VJEZD DO CENTRA MĚSTA ZÍSKÁ NOVOU TVÁŘ
I když kalendářní rok začíná 1. ledna,
pro mnohé z profesí nastává období, jež
umožňuje být co nejaktivnější, až s jarním sluncem. Právě nyní je tedy vhodné
rozhlédnout se po městě a podívat se na
to, co nás čeká. Jaké budou novinky, jak
se v roce 2008 změní tvář Zlína, kde se
co nového objeví, co nás potěší, co omezí a kde se co připravuje.
V centru města, přímo na náměstí Míru, je
čilý ruch v rámci dokončování stavebních
prací komplexu Zlaté
Jablko; práce jsou zde
prováděny na velmi
omezeném prostoru.
Na nutná a nezbytná
omezení provozu pro
pěší i motorizované
v blízkosti komplexu
jsme si částečně zvykli,
ale změny po dokončení budou určitě vítaným oživením a vylepšením pro všechny.
V závěrečném období
výstavby, v březnu,
ještě dojde k výraznému krátkodobému omezení provozu
v Rašínově ulici. Kvůli výstavbě kanalizační přípojky a pro montáž ocelové konstrukce navazující na hlavní objekt zde
bude potřebné zúžit využitelný prostor
pro veřejnost. Před vlastním otevřením
komplexu bude následovat hektické období nepřehlédnutelného stěhování tam
i zpět, ale tím by omezování mělo skončit
a další změny budou už jenom k lepšímu.
Podrobné informace o termínu otevření
určitě investor včas sdělí.
Stavební činnost byla dočasně přerušena na náměstí T. G. Masaryka, kde
Universita Tomáše Bati dokončila moderní knihovnu a město Zlín objekt podzemního parkoviště. Vzhled prostoru naznačuje, že stavební práce ještě budou
pokračovat výstavbou kongresového centra a úpravou okolí. V příštích dvou letech
zde nemůžeme počítat s ukončením prací
a uvolněním prostoru, ale můžeme věřit,
že výsledek výrazně vylepší nejen optický
dojem, zpříjemní pobyt v této části občanům, ale zvýší také počet návštěvníků
Zlína.
Na stavební ohrazení si každý časem
zvykne a začne je vnímat jako samozřejmost. Na oplocení stavby se dozvíme kdo
staví, kdo projektuje, často spatříme i ob-

raz toho, co tam bude vybudováno a dočteme se za jakou částku. Ale dlouhodobý
a trvalý stav se mnohdy stane samozřejmostí a někdy nás už ani nenapadne, že
by něco mohlo být jinak, nebo jak by to
vypadalo, kdyby...
Jedním takovým případem je i zděné
oplocení areálu bývalého SVITu podél třídy Tomáše Bati, kde
část areálu je sice přístupná veřejnosti, ale
z vnějšího pohledu má
téměř původní, nezměněný vzhled s charakterem uzavřeného prostoru.
Nevzhledná
stěna však nyní v rámci výstavby nového
vjezdu do areálu zmizí
jako první a nejen areál, ale i vjezd do centra
města dostane novou
tvář. Získá tím nejen
město, ale i firmy působící za dosud neprůhlednou
ohradou.
Celkový výsledek - vedle optického efektu odlehčí také komplikovanému vjezdu vozidlům.
Soukromý investor připravil i rekonstrukci bývalého areálu Družba, který na
vjezdu do Zlína ze směru od Vizovic také
nepůsobí nijak pozitivně. Ještě letos začnou stavební práce na celkové rekonstrukci budov, které od počátku devadesátých let nejsou využívány a rychle
chátrají.
Velké množství z nás jezdí autem, nelze
si proto nevšimnout stavu komunikací.
Ředitelství silnic Zlínského kraje v tomto
roce počítá s obnovou povrchu na ulici
Okružní, současně s tím město připravuje úpravu některých zastávek pro zlepšení
bezpečnosti a komfortu cestujících při nástupu a výstupu. Úpravy budou navazovat na změny na nových zastávkách
Náměstí práce a v Prštném, které si občané pochvalují.
Zdaleka nejde o výčet všech investic,
které život ve Zlíně ovlivňují. Jsou uvedeny asi ty nejviditelnější, ty, jež jsou veřejností přímo či nepřímo nejvíce sledované
či očekávané. Mnoho jiných je průběžně
dokončováno i připravováno a nepochybuji o tom, že také seznam pro rok 2009
bude dostatečně obsáhlý.
Ing. Miroslav Šenkýř,
náměstek primátorky
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Přerušení dodávky
elektrické energie
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav bude přerušena
dodávka elektrické energie v následujících
dnech a lokalitách:
Dne 4. 3. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Štefánikova od křiž. s ul. Dolní
po křiž. s ul. Příční (pravá strana ve směru
k nemocnici), ul. Lesní od křiž. s ul. Štefánikovou po křiž. s ul. Příční (levá strana ve
směru nahoru).
Dne 6. 3. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Dolní od č. p. 2283 po č. p.
2295 (8 mezidomků)
Dne 7. 3. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Lesní od č. p. 2270 po č. p.
2891 pravá strana, ul. Dolní od křiž. s ul.
Slínovou po křiž. s ul. Lomenou a ul.
Lomená od trafostanice - levá strana ve
směru ke křiž. s ul. Dolní.
Dne 10. 3. a 12. 3. 2008 od 7.30 do
15.30 hodin
Oblast: ul. Dolní č. p. 2219 - 2221 a ul.
Lomená od křiž. s ul. Lesní po křiž. s ul.
Dolní (pravá strana ve směru k ul. Dolní)
Dne 10. 3. a 11. 3. 2008 od 8.00 do
15.30 hodin
Oblast: ul. Slovenská č. p. 2868 - č. p.
2862, ul. Pod Vrškem č. p. 2869 - č. p. 2877
a ul. Lazy VI č. p. 2878 - č. p. 2863
Dne 10. 3. a 11. 3. 2008 od 8.00 do
15.30 hodin
Oblast: ul. Slovenská č. p. 2868 - č. p.
2862, ul. Pod Vrškem č. p. 2869 - č. p. 2877
a ul. Lazy VI č. p. 2878 - č. p. 2863
Dne 11. 3. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Křivá, ul. Prostřední od křiž.
s ul. Křivou po křiž. s ul. Pod Vrškem, ul.
Příkrá od křiž s ul. Křivou po křiž. s ul. Pod
Vrškem - levá strana (hospoda Boston)
Dne 13. 3. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Křivá, ul. Prostřední od křiž.
s ul. Křivou po křiž. s ul. Pod Vrškem (pravá strana) a ul. Lomená - mezidomky od
č. p. 2207 po č. p. 2217 (6 mezidomků)
Dne 17. 3. 2008 od 7.30 do 15.30 hodin
Oblast: ul. Lomená od č. p. 2269 po č. p.
2277 (6 mezidomků)
Bližší informace E.ON na telefonním
čísle 840 111 333
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE MŮŽE NASTAT I V JINÝCH
LOKALITÁCH, KTERÉ NEBYLY DO
UZÁVĚRKY MAGAZÍNU ZNÁMY.

Slavnostní shromáždění
• Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou a položením květin památku T. G.
Masaryka u příležitosti 158. výročí jeho
narození v pátek 7. března 2008 v 10 hod.
u sochy T. G. Masaryka.
• Statutární město Zlín pořádá slavnostní shromáždění u příležitosti 110. výročí
narození J. A. Bati v pátek 7. března 2008
v 11 hod. u sochy J. A. Bati, která se
nachází v univerzitním parku, naproti
21. budovy.

ZMĚNA SÍDLA
Živnostenský odbor Magistrátu města
Zlína se od 25. 2. 2008 přestěhoval do bývalé budovy České pojišťovny na Zarámí
4421 ve Zlíně (4. patro). Telefonní čísla zůstávají stejná.
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SLOVO PRIMÁTORKY:
Problematická místa na „tváři města“
Nejenom při setkáních s občany
našeho města, ale i při pročítání skutečně velkého množství dopisů, které
od vás dostávám nejenom já, ale
i moji kolegové z Rady
města Zlína, se stále
znovu objevují dotazy
na některá
problematická místa
ve městě,
na
nové
plány rozvoje i na některé jednotlivosti,
které zjevně
neponechávají občany - stejně jako nás, v klidu.
Nejčastěji frekventované kritické připomínky jsou na některé nedostavěné, či zanedbané objekty či místa typu Obchodního centra na Jižních
Svazích, budovy bývalého Okresního
soudu v centru města, Avionu,
Družby, Trantírkova domu na náměstí Míru, atd.
Pokusím se vám, milí Zlíňané, čas
od času objektivně popsat reálnou situaci v jednotlivých případech. Začnu „případem“ Trantírkova domu.
Domu, který by se klidně - pokud by
byl řádně rekonstruován, mohl stát
skutečným architektonickým klenotem v samém srdci Zlína.
Jaká je jeho historie a jaký je současný stav?
Při hledání počátku historie domu
jsem narazila na dokumenty hovořící
o tom, že v roce 1938 se započala novostavba obchodního a činžovního
domu manželů Eduarda a Marie
Trantírkových ve Zlíně a provádí se
jako stavba náhradní za obcí vykoupené nemovitosti na Masarykově náměstí ve Zlíně, které byly určeny tehdejším regulačním plánem k bourání.
Dobře zvoleným duchovním otcem
projektu se stal akademický architekt
Miroslav Lorenc a stavitelem pak
Viktor Karásek.
Město Zlín tehdy písemně deklarovalo všeobecnou i velmi konkrétní
podporu odvážnému projektu v tom
smyslu, že podmínkou je co nejkratší
lhůta dokončení objektu. „Hlad“ po
nových bytech (naplánováno jich bylo
31), stejně jako péče o komerční aktivity a celkový vzhled domu dokonce
vedla k udělení - v porovnání s dnešní realitou, k udělení exkluzivních výhod ze strany obce (v současnosti bychom to mohli označit jako podporu
podnikatelů).
Jednalo se např. o poskytnutí některých stavebních materiálů, bez-

platného odběru vody z Kudlovské
nádrže, vybudování nového chodníku
okolo domu apod. Podmínkou bylo
dodržení délky výstavby započaté dne
16. 9. 1938 a dokončené 30. 12.
1940. Zájem veřejnosti o nový dům je
zřejmý z jednoho archivního dokumentu. V něm jedna zlínská občanka
apeluje na radní takto: „Pánové,
nechte zbořit tu rozbitou kůlnu před
novostavbou pana Trantírka, neboť je
to ostuda pro město. Dnes, kdy je
svaté biřmování, přijde tolik lidu cizího do Zlína, to nedělá městu čest...,
V kůlni není již dva měsíce nic uložené, a tak to již dva měsíce straší.
Doufám, že páni uznáte a nenecháte
náměstí ohyzdit a kůlnu nechat odstranit. Strážníci chodijú okolo a to
nevidijú.“ Nepřipadá vám to povědomé? Po dokončení se stal dům plnohodnotným objektem v centrální části města a sloužil v duchu záměru své
původní funkci.
Až v roce 1978 požádalo VD
Fotografia o vyčlenění části domu pro
jeho potřeby - včetně 9 bytových jednotek. Následovala řada dalších stavebních úprav a změn (úprava portálu pro prodejnu Oděvy, instalace
samonosného výtahu pro zásobování,
odstranění některých částí, změny
užívání, atd.).
Po roce 1989 ohlásil jeden z nových
majitelů - vnuk původního majitele
pan Petrůj a společnost THEMOS velkolepé záměry se zanedbaným domem. Osloveno bylo celkem patnáct
odborných týmů k vypracování návrhů na nový komplex multifunkčního
charakteru evropské úrovně. Nádherné vnitřní atrium, skleněná střecha, nové nárožní věže, nadstandardní podzemní parkoviště a řada
dalších úžasných záměrů byly výsledkem vítězné práce architekta Ciglera.
Podle majitele měl být objekt do roku
2000 zcela přestavěn a investice měla
být kolem 500 milionů korun a všichni Zlíňané se na dokončení velmi těšili. Co se stalo od té doby?
Bylo požádáno o povolení stavebních úprav ve smyslu udržovacích
prací (oprava fasády ve dvorním traktu, výměna izolací, oplechování balkonů, odvodnění a vydláždění dvora, nová pochůzná lávka v mezipatří), ale
větší, zásadnější změny nezačaly.
V roce 1998 bylo dáno do předčasného užívání pět prodejních prostor
a v roce 2006 zahájila provoz kavárna
"Jiné Café". Nic více se neudálo a nám
nezbývá než čekat, apelovat a přemlouvat majitele, aby tento úžasný
zlínský dům přivedl zpět na důstojnou
úroveň tak, jak to chtěli jeho předci.
P.S. a zatím vedle vyrůstá - díky daleko aktivnějšímu investorovi v Zlaté
jablko.
Irena Ondrová

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA
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na přidělení dotací z kulturního fondu:
na akce, projekty ve 2. čtvrtletí 2008 pro oblasti:
a) estetická výchova dětí a mládeže
b) mimořádné kulturní akce na území města Zlína
c) reprezentace na kulturních akcích mimo město Zlín
d) rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost
e) podpora profesionálních kulturních aktivit
f) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
g) výstavy a prezentační akce
h) ediční činnost
i) obnova kulturních památek.
O dotaci může žádat občan, fyzická či právnická osoba nenapojená na veřejné rozpočty nebo osoba napojená na veřejné rozpočty v případě, že realizuje projekt, který
je nad rámec jejího běžného provozu.
Termín uzávěrky je 20. 3. 2008.
Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu
města Zlína, detašované pracoviště na tř. T. Bati 44, Ing. Renata Robková, 7. etáž,
dveře č. 71, 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

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2008:
1. Akce nadregionálního - republikového významu konané ve II. čtvrtletí 2008
sportovními organizacemi.
Podmínkou přidělení dotace organizacím je jejich registrace u MV ČR dle zákona
č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích.
Uzávěrka příjmu žádostí je 20. března 2008.
2. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné ve II. čtvrtletí 2008.
O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí danou
činnost na území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována originalita, prospěšnost a objednávka samotného města Zlína.
Uzávěrka příjmu žádostí je 20. března 2008.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T. Bati),
p. Hráčková, tel. 577 630 343. Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Elektronické formuláře Magistrátu
města Zlína - Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a TV.
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných Statutem fondu mládeže a tělovýchovy. Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout
předloženou žádost k zamítnutí.
Mgr. Karel Jankovič, předseda Správní rady Fondu mládeže a tělovýchovy

SETKÁNÍ RADY MĚSTA S OBČANY
17. 3., 18 hod.
Malenovice (sídliště) - Základní škola, tř. Svobody 868, Malenovice (jídelna)
7. 4., 18 hod.
Louky - budova hasičské zbrojnice, Náves-Louky 68 (sál v 1. patře)
28. 4., 18 hod.
Kudlov - budova MŠ, Na Vrchovici 21, Kudlov (místnost Klubu důchodců v 1. patře)
26. 5., 18 hod.
Kostelec - budova úřadovny, Zlínská 133, Kostelec (sál Klubu důchodců v 1. patře)
23. 6., 18.30 hod.
Obeciny - Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Zlín, Broučkova 372,
Zlín - Příluky (jídelna)
24. 11., 18 hod.
Restaurace Na Přístavu, Přístav 178, Zlín-Příluky
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Kde najdete obchody a služby?
BIOFARMA JURÉ
Přijeďte se podívat na BIOFARMU JURÉ - pěkný
výlet pro rodinu s dětmi, cykloturisty. Můžete se
u nás občerstvit, pojíst, zakoupit produkty z naší
farmy.
Otevírací doba je od 8. 3. každý víkend od 10 do
18 hod.
Kontakt: Lužkovice, Pod Jurým 63, Zlín,
tel.: 739 016 452, www.biofarmajure.ic.cz
e-mail: biofarmajure@seznam.cz
"SEE YOU! ENGLISH" - KURZY ANGLIČTINY
Kurzy pro veřejnost, profesní angličtina, kondiční
a konverzační kurzy s rodilými mluvčími, firemní kurzy a individuální výuka.
Kontakt: tel. 724 237 745, e-mail: seeyou@seeyou.cz (Mgr. R. Molová) nebo na našich stránkách
www.seeyou.cz.
KADEŘNICTVÍ DORIS
Kadeřnictví DORIS Vám nově nabízí služby pedikúry, manikúry a depilace. Najdete nás na ul. Vodní
4202, vedle zastavárny a Infoservisu. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Kontakt: kadeřnictví tel. 577 423 581, pedikúra
a manikúra tel. 605 136 054, 720 475 320
DOBRÉ OBĚDY
Říkáte, že nevíte, kde se dobře najíte?
Přijďte se najíst do divadla! V Divadélku v klubu
(vchod z nádvoří divadla).
Každý všední den mezi 11. a 14. hod. nabízíme výběr ze tří poledních menu, dostatek míst, rychlou
obsluhu a domácí stravu.
Kontakt:
Ladislav Změlík, www.zlin.cz/kamna obed/
VÝUKA JAZYKŮ ACCESS
Výuka jazyků Access nabízí sobotní intenzivní kurzy AJ, FJ, NJ, SpJ, všechny úrovně. Výuka probíhá
ve skupinách po pěti od 9.00 do 16.00 hodin s přestávkou na oběd. Cena kurzu je 390 Kč. Výukové
materiály jsou v ceně kurzu.
Kontakt: tel.: 604 266 518, e-mail: jazykova.skola@seznam.cz
KADEŘNICTVÍ - dámské a pánské
NEHTOVÉ STUDIO
Oznamujeme všem zákazníkům, že kadeřnice od
I. segmentu (p. Holišová, Hájková, Pecková) jsou přestěhovány do nově otevřeného salonu na ul.
Plesníkova 5559, Jižní Svahy (nad. zast. Česká).
Kontakt: kadeřnictví 606 471 020, nehtová modeláž 605 444 520
ČAJOVNA ČAJCHÁNA GATO
Zelené, polozelené, černé, bylinkové čaje, arabské
pity, či vodní dýmku si můžete vychutnat v čajovně
na Podlesí IV/5348 na Jižních Svazích. Otevřeno
denně od 17 hodin, pondělí zavřeno.
Kontakt: tel. 777 153 551.
PORADNA PRO VÝŽIVU A HUBNUTÍ
Nově otevřená poradna pro výživu na Zlínské poliklinice, 2. patro
Individuální poradenství při redukci hmotnosti
Skupinové kurzy snižování nadváhy
Měření tuku přístrojem BODYSTAT
Kontakt: PharmDr. Mgr. Renata Mičová, renatamicova@tiscali.cz, tel. 723 051 761
„POHODA“ - NEHTOVÉ STUDIO
a BABYSITTING
Manikúra, gelové nehty, poradna, prodej kosmetiky
Babysitting - příležitostné hlídání dětí v prostorech
na třídě T. Bati 3240, Zlín (za prodejnou pracovní
oděvy, u zastávky autobusu 31)
Kontakt: Hana Hejtmánková, tel. 603 783 108
PRAŠÁD - VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE
Po 80 letech je otevřena první vegetariánská restaurace ve Zlíně. Nabídku tvoří vegetariánské speciality, domácí zákusky, čerstvé zeleninové a ovocné saláty a další dobroty. Restauraci najdete v 23. budově
bývalého Svitu, 60 m pod budovou Krajského úřadu
č. 21. Prozatímní otevírací doba je po-pá od 10.30 do
16.00 hod.
Kontakt: www.prasad.cz
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Zdeněk Mikel ukončil svou činnost na radnici
Po více než deseti letech působení na
zlínské radnici ve funkci tajemníka odchází do jiné významné pozice ing.
Zdeněk Mikel.
V nelehké, mnohdy konfliktní pozici
řídil velký úřad v počtu několika set lidí. Konstatuji, nejenom za sebe, ale i za
ostatní kolegy z Rady města Zlína i za-

městnance Magistrátu města Zlína, že
svoji nelehkou roli ’ustál’ dobře. Proto vážený pane inženýre Mikele, milý
Zdeňku, děkujeme za spolupráci a z celého srdce ti přejeme úspěch v nové etapě tvého života.
S úctou Irena Ondrová - primátorka
a celá Rada města Zlína

NEJLEPŠÍ STAVBA ZÍSKÁ GRAND PRIX
ARCHITEKTA PAVLA NOVÁKA
Již po šesté vyhlásila Krajská stavební
společnost při SPS spolu s ČKAIT a ČKA
soutěž o nejhodnotnější stavbu postavenou v loňském roce ve Zlínském kraji.
Organizátoři i letos vyhlásili sedm kategorií. Ocenění získá také dílo zrealizované
stavbaři Zlínského kraje v jiném místě ČR
nebo v zahraničí.
Součástí je i klání studentů středních
škol se stavebním zaměřením. Tentokrát
zadání připravila arch. D. Nová, předsed-

kyně odborné poroty a zároveň hlavní architektka města Zlína. Studenti vypracují
studii kavárny v prostoru u knihovny
F. Bartoše ve Zlíně.
Nejlepší v jednotlivých kategoriích získají titul Stavba roku 2007. Nejhodnotnější stavbě bude udělena GRAND prix
arch. Pavla Nováka. Termín podání přihlášek končí 15. března. Přihlášku najdete na webových stránkách města Zlína.
-bj-

SOS tlačítko může zachránit život
Každý člověk se může ocitnout v ohrožení života, kdy není schopen vytočit číslo na telefonu a přivolat si pomoc. V takových situacích je
tady zařízení SOS volání. Jednoduchým stiskem tlačítka, které máte umístěné na ruce jako hodinky, se aktivuje základní jednotka instalovaná ve Vašem bytě. Ta automaticky
vytočí předem nastavená telefonní čísla, přehraje zprávu o vzniklé situaci a přivolá pomoc
například člena rodiny, souseda, přítele atd.
Tlačítko je vodotěsné, tudíž ho můžete mít stále při sobě. Kromě tlačítka je možné k základní jednotce bezdrátově připojit detektor pohybu, který v případě, že po dobu 12 hod.
neregistruje žádný pohyb, aktivuje stejně jako
po zmáčknutí tlačítka základní jednotku.
Pokud se nebude hlásit ten, jehož číslo bude zařízení SOS volání vytáčet jako první, lze
do paměti vložit dalších 7 telefonních čísel.
Zařízení Vás spojí právě s tím, kdo Vaše volání
přijme. V nutných případech - a po dohodě
s dispečinkem Zdravotnické záchranné služby
- je možné navolit číslo tísňové linky 155. Když
budete v místnosti, kde je zařízení instalováno,
můžete s volaným mluvit a sdělit mu, co potřebujete.
Pro instalaci zařízení SOS volání je možné
použít buď pevnou linku, nebo kartu libovolného mobilního operátora. V tomto případě je
třeba zařízení vybavit GSM modulem. Instalace
SOS volání nijak neomezí ani neovlivní funkci
Vaší stávající pevné linky.

Zařízení SOS volání si můžete zakoupit
u společnosti Microdata, s. r. o. Cena zařízení
včetně instalace činí 11 520 Kč. V případě připojení na mobilního operátora systém stojí
19 430 Kč. Instalaci i servis zajišťuje společnost Microdata, s. r. o., a její partneři po celém
území ČR. Kontakty na ně získáte na tel. čísle
777 678 170.
Občané s těžkým zdravotním postižením
mohou na zařízení SOS volání získat jednorázový příspěvek (s tělesným postižením až do
výše 80 %, se sluchovým postižením až do výše 75 % a se zrakovým postižením až do výše
100 % jeho ceny). Podmínkou je doporučení
odborného lékaře o tom, že takovýto občan pomůcku potřebuje, je pro něj vhodná a účinně
kompenzuje jeho zdravotní postižení. O příspěvek je možno požádat na oddělení dávek sociální péče Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Zlína (detašované pracoviště v budově
bývalého Okresního úřadu ve Zlíně, tř. T. Bati
3792, 2. etáž).
Pro bližší informace o zařízení SOS volání
je možno se obrátit přímo na společnost
Microdata, s. r. o., tel. 596 783 333 nebo
777 666 655, e-mail: info@microdata.cz, web:
http://www.microda-ta.cz.
Toto zařízení je vhodné zejména pro ty občany, kteří žijí sami, jsou nemocní nebo nesoběstační, připoutaní na lůžko a pro pacienty po
operacích.
-OSV-

SVOZ ODPADU PO VELIKONOCÍCH
Svoz komunálního odpadu bude ve
13. týdnu posunut o jeden den a bude
probíhat od úterý 25. 3. do soboty 29. 3.
včetně. Svoz, který se běžně provádí

v pondělí a vychází na 24. 3., bude proveden dne 25. 3., úterní ve středu atd.
až do soboty.
Technické služby Zlín, s.r.o.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V rámci oslav Světového dne vody proběhne v sobotu 22. března mezi 9. a 12. hodinou den otevřených dveří. Zájemcům z řad
široké veřejnosti umožní společnost
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. prohlídku

moderní čistírny odpadních vod v Malenovicích s výkladem odborníků a zdarma
malý laboratorní rozbor vody, kterou si návštěvníci mohou přinést s sebou v 1,5 l lahvi od minerálky bez příchuti!

Informace 1. náměstka primátorky Martina Janečky

O ŘÍZENÍ A VEDENÍ MĚSTSKÉ POLICIE ZLÍN
Vážení občané města Zlína, dovolte mi, abych vám
v tomto čísle Magazínu Zlín představil základní organizační strukturu Městské policie Zlín. Vedla mě
k tomu snaha o vaši lepší informovanost, na koho se
můžete se svými problémy či dotazy obracet.

zařazených do jednotlivých organizačních jednotek, určených k výkonu činnosti dle zákona o obecní policii
a dle dalších právních norem, jejich vzdělávání a výcvik.

2. zástupce ředitele MP Zlín:
Ing. Vít Novák
1. náměstek primátorky,
pověřený řízením MP Zlín:
Martin Janečka
MP Zlín řídí 1. náměstek primátorky v souladu s § 3 odst. 1
a § 4, odst. 3 zákona o obecní
policii. Určuje cíle a hlavní
úkoly MP Zlín na základě programového prohlášení RMZ
v souladu s koncepčním programem rozvoje SMZ. Z titulu
této funkce může ustanovovat i odvolávat ředitele MP
Zlín.
Mojí představou je, že MP Zlín musí být moderním pořádkovým sborem, který své poslání bude chápat především jako službu občanské veřejnosti při zajišťování
klidu a bezpečí, což v důsledku nutně povede ke zvyšování kvality života obyvatel našeho města. K naplňování této představy mně pomáhají:

Ředitel MP Zlín:
Ing. Milan Kladníček
Komplexně zajišťuje výkon
samosprávných činností na
úseku bezpečnosti, pořádku
a prevence kriminality ve statutárním městě Zlíně. Výkonné
řízení Městské policie Zlín zajišťuje pověřený strážník - ředitel, kterého do funkce ustanovuje a z funkce odvolává osoba
řídící MP Zlín. Ředitel MP Zlín je podřízen osobě řídící
MP Zlín a je nadřízený všem zaměstnancům SMZ, zařazeným do MP Zlín.
Z titulu své funkce odpovídá za řádný výkon služby
a pracovní výsledky všech zaměstnanců MP Zlín.

Samostatně tvoří informační
systémy, včetně zajišťování
ochrany individuálních dat
u MP Zlín pro území statutárního města Zlína. Dále má na
starosti technickou vybavenost
MP Zlín, informační a bezpečnostní systémy. Také je v jeho
kompetenci
správa
MKDS
(městský kamerový dohlížecí systém) i DBKIS (dopravně
bezpečnostní kamerový informační systém).

Kontrola a inspekce MP Zlín:
JUDr. Zdeněk Dubec
Jako nezávislý kontrolní a inspekční orgán má na starosti
prověřování stížnosti občanů,
oprávněnost použití donucovacích prostředků při výkonu
služby strážníků MP Zlín.
Zajišťuje plánovitou i namátkovou kontrolu činnosti výkonu
služby MP Zlín a o veškeré kontrolní činnosti vede příslušnou evidenci.
Jeho pracovní zařazení vychází z přímé podřízenosti
1. náměstku primátorky města Zlína.
Poznatky z provedených kontrol, využitelné pro potřeby koncepčního, výkonného a operativního řízení MP
Zlín, předává nezávislý kontrolní a inspekční orgán vedle osoby řídící MP Zlín také řediteli MP Zlín.
Martin Janečka, 1. náměstek primátorky

1. zástupce ředitele MP Zlín:
Bc. Pavel Janík
Zajišťuje souhrnné práce
koncepčních a rozvojových
úseků státní správy nebo samosprávy statutárního města
Zlína, zejména na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku.
Jako 1. zástupce pro výkon
a výcvik odpovídá za komplexní
výkon služby strážníků MP Zlín

RADÍ A INFORMUJE
www.mpzlin.cz
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Přehled o plnění rozpočtu města Zlína za rok 2006 – investice
Vážení občané,
v tomto dílu finančního okénka se budeme věnovat dalšímu pohledu na rozpočet statutárního města Zlína za rok 2006.
Zaměříme se na investiční výdaje.
Tab. č. 1 - STRUKTURA INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ V ROCE 2006
Částky v tis. Kč
Oddíl

Schválený
rozpočet
31, 32 Vzdělávání
64 230
37
Ochrana životního prostředí
55 800
33
Kultura, církve
a sdělovací prostředky
24 850
36
Bydlení, služby
a územní rozvoj
75 546
43
Sociální péče a pomoc
47 600
34
Tělovýchova
a zájmová činnost
18 700
22
Doprava
40 150
61
Územní samospráva
a státní správa
24 600
23
Vodní hospodářství
6 500
35
Zdravotnictví
0
53
Bezpečnost a veřejný pořádek
1 500
52
Civilní nouzové plánování
400
55
Požární ochrana
a integrovaný záchranný systém 1 000
21
Průmysl, stavebnictví,
obchod a služby
6 550
10
Zemědělství
a lesní hospodářství
0
63
Finanční operace
10 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE

379 436

Upravený
rozpočet
118 460
111 379

Provozní
výdaje
111 665
91 363

94 522

90 888

151 308
84 567

89 906
81 390

68 733
76 127

68 184
49 600

30 454
26 014
7 782
2 364
1 535

25 793
22 210
6 780
2 360
1 500

1 000

999

32 349

756

600
4 118

600
0

811 312

643 994

Nejvíce investičních prostředků v celkové výši 111,665 mil.
Kč bylo v roce 2006 vynaloženo do oblasti Vzdělávání, a to zejména díky provádění rozsáhlé rekonstrukce 10. ZŠ ve Zlíně
(53,1 mil. Kč), další významnou investiční akcí byla výměna
oken a rekonstrukce fasády 16. ZŠ (34,1 mil. Kč). Mezi další významné investiční akce patřila přístavba a rekonstrukce školní jídelny u ZŠ ve Štípě (10,8 mil. Kč), rekonstrukce výměníkové stanice 11. ZŠ (1,4 mil. Kč) a dále byla rekonstruována
a dovybavována stravovací zařízení dle předpisů Krajské hygienické stanice ve Zlíně.
V rámci Ochrany životního prostředí bylo v roce 2006 proinvestováno 91,363 mil. Kč. Nejvýznamnější investicí v této oblasti byla výstavba haly Tropické Amazonie v areálu Zoologické
zahrady ve Zlíně - Lešná (78,5 mil. Kč). Další investiční akce realizoval odbor městské zeleně, z nichž nejvýznamnější byla regenerace panelového sídliště na Bartošově čtvrti (6,0 mil. Kč),
pokračovala výstavba Univerzitního parku (1,3 mil. Kč), probíhala obnova dětských hřišť dle schválené koncepce, pro zabezpečení činností souvisejících s péčí o vzhled obcí byl zakoupen
sběrač biologických zbytků a drobného odpadu.
Nejvýznamnějšími akcemi v oblasti Kultury, církve a sdělovacích prostředků v celkové výši 90,888 mil. Kč byly v roce
2006 zejména - budování spodní stavby v rámci akce
Kongresové a univerzitní centrum Zlín (63,0 mil. Kč), rekonstrukce obchodního a společenského centra Malá scéna (11,9
mil. Kč), investiční dotace Městskému divadlu Zlín v celkové
výši 3,8 mil. Kč a to na rekonstrukci suterénu v hlavní budově, rekonstrukci světlíků, oken a dveří a na výměnu podlahovin. Dále proběhla rekonstrukce střechy Velkého kina ve Zlíně
a rekonstrukce sociálního zařízení a interiéru kina Květen
v Malenovicích.
V rámci oddílu Bydlení, služeb a územního rozvoje bylo
v roce 2006 proinvestováno 89,906 mil. Kč. Samotné bytové
hospodářství představovalo investice ve výši 12,6 mil. Kč. Mezi
významné akce patřilo dokončení nové výstavby obytného souboru na Jižních Svazích-Podlesí - IV.etapa (5,3 mil. Kč) a zahájení výstavby ZTV Ostrá Horka (3,7 mil. Kč). Prostřednictvím
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Fondu rozvoje bydlení a Rekofondu bylo poskytnuto občanům
města Zlína na rekonstrukce, opravy a rozvoj bytových jednotek celkem 5,8 mil. Kč. V oblasti veřejného osvětlení bylo započato s realizací nasvětlení přechodů pro chodce. V oblasti pohřebnictví byla provedena rekonstrukce statiky budovy
krematoria. V rámci komunálních služeb a územního rozvoje
bylo vybudováno Podnikatelské inovační centrum (61,6 mil.
Kč), které bude sloužit jako pomoc pro začínající podnikatele.
Částka ve výši 81,389 mil. Kč byla investována v roce 2006
do oblasti Sociální péče, z toho téměř 80,8 mil. Kč představují výdaje, které město vynaložilo na dokončení výstavby Domu
pokojného stáří na Jižních Svazích.
Šestou nejvýznamnější oblastí v rámci investičních výdajů
v roce 2006 byla oblast Tělovýchovy a zájmové činnosti, ve
které bylo proinvestováno celkem 68,184 mil. Kč. Byla dokončena přístavba a rekonstrukce městského objektu, který je
využíván Sportovním klubem Judo (9,8 mil. Kč), částkou ve výši 5,8 mil. Kč město přispělo na různé rekonstrukce v objektu
Městských lázní. Mezi další investice v roce 2006 patřil nákup
majetkových podílů ve společnosti HC Hamé (12 mil. Kč), město také přispělo na výstavbu východní tribuny na fotbalovém
stadionu Letná (35,8 mil. Kč), dále byly rozšířeny hrací plochy
v areálu Mladcová a byla provedena rekonstrukce hřiště ve
Zlíně - Podhoří.
V oblasti Dopravy město v roce 2006 proinvestovalo částku
ve výši 49,6 mil. Kč. Rekonstrukce a budování nových místních komunikací (projektové dokumentace, výkupy pozemků
pod komunikacemi, příprava investic na síti státních komunikací, propojení místní komunikace v průmyslové zóně do
Lužkovic, okružní křižovatka Maják, práce související s výstavbou obchvatu Zálešné, aj.) si z městského rozpočtu vyžádaly
18,5 mil. Kč, ostatní záležitosti pozemních komunikací částku
24,2 mil. Kč (a to zejména na tyto akce: realizace páteřní trasy
cyklostezek, cyklostezka Husova - Centro Malenovice, chodník
podél silnice III/4912 ve Štípě, parkoviště a přeložení chodníku na ul. Ševcovská, rekonstrukce chodníku TGM - II. část,
aj.). Nákup vozů městské hromadné dopravy pro DSZO, s.r.o.,
město dotovalo částkou 2,6 mil. Kč a vybudovalo točnu MHD
Zlín - Kudlov směr Březůvky (3,0 mil. Kč).
Do Územní samosprávy a státní správy město investovalo
25,793 mil. Kč. Rekonstrukce objektu na Burešově 4886 si
vyžádala 11,0 mil. Kč, programové vybavení a pořízení hardware pro digitální archív stavebního úřadu představovalo částku ve výši 2,3 mil. Kč, pořízení nového hardware a software si
vyžádalo částku 1,5 mil. Kč.
Oddíl Vodního hospodářství se stal devátou nejvýznamnější investiční oblastí. Město významným způsobem přispělo na
budování kanalizace na Kudlově - Rybníčky (8,6 mil. Kč) a na
vybudování přeložky vodovodu a kanalizace v rámci akce
Bydlení u Centrálního parku na Jižních Svazích (5,5 mil. Kč),
z dalších akcí lze uvést např. úpravu Paseckého potoka a rekonstrukci a čištění koryta Štípského potoka.
Investice do Zdravotnictví zahrnují zejména investiční dotace Krajské nemocnici T. Bati na nákup zdravotnických přístrojů.
Investice do Bezpečnosti a veřejného pořádku představují
zejména další etapu budování městského kamerového systému
(1,8 mil. Kč).
V oblasti Civilního nouzového plánování byla započata výstavba Vyrozumívacího, varovného a informačního systému
obyvatelstva (1,5 mil. Kč).
V rámci Požární ochrany a integrovaného záchranného
systému byly nakoupeny přenosné motorové stříkačky.
V rámci oddílu Průmysl, stavebnictví, obchod a služby mimo jiné město pořídilo orientační mapový systém města Zlína.
Investice do Zemědělství a lesního hospodářství zahrnují
nákup terénního vozidla pro odbor městské zeleně..
Vážení občané, v příštím díle Financí pod drobnohledem vás
seznámíme s rozpočtem statutárního města Zlína na rok 2008.
Ing. Jana Holcová,
odbor ekonomický

ZLÍNSKÉ VILY ARCHITEKTA VLADIMÍRA KARFÍKA
Rekonstr ukce a adaptace Vavr eãkovy vily
Koncem minulého roku byly dokončeny rekonstrukce Malotovy a Vavrečkovy vily, dvou
významných zlínských staveb architekta Vl.
Karfíka. Obě stavby patří k netypické baťovské
stavební produkci, vymykající se běžnému
standardu i sériovému provádění. Architekt
Karfík navrhl koncem 30. let min. stol. pro čtyři nejvyšší ředitele firmy zcela odlišné bydlení,
než které bylo firmou poskytováno ostatním za-

městnancům. Sám řekl: „Pokládal jsem tyto
stavby za druh experimentu, zdálo se mi, že důsledná typizace by mohla po čase zabřednout
do schematismu, málo progresivního a trochu
bezduchého, tak jsem si dovolil vybočit z tohoto přísného směru a pokusit se o něco mimořádného!“
Každý z Baťových ředitelů si vybral sloh či
styl, ve kterém chtěl mít svou vilu postavenu.
Hugo Vavrečka se zhlédl ve stylu moderních
staveb Jana Kotěry, výsledná realizace z roku
1941 je více ukázkou masivní architektury
pozdního funkcionalismu. U Hlavničkovy vily
(1941) převažuje romantické historizující pojetí
v anglikánském stylu, u Malotovy vily navázal
architekt na porýnský předhitlerovský styl
(1943). Na počátku války zakončuje Karfík své
zlínské tvůrčí období vilou pro ředitele
Dominika Čiperu (1943) ve stylu anglického
venkovského sídla a pozoruhodným malým romantickým domkem pro vrátného. Všechny vily mají nepřehlédnutelné organické pojetí architektury, jak v dispozičním, tak materiálovém
řešení, a jsou těsně spojeny s přírodou. S výjimkou Hlavničkovy mají vily valbové střechy
s mírným spádem a výrazným přesahem. Při
pohledu na ně nelze zapomenout na dvouletou
architektonickou praxi Vl. Karfíka u světoznámého amerického architekta F. L. Wrighta před
jeho příchodem do firmy Baťa v roce 1930.
Pozoruhodné pojetí Wrightových prérijních domů s horizontálním výrazem Karfík uplatnil výrazně již v roce 1936 na dvou atypických domech na Zálešné - na jednodomku č. p. 3007
a na Gerbecově vile č. p. 3222, na které byly bohužel v minulosti provedeny značné devastační
zásahy.
Přestože všechny ředitelské vily mají odlišný
architektonický výraz, mají obdobnou dispoziční koncepci. Nástup do nich je přes velkoryse
pojatý tzv. čestný dvůr s předjezdem pro auta
(cour d'honneur), součástí dominantní dřevem
obložené vstupní haly je atypické dřevěné schodiště. Hlavní obytný prostor v přízemním podlaží tvoří sled víceméně nepředělených nebo
posuvnými dveřmi oddělených místností jako
obývací pokoj, salon, jídelna, eventuálně pracovna či knihovna. Tyto prostory volně přecházejí v otevřené, polozakryté nebo zakryté terasy
a verandy v exteriéru. Na společenskou část
vždy navazuje křídlo servisní s kuchyní, pří-

pravnou, spíží, garážemi atp. V patře je několik
ložnic se samostatným hygienickým zařízením
a šatnou, budoár paní domu a pokoj hosta.
V podkroví, pokud je využité, jsou pokojíky služebnictva. V suterénu pak vedle technického
zázemí (kotelna, prádelna, sušárna, sklady)
jsou ještě i herna, tělocvična atp.
Na zlínské poměry trvala výstavba každé z vil
nezvykle dlouho, přes dva roky, což bylo zřejmě
dáno složitostí a atypičností jednotlivých staveb. Všechny čtyři ředitelské vily byly navrženy
na prohlášení za nemovitou kulturní památku
České republiky.
Vily byly dominantní i svým osazením na
kopcích v okrajových částech města, u lesa.
V tomto čísle magazínu Vám přiblížíme vilu obchodního ředitele Vavrečky, pozoruhodného
a renesančního člověka (inženýra, novináře i diplomata), dnes všem více známého jako děda
Václava Havla, který k němu i s bratrem jezdíval do Zlína na prázdniny.
Vavrečkova vila leží v sousedství Hlavničkovy
vily, obě jsou situovány v jižní části obytné čtvrti Mokrá, ve stráni nad Paseckým potokem.
Bylo jim vydáno stavební povolení ve stejný den
(13. 7. 1939) a týden po sobě byly kolaudovány
(Vavrečkova 23. 10. 1941). Obě rodiny měly
pravděpodobně blízké kontakty, protože v zahradě byly pozemky propojeny chodníkem.
Dnes jsou oba objekty majetkem dřevařské
společnosti CE WOOD, a. s., a obě byly rekonstruovány a adaptovány na sídlo firmy.
Hlavničkova vila byla obnovena i se zahradou
již v roce 2000 a slouží pro 30 zaměstnanců firmy. Na její obnově se podílel i zesnulý hlavní architekt Zlína Pavel Novák.
Vavrečkova vila sloužila pro ředitelovu rodinu do roku 1946, pak ji rodina nuceně opouští

ZLÍNSKÁ ARCHITEKTURA
a z vily se stává dětský domov. V polovině 90.
let v restituci vilu získala zpět rodina Havlova,
a ta ji pod podmínkou využití pro školské účely darovala městu. Asi čtyři roky zde byla rodinná škola a po ní Zlínská soukromá škola
umění. Bohužel, vila byla celé roky intenzivně
užívána, ale ne už tak řádně udržována. Byly
zde poničeny vlýskové podlahy, byl zazděn krb,
necitlivě byla upravena elektroinstalace, v pokojích byly provedeny nevkusné tzv. verzalitové
obklady stěn, střechou i venkovní terasou
v patře časem zatékalo, důsledkem čehož opadaly kusy venkovní omítky i části dlažeb a obkladů na terase a venkovním schodišti, v přízemí v obytné hale byly znehodnoceny dřevěné
obklady stropů
Projektem rekonstrukce Vavrečkovy vily se
zabývala zlínská firma Astra, s. r. o., velmi kvalitně provedené stavební práce jsou zásluhou
firmy Ptáček, s.r.o., investiční náklady byly cca
15 mil. Kč. Kolaudace vily, která nyní slouží
pro 45 administrativních pracovníků, proběhla
koncem října minulého roku.
Největším stavebním zásahem na objektu byla adaptace kdysi půdních prostor a dvougaráže na velkoprostorové kanceláře. Přibyla okna
ve střeše a místo garážových vrat okna obdobného členění. V podzemí muselo být nově řešeno technické zázemí a stavebně bylo připraveno
budoucí napojení domu na podzemní přístavbu
v zahradě, která bude obsahovat přednáškový
sál s příslušenstvím a s propojením na zahradu. Firma přistoupila k adaptaci této vily velmi
odpovědně a zachovala zde řadu původních
stavebních i interiérových prvků. Zachovala obklady a dlažbu z travertinu ve vstupu, repasovala původní dřevěné schodiště do patra včetně

zábradlí, většinu původních dřevěných podlah
i dřevěných krytů radiátorů a především repasovala interiér hlavní obytné haly s velkým krbem a zabudovaným nábytkem. Původní jídelna, dnes sloužící pro prezidenta firmy, je
ukončena na východní fasádě úzkou zimní zahradou, do které bylo navráceno formou repliky velkoplošné pevné zasklení mezi luxferová
okna. Bohužel, původní dřevěná kastlová okna
byla vyměněna všechna za nová, až na jedno
v přízemí západní fasády, které bylo zachováno
i s ukázkou původní venkovní dřevěné rolovací
žaluzie. Veškeré zachované původní venkovní
i vnitřní dveře byly také repasovány, nové byly
vyrobeny formou repliky. Nově byla položena
střešní pálená krytina, přičemž se podařilo sehnat shodné tašky s původními - tzv. prejzy,
a také původní dřevěné podbití bylo ponecháno, opraveno a nově natřeno. Na zakázku nechala firma vyrobit v Poštorné shodnou glazovanou dlažbu včetně tvarovek na opravu
značně poškozené venkovní terasy a schodiště.
Téměř na celém domě zůstaly zachovány původní hrubě drásané fasádní omítky, pouze poškozené části na jižní fasádě byly provedeny
nově s odlišnou strukturou a celá fasáda byla
sjednocena novým nátěrem. Terasa v horním
podlaží musela být pečlivě izolována, na ni byla položena pochůzná dřevěná palubová podlaha. Také venkovní zahradní kamenné zídky,
pískovcová dlažba i původní terénní úpravy byly ponechány, firma plánuje obnovit a nově
osázet celou zahradu. Předjezdový dvůr i s kamennou zídkou zůstal zachován, slouží stejnému účelu, pouze betonové plochy byly vyměněny za žulovou dlažbu. Parkování aut je bohužel
řešeno částečně v zahradě, doufejme, že se firmě v budoucnu podaří řešit hlavní parkování
v ulici tak, jak byl námi doporučovaný záměr,
aby nebyla znehodnocena původní koncepce
zahrady. Přestože objekt nebyl doposud zapsán
na Seznam kulturních památek, a ne všechny
opravy a stavební zásahy by možná uspěly pod
přísným dohledem památkářů, je výsledek více
než uspokojivý a je hodný následování. Je
ukázkou měnícího se přístupu investorů, projektantů i stavebních firem k zachování kulturně - historických hodnot, dědictví předchozích
generací. Zásluhou firmy CE WOOD, a. s., tak
byla znovu uvedena do života krásná stavba,
která je dokladem nadčasovosti architektonic-

kého řešení a schopnosti adaptace organické
architektury pro nové účely.
(V textu bylo čerpáno z archivních materiálů
ÚHA, Pasportizace stavebních památek ve Zlíně
a knihy 10+1 baťovských vil od Pavla Nováka.
Více naleznete na stránkách www.mestozlin.cz,
architektura a územní plánování, aktuality.)
Ing. arch. Dagmar Nová,
hlavní architektka
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Ke 110. výročí narození JANA ANTONÍNA BATI
P R O K L E T Í
Letos v březnu uplyne 110 let od narození
Jana Antonína Bati. Za normálních okolností by šlo jen o další kulaté číslo, ale v jeho případě je letošní rok odlišný. Je to totiž poprvé
po šedesáti letech, kdy jméno Jana Bati nehyzdí nálepka „německého kolaboranta
a zrádce československého národa“ odsouzeného Národním soudem. Pražský městský
soud 25. června 2007 zrušil rozsudek
Národního soudu. Případ vrátil k došetření
státnímu zastupitelství, které 15. listopadu
2007 dospělo k závěru, že nebyl spáchán
žádný trestný čin. Po šedesáti letech je tedy
Jan Antonín Baťa konečně úředně nevinný.
Nálepku kolaboranta nosil, přestože za kolaboraci s nacistickým režimem odsouzen nebyl. Národní soud v rozsudku prohlásil, že „je

Č E R N É

L I S T I N Y

venský válečný letec, který chtěl dát zprávu
své rodině v okupované republice, že je v pořádku. Znamenalo to, že černé listiny mohly
být a také byly využívány účelově, jak vyplývá z dopisu stálého československého delegáta u Společnosti národů v Ženevě, dr. J. Kopeckého ministru zahraničí Janu Masarykovi
z 25. listopadu 1944: „Podle mého názoru je
naprosto nespravedlivé, jestliže firma Baťa ve
Švýcarsku, která stála od počátku sama i se
svým personálem plně za naší zahraniční akcí, se nachází na černé listině anglické a americké a nyní v důsledku toho byla dokonce dána na černou listinu francouzskou, kdežto celá
řada švýcarských firem, jež evidentně spolupracovaly s Německem nebo jiným nepřítelem
Spojenců, buď ... na černou listinu nebyly dány, nebo z ní ... byly škrtnuty po splnění určitých podmínek, které těmto
firmám byly ze strany anglické nebo
americké předloženy. Fa Baťa ve
Švýcarsku se dostala na černou listinu Spojenců bez vyšetřování její situace se strany anglické a americké
a jen proto, že nese jméno Baťa.“
O více než rok dříve, 12. června
1943, informuje československý vyslanec v Chile ministerstvo zahraničí o situaci chilské společnosti Baťa,
která je na černé listině, přestože
pracuje pro spojence a povolení
k dovozu surovin má od tamní americké obchodní organizace: „Pracuje
pro zdejší válečné námořnictvo a letectvo. ... S možností výmazu z černé
Jan Antonín Baťa s manželkou Marií a synem Janem Tomášem.
listiny jsou spojovány podmínky,
které by ztížily další expanzi firmy
vinen, že jako československý občan v době
v Chile a daly by kontrolu nad jejím podnikáod poloviny r. 1939, tedy v době zvýšeného
ním zdejší filiálce National City Bank.
ohrožení republiky, v zahraničí vědomě poNezdá se, že by kladené podmínky odpovíškozoval zájmy republiky Československé
daly tolik vlastnímu účelu černé listiny, jako
tím, že odmítl připojiti se otevřeně k čs. hnuúmyslu ztížiti vývoj firmy Baťa v Chile.
tí odbojovému, bránil v tom i svým zaměstZdejší podnik, jak se mi zdá, nezavdal přínancům a jednal tak, že i se svými závody
činy k zařazení do černé listiny - jako vlastní
přišel na černé listiny anglickou a americdůvod se vždy uvádí činnost Jana Bati
kou, čímž spáchal zločin proti státu“.
v Brazílii.
Jak tedy jednal Jan Antonín Baťa, že se
Sám se snažím, abych situaci zdejšího podi se svými podniky dostal na černé listiny?
niku, z něhož 5 zaměstnanců nedávno naruZ jakých důvodů se vlastně člověk mohl dokovalo do Anglie, jak v kolonii, tak na veřejstat na spojenecké černé listiny?
nosti zlepšil.“
Londýnské ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničí odpovídá vyslanecodpovídá 18. dubna 1945 československému
tví v Chile 16. srpna 1943: „Nejde tedy, asvyslanectví ve Stockholmu na memorandum
poň pokud zde je známo, o nějakou specifictýkající se švédské baťovské společnosti:
kou brazilskou činnost Jana Bati, nýbrž o jeho
„Z obsahu memoranda dále vyplývá, že jeho
celkový postoj projevovavší se nedbáním omepisatelům se nezdá býti zcela jasným obsah
zení a zákazů spojeneckého válečného zákoa dosah spojeneckých předpisů o zákazu obnodárství, a Brazílie je s tím uváděna ve spochodování a styku s nepřítelem. Tento zákaz jení patrně pouze v důsledku skutečnosti, že
jehož nezachovávání je důvodem pro zapsání
tam (v Sao Paulo) Jan Baťa od dvou let sídlí.“
dotyčné firmy na černou listinu - netýká se
Že nešlo o konkrétní protispojeneckou činpouze obchodování a jakéhokoliv styku
nost Jana Bati v Brazílii, muselo být miniss Německem, nýbrž i s územím jím obsazeterstvu zahraničí jasné. Už 21. října 1942 toným, tedy i s Československem, což v daném
tiž sděluje ministerstvu národní obrany, že
případě se vztahuje na obchodování a styk se
brazilský zástupce u československé exilové
zlínskou centrálou. To se vztahuje také na přívlády 20. října oznámil, že dostal od své vlámý i nepřímý styk (třeba i prostřednictvím nedy pokyn, aby československé úřady požádal
přímých vzkazů) se soukromými osobami na
o odklad vojenské služby brazilským baťovnepřítelem obsazeném území, stejně tak, jako
cům, protože firma Baťa vyrábí plynové masna styk s osobami nacházejícími se mimo neky pro brazilskou obranu. V té době brazilské
přátelské území, pokud tyto osoby jsou zaspolečnosti řídil přímo Jan Antonín Baťa. To,
psány na spojenecké černé listině (případ
že anonymně podporoval exilovou vládu a zaJana Bati).“
hraniční odboj a v tomtéž smyslu dal příkazy
Z této charakteristiky je zřejmé, že dostat
baťovským společnostem, které se nedostaly
se na černé listiny bylo velmi jednoduché.
do německé moci, je zachyceno v archivních
Teoreticky se na ně mohl dostat i českoslodokumentech. To, že jednal s představiteli
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československé vlády v Londýně o formě svého přihlášení se k československému zahraničnímu odboji, jehož zveřejnění odmítal
z obav o osud svých spolupracovníků a přátel v obsazeném československém území, je
zachyceno v korespondenci uložené zejména
v jeho osobním archivu. Z dokladů v archivu
ministerstva zahraničí však vyplývá další
skutečnost. Jan Antonín Baťa totiž již v roce
1942 jednal s československou vládou o vytvoření prozatímního trustu, který by sdružoval baťovské podniky na obou amerických
kontinentech. V červnu 1942 dokonce podepsal dohodu, podle níž se vzdal všech svých
akcií v těchto společnostech. Jediným důvodem vytvoření trustu a odchodu Jana Bati ze
společností byla snaha, jak píše ministerstvo
zahraničí 16. srpna 1943: „Aby tyto závody
mohly být z černé listiny vymazány a zapojeny do válečného úsilí spojeneckého....“ Za
tímto účelem jednala také československá
vláda s vládou Spojených států amerických.
Jan Antonín Baťa se všemožně snažil
zmírnit dopad černých listin na zahraniční
baťovské závody. On sám totiž na černých
listinách byl. A pokud si připomeneme důvody, za něž se osoby a podniky na ně mohly
dostat, údiv by vzbuzovalo, kdyby na nich
nebyl. Jan Antonín Baťa byl vlastníkem
Baťa, a. s., Zlín. Ta se od 15. března 1939
nacházela na území obsazeném Německem.
Jan Antonín Baťa sice v červnu 1939 odjel
do zahraničí, ale pochopitelně udržoval korespondenci jak se svým podnikem, tak i se
svou rodinou a přáteli na obsazeném území.
Navíc usiloval o vybudování dalších baťovských podniků v zahraničí, dokonce přímo
na území Spojených států amerických, ale
také v zemích střední a jižní Ameriky, kterou
Spojené státy považovaly za svou zájmovou
sféru. A baťovská konkurence byla nebezpečná. Jan Antonín Baťa byl nebezpečný.
Naskytla se jednoduchá šance zbavit se ho černé listiny. Navíc jeho jméno na černých
listinách umožňovalo zapsat na ně i baťovské podniky, v nichž vlastnil sebemenší akciové podíly. A to byly takřka všechny zahraniční baťovské společnosti. A že šlo
především o jeho diskreditaci, dokazuje fakt,
že brazilské společnosti, přestože jejich
vlastníkem byla zlínská firma Baťa, a. s., tedy firma se sídlem na území obsazeném
Německem, se na černé listiny dostaly až
v okamžiku, kdy se postavil do jejich čela.
Černé listiny ochromily činnost Jana
Antonína Bati a prakticky ho izolovaly.
Vyplývá to i z dopisu, který Jan Baťa píše
28. ledna 1941 Janu Masarykovi:
„Depešoval jsem také některým svým známým a členům správní rady, ale jediný, kdo
mi odpověděl, je Sir Frederic, který ale také
odpovídá, že vzhledem k předpisům nemá
možnosti mi odpověděti.“
Nepochybně, vždyť podle předpisů i styk
s osobou pobývající mimo území obsazené
nepřítelem, pokud je zapsána na černých
listinách, může vést k zapsání na černé listiny. Černé listiny se staly pro Jana
Antonína Baťu prokletím za války, ale zůstaly jím i po válce. Jeho jméno na nich bylo, tudíž on byl zrádce. Těm, kteří ho chtěli
zdiskreditovat a odstranit, to stačilo.
A skvěle toho dokázali využít při formování
veřejného mínění.
Mgr. Hana Kuslová

Předvelikonoční tradiční zvyky na Zlínsku
Velikonoce obvykle vnímáme jako křesťanské svátky, ale zároveň stále dodržujeme některé tradiční zvyky, jejichž původní
předkřesťanský význam a smysl si neuvědomujeme a které jsou již spíše zábavou.
V životě našich předků však měl cyklus
předjarních obyčejů zajistit úspěšnost nového hospodářského roku.
Už bujaré masopustní obchůzky maškar a úkony, které byly s nimi spojeny,
měly zajistit prosperitu domu a hospodářství. A po Popeleční středě (nazývané
i středou černou, bláznivou, smetnou, škaredou) následuje předvelikonoční šestitýdenní půst. Pro postní dobu platilo kromě
přísných pravidel stravovacích i omezení
dalších světských radovánek. Zákazy se
vztahovaly na alkohol, tabák, ale i na společenské styky. Postní jídelníček neobsahoval maso ani živočišné tuky a k přípravě postních pokrmů se často neužívalo ani
nádobí, které s nimi přišlo do styku.
František Bartoš popsal půst na Valašsku
v osmdesátých letech 19. století takto:
„Půst zachovává se velmi přísně. Ráno se
netopí, teprve když přijdou z kostela, uvaří
se krupice, kterouž pojídají s omáčkou z povidel nebo suchých hrušek, anebo ,obědvají’ pečené zemáky s mlékem nebo kyselou
polévkou. O poledni ,posvačí’ kousek chleba nebo chladný zemák. Na večeři opět zemáky s mlékem.“
Nejrozšířenějším postním pokrmem na
Valašsku byla kyselica, polévka z nakládaného zelí. Základem dalších postních jídel bylo sušené ovoce, tradiční byla i pučálka z naklíčeného a praženého hrachu.
Vařily se kaše - pohanková, pšeničná, jedla se moučná jídla - noky, tašky, nudle.
Hodně času bylo v rodinách věnováno
modlitbám, ale aby nebylo postní vážnosti příliš, našly se i příležitosti, jak zákazy
obejít: na Valašskokloboucku a na
Vizovicku dokonce chodili radní žertovně
zjišťovat případné návštěvy mládenců
u děvčat - hledali hercucha; přistižený
hříšník potom musel zaplatit pokutu
a v hospodě je pohostit.
A taková je zpráva z Nedašova z meziválečného období: „Půst sa držél najvěc ve
středu, v pátek a v sobotu, nekeří po celý
půst ani s robú nespali. Matúšoj dědáček si
zakúřili na fašank poslední cigaretu a nanovo zabáňali až po glória na Bílú sobotu.
Ani sa nepilo. Nekerý sa potem na Velkú
noc zryl jak prasa.“
Zvláštním zvykem na Valašsku bylo věšení nebo vyhánění kysela. Pro mládež to
byla příležitost k žertům: někoho postavili
k peci se sítem, kterým se mělo otáčet,
a jiný na něj komínem vylil putnu vody.
Jinde mládenci vytahovali na střechy hospodářské nářadí a tím kritizovali dotyčný
dům za nepořádek.
Dlouhou životnost měl zvyk vynášení
Mařeny, Mařáka, Mařocha nebo Marka na
Smrtnou neděli. Děvčata obvykle oblékla
slaměnou figurínu nebo došek do součástí kroje, ozdobila ji výdumky z vajec a se
zpěvem ji vynášela za vesnici. Často je
provázeli i chlapci a obě strany o figurínu
sváděly žertovný zápas. Nakonec byla
Mařena, symbolizující zimu a nemoci, potupně spálena nebo utopena a z výslužky,
kterou dívky dostaly při obchůzce vesnicí,
si připravily malou hostinu.
Poslední neděle předvelikonoční nese
označení Květná. Je i v současnosti spoje-

na se svěcením ratolestí. Kočičky posvěcené v kostele a zasunuté v domácnosti za
krucifix mají ochránit domácnost, spolknuté zase zaručují osobám nebo dobytku
celoroční zdraví. A svěcené spolu s křížky zhotovenými z dřeva posvěceného
v ohni zapáleném u kostela na Bílou sobotu zajišťovaly ochranu polí ještě ve
20. století.
Poslední předvelikonoční týden - pašijový
- probíhal ve znamení očisty, úklidu domů
a příprav na svátky. Na Zelený čtvrtek si
dopřáváme obvykle „něco zeleného“, ale je
to i den, kdy přestávají zvonit kostelní zvony (protože „odletěly do Říma“ nebo byly
„zavázané“) a čas modliteb místo nich až do
Bílé soboty oznamují chlapci při obchůzce
obcí. Je to jedna z velmi starých a zároveň
velmi životných velikonočních tradic
a i v řadě obcí na Zlínsku se v tyto dny setkáme s průvodem kluků s řehtačkami. Při
obchůzce po obci zvané hrkání, hrčení, klepání, rachtání, křístání, klabotání, vrčání
chodí chlapci s hrkači, klepači, tragači
a řehtačkami různých velikostí a tvarů.
Začínají společnou modlitbou u kostela,
kapličky nebo kříže a projdou celou obec
s rytmickým klepáním. Hluk má vypudit
všechny škodlivé síly, a proto je třeba řádně obejít celou obec. Původně přísně rytmizované společné klepání, které bylo třeba
secvičit, se důsledně dodržuje jen místy (na
Zlínsku např. v Klečůvce) a akustické nástroje v rukou chlapců zvučí spíše nekoordinovaně. Stále však v chlapecké skupině
platí přísná hierarchie, rozdělení hodností
v závislosti na věku a od nich odvozených
povinností a práv. Důležitou součástí obchůzky byla a je výslužka vybíraná na Bílou
sobotu ráno, která se mezi účastníky dělí
podle přísných pravidel.
Velký pátek je dnem nejpřísnějšího půstu, ale i dnem, k němuž se vztahovala řada magických praktik. Pro zajištění celoročního zdraví lidí i domácího zvířectva
bylo třeba umýt se přírodní tekoucí vodou, nejlépe hned před rozedněním. Kdo
se v ní vykoupal nebo brodil, toho prý nebolely nohy. Tekoucí potoční vodou se
umývalo kuchyňské náčiní, vodou z potoka se umýval nebo kropil dobytek, aby nestřečkoval. A v tento den platil velmi přísný zákaz orat a vůbec hýbat zemí.
Velkou důležitost měly i potraviny svěcené v kostele na Bílou sobotu nebo na
Velikonoční neděli. Světila se vejce, maso,
babůvka se zapečenou slaninou a vajíčky.
Posvěcené potraviny pojedli po návratu
z kostela společně všichni členové domácnosti.
Velikonoce vrcholí pondělní obchůzkou
- šlahačkou, mrskačkou, mrskutem.
Důležitou potřebou, kterou si musí chlapci opatřit před Velikonočním (Červeným)
pondělkem, je tatar, žíla, kocar spletený
z vrbových prutů, nebo aspoň větvičku jalovce. Řádné vyšlehání zaručí ženám
a dívkám, že neoprašiví, že budou celý rok
svěží, protože se na ně přenese mladá síla
vrbového proutku. Stejný význam má i polévání vodou. Vedle pohoštění patří k nejpěknější odměně za vymrskání zdobená
vejce, kraslice.
Úterní dívčí šlahačka už bývá jen dozvukem a velmi malým odškodným pro
ženskou část populace.
Dr. Alena Prudká,
Muzeum jihovýchodní Moravy
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Březen v kultuře
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
nám. Míru 12, 761 40 Zlín - v budově radnice
e-mail: is@muzlin.cz, www.mestozlin.cz
tel.: 577 630 270, 577 630 222,
fax: 577 630 274
Zajišťujeme předprodej lístků na kulturní, společenské a sportovní akce:
- po celé ČR v systému Ticketportál (www.ticketportal.cz)

VELKÉ KINO
tel. 577 432 936
Neděle 1. - středa 5. března v 17 a v 19.30 hodin
O ŽIVOT
ČR-2008-90 minut-premiéra-HCE-(0)
Vojta Kotek se coby student medicíny hned na začátku filmu dostane
do jedné velmi prekérní situace, když se zúčastní oslavy na lesní chatě... Režie: Milan Šteindler
Pondělí 3. března v 10 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
SNĚHOVÝ DORT
Velká Británie/Kanada-2006-112 minut-titulky-HCE-(12)
Když Alex (Alan Rickman) zastaví mladé stopařce Vivienne, nemá ani
tušení, že jeho život se v mžiku otočí vzhůru nohama...
Režie: Mark Evans
Čtvrtek 6. března v 17 a v 19.30 hodin
PROJEKT 100
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Francie/Itálie/Španělsko-1972-102 minut-titulky-AČFK-(12)
Jeden z posledních Bunuelových snímků o neustálém neúspěšném
scházení přátel z vyšší společnosti získal Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film. Film bude uveden s předfilmem Andaluský pes Francie-1929-16 minut - režie: Luis Bunuel
Pátek 7. - středa 12. března v 17 hodin
+ sobota 8. a neděle 9. března i v 15 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR-2008-98 minut-premiéra-Falcon-(0)
Venkovský chasník Matěj miluje sedlákovou dceru Majdalenku... klasická filmová pohádka s Janem Dolanským, Ladislavem Potměšilem,
Taťjanou Medveckou, Veronikou Kubařovou a Miroslavem Táborským
v hlavních rolích. Režie: Zdeněk Troška
Pátek 7. - středa 12. března v 19.30 hodin
POKÁNÍ
Velká Británie-2007-122 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje. Keira Knightley
a James McAvoy v hlavních rolích romantického příběhu podle předlohy Iana McEwana. Režie: Joe Wright
Čtvrtek 13. března v 17 a v 19.30 hodin
PROJEKT 100
TY, KTERÝ ŽIJEŠ
Švédsko-2007-95 minut-titulky-premiéra-AČFK-(12)
Příběh lidské existence, dobrodružství života, mezilidských vztahů,
přání, obav, příběh lásky a touhy po seberealizaci. Další film režiséra
Písní z druhého patra. Režie: Roy Andersson

Miriam Kraftová, Luboš Kostelný, Jiří Lábus
Režie: Vladimír Michálek
Čtvrtek 27. března jen v 17 hodin
(a)
3:10 VLAK DO YUMY
USA-2007-117 minut-titulky-premiéra-Intersonic-(15)
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade (Russell Crowe) se svou
bandou přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti všechny postřílejí
a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jednou udělá chybu...
Režie: James Mangold
Čtvrtek 27. března v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL - slavnostní premiéra za účasti herecké a tvůrčí delegace k filmu
Pátek 28. března - středa 2. dubna v 17 a v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-120 minut-premiéra-Bontonfilm-(12)
Dovršení trilogie o hledání lásky započaté Divokými včelami a Štěstím.
V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý,
Marek Daniel Režie: Bohdan Sláma

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
1. 3.- KŘESADLO - 63 minut
8. a 9. března i v 15 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA - ČR-2008-98 minut

MIMOŘÁDNĚ

15. 3. - KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA - 66 minut
22. a 23. 3. v 15 hodin
MIMOŘÁDNĚ
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY - Francie-117 minut-český dabing
29. 3. - O HLOUPÉM PECIVÁLOVI - 64 minut
O hloupém Peciválovi, Autíčková romance, Mokrá pohádka, Rézi
a Brok na vánočním trhu, Růžový slon, O kočičce, myšce a červené slepičce
Středa 12. března v 9.30 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODIČE S DĚTMI BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU - 62 minut
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel. 577 103 284
Sobota 1. - neděle 2. března v 17 hodin
KOUZELNÁ ROMANCE
USA-2007-108 minut-český dabing-premiéra-Falcon-(0)
Svého pana Dokonalého potkala, až když opustila pohádkový svět - romantická komedie s Amy Adams a Patrickem Dempsey v hlavních rolích. Režie: Kevin Lima
Sobota 1. března v 19.30 hodin
AMERICKÝ GANGSTER
USA-2007-156 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů
newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena... V hlavních rolích Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin
Režie: Ridley Scott

Pátek 14. - středa 19. března v 19.30 hodin
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
USA/Německo-2008-93 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(15)
Nesmrtelný Rambo opět na scéně: Sylvester Stallone se po dvaceti letech vrací tímto čtvrtým dílem k neohroženému zabijákovi, tentokrát
nejen jako herec a scénárista, ale také v roli režiséra.

Pondělí 3. března v 19 hodin
(a)
PERSEPOLIS
Francie/USA-2007-95 minut-titulky-Artcam-(12)
Báječná léta pod psa... tentokrát v Íránu! Íránský comics všech dob na
filmovém plátně! Film získal Cenu poroty na MFF v Cannes 2007.
Režie: Marjane Satrapi a Vincent Paronnaud

Pondělí 17. března ve 14 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
VENUŠE
Velká Británie-2006-95 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
Pygmalionský příběh inspirovaný románem "Deník bláznivého starce"
byl rolí jako stvořenou pro britskou hereckou legendu Petera O’Toola.
Režie: Roger Michell

Úterý 4. března v 19 hodin
ANÝZ
USA VERSUS JOHN LENNON
USA-2006-96 minut-titulky-HCE-(0)
"Ze všech dokumentů, které byly o Johnovi natočeny, by se mu tento
líbil nejvíc!"
Režie: David Leaf, John Scheinfeld

Pondělí 17. - středa 19. března v 17 hodin
MONSTRUM
USA-2008- 85 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Tato noc změní život všem. A některým ho ukončí... Thriller s Michael
Stahl-Davidem, Lizzy Caplan a Jessicou Lucas v hlavních rolích.
Režie: Matt Reeves

Čtvrtek 6. března v 17 hodin
PŘEDPREMIÉRA
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR-2008-98 minut-Falcon-(0)
Venkovský chasník Matěj miluje sedlákovou dceru Majdalenku... klasická filmová pohádka s Janem Dolanským, Ladislavem Potměšilem,
Tatianou Medveckou a Miroslavem Táborským v hlavních rolích
Režie: Zdeněk Troška

Pátek 21. března - středa 26. března v 17 hodin
+ sobota 22. a neděle 23. 3. v 15 hodin
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Španělsko/Německo/Francie-2008-117 minut-český dabing-premiéra-SPI-(0)
Asterix a Obelix jsou zpět! Tentokrát vás čeká příběh plný sportovního
zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa...
Režie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann
Pátek 21. března - středa 26. března v 19.30 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH
ČR-2007-110 minut-premiéra-Bioscop-(0)
Milovat je lidské - chybovat je dědičné. Komedie o otcích, synech a ženách jejich života. V hlavních rolích Josef Somr, David Novotný,
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Úterý 11. března v 19 hodin
ANÝZ
NA DRUHÉ STRANĚ
Německo/Turecko-2007-122 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Příběh o smrti a o životě v kulisách současného Istanbulu
Režie: Fatih Akin
Čtvrtek 13. března v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
USA/Německo-2008-93 minut-titulky-Bioscop-(15)
Nesmrtelný Rambo opět na scéně: Sylvester Stallone se po dvaceti letech vrací k neohroženému zabijákovi, tentokrát nejen jako herec
a scénárista, ale také v roli režiséra.
Pátek 14. - neděle 16. března v 17 hodin
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
USA-2007-138 minut- titulky-Bontonfilm-(15)
Nesmrtelný příběh o lásce podle románu G. G. Márqueze - příběh
o vášni a rozhodnutích, jejichž následky mohou člověka pronásledovat
celý život.... Režie: Mike Newell

V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

Pátek 14. - neděle 16. března v 17 hodin
OBČAN HAVEL
ČR-2008-119 minut-Aerofilms-(12)
Scény z prezidentské kuchyně - pohled do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla.
Režie: Pavel Koutecký a Miroslav Janek

Čtvrtek 20. března v 17 a v 19.30 hodin
(a)
OBČAN HAVEL
ČR-2008-119 minut-Aerofilms-(12)
Pohled do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského
období Václava Havla
Režie: Pavel Koutecký a Miroslav Janek

Pondělí 10. března v 19 hodin
(a)
OBČAN HAVEL
ČR-2008-119 minut-premiéra-Aerofilms-(12)
Scény z prezidentské kuchyně - pohled do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla
Režie: Pavel Koutecký a Miroslav Janek

Čtvrtek 6. března v 19 hodin
PŘEDPREMIÉRA
POKÁNÍ
Velká Británie-2007-122 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje. Keira Knightley
a James McAvoy v hlavních rolích romantického příběhu podle předlohy Iana McEwana. Režie: Joe Wright

Pátek 14. - sobota 15. března v 19.30 hodin
VETŘELCI vs. PREDÁTOR 2
USA-2007-90 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
V blízkosti malého amerického městečka Gunnison v Coloradu dojde
k nečekané katastrofě, když se z nebe zřítí poškozený vesmírný koráb
a z jeho útrob se vydrápou zrůdy dvou hrozivých a hlavně znepřátelených vesmírných ras... Režie: Colin Strause, Greg Strause
Pondělí 17. března v 19 hodin
(a)
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
USA-2007-116 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(15)
Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit... V hlavních rolích Johnny
Depp, Helena Bonham Carter. Režie: Tim Burton
Úterý 18. března v 19 hodin
FK ANÝZ
KAŽDÝ PRO SEBE A BŮH PROTI VŠEM
Německo-109 minut-titulky-NFA-(?)
Osudy nalezence Kašpara Hausera, který se v zuboženém stavu objevil v roce 1828 na norimberském náměstí - po mnohaletém odloučení
od lidí, neschopný komunikace ani samostatného pohybu...
Scénář a režie: Werner Herzog
Pátek 21. března+ neděle 23. března v 17 a v 19.30 hodin
(v sobotu 22. března KINO NEHRAJE)
VÁCLAV
ČR-2007-97 minut-premiéra-SPI-(0)
Tragikomedie ze současné vesnice o dvou bratrech (Ivan Trojan a Jan
Budař), které osudově rozděluje (nejen) jedna žena (Soňa Norisová) na motiv skutečných událostí. Režie: Jiří Vejdělek
Pondělí 24. března KINO NEHRAJE
Úterý 25. března v 19 hodin
FK ANÝZ
ZABÍJEČ OVCÍ
USA-80 minut-titulky-NFA-(15)
Obrazy ze života v černošské chudinské čtvrti doprovázené songy špičkových zpěváků...
Scénář, režie, kamera, produkce: Charles Burnett
Pátek 28. března v 17 hodin
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
P.S. MILUJI TĚ
USA-2007-126 minut-titulky-SPI-(12)
Slova, pro něž stojí za to žít... V hlavních rolích Hilary Swank, Gerard
Butler, Lisa Kudrow. Režie: Richard LaGravenese
Pátek 28. a sobota 29. března v 19.30 hodin
SKAFANDR A MOTÝL
Francie/USA-2007-120 minut-titulky-premiéra-ArtCam-(15)
Film podle skutečné události - o mladém úspěšném muži, který po náhlé mozkové příhodě ochrne na celé tělo... V hlavní roli Mathieu
Amalric. Režie: Julian Schnabel
Sobota 29. a neděle 30. března v 17 hodin
INVAZE
USA-2007-99 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Nikomu nevěř, neprojevuj emoce, neusni...
V hlavních rolích Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam
Režie: Oliver Hirschbiegel
Pondělí 31. března v 19 hodin
(a)
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ
USA-2007-117 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
I ty můžeš půl hodiny pobýt v nebi... Krimi thriller - v hlavních rolích
Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke a Albert Finney
Režie: Sidney Lumet

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
V NEDĚLI V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

Pátek 7. - neděle 9. března v 17 hodin
JÁ, LEGENDA
USA-2007-110 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Poslední člověk na Zemi není sám... V hlavní roli Will Smith
Režie: Francis Lawrence

2. 3. - KRÁL A SKŘÍTEK - 64 minut
Mach a Šebestová, Král a skřítek, Loupežnická pohádka, Proč má člověk psa, Krtek a zelená hvězda, Psí kusy

Pátek 7. - sobota 8. března v 19.30 hodin
ONCE
Irsko-2006-85 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
On je pouliční muzikant - ona je výborná pianistka z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Ti dva se samozřejmě potkají... V hlavních rolích Markéta Irglová a Glen Hansard
Režie: John Carney

16. 3. - VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ - 64 minut
Velká sýrová loupež, Jak ulovit tygra

9. 3. - MYŠÍ KOČIČINY - 63 minut

23. 3. - O MATYLDĚ S NÁHRADNÍ HLAVOU - 65 minut
O Matyldě s náhradní hlavou, Milovník zvířat, Jak Žofka pořádala
sportovní den, O studánce s živou vodou, Opičí láska, Magnetová
hora

Březen v kultuře
30. 3. - MIKEŠ I. - 70 minut
Úterý 18. března v 9 hodin
PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODIČE S DĚTMI
PANE, K PRINCEZNÁM SE NEČUCHÁ - 65 minut
K princeznám se nečuchá, Psí kusy, O pardálu, který voněl, Nazdar,
kedlubny
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Od května 2007 platí v obou zlínských kinech VĚRNOSTNÍ PROGRAM.
Po předložení 9 vstupenek (z různých představení ve Velkém kině nebo kině Květen v Malenovicích) dostanete 10. vstupenku zdarma.
Volnou vstupenku můžete využít na jednu ze čtvrtečních předpremiér v kině Květen v Malenovicích nebo na jednu z artových (a) projekcí ve Velkém kině.

FILMOVÝ KLUB CHARLIE

12. středa - 19.00 hodin
HUDBA PATŘÍ K LÁSCE A LÁSKA PATŘÍ K DĚTEM
Romantický koncert Ládi Kerndla s jeho orchestrem a hostem Terezou
Kerndlovou pořádá Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve
Zlíně
13. čtvrtek - 14.30 hodin
19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON
14. pátek - 19.00 hodin
Jiří Brdečka - Jan Rychlík - Vlastimil Hála
LIMONÁDOVÝ JOE
15. sobota - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

17. pondělí - 19.00 hodin
OSOBNOST ROKU 2007 VE ZLÍNSKÉM KRAJI
ZADÁNO

12. března - 19.30 hod.
TY, KTERÝ ŽIJEŠ
Šv./Něm./Fr./Dán./Norsko 2007, 95 min., titulky, scénář a režie: Roy
Andersson
Příběh lidské existence, dobrodružství života, mezilidských vztahů,
přání, obav, příběh lásky a touhy po seberealizaci. Tato temná i zábavná etuda o stavu člověka v 21. století je opět velmi úspěšným pohledem na beznadějný chaos moderního života. Vstupné 60 Kč

19. středa - 14.30 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON
ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Pátek 14. března - 13.30 hod.
DÍVKA NA KOŠTĚTI
ČSSR 1971, 78 min. Režie: V. Vorlíček
Také nadpřirozené bytosti se musí v pohádkovém světě nejdříve naučit své řemeslo. Mladičké čarodějnici Saxaně se to moc nedaří...
Vstupné 25 Kč
19. března - 19.30 hod.
KABINET DOKTORA CALIGARIHO
Německo 1919, č/b, 69 min., režie: Robert Wiene
První expresionistický snímek, jehož kouzlo spočívá v nevídaném řešení výtvarné scény, vypjatých hereckých výkonech a bizardní kombinaci světla a stínu. Vstupné 60 Kč
26. března - 19.30 hod.
NÁMĚSTÍ SPASITELE
Polsko 2006, 105 min., titulky
Scénář a režie: Krzysztof Krauze, Joanna Kosová-Krauzeová
"Základní konflikt snímku je podobný jako ve starším filmu Dluh.
Také v něm jsou jeho protagonisté shodou nešťastných okolností dohnáni k tragickým činům. A zároveň nelze jednoznačně určit, na čí
straně je vina a komu přiřknout trest. Nejlepší polský film 2006.
Vstupné 60 Kč
2. dubna - 19.30 hod.
GRBAVICA
Rak/Něm/Bos.Her./Chor., 2005, 90 min., titulky, scénář a režie:
Jasmila Zbanic
"Tento výrazově skromný, ve svému tvaru střídmý a neefektní film, nabízí vskutku hluboký vhled do nitra lidí, kteří prošli válkou v Bosně.
Vítěz Berlinále 2006. Vstupné 60 Kč

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

6. čtvrtek - 10.00 hodin
19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

6

PREMIÉRA

18. úterý - 10.00 hodin
14.30 hodin
Rudyard Kipling, Hana Mikolášková: MAUGLÍ
Divadlo Polárka Brno
18. úterý - 19.00 hodin
Karel Čapek: R.U.R.

30

PREMIÉRA

HOSTÉ V DUBNU
29

7

8. a 9. 4. - 20.00 hodin
KONCERT HANY HEGEROVÉ
pořádá Agentura Velryba Zlín
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

25

DIVADLO MANDRAGORA
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění. o.p.s.
(zde sídlí i div. Mandragora), Dřevnická 1788, 760 01 Zlín,
www.skolaumeni.cz, info@skolaumeni.cz, rezervace tel.: 777 198 400
11. 3. - ROMEO DELL'ARTE JULIE
Režie Konrád Popel

7

25. úterý - 19.00 hodin
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

1

26. středa - 17.00 hodin
20.00 hodin
Franz Lehár: VESELÁ VDOVA
Moravské divadlo Olomouc

21

27. čtvrtek - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON
k Mezinárodnímu dni divadla

10

18. 3. - ŽENSKÝ PRSTOKLAD
Režie: Pavel G. Premiéra
25. 3. - ATR- MAN and WOMEN: Pro nikoho nic
Režie: Rosťa Marek
Vstupné činí 35 Kč, na premiéru 45 Kč, začátek představení je vždy
v 19.00 hod. Kapacita míst je omezena max. 35 míst.
Kontakt: tel. 777 198 400 a 577 271 185, www.skolaumeni.cz,
Zlínská vyšší odborná škola umění, Dřevnická 1788, Zlín 760 01,

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

4

29. sobota - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe: FAUST
ke Dni učitelů
20

STUDIO „Z“

2. 3. - Komorní sál 15.30 hod.
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka
6. 3. - Komorní sál 19.00 hod.
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...
8. 3. - Komorní sál 19.00 hod
ORNITOLOGIE
V jednom ruském městě... V jednom malém bytě... se dějí zvláštní věci. Černá komedie o dvou bláznech a jejich hostu.
9. 3. - Komorní sál 15.30 hod.
U NÁS V NESVÁROVĚ ANEB KDO PŘEMŮŽE DRAKA
pohádka

10. pondělí - 19.00 hodin
FLIRTOVÁNÍ S DIVADLEM
Antonín Bajaja a jeho dialogy mezi mužem a ženou v rámci cyklu KAUZA Ž

10. 3. - Komorní sál 19.00 hod.
ORNITOLOGIE
V jednom ruském městě... V jednom malém bytě... se dějí zvláštní věci. Černá komedie o dvou bláznech a jejich hostu.

11. úterý - 19.00 hodin
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?
v rámci cyklu KAUZA Ž

13. 3. - Komorní sál 19.00 hod.
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma. Věčný
boj. Věčné nalézání...

22. sobota - 19.00 hodin
Hana Mikolášková, Vladimír Fekar a kol.
JE ŽENA ČLOVĚK?/ IS A WOMAN A MAN?
v rámci cyklu KAUZA Ž

14. 3. - Kavárna Café, Malá scéna 19.00 hod.
TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE!
Neklasické klání v klasické stolní hře...
Přihlášky a informace na tel.: 776 575307

2

3

26. 4. - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

DERNIÉRA

21. pátek - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota
DEKAMERON

30. neděle - 14.30 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

PREMIÉRA

4. 4. - 19.00 hodin
Niccolo Machiavelli: MANDRAGORA
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha

20. čtvrtek - 19.00 hodin
John Kander, Fred Ebb, Joe Masteroff: KABARET

28. pátek - 19.00 hodin
Oscar Wilde: IDEÁLNÍ MANŽEL
Divadlo ABC Praha

12. 4. - 17.00 hod.
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

3. 4. - 10.00 hodin
14.30 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

17. pondělí - 10.00 hodin
Akram Staněk
ČERVENÁ KARKULKA

VŽDY VE STŘEDU
5. března - 19.30 hod.
OBRAZY STARÉHO SVĚTA
ČSSR 1972, 73 min. Scénář a režie: Dušan Hanák.
Předfilm - Přišel k nám Old Shatterhand
"Říká se, že tento film zachycuje lidi z okraje společnosti, není to ale
tak docela pravda. Ovčák, sledující nejnovější kroky kosmického výzkumu, muž obsluhující mechanismus, který představuje bizardní
"lidskou komedii" života, starý mládenec, prodávající na městském trhu vajíčka za kapotou auta, to přece nejsou lidé z periferie." Jan
Lukeš. Vstupné 60 Kč

5. středa - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

DERNIÉRA

16. neděle - 15.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
zábavné odpoledne pro děti s hrami a soutěžemi

na Malé scéně ZUŠ Zlín
Zdeňka Šteflová - Benešovo nábř. 1739 - 760 01 Zlín
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz
Tel.: 577 432 079, 777 019 109; www.malascenazlin.cz

VELKÝ SÁL
1. sobota - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

26
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PŘIPRAVUJEME
prodej vstupenek na DUBEN bude zahájen 14. března 2008
(pro předplatitele prodej již od 13. března - předplatenku s sebou)

19. středa - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

17. 3. - Sál Malá scéna 19.00 hod.
Divadlo Ungelt Praha - MATHILDA
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém spolu prožili kus života.
Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška
Režie: Monika Elšíková
Přestavení z 22. 11. 2007 - vstupenky zůstávají v platnosti!!

11. úterý - 10.00 hodin
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka: PRINCEZNA TURANDOT

26. středa - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU
divadelní talk show Heleny Simerské s Kateřinou Liďákovou a Luďkem
Randárem

20. 3. - Komorní sál 19.00 hod.
HORKÁ LINKA (Hotline)
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb cokoliv
jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat...

12. středa - 10.00 hodin
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka: PRINCEZNA TURANDOT

28. pátek - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

22. 3. - Komorní sál 19.00 hod.
SIC! PREMIÉRA

7. pátek - 19.00 hodin
5
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka: PRINCEZNA TURANDOT
8. sobota - 19.00 hodin
8
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka: PRINCEZNA TURANDOT
9. neděle - 14.30 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

DIVADÉLKO V KLUBU

11

Březen v kultuře
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způsob existence, hra jako možnost.
Foyer Komorního sálu - po představení jste zváni na premiérový
raut
27. 3. - Komorní sál 19.00 hod.
SIC!
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způsob existence
29. 3. - Sál Malá scéna 19.00 hod.
N. V. GOGOL - ŽENITBA
Komedie o tom, že není snadné se rozhodnout, navíc na celý život a neodvolatelně.
30. 3. - Komorní sál 15.30 hod.
PEJSEK A KOČIČKA
Pohádka

malý sál
Do 27. dubna
PO STOPÁCH TŘETIHORNÍHO MOŘE
spojovací chodba

31. 3. - Komorní sál 19.00 hod.
SIC!
Komorní komedie pro tři. Hra s jazykem, hra se slovy, hra jako způsob existence, hra jako možnost.
1. 4. - Taneční divadlo Company ProART Praha - BAROCKO
V NÁRUČÍ MUŽŮ
Tančí a hrají: Company ProArt - režie a choreografie: Martin Dvořák
Změna programu vyhrazena.
Prodej vstupenek 30 minut před představením nebo rezervace na tel.:
776 575 307, případně osobní rezervace v kavárně Café Malá scéna.

KRAJSKÁ GALERIE
Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz
DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
Petr Veselý - obrazy

Akademická malířka Marie Fischerová-Kvěchová je veřejnosti známa
především jako ilustrátorka slabikáře Poupata od Josefa Kožíška, dále válečného vydání Babičky od Boženy Němcové z roku 1940 a také
věhlasných Broučků od Jana Karafiáta. Málokdo však ví, že umělkyně
signující svá díla iniciálami MFK byla rovněž náruživou sběratelkou,
a díky její sběratelské vášni získalo zlínské muzeum v průběhu let
2005-2007 úžasnou sbírku orientální obuvi, dámských měšťanských
oděvů datovaných od empíru až po I. republiku, dále skvostné výbavičky pro miminka z přelomu 19. a 20. století a velmi cenný soubor
hraček.

Do 20. dubna 2008
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové
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:
duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
list., pros., únor, březen ÚT-PÁ 10-12, 13-17 hodin
leden - zavřeno
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel. 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

11. březen - 13. duben

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
Architekt Jindřich Kumpošt 1891 - 1968

4. březen - 20. duben

Stálá expozice
Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění
ve Zlíně 2001 - 2007
do 30. března
Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních prostor
galerie.

FILHARMONIE B. MARTINŮ
tel.: 577 005 630 - sekretariát, tel.: 577 005 742 - pokladna,
e-mail: fbmzlin@fbmzlin.cz

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
Muzeum Luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé
Luhačovice, umístěná v nových prostorách kulturního domu Elektra,
je expozicí životního stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na
Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice
jako centrum tradičního národopisného regionu, který nazýváme
Luhačovické Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím
se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi.
Otevřeno: ÚT - NE 9-12, 13-17 hodin - pondělí zavřeno
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - MUZEUM
LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice,
kontakt: PhDr. Blanka Petráková, 577 132 883, muzeum.luhacovice@seznam.cz
Expozice: Známé i neznámé Luhačovice
Výstavy: Lidový kroj Luhačovického Zálesí

Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá v pokladně Domu
umění ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00 hod., v den koncertu 14.30 - 20.00 hod.
MIMOŘÁDNÝ KONCERT
6. března v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
SLAVNÍ ROMANTICI
A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 h moll, op. 104
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll, op. 64
Sólistka: Dominika Hošková, violoncello. Dirigent: Dong Hyun, USA

Doprovodné programy:
7. 3. 16.00 hod., muzeum: Beseda a autorské čtení z nové knihy
E. Eliášové O kouzelných studánkách a zbojnických pokladech.
Doprovod na cimbál O. Krátký.
18. 3. 15.30 hod., Kino Elektra: Přednáška B. Petrákové o Lidovém
kroji Luhačovického Zálesí, s promítáním. Účinkuje CM ZUŠ
Luhačovice a zpěváčci z Malého Zálesí.

DŮM KULTURY

B5 13. března 2008 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
A. Dvořák: Scherzo capriccioso, op. 66
R. Schumann: Koncertní skladba pro čtyři lesní rohy, op. 86
J. Brahms: Symfonie č. 1 c moll, op. 68
Sólisté: České hornové kvarteto - Jan Vobořil, Jindřich Petráš, Zuzana
Rzounková, Zdeněk Vašina. Dirigent: Radomil Eliška

Ještě se můžete přihlásit do některých kurzů

A6 20. března 2008 v 19.00 hodin, Dům umění Zlín
VELIKONOČNÍ KONCERT
W. A. Mozart: Divertimento Es dur, KV 113
C. Saint-Saėns: Koncert pro klavír č. 2 g moll, op. 22
L. van Beethoven: Symfonie č. 6 F dur, op. 68 Pastorální
Sólista: Alice Rajnohová, klavír. Dirigent: Jaroslav Opěla, SRN

Poslední místa v pohybových kurzech:
KALANETIKA - čtvrtek 16.45-17.30 hod.
čtvrtek 18.25- 19.10 hod.
AEROBIC MIX - středa 18.00 - 19.00 hod.
BODY STYLING - pondělí 18.00 - 19.00 hod.
PILATES PRO ŽENY NAD 40 LET - pondělí 16.30 - 17.30 hod.

KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI
30. března 2008 v 14.30 hodin, Dům umění Zlín
Ludvíku, neodmlouvej a cvič!
Poutavé vyprávění o životě a díle L. van Beethovena
Moderátoři: Ilja Šmíd, Honza Řezníček
Sólistka: Barbora Valečková, housle. Dirigent: Roman Válek

JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ SENIORY
pondělí 15.20 - 16.50 hod.

MUZEUM
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
velký sál
do 20. dubna
ILUSTROVALA JSEM BABIČKU I BROUČKY...
věnováno Marii Fischerové-Kvěchové
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Gahurova 5265, Zlín.
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

CELOROČNĚ - KURZ PSYCHOPROFYLAXE - příprava na těhotenství
a porod
KAŽDÝ PÁTEK - TĚHOTENSKÝ TĚLOCVIK NA BALONECH
NOVINKA - CVIČENÍ PRO ŽENY NA BALONECH, V PÁTEK OD 17.00
DO 17.45 HODIN
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

GALERIE
GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130
www.galeriepodradnici.cz, budova radnice, Zlín
Autorská výstava: ak. mal. Karel Demal - grafika
Výstava potrvá od 13. 3. do 30. 3.
Otevřeno: Po - pá 10-18 hod., so 9 -12 hodin

ALTERNATIVA
Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa
4. 3. v 18 hodin
"POVÍDÁNÍ NEJEN O... ŽENÁCH A O DIVADLE"
v Alternativě - kulturním institutu Zlín
Na "POVÍDÁNÍ NEJEN O... ŽENÁCH A O DIVADLE" přijali pozvání Zdena Kloubová - sopranistka, Jana Kališová - režisérka, Jan Růžička
- scénický a kostýmní výtvarník z pražských divadel.
Vstupné 99 Kč, studenti 50 Kč - možno zakoupit v Alternativě
12. 3.
VÝSTAVA - SLAVNÉ PRAŽSKÉ VILY
Výstava a publikace o jedinečné tváři moderní pražské architektury
v obrazech, fotografiích, plánech, modelech a příbězích a o architektech, stavebnících, stavitelích. Výstava je součástí projektu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Patronát nad celým projektem převzala
manželka prezidenta republiky Livia Klausová.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 12. března v 17 hodin
v Alternativě. Výstava potrvá do 5. dubna.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
12. 3. Od houslí ke kontrabasu, koncert smyčcového oddělení,
Komorní sál, 17 hod.
18. - 19. 3. Okresní kolo soutěží ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, Komorní a taneční sál
19. 3. VI. Hudební večer, Komorní sál, 17.30 hod.
26. 3. W. Allen: Výstřely na Broodwayi, Komorní sál, 19 hod., premiéra literárně-dramatického oboru, režie: P. Nýdrle
30. 3. Prezentace ZUŠ Zlín, při koncertu FBM - Ludvíku, neodmlouvej a cvič, Dům umění, 14.30 hod.
ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767
VELIKONOČNÍ JARMARK
Na Velikonočním jarmarku na náměstí Míru ve Zlíně vystoupí dne
21. března v době mezi 14.30 až 15.30 hod. jazzrocková kapela Mladé
plíce ze ZUŠ Zlín-Jižní Svahy. Zároveň se můžete podívat na vystoupení devčat z tanečního oboru a k poslechu zahraje duo kytar.
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
V průběhu měsíců únor a březen 2008 probíhá výstava výtvarných
prací našich žáků v prostorách Knihovny na Jižních Svazích.
ZUŠ MALENOVICE,
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,
www.volny.cz/zusm
18. 3. Žákovský koncert v zrcadlovém sále ZUŠ od 17.30 hod.
26. 3. Ukázková hodina v hudebním oboru pro žáky MŠ
28. 3. Robin Hawdon: Úžasná svatba - divadelní představení starších
žáků LDO, Otrokovická beseda 17.00 hod.
V měsíci březnu bude instalována ve vestibulu VO výstava plošných
a prostorových prací na téma "Komunikace zvířat".
ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz
18. 3. Třídní besídka p. uč. V. Flajšingra - sálek školy, začátek
v 18.00 hod.
19. 3. Jarní koncert - Baťova vila, začátek v 18.00 hodin
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
www.volny.cz/harmonya, e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424
Hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Hodnocení studentů:
Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy
Ukončení studia:
Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
Novinka:
Speciální individuální příprava dětí předškolního věku.
Studium pro dospělé

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE
tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz
BESEDY
Středa 26. března 17 h: Hráli jsme jak andělé - o proměnách lidové
hudby v našem kraji bude vyprávět Jiří Severin, autor nové stejnojmenné publikace. V programu vystoupí Zuzana Lapčíková, Vlasta
Grycová a Zlínské jazzové smyčce (sálek hudebního oddělení)
Čtvrtek 27. března 18.15 h: Knihovnický čtvrtek aneb Řekněte
nám - 1. část cyklu setkávání pracovnic oddělení pro dospělé čtenáře
se zájemci o seznámení s některými knižními novinkami 1. čtvrtletí
a nejen s nimi (oddělení pro dospělé čtenáře)

Březen v kultuře
Březen - měsíc internetu
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
6. března 10 - 12 h: Komunikace přes internet (komunikace mluveným slovem, případně i obrazem, základy telefonování, práce s mikrofonem a kamerou - pro zájemce, kteří umí pracovat s PC)
7. března 10 - 12 h: Internet pro maminky - bezpečný internet (zásady bezpečné práce na internetu, seznámení s možnými hrozbami,
praktické příklady)
10. března 10 - 12 h: Internet prakticky (seznámení s užitečnými
webovými stránkami a informačními zdroji, možnosti nastavení webového prohlížeče)
12., 14. a 17. března 10 - 12 h: Začínáme s PC (součásti počítače,
základy systému Windows, jednoduchá práce s texty) - poplatek
120 Kč
26. března 15.30 - 17.30 h: Internet prakticky
27. března 10 - 12 h: Elektronické služby knihovny (hledání v elektronických databázích dostupných v knihovně, přehled nových elektronických služeb knihovny)
28. března 10 - 12 h: Elektronický katalog knihovny (hledání dokumentů a informací v online katalogu, rezervace, práce se čtenářským kontem apod.)
Do kurzů pro veřejnost 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
březen: Stačí se jen porozhlédnout - ZŠ Komenského I., Zlín
Obvodní knihovna Jižní Svahy
březen:
Makovice a makování - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Oheň, dar přírody - DDM Astra (výstavka prací z výtvarné ekologické
soutěže)
Obvodní knihovna Malenovice
březen: výtvarné práce dětí MŠ Malenovice, tř. Svobody
Středa 19. března: Sanitární den - zavřeno ve všech provozech knihovny

DDM ASTRA
příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz
DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297, ddmzlin.sweb.cz
Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Petra Kolaříková),
ivladikova@ddmastra.cz, pkolarikova@ddmastra.cz
3. - 4. 3. Jarní prázdniny s Astrou - dvoudenní program pro děti od
8 do 13 hodin
15. 3. Velikonoční šou - 9.00 - 12.30 h - pletení pomlázky, zdobení
velikonočních vajíček, vizovické těsto, velikonoční ozdoby.
Vstupné: 20 Kč a 2 vyfouknutá vajíčka.
Centrum ekologické výchovy
(Eva Kudelová) 603 301 435, kudelova.astra@seznam.cz
Den otevřených dveří v ZOO ASTRA - Každá poslední středa v měsíci 14.00 - 17.00 hod. - DDM Astra, Družstevní ul. na Jižních
Svazích, vstup zdarma.
6. 3. Prázdninový den se zvířátky 9 - 16 hod., DDM ASTRA
Družstevní. Návštěva výstavy na zámku a odpoledne se zvířátky v malé ZOO. Cena 160 Kč, oběd zajištěn. S sebou svačinu, pití a přezůvky.
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 723 318 030, m.rabek@ddmastra.cz
5. 3. Prázdninové dopoledne na PlayStation 3,
9 - 13 h, DDM ASTRA Družstevní
Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro děti. Spousta her a zábavy. Přezůvky s sebou.
6. 3. Prázdninová vycházka po stopách Ferdy Mravence a Brouka
Pytlíka
Sraz v 9.00 h "U Slonů" (II. segment - JS). S sebou uzeninu na opékání. Předpokládaný návrat kolem 14 h. Akce je určena pouze dětem.
20. 3. Jarní vycházka "Za velikonočním pokladem"
Sraz v 9.00 h "U slonů" (II. segment - JS). Do batůžku na poklad přibalte i uzeninu na opékání.
Předpokládaný návrat kolem 14 h. Akce je určena pouze dětem.

od 9 h), turnaj ve sběratel. karetní hře World of Warcraft - Group
Championship, 11-18 h (registrace od 10 h). Kulturní sál Čepkov Zlín.

japonských bubeníků! Skvělí bubeníci YAMATO se vracejí do ČR!
Nechte své srdce chvíli tlouci v rytmu "Shin-On"!

9. 3. Turnaj ve sběratel. karetní hře Magic: the Gatering-Trial na
Grand Prix Vídeň, Rakousko (formát Standard), 10-19 h (registrace od
9 h), turnaj ve sběratel. karetní hře World of Warcraft - Lazy Peon,
11-18 h (registrace od 10 h). Kulturní sál Čepkov Zlín.

PŘIPRAVUJEME
4. 4. - Masters of Rock Cafe
- koncert slavné americké hard rockové legendy HOUSE OF LORDS.
Speciálním hostem koncertu budou mladí brněnští power metalisté
EAGLEHEART.

Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
e-mail: z.konigova@ddmastra.cz
3. - 4. 3. Všeználek - dvoudenní pestrý program (9-15 h) pro děti ve
věku 8 - 12 let. Cena 350 Kč. Zajištěn pitný režim a obědy. Max. počet dětí 12. Přihlášky a bližší inf. na výše uvedném čísle.
20. - 23. 3. Sportovní soustředění na Držkové. Všem příznivcům
přírody, turistiky, posezení u táboráku. Možnost i jen některé dny.
Informace: Z. Kőnigová, 604 258 592, 577 210 312.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) 575 753 486, e-mail: e.sterbova@ddmastra.cz
20. 3. Velikonoční prázdniny - pro děti od 7 let, 9-15 h, cena 160 Kč,
max. 15 dětí
4. 4. Holandsko - země tulipánů - 13 - 17 h. Výroba větrného mlýna, tulipánů, květin + překvapení, poplatek 30 Kč

MATEŘSKÉ CENTRUM
MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
Út 8 - 9 hod. - Angličtina pro nejmenší děti do 3 let s rodilým
mluvčím, manželé Venterovi
9 - 10 hod. - Angličtina pro maminky (mírně pokročilí),
Mgr. Silvie Máčalová
11 - 12 hod. - Angličtina pro nejmenší děti do 3 let, m. Venterovi
15 - 16 hod. - Angličtina pro děti 3 - 6 let
16 - 17 hod. - Angličtina pro děti 3 - 6 let
St 14 - 16 hod. - Tvořivá středa - dle měsíčního programu
Čt 10.30 hod. - Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při klavíru
14 - 16 hod. - Angličtina pro děti (MŠ Milíčova)
Pá 11 - 14 hod. - Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá (nutno se předem nahlásit)
10 - 11 hod. - Cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková
St 5. 3. - 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - kohoutek, slepička a kuřátka
St 12. 3. - 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - velikonoční výzdoba (okenní vitráže)
St 19. 3. - 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - velikonoční barvení vajíček
Čt 20. 3. - 8.00 - 12.00 hod.
JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ - p. Ligr (nutné dopředu se nahlásit!)
St 26. 3. - 14.00 - 16.00 hod.
Tvořivá středa - JARO (zapouštění barev)
Pá 28. 3. - 8.00 - 9.00 hod.
"Bleší trh" - chystání věcí prodávajícími maminkami
9.00 - 13.00 hod.
"Bleší trh" - nákup a prodej oblečení, hraček, kočárků aj. pro nejmenší děti
Od 1. 3. se program "Kolo mlýnský" přesouvá z pátku na čtvrtek,
čas zůstává stejný.

AGENTURY
AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz
1. 4. Miroslav Donutil - Cestou necestou
(Academia centrum UTB 19.00 hodin)
8. 4. Hana Hegerová (Městské divadlo Zlín 20.00 hod.)

27. 3. Střelecká soutěž "O zlatý brok",
15 - 17 h, 12. ZŠ Zlín, Mikoláše Alše
Střelecká soutěž pro veřejnost od 7 do 15 let ve střelbě ze vzduchové
pušky Slavia 631 na soustředný terč. Přezůvky s sebou. Prezentace do
14.45 h.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312

9. 4. Hana Hegerová (Městské divadlo Zlín 20.00 hod.)
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com, pragokoncert@pragokoncert.com

5. 3. Jarní prázdniny v ,,Astře", celodenní program pro děti od 7 do
10 let. Zajištěn oběd, pitný režim, pedagogický dozor, 9 - 15 hod.,
160 Kč.

7. 3. - Sportovní hala Novesta - METALMANIA 2008
Headlinerem festivalu budou věční rivalové Metallicy - legendární
trashmetalová kapela MEGADETH, svou účast již potvrdila další legendární americká trashmetalová banda OVER KILL. Tyto dvě trashmetalové legendy doplní německá metalová kapela RAGE. Zahraniční
zastoupení na festivalu pak doplňují Australané MORTAL SIN, němečtí DRON. Vystoupí také české kapely TÖRR, SIX DEGREES OF
SEPARATION a HELPNESS.

8. 3. Turnaj ve sběratel. karetní hře Magic: the Gatering-kvalifikace na Pro Tour Hollywood, USA (formát Standard),10-19 h (registrace

15. 3. - Sportovní hala Novesta - YAMATO - THE DRUMMERS OF
JAPAN - přijďte se podívat na neuvěřitelné, strhující, ale i vtipné show

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

20. 5. - Masters of Rock Cafe
- koncert jednoho z nejslavnějších rockový zpěváků světa GLENNA
HUGHESE
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz
30. 3. v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
N. Simon: VSTUPTE!
Hrají: P. Nárožný, L. Mrkvička, L. Švormová a Jan Čenský.
Skvělá komedie o nekonečných patáliích dvou klaunů na penzi.
PŘIPRAVUJEME:
8. 4. v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
VLÁĎA HRON: HVĚZDNÝ EXPRES
11. 4. v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
I. Dousková: HRDÝ BUDŽES
Veleúspěšná komedie z dob normalizace
Hrají: B. Hrzánová, J. Vlčková/M. Šiková a L. Jeník
29. 4. v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
Ch. Ludlam: ZÁHADNÁ IRMA
Další nová, skvělá komedie oblíbené a populární herecké dvojice.
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com
22. 3. - 21.00 hod. - MŇÁGA A ŽĎORP
Valašskomeziříčská kapela, hrající alternativní rock, míří do Zlína
v rámci turné k nové desce "Na stanici Polární" a přiváží s sebou nejen novinky, ale i dobře známé hity jako Hodinový hotel, Ne teď ne!
a další.
27. 3 - 19.00 hod. - JAROSLAV DUŠEK - DIVADLO VIZITA
Herec, bavič a moderátor Jaroslav Dušek vystoupí ve Zlíně s divadlem
Vizita a představením "Loudění v kruhu". Jedinečnost divadla Vizita
tkví v tom, že je postaveno na čiré improvizaci a každé představení je
vlastně premiérou. A proto neváhejte a přijďte se na jednu takovou
premiéru podívat! Spolu s ním vystoupí Pjér la Šé’z, Zdeněk
Konopásek a Viktor Zborník.
28. 3. - 21.00 hod. - VISACÍ ZÁMEK
Turné k 25. výročí naší nejznámější a největší punkové legendy! Jako
hosté vystoupí gothic-punkové BAČKŮRKY Z MECHU a punk-rockoví
R.A.F.
AGENTURA FOTOŇ
Smetanova 538, Malenovice
Tel.: 728 362 386, e-mail: zelvak@foton-klub.cz, www.foton-klub.cz
12. 3. v 19.30 hod - Sokolovna Malenovice
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Koncert k nově vydanému albu Dylanovky s texty
Roberta Křesťana a skvělou hudbou Druhé trávy.
10. 4. v 19.30 hod - Sokolovna Malenovice
VYSOKÁ HRA
Divadlo Pavla Trávníčka Praha
Detektivní komedie o sehraném týmu podvodníků, velkých penězích
i nějaké té vraždě s nečekaným rozuzlením.
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Lucie Trnková, Pavel Skřípal,
Rudolf Leitner
MALÁ SCÉNA s.r.o.
Štefánikova 2987, 760 01 Zlín
www.malascenazlin.cz, hanka@malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307
POZOR!! NOVÝ BLIŽŠÍ TERMÍN PRO PŘELOŽENÉ LISTOPADOVÉ
PŘEDSTAVENÍ!!
17. 3. - Velký sál 19.00 h
Divadlo Ungelt Praha - MATHILDA
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém spolu prožili kus života.
Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška
Režie: Monika Elšíková
Přestavení z 22. 11. 2007 - vstupenky zůstávají v platnosti!!
25. 4. - Sál Malá scéna 19.30 hod.
Koncert - Pavel Žalman Lohonka & Spol.
Písně z posledního CD "Zatracený písně" a samozřejmě ty nejlepší
a posluchačsky nejoblíbenější písničky ze všech doposud vydaných
alb.

SENIOŘI
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
Program:
5. 3. - 13.30 hod. - receptář
11. 3. - 14.00 hod. - jarní posezení
26. 3. - 14.00 hod. - zábavná středa a kroužek vaření
út a čt - cvičení pro ženy
po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hodin
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Březen v kultuře
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 taneční odpoledne v hotelu Moskva 2., 16. a 30. 3. od
14 hod.
KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin (aktuality, kultura, šipky, karty). Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 9. a 30. 3. se konají taneční odpoledne v restauraci
U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod.
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.
BIG BAND ZLÍN
Velký taneční orchestr Lubomíra Morávka hraje k tanci i poslechu
v kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně. Odpoledne v rytmu se koná o nedělích 9. a 23. 3. od 15 do 19 hod.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193,
www.crsp-zlin.cz, E-mail: centrum.zlin@volny.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní, poradna přirozeného plánování rodičovství
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče - ve školách
i jinde dle domluvy.
NĚKTERÉ PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek (nejen) na mateřské:
Maminky se scházejí 1x za týden, vždy v době od 9.00 do 11.00
hod.
Klub maminek Zlín - čtvrtek v sále centra na Divadelní 6
6. 3. Posezení u kávy
13. 3. Hrajeme si u maminky
20. 3. Povzbuzování - budování sebedůvěry dítěte
27. 3. Hrajeme si u maminky
Klub maminek Zlín-Štípa - úterý v prostorách kláštera ve Štípě,
4. 3. Výroba pap. motýlů
11. 3. Výr. velikonočních zapichovátek
čtvrtek 20. 3. Batika vajíček včelím voskem (s sebou vyfouklá
vejce)
25. 3. Povzbuzování - budování sebedůvěry dítěte
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00, Divadelní 6
17. 3. Malování velikonočních vajíček
31. 3. Výroba housenky z Kinder vajíček
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi:
Po 9 - 10 h, 10.10-11.10 h, Út 9 -10 a 10.10 - 11.10 h, St 9 - 10 h,
Čt 9-10 h, 10.10 -11.10 h, Čt 15.30-16.30 h, 16.30-17.30 h,
Orlovna, Štefánikova
Tvořivé dílny - úterý v 15.30 h, sál centra. Materiál zajištěn.
11. 3. Zdobení velikonočních perníčků (můžete si přinést vlastní
nenazdobené perníky)
Klub seniorů - vždy 3. čtvrtek v měsíci v 16 h, termín je 20. 3.,
sál centra, Divadelní 6
Angličtina - pondělí v 9 h mírně pokročilí, 10 h pokročilí,
11 h mírně pokročilí, Divadelní 6
Cvičení žen s hudbou, Po 18.30 - 19.30 h, 19.30 - 20.30 h, St
19.30 - 20.30 h, Orlovna, Štefánikova
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy, Út 18.00 - 19.00 h,
Orlovna, Štefánikova ul.
Modlitby matek -13. 3. (vždy 2. čtvrtek v měsíci) od 9 hod., kaple
ve 3. p. budovy Regina
Kurz přirozeného plánování rodičovství (pro páry i jednotlivce),
2. setkání 13. 3. v 18.00 h, (dodatečné přihlášky v kanceláři) sál
centra na Divadelní 6
Postní duchovní obnova - 15. 3. v DISu ve Fryštáku od 9 h, (přihlášky v kanceláři)
ZVEME VÁS NA AKCE:
Manželské večery - 8 setkání pro páry každého věku , které chtějí vybudovat pevný a trvalý vztah. Program začíná večeří, následuje promluva, po které manželský pár probírá v soukromí probírané téma. Termíny: čtvrtky od 1. 4., v 19.30 h, sál CRSP, Divadelní
6, Zlín (přihlášky v kanceláři)
Svět našimi smysly, 15. 4. - 16. 5., Stř. zdravotnická škola, Zlín
- interaktivní výstava, kde si vyzkoušíte, zda se můžete spolehnout
na své smysly (se slepeckou holí na překážkové dráze,...) Dop. pro
školy, odpol. pro veřejnost (skupiny objednat v kanc. CRSP).
Víkend pro ženy s MUDr. Krausovou - 25.- 27. 4., Velehrad,
(hlaste se v kanceláři)

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín, www.zas.cz, email: zas@zas.cz,
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)
Úterý 4. března 17 - 22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč
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Pondělí 17. března v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: "MĚSÍC"
Přednáška si klade cíle seznámit posluchače prostřednictvím nového
nazření s výsledky legendárních výzkumů počátku 70. let minulého
století, s novými poznatky o měsíční geologii, teoriích o jeho vzniku
a s plánovaným výzkumem našeho nejbližšího souseda.
Vstupné 25 Kč
Čtvrtek 20. března v 18 hodin
Cestopisná přednáška CK Kudrna Brno
Ivo Dokoupil: "MONGOLSKO - ZEMĚ POSLEDNÍCH KOČOVNÍKŮ"
Putování historií a současností Mongolska - zemí posledních kočovníků, kde se jezdci na koních jako Indiáni prohánějí stepí i vysokými horami. Vstupné 40 Kč
VÝSTAVY
VÝSTAVA IVO SEDLÁČKA
Výstava potrvá do 20. 3. 2008 a je přístupná v době konání akcí na
hvězdárně.
VÝSTAVA JAROMÍRA KOPEČNÉHO
Jarda Kopečný byl již v polovině 80. let spoluzakladatelem rekultivismu v umění. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 22. března v 17
hodin a je na ni vstup volný. Výstava bude na hvězdárně přístupná do
25. 4. v době konání akcí na hvězdárně.
Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí,
středu a pátek od 19 do 21 hodin (31. 3. po změně času je pozorování až od 21 hodin!). Pozorování mimo uvedené dny pouze pro
skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem.
Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.
Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní čtvrti, cca
300 m od konečné stanice linky trolejbusů č. 3 a 13. Aktuální informace na adrese www.zas.cz
Akce pořádá Zlínská astronomická společnost.

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz
Volný vstup:
Klub pro děti (11 - 14 let)
- Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let)
- Út, Pá 14.30 - 18.00 hod. a St, Čt 16.00 - 20.00 hod.
Klub pro dospělé - Ne 17.00 - 20.00 hod.
Nealkodiskotéky:
14. 3. a 28. 3. - 19.00 - 23.00 hod. (pro děti a mládež od 14 let)

ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE DELILA
Tel.: 608 751 645, Lorencova 9, 760 01 Zlín, Budova Business Line,
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!
PRAVIDELNÉ KURZY OD BŘEZNA pro začátečnice, pro mírně pokročilé a pro lektorky orientálního tance
SPECIÁLNÍ KURZY ZA SPECIÁLNÍ CENY pro děti (7-13 let), pro dívky (13-16 let) a pro seniorky
Výuka probíhá pravidelně v dopoledních i odpoledních hodinách.
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Pravidelné kurzy pro začátečnice, mírně pokročilé, pokročilé v tanečním studiu na Dlouhé ulici nad prodejnou Wimers
1. 3. seminář s Lízou Vegrovou
11. 3. nový kurz pro začátečnice
17. 3. seminář - hip hop, street dance
Počet míst omezen, proto si včas rezervujte místo!
Kontakt: tel.: 737 702 492, e-mail: jananor@seznam.cz, www.orientalnitance.com
HUDEBNĚ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA KOŤATA
Nabízí i v druhém pololetí pohybovou výuku pro předškolní 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, dramatika
4. Cat - od 4 do 8 let, aerobic, taneč. průprava a skladby, dramatika
Sportovní - KOCOUŘI - nejen pro chlapce od 3,5 do 7 let - 9. ZŠ
Jedinečná sport. přípravka - florbal, hry, akrobacie, cvičení na nářadí,
kopaná
KORÁLEK - Pohybová miniškolka - pro děti od 3 do 5 let
Pro děti, které se nevešly do MŠ, tanec a pohyb s výchovně vzdělávací
výukou pro MŠ, dopoledne Orlovna
Zápis - na tel. 607 606 928, podrobnější informace www.kotata-zlin.cz
FLAMENKOVÉ STUDIO - GEMINI
Zve všechny zájemce o španělské flamenko do nového kurzu pro začátečníky, vždy ve středu 17.30 hod.
Kontakt: tel.: 602 184 594 nebo na www.studiogemini.cz
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
MANŽELŮ FELCMANOVÝCH

Výlety:
Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci, popř. víkend, děti
10 - 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci.
Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.

Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé mezinárodní licence a Mistři republiky

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.

12. 4. a 13. 4. Zlínský taneční festival 9.00 až 18.00 hod.
O pohár primátorky města Zlína 2008
Taneční soutěž s mezinárodní účastí
Sportovní hala střední průmyslové školy strojní.

PROVOZ VE STŘEDISKU O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH:
5. 3. - 7. 3. 14.30 hod. - 18.00 hod.
20. 3. - 23. 3. Velikonoce ve středisku pro mládež

18. 4. Dětský karneval - Z pohádky do pohádky
IH Moskva 17.00 hod.

Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse Út 9.00 - 11.30 hod.
Kavárna
St 8.30 - 11.30 hod.
Pro dospělé:
nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal, keramika,
sbor - viz nástěnky.

TANEČNÍ ŠKOLY
TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz
Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR
ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty
Základní školy - Předtaneční výchova
KURZY pro děti 7 - 14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP
mažoretková skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací

18. 4. Reprezentační ples tanečních hodin.
IH Moskva 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje MARATHON BAND.
19. 4. Ples tanečníků.
20.00 - Galaprogram (vystupují přední čeští tanečníci)
Zváni jsou všichni bývalí členové TK Fortuna Zlín.
K tanci a poslechu hraje MARATHON BAND.
Salsa klub
Výuka salsy pro začátečníky i pokročilé, Casino Rueda, Salsa party
a Latino party (kavárna IH Moskva Zlín).
Baby klub od 5 let - dodatečný zápis kluků
Dětská taneční a pohybová průprava se zaměřením na soutěžní společenský tanec.
Individuální lekce a semináře s předními českými lektory.

DOMINO
Sídlo: Santražiny 4224, tel. 577 218 708, fax. 577 211 809,
mobil: 739 141 082, www.idomino.eu.cz, e-mail: info@idomino.eu
Baby DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - MRAVENIŠTĚ - nově otevřené prostory v samém
centru města! tel.: 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844

KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky, věk 8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - salsa, merengue, bachata ad... pro všechny
věkové kategorie - základní - pokračovací
!!! NOVINKA !!! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami. Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8 - 17 let. Výuka klipů
známých hudebních hvězd.
HIP- HOP, STREET DANCE

3. 3. - floorball pro děti a sportovní klub Správňáci
5. 3. - zahájení masáží a cvičení kojenců a batolat - BROUČCI
5. 3. - maňáskové divadélko pro nejmenší
- od 10 hodin v Mraveništi
6. 3. - klub Šneček - setkávání rodičů se zdravotně handicapovanými dětmi - integrační centrum
10. 3. - Džampík - sportovní klub pro rodiče či prarodiče s dětmi
(vždy v úterý odpoledne)
12. 3. - Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší (pravidelně středa
odpoledne)
20. 3. - keramika pro nejmenší (vždy v úterý a čtvrtek)
21. 3. - beseda na téma Hyperaktivní děti
28. 3. - beseda na téma Rodinné kompetence III.

Březen v kultuře
Každou středu - Angličtina pro nejmenší - od 1 roku věku dítěte
a angličtina pro maminky s hlídáním dětí.
Nový běh aktivit (Klubíčko - motorický rozvoj dítěte, Šikulka - výtvarný kroužek pro nejmenší, Džampík - sportovní kroužek pro rodiče, Broučci - masáže a cvičení kojenců a batolat apod.) začne od 3. 3.
2008.
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu bude probíhat od března již 3 dny v týdnu (po, st, pá). Kvůli velkému
zájmu rodičů je nutno se co nejdříve přihlásit.
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel. 737 539 218
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: herna, odborná knihovna, pc učebna, internet
PŘIPRAVUJEME:
Senior klub - klub pro prarodiče s dětmi s programem
Dětská diskotéka se uskuteční v neděli 16. 3. od 15 do 18 hodin
v REM kavárně na IH Moskva ve Zlíně (další termín 13. 4.).
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, tel.: 603 508 153
Stále přijímáme nové členy do pohybových kurzů pro děti od 3 let
a mládež do 18 let /hip hop, disko dance, free style, pohybová a taneční výchova pro nejmenší děti.../
19. 3. od 15 hodin - O sladké DOMINO - taneční soutěž pro děti - IH
Moskva, REM kavárna
Centrum volnočasových aktivit, tel.: 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: správňáci - sportovní klub,
floorball, angličtina, hra na flétnu, keramika, výtvarný kroužek, počítačový kroužek.
Dětský klub, tel.: 739 141 082
PO a PÁ - herna pro všechny
7. 3. turnaj v šipkách
14. 3. piškvorkiáda

NADACE T. BATI
Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083
4. 3. - promítání filmů Filmové školy Zlín. Akce se koná v Baťově vile od 18.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.
26. 3. - přednáška Ing. Michala Balíka po názvem Milenky, ženy a bohyně Starého Egypta. Začátek je v 18.00 hodin a vstupné je
dobrovolné.
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.
- 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.
Klubová středa Klubu ABŠ
Výbor klubu Absolventů Baťovy školy práce ve Zlíně organizuje pravidelně každou první středu v měsíci tzv. Klubovou středu.

BAŤŮV MRAKODRAP
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
VÝSTAVY VE 3. ETÁŽI - v pracovní dny 7 - 17 hod.
od 5. 3. Olympiády dětí a mládeže
Prezentace dětských sportovních olympiád.
10. 3. - 28. 3. Andromeda 2008
Prezentace představí tvorbu členů fotoskupiny Andromeda
z Brumova-Bylnice.
31. 3. - 18. 4. Příběhy, které jsem potkal
Fotografie od Dušana Kimmera, vernisáž za účasti autora 31. 3.
v 18.00 hod.
EXPOZICE 21 - stálá instalace, 2. etáž budovy
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu.
(denně do 22 hod., pokud není v budově uvedeno jinak)
EXPOZICE V 8. ETÁŽI - v pracovní dny 7 - 17 hod.
Stálá prezentace v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria. V etáži je umístěna obnovená busta zakladatele moderního Zlína - Tomáše Bati.
Uvedený program je volně přístupný.

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu
Zlínská zoologická zahrada má své kouzlo v každém ročním období.
Mohlo by se zdát, že v zimě celý areál odpočívá, ale opak je pravdou.
Spatřit můžete prakticky všechna zvířata, jen teplomilní ptáci opouštějí 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. Zima nevadí ani plameňákům či velkým papouškům ara. Zvlášť
v zimním období vynikne tropické klima nové haly Yucatan. Spatřit

v ní můžete stromové mravenečníky, lenochody, drápkaté opičky či
nejrůznější druhy jihoamerických ptáků.
Navíc pokud navštívíte zlínskou zoo, můžete se zapojit do soutěže "Kdo
bude 13miliontým návštěvníkem?". Stačí odevzdat vstupenku (nutno
uvést jméno a kontakt) na pokladně zoo nebo ji zaslat na adresu Zoo
Zlín, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12. Do slosování budou zařazeny
všechny vstupenky přijaté do 30. dubna 2008. Na vítěze čeká skútr,
další vylosovaní získají např. vyhlídkový let letadlem, let balonem, tuzemský víkendový pobyt, dalekohled nebo CD přehrávač.
Zoo je otevřena každý den v roce. Ke vstupu lze během zimního
období využít pouze hlavní pokladny.
Otevírací doba: areál zoo: 8.30 - 16.00
pokladna: 8.30 - 15.30
Vstupné: dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč
SEZONNÍ SLEVY PRO SENIORY
(platí v období od 1. 3. 2008 do 30. 4. 2008)
- každý čtvrtek 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
(platí v období od 1. 3. 2008 do 30. 4. 2008)
- vstupné do zoo bez výukového programu - 50 Kč/žák
- vstupné do zoo s výukovým programem - 70 Kč/žák, 80 Kč/student
KULTURNÍ AKCE:
3. 3 - 7. 3. 2008 - "JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO"
Každý všední den během jarních prázdnin se mohou děti zapojit do
pestrého programu připraveného pracovníky zoo. Po celém areálu zahrady bude probíhat vědomostní soutěž zaměřená na naše obojživelníky. Prostory Tyrolského domu se změní v pracovní dílny, v nichž si
každý bude moci nejen vyrobit svoji "žábu", ale dozví se i spoustu zajímavého o této skupině živočichů. Navíc bude každý všední den probíhat speciální komentované krmení lachtanů, a to vždy v 10.30
a 14.00 hodin. Na drobný dárek se může těšit každý účastník.

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín
Tel.: 577 240 036, mobil: 733 205 593
e-mail: chp.zlin@charita.cz
6. 3. v 17.00 hodin zahájení prodejní výstavy vernisáží za účasti autorů Pavla Černoška, Dušana Zemana, Petra Černocha a Jiřího
Chmelaře, členů volného sdružení výtvarníků Moravy AMART. Výstava
potrvá do 2. dubna 2008.
28. 3. v 17.30 hodin - " P o e z i e " v přednesu Ludmily Keřkovské
zazní poezie z pera klasiků Petra Bezruče a Konstantina Biebla s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Okružní Jižní Svahy. Večer připravil
Radim Častulík. Příznivci poezie a hudby se scházejí pravidelně vždy
poslední pátek v měsíci.

kem a jiné metody zdobení kraslic. Vyrobíme si také rozmanité velikonoční dekorace. S sebou vyfouklá vajíčka - 10 ks, ostatní materiál je
připraven.
MONTESSORI PEDAGOGIKA
Centrum přirozeného vzdělávání Montessori Zlín, Nad Ovčírnou 344
Komunikační kurzy se konají od 15.30 do 18.45 hod. ve dnech
10. 3. - Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem i dospělým "abeceda" základních komunikačních dovedností pro každý den.
12. 3. - Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem i dospělým "abeceda" základních komunikačních dovedností pro každý den.
19. 3. - Zvládání emocí. Jak reagovat, když jsou děti, nebo druzí lidé
v emocionální nepohodě.
27. 3. - Zvládání emocí. Jak zvládat vlastní emoce. Sebeúcta jako
"imunitní štít".
Kontakt: Mgr. Zuzana Strachoňová-Hönigová, tel.: 777 007 719,
info@montessori-zlin.cz

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
Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů. Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.
POZOR! Zavírací dny: Velký pátek 21. 3. a Velikonoční pondělí 24. 3.
T KLUB, STŘEDISKO PRO DĚTI 9 - 12 LET,
POD STRÁNĚMI 2505, ZLÍN
kontaktní osoba: Petra Šimková, DiS.,
tel.: 577 011 947, e-mail: tklub@unko.cz
Horolezecká stěna, šipky, stolní tenis, deskové hry, keramika, vaření
a další.
Otevírací doba:
pondělí: 15.00 - 19.00, úterý - pátek: 14.00 - 19.00 hod.
Klubové večery:
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
13. 3. Tajemství krabičky
20. 3. Velikonoce a my
27. 3. Malování na sklo
TÝDEN HER - SPECIÁLNÍ PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY!!!
Po - Čt 14.00 -19.00 hod, Pá 14.00 - 20.00 hod
3. 3. Turnaje: fotbálek, stolní tenis, šipky
4. 3. Sportovní klání
5. 3. Umělcův den
6. 3. Stolní hrátky
7. 3. Taneční maraton
T KLUB DOMA, STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ 13 - 18 LET,
DIVADELNÍ 6, ZLÍN
kontaktní osoba: Jitka Masařová,
tel.: 577 018 876, 739 309 419, e-mail: doma@unko.cz

V prostorách prodejny stálá prodejní expozice dárkových předmětů
chráněných dílen z celé Moravy (svíčky, keramika, polštářky a kapsáře, koberečky...), výtvarných děl autorů L. Dostála, P. J. Lešťanského,
V. Houškové, M. Podešvové, J. Wienerové, V. Kahovcové, výtvarníků
sdružení Valašský názor a keramiky J. Macečkové a E. Syslové.

Kulečník, šipky, break dance, hudební dílna (bicí, klávesy, kytara, digeridoo), deskové hry a další.

Podpořte benefiční aukci uměleckých předmětů pro Charitu Zlín na
www.zlin.charita.cz (každých deset dnů aktualizováno)!

Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek: 15.00 - 20.30, pátek: 14.00 - 18.00 hod.

KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU
Rezervace a bližší informace na mobilním čísle 724 366 644
11. 3. v 15.00 hodin - "velikonoční dekorace" na stůl nebo dveře (do
100 Kč)

Klubové večery:
Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.
13. 3. Výtvarné řádění
20. 3. Téma: Velikonoce
27. 3. Ovlivní tě REKLAMA ?

25. 3. v 15.00 hodin - "ledové květy" kouzlení z PET-lahví (materiál
do 70 Kč)
1. 4. v 15.00 hodin - "zdobení květináčů" mozaikou a drobnými předměty (cena za materiál do 100 Kč)
Změna programu vyhrazena!
Prodejna otevřena
PO - PÁ od 10 do 18 hod.
Kavárna s cukrárnou a galerií otevřena
PO - PÁ od 10 do 18 hod., SO od 10 do 14 hod.
Nabízíme zhotovení cukroví, koláčků a dortů na zakázku.
Kontakt: tel.: 733 205 593

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
SARKANDER, POBOČKA ZLÍN
KATAKOMBY - budova Regina - Divadelní 6
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem. Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na zahradě,
zpívání
Pondělí 14.00 - 17.30, středa 14.00 - 17.30 hod.
VÝTVARNÝ KROUŽEK pro děti a mládež
Římskokatolická fara Malenovice
Každý čtvrtek I. skupina - děti 5 - 8 let, 15.30 - 17.00 hod.
II. skupina - děti 9 - 12 let, 17.00 - 18.30 hod.
Do druhé skupiny se mohou hlásit noví zájemci na 2. pololetí na tel.
číslo: 731 604 304.
NA TVOŘIVÉ SETKÁNÍ pro děti, mládež a dospěláky se přihlaste předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel.: 577 437 649
Čtvrtek 13. 3. - 16 -18 HOD. KRASLICE A VELIKONOČNÍ DEKORACE - výroba kraslic pomocí vrtání otvorů a následné zdobení vos-

TÝDEN HER - SPECIÁLNÍ PROGRAM NA JARNÍ PRÁZDNINY:
3. 3. Turnaj v kulečníku
4. 3. Star dance
5. 3. Turnaj ve stolním fotbálku
6. 3. Turnaj v šipkách
7. 3. Twister game
LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana, zneužívání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi
s ADHD.

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Poradna pro ženy a dívky, budova Regina, Divadelní 6, Zlín;
tel.: 577 222 626, e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu
Poradna pro ženy a dívky provozuje klub pro ženy středního věku
- RÚT.
V budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby od
15.30 do 18.00 hod. každý 1. a 3. pátek v měsíci.
7. 3. - Výtvarné tvoření - velikonoční výzdoba - malování na fólie,
zdobení květináčů, svíček, jak si vyzdobit byt... vede pí Lenka Červinková
21. 3. - Velikonoce v lidových zvycích - hostem klubu bude
PhDr. Alena Prudká z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie pevným
objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M.
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel.: 577 222 626,
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Březen v kultuře
603 213 838 nebo objednat na e-mail: poradnaprozeny@quick.cz.
Konzultační hodiny jsou každý 2. čtvrtek v měsíci, podle dohody.
Nejbližší termín je tentokrát 13. 3. Tato služba není bezplatná.
DVOUDENNÍ ÚVODNÍ SEMINÁŘ TERAPIE SMÍŘENÍ
4. a 5. 4. v sále budovy Regina na Divadelní 6.
Předpokládaný čas: pátek, 4. 4. od 13 do 21 hod., sobota 5. 4. od 9 do
16 hod.
Program semináře:
- základní informace o terapii smíření
- proč právě tuto terapii, co přináší nového, jak pomáhá
- násilí, zanedbání, ztráty těhotenství - propojení a souvislosti
- křivda, vina, hněv
- odpuštění a smíření
- cesta k uzdravení - naučit se žít svobodně, v lásce, v pravdě, s nadějí na změnu
Celkem: 9 hod. přednášek a 4hod. skupinová terapie
Přednášející: Psycholog a psychoterapeut Andrzej Winkler, Polsko
Ing. Dagmar Sližová, Opava
Mgr. Pavla Cikánková, Brno
Příspěvek na seminář do 500 Kč

ZDRAVÍ
SPCCH - ORGANIZACE DIA
AKTIVITY PRO DIABETIKY
19. 3. - Přednáška MUDr. Emila Záhumenského - Syndrom diabetické nohy
Výroční zpráva o činnosti... Schůzka výboru 5. 3. od 15.30 hodin. Trvá
i půjčování zdravotnických pomůcek.
Kontakt: Jindra Pavlitová, tel. 577 430 360
REHABILITAČNÍ POBYT
Rehabilitační pobyt pro lidi postižené cukrovkou je letos uspořádán
v horském hotelu Permoník v Novém Hrozenkově v termínu od 9. do
20. 5. Doprava zajištěna. Účast lékařky rekondice. Na pobyt přispívá
statutární město Zlín i ministerstvo zdravotnictví.Pobyt i pro nečleny
organizace.
Kontakt: p. Pavlitová, tel. 577 430 360 (večer) nebo 606 500 330.

PLESY
TRADIČNÍ MUZIKANTSKÝ PLES
Ples se koná 8. března v 19.30 hodin v Malém sále a sále bývalé knihovny DK Zlín. Hrají a učinkují: Mažoretková skupina, Taneční klub
A. + A. Mědílkových, Big Band Zlín, Zlínská muzika, Avion swing band
a Zlínská cimbálová muzika. Bohatá tombola, zabíjačka, občerstvení.
Vstupné 100 Kč. Kontakt: informace Domu kultury
XVI. PLES ZŠ EMILA ZÁTOPKA ZLÍN
Ples ZŠ Emila Zátopka se koná 15. března od 19.30 hod. v kongresovém sále IH Moskva Zlín. Vstupné 150 Kč.
Program: hraje skupina MADUSONG, taneční vystoupení dětí, taneční skupina COUNTRY DREAMS, taneční škola DELILA, půlnoční překvapení, uvítací drink, hra o 250 cen.
Kontakt: tel. 577 006 430, www.zsezzlin.cz
Předprodej vstupenek a rezervace míst: od 4. 2. v kanceláři ZŠ

KONCERTY
PĚVECKÝ RECITÁL
Společnost B. Martinů a Odbor kultury Magistrátu města Zlína pořádají Pěvecký recitál.
Zdena Koubová, soprán, Marie Synková, klavír
Recitál se koná v úterý 18. března v 19.00 hodin v obřadní síni zlínské radnice. Program: Písňové cykly Fibicha, Janáčka, Dvořáka,
Nováka, Foerstera a Martinů.
Vstupné 60 Kč, mládež 30 Kč
Kontakt: tel.: 739 704 184, prodej vstupenek hodinu před koncertem.
VELIKONOČNÍ VARHANNÍ KONCERT
Koncert se koná ve středu 26. března v 19.30 hodin v římsko-katolickém kostele ve Zlíně. Na programu skladby: J. S. Bacha, F. Lista,
J. N. Lemmense a svatební pochody. Na varhany hraje L. Šuranský

Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod.
4. 3. věnce hojnosti
11. 3. keramika
18. 3. výroba stromečků štěstí
25. 3. malování na sklo
Tréninkové kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
Provozní doba:
Pondělí - pátek 8.00 - 19.00 hod.
Nabízíme jarní slevu na poskytované služby.

RŮZNÉ
ALENIA - PORADNA PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
Relaxační pobyt vedoucí k harmonii těla, mysli a ducha ve dnech
18. - 20. 4. v Bílých Karpatech. Čekají Vás meditace, cvičení, hry,
povídání a vycházka.
Kontakt: www.alenia.cz nebo na tel. 737 927 271.
KINEZIOLOGIE SVĚTLA
Alexandra Dubská - terapie, poradenství, konstelace
Kontakt: tel.: 776 698 871
ANGELICA STUDIO
13. 3. Lékařská poradna - MUDr. Ant. Minařík, hodnocení zdravotního stavu přístrojem EAV - měření funkce vnitřních orgánů
17. 3. Regresní terapie - Karel Břečka, odstraňování duševních
a fyzických problémů metodou návratu do minulých životů
18. 3. Dalibor Andrle - Diagnostika zdravotního stavu na přístroji OBERON TITANIUM Profesionál. V celostní a přírodní medicíně
patří tato diagnostika k nejmodernějším.
20. 3. Diagnostika karmy - Karel Reidl, odstraňování duševních,
fyzických a partnerských problémů pomocí vaší karmy, detoxikační programy
MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou
Generali), tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
CARUSELL
Škola Kineziologie světla nabízí SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST:
8. - 9. 3. AUTOMATICKÁ KRESBA - základní kurz
28. - 30. 3. SEDM PAPRSKŮ SVĚTLA PANNY MARIE - meditace
účast na seminářích není podmíněna studiem kineziologie
Lektorka: autorka kurzů a meditací p. Helena Zavadilová,
Mistr Kineziologie světla, členka Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů
SEMINÁŘ U MOŘE, ITÁLIE - Kalábrie
23. 5. - 1. 6. LABYRINTY LÁSKY - Karmické rodinné a partnerské konstelace (přihlášky do 15. 3.)
Seminář je určen pro širokou veřejnost.
Kontakt: tel.: 577 657 319 nebo na 775 332 319
e-mail: info@carusell.cz, http://www.carusell.cz
HOMEOPATIE
Zlínský klub Vědomí srdce zve na přednášku MUDr. Pavla
Stuchlíka - Skrytý potenciál homeopatie. Přednáška se uskuteční
ve čtvrtek 20. března od 18 do 20 hodin v Ezoterické klubovně
Zlín, tř. T. Bati 3772 (bus 31, zastávka Věžové domy, trolejbus
8, 9, 11- zastávka Příčná). Vstupné 50 Kč.
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Psychologické poradenství s možností astrologické konzultace (děti, partnerství, osobní rozvoj). Doc. PhDr. Pavel Hlavinka, PhD.
z Univerzity Palackého v Olomouci. I. internát nad Obchodní akademií ve Zlíně. Kontakt: tel. 775 111 051.
BESEDY
Společnost Život a zdraví Malenovice ve spolupráci s místní církví
Adventisů sedmého dne zvou v rámci besed se zajímavými osobnostmi na program s názvem Podveden Aneb životní zkušenosti a zážitky s psychotronikou. Hostem bude pan Martin Ševčík
z Brna
Beseda se uskuteční v sobotu 29. 3. v 16.00 hod. v modlitebně
Církve adventistů sedmého dne Malenovice, Tyršova 1108
O čem všem je Bible...
Beseda se koná ve středu 5. 3. a ve středu 19. 3. vždy v 18.00 hod.
na Drofě - klub Charity
Vstupné dobrovolné
Kontakt: telefon: 732 148 025
KONFERENCE SVĚT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 2008
Pátý ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů
2008 se koná ve dnech 14. - 15. dubna ve Zlíně na Univerzitě
Tomáše Bati. Mezinárodní konference Svět informačních systémů
je největší pravidelnou odbornou akcí ve zlínském regionu určenou pro širokou veřejnost, která se zabývá aktuálními tématy
z oblasti podnikové informatiky a managementu. Programově je
zaměřena na využití moderních informačních systémů a technologií k podpoře konkurenceschopnosti výrobních a obchodních organizací. Kontakt: tel.: 576 032 503, e-mail: cundrle@fame.utb.cz

SLUNEČNICE

ALENIA
Poradna pro rozvoj osobnosti pořádá ve Zlíně ve dnech 15. - 16. 3.
seminář systemických (rodinných) konstelací.
Kontakt: tel.: 737 92 72 71,poradna@alenia.cz.,www.alenia.cz

Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Novinka: v provozu jsou již dva dětské koutky - nově vybavené.
Provozní doba:
Pondělí
14 - 20 hod.
Úterý - pátek
10 - 20 hod.
Sobota - neděle zavřeno, možnost soukromých akcí
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91 let

92 let

93 let

95 let

VELIKONOČNÍ KONCERT
Smíšený komorní pěvecký sbor Canticum Camerale zve na koncerty
novodobé premiéry Nešpor ke Vzkříšení Páně od římského rodáka
Giovanni Felice Sancese. Koncert bude proveden za doprovodu instrumentalistů souboru staré hudby Musica Figuralis a souboru staré
hudby Societas Incogniterum pod vedením dirigenta Eduarda
Tomaštíka. Příznivci barokní hudby si mohou koncerty vychutnat
v pátek 28. 3. v 19.00 hodin v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské
v Kašavě, v sobotu 29. 3. v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše
v Malenovicích a naposledy pak 30. 3. v 17.00 hodin ve farním kostele ve Fryštáku.

IZAP - sdružení pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi".
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz
tel.: 577 019 912, 577 434 602

JUBILANTI – BŘEZEN 2008
90 let

LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE
Odstraním různé zdravotní problémy, fyzické i psychické, akutní
nebo chronické. Léčím skutečnou příčinu bolesti a nemoci. Řeším
všechny nemoci. Zasvěcuji kdykoliv, individuálně do Reiki I. až III.
st., certifikát a učební materiály. Kontakt: 776 356 092
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 11. 3. a 1. 4.
od 17.45 do 19.45 hod. v Domě kultury, Gahurova 5265, Zlín,
č. učebny 315 B. Uvedení pro nové zájemce vždy od 16.30 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186

96 let

Bezemková Anežka
Surman Josef
Mičková Marie
Kufa Jan
Cielecký Jaroslav
Pachl Jan
Konopka Otto
Houdková Boriška
Coufal František
Mašlaňová Pavla
Soukupová Marie
Odložilíková Marie
Formánková Marie
Jáněová Jaroslava
Kremserová Růžena
Šiška Jan
Stackeová Anna
Šimková Zdenka
Hašková Mildred
Chytilová Anežka
Štětkářová Helena

SŇATKY - LEDEN 2008
19. ledna
Petr Kohn, Monika Jelínková (Zlín, Třebíč)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
4. 1. 2008
Vojtěch Řeha, nar. 28. 8. 2007, Moravská
Barbora Eremiášová, nar. 3. 9. 2007, Okružní
Jan Wunderle, nar. 28. 8. 2007, Křiby
Terezie Žáková, nar. 6. 9. 2007, Lomená
Tobiáš Krejčiřík, nar. 5. 9. 2007, Pod Tlustou
Daniel Macháň, nar. 3. 9. 2007, Lomená
Adrian Vičánek, nar. 9. 9. 2007, Vršava
Anna Kováříková, nar. 3. 9. 2007, Česká
Matěj Hladík, nar. 7. 9. 2007, Česká
Adam Vaculík, nar. 3. 9. 2007, Příkrá
Dominik Bureš, nar. 28. 8. 2007, Okružní
Adéla Zichová, nar. 6. 9. 2007, Želechovice n. Dř.
Sofie Šimková, nar. 29. 8. 2007, Malinová, Mladcová
Lukáš Frgal, nar. 30. 6. 2007, Mokrá, Mladcová
11. 1. 2008
Tomáš a Filip Hellebrandovi, nar. 31. 8. 2007, Zálešná
Zuzana Holišová, nar. 16. 9. 2007, Podlesí
Adam Juríček, nar. 15. 7. 2007, Obeciny
Veronika Rosincová, nar. 20. 9. 2007, Na Honech
Tomáš Hrnčíř, nar. 12. 9. 2007, Zálešná
Filip Vápeník, nar. 15. 9. 2007, Pod Rozhlednou
Simona Poláchová, nar. 13. 9. 2007, Kúty
David Urban, nar. 10. 9. 2007, Štefánikova
Tomáš Vojkůvka, nar. 14. 9. 2007, Dlužkova, Lužkovice
Kryštof Holec, nar. 20. 9. 2007, Štefánikova
Matěj Ponížil, nar. 12. 9. 2007, Velíkovská, Štípa
Mia Škrabanová, nar. 11. 9. 2007, Šrámkova, Malenovice
Jan Marušák, nar. 11. 9. 2007, Pod Rozhlednou
Anna Balajková, nar. 19. 9. 2007, Podlesí
Adam Samohýl, nar. 16. 9. 2007, Tyršova, Malenovice
Alžběta Konečná, nar. 11. 9. 2007, Chelčického, Malenovice
Adam Krajča, nar. 2. 9. 2007, Želechovice nad Dřevnicí
18. 1. 2008
Kateřina Maňasová, nar. 26. 9. 2007, Větrná
Karolína Večeřová, nar. 21. 9. 2007, Mostní
Simona Nosková, nar. 21. 9. 2007, Benešovo nábřeží
Petr Minařík, nar. 24. 9. 2007, Na Včelíně
Štěpán Klanica, nar. 21. 9. 2007, Kamenná
Anna Švubová, nar. 24. 9. 2007, L.Váchy, Prštné
Josef Holub, nar. 20. 9. 2007, Okružní
Michal Krůček, nar. 26. 9. 2007, Stráně, Mladcová
Václav Prokeš, nar. 21. 9. 2007, Podlesí
Pavel Gazdoš, nar. 21. 9. 2007, Podvesná
Kateřina Lakomá, nar. 21. 9. 2007, B. Němcové, Prštné
Václav Šild, nar. 6. 9. 2007, Polní
Vanda Remešová, nar. 20. 9. 2007, Tyršova, Malenovice
Daniel Dvořák, nar. 27. 9. 2007, tř. Svobody, Malenovice
Jan Weiser, nar. 25. 9. 2007, Obeciny
Petra Chromčáková, nar. 22. 9. 2007, Jiráskova, Prštné
25. 1. 2008
Patrik Štefek, nar. 3. 10. 2007, V Olší, Louky
Veronika Škubalová, nar. 6. 10. 2007, Podlesí
Vojtěch Špendlík, nar. 29. 9. 2007, Lomená
Valerie Vičíková, nar. 1. 10. 2007, Česká
Dominik Jurčík, nar. 6. 10. 2007, Přílucká, Želechovice nad Dřev.
Matěj Trchalík, nar. 1. 10. 2007, SNP
Lenka Smolová, nar. 5. 11. 2007, Česká
Alexandr Paták, nar. 8. 10. 2007, Klečůvka
Barbora Čubová, nar. 30. 9. 2007, Květná, Kostelec
Přemysl Churý, nar. 9. 10. 2007, Želechovice nad Dřev.
Kateřina Šimarová, nar. 8. 10. 2007,
Papírenská, Želechovice nad Dřev.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY REEDICE DÍLA
Křesťanský sbor Zlín
Divadelní 3242/6, Zlín
23. 3. neděle - 9.30-11.00 hod.
Apoštolská církev, sbor Zlín
Klášterní budova Regina,
ul. Divadelní 6
23. 3. neděle od 14.00 do 15.00 hod.
modlitební setkání, od 15.00 do 16.30
hod. hlavní bohoslužba
Církev československá husitská
Malý sál evangelického kostela
ve Zlíně
21. 3. - Velký pátek v 17.00 hod. čtení pašijí
22. 3. - Bílá sobota v 17.00 hod. - bohoslužba s večeří Páně
23. 3. - Boží hod velikonoční v 8.00
hod. - bohoslužba s večeří Páně
Sbor Církve bratrské ve Zlíně
Malý sál evangelického kostela
ve Zlíně
Velikonoční bohoslužby v neděli
23. 3. v 10.45 hod.
Bratrská jednota baptistů
Hluboká 1343, Zlín
21. 3. - Velký pátek - 18.00 hod.
23. 3. - Neděle vzkříšení - 9.30 hod.
Římskokatolická církev
Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
20. 3. - Zelený čtvrtek
Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství - v 18 hod. - mše svatá
na památku Poslední večeře
21. 3. - Velký pátek
Den utrpení a smrti Ježíše Krista v 18 hod. - velkopáteční obřady
22. 3. - Bílá sobota
Od 7.00 do 17.00 hod. - možnost
modlitby u Božího hrobu
Ve 20.00 hod. - obřady Vzkříšení
Ježíše Krista s udílením křtu dospělým
23. 3. - neděle
Slavnost Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista
- nedělní pořad bohoslužeb (mše sv.
v 7.00, 8.30 a 10.00 hod., zpívá místní
chrámový sbor, 11.30 a 18.30 hod.)
24. 3. - Pondělí velikonoční
- nedělní pořad bohoslužeb
26. 3. - v 19.30 hod.
Velikonoční
varhanní
koncert
Ludvíka Šuranského
Kostel Panny Marie
Pomocnice křesťanů
ve Zlíně - Jižních Svazích
20. 3. - Zelený čtvrtek
19.00 - mše svatá (připomenutí
Poslední večeře Páně)
21. 3. - Velký pátek
15.00 - Velkopáteční obřady
22. 3. - Bílá sobota
8.00 - Ranní chvály
23. 3. - Neděle
Zmrtvýchvstání
4.00 - Obřady Velké noci
8.00; 10.00; 11.30 - mše svaté

18.00 - Slavnostní nešpory (večerní
chvály)
24. 3. - Pondělí velikonoční
8.00 - mše svatá
Kostel Narození Panny Marie
ve Štípě
20. 3. - Zelený čtvrtek
18.00 hod. mše svatá s obřadem
umývání
nohou
(adorace
v Getsemanské zahradě)
21. 3. - Velký pátek
7.30 hod. ranní chvály + křížová cesta (kostel otevřen od 7.00 do 10.00
hod. a od 15.00 do 20.00 hod.) 18.00
hod. obřady
22. 3. - Bílá sobota
7.30 hod. ranní chvály + možnost
návštěvy Božího hrobu do 16.00 hod.
(kostel otevřen od 7.00 do 16.00 hod.
a od 20.30 do 23.00 hod.)
21.00 hod. obřady velikonoční vigilie
23. 3. - Neděle velikonoční
10.30 mše svatá a svěcení pokrmů
(kostel otevřen od 9.00 do 12.00 hod.)
24. 3. Pondělí velikonoční
10.30 mše svatá
(kostel otevřen od 9.00 do 12.00 hod.)
Kostel sv. Mikuláše
ve Zlíně - Malenovicích
20. 3. - Zelený čtvrtek
18.00 hod.
21. 3. - Velký pátek
18.00 hod.
22. 3. - Bílá sobota
21.00 hod.
23. 3. neděle - Boží hod velikonoční
7.30 hod. a 9.00 hod.
24. 3. - Pondělí velikonoční
7.30 hod. a 9.00 hod.
Starokatolická církev Zlín
Kaple
Vzkříšení Nejsvětějšího Spasitele
ve Zlíně - Štípě (hřbitovní kaple)
20. 3. - Zelený čtvrtek
17.30 hod. - eucharistická slavnost
na Památku večeře Páně
21. 3. - Velký pátek
17.30 hod - obřady Velkého pátku
22. 3. - Bílá sobota
21.00 hod. - Vigilie Slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním
ohně, čteními Noční stráže, obnovou
křtu a eucharistickou slavností
Českobratrská církev evangelická
ve Zlíně,
Štefánikova 3018
- evangelický kostel
20. 3 - Zelený čtvrtek
pašijní meditace 18.00 hod. - malý
sál
21. 3. - Velký pátek
bohoslužby s vysluhováním večeře
Páně 18.00 hod. - velký sál
23. 3. - Velikonoční neděle
bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně 9.30 hod. velký sál
24. 3. - Velikonoční pondělí
bohoslužby 9.30 hod. velký sál

FRANTIŠKA BARTOŠE
V měsíci březnu si připomínáme výročí narození pedagoga, národopisce a jazykovědce
Františka Bartoše (1837-1906), rodáka ze
Zlína-Mladcové. O zpřístupnění jeho díla odborné i široké kulturní veřejnosti usilují
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
a Krajská knihovna Františka Bartoše.
Společný projekt Reedice díla Františka
Bartoše završily koncem minulého roku vydáním Bartošových studií Moravská svatba,
Líšeň (na níž se autorsky podílel Cyril
Mašíček) a Deset rozprav lidopisných.
V rámci reedice byly vydány reprinty následujících děl: sbírka lidových písní Nové
národní písně moravské s nápěvy do textu
vřaděnými; dvousvazkový Lid a národ; sbírka
dětského folkloru Naše děti s ilustracemi
Mikoláše Alše; Moravský lid a kniha pohádek, říkadel, hádanek a písní pro děti s původními ilustracemi Adolfa Kašpara Kytice.
Reprinty byly vydávány jako číslované
svazky Edice Zlínský kraj v původní grafické
úpravě s novou jednotnou obálkou s výjimkou Kytice, kde byla převzata obálka z vydání z roku 1929. Publikace vydaly Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za
podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského
kraje, Kulturního fondu města Zlína a společnosti Barum Continental. Více informací
na www.kfbz.cz.
Součástí společného projektu se stalo
i zpracování webové prezentace života a díla
Františka Bartoše a spuštění portálu
www.frantisekbartos.cz, který nabízí řadu informací včetně obrazové galerie a plných textů dokumentů.
PhDr. Zdeňka Riedlová,
ředitelka KKFB

Tlumočení ze znakového
jazyka po videotelefonu
Od ledna tohoto roku slouží neslyšícím klientům Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Zlína významný pomocník. Je jím přístroj, s jehož pomocí se lze dohovořit ve znakovém jazyce bez fyzické přítomnosti tlumočníka. Prostřednictvím videotelefonu je totiž
možno se spojit s tlumočníkem z Centra znakového překladu v Ostravě, který on-line překládá úředníkovi požadavky a přání klienta
a naopak. Provoz jsme úspěšně ověřili dialogem s neslyšícími občany z České unie neslyšících. Naše původní obavy, že obrazovka je
malá, a že tudíž nebude znakování zřetelné
a srozumitelné, se nepotvrdily. Neslyšící si
on-line tlumočení velmi pochvalovali, a i pro
nás úředníky byl výsledek milým překvapením. Přístroj je umístěn na oddělení dávek
sociální péče Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína v budově bývalého
Okresního úřadu ve Zlíně (tř. T. Bati 3792,
2. etáž, kancelář č. 202). Bezplatně je zapůjčen do konce května 2008. Během této zkušební doby bude průběžně vyhodnocována
četnost jeho využívání a kvalita poskytovaných služeb. V případě, že o službu bude ze
strany neslyšících zájem, budeme uvažovat
o jejím dalším pokračování.
Ing. Jana Pobořilová,
vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ
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INFORMACE Z ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
HARMONOGRAM ROZVOZU
ODPADOVÝCH NÁDOB NA BIOODPAD
Každou sobotu od 8:00 do 16:00 hodin v termínu od 29. 3. 2008 do 26. 4. 2008 v jednotlivých ulicích Podvesná IV až Podvesná XVII

SBĚR BIOODPADU
PILOTNÍ SBĚR BIOODPADŮ
Z DOMÁCNOSTÍ A ZAHRAD - PODVESNÁ
KVĚTEN 2008
Vážení občané,
jak jsme Vás již informovali v únorovém
Magazínu Zlín, v městské části Podvesná IV až
Podvesná XVII bude město Zlín v období od
května do října 2008 realizovat zkušební
"Projekt pilotního sběru bioodpadů z domácností a zahrad". Lokalita Podvesná, kde bude
zkušební projekt probíhat, byla vybrána na základě bezproblémového svozu komunálního
odpadu v této městské části. Ke sběru bioodpadu město Zlín přistupuje na základě nařízení směrnice Evropské unie a zákona o odpadech.
Pravidelný svoz bioodpadu bude zajišťovat
svozová společnost Technické služby Zlín,
s.r.o. Bioodpad bude svážen na stanoviště biofermentoru v areálu skládky Suchý důl, kde
bude po mechanických úpravách (drcení, štěpkování, míchání) zpracován na kompost na půdu nebo kompost k energetickému využití jako
palivo v teplárně společnosti Atel energetika
Zlín, s.r.o.
Každá domácnost na Podvesné dostane
zdarma sadu nádob:
• 1 ks nádoby velikosti 140 l nebo 240 l
• 1 ks nádoby "do kuchyně" o objemu 10 litrů.
Jedná se o speciální hygienicky provětrávané nádoby, které mají na bočních stěnách a na
víku velké množství malých otvorů pro přívod
vzduchu a odpařování vlhkosti. Na dně je
umístěn mřížkový rošt, kterým prosakuje vlhkost odpadu na dno, kde se odpařuje.
Do velké nádoby se bude ukládat bioodpad ze zahrad:
• tráva
• listí
• květiny
• zbytky rostlin
• kousky větví (posekané, nastříhané, pořezané, zpracované štěpkovačem)
• bioodpad z domácnosti
Do velké nádoby nepatří uhynulá zvířata,
celé větve, jiné odpady!
Do malé nádoby ("kuchyňské") se bude
odkládat bioodpad z domácností:
• zbytky zeleniny (slupky z brambor, mrkve
atd.)
• zbytky ovoce
• čajové sáčky
• kávová sedlina
• skořápky od vajec
• staré pečivo
Do malé nádoby nepatří maso a kosti, tekuté zbytky jídel, oleje, jiné odpady!
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Podvesná IV - VI

29. 3. 2008

Podvesná VII - IX

5. 4. 2008

Podvesná X - XII

12. 4. 2008

Podvesná XIII - XV

15. 4. 2008

Podvesná XVI - XVII

26. 4. 2008

Vozidlo Technických služeb Zlín, s.r.o.,
bude přistaveno uprostřed jednotlivých
ulic. Žádáme občany, aby si ve výše uvedených termínech vyzvedli nádoby na bioodpad.
Nádoby budou vydávány v jednotlivých
ulicích proti podpisu předávacího protokolu.
Děkujeme Vám za spolupráci při třídění
a využití bioodpadů!
Informace: www.mestozlin.cz
Tel.: 577 111 411, 577 630 244

SVOZU ODPADU BRÁNÍ
ŠPATNÁ PRŮJEZDNOST
V poslední době se zvyšují potíže při odvozu domovního odpadu ve Zlíně. Svozová vozidla Technických služeb Zlín, s.r.o., při svozu komunálního odpadu nejsou schopna
projíždět některými zlínskými ulicemi z důvodu parkujících vozidel. Důsledkem jsou nesvezené nádoby na odpad, množící se stížnosti občanů, poničená zaparkovaná vozidla
a poškozená městská zeleň, obrubníky, chodníky. Škoda vzniká také na vozidlech
Technických služeb Zlín, s.r.o. V zimních měsících, pokud napadne sníh, je situace mnohem komplikovanější.
Ze zákona o pozemních komunikacích jasně
vyplývá, že řidič smí zastavit a stát tak, aby zůstal alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 metry pro každý směr
jízdy.
Společnost Technické
služby Zlín, s.r.o., specifikovala konkrétní lokality,
ve kterých dochází k největším problémům, kdy
svozové vozidlo nemůže
bezpečně projet díky nesprávně zaparkovaným
vozidlům. Městská policie
Zlín začala v těchto lokalitách provádět zvýšenou
kontrolu právě v době
svozu domovního odpadu. Tímto problémem se
bude zabývat také Rada
města Zlína.
Vyzýváme tímto občany - majitele parkujících
vozidel, aby v den svozu
respektovali přístupnost
stanovišť nádob a záro-

veň děkujeme všem ukázněným řidičům, že tuto povinnost dodržují a umožňují jak průjezd
vozidel provádějících sběr a svoz komunálních
odpadů, tak i přístup k nádobám na odpady.
-OŽPaZSEZNAM ULIC
SE ŠPATNOU PRŮJEZDNOSTÍ
bří Sousedíků
středa
6.00 Krátká
středa
8.00 Na Včelíně
středa
6.00 Borová
čtvrtek
6.00 Buková
středa
6.00 Dolní
čtvrtek
14.00 Spojovací
středa
6.00 Lomená
středa
14.00 Pod Školou
čtvrtek
6.00 Kvítková - k Čedoku
úterý
8.00 Kvítková - Věžové domy
pondělí, úterý 14.00 Kvítková - Morýsovy domy
pondělí, úterý 14.00 Obeciny I.-XVII. středa
6.00 Zálešná - celá úterý
6.00 Nad Ovčírnou IV - dům matek
pondělí, úterý,
pátek
14.00 8.00 Padělky I
úterý, pátek 14.00 6.00 Padělky II
úterý, pátek
14.00 6.00 Padělky VI
úterý, pátek 14.00 6.00 Padělky VII
úterý, pátek 14.00 6.00 Podvesná IV
pondělí
6.00 Podvesná V
pondělí
6.00 Na Honech III
pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek 10.00 Moravská
pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek 10.00 Slezská
pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek 10.00 Česká - slepá
pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek 10.00 Polní
pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek 10.00 Jílová
pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek 10.00 -

14.00
12.00
14.00
14.00
10.00
20.00
14.00
20.00
14.00
12.00
17.00
17.00
12.00
14.00

18.00
12.00
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
10.00
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Jak se vám žije v zatepleném domě? PUBLIKACE ODBORU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
S PODPOROU EU
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z
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 část Louky.
V prvním čísle letošního Magazínu Zlín
jsme slíbili, že budeme postupně přinášet
rozhovory s lidmi, kteří využili možností
projektu Energy in Minds! Za finanční podpory Evropské unie (i když ta byla někdy
spíše symbolická) zateplili svůj rodinný domek nebo v něm alespoň vyměnili stará okna za nová, energeticky úsporná. Někteří si
nechali nainstalovat solární systém pro
ohřev teplé vody, jiní si rovnou pořídili na
střechu solární elektrárnu.

22 °C spíná ještě mnohem méně, než loni.
Doufáme, že to poznáme i na vyúčtování. Jinak
zapisujeme měsíčně spotřeby plynu a elektřiny, které předáváme lidem z projektu.

Mezi těmi, kdo se rozhodli pro zateplení
svého rodinného domu, byli manželé
Pálkovi z Louk. "Vyzpovídat" je přišel Ing.
Luděk Frkal.

A jiné problémy?
Strakapoud. Rozhodl se na jednom místě
proklovat se tepelnou izolací až na zeď. Co tam
hledá, nevím, zatím s ním bojuji plašičkou.

Co Vás přivedlo k aktivnímu zapojení do
projektu Energy in Minds?
V první řadě to byly stále rostoucí ceny energií, za druhé nepříjemný pocit z profukujících
starých oken. A za třetí jsme se z Magazínu
Zlín dozvěděli, že bydlíme v tzv. demonstrační
oblasti projektu, kde se má prokázat celkový
přínos jednotlivých dílčích akcí na celkovou
energetickou spotřebu oblasti. Tak jsme si řekli proč nevyřešit náš soukromý problém a zároveň nepomoct dobré věci?

Dal byste se do rekonstrukce Vašeho domu, i kdyby na něj žádná dotace nebyla?
Určitě. Náklady jsou sice poměrně velké, ale
určitě se při dnešních cenách energií rychle
vrátí. I když si na to třeba musíte půjčit v bance.
Děkuji za rozhovor

Jaká opatření jste na Vašem domě realizovali?
V prvním roce jsme vyměnili část starých
dvojitých dřevěných oken za nová, s mnohem
lepšími izolačními vlastnostmi. První efekt se
dostavil okamžitě: podstatně se zmírnil hluk
z ulice. V zimě jsme si pak užívali tepelné pohody místností, kterými neprofukovalo. Na veletrhu Therm, který se konal na jaře ve sportovní hale, nás pak organizátoři projektu
přesvědčili, že dalším a ještě účinnějším krokem by mělo být zateplení fasády a střechy.
Tyto aktivity byly provedeny v létě minulého
roku. A i když je letošní zima poměrně mírná, pozorujeme, že termostat nastavený na

Jak jste vybrali dodavatelskou firmu
a jak jste byli s její prací spokojeni?
Vybrali jsme si ji na doporučení souseda.
Navíc se s majitelem firmy znám od dětství,
a spokojeni jsme byli maximálně. Doufejme, že
se nějaká závada neprojeví ani v budoucnu.

Zrekonstruovaný rodinný dům manželů Pálkových
v Loukách.

Chcete sportovat? Vyberte si kdy a s kým
Zájemcům o sdílení volnočasových
sportovních aktivit se nyní významným
způsobem rozšířila možnost spolupráce.
Na stránkách www.worldsportclub.com je
provozován systém, díky němuž lze rychle
a přehledně najít informace o aktuálně
konaných sportovních akcích.
Účastníci projektu si prostřednictvím
systému, který respektuje zájmy každého
jednotlivce, jeho výkonnost, časové možnosti a schopnosti, sdělují a vyměňují informace potřebné pro jejich sportovní aktivity právě v jejich městě.

Stránky zájemcům umožňují najít si pro
svůj oblíbený sport v jim vyhovující dobu
sportovní partnery či vyhledat vhodný
sportovní areál a pokud je provozovatel
poskytuje, také informace o volných hodinách.
Podporu projektu vyjádřila i primátorka
Zlína Irena Ondrová, která popřála všem,
jež se rozhodnou systém využívat, mnoho
sportovních, ale i společenských úspěchů,
a vyjádřila přání, aby se řady účastníků
co nejdříve rozšířily o hojné množství zlínských spoluobčanů.
-pm-

Pro účely ekologické výchovy a osvěty
obyvatel Zlína vydal Odbor životního
prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína počátkem tohoto roku dvě zajímavé publikace.
První z nich, Ekomapa Zlína, má
sloužit široké veřejnosti jako orientační
mapa se zdroji informací v oblasti ochrany ovzduší, odpadového hospodářství,
vody, zeleně, přírodních zajímavostí, turistických cílů a důležitých institucí.
Ekomapa vznikla ze základních mapových údajů, ke kterým jsou přidruženy
informace o umístění prvků zajímavých
s ohledem k životnímu prostředí, jako
např. umístění sad nádob na tříděný odpad, sběrné dvory, sběrné suroviny nebo
místa
mobilních
svozů
odpadů.
Vyznačena jsou dále místa, kde je možno využít vodu z veřejných studní, minerálních pramenů či studánek, místa, na
kterých lze vyvenčit svého domácího
mazlíčka, nebo lokality, kam se lze vydat
na výlet za přírodními zajímavostmi.
Součástí mapy je též textová část, ve které se blíže seznámíte s jednotlivými prvky v mapě. Naleznete v ní jednotlivé kapitoly ze všech oblastí ochrany přírody
s vysvětlením, co znamenají pojmy uvedené v legendě a následně uvedené přímo v mapě, popř. i ve kterých lokalitách
jsou tyto prvky zastoupeny. Ekomapa
tak v grafické podobě volně navazuje na
souhrn informací obsažených v publikaci Životní prostředí Zlínska a jeho ochrana, vydané Odborem životního prostředí
a zemědělství MMZ v roce 2005. Jelikož
se jedná o historicky první vydání ekomapy území města Zlína (včetně jeho
městských částí), uvítáme všechny nové
připomínky a podněty, např. co vám na
mapě schází a kde jsou další ekologicky
významné lokality. Pomůže nám to do
budoucna mapu vylepšit a aktualizovat.
Připomínky nám mů-žete sdělit na tel.
č. 577 630 226 nebo e-mail: kristynakozichova@muzlin.cz.
Dalším poutavým materiálem je
Průvodce přírodním parkem Želechovické Paseky a Pasekářskou stezkou.
Brožurka je určena nejen pro návštěvníky tohoto zajímavého území, ale i pro jeho obyvatele, kteří se takto mohou dozvědět třeba i něco nového o místě svého
bydliště. V deseti kapitolách, věnovaných například krajině a architektuře,
ovocným stromům, léčivým a chráněným rostlinám, živočichům nebo minerálním pramenům, naleznete zajímavé
informace a ilustrační fotografie zachycující krásy zdejší přírody i lidského
osídlení. Součástí je také mapka trasy
Pasekářské stezky s vyznačenou možností příchodu k ní od konečné autobusu v Jaroslavicích. Průvodce je vytištěn
na recyklovaném papíru.
Zmíněná ekomapa i průvodce jsou
k dispozici pro zájemce zdarma nejen na
Odboru životního prostředí a zemědělství
MMZ a v Městském informačním a turistickém středisku, ale také v Ekocentru
Čtyřlístek nebo v Muzeu JV Moravy či
Krajské knihovně Františka Bartoše
(průvodce navíc i v městských úřadovnách v Želechovicích a Jaroslavicích).
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ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ
Mateřská škola Zlín, ZŠ Zlín, Štefánikova 2514
FRANTIŠKA BARTOŠE
Mateřská škola nesoucí název Mateřská
škola Zlín, Frant. Bartoše 107, příspěvková organizace; je dvoutřídní mateřskou školou, která se nachází na Mladcové. Je rozmístěna do
dvou pater. V I. patře Vás přivítá třída
"Motýlků" a ve II. patře třída "Sluníček". Obě
třídy mateřské školy jsou věkově smíšené - do
jedné třídy jsou zařazeny děti ve věku od 3 do
6 let. Heterogenní věkové složení tříd v součinnosti s charakterem školní budovy - původně
obytná vila - koresponduje s "rodinným" typem
výchovy.
Předškolní vzdělávání v mateřské škole je
poskytováno podle Školního vzdělávacího programu s názvem "SVĚT JE KULATÝ MÍČ".
Slovo "míč" zde symbolizuje hru dětí a směr,
kam "se kutálí", představuje oblasti světa, který nás obklopuje a jenž děti prostřednictvím
různorodých aktivit v mateřské škole poznávají, hodnotí a vytvářejí si své první životní postoje.
"SVĚT JE KULATÝ MÍČ, kutálí se: - za dětmi
do mateřské školy - do domečků, kde děti bydlí
- na školní zahradu - do přírody za rostlinami
a zvířátky - do uliček Mladcové - z kopečka do
Zlína městečka - do školy za našimi kamarády
- do práce za mámou a tátou - do zoologické zahrady - do pohádky - mezi věci kolem nás - do
zemí blízkých i vzdálených - ke všem dětem světa - k moři i pod moře - do vesmíru - za
Sluníčkem..."
Výchova a vzdělávání dětí probíhá ve třídách
školy, ale za tímto účelem je využívána v hojné
míře také školní zahrada a bezprostřední okolí
mateřské školy. Budova MŠ je ze všech stran
obklopena zelení - vpředu se rozprostírá velká
travnatá plocha, kde jsou umístěny dřevěné
hrací prvky - průlezky, domeček a pískoviště,
po stranách se tyčí množství vzrostlých listnatých i jehličnatých stromů, v jejichž korunách
děti pozorují dovádění veverek a rej lesního
ptactva. Vzadu na areál školy navazuje pás lesa, který pokrývá svah až ke čtvrti Mokrá.
Zaměstnanci MŠ se snaží do prostor školní
zahrady směrovat školní aktivity po celý rok,
např. z oblasti environmentální zde probíhají
Dny Země, Dny her v přírodě, tvoříme a hrajeme si s panáčkem Podzimníčkem, Zimníčkem,
Jarníčkem a Letníčkem..., tělovýchovná akce
Školičková olympiáda Ferdy Mravence.
Každoročně zde koncem jara vrcholí akce pro
děti a rodiče s recitačním, hudebně pohybovým vystoupením dětí a soutěžními disciplínami, např. Rej včeliček a broučků na paloučku,
Ježek je náš kamarád aneb školičkové hrátky
se zvířátky. V letošním školním roce je v plánu
Sluníčková slavnost.
Jaké další aktivity MŠ dětem nabízí?
• od ledna 2008 je MŠ zařazena do programu základní počítačové výuky KidSmart,
• předplavecký výcvik předškoláků v Městských lázních,
• doplňkové projekty: Hrajeme si s písmenky
(logopedická prevence), Duhová škola (poznávání barev), Rok v přírodě (oblast environmentální), Nejsou naši kamarádi (prevence sociálně-patologických jevů),
• Mikulášská besídka, předvánoční tvoření
dětí a rodičů s vánoční besídkou,
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514,
příspěvková organizace se, nachází
v centru Zlína v blízkosti Kolektivního
domu. Škola je úplná s devíti ročníky,
má 18 tříd se 463 žáky. Školní družinu
v pavilonu mateřské školy navštěvují
v pěti odděleních žáci 1.-3. ročníku.
Filozofií školy je poskytnout žákům kvalitní všestranné základní vzdělání.
DEVÍTKA PRO ŽIVOT
Devítka pro život je název školního
vzdělávacího programu ZŠ. Podle něj
probíhá od září 2007 výuka v 1. a 6.
ročníku. Na škole se určilo devět priorit, které se ve výchově a vzdělávání na
ZŠ upřednostňují (odpovědnost, tvořivost, kamarádství, důvěra, zdravé sebevědomí, zdravý životní styl, partnerství
učitel-žák-rodič,
praktičnost
a pocit bezpečí). To, že ZŠ byla v dřívějším číslování zlínských škol devátá, je
jen náhoda. Priority školy se na ZŠ
snaží naplňovat v rámci možností pomocí nejmodernějších pedagogických
postupů a metod.
BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA
V době rekonstrukce školy v roce
1993 byla budova přestavěna na bezbariérovou. Proto na škole integrují nejen
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i žáky tělesně postižené. Dvě
asistentky pedagoga a všichni vyučující
věnují odbornou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Ve škole působí pěvecký kroužek
Pastelky, který vystupuje na různých
akcích: na vánočním jarmarku, v domově důchodců, v Muzeu JV Moravy,
v mateřské škole. Na vánočním jarmarku škola již po tři roky prezentuje ruční
výrobky žáků. Na této akci se podílí celá škola. Výtvarně zruční žáci navštěvují kroužek zájmové výtvarné výchovy
a šikovných rukou. Oba kroužky včetně
školní družiny využívají v dílně keramickou pec. Sportovně nadaní žáci reprezentují školu při různých sportovních soutěžích. Z kolektivních sportů

• karneval v mateřské škole,
• návštěvy kulturních představení ve Zlíně,
do MŠ jezdí divadla z různých měst,
• vystoupení dětí mateřské školy na
Zlínském škrpálku v Městském divadle,
• do MŠ jednou týdně dochází lektorka anglického jazyka,
• pro děti předškolního věku je určena akce
Den a noc v mateřské škole.
Cílem všech zaměstnanců MŠ je vytvořit pro
děti podnětné a přívětivé prostředí, aby se cítily spokojeně, radostně a těšily se na každý den
strávený v mateřské škole.
Mgr. Jaroslava Kvasničková,
ředitelka MŠ

ZŠ žákům nabízí fotbalový nebo florbalový kroužek.
POBYTOVÉ AKCE
Žáci 1. stupně pravidelně jezdí do
školy v přírodě. V minulém školním roce byla poprvé uspořádána škola v přírodě také pro žáky 2. stupně, výuka se
přenesla ze školní budovy do přírody
a žáci i učitelé měli možnost vyzkoušet
si jiný způsob práce. Došlo také ke
stmelení třídních kolektivů a hlubšímu
vzájemnému poznání učitelů a žáků.
Tradičně úspěšný bývá lyžařský výcvikový zájezd v areálu Kohútky
v Javornících.
SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY, PROJEKTY
V rámci jednotlivých předmětů se žáci ZŠ zúčastňují různých olympiád
a soutěží, do kterých se zapojují zájemci nebo nadaní žáci. Od roku 2002
úspěšně spolupracují žáci 9. ročníku
s nadací Jana Pivečky ve Slavičíně.
V letošním školním roce se do projektu
"Chceme pomáhat" zapojili žáci VIII. B.
Třetím rokem škola spolupracuje
s Muzeem JV Moravy. Žáci se účastní
různých soutěží a přednášek. V loni žáci poprvé uskutečnili v muzeu loutkové
divadelní představení pro děti z mateřských škol. Spolupráce s Městským divadlem Zlín je tradicí školy. Besedy
v Krajské knihovně Fr. Bartoše přispívají ke zlepšení čtenářské gramotnosti
žáků. K vánočnímu jarmarku přibudou
škole na jaře dva nové projekty. Na březen ZŠ připravuje "Den s Ámosem" a na
duben projekt "Napříč profesemi". Na
obou akcích se budou podílet všichni
žáci i pedagogičtí pracovníci. O nejlepším projektu rozhodnou rodiče svým
hlasováním v den třídních schůzek.
Kulturní vystoupení svých dětí mohou rodiče ohodnotit na Společenském
večírku školy, který škola pořádá pravidelně.
INFO O ŠKOLE
Aktuální informace ze života školy
najdete na webových stránkách
www.zs9.zlinedu.cz a na infowebu školy www.9zszlin.info.

ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ
KLÁVESOVÁ ŠKOLA SLAVÍ 15 LET UNIVERZITA MÁ NOVÁ
Profesionální hudební školu klávesových nástrojů ve Zlíně založila v roce
1993 úzká skupinka nadšenců z řad
bývalých
zkušených
hudebníků.
Jejich cílem bylo ve spolupráci se zahraničními partnery a bývalými spolupracovníky z Nizozemska vytvořit projekt soukromé hudební školy 21.
století, který by odpovídal náročným
mezinárodním parametrům a současně byl přijatelný pro myšlení dorůstající generace ve sjednocené Evropě.
Základní kámen vysoce moderní
studiové učebny byl v zahradním atriu
v centru Zlína položen v roce 1994.
Jedním z klíčových požadavků nizozemské strany bylo vytvořit pro studenty co nejpřátelštější prostředí.
Studiová učebna klávesové školy proto zájemcům umožňuje volný kontakt
se zahradním atriem, vybaveným malým bazénem s vodotryskem, ohništěm a všudypřítomnou zelení.
Vlivu prostředí na studenty je podřízen celý interiér studiové učebny, na
jehož vytváření se výrazně podíleli
i odborníci z oblasti psychologie. Pro
účast dětí s alergiemi a častými záněty horních cest dýchacích bylo coby
hlavní kritérium stanoveno čištění
a ionizování vzduchu výukového prostoru včetně jeho klimatizování v letních měsících. Celkové vybavení učebny doplňuje antistresový koutek pro
nejmenší studenty.
Po splnění všech podmínek požadovaných nizozemskou stranou byl
Profesionální hudební škole klávesových nástrojů jako jediné v České republice poskytnut atest způsobilosti
pro výuku na klávesových nástrojích
platný v Evropské unii. Škola rovněž
získala kompletní hudební "know
how" s řadou doplňkových materiálů,
které zajišťují plynulý přechod studentů hudební školy na střední školy
s humanitním zaměřením.
Projekt Profesionální hudební
školy klávesových nástrojů sestává

ze tří navzájem se prolínajících celků:
Oblast výuková: Většina rodičů volí
pro zahájení studia 1. cyklu profesionální hudební školy zpravidla věkovou
hranici mezi 5. - 7. rokem. Výuková
metoda předpokládá již od prvních
okamžiků úzké propojení teorie s praxí. Je samozřejmostí, že výuka je individuální, neboť klade vysoké nároky
na výchovu k samostatnému myšlení
a tvorbě osobnosti.
Oblast sociálně-ekonomická: Škola klade trvale důraz na takovou výši
školného, jež umožňuje studium dětem ze všech sociálních vrstev společnosti. Klíčová je i neustálá snaha
o vlastní ekonomickou nezávislost
školy, v čemž jí napomáhá publikační
a především pak agenturní činnost
sesterské Harmony Agency. Škola se
rovněž snaží rozvíjet spolupráci s pozitivně a konstruktivně smýšlejícími
charitativními organizacemi a tělesně
handicapovanými.
Oblast kulturně-společenská: Škola nevyžaduje hudební vzdělání rodičů, ale odpovědnost za vložené prostředky do vzdělání jejich dětí.
V oblasti veřejné prezentace klade
škola důraz na společenské vystupování, oblečení studentů a na úctu
k uměleckému vystoupení spolužáků.
Cílem Profesionální hudební školy
klávesových nástrojů není vytvářet ze
svých studentů selektované jedince
s pocity nadřazenosti, ale budovat
u nich zdravé sebevědomí, založené na
vynikajících hudebních znalostech,
herní zručnosti a flexibilitě.
Kontakt:
tel.: 577 437 434, 736 102 424,
e-mail harmonya@volny.cz
www.volny.cz/harmonya
Jan Jurečka,
statutární zástupce

detašovaná pracoviště
Univerzita Tomáše Bati dále rozšiřuje
síť svých detašovaných pracovišť. Od září
letošního roku otevře studium několika
oborů Fakulty technologické v Prostějově
a v Bzenci.
Smlouvu o zřízení detašovaného pracoviště v Prostějově podepsal rektor UTB
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., se starostou
města Prostějova Ing. Janem Tesařem.
Výukové prostory vzniknou v prostorách
bývalé základní školy na Husově náměstí.
"V Prostějově otevřeme studium bakalářského oboru Logistika a management ve
studijním programu Ekonomika a management," uvedl profesor Ignác Hoza.
V Bzenci bude studium probíhat ve spolupráci s místní Vyšší odbornou školou.
"V novém akademickém roce otevřeme
v Bzenci studijní program Chemie a technologie potravin s obory Technologie a řízení v gastronomii a Chemie a technologie
potravin se zaměřením na konzervárenské
technologie," sdělil dále rektor UTB.
Na obou nových detašovaných pracovištích bude probíhat výuka v prezenční formě.
Mgr. Jan Malý

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Základní škola Zlín, Kvítková 4338,
oznamuje, že výběrové řízení do 3. ročníku s rozšířenou výukou jazyků se koná
21. dubna 2008. Uzávěrka přihlášek je
11. 4. 2008.
Kontakt: tel. 577 213 405, www.zskvitkova.cz

Výzva „Historický Zlín“
K příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatného Československého státu bude
město Zlín pořádat výstavu dobových fotografií a dokumentů na téma "Historický
Zlín".
Tímto Vám nabízíme možnost zveřejnění fotografií a dokumentů, které máte ve
vašem vlastnictví, na dané téma.
Vámi dodané fotografie a dokumenty:
• musí odpovídat tématu výzvy,
• musí být označeny rokem (alespoň
přibližně), popisem budovy, osobnosti či
události, která je zachycena na fotografii,
jménem autora či majitele fotografie,
• budou využity pro výstavu, případně
pro další propagaci města,
• Vám na požádání vrátíme.
Fotografie a dokumenty doručte, prosím, osobně či poštou v obálce označené
"Historický Zlín" na adresu Městské informační a turistické středisko, nám. Míru
12, 761 40 Zlín, a to do 31. 7. 2008. Do
obálky přiložte vyplněný kupón, který je
přílohou této výzvy, nebo ho můžete získat
v tištěné podobě v Městském informačním
a turistickém středisku, případně na internetových stránkách www.mestozlin.cz.
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ROK 2007 V ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI ZLÍN-VRŠAVA
Jako každoročně, tak i v roce 2007
praskal útulek ve švech. Zařízením prošlo celkem 588 psíků, včetně 88 štěňátek. Do pěstounské péče si lidé převzali
259 psíků a k majitelům se vrátilo 230
psíků. Hotelových služeb využilo 86
psích majitelů.
U koček byla situace od letních měsíců téměř neúnosná, když na kapacitu
40 míst jsme měli např. v srpnu 61 většinou koťat. Celkem prošlo útulkem
364 koček a vydáno bylo 235.
Vykastrováno bylo 64 koček, což se
může zdát málo, ale znalec ví, že ke
kastraci lze přistoupit až kolem 7 měsíců věku kotěte. Lidé ale měli převážně
zájem o malá koťátka, nejlépe do dvou
měsíců stará.
Zazimovali jsme kolem 20 ježků
a přechodně byla během roku umístěna
v útulku různá hendikepovaná malá
i větší zvířata a ptáci všeho druhu včetně dravců.
Propagaci zvířat jsme věnovali velkou
pozornost ve všech dostupných médiích. Pravidelně měsíčně natáčela život
v útulku regionální TV a v každém díle
pořadu "Dej pac" byla uvedena nabídka
psíků. V Rádiu Zlín byly každý měsíc na
programu hodinové relace se zajímavostmi z útulku.
V září se ozvala také ČT a natáčela
pořad "Chcete mě" a dlužno uvést, že
měla velký ohlas, protože o předváděné
psíky byl velký zájem ze všech koutů republiky.
Máme své pěkné webové stránky, které mají značnou sledovanost a tím je
podporován zájem o odběr psíků do
pěstounské péče. Zlínské deníky se také zajímaly o dění v útulku a výjimečné
případy byly uváděny současně v novinách s celostátní působností.
Velmi často navštěvují útulek malé
děti ze škol a s velkým zájmem sledují výklad o útulku spojený obvykle
s informacemi o správném zacházení
se zvířaty. Obvykle bývá jejich návštěva spojená s přinášením různých pamlsků pro pejsky, což dokazuje, že
správně chápou opuštěnost těchto
zvířat a mají snahu jim život v útulku
vylepšit.

Nelze opomenout konání našeho už
II. ročníku " Setkání útulkových psíků
a jejich páníčků".
První ročník byl zřejmě tak zdařilý, že
se lidé sami domáhali pokračování
a přihlašovali se už dlouho před akcí.

Ta měla i velkou podporu sponzorů,
takže nejen vítězové, ale každý účastník
tohoto setkání odcházel s diplomem
a nějakým věcným dárkem.
V loňském roce jsme také zkusili už
v jiných útulcích probíhající akci "virtuální adopce psa".
Jde v podstatě o finanční podporu
v nadstandardní léčbě psů postižených
různými chorobami, které je sice neodsuzují k úhynu, ale jsou jistou zátěží
v jejich běžném životě a lze jim těmito
léky nebo operativními zákroky ulehčit.
Zájem od lidí byl překvapivě velký a ještě stále trvá, a tak jsme mohli pomoci
8 postiženým psíkům a někteří ozdravění se už i dostali do nových domovů.
Moc za ně děkujeme všem, kteří se na
této opravdu bohulibé pomoci podílejí.
Ke konci roku, kolem svátečních dnů,
byla návštěvnost útulku ohromná a lidé
se různými způsoby snažili projevit svůj
vztah k opuštěným zvířatům. Nosili jim
krmení, pamlsky, pomůcky, deky
a někteří i finanční příspěvky k vylepšení jejich života.
Poprvé se zaktivizovali v tomto smyslu i studenti UTB a k zajištění materiál-

ní i finanční podpory útulku uspořádali akci "Cvičme v rytme... tentokrát pro
hafany". Úspěšnost této nové akce byla
završena příspěvky materiálními i finančními a lze jen kvitovat s povděkem,
že i mladí lidé mají takový smysl a zájem udělat něco konkrétního pro útulková zvířata.
Všem těmto příznivcům útulku, a do
toho je nutno zahrnout i firmy, které se
sponzorsky finančně podílely na výpomoci obyvatelům útulku, chceme touto
cestou moc poděkovat a ujistit je, že jejich podíl na vylepšení života zvířat je
významný.
Co se týče provozních záležitostí útulku, došlo ke dvěma zásadním změnám.
Příjem zvířat do útulku je již možný jen
přes pracovníky odchytové služby při
MP, tudíž nejsou přijímána zatoulaná
zvířata od veřejnosti.
Od 1. 1. 2008 se také změnila provozní a návštěvní doba. Útulek je nyní pro veřejnost otevřen každý den
mimo pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
Každého, kdo do útulku přichází
s dobrým úmyslem pomoci našim čtyřnohým obyvatelům, velmi rádi přivítáme.
Danuše Šmigurová
www.utulek.zlin.cz

Samari hledá dobrovolníky a „rodiče“ pro bengálské děti
Dobrovolnické centrum Samari hledá
spolupracovníky pro práci se zdravotně
postiženými, seniory a opuštěnými dětmi.
O takové pracovníky již projevilo zájem
devět organizací například ze Zlína,
Holešova, Fryštáku, Otrokovic a Vizovic.
Centrum by tak v současné době potřebovalo kolem 40 dobrovolníků. "Věk nerozhoduje. Důležitá je empatie a ochota darovat část svého volného času někomu,
kdo potřebuje asistenci, povzbuzení, pomoc nebo jen pouhé naslouchání," říká
vedoucí sestra Hana Raisiglová z Domova
pro seniory v Lukově.
Největší cílovou skupinou budou zřejmě
senioři, celkem pět organizací již nyní požaduje na 25 dobrovolníků. Nejtěžší služba
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pak zřejmě bude v zařízeních s mentálním
postižením, pro která je nezbytná dlouhodobá spolupráce s jedním člověkem. "Přestože
v našem zařízení pečujeme o osoby ve věku
od šesti do 56 let, všichni jsou jako děti.
K člověku, který se jim věnuje, naváží citový
vztah a pak velmi strádají, když za nimi
onen člověk přestane docházet," vysvětlila
Zdeňka Vlčková, ředitelka fryštáckého
Hrádku, domova pro osoby se zdravotním
postižením.
Dobrovolnické centrum (DC) se zaměřuje
na zprostředkování dobrovolnických služeb
nejrůznějším organizacím. Pracovníci centra
zajistí zájemcům odborné proškolení, zaplatí za ně pojištění a další náklady spojené
s výkonem této činnosti.

DC Samari vzniklo teprve nedávno a naplňuje jednu ze dvou hlavních činností občanského sdružení Samari. Druhý stěžejní
projekt se jmenuje Paprsky naděje pro
Bangladéš. Jeho cílem je zprostředkování
tzv."adopcí" na dálku. V současné době své
"adoptivní rodiče" hledá 50 malých bengálských školáků.
Další informace o možnosti stát se dobrovolníkem či rodičem na dálku najdou zájemci na internetových stránkách www.samari.cz. Kontaktovat nás také mohou na
čísle 777 808 777, na e-mailové adrese samari@samari.cz nebo osobně na adrese
Burešov 4886, Zlín.
František Tomanec,
předseda Samari, o. s.

Dovolujeme si Vás pozvat na

PLES

Kosmeticko-regeneraèního institutu
a partnerù z oblasti wellness
21. 3. 2008 -IH Moskva Zlín
o d 1 9 . 3 0 h o d Cena 260,-Kè
Vstupenky a bližší informace v Institutu a na webu.
Taneèní vystoupení, obèerstvení, bohatá tombola.
- suché CO2 koupele
kosmetika Biodroga, GERnétic
- kyslíková terapie
- celkové ošetøení pleti
- permanentní make-up
- speciální i wellness ošetøení
- manikúra, nehtová modeláž
- tìlové zábaly
- laser, ultrazvuk
- relax. wellness masáže
- epilace teplými vosky
- masáže, masážní køeslo
- digi press - lymfodrenáž
- samoopalovací nástøiková kabina
- IPL: trvalá epilace, fotoomlazeni, ošetøení akné, žilek, jizev
tel. 577 00 19 23
603 17 47 17
Bartošova ulice 4393,
760 01 Zlín

Otevírací doba:
Pondìlí - Pátek: 8 - 20h
na objednávky do 22h
Sobota: dle objednávek

Najdete nás v centru Zlína mezi poštou a OD Modus

www.kosmetika-regenerace.cz

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

SPECIALIZOVANÁ

VÝKUPNA
BAREVNÝCH KOVŮ

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

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

Přílucká 168, Zlín
(trasa trolejbusu 1 a 11, od zastávky Pančava 50 m)

Vykupované odpady:
autobaterie, měď, hliník, bronz, mosaz, olovo,
zinek, cín, nikl, titan, nerez, izolované kabely,
trafa, elektromotory, technické stříbro, elektroodpady s obsahem drahých kovů, autokatalyzátory, slinuté karbidy (řezací plátky) atd.

OTEVÍRACÍ DOBA: pracovní dny: 8 – 18 hodin
sobota:
9 – 12 hodin
neděle:
zavřeno

 608 052 745  577 220 494

SPORT V BŘEZNU
AEROBIK
SILVIE GALÍKOVÁ AEROBIK MIX.
Cvičení je zaměřeno na problematické partie: břicho, boky, hýždě.
Po aerobním zahřátí následuje posilování a závěr hodiny tvoří strečink.
Vhodné pro všechny!
Úterý - 17. ZŠ, Jižní Svahy od 18.30 do 19.30 hod.
Čtvrtek - Orlovna, Štefánikova ul., Zlín, od 17.30 do 18.30 hod.
Kontakt: tel.: 721 962 153
AEROBIC JANEZS
Pravidelné lekce: PO 19.00 hod. Dance aer. ORLOVNA ZLÍN
ČT 17.30 hod. P- class Benešovo nábřeží
VÍKENDOVÝ POBYT JARO
Všemina 25. 4.- 27. 4. Ubyt., polopenze, cvičení, bazén, sauna, masáže, bowling, tenis, koně...
Kontakt: Janezs@seznam.cz, tel.: 731 187 175, http://janezs.blogspot.com
ÚTERNÍ AEROBIK
Úterní aerobik na 16. ZŠ obnoven od 19.30 hod. Kontakt: tel. 776 184 959

Sobota 8. 3.
9.30 Proton Zlín - Baník Ratíškovice, OP st. dorostenek a žen jižní Moravy
13.30 Proton Zlín - BC Vysočina, žákovská liga U14
15.30 Proton Zlín B - BCS Husovice B, OP I mužů jižní Moravy
Neděle 9. 3.
8.30 Proton Zlín - Žďas Žďár nad Sázavou, žákovská liga U14
10.30 Proton Zlín B - Tesla Brno, OP I mužů jižní Moravy
Sobota 15. 3.
17.00 Proton Zlín - UP Olomouc, I. liga mužů
Sobota 29. 3.
16.00 Proton Zlín - Gymnázium Hladnov, extraliga U18 - juniorů
Neděle 30. 3.
10.00 Proton Zlín - BK Opava, extraliga U18 - juniorů
Utkání budou odehrána v městské sportovní hale Zelené, Bartošova čtvrť.
Změna začátků utkání vyhrazena.
V měsíci březnu bude nadstavbovou částí pokračovat II. liga žen, liga mladých mužů a dorostenecká liga juniorů. Rozlosování bude známo až po
ukončení základní části soutěží. Pro aktuální informace sledujte www.skbzlin.cz, příp. nástěnky u sportovní haly Zelené, kde naleznete více informací
mj. i o utkáních mladších kategorií či družstev hrajících nižší soutěže.

FOTBAL

HOKEJ
Zimní stadion Luďka Čajky, začátky utkání v 17 hodin
7. 3. RI OKNA ZLÍN - HC VÍTKOVICE STEEL
9. 3. RI OKNA ZLÍN - HC MOELLER PARDUBICE
14. 3. RI OKNA ZLÍN - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI
28. 3. RI OKNA ZLÍN - HC VÍTKOVICE STEEL
30. 3. RI OKNA ZLÍN - HC MOELLER PARDUBICE
3. 4. RI OKNA ZLÍN - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI
Bezplatné parkování návštěvníků hokejových utkání RI OKNA ZLÍN v objektu parkoviště u 21. budovy v čase od 16.00 do 20.30 hodin.

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!
Informace na tel. 577 056 011 nebo na www.hokej.zlin.cz. Vstupné 30 Kč.
BRUSLENÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ
Bruslení pro nejmenší v PSG aréně je každé úterý od 15.15 do 16.15 hodin.
Pro velký zájem bude úterní hodina vyhrazena pro školáčky až do rozpuštění ledu. Cena: 10 Kč za žáka, 10 za osobu, která žáka doprovází.
Každý žák I. stupně zlínské základní školy může získat "PRŮKAZ malého
bruslaře", který umožní vstup na stadion žáčkovi a dospělému doprovodu.
BRUSLENÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH - vstupné 30 Kč.
Pondělí 3. 3.
10.00–11.30
16.30–18.00
Úterý 4. 3.
14.30–16.00
Středa 5. 3.
17.30–19.00
Čtvrtek 6. 3.
13.00–14.30
Pátek 7. 3.
10.00–11.30
Sobota 8. 3.
17.00–18.30
Neděle 9. 3.
14.00–15.30

ŠACHY
1. 3. 10 hod. - Extraliga - Zlin A - Sokol Plzeň (Centroprojekt)
2. 3. 10 hod. - Extraliga - Zlin A - RC Sport Pardubice (Centroprojekt)
2. 3. 9 hod. - 2. liga - Zlin B - DA Olomouc
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)
16. 3. 10 hod. - 2. liga - Zlin B - Lokomotiva Brno B
(herna šachového klubu, Kotěrova ulice)

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
Lyžařské závody pro amatéry na Lyžařském svahu ve Zlíně
ROSSIGNOL CUP 2008
4. závod - 15. 3. - Podťaté
Finále - 19. 3. - Zlín
Kontakt: www.svahzlin.cz

HÁZENÁ
Neděle 2. 3. 15.00 HC Zlín - Šala - interliga žen
(utkání se hraje na Sport. hale v Otrokovicích na Štěrkovišti)
Sobota 8. 3. 11.00 HC Zlín - Třebíč - DL. ml. dorostenky
13.00 HCZ/SCM - Slavia - 1. liga ženy
15.00 HC Zlín - Slavia - 1. liga st. dorostenky
Neděle 9. 3. 10.00 HC Zlín - Kr. Pole - DL. ml. dorostenci
12.00 HC Zlín - Bohunice - 2. liga muži
14.00 HC Zlín - Bohunice - 1. liga st. dorostenci
Neděle 16. 3. 9.00 HC Zlín "B" - Veselí "B" - SM. liga ml. žačky
10.15 HC Zlín "B" - Velká n.Vel. - SM. liga st. žačky
(utkání žaček se hrají na SPŠ)
Neděle 16. 3. 15.00 HC Zlín - Michalovce - Interliga ženy
Sobota 29. 3. 9.00 HC Zlín "B" - Otrokovice - SM liga st. žačky
10.15 HC Zlín "B" - Otrokovice - SM liga ml. žačky
11.15 HC Zlín "A" - Veselí - SM liga st. žačky
12.30 HC Zlín "A" - Veselí "B" - SM liga ml. žačky
13.30 HC Zlín "B" - Uničov - SM liga st. žáci
14.45 HC Zlín "A" - Veselí "A" - SM liga ml. žačky
Neděle 30. 3. 10.00 HC Zlín - Kopřivnice - DL. ml. dorostenci
12.00 HC Zlín - Ivančice - 2. liga muži
14.00 HC Zlín - Sparta Praha - 1. liga st. dorostenci

BASKETBAL
Sobota 1. 3.
14.30 Proton Zlín - Lokomotiva Plzeň, extraliga U16 - kadetů
17.00 Proton Zlín - BBK Ives Brno, I. liga mužů
Neděle 2. 3.
8.30 Proton Zlín - Sokol Písek, extraliga U16 - kadetů
11.00 Proton Zlín - JHComp Jindřichův Hradec, I. liga mužů
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ZÁPASY 1. GAMBRINUS LIGY
19. kolo 1. 3. - Tescoma Zlín - Slovan Liberec
20. kolo 8. 3. - Tescoma Zlín - Viktoria Plzeň
22. kolo 22. 3. - Tescoma Zlín - Slavia Praha
Začátek utkání od 17.00 hod.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla 731 504 655 nebo
604 799 727, St. Chadima st., tel. 606 507 871, J. Tomáše již jen mobil
737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí.
SOBOTA 1. 3. PŘEROVSKÁ "50"
6-50 km,odjezd do Přerova vlakem z Otrokovic v 6.25 hod, jízdenka zpáteční, vede J. Tomáš.
NEDĚLE 2. 3. BUNČ
15 km, odjezd do Zdounek vlakem z Otrokovic v 8.06, vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 2. 3. 50 VRCHOLŮ BRNĚNSKA: ALEXANDROVKA
14 km, odjezd do Adamova vlakem přes Bzenec, Brno z Otrokovic v 5.59
hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 5. 3. OBŮRKY
8 km, odjezd autobusu MHD č. 32 ze zastávky u zámku ve Zlíně v 8.07 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 8. 3.
CHATOCHÁCKÉ ODEMYKÁNÍ HOR V KLADECKÉ DOLINĚ - zájezd
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, cena 250 Kč, vede St. Chadim ml.
SOBOTA 8. 3. ZA KŘEHKOU KRÁSOU
4 km, návštěva malířky p. Mikundové, sraz v 8.45 hod. na zastávce MHD
"U splavu" na Benešově nábřeží, vede J. Tomáš.
STŘEDA 12. 3. PARTYZÁNSKÝ BUNKR
8 km, odjezd do Bohuslavic z AN ve Zlíně z nástupiště č. 21 v 8.05 hod.,
vede St. Chadim st.
SOBOTA 15. 3. ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM
Oblíbená akce pro děti s rodiči a prarodiči, start 5 km trasy od hvězdárny na
Lesní čtvrti od 8.30 do 10 hodin. Budou připraveny různé hry a soutěže,
v cíli malovaná vajíčka, vede L. Valentová.
SOBOTA 15. 3. SETKÁNÍ S PIVEM
14 km, odjezd do Litovle vlakem z Otrokovic v 6.25 hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 16. 3. KOSMATA SUCHÁ
15 km, odjezd do Vizovic vlakem ze Zlína v 8.33 hod., jízdenka zpáteční,
vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 16. 3. VÍTÁNÍ JARA V HOSTÝNKÁCH
11-15 km, odjezd do Lukova autob. z AN ve Zlíně v 8.00 hod., vede J. Tomáš.
STŘEDA 19. 3. VODNÍ ELEKTRÁRNA
8 km, odjezd do Huštěnovic vlakem z Otrokovic v 8.58 hod., vede St. Chadim st.
22. - 24. 3. VELIKONOCE V KAŇKOVÝCH HORÁCH - autob. zájezd
V ceně 1450 Kč je zahrnuto ubytování, polopenze, doprava a průvodce.
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, vede St. Chadim ml.
SOBOTA 22. 3. VRCHOLY OBLASTI KČT VALAŠSKO-CHŘIBY
HOMOLE A JANOVA HORA
Kontroly budou na obou vrcholech současně v době od 10.00 do 15.00 hod.
NEDĚLE 23. 3. VOV-CH IV.: VRŠAVA A HRAD
Kontroly budou v provozu od 10.00 do 15.00 hod.
STŘEDA 26. 3. CHLUM
8 km, sraz na zastávce trolejbusů MHD Malenovice - sklady v 8.30 hod.,
vede St. Chadim st.
29. - 30. 3. ČESKĚ STŘEDOHOŘÍ - dvoudenní vlakový zájezd
SOBOTA 29. 3. HAZMBURK - 18 km
NEDĚLE 30. 3. KOŠŤÁL, BOREČ, LOVOŠ - 14 km
Odjezd 29. 3. vlakem z Otrokovic 0.48 hod., vede St. Chadim ml.
SOBOTA 29. 3. LETECKÁ "50" (TRENČÍN)
20 km, odjezd do Trenčína z AN ve Zlíně 6.25 hod., nutné slovenské koruny, vede J. Tomáš.
NEDĚLE 30. 3. ZELENÉ ÚDOLÍ
10 km, odchod z točny MHD č 31 v Jaroslavicích v 8.35 hod., vede
St. Chadim st.
NEDĚLE 30. 3. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ
8 km, sraz v 8.30 hod. před pizzerií "U Čápa" na Benešově nábřeží, vede
J. Tomáš.
Změna programu vyhrazena.

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý-pátek

6.00– 6.45/7.30–21.00
9.00–20.00
9.00–20.00
6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na
25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
po 3. 3. otevřeno
6.00–11.00/17.00–21.00
po 24. 3. zavřeno
Velikonoční pondělí

DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
13.00–20.00
úterý
14.00–16.30/18.00–20.00
středa
14.00–15.00
čtvrtek
11.15–13.00/15.00–17.00/17.45–20.00
pátek
13.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po 3. 3. otevřeno
8.00–10.00/17.00–20.00
út 4. 3. otevřeno
8.00–19.00
st 5. 3. otevřeno
8.00–15.00
čt 6. 3. otevřeno
8.00–19.00
pá 7. 3. otevřeno
8.00-11.30/12.30–19.00
čt 20. 3. otevřeno
8.00–13.00/14.00–19.00
pá 21. 3. otevřeno
8.00–19.00
po 24. 3. zavřeno
Velikonoční pondělí
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých,
plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením
provozu.
PARNÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu. Změna programu vyhrazena.

BĚŽECKÝ ZÁVOD
JOSEFSKÝ BĚH
SOBZ - Zlín - zve na 21. ročník Josefského běhu
Závod se uskuteční v sobotu 15. 3. 2008 v 10 hod. Start před klubovnou zahrádkářů v sadu Burešov. Délka tratě 10 km. Běží se za každého počasí. Při
příležitosti tohoto závodu proběhne vyhodnocení nejlepších běžců Zlínska za
r. 2007. Tento běh je zařazen jak do celoroční soutěže běžců Zlínska, tak
i v kalendáři vytrvalců ČR.
Kontakt: Jiří Prokop, tel. byt: 577 439 646, zam.: 577 524 605

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
PILATES GYM
Poslední volná místa pro začátečníky - kurzy od 17. 3.
Kontakt: Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín,
tel.: 604 785 025.
KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Kurzy snižování nadváhy vedené lektorkou společnosti STOB PharmDr.
Renatou Mičovou. Kurzy trvají 12 týdnů, každý týden 1 lekce. Lekce se
skládá z 1 hodiny cvičení a 2 hodin teorie, ve které jsou klienti seznámeni se zásadami zdravé výživy a behaviorální terapie, při níž se postupně odnaučují nevhodným stravovacím návykům a nahrazují je návyky správnými. Cena 1700 Kč.
Kontakt: na www.istob.cz., renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761
VELIKONOČNÍ REKREACE
Velikonoční rekreační pobyty pro rodiny s dětmi v Beskydech. Hotelové
ubytování. Pestrá nabídka dětských táborů. Zveme do našeho kolektivu
nové oddílové vedoucí a zdravotníky.
Kontakt: tel.: 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info
KLUB JÓGY
Seminář zdravotního cvičení s jógovými prvky se koná 5. 4. v tělocvičně
ZŠ E. Zátopka od 9 do 13 hodin. Cvičení vede zkušená cvičitelka
z Opavy. Kontakt: tel.: 605 731 844
TENŠIN DÓDŽÓ - bojová umění
víkendové semináře, intenzivní cvičení
1. - 2. 3.
- seminář iaidó, povede V. Hyndrák 4. dan
29. 3.
- cvičení s bokutó, dřevěným mečem - základy
12. - 13. 4.
- 12. seminář Šintó musó rjú džó, povede Fred Quant
z Holandska
Cvičení jsou vhodná i pro začátečníky.
Kontakt: tel.: 608 953 743 nebo www.tenshin.cz
POWERJOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli.
neděle 17.00 hod. - Sportovní centrum K2 Vršava Zlín
středa 17.00 hod. - tělocvična ZŠ Štípa
čtvrtek 18.30 hod. - Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín
Kontakt: tel.: 605 527 605

ÚSPĚCH
AEROBIK
V sobotu 26. ledna se v Praze konal finálový závod Mistrovství republiky Aquila Aerobic Team Show. Z Aerobik klubu Zlín postoupily do Prahy
celkem tři týmy - se skladbou Šmoulové tým Hanky Odstrčilíkové (kategorie 8-10 let), Číšníci trenérek Renáty Myjavcové a Sylvy Košacké (kategorie smíšená) a skladba Malířky (kat. 8-10 let) trenérky Moniky
Váňové. Šmoulové (8. místo) svým umístěním naznačily slibnou budoucnost; ostřílené závodnice R. Myjavcové a S. Košacké 5. místem potvrdily vysoký výkonnostní standard tohoto týmu, který letos bojuje o titul "Nejlepší sportovní kolektiv Zlína" za rok 2007. Nejvýraznější úspěch
- bronzové medaile v kat. 8-10 - zaznamenaly "Malířky" Moniky Váňové.
Děvčata se se svou trenérkou zaslouženě radovala po několika letech
poctivé práce, kterou tímto zúročila. Blahopřejeme.
PLAVÁNÍ
V republikovém finále družstev AŠSK v plavání získalo družstvo děvčat
Základní školy Emila Zátopka Zlín stříbrnou medaili.
Závody se konaly v Roudnici nad Labem 13. a 14. 1. a zúčastnila se ho
družstva všech čtrnácti krajů naší republiky, postupující z nižších soutěží. Děvčata vedla paní učitelka Kateřina Blažková. Družstvo děvčat
startovalo v tomto složení: Barbora Javoříková - 8. D, Karolína Feráková
- 8. D, Nikola Dorňáková - 9. D, Andrea Klemová - 9. D, Anna
Přemyslovská - 9. D, Lucie Sedláčková - 9. D. Blahopřejeme!

