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s mnohými z Vás
se setkávám osob-
ně při řešení nej-
různějších problé-
mů a záležitostí,
které spadají do
mých kompetencí.
Všechny společně
Vás oslovuji pro-
s t ř e d n i c t v í m
Magazínu Zlín již
podruhé. Jsem
rád, že tímto způ-
sobem mohu krát-
ce bilancovat uply-

nulý rok i nastínit své představy o dalším
rozvoji Zlína v oblasti sociální, bydlení, mláde-
že a tělovýchovy, národnostních menšin a také
církví. Protože témata jsou velmi rozmanitá,
rozhodl jsem se, že je doplním více fotografiemi. 

Na poli sociálním se odehrává velmi roz-
manitý život. V Malenovicích máme téměř
postavenou hrubou stavbu Domu s pečova-
telskou službou. Rada města již schválila
první nájemníky do 16 tzv. upravitelných
bytů, tedy bytů pro zdravotně postižené oso-
by. Pokud vše půjde podle plánu, prožijí prv-
ní obyvatelé v novém domě již letošní
Vánoce. Ve 43 bytech najde domov minimál-
ně 46 obyvatel. Stavba bude stát přes 80 mi-
lionů korun a na jejím financování se podílí
i stát svojí dotací. V lokalitě K Majáku při-
pravujeme rekonstrukci domu, v rámci níž
chceme přistavět také klubovnu pro setká-
vání seniorů. Na tuto akci jsme již vyčlenili
finanční prostředky a také jsme schválili vý-
běrové řízení na veřejnou zakázku. Věřím, že
nový klub seniorů obohatí společný život ob-
čanů v této oblasti již v průběhu letošního
roku. Rok 2008 je významným rokem pro

mnoho zlín-
ských klubů
seniorů. Klub
s e n i o r ů
v Kostelci sla-
ví letos 10 let,
klub v Ma-
lenovicích 30
let a klub na
K v í t k o v é  
50 let od své-
ho založení.

Velkou část své práce na radnici věnuji
oblasti bydlení. Jistě víte, že jsme odsouhla-
sili prodej bytových domů na ul. Dlouhá, Sv.
Čecha a I. Morýsův dům. Přednost při koupi
mají samozřejmě stávající nájemníci. Jsem
přesvědčen, že z veřejných, tedy i městských
prostředků, můžeme dotovat bydlení jen pro
ty nejpotřebnější. Pro ty, kteří nemají jinou
možnost, jak si zajistit střechu nad hlavou.
Je to nelehký úkol, ale rád bych, aby v prů-
běhu následujících tří let vyrostl ve Zlíně
alespoň jeden dům pro sociálně nejslabší
občany.

Oblast církví a věřících ve Zlíně je mnohý-
mi opomíjena. Málokdo však ví, že na území

krajského města žije podle sčítání na 30 000
věřících, kteří jsou sdruženi do čtrnácti cír-
kví a náboženských společností. Kostely
a chrámy na našem území jsou významnými
dominantami i kulturními památkami. I ony
však potřebují peníze na opravy. Farní úřad
ve Štípě požádal o dotace z norských fondů
na celkovou rekonstrukci poutního kostela,
který je významnou kulturní památkou.
Město poskytlo záštitu a přislíbilo finanční

pomoc do vý-
še 2,7 milionů
korun. Rekon-
strukci, včetně
pořízení no-
vých zvonů,
chystá i Řím-
skokatolická
farnost Filipa
a Jakuba. 

Účast na ak-
cích pro děti
a mládež je
pro mě příjem-
ným zpestře-
ním. Plně si
uvědomuji je-
jich význam,
a proto jsem
rád, že je měs-
to podporuje.

Částky, které mezi různé organizace rozdě-
lujeme, se ročně pohybují v řádech milionů
korun.

K milým po-
vinnostem, kte-
rých si velmi
vážím, patří
návštěvy senio-
rů a případné
gratulace při
jejich jubile-
ích. Když vi-
dím, kolik ra-
dosti udělá

krátká návštěva, malá kytička či nějaký
drobný dárek, uvědomím si, jak oslavence
zájem druhých potěší.

Za rok a půl, co jsem ve funkci náměstka
primátorky, jsem poznal mnoho pracovitých
lidí, vyslechl mnoho nelehkých životních
osudů, lidských tragédií i nadějných vyhlí-
dek do budoucna. Moc bych si přál, abych
mohl sdělovat více pozitivních zpráv.
Neznamená to však, že bych pomáhal těm,
kteří nerespektují základní pravidla, třeba
neplatí nájem a "parazitují" na důvěře dru-
hých. Při dobré vůli je téměř každý problém
řešitelný.

Blíží se léto, proto bych Vám všem rád po-
přál krásnou dovolenou, při níž načerpáte
sílu a energii do dalšího života. 

Mgr. Miroslav Kašný, 
náměstek primátorky

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
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V Ý Z VA  O B Č A N Ů M
Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání dne 27. 3.

2008 schválilo záměr nastolení nových forem spolupráce
s místními částmi. 

Ze strany statutárního města Zlína se jedná především
o podporu vzniku  komisí místních částí a jmenování 
jednotlivých členů zastupitelstva do konkrétních lokalit
města. 

Cílem je rychlejší přenos podnětů občanů, zlepšení ko-
munikace mezi občany a radnicí, a tím také zjednodušení
možnosti podílet se na zásadních otázkách rozvoje jednot-
livých částí města.

Komise místních částí jsou dobrovolná seskupení obča-
nů. Jejich postavení a úloha bude určena statutem komisí
místních částí. Propojení současného systému kanceláří

magistrátu v místních částech s těmito komisemi bude za-
bezpečeno tak, že stávající pracovníci těchto kanceláří se
stanou současně i tajemníky komisí místních částí. 

Členy komisí místních částí by se měli stát aktivní a ini-
ciativní občané konkrétních lokalit. Proto se touto formou
obracíme na Vás všechny, kteří máte zájem zapojit se do
tvorby tohoto nového pojetí vzájemné spolupráce s cílem
napomoci rozvoji konstruktivní spolupráce mezi občany
jednotlivých částí města a radnicí. 

Vyzýváme zájemce o členství v těchto komisích, aby se
hlásili u pracovníků úřadoven v místě svého bydliště do 
30. 6. 2008.

Výsledné složení jednotlivých komisí místních částí bude
předmětem jednání Zastupitelstva města Zlína.

KONTAKTNÍ ÚDAJE KANCELÁŘÍ MAGISTRÁTU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Kancelář magistrátu Pracovník Úřední Telefon E-mail
adresa hodiny

Jaroslavice
Anenská 195, 
Jaroslavice Vlasta Ordeltová ST 13-17 577 431 022 uradovnajaroslavice@muzlin.cz

Klečůvka
Klečůvka 16 Marie Svobodová ČT 11-16 577 901 744 uradovnaklecuvka@muzlin.cz

Kostelec 
Zlínská 133, Kostelec Ing. Stanislav Matějka ST 13-17 577 915 098 uradovnakostelec@muzlin.cz

Kudlov 
Na Vrchovici 21, Kudlov Eva Neherová PO 15-18, ST 15-17 577 018 213 uradovnakudlov@muzlin.cz

Lhotka-Chlum
Lhotka 68 Richard Vykoukal ČT 12.30 - 16.30 577 106 959 uradovnalhotka@muzlin.cz

Louky 
Náves-Louky 68, Louky Lidmila Svobodová ST 13-17 ČT 9-12 577 106 238 uradovnalouky@muzlin.cz

Malenovice 
Masarykova 1014 
(bud. Kina Květen), 
Malenovice Eva Székelyová ST 14-18, ČT 8-12 577 106 662 uradovnamalenovice@muzlin.cz 

Malenovice
Mlýnská 845, Malenovice Jana Bazelová ST 10-12, ČT 16-18 577 106 120 oi_malenovice@muzlin.cz

Prštné 
Náves 636, Prštné Jiřina Jedková PO 13-17 577 218 225 uradovnaprstne@muzlin.cz

Příluky 
Dolní dědina 26, Příluky Jana Kasálková ÚT 10-16 577 431 569 uradovnapriluky@muzlin.cz

Salaš 
Salaš 53 Ludmila Machalová ČT 16-19 577 991 053 uradovnasalas@muzlin.cz

Štípa 
Lešenská 141, Kostelec Hana Königová PO 8-11 a 15-18, 

ÚT 8-11 577 914 953 uradovnastipa@muzlin.cz

Velíková 
Dolní konec 53, Velíková Hana Retyková PO 16.15-18.15, 

ČT 16.15-18.15 577 914 112 uradovnavelikova@muzlin.cz 

Želechovice 
ul. 4. května 68, 
Želechovice Dana Ostřanská PO 9-11 a 14-16.30 577 901 653 uradovnazelechovice@muzlin.cz 

Maják, Filmové ateliery
K Majáku 5001, Zlín Jana Němcová PO 15-17, ST 10-12 577 044 262 x

Mladcová
Náves-Mladcová 421 Irena Krobathová PO 8-10, ST 14-16 577 012 477 x

Lužkovice 
ul. 4. května 68, 
Želechovice Dana Ostřanská PO 9-11 a 14-16.30 577 901 653 uradovnazelechovice@muzlin.cz 

Vážení čtenáři, 
od červnového čísla Magazínu Zlín se můžete těšit na novou

rubriku, ve které se Vám budou postupně představovat jedno-

tlivé místní části. Dozvíte se více o životě v určitých lokalitách,
o jejich aktivitách, snahách i úspěších, kterých se nám daří
společně dosahovat. Odbor kanceláře primátora MMZ
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MÍSTNÍ REFERENDUM 
V ŽELECHOVICÍCH NAD DŘEVNICÍ

Zastupitelstvo města Zlína na
svém jednání dne 27. března 2008
vyhlásilo konání místního referen-
da na základě návrhu přípravného
výboru a v souladu se zákonem č.
22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, na
území statutárního města Zlína,
místní části Želechovice nad
Dřevnicí, o otázce: 

"Souhlasíte s osamostatněním, te-
dy oddělením, místní části Želecho-
vice nad Dřevnicí od statutárního
města Zlína a vznikem samostatné
obce Želechovice nad Dřevnicí?"

Referendum se uskuteční dne 
17. května 2008 od 8.00 do 21.00
hodin. 

Právo hlasovat v místním referendu
má státní občan České republiky,
který alespoň v den konání místního
referenda dosáhl věku nejméně 18 let
a je v den konání místního referenda
ve statutárním městě Zlíně - místní
části Želechovice nad Dřevnicí přihlá-
šen k trvalému pobytu (dále i opráv-
něná osoba). Tito občané jsou zapsá-
ni v seznamech oprávněných osob
a mohou přijít přímo do hlasovací
místnosti, kde po prokázání totožnos-
ti obdrží hlasovací lístek. Totožnost
prokazuje občan platným občanským

průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pa-
sem ČR nebo cestovním průkazem. 

Právo hlasovat má i státní občan ji-
ného členského státu Evropské unie,
který alespoň v den konání místního
referenda dosáhl věku nejméně 18 let
a je v den konání místního referenda
ve statutárním městě Zlíně - místní
části Želechovice nad Dřevnicí, při-
hlášen k trvalému pobytu. Tito obča-
né musí požádat Magistrát města
Zlína o zápis do dodatku stálého se-
znamu voličů. 

Oprávněná osoba v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacího lístku
označí křížkem v příslušném rámeč-
ku předtištěnou odpověď "ano" nebo
"ne", pro kterou hlasuje. V případě,
že neoznačí křížkem žádnou odpo-
věď, zdrží se hlasování.

Hlasování v místním referendu pro-
bíhá v hlasovacích okrscích, které se
shodují s územním vymezením voleb-
ních okrsků. Popis hlasovacího okrs-
ku zahrnuje jeho pořadové číslo, ná-
zev a adresu objektu s hlasovací
místností, abecední soupis názvů
ulic, pokud jsou v rámci příslušného
okrsku celé, a výpis popisných čísel
obydlených domů, pokud se v okrsku
nachází jen část ulice. -OKP-

Okrsek č.: 67
Hlasovací místnost:
Úřadovna Magistrátu města Zlína
4. května 68
Zlín–Želechovice nad Dřevnicí

Zlín–Želechovice
Celé ulice: BATALICKÁ,

DRUŽSTEVNICKÁ,
LYSÁ, 
NÁDRAŽNÍ,
PŘÍČNÍ, 
PŘÍKRÁ,
PŘÍLUCKÁ,
VÝPUSTA

Část ulic: 
OSVOBOZENÍ 16, 126, 234, 252,

280, 282, 284, 285,
293, 295, 311, 317,
318, 340, 434, 359,
365, 369, 370, 379,
382, 385, 389, 390,
394, 397, 402, 408,
411, 417, 437, 501

nezařazeno č. ev. 151

Okrsek č.: 68
Hlasovací místnost:
Základní škola
4. května 336
Zlín–Želechovice nad Dřevnicí

Zlín–Želechovice
Celé ulice: KÚT, 

NAD ŠKOLOU, 
PAPÍRENSKÁ, 
POD STRÁŽÍ, 
PODŘEVNICKÁ, 
4. KVĚTNA

Část ulic: 
OSVOBOZENÍ 172, 303, 312, 322,

338, 341, 357, 362,
377, 399, 404, 407,
416, 421, 428, 432,
441, 456, 458, 473

Okrsek č.: 69
Hlasovací místnost:
Hasičská zbrojnice
Paseky 264
Zlín–Želechovice nad Dřevnicí

ŽELECHOVICKÉ PASEKY
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Zlín daroval počítače
V měsíci březnu 2008 darovalo statutární

město Zlín dalších pět vyřazených počítačů
potřebným rodinám se studenty a senior-
kám, které je využijí při práci pro svůj klub
seniorů. Jedná se už o šestou takovou akci.
Celkem bylo darováno 44 počítačů, které již
provozu úředních agend nevyhovovaly. Mezi
obdarovanými občany převažují sociálně
slabší (a často i početnější) zlínské rodiny se
studenty. V poslední době je značný zájem
o počítače i mezi seniory, kteří se základům
práce s počítačem chtějí naučit a tuto do-
vednost pak zúročují při práci ve prospěch
členů devíti městských zlínských klubů 
seniorů. -jp-

V rámci zkvalitnění našich služeb
nabádáme naše zákazníky, kteří dosud
nevyužívají bezhotovostních plateb
vodného a stočného, aby využili níže
navržených forem plateb. Bezhoto-
vostní platba je výhodnější z důvodu fi-
nanční a časové náročnosti. 

Využití platby přes SIPO: platba
prostřednictvím SIPA je levnější než
platba složenkou bez ohledu na výši
placené částky a lze jej využít k platbě
faktur i záloh. 

Inkasní způsob platby: lze využít
na platbu faktur i záloh a probíhá au-
tomaticky bez Vaší účasti. Stačí nasta-
vit povolení inkasa z Vašeho účtu ve
prospěch našeho účtu pro vodné
a stočné 27-4183950217/0100 a do-
klad o povolení inkasa předložit na zá-

kaznickém centru společnosti MOVO.
U plateb přes SIPO a inkas není vhod-
né stanovit příliš nízký limit pro výši
hrazené částky, protože v případě pře-
kročení limitu není platba provedena.

Trvalý příkaz: lze jej využít na plat-
bu záloh. V tomto případě je vhodné
osobně sjednat na oddělení smluv
v našich zákaznických centrech pev-
nou-smluvní zálohu, tzn. že její výše
bude dle naší dohody až do odvolání
neměnná (tzn. nebude se měnit na zá-
kladě výše Vaší vyúčtovací faktury). 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Váš
dodavatel vodohospodářských služeb

tř. T. Bati 383, Zlín - Louky, 
tel.: 800 100 063, 577 124 111, 
e-mail: zc@smv.cz

Výhoda bezhotovostní platby

Oznamujeme všem bývalým politic-
kým vězňům, jejich pozůstalým, tj. vdo-
vám nebo jejich dětem, že kancelář
Konfederace politických vězňů se na-
chází na Burešově, č. 4886, v přízemí,

dv. č. 6. Je to první budova pod
Domovem důchodců, kde sídlí taky
Charita. Úřední den je každý čtvrtek od
9.00 do 11.00 hodin. 

Tel.: 577 012 522 nebo 739 238 620.

E.ON Česká republika oznamuje, že z dů-
vodu plánovaných oprav bude přerušena do-
dávka elektrické energie v následujících
dnech a lokalitách: 

Dne 5. 5. 2008 od 7.30 do 15.30 hod. 
Vypnutá oblast: ul. Pod Vrškem od č. p.

2877 po č. p. 2869 obě strany, ul. Slovenská
od č. p. 2868 po č. p. 2862 včetně mezidomků,
(včetně č. p. 2864 MUDr. Tesaříková) a ul. Lazy
VI. od č. p. 2878 po 2886 včetně mezidomků

Dne 6. 5. od 7.30 do 10.00 hod. 
Vypnutá oblast: Mokrá I. - Mokrá IV.
Dne 6. 5. od 7.30 do 15.30 hod. a 12. 5.

od 7.30 do 15.30 hod. 
Vypnutá oblast: Štefánikova od č. p. 2988

po č. p. 2156 včetně mezidomků; T. Bati od 
č. p. 3296 po č. p. 2111 včetně mezidomků (po
Díly IV.)

Dne 12. 5. od 7.30 do 15.30 hod. 
Vypnutá oblast: celá obec Štípa včetně čás-

ti Kostelce - ul. Zlínská směr Lešná od č. p.
205, resp. 152, dále ul. Okrajová, Vyhlídka,
Řadovky, Do Humen, Obilná, Pohanková, Žit-
ná, Pšeničná, Ječná a Ovesná. 

Dne 15. 5. od 7.30 do 15.30 hod. 
Vypnutá oblast: Želechovice nad Dřevnicí -

ul. Batalická, ul. Příkrá, ul. Příční, ul. Klínek,
ul. Lysá, ul. Přílucká, ul. Podřevnická, ul.
Osvobození - pravá strana od ul. Příční po ul.
Podřevnickou (včetně kostela a Sokolovny), ul.
Výpusta a celé paseky až po Zelené údolí (vy-
jma) 

Dne 20. 5. od 7.30 do 15.30 hod. 
Vypnutá oblast: celá oblast Kudlovských

pasek (vyjma místní části Průkop) včetně ob-
lasti Pindula i s pohostinstvím a včetně chato-
vé oblasti.

Dne 30. 5. od 7.30 do 15.30 hod. 
Vypnutá oblast: Lužkovice - ul. Hvozdenská

po ul. Na Gruntech, ul. Zádědina, ul. Zahrady,
ul. Bařinka, ul. Sádek a ul. Rovinka 

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. 

PPřřeerruuššeenníí  ddooddáávvkkyy
eelleekkttrriicckkéé  eenneerrggiiee

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
■ Statutární město Zlín ve spolupráci s Čes-

kým svazem bojovníků za svobodu a Armádou
ČR pořádá slavnostní shromáždění u příležitos-
ti 63. výročí osvobození města Zlína a vítězství
nad fašismem. Termín konání v pátek 2. květ-
na 2008 v 10 hod. u Památníku obětem 
2. světové války v sadu Komenského ve Zlíně. 

■ Statutární město Zlín tichou vzpomínkou
a položením květin uctí památku Dr. Edvarda
Beneše u příležitosti 124. výročí jeho narození
ve středu 28. května 2008 v 10 hod. u busty
Dr. E. Beneše (Benešovo nábřeží-parčík). 

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MĚSTA ZLÍNA 

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína 
na rok 2008 na:

letní tábory dětí
- minimálně 7denní pobytové tábory během školních prázdnin s minimálním

počtem 15 účastníků (dotace ve výši 50 Kč na dítě do 18 let s trvalým bydlištěm
ve Zlíně a 1 den)

- minimálně 5denní příměstské tábory během školních prázdnin s minimálním
počtem 10 dětí (dotace ve výši 20 Kč na dítě do 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně
a 1 den).

Dotace budou poskytnuty dětským a mládežnickým organizacím včetně státních
škol a školských zařízení organizujících dětské tábory, zaregistrovaným u MV ČR
a MŠMT ČR.  

Organizace, která bude žádat o dotaci, musí předložit informační leták s kalkulova-
nou cenou, určený pro rodiče přihlášených dětí, kde bude uvedena cena tábora cel-
kem, výše dotace z FMTV a výše částky, kterou uhradí rodiče.

Uzávěrka příjmu žádostí je 14. května 2008. 
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství, zdravotnictví, 
mládeže a tělovýchovy MMZ (detašované pracoviště Zarámí), tel.: 577 630 343, 
p. Hráčková. 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.

Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
Žádosti budou posuzovány podle kritérií, daných statutem fondu mládeže a tělový-
chovy. Správní rada fondu mládeže a tělovýchovy má vyhrazenu možnost dodateč-
né změny podmínek pro udělení dotací i právo odmítnout předložené žádosti.

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

O Z N Á M E N Í

VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ
se zástupci Rady města Zlína a Magistrá-
tu města Zlína se koná 26. 5. od 18.00
hodin v Kostelci, v budově úřadovny,
Zlínská 133, Kostelec (sál Klubu důchod-
ců v 1. patře).

UPOZORNĚNÍ
UPOZORŇUJEME, ŽE UZÁVĚRKA

ČERVNOVÉHO ČÍSLA MAGAZÍNU
ZLÍN BUDE JIŽ 5. KVĚTNA.
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Městská policie Zlín pohledem 1. náměstka primátorky

M stské divadlo Zlín, t . T. Bati 4091/32, 761 87  Zlín

tel.: 577 636 111, e-mail: divadlo@divadlo.zlin.cz, www.divadlo.zlin.cz

Radošinské naivné divadlo Bratislava

Teatr Rozrywki Chorzów

Divadlo Rokoko – M stská divadla pražská

Slovenské národné divadlo Bratislava

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Divadlo Polárka Brno

M stské divadlo Most

M stské divadlo Mladá Boleslav

Divadlo Kontra Spišská Nová Ves

M stské divadlo Zlín

Divadlo Letí Praha

Divadlo Jozefa G. Tajovského Zvolen

Divadlo Petra Bezru e Ostrava

Divadlo Alexandra Duchnovi a Prešov

Divadlo Husa na provázku Brno

Národní divadlo Praha

Stromy, združenie pre nezávislé divadlo Bratislava

HaDivadlo Brno

Dejvické divadlo Praha

M stské divadlo Brno

off program: www.divadlo.zlin.cz

www.visegradfund.eu

NAD JE - BEZNAD JE

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v tomto čísle
magazínu představil přehled činnosti Městské policie Zlín za 1. čtvrt-
letí roku 2008.

Jak jistě víte, již několik let působím na radnici města Zlína jako
uvolněný náměstek, který má na starosti především ekonomiku
a hospodaření celé radnice. Také není žádným tajemstvím, že jsem

v minulosti nebyl velkým příznivcem
práce Městské policie, a to zejména
z důvodu, že u mě existovaly pochyb-
nosti o správném fungování a řízení
této důležité bezpečnostní složky měs-
ta Zlína.

V tomto volebním období jsem byl
Radou města Zlína pověřen řízením té-
to bezpečnostní složky, což mi umož-
nilo blíže se seznámit s náplní její prá-
ce, což v mnoha ohledech vedlo ke

změně mého názoru. Náplní práce městských strážníků totiž sku-
tečně není jen vybírání pokut za nesprávné parkování, jak je tento
názor rozšířen mezi obyvateli města, ale je především o snaze udržet
ve městě veřejný pořádek a spoluobčanům pomáhat, chránit jejich
život, zdraví i majetek. Jak ze statistiky např. vyplývá, strážníci
Městské policie Zlín úzce spolupracují s republikovou policií, o čemž
vypovídá skutečnost, že bylo strážníky zajištěno 47 osob podezřelých
ze spáchání trestného činu a 13 osob celostátně hledaných Policií
ČR. Tito byli předáni PČR k dalšímu šetření.

Domnívám se, že slib, který jsem dal Vám i sobě, že se budu sna-
žit zlepšit práci strážníků MP, více ji přiblížit občanům tohoto města
a tak změnit pohled veřejnosti na vnímání prospěšnosti této složky,
se mi daří plnit. 

Občané města Zlína tak budou moci na konci tohoto volebního ob-
dobí sami zhodnotit, nakolik se mi podařilo svůj slib naplnit.

STATISTICKÝ VÝSTUP ČINNOSTÍ MP ZLÍN ZA OBDOBÍ 
I. ČTVRTLETÍ ROKU 2008

Druh činnosti Kvantifikační 
jednotka

P Ř I J A T Á O Z N Á M E N Í
- celkový počet 2 685
Počet tísňových volání na linku 156 2 198
Přijatá telefonická oznámení 194
Přijatá ústní oznámení 128
Přijatá oznámení z technických systémů 165

P O L I C E J N Í Č I N N O S T I
- celkový počet 9 010
Celkový počet zákroků 1 846
Celkový zadokumentovaný počet 
provedených kontrol 5 613
Počet použití donucovacích prostředků (DP) 9
Celkový počet ohlášených trestných činů (TČ) 63

- z toho předáno k dalším opatřením Policii ČR 60
- přitom zajištěno podezřelých pachatelů (§ 76/2 TŘ) 47

Celkem zadrženo osob hledaných Policií ČR 13
Celkový počet registrovaných přestupků 3 107
Asistence 837

N E P O L I C E J N Í    Č I N N O S T I
- celkový počet 2 900

Asistence 500
Autovraky 22
Havárie, poruchy, poškození 157

Martin Janečka, 1. náměstek primátorky
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Blokové čištění ČAS NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ
V níže uvedených termínech a lokali-

tách budou pracovníci Technických slu-
žeb, s.r.o., provádět blokové čištění, tzn.
čištění komunikací, chodníků a asfalto-
vých odstavných ploch. Pro kompletní
úklid chodníku i vozovky je nezbytně nut-
né, abyste respektovali dopravní značky
"Zákaz zastavení", které budou v lokali-
tách umístěny vždy 1 týden před termí-
nem čištění. Při nerespektování dopravní-
ho značení může být Vaše auto odtaženo.

Dodržování zákazu zastavení v lokali-
tách dle harmonogramu blokového čištění
budou kontrolovat strážníci Městské poli-
cie Zlín.
Padělky IX. 7. 5.
S. Čecha od točny po K. Světlé 14. 5.
Podhoří sídliště 14. 5.
tř. Svobody 21. 5.
Husova 21. 5.
Tyršova 21. 5.
Mlýnská 21. 5.
Jílová 28. 5.
Luční 28. 5.
Polní 28. 5.
Středová 4. 6.
Dětská 4. 6.
U Trojáku 4. 6.
Větrná 4. 6.
Sportovní 4. 6.

KRMIVA - JANA BLAŽKOVÁ
Prodej krmiv pro hospodářská zvířata,

krmné směsi, granule, šroty, osiva, obilo-
viny, sadba, hnojiva, vitamínové doplňky,
potřeby pro chovatele, poradenství.

Provozovna: Bývalé silo Zlín-Prštné
(naproti Intersparu Zlín), tř. T. Bati 269

Provozní doba: Po-Pá 8.00-15.00 hod.,
So 8.00-10.00 hod.

Kontakt: Jana Blažková 731 771 575,
e-mail: janullet@seznam.cz

BIOFARMA JURÉ 
Přijeďte se podívat na BIOFARMU JURÉ

- pěkný výlet pro rodinu s dětmi, cyklotu-
risty. Můžete se u nás občerstvit, pojíst,
zakoupit produkty z naší farmy. V květnu
expozice keramiky od p. Tomáše Juráně .

Otevírací doba je každý víkend od 10
hod do 18 hod. 

Kontakt:
Lužkovice, Pod Jurým 63, Zlín, 
tel.: 739 016 452, 
www.biofarmajure.ic.cz 
e-mail: biofarmajure@seznam.cz 

JAZYKOVÁ ŠKOLA ACCESS 
Výuka AJ, FJ, NJ, ŠJ komunikačně-si-

tuační metodou ve skupinkách po pěti,
sobotní intenzivní kurzy, týdenní intenziv-
ní kurzy léto 2008, výuka ve firmách.

Kontakt: 604 266 518, 
e-mail: jazykovaskola.access@seznam.cz

Kde najdete obchody a sluÏby?

Zatímco 62. sezona v Městském divadle
Zlín aneb Čas velkých událostí v těchto
dnech pomalu vrcholí, přicházíme k vám
s nabídkou pro příští období vzletně nazva-
né Čas neomezených možností. S velkou
pečlivostí jsme vybírali nejen tituly, ale
i tvůrčí týmy jednotlivých inscenací. 

Předplatné se začalo v pokladně divadla
prodávat 30. dubna. Návštěvníci si podobně
jako loni mohou vybrat z několika typů -
premiérové, večerní, podvečerní, večerní pro
studenty, předpremiérové, pohádkové, ku-
ponové a univerzitní. Divákům bude k dis-
pozici také přehledný katalog nabitý infor-
macemi, jehož součástí bývá i hlasovací
lístek do ankety Aplaus.

V příští sezoně uvedeme ve Velkém sá-
le následující tituly:

Milan Uhde – Miloš Štědroň: BALADA
PRO BANDITU - zbojnický muzikál o lásce
a zradě, režie: Dodo Gombár.

Jan Mikulášek: CHARLIE VE SVĚT-
LECH MODERNÍ DOBY - divadelní pohled
na největšího filmového komika, režie: Jan
Mikulášek

Fan Vavřincová: EVA TROPÍ HLOUPOS-
TI - oblíbený prvorepublikový retro muzikál,
režie a dramatizace: Hana Mikolášková

Michal Viewegh: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO
DNE - dramatizace poslední novely součas-
ného českého prozaika, režie: Petr Štindl

Alois a Vilém Mrštíkové: ROK NA VSI -
jaro, léto, podzim a zima v Habrůvce - je-

vištní verze románové kroniky, režie a dra-
matizace: J. A. Pitínský

Tankred Dorst: MERLIN ANEB PUSTÁ
ZEM - legenda o králi Artušovi jako divadel-
ní freska o snech, nadějích a úzkostech, re-
žie: Dodo Gombár

Jaroslav Hašek: ŠVEJK - divadelní adap-
tace nejslavnějšího českého humoristického
románu, režie a dramatizace: Jan Jirků

Pro děti a mládež:
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA - příbě-

hy veselé party ze ZOO pro malé i velké ka-
marády, režie: Dodo Gombár

Věříme, že si z této nabídky vyberete.
Za dveřmi je už také třináctý ročník

mezinárodního divadelního festivalu
Setkání 2008 Stretnutie, který se usku-
teční od 13. do 17. května v Městském
divadle Zlín. Patronát nad přehlídkou
bude mít Zdena Studénková a Miloslav
Mejzlík. Letos poprvé v historii bude
partnerem festivalu vedle Slovenského
národního divadla Bratislava a polské-
ho Teatr Rozrywki Chorzów také
Maďarské divadelní muzeum a institut
- festival tak obsáhne všechny země
Visegrádské čtyřky. Dramaturgie pře-
hlídky má zájem konfrontovat pocit na-
děje a beznaděje. Festival má mimo jiné
vyvolat polemiku o tom, který z těchto
stavů u současných divadelních tvůrců
převládá. Jeho součástí bude i bohatý
doprovodný program.

Nadstandardně vybavené laboratoře
s prostředím odpovídajícím operačnímu
sálu, kanceláře a další prostory nabízí od
27. března 2008 inovativním podnikům na
Zlínsku Vědecko-technický park Univerzity
Tomáše Bati. Nachází se nad Hotelem
Moskva, v ul. Nad Ovčírnou 3685, a vznikl
rekonstrukcí bývalého baťovského interná-
tu. Vybudování Vědecko-technického par-
ku si vyžádalo náklady 190 mil. Kč (bez
DPH). Projekt byl spolufinancován Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj
a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Vědecko-technický park nabídne 
5 600 m2 kanceláří, laboratoří a speciali-
zovaných pracovišť, které budou využívat
vědečtí pracovníci až dvou desítek soukro-
mých podniků a samozřejmě také univer-
zity. Jakmile bude park plně obsazený,
bude v něm pracovat kolem stovky lidí.
Zatím se v něm zabydlují první dvě firmy,
s dalšími jsou podepsány předběžné
smlouvy. Otevření parku předcházel vý-
zkum mezi místními podniky, ve kterém
bylo zjišťováno, co přesně by společnosti

z regionu ve vědecko-technickém parku
mohly využít. 

"Prioritní jsou pro nás podniky zabývající
se vývojem plastů, technologií jejich zpraco-
vání i vývojem výrobků pro konečné spotře-
bitele. Další prioritou je potravinářství. Oba
tyto obory mají významné místo v průmyslu
Zlínského kraje a ve výzkumu na univerzitě,
a proto jsme si je zvolili," uvedl rektor UTB
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. 

Univerzita získala na založení Vědec-
ko-technického parku od Evropské unie
podporu z programu Prosperita, který po-
máhá vytvářet zázemí pro inovativní podni-
kání. Pro rozpočet stavby parku byla získá-
na dotace 142 miliony korun.

Slavnostního otevření se zúčastnili minis-
tr průmyslu a obchodu ČR ing. Martin Ří-
man, předseda Českého statistického úřa-
du Ing. Jan Fischer, CSc., vedení univerzity,
zástupci agentury CzechInvest, zástupci
Zlínského kraje a města Zlína, partneři UTB
z řad firem a generálního dodavatele stavby,
členové akademické obce a další hosté. 

Mgr. Jana Brázdilová

Vědecko-technický park nabízí spolupráci firmám

SSEETTKKÁÁNNÍÍ  KKLLUUBBŮŮ  SSEENNIIOORRŮŮ  SSEE  ZZÁÁSSTTUUPPCCII  MMAAGGIISSTTRRÁÁTTUU
Tradiční každoroční setkání náměstka

primátorky Mgr. Miroslava Kašného a pra-
covnic odboru sociálních věcí se zástupci
městských zlínských klubů seniorů se
uskutečnilo 1. 4. 2008 tentokrát ve Zlíně -
Kostelci v příjemném prostředí zrekonstru-
ované budovy zlínského magistrátu, ve
které sídlí např. i městská úřadovna.
Statutární město Zlín provozuje 9 klubů
seniorů s téměř 900 členy. Každoroční set-
kání se konají pokaždé v jiném klubu
a slouží ke vzájemnému poznávání práce

jednotlivých klubů i k předávání potřeb-
ných informací mezi odborem sociálních
věcí a vedením jednotlivých klubů. 

Kluby seniorů v rámci své činnosti orga-
nizují vzdělávací kurzy (např. jazykové
kroužky), aktivity kulturní (např. hudební
odpoledne), sportovní (např. šipky, ping-
-pong, kuželky, turistické vycházky), zá-
jmové (např. ruční práce, vaření), spole-
čenské (setkávání, taneční zábavy).
Přijdete mezi nás? Mgr. Miroslav Kašný,

náměstek primátorky

Akce "Přehlídka pracovních příleži-
tostí - Váš úspěšný start" se  uskuteční
dne 23. 5. 2008 od 10.00 do 18.00 hodin
ve Sportovní hale Novesta Zlín. 

Cílem přehlídky je prezentace firem,
resp. nabídky volných pracovních míst
směrem k uchazečům o zaměstnání, zá-
jemcům o zaměstnání a široké veřejnosti.
Účast na akci pořádané Institutem trhu
práce je  zdarma. 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
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Světový den bez tabáku vyhlásila Světová zdravotnická organizace
(WHO) poprvé v roce 1988. Kampaň každoročně připadá na poslední
květnový den. Město Zlín se v rámci projektu Zdravé město i letos při-
pojuje k pořádání akcí na podporu a propagaci zdravého životního stylu. 

Kouření je bezesporu jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů, které
nepříznivě ovlivňují zdraví člověka. 

Podle statistik kouří v ČR asi 40 % populace. Každý rok je u nás 5000 no-
vých případů rakoviny plic. 9 z 10 kuřáků zemře na následky kouření. Po ro-
ce nekouření je riziko smrti z kouření o 50 % nižší!

Město se svými partnery připravilo zajímavé akce, jejichž cílem je sní-
žení počtu kuřáků:

PÁTEK 30. KVĚTNA 
Den otevřených dveří na plicním oddělení Krajské nemocnice T. Bati

ve Zlíně
Místo: plicní ambulance, pavilon č. 11 v areálu nemocnice
9.00 - 16.00 hod.
Pracovníci plicního oddělení Krajské nemocnice T. Bati  ve Zlíně připravili

pro zájemce test závislosti na nikotinu a zdarma spirometrické vyšetření plic.
V případě potřeby lze následně vyžádat individuální lékařskou konzultaci.

Kontakt: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel.: 577 552 178 - plicní ambulance

SOBOTA 31. KVĚTNA 
Chcete přestat kouřit? Přijďte!
Místo: Salesiánský klub mládeže ve Zlíně, Jižní Svahy
9.00 - 12.00 hod.
Statutární město Zlín zde nabízí svým občanům:
■ mobilní poradnu pro odvykání kouření:
- konzultační činnost odborníků (rady jak postupovat při odvykání kou-

ření)
- nabídku edukačních materiálů
- zjištění stupně a typu kuřácké závislosti 
- ukázku náhradní nikotinové terapie
- monitoring CO a COHb z výdechu pomocí přístroje Micro IV Smokerly-

zeru s vyhodnocením výsledků odborným pracovníkem,
■ měření: krevní tlak, % tuku v těle a výpočet BMI,
■ aktivní cvičení: k dispozici budou podložky i náčiní (sportovní oblečení

a přezůvky s sebou).
Kontakt: Magistrát města Zlína, Oddělení zdravotnictví a prevence krimi-

nality, tel.: 577 630 330 nebo 577 630 393

V termínu od 22. do 24. května 2008 se uskuteční ve Zlíně již 9. ročník
Bambiriády. Organizátorem je SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže
Zlínského kraje. Naše krajské město se tak řadí mezi dalších 28 měst v Čes-
ké republice, ve kterých se bude konat akce v tomto víkendu. Záštitu nad
krajskou zlínskou Bambiriádou převzala primátorka statutárního města
Zlína Irena Ondrová a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Téměř 20 sdružení, která se věnují celoroční práci s dětmi i mládeží, urči-
tě dokáže zaujmout pestrým a zajímavým programem ze své pravidelné čin-
nosti. Současně také nabídnout aktivitu pro volný čas.

Rodiče bude o těchto možnostech v jednotlivých částech města informovat
BAMBIBOD.

Zveme všechny zájemce z řad dětí, mládeže i rodičů, kterým nestačí jen se-
dět u počítače nebo televize, ale rádi si sami něco zkusí, naučí se nebo také
se svými kamarády společně zahrají a pobaví.

Letošní Bambiriáda bude probíhat na náměstí Míru a v parku Komen-
ského.

PROGRAM: 
ČTVRTEK 22. 5. 
od 13.00 hod. - otevření fotogalerie Bambiriád od roku 2000, setkání zá-

stupců sdružení a hostů (prostory zlínské radnice)
PÁTEK 23. 5. 
ve 12.00 hod. - pódiová vystoupení - zahájení samostatné prezentace jed-

notlivých sdružení 
14.00 hod. - oficiální zahájení Bambiriády zástupci města i kraje. Na pro-

gramu se podílejí např. členové turistických či sportovních oddílů, tanečních
i hudebních skupin, domy dětí a mládeže, vědecky zaměřené kluby 

18.00 hod. - regionální přehlídka současných kapel různých hudebních
žánrů (Masters of Rock Café na Čepkově)

Každý den bude možné využít nabídky doprovodných akcí.
Po dobu konání Bambiriády bude připravena hra o zajímavé ceny. 
SOBOTA 24. 5. 
odpoledne - vyhodnocení na náměstí Míru
Také se uskuteční soutěž s názvem VíČka v PoHyBu. Ta bude spočívat

v přinesení co největšího množství barevných víček z petlahví a jejich výtvar-
ném využití.

Veškeré bližší informace o programu jsou uvedeny a průběžně aktualizo-
vány na webových stránkách www.bambiriada.cz.

Světový den bez tabáku

Filharmonie B. Martinů pořádá v letošním roce již 19. ročník svého
Mezinárodního festivalu mladých koncertních umělců Talentinum. Poprvé se
mladí hudebníci ve Zlíně - tehdejším Gottwaldově, sešli v roce 1972, tedy ješ-
tě v době, kdy festival vedle filharmonie pořádala rovněž Československá
umělecká agentura Pragokoncert a byl zaštítěn Ministerstvem kultury. Jejich
koncerty byly nahrávány tehdejším Československým rozhlasem a měly se
stát jakýmsi odrazovým můstkem k jejich další profesionální kariéře. Navíc
se tento festival stal postupně každé dva roky v jarních měsících součástí
kulturního života města Zlína. Vystřídalo se zde mnoho umělců nejen z teh-
dejšího Československa, později České republiky, ale rovněž ze všech socia-
listických zemí, dále např. Španělska, Japonska, Brazílie, Francie, Německé
spolkové republiky, Rakouska a dalších. Některá jména, se kterými jsme se
mohli zde setkat, jsou již polozapomenuta, mnohá se skví na plakátech kon-
certů dodnes. Koncerty se konají nejen ve Zlíně, ale rovněž v dalších městech
- Uherském Hradišti, Luhačovicích, Kroměříži, Olomouci, Vsetíně, Bystřici
pod Hostýnem, Šumperku.

Festival se především v devadesátých letech změnil v oblasti organizace,
protože dnes jej pořádá pouze Filharmonie B. Martinů za finanční podpory
statutárního města Zlína, Zlínského kraje a letos i Visegrádského fondu.
Myšlenka dát příležitost mladým interpretům vystoupit s doprovodem or-
chestru, aby získali cenné zkušenosti na pódiu, stále zůstává. Sólisté kromě
své přípravy s orchestrem budou mít příležitost ve volném čase se seznámit
i s hudební historií zlínského regionu - měst Kroměříže, Holešova
a Luhačovic. V letošním roce budeme mít příležitost vyslechnout pět koncer-
tů mladých sólistů zemí Visegrádu s doprovodem orchestru ve Zlíně,
Kroměříži a Luhačovicích. Zároveň se můžeme těšit na houslový recitál
Gabriely Demeterové, která se zúčastnila Talentina 1994. Dalším z bývalých
účastníků, vystupujících na letošním Talentinu, bude i šéfdirigent Filhar-
monie B. Martinů Jakub Hrůša. Jeden z koncertů je věnován vítězům nově
vzniklé houslové soutěže v Kroměříži Archetti in Moravia 2007. Talentinum
2008 se koná ve dnech 12. - 30. května a vystoupí zde: David Pokorný, 
housle (1985), Adam Eljasiński, klarinet, Polsko (1986), Przemysław Polak,
klarinet, Polsko (1985), Petr Špaček, violoncello (1988), Marek Štilec (1985),
dirigent, Karol Daniš, housle, Slovensko (1992), Mikuláš Koska, lesní roh,
(1988), Jakub Uhlík, klavír (1984), Jakub Hrůša (1981), dirigent, Markéta
Nádvorníková (1996), housle, Šimon Michal (1993), housle, Matouš Michal
(1992), housle, Gábor Káli, dirigent, Maďarsko (1982).

Jindřiška Keferová, dramaturgyně Filharmonie Bohuslava Martinů

TALENTINUM 2008

Vážení příznivci zlínského hokeje,
chtěli bychom Vás touto cestou upozornit

na zahájení prodeje permanentních vstupe-
nek na sezonu 2008/2009.

Naším cílem je napravení loňské neúspěš-
né sezony. Za tímto účelem jsme již učinili
některé významné kroky v podobě angažová-
ní jednoho z nejúspěšnějších českých trené-
rů Zdeňka Venery a nejproduktivnějšího
hráče HK Dukly Trenčín a slovenského re-
prezentanta Andreje Kollára. O dalším posí-
lení kádru intenzivně jednáme.
� 15. 5. 2008 - zahájení prodeje  
� do 27. 6. 2008 rezervace míst pro majitele permanentních vstu-

penek sezony 2007/2008
Při výměně Vašich permanentních vstupenek do výše uvedeného ter-

mínu rezervace obdržíte jako bonus slevu ve výši 15 % z jednoho náku-
pu ve velkoprodejně OBI Zlín.
� od 14. 7. 2008 volný prodej permanentních vstupenek
Pokladna v 1. etáži ZS otevřena v časech:
pondělí, středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.30
úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Ceny:
klubová sedadla 9 900 Kč
kategorie A: 3 600 Kč
kategorie B: 3 250 Kč
stání 1 800 Kč
Všechny permanentní vstupenky platí 
- na základní část ELH
- celé play off
- přátelská a pohárová utkání
Nezapomeňte si včas zajistit Vaše místo!

PRODEJ PERMANENTNÍCH VSTUPENEK
NA HOKEJOVOU SEZONU 2008/2009
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V návaznosti na již realizovanou
stavbu Domu pokojného stáří v cent-
rální části historických Male-novic,
která je začátkem pro dořešení širší
koncepce revitalizace tohoto území,
pokračujeme návrhem využití volné-
ho prostranství před objekty kultur-
ních zařízení (kino Květen, Kulturní
dům) a ulicí Masarykovou. V širším
kontextu pak následují prostory ko-

lem 2 bytových domů a zdravotního
střediska s vnitroblokem a prostor
před nájemním domem (dříve hotel
Malen). 

Z hlubší historie byla tato část zná-
má jako velmi společensky rušná ob-
chodní Masarykova ulice se souvislou
zástavbou s množstvím krámků
a společenských zařízení propojených
s bydlením a dopravou. Do dnešní
doby je toto území ovlivněno stavební
změnou, která proběhla na přelomu
let 70. a 80. ve 20. století. Vytvoření
volného prostoru s umístěním kul-
turních zařízení a objektů občanské
vybavenosti (samoobsluha, zdravotní
středisko) se v novodobé historii uká-
zala zčásti nevyhovující a tato sku-
tečnost se stala jedním z podnětů pro
zpracování tohoto problematického
tématu. V 90. letech 20. století byly
v prostoru za objekty kulturního do-
mu a samoobsluhy vybudovány 2 by-
tové domy s komerčním přízemím
a podzemním parkováním a vedle ki-
na Květen došlo k přestavbě bývalého
hotelu Malen na nájemní dům.

Pozemky jsou v současné době roz-
děleny na soukromé vlastníky a na
státní a obecní pozemky. Tato různo-
rodost vlastnictví je neustálým pro-
blémem pro celkové dořešení koncep-
ce celého prostoru. Na ploše mezi
obslužnou komunikací ulice
Masarykova, objektem samoobsluhy,
příjezdem pro zásobování samoobslu-
hy a komerčního přízemí bytových
domů je zpracován projekt na umís-
tění objektu Domu pokojného stáří
s umístěním venkovního atria, který
se již začíná realizovat. Umístěním to-
hoto objektu je snaha o částečný ná-
vrat a nové dotvoření historické ulice.
Objekt respektuje uliční frontu podél
ulice Masarykova s návazností na

stávající samoobsluhu a nájezd do
vnitrobloku.

Řešené území by mělo navazovat na
současný centrální charakter pro
městskou část Malenovic. Nevyužité
plochy zeleně, zpevněných ploch ko-
munikací, organizace dopravy a živel-
ného parkování jsou hlavními tématy
pro vylepšení současné situace. Nový
návrh řeší nedostatek oddechových

ploch s možností rela-
xace, možné sezonní
kulturní osvěty či spo-
lečenského setkávání,
které ve spojení s oko-
lím nijak nenaruší fun-
gující či nově vzniklá
okolní veřejná zařízení
a naopak se snaží je
mezi sebou propojit.
Důkazem je právě již
zmiňovaný Dům pokoj-
ného stáří, jehož noví
obyvatelé mohou využít
venkovního pobytu jak
ve vlastním venkovním
atriu, tak i v nově navr-
žené ploše, ve které se

tak mohou přirozeně setkávat s běž-
ným veřejným životem. Samozřej-
mostí je přeřešení dopravní situace
s nedostatečně a špatně situovaným
parkováním v návaznosti na pěší
a budoucí cyklistické trasy. Postup-

nou změnou urbanistické struktury
se chceme pokusit o návrat a oživení
historického centra, vrátit do něj sou-
časného obyvatele a původní spole-
čenský ruch. 

Prostorová koncepce nového návr-
hu zejména v návaznosti na již zmi-
ňovanou stávající volnou rozptylovou
plochu je založena na jednoduchém
vzájemném ovlivňování vytvořených
pásů plošné zeleně a zpevněných
ploch dláždění, které se směrem od
ulice Masarykovy k objektu kina
Květen vzájemně prolínají a končí
jednolitou zpevněnou plochou. Toto
území je vymezeno zíd-
kami, které ze tří stran
jasně ohraničují nově
vznikající prostor. Vše
je doplněno vzrostlou
zelení, městským mobi-
liářem a osvětlením.

Zeleň v plochách je
pro pestrost materiálo-
vě tvořena několika
druhy lehce udržova-
telné vegetace, která 
je kombinována se
vzrostlou zelení. Vše
může být oživeno na-
vrženou květinovou vý-
sadbou. Zpevněné plo-
chy pěších tras a shro-

máždění jsou z rozebíratelné betono-
vé dlažby, jejíž celistvost bude naru-
šována samostatnými dlaždicemi vět-
šího formátu. Chodníky v zeleni
budou z hutněné vrstvy stavebního
recyklátu. Mobiliář bude tvořen dře-
věnými lavicemi jednoduchých ku-
bických tvarů. K sezení lze využít i zí-
dek, které budou z pohledového
betonu. K osvětlení bude využito 
vyšších venkovních lamp, nízkých 
zahradních světel a vestavěných sví-
tidel v betonovém monolitu ohraniču-
jících zídek.

Dopravně je v současnosti toto úze-
mí využito spíše a pouze k příležitost-
nému zaparkování. Nájezd a výjezd
do prostoru je z ulice Masarykovy
a pak obousměrně ze směru male-
novického sídliště po tř. Svobody.
Parkování vzniklo živelně a bylo vy-
nuceno potřebou umístění nových
funkcí v objektech občanské vybave-
nosti a smíšeného nájmu bydlení
a komerce. Studie řeší několik do-
pravních změn. Nájezd do prostoru 
je situován směrem z křižovatky do 
tř. Svobody. Je zde navržen jedno-
směrný provoz a parkování podél ko-
munikace. Silnice se stává obou-
směrnou v prostoru za kinem
a výjezd je pak řešen přes ulici
Zahradní směrem na světelnou křižo-
vatku na tř. T. Bati. Samostatně je ře-
šen nájezd a výjezd k samoobsluze
s parkováním pro zákazníky. Pěší
přechody přes tyto komunikace jsou
záměrně zvýšeny kvůli bezpečnosti
chodců. Studie prověřila maximální
možnost využití parkování v území,
a to i na plochách patřících soukro-
mým subjektům. Ze současných cca
60 stání se počet rozrostl v širším
území na 140 parkovacích míst.

V současnosti je již realizace návr-
hu finančně podpořena a přistupuje
se k vytvoření prováděcí dokumenta-
ce. Věříme, že návrh bude brzy
zhmotněn a začne být plně využíván
nejen místními obyvateli, ale také
obyvateli Zlína a okolí a stane se vy-
hledávaným společenským, kultur-
ním a výletním místem.

Ing. arch. Aleš Ambros, 
útvar hlavního architekta

Studie řešení centrální části starých Malenovic

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA
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V naší národní i městské historii máme
něco na způsob Šifry Mistra Leonarda.
Letitě se nám totiž koncová datová ’’osmič-
ka’’ velmi zvýraznila a určitá data jsou již
neodmyslitelná od našeho kultovního ná-
rodního dědictví. Jubilea radostná se střída-
la s těmi, která raději nepřipomínat. Líté
a mnohdy i krvavé rodinné boje o české kní-
žectví ukončila před 810 lety korunovace
teprve 2. českého krále Přemysla I. Otakara.
Vskutku radostná jubilejní ’’8’’ se pak obje-
vuje až s vládou Lucemburka Karla IV. zalo-
žením pražské University v r. 1348, první
středoevropské. Bohužel ’’osmička’’ poté
patří i jeho úmrtí o 30 let později. Po pro-
blematické vládě Karlova syna Václava IV.
vnáší do potemnělé české historie světlo
před 550 roky v r. 1458 ’’husitský král’’ Jiří
z Poděbrad. Nelibou následnou vládu
Habsburků končí po třech stoletích předpo-
slední, ale nejdéle vládnoucí František Jo-
sef I. Panoval 68 let - od r. 1848 až 1916 -
ale českým králem se nikdy nestal.

Po kýženém nabytí národní svobody,
ukončením I. světové války a rozpadem ci-
zácké Říše, se stal 1. prezidentem demokra-
ticky orientovaného státu koncem roku
1918 T. G. Masaryk. Jeho téměř 18letá vlá-
da do roku 1935 patří určitě k nejúspěšněj-
šímu údobí naší samostatné historie. Před
70 lety - v r. 1938, vedou hrozby Hitlera
k potupnému Mnichovu, zradě dosavadních
spojenců, oloupení republiky o tzv. Sudety,
následnému odchodu Slováků ze společné
ČSR, demisi prezidenta E. Beneše a prezi-
dentování ’’neštastného’’ E. Háchy pod kr-
vavým nacistickým protektorátem.

Žádnou radost nám nepřinesly ani pová-
lečné osmičky. Před 60 lety v r. 1948 opětné
vynucené odstoupení prezidenta Beneše
a jeho brzká, určitě i mučednická smrt, až
dosud neobjasněná smrt Jana Masaryka,
sloučení všech tělovýchovných organizací do
’’obrozeného’’ Sokola, likvidace skautingu,
sloučení Soc. demokratů s komunisty, té-
měř 100% znárodnění a postupná likvidace
živností. Justice a Bezpečnost se stala do-
ménou političnosti a bezpráví pod přesilou
StB. Ojedinělým kladem se stal XI.
Všesokolský slet, který veřejně vyjádřil na
rozdíl od předcházejících voleb do
Národního shromáždění skutečné cítění ve-
řejnosti vůči nastupující diktatuře. Tzv.
Pražským jarem nadějně začala před 40 lety
poslední jubilejní osma - v r. 1968. Ta si
však pro vskutku další tragický průběh a ví-
ce jak dvacetiletou následnou okupaci pů-
vodně komunisty vyhlašovanou jako ’’do-
časnou bratrskou internacionální pomoc’’,
navíc řádně okořeněnou pro desetitisíce vy-
akčněných Husákovou ’’normalizací’’, vyža-
duje zcela podrobnější objasnění. V té mu
vydatně sekundovali mimo Bilaka i nám
Zlíňanům důvěrně známí Jakeš s Indrou.

Naše město Zlín nepatří sice mezi uctíva-
né historické patriarchy, ale svůj vlastní ju-
bilující osmičkový kaleidoskop nepostrádá.
Pokusme se jeho dějinné mezníky oživit.

1398 - Již před 610 lety přinesla síla drž-
by lukovského a vůkolních panství schop-
ného feudála Zdeňka ze Šternberka Zlínu
’’svobodu městskou všech obchodů a požit-
ků’’. V tomto směru se mohl srovnat
s Brnem i Olomoucí. Od té doby město zdo-
bí (ale najdeme ji i v malenovickém kostele)
osmicípá zlatá šternberská hvězda nad otev-

řenou branou zlínského městského znaku.
1478 - Před 530 lety daroval uherský

král Matyáš zlínské panství, získané od
úmrtí po bezdětném Romanovi z Vítkovic,
svému věrnému válečníkovi Vilému
Tetourovi z Tetova. Současně mu připadly
i Malenovice s pevnostním hradem. Tetouři
zde setrvali 93 let do r. 1571.

1648 - Vestfálským mírem skončila
vskutku krutá 30letá válka. Po několikerém
průtahu válečníků městem zůstal Zlín do-
slova v troskách. Z 200 předválečných míst-
ních usedlostí zůstalo jen 82. Vyhnaní oby-
vatelé se jen ztěžka vraceli z vůkolních lesů
do svých zničených obydlí.

1848 - Feudální privilegia byla sice i zlín-
ským Brettonům po celoevropském revoluč-
ním vzmachu odňata, ale majetkových vý-
sad se to nedotklo. Jejich místní továrna na
sirky zaměstnávala třicítku dělníků. Kupo-
divu zde však žily na tři tisíce obyvatel. 

Postupující civilizační komunální prvky
jsou vetkány do názvů místních ulic a jedi-
ného náměstí. To bylo již koncem 16. stol.
označováno jako Rynek. Před 121 roky je
obecní výbor pojmenoval suše Náměstí, od
r. 1918 se 3krát přejmenovávalo na Masa-
rykovo a dvakrát na Hlavní. Od května
1951 je zasvěceno Míru. Nejstaršími zlín-
skými ulicemi - od r. 1558 - jsou zřejmě
Hradská a Dlouhá (ta však byla i Wilso-
nova, ale pouze 7 let do r. 1925 a od květ-
na 1945 téměř půl století Murzinova, teď
opět Dlouhá). Nynější důležitá ulice
Bartošova se tehdy jmenovala Žebratka.
Od r. 1887 Kovářská do r. 1925. Doslova
názvoslovnou smrští prošla naše hlavní
tepna - třída T. Bati - od r. 1934, ale pů-
vodně se jmenovala Otrubná, pak Po-
trubná a poté v různých částech se měnil
její název snad 10krát na Zahradní,
Vizovickou, Stalinovu, Revoluční... Svými
asi 9 km je také naší nejdelší.

A nyní si uděláme vskutku decimální 
osmičkový průlet zlínským XX. stoletím.
Možná vám to leccos připomene, případně
zatoužíte po hlubším poznání. A to nalezne-
te v místní skvělé knihovně, v archivech
muzea či na Klečůvce či ve 32. budově
a spoustě publikací.

1908 - Starostou se stává původně místní
učitel, později blízký spolupracovník T. Bati
a po rozchodu s ním i podnikatel F. Štěpá-
nek. V jeho osobě dochází k nastartování
moderního rozvoje města i díky jeho osob-
ním kontaktům s parlamentním poslancem
T. G. Masarykem. Ve Zlíně je již částečně
využívána elektřina, funguje telegraf a ba-
ron Haupt má první automobil. Bohužel ve
svých 34 letech umírá Antonín z podnikatel-
ského tria sourozenců Baťových a vedení
firmy předchází zcela na Tomáše.

1918 - 1. května se na zlínském Náměstí
shromažďuje až neuvěřitelných 10 tisíc oby-
vatel i z okolních 80 obcí. Starosta Štěpánek
pronáší spolu s dalšími řečníky vlastenecký
projev s voláním po míru. Válka však ještě
několik měsíců pokračuje. Její ukončení
a porážka monarchie spolu s jejím rozpa-
dem přináší pak vyhlášení naší říjnové sa-
mostatnosti.

Radnice vyznamenává 5 vlastenců Čest-
ným občanstvím - m. j. A. Jiráska, T. Baťu
a F. Štěpánka. Problém nastal s téměř de-
sítkou tisíc dělníků v místních továrnách,
kteří až dosud pracovali převážně na ar-

mádních zakázkách. Firma Baťa začala vy-
dávat 25. května první zlínské noviny pod
názvem Sdělení. Téměř 75 let pak nacháze-
ly své čtenáře nejen mezi zaměstnanci, ale
pod měnícími se názvy Zlín, Nový Zlín, Svět,
Tep nového Zlína či Svit i v rámci města.
Bohužel zmizely v propadlišti posametového
času i zásluhou neschopných manažerů
a nejrůznějších kořistníků spolu s celkovým
krachem více jak stoleté firmy.

1938 - Tímto rokem končí určitě nejpro-
duktivnější desetiletí rozvoje města
i Baťových závodů. Vzhledem k výbušné
mezinárodní situaci se však poprvé od r.
1924 slaví Svátek práce 1. 5. pouze v továr-
ních dílnách i s rodinnými příslušníky. Do
vlády jsou jmenováni jako ministři dva
Baťovci - ministrem propagandy je H. Vav-
rečka a ministrem veřejných prací D. Čipe-
ra. Současně byl znovu zvolen starostou.
Tovární areál i město se od listopadu pyšní
budovou Karfíkova ’’mrakodrapu’’, tehdy se
77,5 m nejvyšší budovou nejen v ČSR, ale
i střední Evropě. Měla se stát mozkovou
centrálou Baťova obuvnického imperia. 

1948 - Tragický rok, o němž se 40 let psa-
lo jako o Vítězném. Zlín ztratil po 551 letech
31. 12. své historické jméno a n. p. Baťa se
stal Svitem. Naštěstí nezvítězily další návr-
hy: Gigant, Botostroj či Rudé závody. Další
tři desetiletí 1968 - 1988 prohlášení tehdej-
šími samovládci pomocí stranovlády a poli-
tické policie ponechávám podrobnějšímu
rozkladu. Ale ani následné - i když již v de-
mokratických podmínkách prožívané dvace-
tiletí přes listopadové ’’zvonění klíči’’ až do
současnosti nelze srozumitelně zkratkovitě
vyjádřit.

Závěrem chci připomenout významná sto-
letá jubilea několika Zlíňanů, kterými se
stali svým přispěním k rozvoji našeho měs-
ta ať již svou dobrovolnou prací, či svou pro-
fesionální prací a dílem.

130. výročí patří Antonínu Slovenčíkovi.
Ten se vyučil obuvníkem a později předával
své odborné zkušenosti pokračovatelům na
odborné a průmyslové škole jako modelář.
Byl po léta činný v místní samosprávě
a souběžně sbíral poznatky o památkách
a místopisu Zlína.

Byl dobrý vypravěč a má velké zásluhy
o založení místního muzea. Před 120 lety
(1888) se narodil Stanislav Vrána, s jehož
jménem je natrvalo spojena snaha o refor-
mu zlínského školství, které v meziválečném
období patřilo mezi nejlepší. Je autorem ce-
lé řady učebnic a praktických příruček pro
učitele. Byl ředitelem zlínských Masaryko-
vých pokusných škol.

Po 110. by slavil narozeniny pokračovatel
geniálního rozvoje Baťových závodů a také
modernizace Zlína Jan Antonín Baťa (1898),
ale jeho dílo bylo půl století tabuizováno
a spíše znevažováno. Teprve v posledních le-
tech se veřejnost dočkala pravdy. Ostatně
i v magazínu z pera p. Mgr. Kuslové.

100letým jubilantem se stal stavební pro-
jektant Miroslav Drofa (1908). Jeho technic-
ké dílo je ve Zlíně zvěčněno v projektech
a realizovaných stavbách - od bytových
domků, přes věžové bytové domy, školy
v Bartošově čtvrti až po provozní budovy,
a to i v řadě měst ČR i SR. A k dalšímu při-
pomínání se vrátíme někdy příště.

Ing. Jan Lamper,
kronikář města Zlína

ZLÍNSKÉ JUBILEJNÍ KVĚTNY A ROKY s „kletou OSMIČKOU“
v  z á v û s u  D r o b t y  z  n a ‰ í  n e n a p s a n é  k r o n i k y



Anderson (Jason Biggs) má skvělý plán jak požádat dívku svých snů
o ruku - drahá restaurace, svíčky, romantická večeře... naneštěstí však
všechno dopadne úplně jinak...
Režie: Michael Ian Black

Čtvrtek 29. - neděle 31. května v 19.30 hodin
ÚTĚK DO DIVOČINY
USA-2007-148 minut- titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Příběh Christophera McCandlesse, mladého muže, který odřízl svá pou-
ta s civilizací a vyrazil směrem na Aljašku...
Režie: Sean Penn

V SOBOTU V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

3. 5. - BROUČKOVA RODINA I. - 64 minut
10. 5. - KRTEK A HODINY - 67 minut
17. 5. - MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III. - 67 minut
24. 5. - BUDULÍNEK - 60 minut
31. 5. - DÁŠEŇKA I. - 64 minut
14. 5. v 9.30 hodin - promítání pro MŠ a rodiče s dětmi

- MYŠÍ KOČIČINY - 63 minut

Velké kino je oficiální prodejce sítě TicketPro a TicketPortal. Kromě vstu-
penek do Velkého kina Vám nabízíme i možnost zakoupit vstupenky na
kulturní akce pořádané v celé ČR i v Evropě.
Otvírací doba: pondělí - pátek od 9 do 20 hodin
Telefon: 577 432 936, 577 437 008

Masarykova 1014, Zlín-Malenovice, tel. 577 103 284

Pátek 2. - neděle 4. května v 17 hodin
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
USA-2007-124 minut-titulky-Falcon-(0)
Lovec pokladů Ben Gates (Nicolas Cage) se pouští za dalším tajemstvím...
V dalších rolích Jon Voight, Diane Kruger, Justin Bartha, Helen Mirren,
Ed Harris, Harvey Keitel 
Režie: Jon Turteltaub

Pátek 2. - sobota 3. května v 19.30 hodin
AŽ NA KREV
USA-2007-158 minut-titulky-Falcon-(15)
Příběh se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného boo-
mu. Dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis), osa-
mělého otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na
pozici ropného magnáta... Režie: Paul Thomas Anderson

Pondělí 5. května v 19 hodin (a)
KRTEK
Mexiko-1970-125 minut-titulky-Aerofilm-(15)
Více než uhrančivý western, více než kruté a nádherné obrazové podo-
benství...
Režie: Alejandro Jodorowsky

Pátek 9. - neděle 11. května v 17 hodin
O ŽIVOT
ČR-2008-90 minut-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 

Pátek 9. - sobota 10. května v 19.30 hodin
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
USA/Německo-2008-100 minut-titulky-Bioscop-(15)
Sylvester Stallone jako režisér, scénárista i představitel titulní role - viet-
namského veterána, který tentokrát v barmské džungli zachraňuje sku-
pinu zajatých misionářů...

Pondělí 12. května v 19 hodin (a)
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
USA-2007-105 minut-titulky-Bontonfilm-(15) 
Indie, vlak, tři bratři a několik pološílených žen... - Skvělé herecké výko-
ny, jedinečný humor, exotická atmosféra, napínavý příběh a hollywood-
ská stylizace. V hlavních rolích: Owen Wilson, Adrien Brody, Bill Murray,
Natalie Portman
Režie: Wes Anderson 

Pátek 16. - neděle 18. května v 17 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko-2007-92 minut-Falcon-(0)
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zá-
kona i hranicemi vlastních možností v novém filmu Filipa Renče.
V hlavních rolích Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia
Siposová. Režie: Filip Renč 

Pátek 16. - sobota 17. května v 19.30 hodin
REPORTÉR V RINGU
USA-2007-112 minut-titulky-premiéra-Blue Sky Film-(12)
Život sportovního redaktora Erika Kermana (Josh Hartnett) lze přirovnat
k napínavému zápasu - rychlý rozjezd, mnoho překvapivých zvratů
a dramatický závěr. Jednoho dne však zjistí, že byl postupně vykázán na
střídačku... Režie: Rod Lurie

Pondělí 19. května v 19 hodin (a)
UMĚNÍ PLAKAT
Dánsko-2006-106 minut-titulky-premiéra-Aerofilm-(12)
Příběh své rodiny vypráví jedenáctiletý Allan, jehož duševně nemocný
otec je pro svou schopnost dojmout lidi k slzám vyhlášeným pohřebním
řečníkem. Doma si vynucuje soucit rodiny a svým jednáním ji úplně li-
kviduje... Režie: Peter Schonau Fog

Pátek 23. - neděle 25. května v 17 hodin
HORTON
USA-2008-85 minut-český dabing-Bontonfilm-(0)

KINO KVĚTEN

CENTRÁLNÍ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

10

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)

tel. 577 432 936

Čtvrtek 1. - středa 7. května v 17 a v 21 hodin 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
ČR-2008-90 minut-premiéra-Falcon-(0)
Komedie na motivy jednoho z nejoblíbenějších českých televizních seriá-
lů a knihy Fan Vavřincové. V hlavních rolích Eva Holubová, Jaromír
Dulava, Jiří Mádl, Ivana Chýlková, Marián Labuda 
Režie: Patrik Hartl

Čtvrtek 1. - středa 7. května v 19 hodin
KULIČKY
ČR-2008-75 minut-premiéra-CinemArt-(0)
Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži... Přijďte se poučit.
Přijďte pochopit. Film pro muže i ženy. Režie: Olga Dabrowská

Pondělí 5. května v 10 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
TOUHA, OPATRNOST 
USA/ČÍNA -2007-157 minut-titulky-Blue Sky Film-(12)
Eroticky laděný špionážní thriller odehrávající se v Šanghaji roku 1942.
Režie: Ang Lee 

Čtvrtek 8. - středa 14. května v 17 hodin
27 ŠATŮ
USA-2008-109 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Jane miluje svatby. Její vášní je pomáhat svým kamarádkám s jejich pří-
pravami. Co ale udělat, když jí sestra překazí tu, jejíž protagonistkou
chtěla být sama? 
Režie: Anne Fletcher

Čtvrtek 8. - neděle 11. května v 19.30 hodin
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE 
USA-2008-98 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Jack Nicholson a Morgan Freeman coby dva nevyléčitelně nemocní paci-
enti, kteří se rozhodnou, že to v posledních měsících svých životů ještě
pořádně roztočí....
Režie: Rob Reiner

Pondělí 12. - středa 14. května v 19.30 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR-2008-126 minut-Bontonfilm-(15)
Osudy tří hlavních hrdinů - učitele, Marie a chlapce - jejichž náhodné
setkání rozpoutá příběh lásky, přátelství a odpuštění...
V hlavních rolích Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek
Daniel 
Režie: Bohdan Sláma

Čtvrtek 15. - středa 21. května v 17 hodin
+ pondělí 19. - středa 21. května i v 19.30 hodin
BOBULE
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(0)
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější - druhou pro mě na kuráž! 
V hlavních rolích letní komedie Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš
Matonoha, Miroslav Táborský 
Režie: Tomáš Bařina

Čtvrtek 15. - neděle 18. května v 19.30 hodin
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
USA-2007-122 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Žádná úniková cesta není bezpečná ..... 
Film získal ocenění OSCAR: jako nejlepší film roku 2007, režiséři Ethan
a Joel Coenovi za nejlepší režii a za nejlepší adaptovaný scénář k tomu-
to filmu. 
Režie: Ethan a Joel Coenové

Středa 21. května ve 14 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ 
ONCE
Irsko-2006-85 minut-titulky-Bontonfilm-(12)
"Film Once mi dal inspiraci na celý rok dopředu" Steven Spielberg, USA
Today. Film získal prestižní ocenění OSCAR 2008 za nejlepší píseň
Falling Slowly. Režie: John Carney

Čtvrtek 22. - neděle 25. května v 17 hodin 
BLÁZNOVO ZLATO
USA-2008-112 minut-titulky-premiéra-WarnerBros-(12)
Finn (Matthew McConaughey) a Tess (Kate Hudson) bývalí manželé se za
zajímavých okolností znovu potkají, aby spolu odhalili tajemství dávné-
ho pokladu, který Finn už dlouhou dobu hledá.... 
Režie: Andy Tennant

Pondělí 26. - středa 28. května v 17 hodin
LOVCI DRAKŮ 
Francie/Německo/Lucembursko-2008-80 minut-český dabing-HCE-(0)
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se
na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem!
Režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak

Čtvrtek 22. - středa 28. května v 19.30 hodin 
CLONA 
USA-2008-84 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
Uznávaný fotograf Benjamin si se svou novomanželkou Jane užívají ro-
mantické líbánky přímo pod posvátnou horou Fuji. Když se jednoho dne
vracejí z výletu, do cesty jim vběhne neznámá mladá žena. Ženu srazí
a i s autem skončí v příkopě. Oba vyvázli bez škrábnutí, ale po neznámé
ženě jako by se slehla zem.... 
Režie: Masayuki Ochiai

Čtvrtek 29. - neděle 31. května v 17 hodin
AMORŮV ÚLET
USA-2006-90 minut-titulky-premiéra-(12)

VELKÉ KINO

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ STŘEDISKO
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i do-
spělé. Pozor, přichází HORTON! Slon, se kterým si užijeme spoustu le-
grace! 
Režie: Jimmy Hayward a Steve Martino

Pátek 23. a sobota 24. května v 19.30 hodin
SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET
USA-2007-116 minut-titulky-WarnerBros-(15)
Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit... Film oceněný OSCAREM 2007
v kategorii "nejlepší výprava". V hlavních rolích Johnny Depp a Helena
Bonham Carter. 
Režie: Tim Burton

Pondělí 26. května v 19 hodin (a)
V ÚDOLÍ ELAH
USA-2007-121 minut-titulky-premiéra-SPI-(15)
Když týden po svém návratu z Iráku Mike Deerfield zmizí, je prohlášen
za dezertéra. Jeho rodina obdrží znepokojující telefonát a otec se vydá
svého syna hledat... V hlavní roli Tommy Lee Jones, Charlize Theron,
Jason Patrick, Susan Sarandon
Režie: Paul Haggis

Pátek 30. května v 17 hodin FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
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

Sobota 31. května - neděle 1. června v 17 hodin
LOVCI DRAKŮ
Francie/Německo/Lucembursko-2008-80 minut-český dabing-HCE-(0)
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se
na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem!
Režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak

Pátek 30. května a sobota 31. května v 19.30 hodin
HRANICE SMRTI 
Francie-2008-108 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(18)
Další filmový masakr, krutá podívaná jen pro silné žaludky.....Parta zlo-
dějů prchá s ukradenými penězi a ukryje se ve starém hostinci. Tady na-
razí na podivné obyvatele... 
Režie: Xavier Gens

V NEDĚLI V 15 HODIN HRAJEME PRO DĚTI

4. 5. - ČARODĚJNÉ POHÁDKY IV. - 63 minut
11. 5. - CO TO BOUCHLO - 61 minut
18. 5. - KRTEK A OREL - 67 minut
25. 5. - DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE II. - 64 minut
20. 5. v 9 hodin - promítání pro MŠ a rodiče s dětmi

- JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI
- kreslený film -69 minut

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

VŽDY VE STŘEDU
7. května - 19.30 hod. 
Vstupné 55 Kč
WHAT THE BLEEP DO WE KNOW?! COMYJENVÍME?!
USA, 2004, 108 min., titulky,
Režie: Mark Vicente, Betsy Chasse, William Arntz. 
Docu-drama
Příběh Amandy zavádí diváka do fantastického světa, v němž si hrdinka
stále více uvědomuje nejistotu reálného světa. Film uvede diváka pomo-
cí počítačových efektů a výpovědí několika předních světových fyziků,
mystiků a duchovních učitelů, vysvětlujících realitu na základě nejno-
vějších objevů fyziky do kvantové neurčitosti, kde se realita mění s kaž-
dou další myšlenkou. 
Jedinečný zážitek podobný snímkům Matrix, Vanilkové nebe či Minority
Report. 

tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856

www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz

VELKÝ SÁL

2. pátek - 19.00 hodin
Johann Wolfgang Goethe: FAUST [Pokušení a vykoupení]
DERNIÉRA

3. sobota - 19.00 hodin 8
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

8. čtvrtek - 19.00 hodin 3
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

9. pátek - 19.00 hodin 7
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

11. neděle - 14.30 hodin 19
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

MĚSTSKÉ DIVADLO

FILMOVÝ KLUB CHARLIE

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Kvě ten  v  ku l tu ře



17. sobota - 18.00 hodin - nádvoří divadla
LOS PERDIDOS / Holešov
koncert

prodej vstupenek na ČERVEN bude zahájen 12. května 2008
(pro předplatitele prodej již od 9. května - předplatenku s sebou)

1. 6. - 14.30 hodin 20
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA
představení k Mezinárodnímu dni dětí

21. 6. - 19.00 hodin - PREMIÉRA P
Milan Uhde - Miloš Štědroň: BALADA PRO BANDITU
(změna titulu - více informací na www.divadlo.zlin.cz)

26. 6. - 19.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
hrajeme na náměstí Míru ve Zlíně
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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

6. 5. Ženský prstoklad (režie: Pavel G.)
15. 5. Mrtvá ryba (režie: Daniela Cádrová) PREMIÉRA!
20. 5. Mrtvá ryba (režie: Daniela Cádrová)
27. 5. Ženský prstoklad (režie: Pavel G.)

Vstup činí 35 Kč, na premiéru 45 Kč
Počet míst je omezen, max. 35 míst
Začátek představení: 19.00 hod. 
Adresa školy: Zlínská vyšší odborná škola umění

Dřevnická 1788, Zlín 760 01

Vstupenky možno zarezervovat na tel.: 777 198 400
wwww.skolaumeni.cz info@skolaumeni.cz

Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín 
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Nový zlínský salon 2008 13. 5. - 7. 9. 

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
V. Nový zlínský salon 2008 13. 5. - 7. 9.

12. BUDOVA TOVÁRNÍHO AREÁLU
V. Nový zlínský salon 2008 13. 5. - 7. 9.

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod. Každé prv-
ní úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních prostor galerie.

tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz, www.filharmonie-zlin.cz

62. KONCERTNÍ SEZONA 2007 - 2008
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty probíhá v pokladně Domu umě-
ní ve Zlíně.
Prodejní doba:
PO - ČT 14.30 - 17.00, v den koncertu 14.30 - 20.00 hod. 

Prodej předplatného na sezonu 2008/2009 pro stávající abonenty
začíná 15. května 2008.

7. května 2008, Dům umění Zlín v 19.00 hodin
Koncert mimo předplatné
KOREJSKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ
G. Rosini: Lazebník sevillský (Una voce poco)
G. Puccini: Gianni Schicchi (O mio babbino caro)
W.A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur, KV 219
P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma
Sólista: v jednání
Dirigent: Aleš Podařil

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL TALENTINUM 2008
14. května 2008, Luhačovice, Společenský dům v 19.30 hodin
15. května 2008, Zlín, Dům umění v 19.00 hodin
S. Bodorová: Jubiloso
M. Bruch: Koncert pro housle a orchestr g moll, op. 26 
F. Mendelssohn - Bartholdy: 

- Koncertní kus pro dva klarinety F dur č. 1, op. 113
- Koncertní kus pro dva klarinety d moll č. 2, op. 114 

P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma, op. 33
Sólisté: David Pokorný, housle (1985)

Adam Eljasiński, klarinet, Polsko (1986)
Przemysław Polak, klarinet, Polsko (1985)
Petr Špaček, violoncello (1988)

Dirigent: Marek Štilec (1985)

21. května 2008, Zlín, Dům umění v 19.00 hodin
HOUSLOVÝ RECITÁL GABRIELY DEMETEROVÉ
Klavír: Norbert Heller

22. května 2008, Zlín, Dům umění v 19.00 hodin
L. van Beethoven: Egmont, op. 84 
H. Wieniawski: Koncert pro housle č. 2 d moll, op. 22 

FILHARMONIE B. MARTINŮ

KRAJSKÁ GALERIE

DIVADLO MANDRAGORA

PŘIPRAVUJEME

Mezinárodní divadelní festival SETKÁNÍ 2008 STRETNUTIE

12. pondělí - 19.00 hodin
Stanislav Štepka: VEĽKÉ ILÚZIE
Radošinské naivné divadlo Bratislava

13. úterý - 19.00 hodin
Victor Hugo: KRÁĽ SA ZABÁVA
Slovenské národné divadlo Bratislava
před představením koncert vokální skupiny FRAGILE 
(foyer, 18.00 hodin)

14. středa - 10.00 hodin
Marianna Grznárová: HAŠTEŘICA
Divadlo Polárka Brno

14. středa - 19.00 hodin 2
Karel Poláček - Martin Vačkář - Ondřej Havelka
MUŽI V OFFSIDU
Městské divadlo Mladá Boleslav

15. čtvrtek - 10.00 hodin
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT
Městské divadlo Zlín

15. čtvrtek - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON
Městské divadlo Zlín

16. pátek - 19.00 hodin 5
Martin Františák: DOMA
Národní divadlo Praha

17. sobota - 19.00 hodin
Dmitrij Merežkovski: SMRT PAVLA I.
Městské divadlo Brno

19. pondělí - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

20. úterý - 10.00 hodin 30
20. úterý - 14.30 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

21. středa - 10.00 hodin
Akram Staněk: ČERVENÁ KARKULKA

21. středa - 17.00 hodin 21
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota: DEKAMERON

22. čtvrtek - 14.30 hodin 26
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

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

27. úterý - 10.00 hodin 27
27. úterý - 14.30 hodin
Vlastimil Peška
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ DIVADLO
Divadlo Radost Brno

28. středa - 14.30 hodin 25
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

29. čtvrtek - 14.30 hodin 28
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU

30. pátek - 19.00 hodin 4
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

31. sobota - 10.00 - 13.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DIVADLE

31. sobota - 19.00 hodin
Neil Simon: VÝBORNÁ KACHNA

19. pondělí - 19.00 hodin
Dodo Gombár: TŘETÍ VĚK
scénické čtení

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

Mezinárodní divadelní festival SETKÁNÍ 2008 STRETNUTIE

13. úterý - 13.30 hodin
Willy Russell: 
SHIRLEY VALENTINE
Teatr Rozrywki Chorzów

13. úterý - 22.30 hodin
Eric-Emmanuel Schmitt: OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Klicperovo divadlo Hradec Králové

14. středa - 14.00 hodin
Vlastimil Novák
TESKNĚ HUČÍ NIAGARA aneb Velký vandr Eduarda Ingriše
Městské divadlo Most

STUDIO „Z“

14. středa - 22.30 hodin
Mark O’Rowe: HOWIE A ROOKIE
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves

15. čtvrtek - 14.00 hodin
Gary Mitchell: NÁŠ MALÝ SVĚT
Divadlo Letí Praha

15. čtvrtek - 22.30 hodin
Skutr: SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

16. pátek - 14.00 hodin
Miloš Karásek: "ŽIVOT NA MIERU"
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

16. pátek - -21.00 hodin
Michal Walczak: PIESKOVISKO
Stromy, združenie pre nezávislé divadlo Bratislava

17. sobota - 14.00 hodin
Emil František Burian: PAŘENIŠTĚ
HaDivadlo Brno

23. pátek - 19.00 hodin
TVÁŘ POD MASKOU 
divadelní talk show Heleny Simerské s Milenou Marcilisovou
a Radovanem Králem

26. pondělí - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

Mezinárodní divadelní festival SETKÁNÍ 2008 STRETNUTIE

13. úterý - 16.00 hodin
J. Cleese, T. Gilliam, G. Chapman, E. Idle, T. Jones, M. Palin
MONTY PYTHONŮV KABARET
Divadlo Rokoko Praha (Městská divadla pražská)

15. čtvrtek - 16.00 hodin
Zdenka Becker: BOOGIE & BLUES
Divadlo Jozefa G. Tajovského Zvolen

16. pátek - 16.30 hodin
EVANGELIUM SVATÉHO LUKÁŠE (Na rovinu!)
Divadlo Husa na provázku Brno

17. sobota - 16.30 hodin
Doyle Doubt: ČERNÁ DÍRA
Dejvické divadlo Praha

Mezinárodní divadelní festival SETKÁNÍ 2008 STRETNUTIE

13. úterý - 18.00 hodin - foyer Velkého sálu 
FRAGILE / Bratislava - koncert vokální skupiny
(vstup na koncert jen pro návštěvníky večerního představení SND)

14. středa - 15.30 hodin - předsálí Studia Z
EDUARD INGRIŠ - FOTOGRAFIE
- vernisáž výstavy

14. středa - 15.45 hodin - Divadélko v klubu
DIVADLO - NADĚJE ČI BEZNADĚJE?
setkání studentů divadelních škol a dalších hostů nad tématem na-
děje a beznaděje v současné divadelní tvorbě 

14. středa - 17.00 hodin - nádvoří divadla
Jakub Nvota: OTHELLO alebo ŠKRTIČ BENÁTSKY 
(pouliční představení)
Bábkové divadlo Žilina

15. čtvrtek - 18.00 hodin - nádvoří divadla
HUP / Slavičín - koncert 

16. pátek - 10.00 hodin - Malá scéna
Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU
Divadlo Malá scéna Zlín

16. pátek - 15.15 hodin - Divadélko v klubu
na motivy Roy Lewise
ZPÁTKY NA STROMY! aneb ŽIVOT JEDNÉ OPOLIDÍ RODINKY
Pidivadlo při Vyšší odborné škole herecké Praha

16. pátek - 18.00 hodin - nádvoří divadla
SENZACE PŘÍŠTÍHO LÉTA / Zlín
koncert

16. pátek - 22.30 hodin - Divadélko v klubu
BF ORCHESTRA / Brno

17. sobota - -10.00 hodin - nádvoří divadla
Charles Perrault - Jan Prokeš: KOCOUR V BOTÁCH
(pouliční představení)
Pidivadlo při Vyšší odborné škole herecké Praha

17. sobota - 11.30 hodin - nádvoří divadla
ROMEO DELL’ARTE JULIE (pouliční představení)
Divadlo Mandragora při Zlínské soukromé vyšší odborné škole
umění

OFF PROGRAM FESTIVALU

MALÁ SCÉNA

DIVADÉLKO V KLUBU

11
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Květen  v  ku l tu ře
C. Saint-Saėns: Morceau de Concert, op. 94
S. Rachmaninov: Koncert pro klavír č. 1 fis moll, op. 1 
Sólisté: Karol Daniš, housle, Slovensko (1992)

Mikuláš Koska, lesní roh, (1988)
Jakub Uhlík, klavír (1984)

Dirigent: Jakub Hrůša

29. května 2008, Zlín, Dům umění v 17.00 hodin
30. května 2008, Kroměříž, Dům kultury v 19.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ HOUSLOVÉ SOUTĚŽE ARCHETTI IN MORAVIA
L. van Beethoven: Leonora č. 3, op. 72
C. Saint - Saėns: Koncert pro housle a orchestr h moll, č. 3, op. 61 
(1 věta)
J. Sibelius: Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 47 (2. a 3. věta)
P. I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
Sólisté: Markéta Nádvorníková (1996)

Šimon Michal (1993)
Matouš Michal (1992)

Dirigent: Gábor Káli, Maďarsko (1982)

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, malý sál a spojovací chodba
3. května - 31. srpna 
TAJEMNÝ JEDNOROŽEC
Výstava je putovní, tvůrci jsou z Moravského zemského muzea Brno. Na
této výstavě je zachycen vývoj vědy a lidského vnímání přírody a tajem-
na, které nás obklopuje čím dál méně. Setkáme se tu s kostmi Kyklopů
a různých obrů (věda došla časem k poznání, že se jedná o kosti mamu-
tů, lebky slonů), rohy boha Amona (amoniti), Petrovy jazyky (žraločí zu-
by), jednorožcem, bazilišky, dráčky a spoustou jiných zajímavostí, které
možná bohužel už současná věda odhalila a racionálně pojmenovala
a vysvětlila. 
Vernisáž výstavy - sobota 3. května v 16 hodin - velký výstavní sál mu-
zea

DEN MUZEÍ A GALERIÍ - den otevřených dveří
Ve čtvrtek 15. května 2008
Muzejní noc v Luhačovicích - v Muzeu Luhačovického Zálesí 
Černá hodinka s Eduardem Ingrišem - přednáška PhDr. Magdaleny
Preiningerové o životě a díle českého hudebního skladatele a divadelní-
ka, dobrodruha, mořeplavce, kameramana a fotografa Eduarda Ingriše,
spojená s ukázkami jeho hudební, divadelní a filmové tvorby.
Začátek v 19.30 hodin - vstup zdarma
Kontakt: PhDr. Blanka Petráková /577 132 883/

HRAD MALENOVICE - pátek 16. května 2008
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od centra města
Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže)
Stálé expozice - Hrady jihovýchodní Moravy, Šternberkové
v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945

Expozice - Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
• nová výstava
"Tradiční lidová architektura na Zlínsku"
s promítáním filmových dokumentů o stavebních technologiích. 
• součástí programu bude komentovaná prohlídka expozice "Dřevo,
proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě" a předvádění tradičních výrob
- zpracování dřeva
Otevřeno: 10-12, 13-17 hodin - vstup zdarma
Objednávky: Luděk Bubeník (577 103 379), kastelan.malenovice@se-

znam.cz

ZÁMEK ZLÍN - pátek 16. května 2008
Program 8.00 - 14.00 hodin, vstup zdarma do 16.30 hodin
Objednávky: ÚT-NE 9-12, 13-16.30 hodin ( 577 004 611)
• prohlídka výstavy Tajemný jednorožec s výkladem - je možnost vypl-

nit pracovní listy pro malé i větší, nebo využít dětské dílny pro děti od
4 do 100 let. V dílně vás kromě jiného čeká film připravený k výstavě,
malování bájných tvorů, vymalovávání obrázků, malování sádrových
odlitků zkamenělin, tvorba bájného terária atd. 

• program v návaznosti na výstavu "Pojďte s námi objevovat starý Zlín"
v přednáškovém sále muzea

- psaní dopisu brkem a jeho závěrečné uzavření pomocí pečetidla a pe-
četního vosku

- odlévání erbu starého Zlína
- vyplnění pracovního sešitu s historií Zlína
- vyhledávání a určování dvojic fotografií historického a současného

Zlína formou zábavné hry
• expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly -

Archiv H+Z
- zeměpisný kvíz z cestovatelských sbírek, ukázky filmů, proměny světa

během 20. století ve fotografiích českých cestovatelů
• expozice Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
- vyrobte si svou cameru obscuru (objasnění principu dírkové komory

a pochopení základů fotografování)
MJVM zámek Zlín - vstup zdarma

OBUVNICKÉ MUZEUM - pátek 16. května 2008
Noc v muzeu - od 20.00 do 22.00 hodin - vstup zdarma 
V rámci programu muzejní noci pod názvem "Amerika ve Zlíně" budou
návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně seznámeni se životním
stylem obyvatel Zlína za éry I. republiky. V Obuvnickém muzeu budou
promítány dobové filmové reklamy a dokumenty, natočené ve Filmových
ateliérech Baťa, a dále bude formou komentované prohlídky z terasy nej-
vyšší zlínské budovy (sídla Krajského úřadu Zlínského kraje) představen
fenomén zlínské funkcionalistické architektury a historie slavné obuv-
nické firmy Baťa. Návštěvníkům bude rovněž umožněna večerní prohlíd-
ka baťovského domku, zařízeného nábytkem z I. republiky.

OBUVNICKÉ MUZEUM
Otevřeno: 10-12, 13-17 hodin - vstup zdarma
Objednávky: Mgr. Miroslava Štýbrová /577 522 225/ 

m.stybrova@seznam.cz

MUZEUM

V pátek 16. května 2008
EXPOZICE BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ 
Těšíme se na vás v objektu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v nově
zrekonstruovaném baťovském domku č .p. 1295, umístěném mezi dru-
hým a třetím internátem v řadě nad hotelem Garni. 
Otevřeno: 9 -12, 13-17 hodin - vstup zdarma
Objednávky: Hana Lepková (737 145 175, 736 728 167) 

EXPOZICE BYDLENÍ V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ
• Noc v muzeu - od 20.00 do 22.00 hodin - vstup zdarma

Neděle 18. května 2008
DEN MUZEÍ A GALERIÍ
MJVM - zámek ve Zlíně, Obuvnické muzeum, hrad Malenovice, Baťovský
domek, Muzeum Luhačovického Zálesí v Luhačovicích, NKP Ploština
www.muzeum-zlin.cz - vstup zdarma

OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstu-
pu 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 ře-
mesla. 
Otevřeno: duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225; 
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz

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

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

Otevřeno: denně kromě pondělí
květen-srpen: 10 -12, 13 -17 hodin
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu

Kontakt: Luděk Bubeník, tel.: 577 103 379
kastelan.malenovice@razdva.cz

PŘEDNÁŠKOVÝ  CYKLUS
KLUBU  PŘÁTEL  VÝTVARNÉHO  UMĚNÍ  A KNIHY
6. května - POJĎTE S NÁMI OBJEVOVAT STARÝ ZLÍN
Prohlídka výstavy spojená s animačním programem. Přednáškový sál
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00 hodin.
13. května - ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ A ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ
Jiří Jilík společně s gajdoši z kopanic. Přednáškový sál Muzea jihový-
chodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00 hodin
20. května - HRAD LUKOV, HISTORIE ZÁCHRANY JEDNOHO HRADU
Dlouholetý správce hradu Jiří Holík bude hovořit o aktivitách a plá-
nech na využití tohoto významného historického objektu.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00 hod.
27. května - ŽIVOT VÝTVARNÍKA NEJSOU JEN OBRÁZKY
Výtvarník, malíř a grafik Josef Ruzselák zavzpomíná, jak šel život.
Přednáškový sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začátek v 17.00
hodin.

Informace o přednáškách podává Pavla Hradilová, tel.: 608 741 563

Gahurova 5265, Zlín. 
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz

Připravujeme kurzy na nový školní rok:
Jazykové kurzy:
- anglický jazyk - začátečníci

- mírně a středně pokročilí
- pokročilí
- pro seniory 

- němčina, ruština, italština, francouzština
- přípravka z JČ a matematiky pro přijímací zkoušky na SŠ

Pohybové kurzy pro dospělé: 
zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách, rehabilitační kurz na balo-
nech, gynegymnastika, tai-či, pilates + jóga
posilování a formování postavy - kalanetika, aerobic, body styling,
kick box aerobic, kondiční cvičení, dance aerobic, pilates, kondiční pila-
tes, pilates mix
škola šermu kordem

Pohybové kurzy pro děti: 
- junior aerobic (od 5 do 14 let), 
- sebeobrana pro kluky a holky (od 9 do 14 let),
- klubíčko, pohádkové cvičení (od 3 do 5 let),
- pohybová výchova (od 5 do 12 let) 

Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE 
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Cvičení pro ženy na balonech, v pátek od 17.00 do 17.45 hod. 
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová, 
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

GALERIE ATELIÉR
Santražiny 3061, Zlín, www.galeriepodradnici.cz

Různí autoři českého výtvarného umění
Obrazy ze sbírek- Podešva, Hofman, Kobzáň, Rozkopal, Schneidera,
Hroch, Kousal 
Otevřeno: 13-17 hod., nebo tel.: 603 727 950, 

GALERIE

DŮM KULTURY

GALERIE POD RADNICÍ A KAFÍRNA 
Zlín, budova radnice, www.galeriepodradnici.cz

Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130

Výstava filmových klapek od 15. května 2008
Výstava Tomáš Bím - Obrazy, grafiky od 30. 5. 2008
Galerie Kafírna - různí autoři, K. Demel, J. Svoboda, J. Polcar, 
K. B. Rossí, Z. Höhmová, A. Knotek, O. Eichler, Z. Burgetová, J. Vel-
čovský.
Otevřeno: Po-pá 10-18 hod., so 9-12 hodin
Tel./fax: 575 758 216, 608 872 130

GALERIE K+P SKŘIVÁNKOVI 
Zálešná 1/1779, tel. 577 437 651, 603 463 673

e-mail: galerie.skrivanek@seznam.cz

Do 15. 5. pokračuje výstava - Tomáš Hřivnáč - SÍLA POHYBU
Současně probíhá stálá výstava autorů: Ladislav Kuklík, Jiří Salajka,
Tomáš Bím, Olbram Zoubek a další.
Otevřeno: Po - Pá 9 - 12 h, 13 - 17 h, So 9 - 12 h

Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa

7. 5. - 7. 6.
Výstava - SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 7. května 2008 v 17.00 hodin.

14. 5. 
KONCERT - ZUŠ Jižní Svahy 
Začátek v 18.00 hodin

20. 5.
KONCERT - KOMORNÍHO ORCHESTRU "CONCERTINO"
"Májové variace - od Corelliho k Beatles"
Concerto grosso od baroka až po současnost. 
Koncert komorní hudby s promítáním diapozitivů
Začátek v 19 hodin, vstupné - dospělí 70 Kč, studenti, důchodci 40 Kč

21. 5.
KONCERT - ZUŠ Jižní Svahy 
Začátek v 18.00 hodin

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

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

5. - 7. 5. Zápis do hudebního, literárně-dramatického, výtvarného
a tanečního oboru, 14.00-17.30 hod. v hlavní budově školy na Šte-
fánikově ulici
- děti od 5 let do estetické výchovy
- žáci základních a středních škol do všech oborů
- v rámci výuky příprava ke studiu na SŠ a VŠ

6. 5. W. Allen: Výstřely na Broadwayi, představení dramatického
oboru, režie: P. Nýdrle, Komorní sál, 19.00 hod.

7. 5. Taneční koncert, sál Malá scéna, 17.00 hod.
11. 5. Jamie a upíři, představení dramatického oboru, režie: Markéta

Pavlištíková, sál Malá scéna, 15.30 hod.
14. 5. II. absolventský koncert, Komorní sál, 17.30 hod.
21. 5. Třídní besídka žáků Veroniky Mitášové a Kateřiny

Bělohlávkové, Komorní sál
22. 5. Třídní besídka žáků Lenky Rafajové, Heleny Skácilové

a Jiřího Kundla, Komorní sál
26. 5. Třídní besídka žáků Marie Kašné, Komorní sál
28. 5. Třídní besídka žáků Pavlíny Pášmové a Hany Janíkové,

Komorní sál
29. 5. Třídní besídka žáků Dany Vlachynské, Komorní sál
24. 5. "Pojďme sčítat hrušky s jabkama", workshop zaměřený na prá-

ci s dětmi s mentální retardací a poruchami chování, budova ško-
ly na Štefánikově ulici

ZUŠ ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY
Okružní 4699, e-mail: zusokruzni@zlinedu.cz, tel.: 577 143 767

KONCERTY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Každoročně pořádáme výchovné koncerty pro mateřské školy Jižních
Svahů. I v letošním roce se s dětmi z MŠ sejdeme dne 12. 5. 2008 v pro-
storách mateřské školy na Luční ulici. Časový harmonogram bude sdě-
len jednotlivým školám telefonicky.
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Dne 14. 5. v 18.00 hodin uskutečníme 1. absolventský koncert.
Tradičním místem našeho setkání bude kulturní centrum Alternativa.
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Dne 21. 5. v 18.00 hodin se Vám představí druhá polovina našich absol-
ventů. Svá vystoupení předvedou opět v kulturním centru Alternativa.
TANEČNÍ KONCERT
Každoročně se setkáváme s příznivci tanečního mládí u příležitosti veřej-
né prezentace práce tanečního oboru. Letošní koncert tanečníků se
uskuteční v úterý 27. 5. v sále Malé scény. Začátek v 18.00 hodin. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Před přijímacím řízením proběhne v pátek 16. května 2008 mezi 
14. a 18. hodinou Den otevřených dveří naší Základní umělecké školy.
Zájemcům z řad široké veřejnosti umožníme prohlídku školy, představí-
me se malým hudebním občerstvením a nabídneme vyzkoušet si někte-
ré výtvarné techniky přímo v prostorách výtvarného oboru.

ZUŠ MALENOVICE, 
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317, www.volny.cz/zusm 

Zápis nových žáků do ZUŠ Zlín - Malenovice proběhne:
hudební obor: 26. - 27. 5. 13.00 - 17.00 hod.
taneční obor: 26. 5. - 27. 5. 13.00 - 17.00 hod.
literárně dramatický obor: 26. 5 - 27. 5. 13.00 - 16.00 hod.
výtvarný obor: 27. 5. - 28. 5. 13.00 - 17.00 hod. 

6. 5. divadelní představení Princezna Sedmikráska - zrcadlový sál
ZUŠ 17.30 hod. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ALTERNATIVA
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7. 5. dopolední představení Princezna Sedmikráska pro děti z MŠ 
- zrcadlový sál ZUŠ 

12. 5. žákovský koncert - prostory ZŠ Tečovice 15.30 hod. 
15. 5. výchovný koncert pro žáky ZŠ - modlitebna CASD 11.00 hod. 
20. 5. II. Absolventský koncert - zrcadlový sál ZUŠ 17.30 hod
26. 5. divadelní představení Zlodějský ples - zrcadlový sál ZUŠ 

- 17.30 hod. 
27. 5. III. Absolventský koncert - Baťova vila Zlín 17.30 hod.

ZUŠ MORAVA 
Lorencova 3791/9, 

e-mail: zusmorava@seznam.cz, tel.: 577 018 897

Absolventský koncert žáků ZUŠ Morava se koná 27. května v 17.00 hod.
v obřadní síni Magistrátu města Zlína.

ZUŠ HARMONIE 
B. Němcové 258, tel. 577 221 330, 

e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz

6. 5. I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT,
obřadní síň zlínské radnice, začátek v 18.00 hodin

Od 15. 5. se koná v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti vý-
stava oceněných prací žáků ZUŠ Zlínského kraje z krajské přehlídky vý-
tvarného oboru. Výstava potrvá do 6. 7.

20. 5. I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT,
Baťova vila, začátek v 18.00 hodin.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA 
Tel.: 603 772 353, 

E-mail: info@skolayamaha.wz.cz, www.skolayamaha.wz.cz

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
- zapsat se můžete právě teď formou e-přihlášek na našich webových
stránkách.

Připravujeme 
LETNÍ HUDEBNÍ A TANEČNÍ TÁBOR 14. 7. - 22. 7. 2008
Táborové středisko Littner (Bzenec-přívoz, okr. Hodonín)
Více informací na www.yamahazlin.cz

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 

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

BESEDY
Středa 7. května 13.30 h: Máchův deník a Máj - ukázky z deníku Karla
Hynka Máchy doplněné melodramem Zdeňka Zahradníka Máj, ve spolu-
práci s Domem seniorů Zlín (sálek hudebního oddělení)
Středa 7. května 12 - 18 h: Prodej vyřazených knih (chodba v příze-
mí)
Středa 14. května od 9 do 16.30 h: Čtení je dobrodružství - soutěže
a pořady pro děti i rodiče na podporu dětského čtenářství (sálek hudeb-
ního oddělení, oddělení pro děti)
Středa 14. května 17 h: Kašpárek pánem skalního hradu - loutková
hra Divadla Povidlo (sálek hudebního oddělení)
Středa 21. května 17 h: Pokus o Pražské jaro 1968 - setkání s hu-
debním publicistou Jiřím Černým doprovodí hudební ukázky z tohoto
období (sálek hudebního oddělení)
Pátek 23. května 10 h: Koncert v rámci festivalu "Dny umění nevido-
mých na Moravě 2008" (sálek hudebního oddělení)
Středa 28. května: Císařský řez, přednáška MUDr. Pavla Barana s pro-
mítáním fotografií (sálek hudebního oddělení)

KURZY PRO VEŘEJNOST 
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
12., 15. a 16. května 10-12 h: Internet pro začátečníky (základní po-
jmy, práce s webovým prohlížečem, hledání na internetu) - poplatek 120
Kč

22., 23. a 26. května 10-12 h: Začínáme pracovat s počítačem (sou-
části počítače, základy systému Windows, jednoduchá práce s texty) - po-
platek 120 Kč

Středa 21. května 15-16.30 h: Elektronický katalog knihovny (hle-
dání dokumentů a informací v on-line katalogu, rezervace, práce se čte-
nářským kontem apod.)

Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním cent-
ru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo 115, příp. na
e-mailu ucebna@kfbz.cz. 

VÝSTAVY 
Ústřední knihovna
Jak to vidím já - práce žáků 4. B ZŠ Emila Zátopka Zlín

Obvodní knihovna Jižní Svahy 
Okno do duše - koláže žáků ZUŠ Zlín-Jižní Svahy

Obvodní knihovna Malenovice
Svět mýma očima - ZŠ Malenovice, Komenského
Apríl - ZUŠ Zlín-Malenovice

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

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

10. 5. Turnaj v bowlingu - sraz 13.30 h v DDM ASTRA na Družstev-
ní ulici. S sebou 50 Kč.
17. 5. Volná sobota - 9.30 - 13.00 hodin, tradiční sobotní dopoledne pro
děti plné zábavy. S sebou svačinu a přezůvky. Vstup zdarma.
23. - 24. 5. - Bambiriáda 2008 na náměstí Míru
7. 7. - 11. 7. - příměstský tábor s výtvarně-keramickým zaměřením.
Cena 1070 Kč
14. 7. - 18. 7. - příměstský tábor s tanečním zaměřením. Cena 1050 Kč

Centrum ekologické výchovy 
(Eva Kudelová) 603 301 435, kudelova.astra@seznam.cz 

28. 5. Den otevřených dveří v Malé ZOO Astra, Družstevní ul. na
Jižních Svazích. Více než 20 druhů zvířat, nové přírůstky - křečci, os-
máci, želva, andulky, aj. 14.00 - 17.00, vstup zdarma. 

Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 723 318 030, m.rabek@ddmastra.cz

17. 5. Sobotní dopoledne na PlayStation 3, 9 - 13 h, DDM ASTRA
Družstevní. Soutěžní dopoledne na PS3, PS2, PSP a PC pro dětskou ve-
řejnost. Hry a zábava. Přezůvky s sebou.
22. 5. Cyklo časovka - 16.00 h, cyklodráha u Baťovy vily. Přihlášky
a prezentace do 16.00 h v den akce, nebo na uvedených tel. číslech. Akce
je určena dětem od 7 do 15 let. 
23. 5. Zlínská hudební scéna - Masters Of Rock Café na Čepkově (18 -
24 h). Doprovodný program Bambiriády 2008. Mladé plíce, Blue Tone
Band, Makky, Mamawa, Šufunky Gang, Premier. Večer plný dobré muzi-
ky - vstup volný.
5. 6. Turnaj v kopané - Astra Cup 2008, 15 - 18 h, hřiště ve sportov-
ním areálu u ZŠ Zlín, Dřevnická (u Dopravního podniku). 5členná druž-
stva (4+1 hráčů). Družstva je nutno předem přihlásit do pátku 30. 5.
Akce je určena dětem od 9 do 15 let. Informace: Milan Rábek.
30. 6. - 7. 7. Letní tábor - Jižní Moravou na kolech, letní prázdnino-
vé cyklistické výlety po jižní Moravě (Mikulov, Pálava, Lednice, Valtice,
Nové Mlýny, aj.). Ubytování dětí je zajištěno v ZŠ Dolní Věstonice. Pro dě-
ti od 12 do 15 let. Informace: Milan Rábek.

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

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

Hledáme externího pracovníka pro školní rok 2008/2009 na vedení zá-
jmového útvaru HIP-HOP, Výtvarný kroužek - keramika, dopolední hlí-
dání dětí.

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

e-mail: z.konigova@ddmastra.cz

23. 5. Vystoupení sebeobrany dětí - v rámci Bambiriády, nám. Míru

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

9. 5. Dáreček pro maminku - výroba netradičních dárečků, akce pro
děti, studenty i dospělé, 13 - 17 h, poplatek 30 Kč/osoba. 
Hledáme externího vedoucího zájm. kroužků: letecký a lodní modelář,
mladý technik, počítače. 

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

MĚSÍC PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ
2. 5., 5. 5. - 9. 5. 
Dny s papírovým dobrodružstvím
Řešení papírových hlavolamů
Namačkaná hromádka - mačkání papíru na čas s co nejmenší hromád-
kou
Origami - skládanky z papíru
Příroda z papíru - výroba květin...

12. 5. - 16. 5.
Odvážným štěstí přeje
Riskuj - vědomostní soutěž
Den bez úrazu - pohybové soutěže na koberci
Navrhni vlastní mapu za pokladem

16. 5. Za pokladem pirátů - dobrodružná akční soutěž s plněním
úkolů

19. 5. - 23. 5.
Za dobrodružstvím přírody
Padesátkrát o přírodě - základní znalosti zálesáků
Poznej přírodniny dle hmatu- rozvoj vnímání 
Pantomima zvířat
Projekt Eko-strom - společně tvoříme plakát

26. 5. - 30. 5.
Týden odvahy
Hasičská soutěž - vědomostní hra pro malé požárníky
Překonej sám sebe! - pohybové soutěže 
Ukaž, co umíš! - odkryj své schopnosti z výtvarně-literárního cítění, 
modelování...
Stezka odvahy - s plněním šifrovaných úkolů

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

DDM ASTRA
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: 
Po 8 - 17 Volné setkávání maminek a dětí, výměna zkušeností,

besedy
Út 8 -   9 Angličtina pro nejmenší děti do 3 let, 

manželé Venterovi 
9 - 10 Angličtina pro maminky (mírně pokročilí), 

Mgr. Silvie Máčalová 
11 - 12 Angličtina pro nejmenší děti do 3 let
15 - 16 Angličtina pro děti 3 - 6 let 
16 - 17 Angličtina pro děti 3 - 6 let 

St 14 - 16 Tvořivá středa - dle měsíčního programu
Čt 10.30 Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při klavíru

14 - 16 Angličtina pro děti (MŠ Milíčova) 
Pá 11 - 14 Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá 

(nutno se předem nahlásit)
10 - 11 Cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková

7. 5. 14 - 16 Tvořivá středa - přáníčka pro maminky

14. 5. 14 - 16 Tvořivá středa - skládání z papíru 

16. 5. 9 - 13 "Den krásy s Mary Kay" 

21. 5. 14 - 16 Tvořivá středa - májová koťátka 

23. 5. 9.30 - 11.30 Povídání s Dášou nejen o astrologii (cena 25 Kč)

26. 5. 10.30 - 11.00
Divadýlko pro nejmenší: Jak pejsek s kočičkou našli
panenku

27. 5. 10 - 12 "Den dětí s Betynkou" - redaktoři známého časopisu
v MC (více na našem webu)

28. 5. 14 - 16 Tvořivá středa - louka plná květů 

30. 5. 13 - 16 Den dětí na zahradě MC (špekáčky s sebou!) 

AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849

e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz 

23. 5. Ruští kozáci (Ostrava, ČEZ Aréna)
5. 6. Serj Tankian (Ostrava, ČEZ Aréna)

17. 6. Judas Priest (Ostrava, ČEZ Aréna)
24. 6. Hana Zagorová 

(Rožnov pod Radhoštěm - Amfiteátr NA STRÁNI)

PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582

E-mail: bacova@pragokoncert.com, pragokoncert@pragokoncert.com

11. 5. Sportovní hala Novesta - koncert nenapodobitelné "Sněhové"
královny TARJI TURUNEN - ex zpěvačky kapely NIGHTWISH. O ryt-
mickou část koncertu se postará náš dobrý známý - mistr bicman 
MIKE TERRANA!

16. 5. Sportovní hala Novesta - dvojkoncert nejzářivějších hvězd
českého hudebního nebe - DIVOKEJ BILL a ČECHOMOR. Obě kapely
se zde představí v naprosto netradičním propojení a návštěvníci si budou
moci vychutnat skladby obou kapel v pestrých muzikantských sesta-
vách. 

20. 5. Masters of Rock Cafe - koncert jednoho z nejslavnějších roc-
kový zpěváků světa GLENNA HUGHESE - tento legendární všestranný
hudebník, "ex-Deep Purple a ex-Black Sabath, vydává na jaře letošního
roku novou desku a vyráží na Evropské turné s názvem "First
Underground Nuclear Tour"! 

PŘIPRAVUJEME
10. 7. - 13. 7. - areál likérky Rudolf Jelínek - MASTERS OF ROCK
2008 - 6. ročník největšího mezinárodního rockového open-airu!
Hlavní hvězdou festivalu jsou DEF LEPPARD. K dalším zahraničním
hvězdám patří: Tobias Sammetś AVANTASIA, APOCALYPTICA, WITHIN
TEMPTATION, ANNIHILATOR, SONAT ARCTICA, MINISTRY, AMON
AMARTH a další. K tuzemským hvězdám pak počítejte: ARAKAIN
s Plzeňskou Filharmonií, TŘI SESTRY, DOGA, SALAMANDRA a další.

AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín

tel.+ fax: 577 042 214, www.september.cz, september@zlin.cz 

7. května v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín 
J. Patrick: MANŽEL PRO OPALU
Komedie o dobrých duších, špatných strašidlech a jednom inzerátu.
Hrají: Lubomír Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Č. Gebous-
ký/D. Vejražka, B. Lormanová a další 

Říjen 2008 v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
I. Dousková: HRDÝ BUDŽES
Veleúspěšná komedie z dob normalizace, aneb skvělá Bára Hrzánová ja-
ko devítiletá žákyně Helenka Součková
Hrají: B. Hrzánová, M. Šiková a L. Jeník

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

e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com 

2. 5. - 20.00 hod. - Česká rocková liga 2008
Celorepublikové vyhledávání mladých rockových talentů. Soutěž startu-
je ve Zlíně! Jako speciální host vystoupí skupina Krucipüsk.

AGENTURY

MATEŘSKÉ CENTRUM

Kvě ten  v  ku l tu ře
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3. 5. - 21.00 hod. - Hudba Praha/Jasná Páka
Skupina se dala po 5 letech, díky nostalgii a tlaku fanoušků, dohroma-
dy a pořádá jednou ročně krátké cca 8koncertní turné po republice, kte-
ré zavítá i do Zlína. 

10. 5. - 18.00 hod. - Ewa Farná - Zazpívej si na Ewa Tour 2008
První samostatné turné mladé rockerky Ewy Farné s podtitulem
"Zazpívej si na Ewa Tour 2008"! 

14. 5. - 10.00 hod. 
- Zpíváme a tančíme s Míšou - Námořnická show
Představení nejen pro školy a školky, ale i pro maminky na mateřské do-
volené. 

14. 5. - 20.00 - Beatallica (USA)
Když zkombinujeme nehynoucí hity Beatles z 60. let s hymnami
Metallicy z let 80., dostaneme nejoriginálnější kapelu 21. století - 
BEATALLICU! 
Jejich koncertní show jsou pověstná svou dokonalostí a zábavností! 
BEATLES + METALLICA = BEATALLICA!

20. 5. - 20.00 hod. - Glenn Hughes (UK) + Staří psi (CZ)
Jeden z nejlepších rockových zpěváků světa, legendární, všestranný hu-
debník, "ex-Deep Purple" a "ex-Black Sabbath" 

23. 5. - 18.00 - 24.00 hod. - Bambiriáda 
Doprovodný program v klubu Masters of Rock Café ve Zlíně na Čepkově.
Vystupují: Mladé Plíce, Blue Tone Band, Makky, Mamawa, Šufunky
Gang, Premiér

DŮM SENIORŮ 
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411

Program: 
7. 5. 13.30 h - hudební středa - knihovna Fr. Bartoše 

21. 5. 13.30 h - receptář 
27. 5. 14.00 h - Svátek matek 
28. 5. 14.00 h - 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 hod. 

KLUB SENIORŮ 
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h

Pondělí - pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod. 
Úterý - angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00 hod., vy-

cházka turistického kroužku - odpoledne
Středa - hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu

a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma 

Čtvrtek - kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
Pátek - francouzština

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 11. 5. (Den matek)
a 25. 5. 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 1. 5., 4. 5., 18. 5. a 1. 6. se konají taneční odpoledne v res-
tauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). 
Začátek vždy od 15.00 do 18.30 hod. 
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem. 

Lesní čtvrť III/5443, Zlín, www.zas.cz, email: zas@zas.cz, 
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)

Pondělí 5. května v 19 hodin
Přednáška: ing. Vratislav Zíka: "Historie bludných hvězd"
V přednášce se dovíte, jak byly záhadné pohyby zkoumány, vysvětlovány
a modelovány od starověku po novověk (od Pythagora po Keplera). Řeše-
ní tohoto složitého problému obohatilo poznání lidstva nejen v astrono-
mii, ale i ve filozofii, matematice a fyzice. 
Vstupné 25 Kč

Úterý 6. května 17 - 22 hodin
Večer deskových her
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. 
Vstupné 20 Kč

Pondělí 12. května v 19 hodin
Přednáška: ing. arch. Ivan Havlíček: "Kam až sahá Mléčná dráha?"
Galaxie - Mléčná dráha - je obří hvězdný ostrov ve vesmíru, v němž se
pohybujeme spolu s celou sluneční soustavou. Naše znalosti Galaxie vy-
chází jednak z pozorování v galaktické rovině v různých spektrálních
oborech, zejména rádiových, a dále ze srovnání s podobnými hvězdnými
ostrovy, na které se díváme v našem okolí tzv. "zvenku".
Vstupné 25 Kč

Čtvrtek 15. května 2008 v 18 hodin
Cestopisná přednáška: Zuzana Šlapalová: "Costa Rica, Panama"
Přednáška a promítání fotografií z Costa Ricy a Panamy napoví.
Vstupné 25 Kč

Pondělí 19. května 2008 v 19 hodin
Přednáška: MUDr. Zdeněk Coufal: "Proč už nemusíme umírat na 
srdeční infarkt? A co na to hvězdy?"
Populárně medicínsky zaměřená přednáška primáře intervenční kardio-
logie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně o příčinách infarktu myokardu,

HVĚZDÁRNA ZLÍN

SENIOŘI

jeho dřívější i současné léčbě, o vlivech na prognózu i o tom, co pro sebe
může každý z nás podniknout. Vstupné 25 Kč

VÝSTAVY:
Výstava "Bývanie v krajinách Visegrádu"
Výstava ukáže na příkladech domů koncipovaných pro individuální 
bydlení rozdílný přístup architektů i stavebníků k tomuto bytostnému
tématu architektury. Mezinárodní srovnání architektonických forem na-
bízí porozumění a pohled do jednotlivých národních zvyklostí a mentalit
Slováků, Čechů, Poláků a Maďarů. Výstava potrvá do 5. 6.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí, stře-
du a pátek od 21 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pouze pro sku-
piny 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 

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.

Nealkodiskotéky: 9. 5. a 23. 5. 19.00 - 23.00 hod.
(Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let)

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.

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 nealkoholic-
ké nápoje.

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, nedělní klub pro dospělé.

15. - 18. 5. Víkend pro chlapy

23. - 24. 5. Bambiriáda 

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 arab-
ské 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 pro začátečnice, pro mírně pokročilé a pro lektor-
ky orientálního tance

LETNÍ KURZY
Orientální tanec pro děti a dospělé a Hip Hop pro děti.
Výuka probíhá pravidelně v dopoledních i odpoledních hodinách.

TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
MANŽELŮ FELCMANOVÝCH 

Vyučují majitelé trenérské licence nejvyšší třídy, držitelé meziná-
rodní licence a Mistři republiky 

ZÁPIS pro taneční sezonu 2008/2009 již od dubna 2008
1. Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci i pokročilí)
2. Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let 
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský
tanec. Profesionální vedení.
3. Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
4. Předprázdninová škola tance - MINIDISCO
Taneční příprava dětí na prázdninové dovolené. 
5. Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie
Pro začátečníky i pokročilé od 4, 8, 12 a 30 let. 
Přihlašovací formulář na www.tkfortuna.cz !!!

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

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

www.orientalnitance.com

17. 5. Orientální diskotéka ve Flipu
23. 5. Seminář moderního jazzového tance

7. 6. Taneční show - otrokovická Beseda
14. 6. - 15. 6. Víkendový relaxační pobyt s orientálním tancem

Letní škola tance - výuka různých tanečních stylů: kurzy orientálního
tance, saidi, drum solo, bollywood, tanec se závojem, Jazz... atd.

TANEČNÍ ŠKOLY

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
tel.: 777 283 877, 775 141 123, 

tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

TANEČNÍ PODZIM 2008 
ZÁPIS - od 12. 5. do 26. 6. DK Zlín, 12.00 - 16.30 hod. 

Kurzy tance a společenské výchovy
Licence Svazu učitelů tance ČR

ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20 tanců, no-
vinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny), stolování, etiketa v praxi!
SKUPINOVÉ SLEVY! Slevové kupony na oblečení pro naše žáky 
Základní školy - Předtaneční výchova 

KURZY pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP mažoretková
skupina od 4 let 

KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez
obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli.
Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté 

KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky věk 8 - 14 let

SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachanta... pro všechny vě-
kové 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

Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123, 
tel.: DK: 577 210 318, www. medilkovi.cz

Santražiny 4224, tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809, 
mobil: 739 141 082, www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu

DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ
Na období letních prázdnin máme opět připravenu bohatou nabídku
pobytových i příměstských táborů. Pokud chcete zažít špetku dobro-
družství, opojení ze hry i koktejl z fantazie, určitě přijďte k nám.
Kompletní nabídku najdete na našich internetových stránkách www.ido-
mino.eu, včetně online přihlášky, nebo v kanceláři DOMINA.

Miniškolka po dobu letních prázdnin - pro děti, jejichž školka je
o prázdninách zavřená. Program na každý pracovní den od 7.30 do 16.00
hod. Výchovný a zájmový program. Individuální přístup. Profesionální
pedagogové. Omezený počet míst. Nutnost telefonicky objednat!

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

Klubíčko - motorický rozvoj dítěte - pro velký zájem otevíráme nové kur-
zy také ve středu. Přihlášky přijímáme na tel.: 737 675 844.
Každou středu - Angličtina pro nejmenší - od 1 roku věku dítěte a ang-
ličtina pro maminky s hlídáním dětí
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu - bu-
de probíhat od března 2008 již 3 dny v týdnu (po,st, pá). 
Herna - v Mraveništi - nově otevřeno v pondělí a v pátek od 8.30 do 12.00
hod.
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka Romana
Gogelová, tel. 737 539 218

15. 5. DEN PRO RODINU v RMC Baby DOMINO - Mraveniště bude pro
rodiče a jejich děti připravena pestrá nabídka her, soutěží a legrácek pro
šikovné ruce. Vyznavači zdravého pohybu si budou moci protáhnout tě-
lo v rámci sportovně zábavných aktivit.

22. - 25. 5. TANEČNÍ FESTIVAL "O Zlatý Klobouček 2008" 
- Aula UTB ve Zlíně:
22. 5. Taneční workshopy + metodický seminář pro lektory
23. 5. Taneční workshopy v Salesiánském středisku ve Zlíně
24.-25. 5. Aula UTB - samotná taneční vystoupení. Soutěží se ve scénic-
kém tanci a výrazovém tanci, parketových a tanečních kompozicích, jaz-
zovém tanci, břišním tanci, předtančení, disco dance formation, street
funky, disco show formation a v hip-hop formation. 

23. - 24. 5. BAMBIRIÁDA 2008 - náměstí Míru ve Zlíně, kde budeme
mít otevřený stánek se širokou nabídkou rukodělných aktivit. 
Taneční vystoupení: pátek 15-17 hod., sobota 15-17 hod.

30. 5. DEN DĚTÍ v RMC Baby DOMINO - Mraveniště bude pro děti při-
pravena široká nabídka rukodělných aktivit, různé hry, soutěže, skáka-
cí hrad,...

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

Taneční škola pro děti a mládež DOMINO,
tel. 603 508 153
Stále přijímáme nové členy do pohybových kurzů pro děti od 3 let a mlá-
dež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, pohybová a taneční vý-
chova pro nejmenší děti...)

Centrum volnočasových aktivit,
tel. 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: správňáci - sportovní klub,

DOMINO
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floorball, angličtina, hra na flétnu, keramika, výtvarný kroužek, počíta-
čový kroužek. 

Gahurova ul. 292, tel. 577 219 083

1. 5. - Tradiční oslavy pro širokou veřejnost v areálu vily Tomáše Bati.

POPRVÉ VE ZLÍNĚ:
9. 5. - Koncert Shulhoffova kvarteta - skladby největších světových
skladatelů zazní v podání kvarteta členů Vídeňské filharmonie. Začátek
je v 19.00 hodin a vstupenky jsou k dostání v prodejně Akord nebo pří-
mo ve vile Tomáše Bati (tel.: 577 219 083).

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 pří-
stup učitele.

- mírně pokročilé. Výuka zahrnuje praktické využití Outlook, nadstan-
dardní využití Wordu - hromadná korespondence, zarážky, tabulátory,
speciality textu, složité tabulky. Rozšíření Excelu - funkce, komentáře,
vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit (vzestup-
ně, sestupně), funkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek.

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, 
informace 577 043 111, www.kr-zlinsky.cz

VÝSTAVY 
Do 9. 5. Putujeme z Indie do Evropy
Neznámí Romové a jejich bohatství, 3. etáž (v pracovní dny 7-22 hod.)

Do 9. 5. Zlínsko - sběrné tábory - Osvětim
Výstava Sdružení dětí a mládeže Romů ČR o holocaustu, 15. etáž (v pra-
covní dny 7-17 hod.)

12. - 23. 5. Ukrajina očima dobrovolníků 
Výstava fotografií humanitárního sdružení Samari, 2. etáž 
(denně do 22 hod.)

12. - 30. 5. Kovová plastika
Ze sbírky uměleckého kovářství hradu Helfštýna, 3. etáž 
(denně do 22 hod.)

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

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

Uvedený program je volně přístupný. 

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

S příchodem jara odhalí zlínská zoologická zahrada naplno svou krá-
su a své přednosti. Rozlehlý anglický park se rozzáří kvetoucími
rostlinami, areálem se nese zpěv našeho i cizokrajného ptactva
a všechna zvířata se tak jako lidé radují z nejveselejšího ročního ob-
dobí. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat:
sloni, žirafy, gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. V tropické
hale Yucatan je ovšem léto po celý rok. Spatřit v ní můžete stromo-
vé mravenečníky, drápkaté opičky, krokodýly či nejrůznější druhy ji-
hoamerických ptáků. Velkým oživením jsou mláďata nejmenších pri-
mátů světa, kosmanů zakrslých. 

Od května opět probíhají u vybraných expozic oblíbená komentovaná kr-
mení, která se řídí dle daného časového harmonogramu. Těšit se na ně
můžete každý květnový víkend a také o státních svátcích.

Zlínská zoologická zahrada i zámek Lešná jsou otevřeny i během
květnových svátků. Ke vstupu do zoo lze využít hlavní i sezonní po-
kladny. 

Otevírací doba zoo (duben - září):
areál zoo: 8.30 - 18.00
pokladna: 8.30 - 17.30

Otevírací doba zámku Lešná (květen):
všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 16.00
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 17.00

Vstupné: dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč

KULTURNÍ AKCE:
31. 5. 2008 - "Oslavy 60. výročí založení ZOO Zlín" 
V rámci oslav proběhne slavnostní otevření nové expozice pro plameňá-
ky a vyhlášení jubilejního 13miliontého návštěvníka. 
Podrobnější informace o programu oslav najdete na internetových strán-
kách www.zoozlin.eu

1. 6. 2008 - "Žabí den"
Do probíhající kampaně "Žáby bijí na poplach" se zapojily i školy
Zlínského kraje. V rámci svých školních projektů připravily zábavný
program pro všechny návštěvníky. Těšit se můžete na divadelní vystou-
pení, žabí sbor, pracovní dílny i na nejrůznější soutěže a hry s žabí te-
matikou. V odpoledních hodinách navíc proběhne prezentace školních
teoretických projektů "Obojživelníci v našem okolí" a "Co jsme udělali pro
naše obojživelníky".

3. 6. 2008 - "Setkání s hosty Mezinárodního filmového festivalu"
V úterý 3. června zavítá do zlínské zoo Mezinárodní filmový festival.

ZOO ZLÍN

BAŤŮV MRAKODRAP

NADACE T. BATI Chráněné pracoviště Charity Zlín, Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín 
Tel.: 577 240 036, mobil: 737 504 258 

e-mail: chp.zlin@charita.cz

KAVÁRNA * CUKRÁRNA * GALERIE * DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
Do 4. 5. trvá výstava výtvarných prací Zuzany Mustafiové

Pondělí 5. 5. v 17 hodin zahájení prodejní výstavy JUBILANTI
Valašského názoru 2008, na níž se představí výtvarníci spolku JUDr.
Bohuslav Kutěj, Jaromír Polášek a Markéta Kunstová. Výstava potrvá do
4. června 

Pátek 30. 5. v 17.30 hodin "P o e z i i" z pera Vítězslava Nezvala a Karla
Hlaváčka v doprovodu hudby představí zlínští příznivci poezie a hudby,
kteří se scházejí pravidelně vždy poslední pátek v měsíci.

Neděle 1. 6. ve 13 - 17 hodin "Dětský koutek" - ve spolupráci se
Zálesákem Zlín jsou pro děti připraveny soutěže se sladkou odměnou pro
každého! Součástí odpoledne bude slavnostní otevření a křest "hracího
dětského koutku" v prostorách pracoviště.

Prodejna - stálá prodejní expozice dárkových předmětů chráněných dílen
z celé Moravy (svíčky, sklo, keramika, suchá vazba, polštářky a kapsáře,
koberečky...), výtvarných děl autorů L. Dostála, P. J. Lešťanského, V. Ka-
hovcové, výtvarníků sdružení Valašský názor, keramiky J. Macečkové, 
E. Syslové a dalších.

Kavárna - každý měsíc nová výstava, kreativní tvorba, přátelská setkání,
rodinné oslavy, zakázková cukrárenská výroba - drobné cukroví, koláč-
ky a dorty - (příjem objednávek 733 205 593); každé úterý čerstvé 
listové těsto a korpusy na laskonky a rakvičky; každý čtvrtek právě
z trouby vytažené domácí slané tyčinky.

Pondělí - pátek 10 - 20 hodin, sobota a neděle 13 - 18 hodin
O státních svátcích zavřeno 

Podpořte benefiční aukci uměleckých předmětů pro pracoviště na
www.zlin.charita.cz 

KREATIVNÍ TVORBA S DITOU KRÁLOVOU
rezervace a informace na 737 504 258
Středa 7. 5. v 16.00 hod. "Malování na sklo" svícny, sklenice, obaly na
květináče... (do 100 Kč)
Úterý 20. 5. v 16.00 hod. "Twist Art" (cena do 100 Kč)

Změna programu vyhrazena 

DĚTSKÉ CENTRUM BERUŠKA
Ševcovská 3350/8, Zlín, tel.: 739 066 167, www.beruskazlin.cz
10. - 11. 5. dobrodružný indiánský víkend
18. 5. Pyžamové minidisco
24. 5. Keramická dílna pro malé i velké
Dále nabízíme hernu pro děti (rodinné vstupné 50 Kč/2 h), narozenino-
vé párty (pronájem herny v so a ne od 10 do 13 h a od 15 do 19 h), hlí-
dání dětí a letní příměstské tábory pro děti od 4 do 10 let

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, tel.: 731 604 304
Každý čtvrtek I. skupina - děti 5 - 8 let, 15.30 - 17.00 hod.

II. skupina - děti 9 - 12 let, 17.00 - 18.30 hod.

Oslava Svátku matek - děti zpívají a vyrábějí dárky pro maminky 
Římskokatolická farní budova a zahrada, Sadová 149, Zlín 
Neděle 11. 5. 2008 v průběhu celého dopoledne.

Na tvořivé setkání pro děti, mládež a dospěláky se přihlaste předem na
e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, tel.: 577 437 649. Materiál je zajiš-
těn.

Výroba šperků - pátek 9. 5. 15.30 - 17.30 hod. - výroba šperků z korál-
ků, drátků a sklíček pomocí různých technik a materiálů.

Malování na hedvábí - pátek 23. 5. 15.30 - 17.30 hod. - malování a ba-
tikování šál, šátků, polštářků, kravat, obrázků a přáníček.

MONTESSORI PEDAGOGIKA 
Centrum přirozeného vzdělávání Montessori Zlín, Nad Ovčírnou 344 
PO, ÚT: 8 - 12 hod. rodiče s dětmi; ÚT: 15.30 - 17.30 hod. předškoláci;
ST, ČT: 8 - 12 hod. školka 
Montessori vychovává k respektu k lidem, k naší planetě, k toleranci
a k lásce.

Kontakt: Mgr. Zuzana Strachoňová-Hönigová, tel.: 777 007 719, 
info@montessori-zlin.cz 

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 akti-
vity, poradenství, pomoc s přípravou do školy.

POZOR! Zavírací dny: čtvrtek 1. 5. (státní svátek), pondělí 5. 5. (první
pondělí v měsíci), čtvrtek 8. 5., (státní svátek), pátek 23. 5. (Bambiriáda)

UNIE KOMPAS

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

CHARITA ZLÍN
BAMBIRIÁDA - 23. - 24. 5. se s námi můžete setkat v našich stáncích
na Bambiriádě. 

T KLUB, STŘEDISKO PRO DĚTI 9 - 12 LET
POD STRÁNĚMI 2505, 760 01 ZLÍN 

kontaktní osoba: Bc. Martina Petrášová, 
tel.: 577 011 947, e-mail: tklub@unko.cz

Horolezecká stěna, šipky, stolní tenis, deskové hry, keramika, vaření
a další. 
Otevírací doba: PO: 15.00 - 19.00, ÚT - PÁ: 14.00 - 19.00 hod.

Klubové večery:
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
15. 5. Animace kreslených filmů
22. 5. Filmový večer
29. 5. Drátkování

T KLUB DOMA, STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ 13 - 18 LET
DIVADELNÍ 6, 760 01 ZLÍN

kontaktní osoba: Jitka Masařová, 
tel.: 577 018 876, 739 309 419, e-mail: doma@unko.cz

Kulečník, šipky, break dance, hudební dílna (bicí, klávesy, kytara, dige-
ridoo), deskové hry a další. 
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek: 15.00 - 20.30, pátek: 14.00 - 18.00 hod. 

Klubové večery: 
Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. 
15. 5. Povolání: Animátor kreslených filmů
22. 5. Šikovné ruce
29. 5. Téma: Prostituce a promiskuita

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, zneužívá-
ní, úzkostnost apod.), individuální i skupinová práce s dětmi
s ADHD. 

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, každý 1. a 3. pátek v měsíci.

2. 5. Ohlasy účastnic na zahajovací seminář terapie smíření - NEST.
Vzájemné sdílení s těmi, kteří neměli možnost se semináře 
zúčastnit. Jak dál - hledání cesty k uzdravení, možnosti, násled-
ná terapie...? 

16. 5. Horizont - centrum sociálních služeb - kde přijímají člověka
i s duševním onemocněním typu psychózy, jak pomoci známým,
příbuzným žít lépe, lépe si porozumět? Co může Horizont nabíd-
nout nemocným a jejich příbuzným - hostem klubu bude 
Ladislava Cyroňová, sociální pracovnice Horizontu

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, 
603 213 838 nebo objednat na e-mail: poradnaprozeny@quick.cz.
Konzultační hodiny jsou každý 2. čtvrtek v měsíci, dle dohody. Vzhledem
k tomu, že 2. čtvrtek je tentokrát státní svátek, zájemcům můžeme do-
hodnout jiný květnový termín.

PŘEDNÁŠKA 
Organizace DIA zve 21. 5. na přednášku MUDr. Lubomíra Švestky
Komplikace u nemocných cukrovkou. Kinosál Centroprojektu Zlín
v 15.30 hodin. 

VÝTVARNÉ KURZY
VĚRA MACHALÍNKOVÁ • TELEFON 728 989 184 
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO - PRŮMYSLOVÁ
KATEDRA DESIGNU VE ZLÍNĚ, ul. Zahradnická, III. etáž, uč. 314

ZÁPIS DO VÝTVARNÝCH KURZŮ 
NA PRÁZDNINOVÉ OBDOBÍ a ŠKOLNÍ ROK 2008/09 
bude probíhat ve dnech 21. a 28. května (vždy středa) od 14.30 do 
18 hod. v prostorách VŠUP - III. etáž

NABÍDKA KURZŮ - PRÁZDNINY: 
KRESBA PODLE MODELU (FIGURA, HLAVA, ZÁTIŠÍ)
V TERMÍNECH 7. - 12. 7. a 25. - 30. 8. od 16.30 do 19.30 hod.
Vyučuje René Hábl, ak. malíř. Cena: 1100 Kč, jednotlivá lekce: 200 Kč

MALÍŘSKÉ TECHNIKY - INTENZIVNÍ KURZ DENNĚ
od 16.30 do 19.30 hod.
V termínech: 7. - 12. 7. a 25. - 30. 8. 2008 - olej, tempera, akvarel
Vyučuje René Hábl, ak. malíř. 
Cena oba termíny 2700 Kč (36 hod.), 1 termín 1500 Kč (18 hod.)
V kurzovném je zahrnut materiál a pomůcky

Nabídka výtvarných kurzů na školní rok 2008/09
Výtvarné kurzy pro děti (5 - 16 let) - po, st, pá
Večerní kresba podle modelu pro studenty i veřejnost - model figura - vy-
učuje René Hábl, akademický malíř - pá
Kresba a modelování pro studenty i veřejnost - příprava na talentové
zkoušky - st 

KURZY

ZDRAVÍ

PORADNA

Kvě ten  v  ku l tu ře
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Malířské techniky pro začátečníky - tempera, olej, akvarel - výuka probí-
há ve více termínech - materiál a podklady v ceně kurzovného.
Knihařský kurz pro začátečníky - čt
Při úhradě kurzovného na školní rok sleva 5 % 

Informace na tel.: 728 989 184 

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

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

Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod. 

6. 5. výroba stromečků štěstí 
13. 5. keramika 
20. 5. malování na sklo
27. 5. věnce hojnosti

Slunečnice uzavřena - 1., 2., 8., 9. květen

24. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
Kynologická organizace chovatelů psů společenských plemen ve
Zlíně pořádá dne 17. května ve Sportovní hale Novesta Zlín Krajskou
výstavu psů.
Výstavy se zúčastní psi malých, velkých i středních plemen spole-
čenských, ovčáckých, pasteveckých, chrtů a národních plemen FCI.
Tradičně je i tato výstava spojená s výstavami vyššího významu, ja-
ko je Speciální výstava Klubu chovatelů teriérů a Klubová výstava
Klubu chovatelů polských ovčáků nížinných a podhalaňských ov-
čáků.
Výstava začíná v 9.15 hod. posuzováním v kruzích, které by mělo
končit v 13.30 hod., a od 14.00 hod. budou probíhat pro diváky sou-
těže o nejkrásnější pár, veterána, dítě a pes. Závěrem budou vyhod-
noceni nejkrásnější fena a pes výstavy a z nich vybrán Vítěz Zlína
2008 a vyhlášen Pes sympatie diváka, kterého si vyberou návštěvní-
ci anketními lístky v průběhu výstavy. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM SAMARI ZVE 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
Ve dnech 12.- 23. května se uskuteční v expozici 21. budovy výsta-
va fotografií s názvem "Ukrajina očima dobrovolníků". Uvidíte, co
mladí lidé na Ukrajině za poslední tři roky již udělali, na co se o těch-
to prázdninách chystají a jak se na současné Ukrajině žije. V pon-
dělí 12. května jste od 19.00 hod. zváni na slavnostní vernisáž. 

RECESNÍ POCHOD 
Recesní pochod s názvem Baťův dřevák se uskuteční v neděli 
25. května. Start je v 8.00 hodin u pramene Dřevnice pod Trojákem.
Cílem je terasa zlínského mrakodrapu. Trasy v baťovských délkách
9, 19 a 29 kilometrů budou zpestřeny netradičními soutěžemi.
Startovné ve výši 1 Kč/km poslouží znevýhodněným dětem. 
Informace o výstavě fotografií a o recesním pochodu podá František
Tomanec, tel.: 737 754 656.

ŠERMÍŘSKÝ FESTIVAL ZKŘÍŽENÉ MEČE
V sobotu 10. května od 10 hodin se ve Zlíně-Malenovicích uskuteč-
ní již pošesté festival skupin historického šermu z Moravy, Čech
i Slovenska.
Mezi vystoupeními je připravena zábava pro děti. Večer čeká diváky
představení s ohněm a tancem. Festival se koná v areálu firmy VLW
Zlín-Malenovice v bývalém statku malenovického podhradí.

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TALENTŮ 
Dne 7. 5. pořádá Charlesbfit 4. ročník soutěžní přehlídky talentů
Ukaž, co umíš, motto: Zapoj se i ty a ukaž něco nevídaného! Třeba
jako velbloud uchem jehly... Začátek v 16.30 hod. v Masters of Rock
Cafe Zlín. 
Kontakt: ww.charlesbfit.com.

OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE ČERVENÉHO KŘÍŽE
Dne 7. 5. od 9 do 12 hod. změří děti ze zlínských škol své znalosti
poskytování první pomoci v soutěži Hlídek mladých zdravotníků
(prostory městského parku Svobody).
Od 13 do 16 hod. budou na náměstí Míru dobrovolníci ČČK prová-
dět měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Předvedou také
ukázky správného poskytování první pomoci, správně vybavené lé-
kárničky i autolékárničky. 
Budou připraveny také soutěže pro děti.

FILMOVÁ KLAPKA 2008 
ZŠ Komenského I, Havlíčkovo nábř. (4. ZŠ Zálešná), pořádá výstavu
výtvarných prací žáků zaslaných do 7. ročníku soutěže "Okno do
světa" s podtitulem "Filmová klapka 2008". Zájemci mohou zhléd-
nout výtvarné práce žáků v pavilonu školy denně od 8.00 do 15.30
hod. do 30. května 2008. 

DEN PRO RODINU 
Centrum pro rodinu Zlín, o.s., zve malé i velké na DEN PRO RODI-
NU v neděli 18. května od 14.00 hodin na náměstí Míru ve Zlíně.
Program: kouzelníci Duo Fernando, hudba-BPT, rodinné soutěže,
tvořivé dílny, ukázka práce Integrovaného záchranného systému,
atrakce pro děti 

PRAVÁ ZLÍNSKÁ POUŤ 
Pouť se uskuteční u příležitosti svátku patronů sv. Filipa a Jakuba. 
Sobota 3. 5. 16 hod. při mši svaté svěcení nových zvonů biskupem
J. Hrdličkou v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

POZVÁNKY

SLUNEČNICE

Neděle 4. 5. od 13 hod. prohlídka kostela a věže (s výkladem), pro-
hlídka nových zvonů, historický šerm, program pro děti, stánky.
Srdečně zveme.www.farnostzlin.cz

KONCERT SKUPINY FLERET 
Koncert skupiny Fleret se uskuteční ve středu 14. 5. v 19 hodin
v aule UTB ve Zlíně.
Vstupenky v prodeji v prodejnách Infoservisu - podchod, ul. Vodní,
ul. Kvítková, Otrokovice. Nebo je možnost objednání na e-mailu:
zlin@mammahelp.cz u Kateřiny Vondráčkové. 
Cena vstupenky 200 Kč.

PETR BRANDEJS BAND 
22. 5. ve 20 hodin - Zlín, klub Zelenáčova šopa, recitál.
Další informace na tel.: 777 122 569, www.sweb.cz/brandejs

STUDIUM MALBY, GRAFIKY, SOCHAŘSTVÍ A HERECTVÍ 
Zájemci o studium malby, grafiky, sochařství a herectví se ještě mo-
hou přihlásit na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění, ul.
Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Kontakt: tel.: 577 143 580.

PŘEDNÁŠKA O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Dne 29. 5. od 17.30 hod. se koná přednáška - Ing. Mir. Hrabica:
Odevzdávám se Ti - májové povídání o partnerských vztazích 
a zdraví.
Kontakt: Kinosál PSG, Zarámí 4077 (vedle ČS),

www.hrabica.unas.cz

ANGELICA STUDIO
Út 6. 5. Jiřinka Polepilová - Řešení zdravotního stavu. Výklad karet.
Po 12. 5. Karel Břečka - Odstraňování duševních a fyzických pro-
blémů metodou návratu do minulých životů.
Út 20. 5. Dalibor Anderle - Diagnostika zdravotního stavu na pří-
stroji 
Čt 22. 5. Karel Reidl - odstraňování duševních, fyzických a partner-
ských problémů pomocí vaší karmy. Detoxikační programy.
NOVINKA: Léčivá meditace- přednáší Jiřinka Polepilová "Poznej sám
sebe". Koná se ve středu 28. 5. v 17 hod. Místo konání: Angelica stu-
dio - účast nahlásit předem.
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

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Psychologické poradenství s možností astrologické konzultace (děti,
partnerství, osobní rozvoj) u Doc. PhDr. Pavla Hlavinky, PhD.,
z Univerzity Palackého v Olomouci.
Kontakt: I. internát nad Obch. akademií ve Zlíně, tel.: 775 111 051.

VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
Dům kultury Zlín, 6. - 8. 6. od 9 do 17 hodin 

PŘEDNÁŠKA TIBETSKÉ MÍSY 
Klub Vědomí srdce zve na přednášku Jany Remerové Tibetské mísy.
Přednáška s názornou ukázkou se uskuteční v pátek 16. května 
v 18 hodin v Ezoterické klubovně Zlín, tř. T. Bati 3772.
Vstupné 80 Kč

GASTRONOMIE V MRAKODRAPU 
Rozšířený provoz upravené kavárny v 16. etáži a restaurace ve 
3. etáži Baťova mrakodrapu nově zajišťují studenti Střední odborné
školy Otrokovice. Obě gastronomická zařízení, která kraj nově vyba-
vil, jsou nyní k dispozici široké veřejnosti sedm dní v týdnu do ve-
černích hodin. 

KLUB SKALKAŘŮ
Klub skalkařů Zlín pořádá ve dnech 16. - 18. května výstavu skal-
niček, bonsají a okrasných dřevin. Výstava se koná v DK ve Zlíně. 

LÉČITELKA KATEŘINA TREIBEROVÁ POMŮŽE 
Odstraní různé zdravotní problémy, fyzické i psychické, akutní nebo
chronické. Léčí skutečnou příčinu bolesti a nemoci. Řeší všechny ne-
moci. Zasvěcuje kdykoliv, individuálně do Reiki, I. až III. st. (certifi-
kát a učební materiály). Kontakt: tel. 776 356 092

NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 22. 5. v 17.00 hod. v kinosále Centroprojektu ve-
řejnou přednášku Hlas ducha, řeč těla. Přednáší Petr Soldán

FESTIVAL MEDITACE 
Festival meditace proběhne 12. - 16. 5. na Univerzitě T. Bati, fakul-
ta technologická (vedle Domu kultury). Začátek je vždy od 19 hod.,
pouze středa v 17 hod. Vstup volný 

PORADNA ROZVOJE OSOBNOSTI 
ONE BRAIN kineziologie - terapeut/international consultant facilitá-
tor Veškeré problémy a stres v dětství, rodina, škola, práce. REIKI,
KUNDALINI-REIKI mistr/učitel (zasvěcení 1.-3. st., meditační setká-
ní), SRT, další terapie dle potřeby: tachiony, tibetská mísa, zvonek
a další. 
Kontakt: 
B. Stachowičová, tel.: 731 140 848, ONEBRAIN.info.BS@centrum.cz

BESEDA 
Společnost Život a zdraví zve v rámci "Setkání se zajímavými osob-
nostmi" na besedu: VĚŘÍM BYLINKÁM...
Zkušenosti z přírodní léčby shromážděné po generace představí pan
Radomír Wojnar v sobotu 31. 5. v 16.00 hod. v sále modlitebny
CASD, Tyršova 1108, Malenovice. Vstupné dobrovolné

O ČEM VŠEM JE BIBLE
Setkání je v termínech 14. a 28. 5. vždy v 17.30 hod. ve společenské
místnosti na Drofě ve Zlíně. 

EZOTERICKÝ VÍKEND 
Ezoterický víkend v Lukově u Zlína 
Začátek v pátek 16. 5. 2008 ve 20.00 hod. 
Konec: neděle 18. 5. 2008 ve 12.00 hod. 
Osho meditace pohybem, hudbou a tancem a sobotní systemické
vztahové konstelace. Nocleh zajištěn, ceny lidové.
Kontakt: www.alenia.cz, tel. 739 233 103

RŮZNÉ

90 let Kirchnerová Miloslava 
Nešpor Karel 
Ocelková Marie 
Knedla František 
Andělová Anděla 
Lednická Vlasta 
Landsfeldová Marie 

91 let Bolf Vladislav 
Vlčková Justina 
Malota Karel 
Poláková Vlasta 
Závěšický Ladislav 
Eichlerová Libuše 
Rathauzský Alfred 
Vykoukalová Eva 

92 let Přikryl Stanislav 
Dubčák František 
Zajícová Františka 

93 let Mikelová Johana 
Maříková Štefana 
Hrbáčková Marie 
Bobalová Ludmila 

94 let Hyánková Františka 
Netušilová Jarmila 

95 let Vopěnková Blažena 
96 let Krčmářová Ludmila 
97 let Dostálková Marie 

Michalíková Ludmila 
Michálková Marie 

98 let Hoffmannová Milada 

1. března
Oskar Ostrožík, Gabriela Kašparová (Zlín, Zlín)
Petr Říman, Jitka Abšnajdrová (Zlín, Zlín)
Roman Kurtin, Lenka Mrňková (Zlín, Zlín)

15. března
Petr Zetík, Alena Krčmářová (Zlín, Zlín)
Radovan Skoumal, Renáta Hladišová (Zlín, Dobrkovice)
Otakar Rop, Jitka Jelečková (Zlín, Zlín)
Miroslav Tulej, Zuzana Facunová (Zlín, Slovenská republika)

22. března
David Ehrenberger, Michaela Krátká (Zlín, Zlín)
Aleš Buňka, Kateřina Jaroňková (Zlín, Vizovice)

29. března
Petr Novák, Lenka Nováková (Nedašov, Zlín)
Pavel Rajnoch, Miluše Gajdošíková (Zlín, Zlín)
David Zedník, Stanislava Ježová (Zlín, Zlín)
Petr Koubek, Dana Sidorová (Zlín, Veĺké Držkovce)
Ladislav Vaculík, Romana Klimková (Zlín, Zlín)
Tomáš Gregůrek, Marcela Vařeková (Zlín, Zlín)

7. 3. 2008
Kristián Treter, nar. 13. 12. 2007, Vodní
Barbora Šlemendová, nar. 20. 12. 2007, Česká
Rozálie Novotná, nar. 14. 12. 2007, Školní
Jakub Bublík, nar. 12. 12. 2007, Podlesí
Matěj Čaloun, nar. 18. 12. 2007, Nad Březinkou
Jan Škubal, nar. 13. 12. 2007, Benešovo nábřeží
Adéla Urbanová, nar. 17. 12. 2007, Luční
Aneta Curzydlová, nar. 17. 12. 2007, Do Humen, Štípa
Matěj a Ondřej Jaškovi, nar. 18. 12. 2007, U Trojáku
Jiří Martinek, nar. 14. 12. 2007, K. Světlé, Prštné
Matěj Miška, nar. 19. 12. 2007, Mlýnská, Malenovice
Tereza Fleischmannová, nar. 13. 12. 2007, 1. máje, Malenovice
Jiří Lokajíček, nar. 14. 12. 2007, Výpusta, Želechovice nad Dřev.
Jindřich Slavík, nar. 17. 12. 2007, Přílucká

14. 3. 2008
Tereza Knotová, nar. 29. 12. 2007, Luční 
Dominik Zapletal, nar. 13. 12. 2007, Benešovo nábřeží
Juliána Sladkowská, nar. 20. 12. 2007, Santražiny
Henriette Johanka Graham, nar. 27. 11. 2007, Benešovo nábřeží
Jakub Truneček, nar. 20. 12. 2007, Obeciny
Žaneta Hráčková, nar. 17. 12. 2007, Na Kopci
Jaroslav Honner, nar. 14. 11. 2007, A. Randýskové
Miloš Novotný, nar. 16. 11. 2007, A. Randýskové
Elena Rota, nar. 23. 12. 2007, Padělky
Zuzana Žáková, nar. 24. 12. 2007, Padělky
Dominik Droběna, nar. 22. 12. 2007, Dřevnická
Kristýna Kotasová, nar. 1. 1. 2008, Zlínská, Kostelec
Štěpán Hladiš, nar. 22. 12. 2007, Dolní konec, Velíková
Václav Plšek, nar. 2. 1. 2008, Květná, Kostelec
Jan Valášek, nar. 24. 12. 2007, tř. T. Bati
Vít Kundrata, nar. 27. 12. 2007, Budovatelská

28. 3. 2008
Tereza Tichá, nar. 5. 1. 2008, Zálešná 
Michal Sedláček, nar. 9. 1. 2008, Vršava
Amálie Lhotková, nar. 4. 12. 2007, Zborovská
Elena Horňáková, nar. 11. 1. 2008, 2. května
Jiří Mikel, nar. 4. 1. 2008, Vršava
Jolana Zemanová, nar. 20. 12. 2007, tř. T. Bati
Prokop Schubert, nar. 28. 12. 2007, Husova, Malenovice
Natálie Ludvová, nar. 9. 1. 2008, M. Alše, Prštné
Michaela Keřtová, nar. 10. 1. 2008, Obeciny
Dominik Topič, nar. 28. 12. 2007, Obeciny
Marek Březík, nar. 3. 1. 2008, Klečůvka
Helena Andelová, nar. 10. 1. 2008, Lešenská, Kostelec
Lukáš Pavelák, nar. 7. 1. 2008, Klabalská
Karolína Balajková, nar. 14. 1. 2008, Středová
Karolína Součková, nar. 14. 1. 2008, Řadovka, Štípa
Tara Déví Nahálková, nar. 23. 12. 2007, Jabloňová, Kostelec

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

SŇATKY - BŘEZEN 2008

JUBILANTI – KVĚTEN 2008
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Do slavnostního zahájení 48. ročníku Film Festivalu Zlín
zbývá právě měsíc. Přestože většina doprovodných akcí na
svůj začátek teprve čeká, už teď máte možnost přijít na-
vštívit alespoň malou ochutnávku z toho, co se nejen ve
Zlíně od 1. do 8. června 2008 uskuteční.

Od čtvrtku 1. května stojí ve stanici Zlín-střed pohádkový
Kinematovlak. Tradiční doprovodná akce FF Zlín, která odstar-
tovala 1. dubna v Hradci Králové. Kinematovlak plný pohádek
pro školy i pro veřejnost se na své pouti zastaví v 21 městech
České republiky a letos poprvé překročí hranice a vyjede i na
Slovensko. Podrobný program Kinematovlaku najdete na
www.zlinfest.cz.

Ve stejný den, jako pohádkový vlak pro děti, byla zahájena
i výstava filmových klapek, která je součástí projektu MINISA-
LON - Filmové klapky. Tradiční akce probíhá letos již po jede-
nácté a od 15. května v Galerii pod Radnicí, Bartošova 12, Zlín.
Letos výstava představí 125 exponátů ztvárněných předními
českými umělci a výtvarníky. Veřejná aukce vystavovaných kla-
pek se uskuteční v pátek 6. 6. 2008 od 14.00 hodin v aule
Univerzity Tomáše Bati, Mostní ulice, Zlín.

48. ročník Film Festivalu Zlín se rozrůstá v čase i prostoru
a pro letošní ročník je připravena opravdu pestrá nabídka do-
provodných akcí. Kromě již tradičních, jako například Sázení
festivalového stromu, Festivalové čtení, Dnes s Českou televizí
nebo Autokino, je letos připraveno i několik novinek. Z nich by-
chom vás chtěli pozvat například na Den plný kouzel s Harry
Potterem - zábavný den plný kouzel a soutěží nebo další festiva-
lovou premiéru Filmový karneval s Jahodovou párty Rádia Zlín,
kterým bude v neděli 1. června 2008 festival zahájen. Milovníci
fantasy mohou navštívit seminář Britská literární fantazie. Při
této příležitosti bude promítnut první díl Pána Prstenů - spole-
čenstvo prstenů. O stylu fantasy budou moci návštěvníci disku-
tovat například s český spisovatelem a příznivcem fantasy a sci-
fi Danielem Storchem. A protože je Zlín městem studentů,
v letošním filmovém programu je přichystán program i pro ně.
Nová filmová sekce se jmenuje Noční Horizonty a představí
snímky tematicky zaměřené na problémy mladých lidí a vyhýbat
se nebude ani závažným až provokujícím tématům. Tato sekce
kvůli svému obsahu bude promítána až po desáté hodině večer-
ní. Další novinkou je například sekce Anime - populární japon-
ské animované snímky v charakteristickém stylu zvaném
Manga. Dominantou celého festivalu budou však Dny britské ki-
nematografie, které představí to nejreprezentativnější a nejzají-
mavější, co historie britského filmu pro děti a mládež nabídla.

Úplný filmový program a program doprovodných akcí festiva-
lu bude k dispozici na www.zlinfest.cz.

Již po šesté se letos reklamní agentury a zadavatelé reklam
utkají se svými příspěvky v mezinárodní soutěži reklamy zamě-
řené na děti a mládež Duhová kulička, která je součástí dopro-
vodného programu Festivalu filmů pro děti a mládež - Zlín 2008. 

O úspěchu či neúspěchu soutěžních prací rozhodují dvě poro-
ty. Tou první je mezinárodní porota, složená z odborníků na re-
klamu, marketing a média, a jejím předsedou je pan Jiří Mikeš,
duchovní otec projektu. Verdikt odborné poroty doplní rozhod-
nutí dětské poroty, složené z dětí zlínských základních škol.
Garantem této poroty je paní doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD.,
předsedkyně České marketingové společnosti a uznávaná od-
bornice v oblasti nejen dětské reklamy. 

V předchozích pěti ročnících se jako hlavní cena udělovala
plastika z dílny akademického sochaře Radima Hankeho. Toto
ocenění uděluje odborná porota. Letos poprvé bude své ocenění
udělovat také porota dětská. 

Nová cena vznikla ve spolupráci se zlínským integrovaným
centrem Slunečnice. Její podobu navrhl pracovní tým vedoucích
pracovníků o.s. IZAP, který je provozovatelem centra. Cena je vy-
robena v kombinaci dvou materiálů - keramická hlína a sklo.

Cenu vyrobili lidé s mentálním znevýhodněním, Jan Procház-
ka, Jan Zajíček a Jana Dědková pod vedením paní Aleny
Korytové, vedoucí keramické dílny, a keramičky Dany Vavruš-
kové. 

Autorkou skleněných duhových kuliček je studentka prosto-
rového designu z Fakulty multimediálních komunikací UTB 
ve Zlíně, Veronika Kopecká. Kuličky jsou vyrobeny z hutního 
váleného skla, barvené barevnou skleněnou drtí, broušené a leš-
těné.

Součástí projektu je odborná konference věnovaná tématu
Dítě a reklama a slavnostní vyhlášení cen v rámci Večera s re-
klamou. 

Duhová kulička proběhne ve dnech 5. a 6. června 2008. 
Aktuální informace na www.duhovakulicka.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Duhová kulička má novou cenu

Televize Noe - televize dobrých zpráv
Nekomerční a nezisková televize Noe, která po Praze a Brně nyní

otevřela své studio i ve Zlíně, vysílá již dva roky. Provoz TV Noe, jíž
od počátku vede Mgr. Leoš Ryška, SDB, je hrazen z darů diváků
a příspěvků členů klubu přátel prostřednictvím Nadačního fondu
Telepace. 

Televize Noe vysílá primárně ze satelitu Astra 3A (stejně jako 
ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 a Prima) a dále prostřednictvím řady ka-
belových operátorů v České, ale i Slovenské republice, v pozemním
digitálním vysílání v Praze a středních Čechách, prostřednictvím
IPTV a internetu. 

Noe se profiluje jako televize pro celou rodinu; její vysílání staví
na stálých hodnotách a na morálce a svými pořady nabízí divákům
duchovní hloubku a zdravý životní styl. Program televize je zveřej-
ňován na internetových stránkách www.tvnoe.cz a na Teletextu TV
NOE, v Katolickém týdeníku, v týdeníku Světlo a v Naší rodině. 

Kontaktní adresa zlínského studia je: studio TV NOE, Divadel-
ní 6, 760 01 Zlín, e-mail: zlin@tvnoe.cz. Bc. Zdeněk Sigmund
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V průběhu měsíce dubna pokračovala
příprava pilotního sběru bioodpadů na

Podvesné. Každou sobotu bylo upro-
střed ulice v městské části Podvesná
přistaveno vozidlo Tech-
nických služeb Zlín,
s.r.o., s nádobami na
sběr bioodpadu. Rozvoz
nádob probíhal podle
stanoveného harmono-
gramu, o kterém byli
obyvatelé Podvesné infor-
mováni letáčky.

Každá domácnost na
Podvesné dostala zdar-
ma sadu nádob: jednu
nádobu velikosti 140 lit-
rů nebo 240 l a jednu
nádobu "do kuchyně"
o objemu 10 l. Jedná se
o speciální hygienicky
provětrávané nádoby ty-

pu Compostainer. Samotný svoz biood-
padu zahájí Technické služby Zlín,
s.r.o., v květnu. První odvoz proběhne
5. května. Bioodpad se bude odvážet
jednou za dva týdny vždy v pondělí.

Děkujeme všem občanům Pod-
vesné za vstřícnost a ochotu, se kte-
rou si vyzvedávali nádoby na biood-
pad a zapojili se tak do zkušebního
projektu.

Informace o projektu pilotního sběru
bioodpadů z domácností a zahrad:
www.mestozlin.cz, tel.: 577 630 244.

V sobotu dne 10. 5. se uskuteční na
území města Zlína jarní úklid zajišťova-
ný Odborem životního prostředí a země-
dělství Magistrátu města Zlína a Tech-
nickými službami Zlín, s. r. o. Od
občanů města Zlína bude sbírán v rám-
ci úklidové akce velkoobjemový odpad
a odpad ze zahrad.

Ve stanovenou sobotu budou od 9 do
16 hodin v níže uvedených lokalitách
přistaveny velkoobjemové kontejnery
nebo speciální vozidlo Technických slu-
žeb Zlín, s.r.o. 

Úklid není určen pro nebezpečný od-
pad (akumulátory, ledničky, televizory,
zbytky barev a olejů).

SOBOTA 10. 5. 
Vršava - před domem č.p. 243,

Vršava - před domem č.p. 225, Nivy I,
Podvesná VIII, 

Obeciny VII, Bartošova čtvrť - ulice
Zborovská, ulice M. Knesla,

Příluky - Pančava - kaplička, před
restaurací "Přístav", Štákovy Paseky,  

Morýsovy domy - u garáží, ulice
Boněcko I, ulice Prostřední,

Lazy - u Krajské veterinární správy
Zlín 

Magistrát města Zlína společně s Tech-
nickými službami Zlín, s.r.o., žádají obča-
ny, aby odpad ukládali pouze do připra-
vených nádob nebo speciálního vozidla.

SBĚR STARÝCH VOZIDEL 
V sobotu 10. 5. od 9.00 do 12.00 ho-

din mohou majitelé starých vozidel ode-
vzdat svá vyřazená vozidla v areálu
Technických služeb Zlín, s.r.o., v Lou-
kách.

Vozidlo musí mít motor i převodovku. 
Doklady nutné k předání vozidla - au-

to-vraku:
- velký technický průkaz
- občanský průkaz majitele 

Jarní úklid pokračuje PROJEKT PILOTNÍHO SBĚRU BIOODPADŮ
PODVESNÁ – KVĚTEN 2008 

Vážení občané, 
podobný obrázek, jako v ulici Jílová

na Jižních Svazích, se kolemjdoucím
stále častěji naskýtá i u mnoha dalších
stanovišť odpadových nádob ve Zlíně.
Je bezesporu velmi pohodlné vyprázd-
nit byt způsobem, který sice jednorá-
zově odlehčí soukromému prostoru, 
činit to však na úkor prostoru spo-
lečného je přinejmenším bezohledné
a zcela jistě je to krátkozraké. 

Na úklid takovýchto černých sklá-
dek vynaloží Odbor životního prostře-
dí a zemědělství MMZ každoročně
zhruba 500 000 korun z peněz daňo-
vých poplatníků. Město přitom provo-
zuje síť sběrných
dvorů a zájem-
cům umožňuje
zbavit se odpadu
i prostřednic-
tvím mobilních
svozů, které pro-
bíhají vždy v jar-
ních a podzim-
ních měsících. 

V informačním
centru přímo
v budově radnice
je každému ze
zájemců zdarma
k dispozici bro-
žurka "Průvodce
občana odpado-
vým hospodář-

stvím ve Zlíně 2008", v níž jsou uvede-
ny termíny mobilních svozů odpadů,
otevírací doba sběrných dvorů a mno-
hé jiné zprávy, týkající se odpadového
hospodářství města. 

Další informace může kdokoli získat
na stránkách www.mestozlin.cz., ne-
bo prostřednictvím telefonního čísla: 
577 630 244. Je naprosto zbytečné 
vystavovat se postihu zakládáním čer-
ných skládek v případě, kdy existuje
elegantnější a především pro naše zele-
né město vhodnější řešení.

Nedělejme Zlínu, nedělejme sami
sobě, ostudu!

Nepořádek kolem popelnic

ZZLLÍÍNN  PPŘŘIIDDAALL  5500  MMIILLIIOONNŮŮ
NNAA  OOPPRRAAVVYY  KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍ

Dalších 49 milionů korun přidala na
zlepšení stavu zlínských silnic a chod-
níků Rada města Zlína. "S opravami
začneme co nejdříve. Některé rekon-
strukce však dokončíme až v průběhu
příštího roku," řekl radní Zdeněk
Blažek. 

Z celkové částky je 19 milionů určeno
na rekonstrukce silnic a deset milionů
na opravy chodníků. "Dalších dvanáct
milionů chceme použít na drobné opra-
vy silnic," upřesnil Z. Blažek a dodal, že
na vznik nových parkovacích míst je vy-
členěno 3,5 milionu korun, na zastávky
MHD potom dva miliony korun.
"Zbývající tři miliony využijeme na
úpravy semaforů v okolí silnice I/49,"
ukončil výčet Z. Blažek. 

Statutární město Zlín spravuje cca
350 km silnic, cca 250 km chodníků
a přes 100 mostů. "Na všechny opravy
bychom potřebovali téměř 200 milionů
korun," uzavřel Z. Blažek. -mm-
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Děti navrhly
své město snů

V sérii rozhovorů s lidmi, kteří využili in-
vestičních pobídek projektu Energy in
Minds!, pokračujeme rozhovorem s ing.
Leopoldem Bednaříkem. Ten se rozhodl
k instalaci solární (fotovoltaické) elektrárny
na střeše garáže svého rodinného domku na
návsi v Loukách. Díky "strategické poloze"
přímo naproti autobusové zastávky vyvolá-
vají tmavěmodré panely s charakteristic-
kým mřížkováním zájem nejen obyvatel
Louk, ale také řidičů kolem projíždějících
aut a s trochou nadsázky lze říci, že se sta-
ly také jednou z atrakcí nedávné pouti
v Loukách. Plní tak beze zbytku důležitou
úlohu programu CONCERTO, projektu
Energy in Minds!: propagovat obnovitelné
zdroje energie. 

Neobtěžuje Vás zájem kolemjdoucích? 
Pokud si střechu prohlížejí nebo fotografují,

tak vůbec. Pokud zazvoní a chtějí další infor-
mace, mohu jim předat brožuru vydanou
v rámci projektu, kde je vše důležité popsáno
a vysvětleno (pozn.: tuto brožuru lze získat ta-
ké v informačním středisku v přízemí zlínské
radnice). Lidé se samozřejmě ptají především
na zkušenosti, ty jsou ale zatím příliš krátké,
protože systém byl spuštěn až těsně před kon-
cem roku 2007. V každém případě ale mohu
říct, že mě zájem lidí těší a jsem rád, že mohu
pomoci propagovat tento způsob výroby elekt-
řiny i projekt jako takový.

Proč a jak jste se rozhodl pro instalaci so-
lární elektrárny?

To se ptáte vy (směje se Ing. Bednařík)? 
Vám - pracovníkům projektu - děkuji za to, že
jste mě přesvědčili o výhodách takové investi-
ce. A rozhodně toho nelituji. Je velmi příjemný
pocit podívat se na denní graf vyrobené energie
a spočítat si, kolik mi dnes systém vydělal.

Jak probíhala montáž
a jak jste byl spokojen s do-
davatelem systému, firmou
Ekosolaris?

Po technické stránce šlo
o záležitost několika dní.
Oceňuji způsob uchycení pa-
nelů na střeše, který nijak
nepoškozuje střešní krytinu.
O něco složitější byla admi-
nistrativa spojená se zapoje-
ním systému do sítě. Původní
záměr byl prodávat veškerou
vyrobenou energii za zvýhod-
něnou výkupní cenu a vlastní
spotřebu pokrývat nákupem
energie za cenu standardní.

Pak se ale jako výhodnější ukázalo využít
systému tzv. zelených bonusů, kdy ke každé
kilowatthodině spotřebované ať už ve vlastní
rodině nebo dodané do sítě získávám zajímavý
příplatek. První vyplnění faktury firmě E.ON
nebylo jednoduché a vyžádalo si několik telefo-
nů a e-mailů s distributorem. S potřebnými
formalitami mi také hodně pomohl dodavatel
systému. A když už jsem u pochval, chtěl bych
zmínit také ústředí E.ON v Českých Budějo-
vicích. Díky jejich vstřícnosti jsem poznal, že
o výkup elektřiny z alternativních zdrojů mají
opravdu zájem, byť je to možná hlavně z pro-
pagačních důvodů.

Co byste poradil dalším, kteří přemýšlejí
o instalaci solární elektrárny na svém 
domě?

Především si dobře spočítat ekonomickou
návratnost. Výkupní ceny solární elektřiny
jsou sice lákavé (min. 13,46 Kč za kWh, ga-
rantované po dobu 20 let od zapojení systé-
mu do sítě - pozn. redakce), poměrně vysoká
je ale i pořizovací cena systému. Prostá eko-
nomická návratnost se pohybuje někde mezi
11 - 13 lety, což znamená roční výnos kolem
8 %. Je to víc, než nabízejí banky za uložení
peněz a při životnosti systému min. 30 let to
znamená, že se systém zaplatí skoro třikrát.
Tato čísla se ještě zlepšují, pokud je k dispo-
zici také dotace na pořizovací náklady.
Upřímně řečeno, kdybych nemohl využít 
35% dotace z programu CONCERTO, asi
bych váhal mnohem více. Navíc zde byla i na-
děje na dotaci ze Státního fondu životního
prostředí, ta ale minulý týden definitivně
padla. Je to samozřejmě nepříjemné, ale o to
víc jsem rád, že jsem mohl využít alespoň do-
tace z programu CONCERTO.

Děkujeme za rozhovor.

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

JAKÉ TO JE MÍT ELEKTRÁRNU NA STŘEŠE?
S  P O D P O R O U  E U
w w w. c h y t r a e n e r g i e . c z

Ve Zlíně nedávno proběhlo regionál-
ní kolo soutěže Města kolem světa,
kterou uspořádala Moravská vodá-
renská, a. s., spolu se svou mateřskou 
společností Veolia Voda a Veolia
Environnement pro žáky 1. stupně zá-
kladních škol. 

V letošním již pátém ročníku soutěže
měly děti za úkol vytvořit obrázek svého
současného bydliště a návrh svého měs-
ta snů. K oběma obrázkům pak napsaly
krátký příběh. 

V letošním roce byli do poroty pozváni
i pracovníci Magistrátu města Zlína,
Odboru životního prostředí a zeměděl-
ství. Bylo nám potěšením podílet se na
této krásné soutěži, zvlášť když jsme si
mohli kromě jiného číst poutavé příběhy.
Otiskujeme jeden z mnoha, příběh na-
psali žáci 4. třídy Základní školy
Neubuz. Přejeme příjemný zážitek! 

PŘÍBĚH MĚSTA ZLÍNA
Bylo jednou město Zlín. Povzdychlo si

a řeklo: ,,Pořád to není ono, lidi jsou smut-
ní, chci aby tady bylo více hřišť, atrakcí
a zábavy." Památek je tady hodně. Tak
třeba stará radnice, 21 mrakodrap, diva-
dla, zámek, Dům umění, školy, Baťovy
domky a spousta dalších budov, na které
se lidé chodí dívat. Povzdechnutí uslyšel
jeden mladík Pepa. Bylo mu Zlína líto
a navrhl mu: "Město, co kdyby jsi postavi-
lo metro, aby se tady zlepšilo ovzduší
a pomohl i dopravě?" "To je dobrý nápad."
Město bylo hned veselé a napadly ho dal-
ší skvělé návrhy, které by pomohly lidem
a životnímu prostředí. Vymyslelo postavit
aquapark, obchvat kolem města, také pro-
tihlukovou zeď. "A co s tím vzduchem?
Místní občané, poslouchejte, jezděte na bi-
onaftu." Město postavilo plno dopravních
hřišť, nechalo sestrojit autíčka pro děti.
Výzkumník Pepa navrhl: "A co tak aby au-
tíčka jezdila na odpad?" "To je nápad! A to
na všechen odpad, co mně nedá spát", ří-
ká město. Tak Pepa vymyslel plán, a pro-
tože je dobrý chemik, za chvilku jezdila
autíčka jeden den na plasty, druhý na bi-
ologický odpad, třetí den na roztavené
sklo, čtvrtý den na odpadní vody. Město
se radovalo a doufalo, že se mu splní dáv-
ný sen o zdravém městě. A to se taky sta-
lo. Město i jeho obyvatelé byli spokojeni.
Ale objevili se i vandalové. Ale Pepa je chy-
tl za ucho a museli nosit odpad pro autíč-
ka tak dlouho, až je záda bolela. Příště si
už na odhazování dali pozor. Lidé se nau-
čili třídit odpad, recyklovat ho. Továrny
přesunuli na neobydlená místa, kde niko-
mu neškodily. Postavili k nim čističky
vzduchu i vody. Město Zlín se jen usmíva-
lo a přemýšlelo, jakou odměnu dá Pepovi
za tak dobrý nápad. "Ale já mám radost,
že ty nejsi smutné město, ale veselé a spo-
kojené," říká chemik Pepa. A šel si zahrát
na nové hřiště fotbal.

Pokud máte zájem vědět víc o ekolo-
gické výchově ve městě Zlíně, navštiv-
te naše webové stránky www.mestoz-
lin.cz, odkaz - životní prostředí - EVVO
nebo volejte na telefon 577 630 199.

EEKKOOLLOOGGIICCKKÁÁ  VVÝÝCCHHOOVVAA
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ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK

Trojtřídní mateřská škola na sídlišti Kúty byla
otevřena v roce 1979, a od té doby je průběžně
modernizována. V současné době je v přízemí bu-
dovy třída nejmladších tří až čtyřletých dětí, v prv-
ním patře jsou umístěny dvě smíšené třídy čtyř až
šestiletých dětí. Součástí mateřské školy, jejíž
provozní doba je od 6.00 do 16.00 hodin, je i škol-
ní jídelna či zahrada. 

Děti mají k dispozici rovněž hrací koutky, které
je motivují například pro hudební činnosti, pro
výtvarné a pracovní činnosti, pro námětové hry,
pro hru s písmeny, číslicemi a knihami. V každé
třídě je umístěn klavír, takže hudba provází děti
během celého dne. Pohybové aktivity dětí ve tří-
dách jsou podporovány skákacími a rehabilitační-
mi míči, provazovými žebřinami, trampolínou
a koloběžkami. Ve třídách starších dětí jsou umís-
těny počítače. 

Výchova a vzdělávání dětí jsou realizovány pod-
le vzdělávacího programu s názvem "Hrajeme si,
objevujeme a poznáváme svět". Dětem jsou nabí-
zeny činnosti spontánní i řízené: pohybové, hu-
dební, výtvarné, pracovní, dramatické, poznávací.
Činnosti jsou vzájemně provázané, vyvážené a od-
povídají možnostem dětí, které jsou vedeny k sa-
mostatnosti i schopnosti práce ve skupině. 

Pro děti a rodiče jsou pořádány různé akce, ob-
líbené jsou vánoční a velikonoční dílny, vystoupe-
ní pro maminky "Mámě pro radost" či propagace
zdravého stravování formou ochutnávky pokrmů
a nápojů. Děti mají možnost zúčastnit se napří-
klad předplaveckého kurzu, masopustního karne-
valu, výletu do ZOO Lešná, ukázky výcviku psů
a mnoha dalších akcí. 

MŠ spolupracuje se 4. a 5. ZŠ, děti se ještě před
zápisem do ZŠ aktivně zúčastní vyučování v 1. tří-
dě, prohlédnou si školní družinu, jídelnu, těloc-
vičnu. Pro rodiče nově přijatých dětí MŠ připravu-
je "Den otevřených dveří". Při adaptačních
potížích dětí mají rodiče možnost zpočátku být ve
třídě se svým dítětem a pomáhat mu začlenit se
do kolektivu. 

Hlavním záměrem MŠ je vytvořit pro děti a je-
jich rodiče příjemné prostředí. Prostředí, kde se
rodičům dostane osobního přístupu a pochopení
pro individuální zvláštnosti dítěte. Cílem působe-
ní všech zaměstnanců je spokojené, veselé a vy-
rovnané dítě, které se cítí dobře mezi svými vrs-
tevníky.

Helena Kukulová, ředitelka mateřské školy

Základní škola Zlín, tř. SvobodyMMŠŠ  ZZLLÍÍNN,,  KKÚÚTTYY

Žáci zlínských škol poběží svůj již 
4. závod v letošním ročníku, jako finá-
le, v prostorách náměstí Míru a parku
Svobody. Tuto akci pořádá oddíl orien-
tačního běhu Sportovního klubu Zlín
ve spolupráci se statutárním městem
Zlín. V letošním roce je to již jubilejní
5. ročník. Finále tohoto závodu se po-
dařilo zařadit jako doprovodnou akci
"Bambiriády 2008", ve čtvrtek 22. květ-
na od 14.30 do 17.00 hod., na náměs-
tí Míru. 

Opět se očekává vysoká účast dětí,
v počtu asi 200 reprezentantů zlín-
ských škol a jejich doprovod. 

Startovat se bude tradičně v pěti ka-
tegoriích: 3. - 4. třída dvojice (mohou
být i smíšené), 5. - 6. třída dívky
a chlapci (jednotlivci).

Závodníci na předních místech bu-
dou odměněni, stejně jako kolektivy tří

nejlepších škol za celý letošní ročník
2007 - 2008. 

Oddíl Sportovního klubu v orientač-
ním běhu Zlín má dlouholetou tradici
v tomto relativně mladém, ale zdravém
sportu (v příštím roce se poběží již 60.
ročník Poháru Zlína).Ve zlínské historii
orientačního běhu byla vychována řada
reprezentantů ČSR a ČR. K současné
naší chloubě patří reprezentanti:
Michal Smola, Tomáš Dlabaja, ale i na-
še nejmladší naděje juniorská reprezen-
tantka a mistryně světa v lyžařském
orientačním běhu Hanka Hančíková,
která svůj mistrovský titul obhájila le-
tos již podruhé. 

Lze očekávat, že někdo ze současných
startujících žáků na olympiádě zlín-
ských škol v orientačním běhu je bude
následovat. 

Ing. Alois Láznička, ředitel olympiády 

OLYMPIÁDA ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ • ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNĚ

Co o škole možná nevíte? 
■ Škola byla otevřena v r. 1963, nachází

se uprostřed sídliště v Malenovicích. 
■ Pracuje s moderní koncepcí výuky.

(proškolování učitelů, používání alternativ-
ních způsobů výuky - daltonský plán, pro-
jektová metoda, kooperativní učení, osob-
nostně sociální výchova, e-learning aj).

■ Důraz na rozvoj vyvážené osobnosti,
osobní vztahy mezi učiteli a žáky, zájem
o potřeby každého dítěte. 

■ Poměrně mladý učitelský sbor, plně
kvalifikovaný. Vstřícnost i náročnost.

■ Hledání individuálního přístupu ke
každému jednotlivému žákovi (nejen se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, tam je to
samozřejmost). 

■ Škola se nachází v krásném prostředí
(moderní hřiště, velká zahrada, hodně zele-
ně - možnost vycházek do přírody i v rámci
výuky).

■ Dostupnost školy - skvělá, nejen pro
malenovické děti, ale pro všechny, leží na
trase Zlín - Otrokovice.

■ Tradice (18 let) rozšířené výuky HV.
Všestranné hudební vzdělání už v rámci ZŠ.
Kvalitní 2 dětské pěvecké
sbory, kultivace a harmo-
nizace osobnosti v hu-
debních třídách. Řada
úspěchů v celostátních
soutěžích, přehlídkách,
natáčení CD, soustředění
sborů na horách.
Spolupráce se ZUŠ - zá-
kladní uměleckou školou
- sídlí v jedné budově.

■ Vzdělávání intelekto-
vě nadaných dětí. Více
o projektu - viz DVD na
www stránkách školy. 

■ Výborně vybavené
odborné učebny.

■ 17 zájmových kroužků, lyžařský výcvik,
zážitkové víkendové kurzy kolektivů tříd,
ozdravné pobyty.

■ V jídelně výběr ze dvou jídel, objednáv-
ky internetem, denně možnost školní sva-
činky.

■ Upravený, udržovaný, dětskými prace-
mi vyzdobený interiér, podnětné prostředí.
Relaxační prostory na chodbách.

Co není cílem této školy: 
– biflující se žák,
– dítě vystresované,
– rivalita a agresivita ve třídě,
– učitel jako nepřístupná autorita.

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868,
příspěvková organizace, chce být:

kompaktní moderní škola, se zájmem za-
bývat se i neformálně každým jednotlivým
dítětem. 

Kontakt: Zlín - Malenovice, tř. Svobody, 
tel.: 577 104 411, 
www.zsmalenovice.cz, 
e-mail: zsmalsvob@zlinedu.cz.

·KOLA S ROZ·Í¤EN¯M VYUâOVÁNÍM HUDEBNÍ V¯CHOVY

Letošní třetí ročník festivalu mateřských škol
byl nezapomenutelným zážitkem pro více než tři
tisíce diváků. Tolik zájemců přišlo v průběhu
dvouhodinového programu postupně zhlédnout
vystoupení malých umělců v Městském divadle ve
Zlíně. Svá představení si na Zlínský škrpálek při-
pravilo téměř tři sta dětí z osmnácti školek.

V rámci žánrů jako pohybová cvičení, dramati-
zace, zpěv, tanec a hraní na hudební nástroje by-
la na dubnovém festivalu k vidění pohádka O ve-
liké řepě, děti předvedly představení v angličtině,
taneček Mach a Šebestová, hra co dělají broučci
na jaře, country tanec, či představení jak vypadá
louka ve dne a v noci.

"Žádné oko v sále divadla nezůstalo suché,
všichni byli dojatí vystoupením účinkujících.
Jedno představení bylo lepší než druhé. Rok od
roku je totiž program kvalitnější. Velký dík za to
patří šikovným paním učitelkám, které si s dětmi
vystoupení připravily," shrnula průběh letošní ak-
ce její hlavní organizátorka, ředitelka zlínské MŠ
Stonožka Jana Moučková.

Myšlenka nové kulturní tradice zlínského regi-
onu, která by prezentovala práci mateřských ško-
lek, vzešla z práce Občanského sdružení ředitelů
mateřských škol Zlínského kraje. Záštitu nad fes-
tivalem převzala paní primátorka Irena Ondrová
a mezi hosty nechyběla ani delegace z partnerské-
ho města Trenčín. -pm-
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VVÁÁŽŽEENNÍÍ  NNÁÁVVŠŠTTĚĚVVNNÍÍCCII  AA  PPŘŘÁÁTTEELLÉÉ  ZZLLÍÍNNSSKKÉÉ  ZZOOOO,,
ano, je to tak, ZOO Zlín je tu pro

vás již 60 let. V roce 1948, kdy
Lešná otevřela své brány veřejnosti,
nebyla sice oficiální zoologickou za-
hradou, ale měla již svá exotická
zvířata, první návštěvní řád a další
předpoklady, aby se jí v krátkosti
stala. Budovalo ji velké množství
nadšených lidí v průběhu dvou lid-
ských generací. A přidáme-li gene-
race předchozí, které vytvořily celý
zámecký areál, máme pak my, sou-
časníci, to štěstí, že jsme mohli
v minulém století oslavit 100. výročí
zámku, nedávno 200. výročí od za-

ložení areálu a nyní 60. výročí pro-
vozu zoo. 

Myšlenka vytvoření zoologické za-
hrady byla šťastným řešením pro
tento areál. Zoologické zahrady dnes
všude na světě navštěvuje přes 630
milionů osob ročně a jejich obliba
stále narůstá, neboť zoo dnes před-
stavují významné edukativní a od-
borné chovatelské instituce. A navíc
se ukazuje, že hrají stále větší roli
v rámci rekreace a turistického ru-
chu. Na dokreslení jen několik úda-
jů ze ZOO Zlín. Loňská návštěva
přes 500 tisíc osob znamená, že do
zoo přišlo šestkrát více návštěvníků,
než je počet obyvatel Zlína, a téměř
tolik, kolik obyvatel má celý zlín-
ský kraj. Do dnešního dne prošlo
Zoologickou zahradou Zlín 13 milio-
nů návštěvníků, a to je víc, než je po-
čet obyvatel naší republiky.

Tvář zlínské zoo se změnila pře-
devším v posledních 15 letech.
Moderní zoogeografické pojetí expo-
zic na velkých prostorech, kde zvířa-
ta mají vše potřebné, udržovaný zá-
mecký park a zámek, to je prostředí
zcela ojedinělé zoo i v Evropě, které
dýchá exotikou, vůní dálek a pro
nás Zlíňany jakousi důvěrností, že
je nám zoo dobře známá, ale že i nás
stále překvapuje. Tropický pavilon
Yucatán má svou koncepcí obdobu
jen na několika místech světa. I za
těchto okolností zlínská zoo nespí.
Ve spolupráci s Magistrátem města

Zlína se snažíme připravit pro každý
rok nové moderní expozice zajímavé

nejen pro vás, návštěvníky, ale sa-
mozřejmě odpovídající i vysokým
nárokům na welfare chovaných zví-
řat. 

Když přemýšlím, co přát zlínské
zoo k výročí, tedy zoo, o kterou za-
nedlouho bude pečovat další gene-
race, do dalších let rozvoje, tak bych
jí rád popřál, aby měla stále přízeň
Magistrátu města Zlína, zástupců
politických stran a zlínské veřejnos-
ti a také aby měla schopné pracov-
níky v jejím vedení. Přeji zahradě,
aby kdokoliv v tomto státě, kdo
uslyší jméno ZOO Zlín, nebyl na po-
chybách, že jde o klenot Moravy na-
plňující poslání lidského společen-
ství ve vztahu ke zvířatům.

Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Ivo Klika, ředitel

a zaměstnanci zoo
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DOBROVOLNÍCI UŽ POMÁHAJÍ 
Dobrovolnické centrum Samari (DC) vyslalo "do služby" své

první spolupracovníky. Studentka Univerzity Tomáše Bati
Andrea L. nastoupila do Domova pro seniory v Lukově. Se
svými kamarádkami Martinou a Evou si se starými lidmi po-
vídala, zpívala a dokonce i půl hodiny cvičila v tělocvičně.  

Nabídky dobrovolnické pomoci zaujaly také tři partnerské
dvojice mladých lidí. Zajímají se o práci s postiženými ve zlín-
ském sdružení Handicap(?), o pomoc s dětmi z azylového do-
mu či o službu klientům Charitního domova v Otrokovicích.
DC Samari má již více než 30 spolupracovníků, nejméně jed-
nou tolik jich ještě potřebuje. Můžete se přihlásit i Vy. 

Kontakty: Burešov 4886, 760 01 Zlín, 
dobrovolnici@samari.cz, 
mobil: 777 123 100, tel.: 577 012 084 

DĚTI ČEKAJÍ NA "ADOPCI"
Chlapci Roy Taposi a Hembrom Daud, stejně jako děvčát-

ko Debsarma Sarolipi a dalších asi 30 bengálských školáků
čeká na svého českého sponzora. I tyto děti by vedle 270 
již sponzorovaných rády začaly chodit do školy. Možnost
"adoptovat" dítě v jedné z nejchudších zemí na světě mají jed-
notlivci, ale i pracovní a školní kolektivy. 

V nedávné době se například zlínskému sdružení ozvaly
studentky Zdravotní školy z Kladna, které se zavázaly podpo-
rovat na vzdělání hned dvě děti. 

"V současné době nabízí Samari k "adopci" děti z chudých
venkovských škol. Na karty studentů internátních škol a si-
rotků čekáme. Výše poplatku se podle kategorie školy pohy-
buje v rozmezi od 460 do 800 korun," upřesnila vedoucí pro-
jektu Paprsky naděje pro Bangladéš Bc. Petra Nováková. 

Více na www.samari.cz, samari@samari.cz. 

Samari zve ke službě potřebným

I já chci být samostatný 
Příspěvková organizace Hrádek, domov pro osoby se zdra-

votním postižením, Fryšták, jejímž posláním je zvyšovat kva-
litu života osob se sníženými rozumovými schopnostmi
a podporovat jejich začleňování do společnosti, realizuje
s přispěním strukturálních fondů EU projekt "I já chci být sa-
mostatný". Cílem tohoto projektu je rozšíření nabídek aktivi-
začních činností uživatelů Hrádku za účelem rozvoje jejich
dovedností a návyků. Projekt probíhá od července 2006
a končí v květnu 2008.

"V rámci projektu proběhla odborná školení pracovníků.
Mohli jsme také zakoupit nové pomůcky, které nám umožni-
ly rozšířit nabídku o další terapie, např. bazální stimulaci.
Připravili jsme jednu uživatelku na život v domě na půli ces-
ty a jeden uživatel se učí v chráněné dílně ve Zlíně, jak se
uplatnit na trhu práce. Do projektu je zapojeno 37 našich
uživatelů, kterým terapie přináší spoustu nových možností
k vyjádření sebe sama," uvádí Mgr. Zdeňka Vlčková, ředitel-
ka Hrádku.

Finanční prostředky na realizaci projektu získal Hrádek ze
SROP - Grantového schématu podporujícího sociální integra-
ci ve Zlínském kraji. Partnerem projektu je statutární město
Zlín, které bylo v minulosti úspěšné při realizaci projektů
v oblasti sociální integrace - ze strukturálních fondů čerpalo
finanční prostředky na realizaci projektů "Výchovné působe-
ní v rodinách II." a "Plánování sociálních služeb metodou ko-
munitního plánování".

Partnerství města Zlína v projektu "I já chci být samostat-
ný" podpořila již při jeho přípravě primátorka PhDr. Irena
Ondrová: "Naše město se jako partner projektu podílelo pře-
devším na zpracování žádosti o dotaci, v průběhu realizace
projektu jsme poskytovali dle potřeby metodickou pomoc.
Dále budeme s Hrádkem spolupracovat na zajištění udržitel-
nosti projektu, což je jedna z podmínek úspěšného ukončení
realizace projektu."

Ing. Marie Cepková, 
odbor strategických koncepcí a projektových záměrů

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY
DĚTSKÁ LETNÍ REKREACE 
Od 27. 7. do 2. 8. v RS REVIKA ve Vizovicích (www.revika.cz). 
Program: autogr. hokejistů, skákací hrad, bublinkový bazén, nafu-
kovací horolezecká střena, benátská noc s ohňostrojem, jízda na ko-
ních, karneval, diskotéky, táborová pouť, spoustu her i soutěží
a mnoho dalších překvapení. Cena: 2720 Kč. 
Kontakt: Agentura BODY CLUB, Zálešná IV/2964, Zlín, www.bodyc-
lub.cz, tel.: 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.

PO STOPÁCH TAJEMNÉHO KRÁLE BESKYD
20. - 26. 7. - horský hotel Martiňák - Cena: 2790 Kč 
Program: celotáborová hra o obrovský poklad, koupání, sport a spous-
ta zábavy. Kontakt: CK Sluníčko tel.: 603 187 124, 577 223 355,
603 552 628 ivakusbachova@seznam.cz, www.slunicko.unas.cz

KLUCY, HOLKI... GDO VLÁDNE LÉPE V SIDONII 2008?
2. - 9. 8. - RS Pohoda v Sidonii - Cena: 2 890 Kč
Program: netradiční hra, budete překvapeni a samozřejmě sport,
koupání, diskotéky. 
Kontakt: CK Sluníčko tel.: 603 187 124, 577 223 355, 603 552 628,
e-mail: ivakusbachova@seznam.cz, www.slunicko.unas.cz

HORSKÁ CHATA SELANKA 
Dětský tábor - angličtina hrou i pro nejmenší, v termínu 12. - 19. 7.
Cena: 2 090 Kč. 
Kontakt: tel.: 724 323 685, vselanka@seznam.cz, www.selanka.cz 

TÁBOR S REHABILITAČNÍM CVIČENÍM 
Letní rekondiční tábor určený nejen pro děti s vadným držením těla
se koná v termínu 28. 6. - 10. 7. v rekreačním středisku Revika ve
Vizovicích. Připraven je pobyt plný her, soutěží a zábavy nejen se
zdravotní tématikou. Cena: 3 500 Kč.
Na pobyt finančně přispívá Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Kontakt: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Zlín, Potoky 3314, tel.: 577 430 011,
e-mail: cckzlin@tiscali.cz

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 
ČČK Zlín opět zve všechny malé zdravotníky na Oblastní studijní
středisko. V termínu 28. 6. - 3. 7. bude v rekreačním středisku
Revika ve Vizovicích připraven pobyt plný her, soutěží a zábavy se
zdravotní tématikou. Cena: 1700 Kč. Svědomití studenti budou od-
měněni průkazem absolventa studijního střediska! 
Kontakt: ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ZLÍN, Potoky 3314, 
tel.: 577 430 011, e-mail: cckzlin(at)tiscali.cz

VELKÝ VÝBĚR TÁBORŮ 
Čarodějný, pohádkový, s možnosti výběru programu, s všeobecným
programem, vojenský, sporťák, střelecký, s výukou sebeobrany, vý-
tvarný, zvířátkový, aerobik, výuka orientálních tanců, jízda na koni,
fotbalový, s výukou jazyků a další.Ubytování hotelového typu v bu-
dovách i chatách, bazény, hřiště, krásné lesní prostředí. 
Ceny pobytových táborů: 5 dnů - 1 990 Kč, 8 dnů - 2 690 Kč. 
Kontakt: 
Karamela, tel.: 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info

JAVORKA 2008 ANEB CESTA KOLEM SVĚTA... I NA MĚSÍC!
Sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU pořádá dětský letní tábor v hor-
ském prostředí Javorníků v termínu 25. 7. - 6. 8. - 13 dní, celotábo-
rová hra, hry akční, usměvavé, poutavé i dravé. 
Kontakt: tel.: 604 277 224, 737 249 093.

T. J. SOKOL ZLÍN
Oddíl všestrannosti pořádá ve dnech 18. - 27. 8. letní tábor pro děti
od 8 do 15 let. Místo konání - Horní Žleb - Šternberk u Olomouce
Cena: 2 500 Kč (cena zahrnuje stravu, dopravu, ubytování, pojištění)
Kontakt: Jana Bednaříková, tel. 777 771 276, e-mail: bednariko-
va_jana@seznam.cz

TENIS S ANGLIČTINOU 
Letní příměstský kemp. V tomto roce plný změn, které přiblíží malé
tenisty k jejich sportovním snům pomocí moderních metodických
a audio-video prostředků, a to pro tenis i AJ. Všichni hráči budou no-
vě vybaveni oblečením tenisové akademie. 
Kontakt: www.tenissanglictinou.cz, tel.: 777 650 430.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
In-linová školička je určena pro kluky i holky od 6 do 12 let. Probíhá
na hřišti u střední školy zdravotní, konečná autobusu č. 33, každý
týden hlavních prázdnin. Cena je 2 200 Kč za pět dnů. V ceně je za-
hrnuto 7 hodin výuky denně, každý den oběd v restauraci, občer-
stvení a pitný režim během dne, pojištění a závěrečná párty. 
Kontakt: www.inlineschool.cz 



Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

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

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy, 

kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby

NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA 
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v ob-
řadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • ozná-
mení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení • 
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

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

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 16.00 hodin

Pracovní doba: po-pá 7.00 - 15.00 hodin
středa 7.00 - 17.00 hodin

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

SPECIALIZOVANÁ

VÝKUPNA
BAREVNÝCH KOVŮ

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, elektro-

odpady s obsahem drahých kovů, autokatalyzá-

tory, slinuté karbidy (řezací plátky) atd.

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

� 608 052 745  � 577 220 494
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SPORT V  KVĚTNU

ZÁPASY 1. GAMBRINUS LIGY 
28. kolo   3. 5. Tescoma Zlín - Bohemians 1905
30. kolo 19. 5. Tescoma Zlín - Brno 
Začátek utkání od 19.00 hod. 

Sobota 3. 5. 
11.00 RC Zlín - Sokol Mariánské Hory - Kadeti Morava
14.00 RC Zlín - Sokol Mariánské Hory - Pohár KB muži 
Sobota 24. 5.
14.00 čtvrtfinále play-off Pohár KB/ČSRU muži 
Sobota 31. 5.
14.00 semifinále play-off Pohár KB/ČSRU muži

Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle Městských
lázní). Pozor změna termínu nebo času možná, pro aktuálnost sledujte strán-
ky klubu www.zlin.rugby.cz. Přehled zápasů play - off budou známy až po
skončení soutěže.

Sobota 3. 5.
9.00 HC Zlín - Bystřice p. H. - divize ml. žáci

10.00 HC Zlín "A" - V. Bystřice - SM liga st. žáci
11.15 HC Zlín "B"- Litove - SM liga st. žáci
13.00 HC Zlín - Ostrava - DL ml. dorostenci
15.00 HC Zlín - Ostrava - 1. liga st. dorostenci
17.00 HC Zlín - Kuřim - 2. liga muži
Neděle 4. 5.
10.00 HC Zlín - Kunovice - DL ml. dorostenky
12.00 HCZ/SCM - Cheb - 1. liga ženy
14.00 HC Zlín - Liberec - 1. liga st. dorostenky
Sobota 10. 5.

9.00 HC Zlín "A" - Zora Olomouc - divize ml. žačky
10.00 HC Zlín "A" - Zora Olomouc - SM liga st. žačky
11.30 HC Zlín "B" - Veselí - SM liga st. žačky
Sobota 17. 5.
10.00 HC Zlín - Karviná - DL ml. dorostenky
12.00 HCZ/SCM - Astra Praha - 1. liga ženy
14.00 HC Zlín - J. Hradec - 1. liga st. dorostenky
Utkání se hrají na hale SPŠ Zlín !!!
Neděle 18. 5.

8.30 HC Zlín - Dřevohostice - divize ml.žáci
9.30 HC Zlín "A" - STM Olomouc - SM liga st. žáci

10.45 HC Zlín "B" - Prostějov - SM liga st. žáci
13.00 HC Zlín - Dukla Praha - 1. liga st. dorostenci
15.00 HC Zlín - D. Cerekev - 2. liga muži
17.00 HC Zlín - Přerov - DL ml. dorostenci
Sobota 31. 5.

9.00 HC Zlín "A" - Luhačovice - SM liga st. žáci
10.15 HC Zlín "B" - Luhačovice - SM liga st. žačky
11.30 HC Zlín "B" - Velká n. Vel. - divize ml. žačky
12.45 HC Zlín "A" - Otrokovice - SM liga st. žačky
14.00 HC Zlín "A" - Otrokovice - divize ml. žačky
17.00 HC Zlín - ??? - baráž o účast ve WHIL
Odveta s vítězem 1. ligy žen (vítěz bude znám až 18. 5.) 

Sobota 3. 5.
19.00 Proton Zlín - Valosun Brno B, II. liga žen, o 5.-10. místo
Neděle 4. 5.
9.30 Proton Zlín - DSK Karlín, II. liga žen, o 5.-10. místo

Utkání budou odehrána v Městské sportovní hale Zelené, Bartošova čtvrť.
Změna začátků utkání vyhrazena.
Pro aktuální informace doporučujeme všem zájemcům a fanouškům sledo-
vat internetové stránky klubu www.skbzlin.cz, příp. nástěnky u sportovní
haly Zelené, kde naleznete více informací mj. i o utkáních mladších katego-
rií či družstev hrajících nižší soutěže.

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. 

KČT Zlín zve členy i širokou veřejnost na následující akce:
ČTVRTEK 1. 5. ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, 300 Kč, vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 4. 5. ČERTORYJE
15 km, odjezd do Velké nad Veličkou vlakem z Otrokovic v 7.58 hod., vede
St. Chadim ml.
STŘEDA 7. 5. JEZÍRKO LÁSKY
8 km, odjezd do Provodova - Maleniska z AN ve Zlíně z nástupiště č. 46 v 7.05
hod., vede St. Chadim st.
ČTVRTEK 8. 5. HRAD VEVEŘÍ
Odjezd v 6.15 hod. od Velkého kina ve Zlíně, 250 Kč, vede St. Chadim ml.
10. - 11. 5. ÚDOLÍ KOCÁBY - dvoudenní vlakový zájezd
Odjezd vlakem z Otrokovic v 4.29, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 14. 5. BŘÍZKA
8 km, sraz na nádraží ČD Vizovice v 8.00 hod., vede St. Chadim st.
STŘEDA 21. 5. MAJÁK
7 km, odchod od podchodu u Tržnice v 8.15 hod., vede St. Chadim st.
SOBOTA 24. 5. VÍDEŇSKÝ LES - RAKOUSKO
Odjezd v 4.00 hod. od Delvity na Jižních Svazích ve Zlíně, cena 400 Kč, ve-
de St. Chadim ml.
STŘEDA 28. 5. LÍPA
8 km, sraz na konečné nové linky č. 12 v Želechovicích v 8.45 hod, vede 
St. Chadim st.
NEDĚLE 1. 6. BUNČ
15 km, odjezd do Zdounek vlakem z Otrokovic v 8.06 hod., vede St. Chadim ml.
ČERVNOVÉ ZÁJEZDY:
SOBOTA 14. 6. MALÁ FATRA - JÁNOŠIKOVY DIERY
Odjezd od Velkého kina ve Zlíně v 6.15 hod., 270 Kč, vede St. Chadim ml.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ

BASKETBAL

HÁZENÁ

RUGBY

FOTBAL
SOBOTA 28. 6. STRÁŽOVSKÉ VRCHY - ČIČMANY
Odjezd od Velkého kina ve Zlíně v 6.15 hod., 250 Kč, vede St. Chadim ml.
Změna programu vyhrazena 

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

50m KRYTÝ BAZÉN 
pondělí-pátek 6.00– 6.45/7.30–21.00
sobota 9.00–20.00
neděle 9.00–20.00
pondělí 6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
úterý-pátek 6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na

25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
čt 1. 5. otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek
po 5. 5. otevřeno 6.00–11.00/17.00–21.00
čt 8. 5. otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek
so 10. 5. zavřeno
ne 11. 5. otevřeno 13.00–20.00
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí 14.00–20.00
úterý 14.00–16.30/18.00–20.00
středa zavřeno
čtvrtek 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:
čt 1. 5. otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek
po 5. 5. otevřeno 17.00–20.00
út 6. 5. otevřeno 15.00–16.30/18.00–20.00
čt. 8. 5. otevřeno 9.00–20.00 Státní svátek
čt. 29. 5. otevřeno 14.00–17.00/17.45–20.00
VENKOVNÍ BAZÉN
Bazén otevřen v závislosti na počasí 10.00–18.00
ZELENÉ KOUPALIŠTĚ – Bartošova čtvrť
ZELENÉ - venkovní bazény - tel.: 577 226 088

Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, ser-
vis 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.

TAEKWONDO ITF ZLÍN - SEMINÁŘ
Od 23. do 25. května se ve Zlíně uskuteční pod záštitou Univerzity
Tomáše Bati v budově U5 mezinárodní seminář bojového umění
Taekwondo ITF. Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí. Cena semi-
náře je 350 korun. Součástí semináře bude v sobotu 24. 5. od 10.00
hod. exhibice zlínského oddílu. 
Kontakt: www.taekwon-do.fame.utb.cz, tel. 736 102 286.

PILATES 
Hodiny pilates PO a STŘ od 19.45 do 20.45 h v těl. bývalé 1. ZŠ, Štefá-
nikova. 
Hodiny na velk. míčích od 17.25 do 18.25 v ÚT a ČTV těl. Křiby (JS -
býv. 17. ZŠ) - veškeré inf. na tel.: 776 184 959, 577 142 723

POWERJOGA
Cvičení pro harmonii těla, duše i mysli. Neděle 17.00 - Sportovní cent-
rum K2 Vršava Zlín, středa 18.00 - tělocvična ZŠ Štípa, čtvrtek 18.30 -
Středisko kurzů Benešovo nábřeží Zlín. Kontakt: tel. 605 527 605 

CYKLUS SPECIÁLNÍCH AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V tělocvičně ZŠ Křiby, bývalá 18. ZŠ, J. Svahy, Zlín
Sobota 19. 4. 9.30 - 12.00 h, sobota 17. 5. 9.30 - 12.00 h,

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE

LÁZNĚ ZLÍN

sobota 7. 6. 9.30 - 12.00 h. Po prázdninách pokračování. Vstup zdarma!
Kontakt: World Association of Karate Jutsu, www.karate-jutsu.wz.cz 

VII. ROČNÍK BERRY CUP
Dne 31. 5. od 9. hodin se koná tradiční turnaj v malé kopané - VII. roč-
ník BERRY CUP. Turnaj se koná na Jižních Svazích ve sportovním 
areálu u kostela. Přihlášky do 20. 5. Kontakt: www.fc-berry-zlin.wz.cz

Zveme Vás v měsíci květnu na tréninky kendó pro děti i dospělé.
Kendó je japonská forma šermu. Používá bezpečné bambusové meče
a ochrané pomůcky, brnění - bógu.
Zvýhodnili jsme podmínky ke cvičení - vybavení je k dispozici a pro ná-
sledující období jsme výrazně snížili cenu tréninků pro děti i dospělé.
Cvičíme v úterý od 16.30 a v pátek od 16.30 a od 18.00 v dódžó ve Zlíně
- Prštném, v budově PLECA. Kontakt: tel. 608 953 743, www.tenshin.cz

REKREAČNÍ TENIS NA MLADCOVÉ 
Ve sportovním areálu TJ Sokol Mladcová (vedle vysílače Radia Zlín)
jsou pro Vás připraveny dva antukové, plně osvětlené tenisové kurty
včetně sociálního zařízení. Cena za pronájem pro letošní rok je 100
Kč/hod., celosezónní předplatné se slevou. Zahájení sezóny 1. 5.
2008. Rezervace kurtů, příp. další informace na tel.: 577 142 911,
775 341 932, p. Milan Bellay. V areálu rovněž nově otevřená pizzerie,
dětské hřiště pro nejmenší a hřiště s umělým povrchem na malou ko-
panou, nohejbal či volejbal.

12. ROČNÍK STREETBALL OXYGEN SHOW 
V sobotu 31. května od 8.30 hodin proběhne na náměstí Míru ve Zlíně
celodenní akce pro všechny příchozí sportovce. Streetball Show je bas-
ketbalovým klubem každoročně pořádána při příležitosti Mezinárodního
dne dětí. Tradičního sportovního podniku se zatím zúčastnilo cca 2 400
aktivních hráčů. Nejvíce jich bylo 450 v roce 1999, kdy součástí třetího
ročníku byl i kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR ve streetballu. V loň-
ském roce si přišlo na náměstí zahrát 200 zájemců. Pro všechny věkové
skupiny sportovců je to ta nejlepší příležitost si zaběhat, zaskákat a hrát
na basketbalový koš přímo v srdci města. Pro výherce malé i velké je ta-
ké připravena spousta drobných cen.
Registrace hráčů na 12. ročník Streetball Show probíhá na náměstí
Míru ve Zlíně v sobotu 7. června od 8.30 do 9.15 hod. a první utkání zač-
nou v 9.30 hodin. Všichni příchozí se "najdou" ve své věkové kategorii -
od mini žáků a žákyň, žáků a žákyň, juniorů a juniorek až po dospělé. 
Na příjemný sportovní zážitek se těší SKB Zlín.

AEROBIC KLUB OPĚT ÚSPĚŠNÝ 
V neděli 13. dubna proběhlo v pražské hale Sparty finále letošního
Mistrovství republiky ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmech
Aquila Aerobic 2008. V přímém televizním přenosu jsme v kategorii fit-
ness týmů aerobiku mohli vidět i zlínské zástupce z Aerobik klubu Zlín.
Strhující tempo sestavy pražské choreografky Báry Šulcové nenechalo
diváky vydechnout. Sebemenší nepřesnost se mohla bleskově vymstít,
a dívky to zvládly s elegancí podpořenou skvělou fyzickou kondicí. Díky
soustředěné práci obou trenérek, Renáty Myjavcové a Sylvy Košacké, 
potvrdil tento nejlepší sportovní kolektiv Zlína roku 2007 své výsadní
postavení ve světě FISAF fitness týmů a řekl si o účast na mistrovství
Evropy i světa.
Držitelky bronzových medailí: Kateřina Bahulová, Petra Machalíková,
Petra Kubíčková, Lucie Košárková, Kristýna Veitová, Petra Kubíčková,
Klára Kalíková, Veronika Kalíková, Karolína Frieseová a Erika
Markytánová. 
Blahopřejeme!

ÚSPĚCH

STREETBALL

TENIS

NÁBOR – KENDO


