLASTI VALAŠSKO-CHŘIBY
Tradiční výroční sněmování turistů Zlínského kraje se uskuteční
v Kroměříži
Změna programu vyhrazena.

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
6.00–21.00
sobota
9.00–20.00
neděle
9.00–20.00
PO-PÁ
6.45- 7.30 pro veřejnost jen 1 dráha na 50m bazénu
PO
6.00- 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
ÚT-PÁ
6.45- 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na 25m bazénu
Otevření 50m bazénu - výjimky:
PO 2. 2. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
14.00–20.00
úterý
14.00–16.30/18.00–20.00
středa
zavřeno
čtvrtek
11.15–13.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek
13.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
Otevření dětského bazénu - výjimky:
PO 2. 2. otevřeno 17.00–20.00
25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00– 8.15
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 - pátek
6.00– 6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota
10.00–19.00
neděle
9.00–19.00
Otevření 25m bazénu - výjimky:
PO 2. 2.
zavřeno
SO 14. 2. otevřeno 13.00–19.00
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.

PILATES
Přijímáme přihlášky do kurzu PILATES pro začátečníky.
Kontakt: www.hurarova.tym.cz, tel. 603 581 448, hurarova@volny.cz
LADY FIT PROGRAM
Chcete se zbavit tukových zásob nebo zapracovat na své kondici, či zdokonalit své svalstvo a zabojovat třeba proti bolavým zádům? Nebo si jenom zpříjemnit svůj volný čas a pozitivně se naladit při pohybu?
Neváhejte a zkuste náš "Lady fit program".
Kontakt: tel. 721 760 136 nebo lépe na rytmik@aerobic-zlin.cz.
CVIČENÍ PRO VÁS
Aerobik, posilování, Bosu, Powerjóga, Fitball, Indoor Cycling a další formy aerobního a zdravotního cvičení pro každého, pod odborným vedením.
Kontakt: tel. 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz, Aerobik studio D, Pasecká ulice, Zlín
AEROBIK PRO DĚTI OD 4 DO 5 LET
Přípravka sportovního aerobiku SK Rytmik Zlín zahrnuje všeobecnou
pohybovou průpravu, která je vhodná pro tuto věkovou kategorii. Důraz
je kladen na zdravý pohyb, všestrannost a aerobikovou abecedu. Cvičení
probíhá v Aerobik studiu D na Pasecké ul. ve Zlíně. Připravujeme souběžný cvičební program pro rodiče.
Kontakt: tel. 721 760 136 nebo rytmik@aerobic-zlin.cz
POWER JOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli. Vhodné pro začátečníky i mírně
pokročilé.
Neděle - 17.30 hod. - K2 Vršava (60 min.), středa 17.00 hod. - ZŠ Štípa
(60 min.), čtvrtek 18.30 hod.- Středisko kurzů Benešovo nábř. (75 min.)
Kontakt: tel. 605 527 605

JARNÍ PRÁZDNINY 2009
PRÁZDNINY V NĚMECKU
7. - 14. 3. Oberstdorf (Německo) - dětský lyžařský tábor - Yettiho polární expedice aneb báječný týden v Alpách (pro děti 6-17 let) a lyžařský pobyt pro rodiny s dětmi Báječný týden v Alpách
Kontakt: www.idomino.eu
NA LYŽÍCH A SNOWBOARDU
CK Sluníčko pořádá Jarní prázdniny na lyžích a snowboardu pro děti
6 - 18 let pod dohledem zkušených instruktorů.
Termín 8. - 14. 3. 2009 hotel Kahan Beskydy s tělocvičnou a krytým bazénem. Cena 3 150 Kč
Kontakt: 603 187 124, 603 552 628, 577 223 355, e-mail: ivakusbachova@seznam.cz, hunka@sport-servis.eu, www.slunicko.unas.cz
BODY CLUB
Body Club pořádá ve dnech 8. 3. - 14. 3. 2009 pro děti od 6 do 17 let dětskou zimní rekreaci s výukou lyžování a snowboardingu. Ubytování je zajištěno v komfortním hotelu PETR BEZRUČ v Beskydech přímo pod
Lysou Horou.Cena 3 250 Kč.
Kontakt: Agentura Body Club, Zálešná IV/2964, 760 01 Zlín,
www.bodyclub.cz, tel. 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.
KARAMELA
Jeseníky - dětský tábor a rodinný pobyt s výukou lyžování a programem
pro děti v termínu 8. 3. - 14. 3. V místě 15 sjezdovek, umělý sníh.
Hotelové ubytování. Doprava zájezdovým autobusem.
Beskydy - Maminčin relax - rekreační pobyt s programem pro děti.
Příměstský tábor s lyžováním na Trojáku.
Kontakt: Karamela, tel. 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info.

NÁBOR
HÁZENÁ
Nábor dětí od 1. do 6. třídy proběhne dne 25. 2. od 14.30 do 16.00 hodin ve Sportovní hale Novesta Zlín. HC JUNIOR ZLÍN paní Marta Slavíková, tel. 777 111 060
HANDBALL CLUB ZLÍN - ženská složka: Petr Habrovanský, tel. číslo
608 750 577, mužská složka: Oldřich Dvořák, tel. 777 734 886
WORLD ASSOCIATION OF KARATE JUTSU
Nábor nových členů: tělocvična ZŠ Křiby, býv. 18. ZŠ, J. Svahy, Zlín,
19. 2. v 17.30 h, tělocvična ZŠ Fryšták 20. 2. v 17.30 h.
Určeno dětem od 6 let, mládeži, dospělým, mužům i ženám.
Výcvik vede 1st Dan Karate Shotokan a 9th Dan Karate Jutsu Sensei
Karel Boršek.
Kontakt: www.karate-jutsu.wz.cz, tel. 603 282 086
TENŠIN DÓDŽÓ - BOJOVÁ UMĚNÍ
Nábor nových členů od února:
- obranné umění aikidó pro děti 4 - 6, 7 - 10 a od 11 let, mládež od
15 let a dospělé
- kendó, japonský šerm pro děti, mládež i dospělé
- tradiční disciplíny iaidó a džódó pro dospělé
Na první trénink potřebujete jen cvičební oděv (tepláky a tričko), dobrou
náladu a chuť učit se něco nového.
Kontakt: Zlín - Prštné, budova Pleca (1. patro), zastávka trolejbusu
Podhoří - sídliště, tel.: 608 953 743, www.tenshin.cz

Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením provozu.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
POZVÁNKA NA BĚŽECKÉ ZÁVODY
V sobotu 7. 2. v 10 hod. se uskuteční 17. ročník - Běhu Jižními Svahy.
Prezentace i start je na ul. Podlesí č. 4949, Zlín, 200 m nad konečnou zastávkou trolejbusu - Středová. Délka tratě je 6 km. Závod je zařazen
v termínové listině vytrvalců ČR. Běží se za každého počasí.
Kontakt:
Jiří Prokop, tel. byt: 577 439 646, tel. zam. 577 524 605,
e-mail: prokop.beh@seznam.cz

PLAVÁNÍ
Rodinné plavání pro rodiče s dětmi od 2 do10 let.
Rodinné plavání je nutné vzhledem k omezené kapacitě rodin objednat
předem. Bazén (5x10 m, hloubka 120 cm) se slanou vodou, zahřátý na
31 °C je s hračkami a pomůckami připravený pro děti.
Rodinné plavání probíhá od pátku do neděle. Cena je 60 Kč na osobu,
v ceně je 45minut. pobyt v bazéně a 60minut. pobyt na recepci s hracím
koutkem. Na tento program lze využít nabídky zdravotních pojišťoven
a zakoupit si permanentky.
Kontakt: Baby club NEKKY, Valachův žleb 5371, Zlín, tel. 736 520 494.

REFIMA s.r.o.
Zarámí 89
760 0 Zlín

577 018 365 kriby@refima.cz
775 305 212 www.refima.cz
606 716 327

Střední odborná škola ochrany a majetku s.r.o.
Zlín - Želechovice nad Dřevnicí
tel.: +420 603 482 549

KA
VIN
NO

Studijní obory:

e-mail: florkova@sosoom.cz

4leté denní studium

• 68-42-M/001 Ochrana osob a majetku

3leté nástavbové studium

• 68-42-L /501 Veřejně pořádková činnost
(distanční)

SOŠ ochrany osob a majetku je škola připravující žáky pro práci u policie a bezpečnostních služeb
nebo pro státní správu a samosprávu, soudy, advokáty, notáře, realitní kanceláře...

Kvalitní služby k lientům

Nové pásmo

úročení vkladů do 1,2 mil. Kč

- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 mil. Kč
odpovídající nové výši pojištění vkladů
- největší spořitelní družstvo,
bilanční suma 4 mld. Kč
- více než 6 300 klientů, přes
12 let kvalitních služeb klientům
- nové sazby – navýšení pro oblíbená pásma
Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.

Výpovědní lhůta (v měsících)

Výše vkladu
(v tisícich Kč)

3

6

12

18

100 - 400

3,9

4,2

4,4

4,7

400 - 800

4,3

4,7

4,9

5,0

800 - 1 200

4,5

4,9

5,2

5,3

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních
družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.

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

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

bezplatná infolinka

800 678 678

Tel./fax: 577 584 262
E-mail: okno@mstolarna.cz

ZIMNÍ SLEVY

EUROOKNA

M stolárna

VSTUPNÍ DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY

VETERINÁRNÍ KLINIKA

MEDIPET

Bartošova čtvrť, Broučkova 5395, Zlín
Tel.: 577 222 737, 602 716 839 • www.medipet.cz

To n e j l e p š í z č a j e a k áv y
Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu
a vychutnejte si šálek čaje…
NC ČEPKOV

ČAJOVNA ORCHIDEA

Tyršovo nábřeží 5496
Zlín

Sadová 3049
Zlín

CENTRO
3. května 1170
Zlín – Malenovice

●
●
●
●

ZLATÉ JABLKO
Nám. Míru 174
Zlín

posuzování dědičných ortopedických vad pro ČR
operace zlomenin a kloubů
operace páteře
operace torze žaludku, obstrukcí trávicího a močového ústrojí
NOVĚ
● operace ruptury zkříženého kolenního vazu metodou
TightRope
● management obézního pacienta
● kompletní vyšetření krve s výsledky na počkání

OXALIS, spol. s r. o.
K Teplinám 663, 763 15 Slušovice
tel.: 577 127 111

w w w. oxal i s . cz

bytové domy

ĞůŝŶŽǀĂ
ůşŶͲ<ŽǌůƽǀůĞď

· <ŽŵĨŽƌƚŶşďǇĚůĞŶş
· ǇƚǇϭнŬŬͲϱнŬŬ
· ƚƌĂŬƟǀŶşůŽŬĂůŝƚĂ
ƐǀǉŚůĞĚĞŵĚŽǌĞůĞŶĢ
· DŽǎŶŽƐƚƐƉŽũĞŶşďǇƚƽ
· WƌŽƐƚŽƌŶĠƚĞƌĂƐǇ
· WŽĚǌĞŵŶşƉĂƌŬŽǀĄŶş
· ŽŬŽŶēĞŶş͗ϭϭͬϮϬϬϵ;ϵͿ
ϬϯͬϮϬϭϬ;ϭϬͿ
· WƌŽŶĄũĞŵĂƚƌĂŬƟǀŶşĐŚ
nebytových prostor
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infolinka: 736 631 212, 603 246 685

www.zvonek.cz

www.zvonek.cz
PARKOVÁNÍ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH ZAPARKUJETE

RYCHLE, POHODLNĚ A BEZPEČNĚ!

GARÁŽOVÁ STÁNÍ KE KOUPI I K PRONÁJMU IHNED!

V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní Svahy, Kozlův
Žleb“. Výhodné financování! Nabídka pro všechny!

Informace - tel.: 605 981 494, 605 416 929

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

KOMERČNÍ PROSTORY ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB
o vel. 27 až 106 m2, samostatný vstup, zázemí, parkoviště. Prostory jsou vhodné pro různé druhy služeb
(např. potraviny, kanceláře, lékařská ordinace, fitness
atd.) Možnost stavebních úprav. Ihned k dispozici!
Info na tel.: 605 981 494

Diet Home Menu
hubnutí z domova,
dieta kterou si zamilujete

www.dietmenu.cz
Jednoduše z pohodlí domova nebo zaměstnání

Výhody které Vám
Diet Home Menu přináší:
1. Garantovaná redukce hmotnosti
2. Program Vám nastavíme na
doporučení zkušených odborníků
3. Individuální dietní jídelníček
4. Exkluzivní a praktické balení
5. Rozvoz po celém Zlíně a okolí
6. Konzultace a vyhodnocení
renomovaným dietologem
7. Vhodé pro ženy i muže

Hubnutí pro dohledem
odborníka

t FINANČNÍ PORADENSTVÍ V PLNÉM ROZSAHU
t POJIŠTĚNÍ ŽIVOTA, DĚTÍ, RIZIK, MAJETKU, AUTA, FIREM,
PODNIKATELŮ, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI, ...
t HYPOTÉKY, VKLADY, STAVEBNÍ SPOŘENÍ, ÚVĚRY
t MOŽNOST SPOLUPRÁCE S NADPRŮMĚRNÝM VÝDĚLKEM

Garantem projektu Home
Diet Menu je přední
lékařský odborník
MUDr. Robin Urbánek.

obchodní zastoupení: Budovatelská 4821,760 05 Zlín
malina.p@kapitol.cz, tel.: 724 577633, cepak.j@kapitol.cz, tel.: 608 970 662
kancelář: Lorencova 9,760 01 Zlín, datka.v@kapitol.cz, tel.: 602 641 642

KAPITOL - JEDNIČKA V PRODEJI POJIŠTĚNÍ

ÄÊòùãùòÖÊ½ù¥çÄ»Ä°ÃÊÃ

D>EKs/ͳ^K<K>Ks^<

OBJEDNÁVKY : tel.: 721 525 503, 606 705 445 | e-mail: objednavky@dietmenu.cz

Prodej osmi nových bytových
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infolinka: 775 298 516
577 200 100

pátek 6. 2. 2009 (13 - 17 h.) sobota 7. 2. 2009 (9 - 12 h.)
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Ceny: byt 2+kk (81,5 m2Ϳ͕ϯ͘ϮϰϬ͘ϬϬϬ<ē͕ďǇƚϯнŬŬ;ϳϮ͕ϲŵ2Ϳ͗Ϯ͘ϵϱϳ͘ϬϬϬ<ē͕ďǇƚϯнŬŬ;ϳϰ͕Ϯŵ2Ϳ͗ϯ͘Ϭϭϴ͘ϬϬϬ<ē

775 298 516, 577 200 100

www.zvonek.cz

ǀşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂǁǁǁ͘ǌǀŽŶĞŬ͘Đǌ
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VOLEJTE IHNED

577 200 100, 603 246 680

Vrcholně kvalitní práce

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz

