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Proč mít Mobilní rozhlas?

✓ Neunikne vám žádná důležitá informace týkající se vašeho města

✓ Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat

✓  Máte možnost nahlásit problémy v obci, jako je nepořádek,  

vandalismus apod.

✓  Získáte informace o odstávkách elektrické energie,  

dopravních uzavírkách, změně svozu odpadů apod. 

✓  Získáte týdenní přehled kulturních a sportovních akcí ve Zlíně,  

tipy na výlety 

✓ Budete informováni o případných krizových situacích

Registrovat se můžete online na webu zlin.mobilnirozhlas.cz,  

nebo přes aplikaci Mobilní rozhlas v telefonu, která je ke stažení zdarma. 

Získejte praktické a důležité informace, které se vás týkají.   

1. Systém pro
komunikaci

2. Mobilní
aplikace

3. Hlášení
podnětů

4. Ankety,
participace

5. Školy
a spolky

6. Projekty
na míru

Ekosystém pro SMART komunikaci a řízení samospráv

PRAHA 10

LITOMĚŘICE

LITVÍNOV

MOST

NERATOVICE

KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

KLADRUBY
BENEŠOV

KOLÍN

HUMPOLEC

TELČHLUBOKÁ
NAD VLTAVOU

ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM

BOSKOVICE

BŘECLAV

ČESKÁ
TŘEBOVÁ ZÁBŘEH

PŘEROV

KRNOV

ZNOJMO

Praha 10

Terezín

Ústí nad Orlicí

Luhačovice

Brno - Černovice

Praha 15

Železná Ruda Suchdol nad Lužnicí

Vítkov

Frenštát pod Radhoštěm

Praha 7

Chodov

Mohelnice

250 tis.+
uživatelů systému

a aplikace

500+
zapojených
samospráv

1,5 mil.+
doručených zpráv

měsíčně 

60%
průměrné zapojení

aktivních voličů
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Úvodem

V rozhovoru nelze opomenout ani sport, který 
značně ovlivňuje koronavirová pandemie.

Spolupracujete s komisemi místních částí. 
Řeknete nám, jaký je rozpočet místních částí 
a jak je rozdělován?
Statutární město Zlín přiděluje od roku 2009 do 
místních částí částku ve výši 25 mil. Kč, které 
jsou následně rozdělovány dle počtu obyvatel. 
Přidělené finanční prostředky jsou použity k po-
krytí potřeb jednotlivých místních částí. Tento 
systém přidělování finančních prostředků má 
pro město velký význam. Prostřednictvím jed-
notlivých komisí místních částí mohou využití 
přidělených financí navrhnout sami obyvatelé 
a zapojit se tak do rozvoje místa svého bydliš-
tě. Za hlavní priority komise zpravidla považují 
opravy a rekonstrukce dětských hřišť, úpravy ze-

Periodický tisk územního samosprávného celku  Vydavatel magazínu: Statutární město Zlín | IČO: 00283924 | ve spolupráci s HEXXA.CZ s.r.o. | 
Registrace MK ČR 13000 | Vychází v nákladu 34 300 ks. | NEPRODEJNÉ. | Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. | Inzertní strany: 15-18, 29, 31-32 |  
Redakce: MMZ (radnice), náměstí Míru 12 | Tomáš Melzer, šéfredaktor, tel. 577 630 211, tomasmelzer@zlin.eu | Irena Orságová, redakce, tel. 577 630 250, 
irenaorsagova@zlin.eu | Lukáš Fabián, redakce, tel. 577 630 152, lukasfabian@zlin.eu | Inzerce: HEXXA.CZ, s.r.o.; Radoslav Šopík, 602 850 180,  
radoslav.sopik@hexxa.cz | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel. 954 303 013. | Datum vydání: 25. září 2020. | Uzávěrka dalšího čísla: 9. října 2020

10 Městské byty 24 Soutěž Rozkvetlé město 25 Festivalový půlmaraton 

lených ploch a parků, opravy a budování chod-
níků, opravy komunikací, instalace měřičů rych-
losti nebo budování bodů veřejného osvětlení. 
Všechny místní části zařazují mezi priority také 
podporu společenského a kulturního života. 

A co místní části v tzv. „vnitřním“ Zlíně? 
Od roku 2018 se město Zlín přidalo k trendu 
participativních rozpočtů i v rámci „vnitřního“ 
Zlína. Projekt s názvem Tvoříme Zlín umožňuje 
realizaci drobných investičních projektů a oprav 
směřujících ke zlepšení podoby veřejných pro-
stor „vnitřního Zlína“. Pravidla spočívají v tom, že 
návrhy podávají obyvatelé města, a pokud jsou 
realizovatelné, jsou následně zařazeny do veřej-
ného hlasování zlínských obyvatel, kteří rozhod-
nou, které projekty zvítězí a budou se skutečně 
realizovat. Na Tvoříme Zlín je každoročně v rám-

ci rozpočtu města vyčleněna částka 5 mil Kč. 
Některé vítězné projekty z ročníku 2018 a 2019 
jsou již dokončeny, na ostatních se intenzivně 
pracuje. V letošním ročníku bylo možné projek-
ty podávat do 31. 5., následně proběhlo jejich 
posouzení prostřednictvím příslušných odborů 
magistrátu. Nyní jsme ve fázi před veřejným hla-
sováním. V říjnovém a listopadovém čísle Ma-
gazínu Zlín budou představeny projekty, které 
postoupily do veřejného hlasování, vyhodnoce-
ní a zveřejnění výsledků letošního ročníku pak 
proběhne v prosinci. Veškeré podrobnosti parti-
cipativního projektu Tvoříme Zlín včetně pravidel 
i informací k minulým ročníkům jsou zveřejně-
ny na webových stránkách projektu. Novinkou 
letošního ročníku je skutečnost, že lidé mohou 
hlasovat o návrzích prostřednictvím  aplikace 
Mobilní rozhlas.  Pokračování na str. 4

Miroslav Chalánek:  
Multifunkční centra 
v místních částech 
jsou stále aktuálním 
tématem
Člen Rady města Zlína, Miroslav 
Chalánek, jenž spolupracuje 
s komisemi místních částí 
a s pověřeným náměstkem v oblasti 
mládeže, tělovýchovy a sportu, popisuje, 
jak fungují místní části a co se v nich 
podařilo zrealizovat. 

Z obsahu
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Téma

Zlín zná vítězný projekt revitalizace Velkého kina
Mezinárodní architektonická soutěž na revitalizaci Velkého kina 
pořádaná statutárním městem Zlín skončila. V rámci netradiční 
formy soutěže, tzv. soutěžního dialogu, vybrala odborná 
komise složená z renomovaných architektů a zástupců města 
vítězný návrh, který schválila na svém mimořádném zasedání 
i rada města. Vítězem soutěže se stal architektonický ateliér 
re:architekti.

Dokončení ze str. 3
Pokročilo se ve výstavbě či rekonstrukcích 
multifunkčních center v místních částech? 
Multifunkční centra jsou stále aktuálním téma-
tem. Tyto budovy zpravidla slouží jako sídlo kan-
celáře místní části, je zde zázemí pro činnost 
komise místní části či klubu seniorů či pracovní-
ka údržby místní části a v některých objektech 
sídlí pobočka KKFB. V minulých letech se městu 
podařilo řadu objektů zrekonstruovat. Jedná se 
např. o lokalitu Jaroslavice, kde se zrekonstruo-
vala bývalá škola, nebo o multifunkční zařízení 
na Salaši. Zrekonstruována byla i hasičská zbroj-
nice na Klečůvce. Před dvěma lety se podařilo 
zrekonstruovat i objekt ve Lhotce. Ve Velíkové 
se průběžně provádějí malé či větší opravy. Pří-
kladem maximálního využití multifunkčního sálu 
je budova centra ve Štípě. V minulém roce jsme 
pak otevřeli krásný objekt s velkým sálem na 
Kvítkové. V průběhu letošního roku vyvrcholily 
přípravy na rekonstrukci objektu v Malenovicích 
a v příštím roce se jeho uživatelé budou moci 
těšit z nově zrekonstruovaných prostor. Kromě 
zázemí pro kancelář a komisi místní části je 
zde sídlo klubu seniorů a rovněž sídlo pobočky 
KKFB. Máme hotovou studii na výstavbu mul-
tifunkčního objektu v Lužkovicích a aktuálně 

probíhá výběr zpracovatele projektové dokumen-
tace. Když vše dobře půjde, mohli bychom začít 
stavět v roce 2022. Podařilo se i vykoupit objekt 
na Kudlově, který plánujeme zrekonstruovat.

Co se podařilo místním částem za uplynulý 
rok?  A co plánujete v příštím roce?
Kromě již uvedeného je to řada akcí, které se 
realizují v rámci přidělovaných financí místním 
částem. Vloni to bylo například rekonstrukce 
chodníků ul. Švermova – Jerolímkovo náměstí 
v Malenovicích, zpracování studie na úpravu 
prostranství ul. Chmelnická v Prštném, rekon-
strukce hřiště v místní části Salaš, kontejnerová 
stání v ul. Za Dvorem ve Štípě či rozšíření hřiště 
o petanque U Majáku. Letos máme již zrealizová-
no prodloužení chodníku ve Lhotce nebo úpravu 
prostoru za obchodem na Klečůvce. Dále byla 
dokončena studie na rekonstrukci návsi v Lou-
kách či regenerace panelového sídliště v Male-
novicích – VII. etapa. V současné době se rea-
lizuje koncová zastávka MHD v Prštném a také 
vybudování kolmých parkovacích stání u objektu 
č. p. 53 ve Velíkové. Příští rok to bude zejména 
rekonstrukce komunikací k ZŠ Štípa, dopravní 
řešení křižovatky Pančava a Bonečko I na Příluku 
nebo realizace rozšíření Parku U Majáku.

Do vašich kompetencí spadá i sport. Jak vní-
máte jako bývalý hokejový profesionál sport 
ovlivněný koronavirovou pandemií?
Nyní se dívám na sport spíše z funkcionářského 
pohledu. Pro jednotlivé sportovní kluby není sou-
časná situace nijak růžová, obzvlášť pro extrali-
gové a prvoligové kluby, které musí naplnit velké 
rozpočty. Hygienická opatření však neulehčují 
chod žádnému klubu. Jsem však rád, že se daří 
z pozice města v této nelehké době posouvat 
jednotlivé projekty týkající sportovních zařízení, 
ať už se jedná o hokej či fotbal. 

Máte na mysli rekonstrukci zimního stadionu 
a převod fotbalového do majetku města?
Ano. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplat-
ném převodu týkající se nemovitostí tvořících 
areál fotbalového stadionu ve Zlíně – Letné do 
majetku města. Dle mého názoru by strategická 
sportoviště, mezi která spadá fotbalový i hokejo-
vý stadion, měla být vlastněna městem. Osobně 
kvituji posun v přípravách dokumentace rekon-
strukce Zimního stadionu Luďka Čajky. Hokejový 
Zlín si zaslouží lepší zázemí. Důležitým prvkem 
bude i multifunkčnost stadionu, díky níž se mo-
hou realizovat velké sportovní či kulturní akce, 
čímž se oživí i život ve Zlíně.  Tomáš Melzer

Miroslav Chalánek: Multifunkční centra v místních 
částech jsou stále aktuálním tématem

Soutěž probíhala formou soutěžního dialogu, 
který je složitější a časově náročnější než kla-
sická soutěž. Jeho výhodou je však otevře-
nější postup, který umožní porotě v průběhu 
soutěže zasahovat do podoby návrhu. 
Soutěž měla mezinárodní parametry a to jak 
díky účasti vybraných architektonických kance-
láří z Maďarska, Francie a Slovenska, ale také 
obsazením poroty. V soutěžní porotě usedli 
kromě zástupců města také nezávislí odbor-
níci. Belgický architekt Pierre Hebbelinck, te-
oretik architektury profesor Vladimír Šlapeta, 
slovenský architekt Martin Jančok, zlínská ar-
chitektka Jitka Ressová a kunsthistorička Jana 
Kostelecká. Na jednotlivých setkáních se sou-
těžícími byli přítomni také experti, kteří průběž-
ně usměrňovali jejich činnost v návaznosti na 
konkrétní specializace. Externím administrá-
torem soutěžního dialogu se stala společnost 
MOBA studio s. r. o., která je lídrem na poli or-
ganizací soutěží v ČR.
Již v průběhu podzimu 2019 bylo vybráno 
šest týmů, které vzešly z přihlášených zájem-
ců o účast v dialogu. Týmy byly vybrány na 
základě dosavadních zkušeností s prací ide-
álně na podobných projektech. Následně byl 
zahájen samotný dialog s jednotlivými týmy, 
během kterého byla postupně zpřesňována 
podoba jednotlivých návrhů. Výsledky měly 
být známy začátkem května letošního roku. 
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Téma

Velké kino 
je v návrhu 

obnoveno jako 
elementární 
kubická hala

Pandemie koronaviru však průběh soutěžní-
ho dialogu zpozdila.
„Soutěžní dialog byl pro nás novinkou. 
Jeho výsledek je za mě velmi po-
zitivní. Dovedu si představit, že 
tento model soutěže v podob-
ných případech opět využije-
me. Některé návrhy byly od 
začátku soutěže konzistent-
ní, některé však udělaly zá-
sadní kroky vpřed. Rozhodo-
vání bylo velmi složité, protože 
všechny návrhy se velmi srovnaly 
a byly velmi kvalitní. Prioritou pro nás 
bylo celoroční využití a finanční soběstač-
nost objektu, kde by měli občané města na-
lézt zázemí pro mnoho akcí. Vítězný návrh 
všechny aspekty splňuje. Bude však muset 
ještě doznat úprav, například dle připomínek 
památkářů či dalších dotčených orgánů,“ 
sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.
Velké kino je ve vítězném návrhu obnove-
no jako elementární kubická hala. Stávající 
konstrukce má být vynesena exteriérovou 
ocelovou superkonstrukcí. Naprostá vět-
šina stávajících prvků ocelové konstrukce 
bude dle předběžného výpočtu díky tomuto 
zásahu zachována. Do středového vnitřního 
prostoru haly je, bez principiálního zásahu 
do nosné konstrukce, „vloženo” nové pod-
zemní patro. Jsou srovnány výškové rozdíly 
sálů do roviny a do haly je vsazen malý sál. 
Hala obklopuje provoz Velkého kina. Malý 
sál dělí prostor haly na 3 části – velký sál, 
malý sál a foyer. Fyzické rozdělení haly je 
skryto v druhém plánu v šířce malého sálu 
tak, aby nebylo na první pohled patrné. 
Dělicí membrána je z akustických důvodů 
dvojitá. Velký sál je oddělen dvojicí vysokých 
dveří, které je možné otevřít a tím rozdělení 
prostoru v podstatě zrušit a vytvořit jeden 
volný plynoucí prostor kina. Architektonický 

ateliér re:architekti vznikl v roce 2011 s vizí 
práce na urbanistických úlohách. Poměrně 

rychle si získal reputaci častými oce-
něními v architektonických soutě-

žích. Díky tomu se těžiště práce 
přesunulo na veřejné stavby. 
Podstata práce ateliéru tkví 
v zájmu o kontext, v citlivos-
ti a empatii. Vrstvení města, 
spojování starého s novým, 
je klíčovým tématem v návrhu 

staveb i urbanismu. Studio si 
pečlivě hlídá realističnost svojí 

práce. Tedy i ekonomické mantine-
ly a sociální kontext. 

„V minulosti proběhla jednání ohledně Vel-
kého kina s památkáři, architekty i statiky. 
Jsem rád, že se soutěž uskutečnila právě 
formou soutěžního dialogu. Jednotlivé návr-
hy byly velmi kvalitní, vybrat vítěznou podobu 
tak bylo velmi složité,“ řekl náměstek primá-
tora Miroslav Adámek. Náklady na soutěžní 

dialog zahrnující externí administraci i odmě-
ny soutěžícím týmům se blíží k pěti milionům 
korun. Tato částka představuje zhruba 2 % 
z celkových předpokládaných nákladů na 
rekonstrukci Velkého kina, které se pohybují 
okolo 250 milionů korun.
Památkově chráněná budova Velkého kina 
prošla od svého vzniku v roce 1932 řadou 
přestaveb, během kterých se postupně 
zmenšila její kapacita z původních více než 
2500 míst na méně než tisíc. Stavba je uni-
kátní díky své svařované ocelové konstruk-
ci, použité v takovém rozsahu vůbec poprvé 
na území tehdejšího Československa. Velké 
kino bylo dimenzováno jako stavba provizor-
ní. Budova utrpěla několik zásahů při bom-
bardování na sklonku druhé světové války. 
Během pozdějších přestaveb bylo zvýšeno 
zatížení nosné konstrukce, do které bylo 
navíc neodborně zasahováno. V důsledku 
těchto okolností bylo kino v roce 2016 na zá-
kladě statického posudku uzavřeno.  /mel/

velký sálvelký sál po zasunutí hlediště

foyer

boční pohled na kino
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Doprava

Město čekají další stavby, významnou je okružní 
křižovatka ulic Vodní, Bartošova a Trávník

Zlín v následujících letech čekají velké 
projekty, které v některých místech a do 
značné míry změní jeho tvář. Řeč je 
především o významných dopravních 
stavbách. Jednou z nich je také stavba 
nové křižovatky ulic Vodní, Bartošova 
a Trávník.  

Jedná se o nové dopravní řešení stávající křižovatky ulic Vodní, Bar-
tošova a Trávník, a to formou okružní křižovatky včetně doplnění 
tras pro pěší a cyklisty a následné zatrolejování křižovatky. Stavba 
by tedy měla zabezpečit komfortní obsluhu území od osobních aut, 
vozidel veřejné dopravy, cyklisty až po chodce.
V současnosti probíhá projektová příprava pro získání stavebního 
povolení. Zahájení stavebních prací se předpokládá v příštím roce.
„Tato stavba bude velmi komplikovaná, protože vyžaduje několik 
zásadních přeložek sítí technického vybavení. V těsné blízkosti 
se nachází také plochy spadající do památkové ochrany a je zde 
i ochranné pásmo dráhy,“ doplňuje informace Michal Čížek, radní 
pro oblast dopravy.
Předpokládané finanční náklady stavby dosahují téměř 30 mil. ko-
run. Stavba je v území, které má projít zásadními změnami, ať už 
se hovoří o modernizaci železniční trati, výstavbě nového vlakového 
i autobusového nádraží nebo stavbě volnočasového multifunkčního 
centra FABRIKA, jehož realizaci v příštím roce plánuje společnost 
CREAM.
„Jsme si vědomi, že je tato křižovatka důležitým dopravním uzlem, 
proto se pracuje na vytvoření harmonogramu prací a plánu organi-
zace výstavby,“ uzavírá radní.
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Doprava

Město navyšuje kapacity parkování na Jižních Svazích
S ohledem na velký nedostatek parkovacích 
stání na sídlišti Jižní Svahy se v prostoru býva-
lého staveniště „Torzo“ buduje dočasné par-
koviště. Město Zlín chce tímto krokem navýšit 
počet parkovacích stání, který je na tomto síd-
lišti již nedostačující.  
„Kromě parkovací plochy na místě bývalého 
torza plánujeme další projekty, jako jsou na-
příklad drobná parkovací místa, parkovací 
plochy nebo domy, které pomůžou dalším lo-
kalitám sídliště, čímž opět navýšíme kapacitu 
parkování,“ sdělil Michal Čížek, radní pro ob-
last dopravy.
Stavba započala během letních prázdnin. 
Jelikož dočasné parkoviště vzniká v místě 
a na základech po bývalém zbouraném tor-
zu, na začátku musely proběhnout příprav-
né práce. 
Nájezd na parkoviště bude vybudován z uli-
ce Okružní. Pro umožnění bezpečného pře-
cházení chodců přes tuto silnici se buduje 
nový přechod pro chodce včetně ochranné-
ho dopravního ostrůvku a jeho přisvětlení. 
V návaznosti na přechod pro chodce se 
doplňují dva úseky přístupových chodníků, 
které vedou ze sídliště na ulici Okružní na 
dočasné parkoviště. Součástí stavby bude 
i výsadba zeleně a osvětlení.
Celková kapacita parkoviště bude přibližně 
77 vozidel. Na místě budou moci parkovat 
nejen osobní vozidla, ale mimo jiné i dodávky. 
Město předpokládá dokončení stavby do kon-
ce letošního roku. Stavbu realizují Technické 
služby Zlín, s. r. o. 

Finální podoba dočasného parkoviště na Jižních Svazích u ulice 
Okružní, jehož celková kapacita bude 77 vozidel.

Vizualizace výsledné podoby areálu Svit se všemi připravovanými stavbami - Dopravního terminálu 
Zlín, zmodernizované železniční trati ve vlakové stanici Zlín-Střed i nového obchodního centra 
Fabrika. Okružní křižovatka je první stavbou z revitalizace celého areálu.
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Představujeme návrhy 
třetího ročníku Tvoříme Zlín
Třetí ročník projektu Tvoříme Zlín, který dává obyvatelům Zlína 
možnost zapojit se do proměny veřejného prostoru, vstupuje 
do další fáze. Od jara, kdy byl projekt zahájen, veřejnost zaslala 
34 návrhů. Tyto návrhy pak jednotlivé odbory magistrátu 
prověřovaly a hodnotily, zda je možné je realizovat. 

„Z došlých návrhů jich je nyní 26 vyhodnoceno 
jako proveditelných. U dalších tří ještě s autory 
řešíme úpravy. Pět návrhů jsme museli vyřadit 
pro nesplnění pravidel projektu,“ prozradila 
radní Jana Bazelová, koordinátorka projektu. 
V tomto čísle Magazínu Zlín vám tak představíme 
první část návrhů, které byly do uzávěrky tohoto 
čísla magazínu po odborné stránce již schváleny 
a o jejichž realizaci rozhodnou v hlasování, které 
se bude konat na přelomu listopadu a prosince, 
obyvatelé Zlína. Další návrhy budou představeny 
v příštím vydání Magazínu Zlín. Se všemi návrhy 
se však již teď můžete seznámit 
na webu tvorimezlin.cz. Najdete 
zde i vyřazené návrhy a zdůvod-
nění. Hlasování bude probíhat 
prostřednictvím systému Mo-
bilní rozhlas. Nově byly zrealizo-
vány dva návrhy, které zvítězily 
loni. Jedná se o hřiště s názvem 
Každý si chce hrát a o návrh 
s názvem Dětská lanovka a te-
rénní skluzavka na Podhoří. Na 
Podhoří se děti mohou těšit na novou lanovku 
a trampolínu. Původně zde měla být skluzavka, 
ale z důvodu konfigurace terénu zde po konzul-
taci s navrhovatelem nakonec byla umístěna 
trampolína.

�Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na 
Zlínských Pasekách /foto 3/

Tato prostá kaplička má svého genia loci i díky 
místu, na kterém je vystavěna. Společnost jí 
dělá venkovní posezení s lavičkami a opravený 

kříž z roku 1893. Schází se zde nejen místní 
obyvatelé, ale také lidé z širšího okolí.
Umístění: U Kaple, Zlínské Paseky
Autor: Marie Jankůjová

�Doplnění herního prvku – interaktivní 
a kreslicí tabule na dětské hřiště č. 365  
/ foto 2/

Jedná se o doplnění herního prvku interaktiv-
ní a kreslicí tabule a umístění zahradní hry ve 
formě pexesa na travnaté hřiště č. 365 mezi 
ulicemi Lazy III a Lazy IV.

Umístění: Hřiště č. 365 mezi 
ulicemi Lazy III a Lazy IV
Autor: Martina Macharáčková

�Záhony v Univerzitním 
parku osázené jarními 
cibulovinami /foto 4/

Vytvořením záhonů s časný-
mi jarními cibulovinami by se 
sjednotila výsadba ve městě, 
květiny by přitáhly opylovače 

i pozornost návštěvníků a zájemců o přírodu. 
Park by nebyl pouze místem průchozím.
Umístění: Univerzitní park ve Zlíně – jižní část
Autor: Ivana Vojtěchová – Semínkovna Zlín

Meteorologický sloup ve Zlíně /foto 5/
Sledování vývoje počasí je věčné téma pro nás 
všechny. Ve Zlíně však chybí oproti jiným obcím 
Meteorologický sloup. Bývá místem setkávání 
a poznávání souvislostí z odečtených údajů. 
Zasloužíme si jej?

1
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Umístění: Centrální park na Jižních Svazích
Autor: Petr Šaur

Bezbariérové úpravy chodníku /foto 6/
Mokrá – projekt bezbariérové úpravy chodní-
ku a parkování včetně podélného zálivu pro 
krátkodobé zastavení vozidel.
Umístění: Mokrá II 293
Autor: Milan Baran

�Zvýšení kapacity parkova-
cích míst /foto 7/

Navýšení kapacity stávajícího 
parkoviště pomocí vodorovné-
ho značení – efektivní parko-
vání.
Umístění: Mokrá II 291
Autor: Lucia Baranová

�Barevné hřiště /foto 1/
Modernizace stávajícího hřiště v „hravém“ ba-
revném provedení umožní zejména menším 
dětem využívat tuto plochu pro jízdu na inline 
bruslích, kole, koloběžce apod.
Umístění: Mokrá II 293
Autor: Jan Živocký

�Workoutový prvek pro děti Mon-
key‘s Hrazda / foto 9/

Monkey‘s Hrazda 04 je urče-
na k rozvoji síly a obratnosti 
při cvičení s vlastní vahou na 
hrazdách o výšce 1,4 a 1,1 m. 
Sestava pomáhá rozvíjet po-
hybovou aktivitu dětí, mládeže 
i dospělých.
Umístění: Parcela č. 1610/2 
– hřiště č. 36 u domu č. 4140, 
Zborovská
Autor: Barbora Suchá

�Hřiště pro menší i větší děti – Sokolská 
622, Zlín (hřiště 2. května) /foto 10/

Bývalé hřiště (Dětské hřiště 2. května) na ulici 
Sokolská č. p. 622, momentálně nemá téměř 
žádné využití. Chtěla bych proto využít krásné-
ho prostoru na hraní a především zde přítom-
né zeleně pro děti.
Umístění: Parcela č. 2980/3, ulice Sokolská
Autor: Martina Zaoralová

�Vytvoření parkovacích míst u hřiště na 
Podvesné IX /foto 8/

Cílem návrhu je vybudování nových parkova-
cích míst, díky nimž dojde k vyřešení nedo-
statečné kapacity parkování pro obyvatele 
přilehlých domů a návštěvníky hřiště, a tím ke 
zvýšení životního komfortu.
Umístění: Podvesná IX, parcela č. 3211/4
Autor: Bohuslav Kovář

�Výměna povrchu víceúčelového hřiště na 
Zálešné I a II ve Zlíně /foto 11/

Sportem ke zdraví těla a mysli! Projekt nabízí 
obyvatelům města Zlína kvalitní sportovní plo-
chu pro vyžití při fotbale, házené, basketbalu 
nebo streetballu.
Umístění: Parcela 3100/4, Zálešná I a II
Autor: Michal Březovják 

�Oprava průchozího chodníku mezi ul. 
Pod Vrškem a ul. Pod Školou /foto 12/

Průchozí chodník mezi ulicemi Pod Vrškem 
a Pod Školou je ve velmi špatném stavu. 
V případě deště se na chodníku tvoří roz-
lehlé vodní plochy. Kromě opravy povrchu je 
potřeba udělat odvodnění chodníku.
Umístění: Průchozí chodník mezi ulice-
mi Pod Vrškem a Pod Školou. Chodník se 

nachází na parcele č. 
673/441.
Autor: Vladimír Beck

�Přístřešky zastávek 
MHD – Mokrá II, Na 
Drahách /foto 13/

Kvalita a provedení za-
stávek podporuje po-
ptávku po veřejné do-

pravě. Navrhuji zastřešení zastávky Mokrá 
II a Na Drahách, aby se cestující měli kde 
schovat při špatném počasí.
Umístění: Mokrá
Autor: Miroslav Pantlík

�Tůňka Pod Stráněmi /foto 14/
Ve svahu pod koupalištěm Panorama na JS 
můžete najít kus divoké přírody. Cílem ná-
vrhu je realizovat zde tůňku jako opatření, 

které zadrží vodu a pomůže 
tak zmírnit dopady sucha 
pro drobné živočichy.
Umístění: ul. Pod Stráně-
mi, parcela 2125/13
Autor: Eva Hánělová

�Bottwaldov, aneb obuj-
me Zlín! /foto 15/

Cílem je přetvořit Zlín v ma-
lou botanickou zahradu po-

mocí bronzových sošek bot rozesetých po 
městě (polobotka u divadla atd.). Význam 
botiček vysvětlí webová stránka s interak-
tivní mapou a brožura.
Umístění: Bottwaldov, difuzně
Autor: Filip Kotopulos
 
 Pokračování na str. 10
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Dokončení ze str. 9
Lezecká konstrukce pro děti v Centrálním 
parku Jižní Svahy /foto 16/
Herní prvek pro děti od 6 do 16 let, který roz-
víjí jejich obratnost, koordinaci a rovnováhu. 
Horolezectví jde praktikovat v každém věku 
a nemusíme ani na hory. Stačí nám náš park.
Umístění: Centrální park Jižní Svahy
Autor: Silvie Vaculčíková

Anketní koše na zastávky MHD /foto 17/
Návrh anketních košů se snaží nenásilně 
a hravě kuřákům připomínat, jak se správně 
zachovat. Z obyčejného típnutí cigarety se sta-
ne hra ve formě veřejné ankety.
Umístění: U zastávek MHD Křiby, Slunečná 
a U Zámku
Autor: Filip Kučera

�Bezbariérová zastávka MHD Dřevnická  
/foto 18/

Vybudování bezbariérové zastávky MHD Dřev-
nická, která je nejbližší zastávkou úrazové 
a chirurgické ambulance Baťovy nemocnice 
a domova důchodců Broučkova, kde žijí i lidé 
na vozíčku.
Umístění: Dřevnická, výstupní zastávka MHD
Autor: Vladimír Ledvina

Spalujte kalorie, ne elektřinu! /foto 19/
Jak podpořit zdravý životní styl místních oby-
vatel? Co třeba zábavnou jednoduchou meto-
dou, jako jsou zobrazené spálené kalorie při 
použití schodiště místo eskalátoru či výtahu.
Umístění: nám. Práce
Autor: Hana Beranová

Představujeme návrhy třetího ročníku Tvoříme Zlín

�Veřejné WC v Centrálním parku  
/foto 20/

Centrální park na Jižních Svazích ožívá. Svůj 
volný čas zde tráví stále více lidí i ze vzdá-
lenějšího okolí, než jen z přilehlých bytových 
domů. Chybí zde však důležitá věc a to ve-
řejné WC.
Umístění: Centrální park Jižní Svahy -  
2. segment
Autor: Lenka Šobáňová

16

17

19

2018

Městské byty. Připravuje se prověření technického stavu, 
ale také způsobu využití
Město Zlín vlastní a spravuje téměř dva tisíce 
bytů, většina z nich se nachází v bytových 
domech s téměř stovkou bytových jednotek.

Na Jižních Svazích to jsou například segmenty, domy na 
ulici Družstevní, Podlesí IV či Slezská, na Zálešné pak 
Drofa, v centru domy na ulici Vodní a Nad Ovčírnou, 
v dalších částech města třeba domy na Broučkově 
ulici.
Město má zpracován přehled o technickém stavu 
domů, podle něhož jsou plánovány opravy. Pracov-
níci oddělení správy bytových domů Odboru majetko-
vé správy Magistrátu města Zlína již začali prověřovat 
také technický stav jednotlivých bytů. Při návštěvě bytu 
budou také zjišťovat, zda v bytě skutečně bydlí osoba, jíž byl 
byt pronajat. Není bohužel výjimečné, že se dozvíme o neoprávně-
ném podnajímání městských bytů. V poslední době jsme řešili několik 
takových případů. Jeden z těchto podnájemníků v bytě bydlel téměř 
deset let a oficiálnímu nájemníkovi hradil nájem o několik tisíc vyšší, 

než byl nájem stanovený městem. Jde o zásadní porušení nájemní 
smlouvy, následovala tedy okamžitá výpověď z bytu. Podnájemník si 
podal žádost o městský byt, která byla kladně vyřízena.
„Momentálně připravujeme aktualizaci pravidel pro nájem měst-

ských bytů. Klíčové je pro nás zajištění základní potřeby by-
dlení lidem, kteří buď nejsou schopni si vlastní bydlení 

zajistit, nebo jsou nějak znevýhodněni. Myslíme však 
také na dostupné bydlení pro pracující obyvatele měs-
ta,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová. 
„Nová pravidla by měla minimalizovat riziko přiděle-
ní městského bytu osobě, která má bydlení zajištěno 
a chtěla by s bytem spekulovat.“
Rádi bychom touto cestou apelovali na všechny pod-

nájemníky městských bytů, aby se nebáli a přišli na 
oddělení správy bytových domů. Pokud nemají vlastní 

bydlení, mohou si sami podat žádost o nájem městského 
bytu. Současně žádáme občany, aby byli všímaví ke svému okolí 

a svým sousedům. Obecně pak doporučujeme všem, kteří si hodlají 
pronajmout jakoukoliv nemovitost, aby si v katastru nemovitostí vždy 
ověřili, zda jednají se skutečným vlastníkem bytu či domu.  /red/

Některé  
městské byty 
jsou využívány 

 v rozporu  
s pravidly
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Zoo Zlín jako první česká zoo chová 
vzácné chápany vlnaté
Kolekci chovaných zvířat ve zlínské zoo na konci července rozšířil 
mimořádný nový druh. Z rakouské Zoo Schmiding zahrada 
získala dva samce vzácných chápanů vlnatých. Tyto primáty 
chová v Evropě pouze 5 institucí, celosvětově pak 17. Návštěvníci 
oba dva samce uvidí v prostorné ostrovní expozici v Amazonii. 

DOTAČNÍ VÝZVA PRO 
MAJITELE KULTURNÍCH 

PAMÁTEK

Statutární město Zlín se každoročně zapoju-
je do dotačního Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských 
památkových zón vyhlašovaného Minister-
stvem kultury. Pro zařazení do tzv. Anketního 
dotazníku, na základě kterého se mimo jiné 
stanoví výše alokované částky pro rok 2021, 
je nutné odevzdat informace o připravované 
akci a povinné přílohy dle schématu Anketní-
ho dotazníku k rukám Ing. Muselíkové, Odbor 
kultury a památkové péče Magistrátu města 
Zlína, nejpozději v termínu do 26. 10. 2020. 
Pozor, výzva se vztahuje pouze na objekty 
kulturních památek zapsaných v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR a nacháze-
jících se na území Městské památkové zóny 
Zlín. Anketní dotazník včetně podrobných in-
strukcí k výše uvedenému programu nalezne-
te na stránkách Odboru kultury a památkové 
péče MMZ.  /red/

VE ŠTÍPĚ BYLA ZAHÁJENA 
REVIZE KATASTRU 

NEMOVITOSTÍ

Katastrální úřad pro Zlínský kraj oznamu-
je občanům místní části Zlín-Štípa, že v září 
byla zahájena revize katastru nemovitostí. Ta 
se uskuteční v termínu od 24. září 2020 do 
30. listopadu 2021. Během revize katastru 
budou zaměstnanci katastrálního úřadu re-
vidovat soulad údajů katastru se skutečným 
stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných 
oprávněných osob není při revizi katastru ne-
zbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi 
stavem evidovaným v katastru a stavem v te-
rénu budou vlastníci zváni k jeho projednání 
se zástupcem katastrálního úřadu.  /fab/

Adaptaci na nový domov a výběh chápani 
zvládli bez problémů. „Prvních několik dnů 
samci strávili ve vnitřní ubikaci a postup-
ně si zvykali na nové prostředí. Poté jsme 
jim nabídli možnost poprvé nahlédnout 
a vyzkoušet koridor, který spojuje ubikaci 
s ostrovním výběhem. Z počátku byli poně-
kud nesmělí, nyní již každé ráno netrpělivě 
očekávají, až jim chovatelé koridor otevřou 
a doslova jím proběhnou na ostrov,“ uvedl 
zoolog Kamil Čihák. 
Zlínská zoo je první a jedinou zoo v rámci 
Unie českých a slovenských zahrad, kte-
rá tento druh chápanů chová. Domovinou 
chápanů vlnatých jsou deštné pralesy Již-
ní Ameriky na jihu Kolumbie, v Ekvádoru 
a v západní části Brazílie. Jsou největším 
ze 4 druhů chápanů, samci dosahují váhy 
kolem 10 kg, na délku měří až 70 cm, dal-
ších 70 cm představuje chápavý ocas, který 
je ze spodní strany holý. Je velmi důležitý 
při pohybu ve větvích, chápani jej používa-
jí jako plnohodnotnou pátou ruku. Unese 
váhu celého zvířete, chápani se tak za něj 
zavěsí v koruně stromu a všechny končetiny 
mohou použít ke krmení. Jsou to také mistři 
v balancování. Své druhové jméno získali 
díky velmi husté a jemné srsti, která má 
šedohnědé zbarvení. Na jejich jídelníčku ve 
volné přírodě dominuje ovoce, listy a kvě-
ty. Na jeden zátah dokáží spořádat velké 

množství potravy, domorodci jim proto pře-
zdívají barrigudo („pupkáč“). Ve zlínské zoo 
si pochutnávají na ovoci, zelenině, dostáva-
jí také kousek vařeného vajíčka a speciální 
granule. 
Žijí v malých rodinných tlupách, které vede 
dominantní samec. Ostatní opice jsou zařa-
zeny v určitém žebříčku hierarchie. Rodinné 
tlupy se často sdružují do větších skupin. 
Komunikují mezi sebou nejen hlasově, ale 
také vizuálními a dotekovými prostředky. 
Zhruba po osmiměsíční březosti samice 
porodí jedno mládě, o které se sama stará. 
Několik měsíců jej nosí na těle, nejdříve na 
břiše, později na zádech. Samci dospívají 
v 5 letech, samice v 6. Zatímco mladí samci 
mohou ve své rodné tlupě zůstat i v dospě-
losti, mladé samičky musí odejít a připojit 
se k jiné skupině.  /buj/
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Krajské a senátní volby 

Místní referendum

Na území statutárního města Zlína se uskuteční 
volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a volby do 
Senátu Parlamentu České republiky pro volební 
obvod číslo 78 – Zlín. První kolo senátních voleb 
a volby do krajského zastupitelstva se uskuteční 
v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 a v so-
botu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 h. Případné 
druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 
9. října 2020 od 14.00 do 22.00 h a v sobotu 
10. října 2020 od 8.00 do 14.00 h.

Volební místnosti
Na území města Zlína je 74 volebních okrsků 
a stejný počet volebních místností. Volební míst-
nosti jsou zpravidla totožné s volebními míst-
nostmi jako při volbách v květnu 2019.

Volič
Právo volit do Senátu má státní občan ČR, který 
alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejmé-
ně 18 let a má trvalý pobyt na území senátního 
volebního obvodu číslo 78, v případě volby do 
Zastupitelstva Zlínského kraje je přihlášen k tr-
valému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu Zlínského kraje. Volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do 
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR. V přípa-
dě voleb do Senátu lze prokázat svou totožnost 
a státní občanství také diplomatickým a služeb-
ním pasem ČR. Následně volič obdrží od okrs-
kové volební komise úřední obálku pro volby do 
Zastupitelstva Zlínského kraje a úřední obálku 
pro volby do Senátu. Volič je povinen se odebrat 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků. V opačném případě mu volební komise 
hlasování neumožní.

Pokud volič nemá platný občanský průkaz nebo 
mu končí platnost před termínem voleb, ztratí ho 
nebo mu je odcizen, nemá platný cestovní pas, 
může požádat o vydání občanského průkazu na 
dobu 1 měsíce a tento doklad je vydán na po-
čkání na pracovišti občanských průkazů ve Zlíně, 
Prštném, L. Váchy 602. Bližší informace je mož-
né získat na telefonním čísle 577 630 633.
 
Hlasování hospitalizovaných
Volič může hlasovat do Senátu ve zdravotnickém 
zařízení na základě zápisu do zvláštního sezna-
mu voličů nebo na voličský průkaz. Do tohoto 
zvláštního seznamu však může být zapsán pou-
ze volič, který pobývá ve zdravotnickém zařízení, 
jež se nachází ve volebním obvodu, kde jsou vol-
by do Senátu vyhlášeny, a volič je zároveň v tom-
to volebním obvodu přihlášen k trvalému pobytu.

Voličské průkazy
Voliči, kteří budou chtít volit do Senátu v jiném 
místě svého volebního obvodu a voliči, kteří 
budou chtíti volit při volbách do Zastupitelstva 
Zlínského kraje v jiném místě spadajícího do 
územního obvodu kraje, potřebují voličský 
průkaz. Žádost musí být doručena na adresu 
Magistrátu města Zlína, evidence obyvatel, L. 
Váchy 602, Zlín, Prštné, nejpozději do 25. září 
2020. Toto podání musí být v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky. 
Pokud žádá volič o vydání voličského průkazu 
osobně, vypíše připravený formulář na ohla-
šovně, evidence obyvatel, pracoviště Zlín, 
Prštné, L. Váchy 602. Osobně lze požádat 
o vydání voličského průkazu do 30. září 2020 
do 16:00 h.

Hlasovací lístky
Voliči obdrží nejpozději do 3 dnů přede dnem vo-
leb lístky spolu s informací o způsobu hlasování. 
Dostupné budou i ve volební místnosti. 

Způsob hlasování
V případě voleb do Senátu vloží volič v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek 
se nijak neupravuje. V případě voleb do Zastupi-
telstva Zlínského kraje  vloží volič v prostoru ur-
čeném pro úpravu hlasovacích lístků do úřední 
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího líst-
ku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Hlasování do přenosné hlasovací schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů Magistrát města Zlína na tele-
fonních číslech 577 630 765 nebo 577 630 766 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 

Upozornění
Voliči jimž nařídila karanténu nebo izolaci z dů-
vodu onemocnění COVID-19 KHS nebo praktic-
ký lékař, nemohou hlasovat ve svých volebních 
okrscích, ani si zažádat u volební komise o hla-
sování do přenosné hlasovací schránky. Pro tyto 
voliče se zavádí možnost zvláštního způsobu hla-
sování. Informace poskytne KÚ Zlínského kraje 
(více i na www.kr-zlinsky.cz/volby-cl-1134.html). 
Toto se týká i hlasování v referendu.  /okp/

Místní referendum se koná v pátek 2. října 2020 
od 14.00 do 22.00 h a v sobotu 3. října 2020 od 
8.00 do 14.00 h v hlasovacích okrscích č. 1 až 
74 na území statutárního města Zlína. Konají-li 
se volby a místní referendum ve stejném termí-
nu, jsou hlasovací místnosti totožné s volebními 
místnostmi. Podrobný popis území všech voleb-
ních okrsků města Zlína je rovněž uveřejněn 
v Oznámení o době a místě konání voleb a míst-
ního referenda na úřední desce Magistrátu 
města Zlína a na výlepových plochách. Otázka 
k rozhodnutí v místním referendu: „Souhlasíte 
s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své 
samostatné působnosti nepokračovalo ve stáva-
jícím provozním modelu provozování vodohospo-
dářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura 
pronajímána společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ a.s.?”.
Právo hlasovat v místním referendu má kaž-
dý státní občan České republiky, který alespoň 
v den konání místního referenda dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den konání místního re-

ferenda ve statutárním městě Zlíně přihlášen 
k trvalému pobytu. Tito občané jsou zapsáni 
v seznamech oprávněných osob a mohou přijít 
přímo do hlasovací místnosti, kde po prokázání 
totožnosti obdrží hlasovací lístek a úřední obál-
ku.
Právo hlasovat v místním referendu má každý 
státní občan jiného členského státu Evropské 
unie, který alespoň v den konání místního re-
ferenda dosáhl věku nejméně 18 let a je v den 
konání místního referenda ve statutárním městě 
Zlín přihlášen k trvalému nebo přechodnému 
pobytu. Státní občané jiných členských států Ev-
ropské unie musí požádat Magistrát města Zlína 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním 
referendu okrsková komise vydá oprávněné oso-
bě hlasovací lístek a úřední obálku. Každá opráv-
něná osoba se musí před hlasováním odebrat do 
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak jí okrsková komise hlasování neumožní.
Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpra-

vu hlasovacího lístku označí křížkem v přísluš-
ném rámečku předtištěnou odpověď „ANO“ 
nebo „NE“, pro kterou hlasuje, a vloží tento 
hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě 
hlasovacích lístků se nepřihlíží. Oprávněná oso-
ba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na 
hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou od-
pověď.
Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat 
ve svém hlasovacím okrsku, avšak může se zú-
častnit hlasování v místním referendu na území 
statutárního města Zlína v jiném stálém okrsku, 
vydá Magistrát města Zlína na její žádost hla-
sovací průkaz pro místní referendum. O vydání 
hlasovacího průkazu může oprávněná osoba 
požádat do 30. září 2020 do 16.00 h.
Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, 
zejména zdravotních, požádat Magistrát měs-
ta Zlína a v den hlasování okrskovou komisi, 
aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, 
a to pouze v územním obvodu hlasovacího 
okrsku.  /okp/
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DVEŘE ZÁRUBNĚ

inzerce

Na podzim opět pokročí revitalizace 
plochy po bývalém torzu
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína se v říjnu pustí do 
další fáze revitalizace prostoru po nedokončeném obchodním 
centru na Jižních Svazích.

Při první etapě došlo po zbourání torza k vy-
čištění tzv. pláně, kde mohl díky tomu vznik-
nout discgolf. Následovala rekultivace terén-
ních teras v blízkosti Centrálního parku Jižní 
Svahy, což umožnilo vznik  komunitní zahrady 
a agility centra pro psy. Komunitní zahrada 
i agility se otevřely veřejnosti v první polovi-
ně roku 2020. Komunitní zahrada nyní fun-
guje ve zkušebním režimu. Koncem tohoto 
roku se dále Odbor městské zeleně zaměří 
především na stabilizaci a zabezpečení ne-
stabilních svahů pod těmito plochami tak, 
aby zajistil i bezpečný průchod občanů k bu-
doucímu odstavnému parkovišti. „Některé 

terénní nerovnosti jsou zde nestabilní, proto-
že jsou tvořeny navážkou ze stavby obchod-
ního centra. Po velkých deštích zde dochází 
k  půdní erozi. Nestabilní části tak zabezpe-
číme a zpevníme,“ uvedl náměstek primátora  
Bedřich Landsfeld. S ohledem na nekvalitní 
navážku zajistil Odbor městské zeleně návoz 
ornice z vlastních zdrojů, kterou nyní bude 
těžkou technikou rozprostírat a stabilizovat. 
V jarním období bude nově navezená zemina 
osázena travo-bylinnými společenstvy a dále 
i kvetoucími a plodícími keři pro podporu 
ptactva a hmyzu. Kořenový systém rostlin tak 
bude zabezpečovat další fázi zpevnění.  /red/

PRIMÁTOR ZAHÁJIL  
PRVNÍ ŠKOLNÍ ROK  

Vyučování ve školním roce 2020/2021 bylo 
ve všech základních školách ve Zlíně zaháje-
no v úterý 1. září 2020. Pedagogové byli na 
všechny žáky připraveni, přesto bude letoš-
ní školní rok v mnohém netradiční. S ohle-
dem na situaci kolem pandemie COVID-19 
budou školy letos fungovat ve speciálních 
režimech. Manuál vytvořený Ministerstvem 
školství a tělovýchovy ČR už školy obdržely 
s předstihem. Primátor Jiří Korec a vedoucí 
Odboru školství Magistrátu města Zlína při-
šli přivítat prvňáčky na Základní školu Emila 
Zátopka ve Zlíně. Tentokrát však nové ško-
láky primátor nepřivítal tradičně v jejich tří-
dě, ale s ohledem na aktuální bezpečnostní 
opatření a doporučené rozestupy se přivítání 
uskutečnilo v prostorné a větrané školní tě-
locvičně. Do zlínských základních škol bylo 
letos zapsáno celkem 732 prvňáčků. Sku-
tečný počet nastoupených žáků se ale  v září 
ještě měnil.  /red/

NECHCI BÝT JEN „STROHOU“ ODDÁVAJÍCÍ, ŘÍKÁ ZASTUPITELKA 

Po podzimních komunálních volbách jsem 
dostala příležitost stát na prahu společné-
ho života mnohých párů, které se rozhod-
ly k zodpovědnému kroku, a to k uzavření 
manželství. 
Každého, kdo chce zpečetit svůj vztah 
a uzavřít manželství, velmi oceňuji. Sociál-
ní oblasti a rodinné politice se již několik 
let věnuji, a proto se zajímám o žití občanů 
v celé šíři. Ráda bych, aby svatba nepro-
bíhala pouze formálním neosobním způ-
sobem, ale naopak dávám příležitost pro 
zkontaktování mé osoby k zapracování kon-
krétních údajů, případně sestavení svateb-
ního proslovu na přání snoubenců. 

Případným zájemcům předají kontakt pra-
covníci oddělení matrik a ověřování města 
Zlína. Michaela Blahová

Kdo ve Zlíně oddává?
Podle zákona o matrikách snoubenci pro-
jeví vůli, že spolu vstupují do manželství, 
před primátorem, jeho náměstky (starostou 
a místostarosty) nebo pověřeným členem 
zastupitelstva města/obce. 
Nově zvolení zástupci města/obce na za-
čátku volebního období mohou o funkci 
oddávajícího požádat, a poté jsou výkonem 
funkce oddávajícího oficiálně pověřeni ra-
dou města. Ve Zlíně a v celém správním 

obvodu matričního úřadu Zlín, do kterého 
patří i 13 dalších obcí (Březnice, Březůvky, 
Lípa, Provodov, Želechovice, n. Dř., Ostra-
ta aj.), mohou v tomto volebním období 
oddávat: primátor města Zlína Jiří Korec, 
dále pak členové Rady města Zlína a Za-
stupitelstva města Zlína Kateřina Francová, 
Miroslav Adámek, Michaela Blahová, Milan 
Klajn, Petr Michálek, Ivo Mitáček, Pavel 
Stojar, Pavel Simkovič, Aleš Dufek, Mar-
tin Pášma, Václav Kovář, Jiří Jaroš, Pavel 
Sekula, Hynek Steska. Rozpis oddávajících 
je stanoven vždy na půl roku dopředu, při-
čemž pro konkrétní den a místo je stanoven 
jeden oddávající.  /io/
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Památník Tomáše Bati má za sebou 
druhou turistickou sezonu
Stejně jako řada dalších kulturních institucí, tak i Památník 
Tomáše Bati se musel před vypuknutím letošní hlavní turistické 
sezony potýkat s dočasným uzavřením z důvodu výskytu nového 
typu koronaviru. 

POLICISTÉ I PRIMÁTOR 
DOSTALI OCENĚNÍ

Dne 2. září se v obřadní síni radnice statu-
tárního města Zlína uskutečnilo slavnostní 
setkání, na kterém čtyři desítky policistů 
a policistek převzaly z rukou ředitele Krajské-
ho ředitelství policie Zlínského kraje plk. Jaro-
míra Tkadlečka Služební medaili policejního 
prezidenta Za věrnost lll. a ll. stupně. Krajský 
policejní ředitel zároveň ocenil dosavadní 
spolupráci s primátorem statutárního města 
Zlína Jiřím Korcem Plaketou Krajského ředi-
telství policie Zlínského kraje.  /red/

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v ORP Zlín II ve spolupráci s Krajskou knihov-
nou Františka Bartoše pořádá v sobotu 7. 11. 
2020 konferenci Vzdělávání pro 21. století. Je 
primárně určena rodičům a pedagogům, ale ví-
táni jsou všichni, kteří se o tuto problematiku 
zajímají. Konference se zabývá různými aspek-
ty, systémy a přístupy ve vzdělávání. Příspěvky 
sdílejí dobrou praxi ze škol, přinášejí inspiraci 
pro změny, vybízejí k zamyšlení. Své zkušenos-
ti, nápady a způsoby práce přinesou Mgr. To-
máš Chrobák, vítěz českého a účastník světo-
vého finále učitelského ocenění Global Teacher 
Prize 2019, a Mgr. Monika Olšáková, oceněná 
2. místem v českém finále Global Teacher Prize 
2019. Ředitelka ZŠ Střílky Mgr. Martina Rai-

serová se svým kolegou Mgr. Michalem Prchlí-
kem představí, jak se podařilo malé venkovské 
škole ve velmi krátkém čase rozjet online vý-
uku pro všechny žáky všech ročníků. Účastní-
ci si mohou vybrat i z dalších seminářů nebo 
workshopů: Badatelsky orientovaná výuka, 
Knihovna jako centrum celoživotního vzdělává-
ní, Emoce do škol, Jak se daří absolventům ZŠ 
s Montessori programem v dalším vzdělávání, 
Rovné příležitosti ve vzdělávání. Konference 
se koná v prostorách 14|15 Baťova institutu 
a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. 
Záštitu nad ní převzala náměstkyně primátora 
statutárního města Zlína Bc. Kateřina Franco-
vá. Konference je bez poplatku, je třeba se při-
hlásit. Více na www.zlin.eu/map-2.  /sta/

Nicméně od svého znovuotevření v polovině 
května se opět těší zvýšenému zájmu ze stra-
ny tuzemských návštěvníků. Mnoho Čechů se 
v rámci svých dovolených rozhodlo podpořit ces-
tování napříč republikou a navštívit regionální 
památky a kulturní organizace.

Během letošního léta přilákala možnost zhléd-
nout Památník Tomáše Bati bezmála 3 600 ná-
vštěvníků, což je v porovnání s loňským létem 
o téměř 600 příchozích více. Nejvytíženějším 
měsícem co do počtu návštěvníků byl srpen se 
statistikou čítající skoro 1 800 osob. 

Po završené úspěšné letní sezoně se mají zá-
jemci na co těšit i na podzim. V plánu je roz-
manitý program, připravují se zajímavé akce 
a přednáškové cykly pro veřejnost. Milovníci 
architektury mohou zavítat v sobotu 3. října od 
16:00 na Den architektury do Památníku, kdy 
bude organizována speciální komentovaná 
prohlídka se zaměřením na dílo F. L. Gahury 
a dalších architektů města Zlína. V rámci ná-
rodní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 
bude u našeho zlínského architektonického 
skvostu od 13. října k vidění venkovní panelová 
prezentace soutěžních proměn z našeho kraje. 
Do celostátní soutěže o nejzdařilejší proměnu je 
zařazen také Památník Tomáše Bati a veřejnost 
pro něj může hlasovat na webu cestamipromen.
cz/hlasovani. Ve středu 14. října od 17:00 se 
uskuteční v infopointu Památníku T. Bati před-
náška „Znáte Památník Tomáše Bati nebo Dům 
umění?“ s kurátorkou krajské galerie Ladislavou 
Horňákovou. Další velkou událostí bude Galerij-
ní a muzejní noc, která se bude konat v pátek 
23. října. Přednáškové akce podzimu uzavře ve 
středu 25. listopadu od 17:00 beseda s projek-
tovou manažerkou Nadace Tomáše Bati Gabrie-
lou Končitíkovou na téma: Ženy u Baťů.
Pro období podzim/zima bude Památník pro ná-
vštěvníky otevřen ve středu, pátek a o víkendu 
s prohlídkami v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00 a v 16:00. Vstupenky se kupují v info- 
pointu (v sousední budově gymnázia TGM). Pro 
příchozí jsou zde k dispozici zdarma doprovod-
né tiskoviny, brožury, mapky, mohou tady také 
zhlédnout edukativní projekce nebo si zakoupit 
drobný upomínkový předmět. Veškeré potřeb-
né informace se dozvíte na webu www.pamat-
nikbata.eu. Doporučujeme sledovat i Facebook 
a Instagram Památníku Tomáše Bati.  /red/



VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd   1 2020. 07. 22.   16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

28. 9. – 29. 10. 2020
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. ZL

ÍN

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

Kariéra

www.ace-tech.cz/kariera

Nejmodernější 
CNC stroje hledají
svého seřizovače  



XAVER  
A HOST
pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

Zlín 
97.5 FM | R-ZLIN

Talk  show!



ƒ

UŽ MÁTE 
STIHL 
DOMA?
—
PODZIMNÍ PRODEJNÍ 
AKCE OD 1. 9. DO 30. 11. 
2020

PATRICK, s.r.o. 
Kvítková 248
760 01 Zlín
 
T    577 211 206, 724 553 772 
E   patrick.zlin@centrum.cz
W www.patrick-zlin.cz

/ Zlínské reality

Reality vaší lokality.

Kvítková 2434, 760 01 Zlín  731 403 496  www.mareal.cz
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Volný čas

 5.–9. října tělocvična 17. ZŠ, Křiby 
ZDRAVÝ POHYB – KLÍČ K PLNOHODNOTNÉMU ŽI-
VOTU*
Cvičení za poloviční cenu, Fit Pain Free (rehabilitač-
ní proti bolesti, cvičení a pohybové hry pro děti, re-
cepty zdravé stravování). Nutné objednávky na tel.  
721 760 136; SK Rytmik Zlín.

 5.–8. října 14–16 h, nám. Míru 
ČČK ZLÍN*
Ukázky první pomoci, měření TK, informace k vyba-
vení lékárniček a propagace dárcovství krve.

 5.–9. října 
HIPOTERAPIE A CANISTERAPIE*
st 9:30–11:30 h Tlumačov, Machovská
HIPOTERAPEUTICKÉ JEŽDĚNÍ PRO DĚTI NA RANČI
po a pá 9:30–10:30 h rehabilitační stacionář, Žle-
bová
st 8:30–9:30 h rehabilitační stacionář, Žlebová
SKUPINOVÁ CANISTERAPIE, CANISTERAPIE POLO-
HOVÁNÍM
Rezervace nejpozději den před akcí na tel.  
739 659 579; Šance pro život.
5.–9. října, Zálešná I/4057*
TÝDEN ZDRAVÍ NA DROFĚ
po 10–11:30 h Duševní terapie s akvarelem
út 8–9:30 h Výroba antistresových míčků pro domácí 
posilování, motorická cvičení i masáže,
út 13–15 h Keramické tvoření. Výrobek si můžete po 
vypálení vyzvednout či dotvořit.
st 8–9:30 h Voňavými masážemi dlaní lze uvolnit 
nejen svaly, ale stimulovat reflexní body a rozproudit 
lymfatický systém.
čt 8–9:30 h Trénink jemné motoriky ručním šitím,
čt 13–15 h Beseda: Hlava v klidu. Jak se zbavit stre-
su z přemíry informací, jak se bránit šmejdům…
pá 10–11:30 h Přednáška: Dýcháním proti nemo-
cem. Dechovými cviky k předejití zápalu plic, zvlád-
nutí suchého a dráždivého kašle.
pá 13–15 h Jak se zbavit brýlí a obnovit zdraví. Nor-
bekovova metoda 18 technik a objevů v oblasti psy-
cho-fyziologie.
Na akce je poplatek 90 Kč, senioři 65 Kč. V ceně je 
káva, drobné občerstvení a případný materiál. Rezer-
vace míst na tel. 777 010 447 nebo zdenka@ideazo-
ne.cz; IdeaZone.

 5. října  
9–12 h, radnice
MĚŘENÍ A PORADENSTVÍ DIA*
Měření glykémie, cholesterolu a tlaku; pořádá SP-
CCH ZO DIA Zlín.

v 10 h, Benešovo nábř. 1739
CVIČENÍ PRO NEMOCNÉ PARKINSONOVOU NEMO-
CÍ
Bezplatná hodina (vlastní podložka nutná); pořádá 
Klub Mentepura.
ve 14 h, Sokolovna Štípa*
HRÁTKY S PAMĚTÍ
v 15 h, Sokolovna Štípa*
PŘEDNÁŠKA: POTRAVINY PODPORUJÍCÍ PAMĚŤ
Pořádá TJ Sokol Štípa.

 6. října  
MMZ, Zarámí 4421
BEZPLATNÁ PORADNA A CELKOVÉ VYŠETŘENÍ NO-
HOU*
Objednávky na tel. 577 525 230, 724 613 910 nebo 
na e-mail: info@coka.cz; pořádá Česká obuvnická 
a kožedělná asociace.

v 15 h, Klub seniorů, Okružní 4699
PŘEDNÁŠKA: BOLEST, PORUCHY SPÁNKU A VÝŽI-
VOVÉ DOPLŇKY*
v 15 h, Sokolovna Štípa*
DĚTI V POHYBU – CVIČENÍ S POMŮCKAMI A NÁŘA-
DÍM
v 16 h
PÉČE O PRVNÍ A DRUHÉ ZUBY
v 16:30 h
PÉČE O TŘETÍ ZUBY
v 17 h
STOLNÍ TENIS PRO VŠECHNY
Pořádá TJ Sokol Štípa.

 7. října 
v 15 h, KS Lužkovice
PŘEDNÁŠKA: BOLEST, PORUCHY SPÁNKU A VÝŽI-
VOVÉ DOPLŇKY*
14:30–16 h, radnice
MĚŘENÍ CHOLESTEROLU, GLYKÉMIE A TK*
16–17 h, místnost č. 131, radnice
BYLINKY A JEJICH BLAHODÁRNÝ ÚČINEK NA LIDSKÝ 
ORGANISMUS*
17–18 h, radnice
PŘEDNÁŠKA: ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI*
Pořádá ČČK Zlín.
MMZ, Zarámí 4421
PORADNA PRO ZDRAVÉ NOHY*
Bezplatné vyšetření a diagnostika nohou; objednávky 
na tel. 731 618 730 nebo na e-mail: vaskova@prozdra-
venohy.cz; pořádá Columna centrum.
v 15 h, Sokolovna Štípa*
SENIOŘI V POHYBU – CVIČENÍ, HRANÍ A TANCOVÁNÍ 
NA ŽIDLÍCH
v 16 h
PŘEDNÁŠKA: CO JE IMUNITA A JAK JI PODPOŘIT
v 17 h
CVIČENÍ ŽEN – ZPEVNĚNÍ TĚLA
Pořádá TJ Sokol Štípa

 8. října  
10–12 h a 14–17 h, prodejna obuvi Baťa, Dlouhá
DOŠLÁPNĚTE SI NA ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ NA MEZINÁ-
RODNÍ DEN PODIATRIE
Bezplatné vyšetření nohou na podoskopu, konzultace 
ohledně možností korekce a terapie zjištěných vad, po-
radenství aj. Pořádá Columna centrum.
v 16 h, KS Klečůvka
PŘEDNÁŠKA: BOLEST, PORUCHY SPÁNKU A VÝŽI-
VOVÉ DOPLŇKY*
16–17 h, místnost č. 131, radnice
PŘEDNÁŠKA: OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE*
17–18 h, radnice
PŘEDNÁŠKA: HOMEOPATIE, VLIV STŘEVNÍHO MIK-
ROBIOMU NA IMUNITNÍ SYSTÉM A ENERGETICKOU 
ROVNOVÁHU*
ČČK Zlín
v 18 h, Zlínský klub 204
TERAPIE S HLÍNOU*
Tvůrčí práce s hlínou; Sahadža jóga Zlín.

 9. října 
v 10 h, Regina
CVIČENÍ NEJEN NA ŽIDLI 60+ PRO ŽENY I MUŽE
Bezplatná hodina zábavného a vydatného cvičení; 
Klub Mentepura.
8–12 h, Hornomlýnská 3712-3
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Azylové zařízení a Nízkoprahové denní centrum*; ČČK 
Zlín.
v 15 h, Sokolovna Štípa*
DĚTI V TANCI – S MÍŠOU NEJEN HIP HOP
TJ Sokol Štípa

18 h, Zlínský klub 204
POZITIVNÍ VLIV MEDITACE NA ZDRAVÍ A PREVENCE 
STRESU*
Přednáška s ukázkou meditace; Sahadža jóga Zlín.

 10. října  
PODZIMNÍ VÝLET NA HRAD STARÝ SVĚTLOV A KO-
MONEC (10 km trek s převýšením 370 m)*
Odjezd v 7:30 h z AN Zlín, č. 46 do Luhačovic na 
AN, zde přestup na autobus s odjezdem v 8:25 h do 
Pozlovic - Horní zastávka. Sraz je v 9 h u dětského 
hřiště naproti hotelu Ogar. Odtud všichni vyrazí spo-
lečně po modré turistické značce směrem na Pod-
hradí k Rozcestí Starý Světlov a pak na stejnojmen-
ný hrad, dále na Komonec, po žluté značce k Pod 
Komoncem a po červené značce k Nad Vegou do 
Pozlovic ke kostelu. V hostinci „U Krajčů“ bude zajiš-
těno občerstvení. Odjezd nazpět do Luhačovic a po 
přestupu následně do Zlína bude opět z Horní za-
stávky v Pozlovicích. Příjezdy do Zlína cca v 15:55 h  
nebo 17:10 h, příp. v 19:27 h. Spolek Přátelé evrop-
ských vrcholů Zlín.

ve 14 h, Sokolovna Štípa*
RODINNÝ QUESTING – zábavný a poučný pochod, 
start od sokolovny 
v 15.30 h Zahrada v pohybu, zábavné a sportovní hry 
pro děti a v 17 h táborák
TJ Sokol Štípa
v 15:30 h, Zlínský klub 204
BESEDA S LÉKAŘEM: ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŽIVO-
TA A JEHO VLIV NA ZDRAVÍ*
Sahadža jóga Zlín

 11. října  
v 9:50 h od sportovní haly na hrad Malenovice
TURISTICKÁ VYCHÁZKA OKOLO ZLÍNA*
TJ Sokol Štípa, turistický oddíl

AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST VE ŠKOLÁCH
ZŠ ZLÍN, M. Alše 558*
Akce probíhají pouze za příznivého počasí v přilehlém 
lese nebo na venkovním hřišti. Přihlášky do 2. 10. na 
e-mailu: martina.kochanova@zsmalse.cz.
5. 10. 16–16:50 h Bodystyling. Podložku či karimatku 
z hygienického hlediska s sebou 
6. 10. 16–16:50 h Nordic walking. sraz v 15:45 h na 
dopravním hřišti školy. Omezený počet holí k zapůjčení.
17–17:50 h TABATA. Kondiční cvičení se střídáním 
krátkých intervalů zátěže s vysokou intenzitou a odpo-
činku.
8. 10. 15:30–16:20 h Fotbalová akademie – zábavný 
trénink pro všechny
16:30 –17:20 h, Kruhový trénink. Rozvoj silové vytrva-
losti, svalové síly a tělesné zdatnosti 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ZLÍN, Broučkova 372* 
7.10. 9:30–12:30 h Ochutnávka zdravé výživy včetně 
získání receptů, dílničky na téma zdraví, měření TK 
a glykémie studenty školy (v aule školy)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN*
7. 10. 15–17 h Den otevřených dveří v Malé ZOO (DDM 
Družstevní),
8. 10. 15–17 h Drakiáda v Centrálním parku na JS,
9. 10. 16:30–18 h Psí sporty – akce na Kynologickém 
cvičišti Burešov,
10. 10. 9–14 h Den sportu, zábavy a her ve Sportovní 
hale Vršava (badminton, stolní tenis, šipky, malý flor-
bal, mini basket, kolonožky aj.),
15:30–17:30 h Diskotéka se zvířátky v kavárně v 15. 
budově BI; vstupné děti 80 Kč, dospělí 40 Kč; www.
ddmastra.cz.

Vysvětlivky: * Podpořeno statutárním městem Zlínem

TÝDEN ZDRAVÍ 5.–11. října 2020
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Informace

Festival Neznámá Země bude BEST IN DESIGN PŘEDSTAVÍ  
MLADÉ TALENTY

NAVRHUJTE NOSITELE CENY 
MĚSTA ZLÍNA ZA ROK 2020 

HLEDÁ SE ZLÍNSKÝ ANDĚL 

V posledních dnech začaly posilovat další ochran-
né zásahy do fungování společnosti a kdoví, jak 
to bude na konci října? „Rozhodli jsme se, že po-
dobně jako planeta Země se nepřestane otáčet, 
ani náš festival nemůžeme letos odpískat,“ říká 
jeden z pořadatelů Miroslav Náplava. „Proto 
výrazně posilujeme možné podoby festivalu na 
internetu – oslovujeme naše obyvatele žijící po 
světě k internetovým besedám, připravujeme 
filmy pro speciální festivalové internetové sdílení 
a spoustu dalších možností,“ dodává Petr Horký 
s tím, že téma cestovatelského festivalu má le-
tos výmluvné heslo: Svět se točí Covid NEcovid!
Samozřejmě nejlepší varianta bude, pokud 
se nic nezmění a všechny plánované besedy 
a přednášky proběhnou naživo za účasti před-
nášejících i diváků. Ať už realita umožní cokoli, 

jasné je, že na internetu se toho letos bude dít 
mnoho, včetně soutěží o knihy a další ceny. 
Sledujte www.neznamazeme.cz a facebooko-
vou stránku www.facebook.com/neznama-ze-
me.  /tz/

Už brzy se do Zlína sjedou mladí designéři, 
aby si společně s návštěvníky vychutnali vý-
stavu Best in Design 2020. Výstava vítězných 
prací soutěže Best in Design 2020 bude za-
hájena 14. října v 18 hodin v galerii G18. Ná-
vštěvníky čeká vernisáž, diskuze, workshopy 
i doprovodný program. Jsou připraveny ukázky 
prací 29 finalistů z oděvního, průmyslového, 
produktového, grafického či digitálního de-
signu včetně komentované prohlídky výstavy 
a diskuze s letošními vítězi. Zajímavým bodem 
doprovodného programu je přednáška úspěš-
ného návrháře Lukáše Krnáče, který pohovoří 
o problematice budování vlastní značky. Více 
info je k dispozici na www.zlindesignweek.cz. 
Inspirativní dny potrvají do 6. listopadu.  /io/

Až do 31. prosince 2020 může veřejnost posí-
lat své nominace na udělení Ceny města Zlína 
za rok 2020. Podání může  být písemné nebo 
elektronické prostřednictvím online formulá-
ře, který se nachází na oficiálních interneto-
vých stránkách města Zlína na www.zlin.eu. 
Písemné zasílání je možné na adresu statu-
tární město Zlín, sekretariát primátora, nám. 
Míru 12, 761 40 Zlín.  /red/

Až do 30. října může kdokoliv z řad veřejnosti 
podat návrh na ocenění sociálního pracovníka 
či pracovníka v sociálních službách. Do výběru 
budou zařazeni kandidáti s trvalým bydlištěm 
na území statutárního města Zlín nebo ti, kteří 
působí v některé z organizací na jeho území. 
Návrhy shromažďuje Odbor sociálních věcí 
MMZ na tř. T. Bati 3792 ve 2. etáži, Naděžda 
Myslíková, tel. 577 630 801, e-mailová adre-
sa: nadezdamyslikova@zlin.eu.  /io/

Původně měl 24. ročník festivalu proběhnout v dubnu, ale jak 
všichni víme, spousta akcí se letos zrušila anebo přesunula – 
podobně jako tento festival. 

V ROCE 2019 HOSPODAŘILY TÉMĚŘ VŠECHNY MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI SE ZISKEM 

Téměř všechny dosud hodnocené společnosti 
s majetkovým podílem města Zlína, hospodařily 
v roce 2019 s kladným hospodářským výsled-
kem. Svědčí to tak o ekonomickém zdraví těchto 
městských firem. Zastupitele města Zlína o tom 
informoval Odbor ekonomiky při posledním za-
sedání zastupitelstva. „Chceme, aby společnos-
ti s majetkovou účastí města fungovaly maxi-
málně efektivně. V loňském roce jsme z pozice 
města ředitelům jednotlivých společností zaslali 
zadání, ve kterém jsou specifikovány vize a cíle 
dané společnosti. Nyní je ředitelích, aby hleda-
li možnosti, jak tyto cíle naplnit,“ řekl primátor 
města Jiří Korec. 
Se ziskem 1,25 mil. Kč hospodařila společnost 
Steza Zlín, která se stará o lázně a koupaliště. 

Více než 8,3 mil. Kč byl kladný hospodářský vý-
sledek Technických služeb Zlín. Jde o nejlepší 
výsledek z posledních let. Pro srovnání, v roce 
předchozím dosahoval kladný výsledek TS Zlín 
cca 2,7 mil. Kč a v roce 2016 se pohyboval 
kolem sedmi set osmdesáti tisíc korun. Se zis-
kem přesahujícím tři miliony korun hospodařila 
společnost Teplo Zlín a kladných čísel dosáhlo i 
Pohřebnictví Zlín, ačkoliv v tomto případě šlo jen 
o několik desítek tisíc korun. Výborného výsled-
ku dosáhl VaK Zlín se ziskem více než 10 mil. 
Kč. V plusu 209 tisíc korun skončila společnost 
Lesy města Zlína a zisk ve výši 44 tisíc korun má 
ve svém výsledku zapsána i společnost Nemovi-
tosti Zlín. Společnost Technické služby Zlínsko, 
která provádí služby např. pro okolní obce, vyká-

zala konečný zisk 908 tisíc korun. Bezmála sto 
tisíc korun v plusu skončilo i účetnictví Filharmo-
nie Bohuslava Martinů. S hospodářským výsled-
kem nula pak skončilo hospodaření Dopravní 
společnosti Zlín – Otrokovice. 
Jediná společnost, která uzavřela hospodaření 
se záporným výsledkem je Správa domů Zlín, 
jejíž ztráta činila 272 tisíc korun. Důvodem byla 
plánovaná investice do nákupu vybavení kance-
láří. Tato ztráta nemá vliv na chod společnosti. 
„Další společnost s městským podílem, Berani 
Zlín, ukončuje svůj hospodářský rok až v dubnu 
s koncem sezony. Výsledky společnosti budou 
tak známé po zpracování auditu a po schválení 
valnou hromadou,“ sdělil Bedřich Landsfeld, 
náměstek pro ekonomiku a finance.  /red/



21

Rozhovor

Petra Králová: Ke Zlínu jsem přirostla
Herečku Petru Královou není třeba ve Zlíně dlouze 
představovat. V angažmá Městského divadla ve Zlíně 
ztvárnila nespočet hereckých rolí, které jí přinesly divácký 
obdiv. Za rok 2016 a 2017 získala ocenění Aplaus za 
nejoblíbenější herečku. Osobitý šarm, herecké nadání, krásný 
zpěv i taneční umění jí k úspěchu pomáhají už dvacátou 
divadelní sezonu. 

Před kamerou České televize se objevila napří-
klad ve výrazné roli Věry Kalinové v seriálu Zna-
mení koně. Jak se žije rozené Opavačce, man-
želce neméně oblíbeného a úspěšného herce 
Radovana Krále a mamince dvou kluků ve Zlíně? 
O tom, co se jí tady líbí, co by změnila, jak tráví 
volný čas i o hereckém povolání pohovořila pro 
říjnový Magazín Zlín.

Vy i váš muž jste z Opavy? Co vás přivedlo do 
Zlína?
Znali jsme se dávno, chodili jsme spolu chvíli 
do dramatického kroužku a byli jsme kamarádi. 
Naše cesty se na čas rozdělily, každý jsme šli na 
jinou školu. Já šla do Zlína, a zároveň hostova-
la v různých divadlech v Čechách i na Moravě. 
První role ve Zlíně byla v Muzikálech do kapsy 
(komorní verze tenkrát neznámého Fantoma 
opery), což byla pro mne asi jedna z největších 
pěveckých příležitostí. Hned potom přišla nabíd-
ka do Poprasku na Laguně a shodou okolností 
jej teď po dvaceti letech opět hrajeme. Už nej-
sem ta nejmladší, ale ta nejstarší sestra (smích). 
Měla jsem tedy „ozkoušená“ i jiná divadla, takže 
když pak přišla nabídka angažmá do Zlína, byla 
to srdeční záležitost. Můj muž sem přišel do an-
gažmá z Brna a osudově jsme se opět potkali.

Zakořenila jste?
Ke Zlínu jsem přirostla. Mám ráda tempo to-
hoto města i zdejší lidi. Už jsme jak rodilí, jsme 
tady delší dobu než v rodném městě. Srovnání 
máme. Hodně vyrážíme do světa a moc rádi se 
zase vracíme a těšíme domů do Zlína. Oceňuji 
bezpečí a klid, je to úžasné město pro rodinný 
život a navíc zelené město. Nemáme s rodinou 
problém tady trávit volný čas sportem či kultu-
rou, je tu plno vyžití pro děti včetně dětského 
festivalu.
Když srovnávám s ostatními městy, tak Zlín jde 
rychle dopředu, je to nádhera sledovat. Baťov-
ské bydlení nám velmi vyhovuje. Když přijeli 
pražští kolegové, byli upřímně nadšení, jakým 
stylem bydlíme. Domky s živými ploty takhle 
v centru, blízko práce, školy … Chodit se synem 
do ZUŠ pěšky je nádhera!

Vidíte samá pozitiva, je něco, co se vám tady 
nelíbí?
Já bych si přála kvůli hluku, bezpečnosti, ranním 
zácpám a smogu obchvat Zlína. Neznám aktu-
ální vize a možnosti, ale tady jsme ve srovnání 
s mojí rodnou Opavou, kde mají obchvat nově 
postavený a moc městu pomohl, trochu pozadu. 
Samozřejmě nádraží, to je také vizitka města, 
ale to všechno je v plánu.

K vašemu životu patří koloběžka, co dalšího 
do něho mimo divadlo patří?
Koloběžka je ideální dopravní prostředek. Na 
kole nebo na koloběžce jezdím do práce, a na 
kole také jezdíme se syny na tréninky. Celá rodi-
na, ačkoliv jsme umělci, máme blízko ke sportu. 
Baví nás bruslení v létě na kolečkových bruslích 
či v zimě na Dřevnici, chodíme po horách a čas-
to vezmeme stany a jedeme na kola někam dál. 
Jezdíme podle časových možností na turnaje. 
Synové hrají fotbal, ping pong, starší ještě chodí 
do skauta. Skaut vytváří dětem silnou osobnost, 
učí vážit si opravdových přátel, pomáhat lidem, 
společnosti a děti jsou navíc stále v přírodě. 
Skauting ve Zlíně si nemohu vynachválit.

Je to výhoda nebo nevýhoda, když jsou man-
želé herci?
Myslím, že je to výhoda. Můžeme se o divadle 
upřímně pobavit, rádi spolu zpíváme. Jsme ro-
zumní v tom, že se umíme zastavit a říct si – teď 
už o divadle ani slovo! (smích). Ony nás ani děti 
nenechají mluvit jen o divadle. Je to zase až 
tak nezajímá. Kluci mají svoje zájmy, kamarády 
a školu, takže my se musíme brzdit, vždyť by je 
to jinak s námi nebavilo (smích). Samozřejmě 
spojit naše herectví s praktickým životem je 
složité. Naštěstí máme skvělou kamarádku na 
pomoc a oba úžasné rodiče, a ač nejsou Zlíňáci, 
tak jezdí pravidelně děti hlídat. Děti jsou tak „do-
nucené“ být s babičkami a dědečky a mají k nim 
silný a hezký vztah. Akorát ta logistika! Zdá se 
mi, že jsem víc organizátorka času než herečka 
a častěji mám v ruce diář než scénář. Ale toto 
řeší všechny mámy.

Vy jste za dvacet let ztvárnila nespočet 
rolí. Ve kterém žánru se cítíte nejlíp?
Mám ráda pestrost v žánru i herectví, když 
se složky propojují a můžu se vyjádřit více-
ro způsoby. Je pravda, že mám větší vztah 
k hudebnímu divadlu, protože od malička 
ráda zpívám. Velmi mne však naplňuje i či-
nohra s přesahem a velkým příběhem nebo 
komedie, které nejsou vůbec lehkým umě-
ním, jak se zdá. I opera je krásný žánr, ško-
da, že tady ve Zlíně zatím nepoznaný. Žánr 
tedy vyhraněný nemám. Práce mne musí 
naplňovat, musí mne bavit pracovat v týmu, 
se kterým hraji, a také potřebuji cítit odezvu 
v publiku. Když odezva není, je jedno, jaký 
je to žánr, pak je to taková marnost. Když se 
v jednom večeru publikum dojímá, zamyslí 
i usmívá, je to dar.

Evidentně jste se v herectví našla. Máte 
někdy pochybnosti, že by jiné povolání bylo 
jednodušší?
Herectví je někdy velmi náročná disciplína. 
Je někdy velmi bolavé, a když se některé pro-
cesy nesejdou s lidmi nebo režiséry, tak člo-
věk nespí. Není to jen úspěch. Je to psychicky 
velmi náročná práce, takže někdy si opravdu 
říkám, jestli jsem se správně rozhodla. Sice 
jsem od malička zpívala a tančila, ale být 
herečka? Tento nápad se zrodil až tak na 
konci gymplu. A ještě tam jsem inklinovala 
spíše k fyzice a chodila do astronomického 
kroužku (smích). Obzvláště, když mám bola-
vé chvilky, když trpím jako máma v rodině, 
že jsem někdy víc v divadle než doma, tak 
pochybnosti mám. Někdy mám pocit, že ke 
každému herci by měl být psychiatr (smích). 
Nemůžu říct, že jsem si vybrala to nejlepší 
povolání, protože nemám srovnání.

Co vysněné role?
Je krásné snít. Více jsem ale snila, když jsem 
byla mladinká. Chtěla jsem hrát takové ty 
role jako je Manon Lescaut... a osud mi zrov-
na tuhle a jiné dopřál. Ale mám jiný věk a snů 
ubývá, žiju přítomností a vážím si každé chví-
le teď a tady ve zdraví. Třeba na mě ještě 
nějaké překvapení čeká a třeba je to něco, 
o čem teď ani nevím, že existuje (úsměv).

S mužem jste vytvořili vlastní muzikálový 
pořad. Na co se můžeme těšit?
Máme podobný pořad pro lázeňské hosty 
v Luhačovicích, ve kterém zpíváme písně ze 
světových muzikálů i české muzikálové hity. 
Časem jsme dospěli k pocitu, že by bylo hez-
ké udělat nový hudební pořad i ve Zlíně ve 
zlínském duchu a navázat v Dílně Městské-
ho divadla Zlín na zdejší tradici hudebního 
divadla. Náš pořad se jmenuje Procházka 
slavnými muzikály s podtitulem Z Broad-
waye přes Londýn až do Zlína. Procházíme 
se v něm nejen písněmi, ale i dějinami mu-
zikálového světa se zajímavostmi ale i nad-
sázkou. Vše okořeněno tancem a některými 
mými vlastními texty písní.  Irena Orságová
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Foto 1 – Mistrovský zvon byl instalován ke 
kabině A týmu po získání prvního titulu 
mistra extraligy ledního hokeje v roce 2004

Foto 2 – Kabina A týmu

Foto 3 – Zázemí pro regeneraci hráčů.

Foto 4 – Maska brankáře Libora Kašíka 
připravená na novou sezonu

Foto 5 – Hrací plocha bez ledu 

Foto 6 – Spinningová kola, která jsou součástí 
kabiny A týmu, slouží k zahřátí před utkáním 
nebo k vyšlapání nohou po zápase

Začala hokejová 
sezona, pojďte s námi 
nahlédnout za oponu 
Zimního stadionu 
Luďka Čajky
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Aktuálně
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Tél. 603 17 47 17
PR AHA �  VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

ZLÍN  � BYSTŘICE P. HOST ÝNEM

30 % 

10 % 
sleva na zákroky 
prováděné lékařem

Platnost do 18.12.2020. Platí po 
předložení nebo vyfocení tohoto inzerátu. 
Slevy jsou ze základních cen - www.amem.cz 
a nelze je kombinovat s jinými slevami. Je 
možné přijít v libovolném počtu ošetření 
po celou dobu platnosti.

sleva na všechny 
neinvazivní šetření

 ŠPIČKOVÉ LÉKAŘKY

PRESTIŽNÍ MATERIÁLY
A PŘÍSTROJE
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inzerce

Stále platí, že již od jara tohoto 
roku máme nižší počet psů než 
v minulosti – okolo 53 až 55. 
I když počet psů je nižší, práce je 
stále dost. Setrvávají nám tady 
totiž psi s problémovým chováním 
a zanedbanou socializací, kterým 
je potřeba se více věnovat. 
Stav koček je v tomto období nor-
mální, 40 až 45. O koťata zájem 
je, dospělé kočky na nový domov 
čekají delší dobu. Stále častě-
ji řešíme také léčbu zraněných 

nebo nemocných koček a koťat. 
K tomu nám hodně pomáhají 
dary a různé výtěžky. Velkým oče-
káváním je třeba náš nový kalen-
dář na rok 2021, který je možno 
již získat a přispět tak na útulek. 
Snad i tento rok potěší příběhy 
a fotky, které jsme pečlivě vybí-
rali. Všechny důležité informace 
ohledně kalendáře získáte na 
www.utulekzlin.cz
Děkujeme a zdravíme vás z útul-
ku! 

OKÉNKO Z ÚTULKU

Jak to u nás teď vypadá? ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad - kosení, stříhání okrasných zahrad, stříhání 
ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy trávníků, čištění 
zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.  
marian.galetka@seznam.cz,  tel.: 722 535 311

HODINOVÝ MANŽEL - ZLÍN
Údržbářské práce všeho druhu pro domácnost i firmy (elektro, voda, od-
pad, opravy nábytku, stěhování atd...) Provádíme i práce zednické, ma-
lířské, výkopové, podlahářské, venkovní dlažby atd... Tel.: 733 209 024

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i vý-
robních hal. Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku, 
radiátorů, podlah atd. Kvalita za dobrou cenu - vaše spokojenost. 
Tel. 737 261 262, e-mail:  mnstavo@seznam.cz

PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE BRNO
Doc. MUDr. Jan Válka, MUDr. Zdenka Stratilová
Detašované pracoviště Zlín, Okružní 4701, Jižní Svahy  
(vedle lékárny u 1. segmentu)
Tel.: 777 711 130, www.medest.cz

SATELITNÍ DOTACE
Montáž nového satelitu u vás zdarma – dostanete: parabolu a technik 
u vás vše zprovozní, a máte DVB-T2 Vyřešeno! - Zvýšil se vám na satelitu 
servisní poplatek? – Přejděte, je to jednoduché. 
Tel.: 778 880 006 

RYBENA ZLÍN PŘIJME ŘIDIČE
Na hlavní pracovní poměr. 
Více info na tel.: 775 719 220 

OBCHODY A SLUŽBY  |  INZERCE

1. CAPKA / trikolorní kočička, přátelská, 3 roky stará, kastrovaná, vhodná 
do domu se zahradou 
2. LUKAS / černý kocourek, 2 roky starý, zvyklý v bytě, útulek psychicky 
nezvládá dobře
3. BEN / 2 roky starý kocourek, zvyklý v domě i venku, přítulný, očkovaný 
a kastrovaný

1.

3.

2.
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Informace

Známe vítěze soutěže Rozkvetlé 
město 2020

ADRA HLEDÁ 
DOBROVOLNÍKY

PORADNY PRO NOHY

Slavnostní odpoledne v obřadní síni zlínské rad-
nice odtajnilo a odměnilo vítěze soutěže Roz-
kvetlé město 2020. Tady jsou: 

Jarní část soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO 2020
1. Jiří a Marcela Schneiderovi
2. Zdena Pospíšilová
3. Miroslava Krásná
4. Lenka Péčková a Jarmila Černoevičová, Mi-
loslava Šlosárková, Vlasta a Pavel Srovnalovi, 
Libuše Vavrušová, Ylona Vaňková, Marie Herte-
lová, Jana Matulová, Vlasta Benešová, Milena 
Kalmárová
Zvláštní cena (zelená střecha) Zdislava Ingrová

Letní část soutěže ROZKVETLÉ MĚSTO 2020
I. a kategorie – předzahrádky bytových domů:
1. Marie Hertelová
2. Ludmila Geherová, Drahomíra Zlámalová
3. Anna Gajdošíková
Zvláštní cena: Krista Krejčí
I. b kategorie – předzahrádky rodinných 
domů:
1. Ylona Vaňková, Eva  Klinkovská
2. Jana Matulová
3. Vlasta Benešová, František Jonák, Ludmila 
Brázdilová
II. kategorie – květinová výzdoba oken a bal-
konů bytových domů:
1. Viktorie Nováková, Eva Hoferková, Jiří Vod-
várka
2. Dagmar Charuzová
3. Eliška Svozilová, Jakub Fryštácký
4. Eva Pavlíková, Anna Rajnohová
III. kategorie – úprava okolí baťovských dom-
ků:

1. Iveta Kadlčáková
2. Anna Janoušková, Vlastimila Máchalová
3. Zdena Zelinková, Marie Kašparová, Oldřiška 
Krajčová

Mladý zahradník:
Vilém Grulich
Jan Foltýn
Liliana, Maxmilián a Matyáš Tesárkovi

Zvláštní cena: Charita Zlín – Domovinka

Výstava mapující letošní ročník soutěže bude 
k vidění do konce měsíce října v budově radni-
ce ve Zlíně.

SPONZOŘI SOUTĚŽE ROZKVETLÉ MĚSTO
ACRIS zahrady s.r.o., Zlín, Halka Adamová - kvě-
tinářství Zlín, AGROS Moravia s.r.o. - Ivan Šoula 
- kompletní zahradní úpravy, Jan Andrýsek - za-
hradnické práce Zlín, ARBOEKO, s.r.o. - prodej 
okrasných dřevin, ARBOREA BŘEZOVÁ s.r.o., BC-
Servis CZ s.r.o. - prodej a servis stavební, lesní 
a zahradní techniky, Blažej Stella - Zahradnictví 
Stella – Holešov, Bruno Nebelung, Emseko Bike 
s.r.o., Roman Kratina - zahradnické práce, Kvě-
tinářství Pěnička - Bylinná  lékárna, Jan Miserov-
ský - zahradnické práce Zlín, mmcité a.s., Pa-
trick s.r.o., zahradní technikam, POLDY SERVIS 
- zahradnické nářadí Lukov, Pavel Šoula - prodej 
zahradního nářadí a techniky WOLF-GARTEN 
– www.wolfgartennaradi.cz, ing. Jiří Batůšek – 
TRVALKY, Květiny Oškera, A+K úpravy zahrad, 
Alex Michael – Chropyně, Pavel Vyvlečka – za-
hradnické práce, ZAHRADY NAJMAN – realizace 
a údržba zahrad/travní koberce/rizikové kácení

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín hledá dob-
rovolníky jako společníky pro seniory, děti 
a lidi se zdravotním postižením na Zlínsku. 
Pro všechny zájemce o dobrovolnictví se 
koná INFORMAČNÍ SCHŮZKA, která se usku-
teční ve středu 14. října 2020 od 16 hod. 
v prostorách Křesťanského kulturního centra 
Zlín (Zlínský klub 204, bývalá knihovna). Zá-
jemci se dozví, kde se mohou jako dobrovol-
níci zapojit, a mohou se také rovnou zaregis-
trovat. Dobrovolnictví není časově náročné 
– stačí věnovat hodinu jednou za týden. Více 
informací najdete na webových stránkách 
www.adrazlin.cz.
Hlavním úkolem dobrovolníků je zpříjemnit 
volný čas klientů - povídat si s nimi, předčítat 
knihy, jít na procházku, hrát hry nebo pomá-
hat dětem se školní přípravou. Dobrovolníci 
se mohou zapojit v organizaci podle svého 
výběru - například v Domově pro seniory na 
Burešově, v NADĚJI nebo v klubech pro děti 
Unie Kompas. Dobrovolníci jsou ve všech za-
řízeních velmi vítáni. 
Dobrovolnictví je přínosem zejména pro 
klienty, ale dobrovolníci také získávají – 
např. nové zkušenosti, přátele a především 
příjemně a užitečně stráví svůj volný čas. 
Zájemci o dobrovolnictví se mohou přihlá-
sit koordinátorce i kdykoli v průběhu roku  
(tel. 731 157 471, dc.zlin@adra.cz).  /tz/

Bezplatná poradna a celkové vyšetření nohou, 
ve které je přítomen ortoped, fyzioterapeutka 
a další odborníci, se koná 6. a 13. října. Vyšet-
ření je vhodné pro děti i dospělé.
Realizuje Česká obuvnická a kožedělná aso-
ciace. Objednávky a bližší informace na tel.:  
577 525 230, 724 613 910 nebo na e-mail: 
info@coka.cz.
Podiatrická poradna Pro zdravé nohy – bez-
platné vyšetření a diagnostika nohou, odborné 
poradenství včetně konzultace s MUDr. Ho-
loubkem se koná 7. října.
Provozuje lékařské a rehabilitační pracovi-
ště Columna centrum, objednávky na tel.:  
731 618 730 nebo na e-mail: vaskova@pro-
zdravenohy.cz 
Místo konání obou poraden: Magistrát města 
Zlína, Zarámí 4421.

DEN VZNIKU  
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Statutární město Zlín uctí 102. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostní 
pietní akt se koná v úterý 27. října u sochy Tomáše G. Masaryka před budovou Kongreso-
vého centra Zlín.  /io/
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Pátý ročník festivalového půlmaratonu zná své vítěze 

Opatření pro fanoušky na hokejových zápasech Beranů

Pátý ročník Festivalového půlmaratonu MONET+ 2020 se 
uskutečnil v odloženém termínu v sobotu 12. září ve Zlíně a udělal 
tak pomyslnou tečku za letošním filmovým festivalem. 

Extraligoví hokejisté PSG Berani Zlín zahájili jubilejní 40. sezonu 
v nejvyšší soutěži v nepřetržité řadě. Na předsezonní tiskové 
konferenci zazněly z úst představitelů klubu dva hlavní cíle.

Ustát sezonu v současné nelehké době po 
ekonomické stránce a v nesestupovém roční-
ku postoupit do vyřazovacích bojů v play off. 
Vzhledem k pandemii koronaviru bude zcela 
odlišná než předchozí. Po splnění přísných 
hygienických opatření a nařízení ze strany 
Ministerstva zdravotnictví se vejde do ochozů 
Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně maxi-
málně 2 300 diváků. Tento údaj platil k datu 
zahájení extraligy 18. září.
„Naším cílem bude sezonu ustát po ekono-
mické stránce a vyrovnaný rozpočet na konci 
roku. Nebude to jednoduché nejen pro nás, 
ale pro všechny extraligové kluby. I z uvede-
ného důvodu neobsadíme pozici generálního 
manažera, nebylo by správné platit někoho 
na této pozici, když samotní hráči šli s platy 
dolů. Dalším cílem letošní sezony je postup do 
vyřazovacích bojů v play off. Věřím, že náš tým 
plný odchovanců to zvládne,“ pověděl Jiří Ko-
rec, prezident prezídia PSG Berani Zlín a pri-
mátor města Zlína.
V pořadí již 53. sezona v nejvyšší soutěži zlín-
ského hokeje přináší mimořádná opatření, 

Vítězem půlmaratonu se stal Jiří Šacl s vý-
sledným časem 1:11:27. Z žen byla nejrych-
lejší Petra Pastorová s časem 01:21:57, která 
zaběhla traťový rekord mezi ženami. Běžec-

kou akci pořádá FILMFEST, s. r. o., společně 
s Běhy Zlín, z.s. 
Závody se letos konaly za zpřísněných hygie-
nických podmínek. „S ohledem na aktuálně 

celorepublikově stoupající čísla nově zjiště-
ných případů jsme se rozhodli umožnit závod-
níkům v případě pochybností či obav zrušit 
účast v den konání závodu s tím, že startovné 
jim bude následně v plné výši vráceno,“ uved-
la za organizátory Jarmila Záhorová, výkonná 
ředitelka Zlín Film Festivalu. I přesto městský 
půlmaraton přilákal letos 371 běžců na trať 
půlmaratonu, 310 na poloviční vzdálenost 
a 109 týmů do štafetového závodu. Na půl-
maratonové trati se nakonec nejlépe vedlo 
pětadvacetiletému Jiřímu Šaclovi z Nového 
Města na Moravě, který se zúčastnil zlínského 
půlmaratonu poprvé a celkově běžel svůj třetí 
půlmaraton v životě, protože se dříve soustře-
dil spíše na kratší tratě. „Dnes se mi běželo 
dobře, ve Zlíně máte dobrou trať,“ uvedl Jiří 
Šacl a dodal: „Její druhá půlka se mi líbila víc, 
jak tam byl zvlněný terén. Druhé kolo už jsem 
si běžel podle sebe.“
Nejrychlejší ženou půlmaratonu a současně 
rekordmankou tratě se stala Petra Pastoro-
vá z Ostravy s časem 01:21:57. „Běželo se 
mi dobře, možná je to i tím, že teď není tolik 
závodů, že nejsem tak unavená, vyzávoděná, 
takže jsem se opravdu moc těšila,“ zhodnotila 
svůj výkon Petra Pastorová. 
Závody letos úspěšně dokončilo 1 091 závod-
níků.  /tz/

která vyhlásila vláda v rámci boje 
proti šíření nemoci COVID-19 
v České republice. Veškerá do-
mácí utkání hokejistů PSG Be-
rani Zlín v Tipsport extralize 
během sezony 2020/21 se 
uskuteční za zpřísněných hy-
gienických podmínek a opat-
ření. Klub vyzývá fanoušky, aby 
je bezpodmínečně dodržovali.
Zimní stadion Luďka Čajky a PSG 
aréna prošly v létě kvůli přetrvávajícím 
problémům s nákazou koronaviru rozsáhlou 
dezinfekcí pod dohledem Krajské hygienické 
stanice Zlínského kraje. V platnosti je povin-
nost nosit ochrannou roušku v prostorách 
obou zimních stadionů.
Zlínský zimní stadion patří k těm starším 
v české extralize a při současných podmín-
kách činí omezená kapacita pouze 2 300 
míst z původní sedmitisícové divácké kvóty. 
S ohledem na počet vstupů a sociálních za-
řízení se mohou využít maximálně tři sektory 
výhradně na sezení. Každý sektor má přidě-

lený vchod, kterým musí všichni návštěvníci 
projít. U vstupu je umístěna dezinfekce, kte-
rou by měl při příchodu každý návštěvník vy-
užít.

Pozor! Nebude umožněn vstup žádnému 
fanouškovi bez zakrytých úst a nosu. 

Pohyb mezi západní a východní 
tribunou nebude umožněn. Žá-
dáme fanoušky, aby se v době 
pořádání utkání neshlukovali 
do větších skupin a dodržovali 
bezpečnostní rozestupy.
Informace ohledně volného 

prodeje vstupenek budou ak-
tuálně upřesněny s ohledem na 

počet rezervovaných permanentních 
vstupenek. Vstupenky na extraligové zá-

pasy se prodávají pouze přes společnost Tic-
ketportal.cz, prodej na pokladnách nebude 
během celé sezony uskutečněn! Klub upozor-
ňuje, že s ohledem na nové skutečnosti a pří-
padná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdra-
votnictví může dojít během sezony ke změně 
aktuální situace a připravených opatření. 
Zároveň žádá fanoušky, aby sledovali webové 
stránky klubu www.beranizlin.cz i sociální sítě 
zlínského hokeje, kde naleznou aktuální infor-
mace.  /ror/

Do ochozů 
stadionu se 
nyní vejde 

maximálně  
2 300 diváků
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TURNAJ V HÁZENÉ:  
27 DRUŽSTEV

Sportovní areál Sokolovna patřil mládežnické 
házené, konal se zde totiž turnaj HOLIDAY CUP, 
letos již jeho dvacáté pokračování. Situace vy-
volaná koronavirem velmi ovlivnila startovní 
pole a většina stálých především zahraničních 
účastníků si svou účast na poslední chvíli roz-
myslela. Přesto 27 družstev v 5 kategoriích 
změřilo své síly na prahu nové sezony a k vidě-
ní byla chuť po hře po dlouhé pauze v karan-
téně. Velké díky patří za podporu statutárnímu 
městu Zlín a mnoha sponzorům, bez kterých 
by tato akce nemohla být zorganizována.  /tz/

LEGENDA SLAVÍ 90. JUBILEUM

František Mudřík oslavil dne 6. září své 90. naro-
zeniny. V roce 2013 získal ocenění města Zlína 
za mimořádný přínos zlínskému sportu. Zaslou-
žil se o založení organizované sálové cyklistiky 
ve Zlíně a desítky let se věnuje práci s mládeží 
jako trenér. František Mudřík jako trenér kra-
sojízdy vychoval řadu mistrů republiky a repre-
zentantů ve všech kategoriích a současně jako 
trenér kolové až do poloviny sedmdesátých let, 
a pak do poloviny osmdesátých let za asistence 

Pavla Landta, vychoval řadu dobrých kolováků. 
Někteří své zkušenosti předávají dál mladým 
hráčům. Byl také předsedou cyklistického od-
dílu TJ Gottwaldov. Po osamostatnění sálových 
cyklistů pak předsedou Oddílu sálové cyklistiky. 
Řadu let byl členem Krajského svazu cyklistiky. 
Po celou aktivní trenérskou éru byl i rozhodčím 
krasojízdy a z počátku také kolové. Více se ale 
věnoval krasojízdě. Ve funkci mezinárodního 
rozhodčího se zúčastnil několika Mistrovství 

Evropy i světa. Ale nejenom sportem živ jest 
člověk. To platí i o Františkovi. Při sportu neza-
pomínal ani na rodinu. Se svou jedinou manžel-
kou Růženkou oslavili již před lety zlatou svatbu. 
Splečně vychovali dvě dcery  a  nezapomněli se 
věnovat také svým nyní již dospělým vnouča-
tům. 
Všichni členové sálové cyklistiky děkují Františ-
kovi za přínos jak po sportovní, tak osobní strán-
ce a přejí mu pevné zdraví.  /red/

RAGBYOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE. PŘIJĎTE!

Historie lidské civilizace je plná bitev o kořist 
a o území. Dnes sice žijeme v mírové době, 
ale bojovné instinkty v některých z nás stále 
přežívají. Naučit se s nimi řízeně pracovat není 
snadné. Ragby pro to vytváří ideální prostředí. 
Ve Zlíně existuje oddíl ragby už od roku 1944. 
Do dnešních dní hrdě neseme pochodeň rag- 
byových hodnot jako respekt, disciplína, sou-
držnost, čest, nadšení a snažíme se ji předávat 
mladým lidem. 
Na vlastní oči se o tom můžete přesvědčit při 
tradičním ragbyovém turnaji mládeže, který 
se koná na Stadionu mládeže ve Zlíně 24. 10. 
2020 od 10.00. K vidění bude nepřetržitý proud 
ragbyových klání dětí od 6 do 12 let. Ragby není 
násilný sport, jak se mnozí mylně domnívají. Na-
opak, se silou a agresí řízeně pracuje. Učí pře-
konávat strach i bolest. Učí snášet zátěž, spo-
lupracovat, vítězit i prohrávat. Ragby je vhodné 
pro kluky i holky, malé, velké, hubené i silnější. 
Začít se dá i v pozdějším věku. 

Co je důležité o ragby vědět:
�ragby není narozdíl od bojových sportů zamě-

řeno na likvidaci protivníka

�ragby má přísná pravidla – hlavním principem 
je zdraví a bezpečí hráčů

�ragby je ideální pro komplexní rozvoj pohybo-
vých schopností

�ragby je velmi přímočaré a učí vás rychlému 
rozhodování

�ragby učí děti spolupracovat v kolektivu, dělit 
si práci, podporovat se

�ragby je vhodné i pro malé děti – intenzita fy-
zického kontaktu roste postupně

Více na tel. 601 201 321, www.rugbyzlin.cz 
nebo přímo na stadionu.  /rcz/

ŘÍJNOVÁ ALTERNATIVA

do 14. 10.
VÝSTAVA: ŽIVOT ŽENY A VÝTVARNÝ PROJEV
Výstava k životnímu jubileu sochařky, malířky 
Otilie Demelové Šuterové.
Otevřeno: po–pá 8–12 a 13–17 h, so 10–16 h 
(mimo dny (2., 15. a 16.10.)
1.10. v 18 h
KONCERT: GERALD CLARK BLUES BAND 
(JAR/CZ)
Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark z Jo-
hannesburgu patří k předním představitelům 
jihoafrické bluesové scény. 
5. a 12. 10. v 18 h
KONCERT ZUŠ HARMONIE
6. 10. v 19 h vstup volný
DEBATA S plk. v.v. ROBERTEM ŠLACHTOU
Diskuze ke knize 30 let pod přísahou s autorem 
Robertem Šlachtou.
7. 10. v 18 h
MARTINA TRCHOVÁ A ADAM KUBÁT – PÍSNĚ 
ZUZANY NAVAROVÉ

Koncert Martiny Trchové a Adama Kubáta 
s repertoárem Zuzany Navarové.„Chceme se 
dotknout všech období tvorby Navarové – Ne-
rezu, španělských písní s Ivánem Gutiérre-
zem, samozřejmě její kapely KOA a dopraco-
vali jsme se i ke zhudebněným kainarovkám,“ 
uvedla Martina Trchová.
15. 10. v 18 h
JAZZOVÝ KONCERT: RUDY LINKA ONE MAN 
SHOW
Rudy Linka ve své One Man Show provede 
posluchače svým světem s lehkostí a humo-
rem jemu vlastními. Čeká je hudba, projek-
ce fotografií a příběhy s lidmi, kteří Rudyho 
inspirovali a jsou inspirací i ostatím.
19.–30.10. po–pá 8–12 a 13–16, so 10–16 
(22.10. do 14 h)
FESTIVAL O CESTOVÁNÍ, POZNÁVÁNÍ A SBLI-
ŽOVÁNÍ KULTUR NEZNÁMÁ ZEMĚ
Po celou dobu je k vidění výstava fotografií – 
CZECH PRESS PHOTO (1995–2019)

23.10. do 22 h
GALERIJNÍ A MUZEJNÍ NOC 2020
23. 10. v 18 h
BESEDA: PETR HORKÝ A MIROSLAV NÁPLAVA 
– SLONI ŽIJÍ (ALESPOŇ) DO STA LET 
V únoru letošního roku oslavil Miroslav Zikmund 
neuvěřitelné sté první narozeniny. Tahle beseda 
je skvělou příležitostí podělit se o vzpomínky 
dvou jeho spolupracovníků.
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Akce

NA FILMOVÉ MELODIE  
DO ALTERNATIVY

Z melodií filmů Tenkrát na západě, Piráti 
z Karibiku, Noc na Karlštejně a dalších je 
složen filmový koncert Základní umělecké 
školy Zlín-Jižní Svahy. Melodie předvedou 

žáci hudebního oboru, cimbálka Valášek, ka-
pela a připojí se i školní „dramaťáci“! Koná 

se v Alternativě 14. října od 18 hodin.

CO SE DĚJE V GALAXII?

Galaxie v říjnu opět pořádá soutěže na horo-
lezecké stěně nebo v hodu na koš, děti tady 

mohou z 9. na 10. října přenocovat nebo 
využít prodloužené otevírací doby o pod-
zimních prázdninách. Nabídkou prázdnin 
a svátků stále zůstává akce Galaxie 2v1, 

v rámci níž je vstup pro děti včetně teplého 
oběda a nápoje. Více na www.galaxiezlin.cz 

nebo na tel. 571 118 980. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Českobratrská církev evangelická zve na 
výstavu prací olomouckého výtvarníka Vladi-

míra Havlíka s názvem HOLY PLAN(e)S.  
Výstava je přístupná v době konání boho-
služeb, případně po domluvě.  Veškeré 

kontakty najdete na adrese  
http://zlin.evangnet.cz. 

Adresa: ul. Štefánikova 3018.  
Výstava potrvá do 31. října.

ZUŠ ZLÍN-MALENOVICE

V říjnu ZUŠ Zlín-Malenovice připravila pro 
veřejnost tyto akce: na úterý 20. října 

žákovský koncert v Zrcadlovém sále ZUŠ 
od 17:30 hodin, ve vestibulu hudebního 
oboru výstavu Inspirace Petrem Niklem 
a ve vestibulu výtvarného oboru výstavu 

prací absolventů. Do knihovny v Malenovi-
cích pak zve na výstavu keramiky Strážci 

domova.

MINI DÝŇOVÁNÍ 2020

Rodinná akce Dýňobraní se koná  
31. října od 14 do 18 hodin v sadu Svobo-
dy. Akce je součástí projektu Živý Zlín a už 

posedmé ji připravuje spolek Inspirace 
Zlín. Pro rodiny s dětmi bude připrave-
na stezka s podzimními úkoly, dlabání 
halloweenských dýní a různé výtvarné 

tvoření. Chystá se také několik soutěží.

Z HVĚZDÁRNY

Ve čtvrtek 1. října v 18.00 se v hvězdárně 
uskuteční cestopisná přednáška Libanon – 

země hor, cedrů a uprchlíků. V pondělí  
5. října od 19.00 pokračuje program na 

téma Hvězdné porodnice. Následující pondělí 
12. října ve stejný čas je vyhrazen prostor 
přednášce s názvem sci-fi coby inspirace 

vědců a techniků. Poslech islandské hudby 
s Janem Burianem je 23. října od 19.00.

UCTÍVÁNÍ SLUNCE VE STARÉM 
EGYPTĚ

Nadace Tomáše Bati zve na přednášku 
Marie Hlouchové (ČEÚ). Přednáška se bude 

věnovat počátkům slunečního nábožen-
ství ve starém Egyptě, významným i méně 

významným božstvům spojeným se sluncem 
a hlavním kultovním centrům. Vila T. Bati, 27. 

října v 18 hodin. Rezervace:  
sekretariat@batova-vila.cz. 

FILHARMONIE  
ZVE

V říjnu pokračuje mezinárodní hudební 
festival Harmonia Moraviae 2020 pestrou 

paletou dalších koncertů. Nabídne na-
příklad sólový (1. 10. a 15. 10.) i sborový 
zpěv (11. 11.), klarinet (8.10.) či smyčco-
vé kvarteto (13. 10.). Na závěr festivalu, 

22. října, zazní žádaná Má vlast Bedřicha 
Smetany. Vstupenky jsou již v prodeji.

LITERÁRNÍ ZÁŽITEK

Současná literatura, netradiční místa, zná-
mé tváře: taková je NOC LITERATURY, která 

na atraktivních či běžně nedostupných 
místech přibližuje široké veřejnosti ukázky 
z nové tvorby evropských spisovatelů v po-
dání známých hereckých osobností. Letos 
se poprvé uskuteční také ve Zlíně, a to ve 

středu 7. října od 18 do 23 hodin.

hudba

děti výtvarné uměnívýstava

rodina

věda přednáška hudba

knihovna
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Servis

jubilanti od 
devadesáti let
Adámková Marie, Baťová Zdenka, Běťá-
ková Ludmila, Dušková Božena, Hanulík 
Josef, Hlaváčová Libuše, Honek Josef, 
Husáková Božena, Julinová Jindřiška, 
Kašpárková Věra, Knápková Věra, Ko-
vář Karel, Krejčí Marie, Lukášová Emílie, 
Luža František, Macová Jiřina, Mádr Ra-
domír, Mádrová Ludmila, Maulová Dra-
homíra, Míčková Anežka, Michalovská 
Hedvika, Mišurcová Marie, Mynaříková 
Anděla, Němcová Ludmila, Nováček 
František, Paták Alois, Pospíšilová Zdeň-
ka, Potočná Jarmila, Přibíková Viera, 
Ryšková Paulina, Sandtnerová Zdenka, 
Slovák Milan, Strnadová Anna, Svobo-
dová Eliška, Šebíková Marie, Škrabalová 
Anna, Šlampa Zdeněk, Šlapalová Emilie, 
Teplíček Radomír, Vaněčková Zdenka, 
Vozdek Libor, Zbranková Marie

kluby 
SENIOR POINT ZLÍN
tel. 739 522 801, T. Bati 204, Zlínský klub 
204, www.senior-point-zlin6.webnode.cz
otevřeno: po a st 10–17 hodin + nabízené 
programy

1.10. 10–17 h
DEN SENIORŮ
2.10. v 16 h
ZPÍVÁNÍ S LÚČKAMI
7.10. v 15 h
PŘEDNÁŠKA: KRITICKÉ MYŠLENÍ
8. a 15.10. v 16 h
CVIČENÍ PRO SENIORY
9.10. dopoledne
VÝLET ZA POZNÁNÍM
14.10. v 15 h
ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
29.10. 10–17 h
PODZIMNÍ PRÁZDNINY S VNOUČATY

KLUB SENIORŮ V PŘÍLUKÁCH
e-mail: kspriluky@seznam.cz

1.10.
SPOLEČENSKÉ HRY
8.10.
SETKÁNÍ S KS FRYŠTÁK
15.10.
CM STRUNEČKA
22.10. v 15 h
VÝSTAVA
29.10.
NÁVŠTĚVA DIVADLA

SEKCE UČITELŮ A ŠK. 
PRACOVNÍKŮ
e-mail ludmilapelechova@seznam.cz, 
Kvítková 7176

středy od 8 h
CVIČENÍ A BESEDY
7.10.
BESEDA: PUSTEVNY – LIBUŠÍN – CESTA 
V KORUNÁCH STROMŮ
14.10.
PŘEDNÁŠKA O SITUACI A PROBLÉMECH 
VE ŠKOLÁCH
21.10.
VYCHÁZKA NA LESNÍ HŘBITOV

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
tel. 775 030 411,  
e-mail. kspodhori@seznam.cz 

od 1.10. čtvrtky 13–14 h
ZAHÁJENÍ PŮJČOVÁNÍ KNIH
Zájemcům bude na vyžádání zaslán na 
e-mail seznam knižních titulů k zapůjčení.

1.10. v 9 h sraz před budovou divadla
PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN
Možnost slevy na vstupenku na 
představení Sluha dvou pánů dne 5.12.
Více na tel. 603 234 406 do 1.10.

poradny 
LINKA SOS ZLÍN - 24 HOD.
Anonymní nonstop linka důvěry pro děti, 
mládež a dospělé
Telefonická krizová pomoc 577 431 333, 
778 400 170
Internetová poradna: e-mail: sos@zlin.cz
Schránka SOS pro děti a mládež: 
www.sos.zlin.cz.

OBČANSKÁ PORADNA STROP
Dlouhá 2699, tel. 571 110 896, www.
strop-zlin.cz
Bezplatné odborné sociální poradenství.

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO 
RODINNÉ A PARTNERSKÉ 
VZTAHY
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, 
www.centrum-poradenstvi.cz
Poradenské centrum – psychologické, 
sociální a právní poradenství
Intervenční centrum – pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím
Centrum náhradní rodinné péče – 
poradenství pro náhradní rodiny

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY 
ZLÍN
Zálešná I/4057, www.zlin.charita.cz,
tel. 739 245 974
Bezplatné sociální a dluhové 
poradenství.

PORADNA NA DLANI
Domino, Dětská 4698. 
Tel. 800 888 942, www.idomino.eu, 
e-mail: info@idomino.eu
Psychologicko-poradenské 
a psychoterapeutické služby a rodinná 
mediace.

LOGOS – PORADNA PRO DĚTI, 
DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, tel. 
734 440 027, www.unko.cz
Individuální a rodinné poradenství 
a terapie, podpůrné skupiny pro děti 
s ADHD.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE
Gahurova 1563, tel. 774 256 540, 
www.podaneruce.cz
Poradenství pro uživatele drog a jejich 
blízké

TERAPEUTICKÉ CENTRUM VE 
ZLÍNSKÉM KRAJI
Prštné 86, tel. 778 417 681; poradna 
pro látkové závislosti.

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE 
PRO HAZARDNÍ HRÁČE VE 
ZLÍNSKÉM KRAJI
Prštné 86, tel. 777 478 088,
www.gambling.podaneruce.cz

PORADNA PRO RODIČE 
A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM 
ONEMOCNĚNÍM
Centrum služeb  a podpory Zlín, Mostní 
4058
e-mail: horizont@cspzlin.cz, 
tel. 777 721 137

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ 
ALZHEIMEROVSKÉ 
SPOLEČNOSTI
Naděje Zlín, Kvítková 4703, 
www.alzheimerzlin.cz
Objednání na tel. 575 758 131, 
775 889 644.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ 
OBRANY SPOTŘEBITELŮ
Zlínský klub 204, tř. T. Bati, www.
asociace-sos.cz, tel. 775 709 056

SENIORSKÝ OMBUDSMAN
www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973

vítání dětí do 
života 
31.7.2020
Eva Lazareva, Kryštof Radim Zavadil, Tere-
za Petříková, Jonáš Otáhal, Anna Machalo-
vá, Apolena Červínková, Nela Jančaříková, 
Lukáš Punčochář, Thea Jakubíčková, Jo-
náš Kobliha, Klára Zýbalová, Jakub Mar-
tinek

dopolední 
cvičení pro ženy
Dopolední cvičení pro ženy – pilates, stre-
čink nabízí Aerobic Jana. Cvičí se v pátky 
v tělocvičně OREL od 9:30 od 23. listopa-
du.  Pilates je vhodný pro pěstování síly, 
pružnosti, rovnováhy, koordinace a posi-
lování celkové tělesné kondice. Přihlášky 
co nejdříve na 776 184 959. Další info na 
www.aerobikjana.cz.

aerobik
MV team Univerzity T. Bati ve Zlíně pořá-
dá nábor dětí do pohybové přípravky (od 3 
let do 20 let), závodního i nezávodního ae-
robiku. Cvičí se na U5 UTB, Pod Stráněmi 
4511 na Jižních Svazích. Tel. 776 769 400, 
Monika.Vanova@seznam.cz.
SPORTOVNÍ KLUB P+K ZLÍN, aerobic-
ký klub, pořádá nábor nových členů 
do závodních i nezávodních skupinek  
(od 3 let). Klub zabezpečuje tréninky  
aerobiku od začátečníků až po vrcholo-
vé sportovce. Tréninky ve 42. budově.  
www.skpkzlin.cz, tel. 774 625 010, pjunge-
rova@seznam.cz.

turistika
V sobotu 24. října se mohou zájemci vy-
dat na túru, která povede  většinou po Na-
učné stezce Kašava. Start je ve Velíkové, 
točna MHD v 8:30 hodin. Jde se po žluté 
značce na Sýkorku, přes výhledové místo 
na západní okraj Kašavy. Poté se vystoupí 
až k vrcholu Vančice a zpět do údolí Dřev-
nice, od kostela sv. Kateřiny ke hřbitovu 
a Vrzavým skalám. Z Kopné vede trasa po 
modré značce do Držkové a po červené 
do Vlčkové. Trasa má 14 km,+ 555 a - 
575m. Odjezd MHD v 7:53 z nám. Práce 
s přestupem ve Štípě, škola do Velíkové. 
Vede F. Foukal.

svatební obřady 
1.8.2020 | radnice
Pavel Šoula (Zlín), Aneta Němcová 
(Tečovice)
Milan Pálka (Zlín), Kateřina Trojanová 
(Zlín)
Petr Slováček (Zlín), Petra Manďáková 
(Zlín)

1.8.2020 | jiná místa
Josef Freml (Zlín), Barbora Císařová (Zlín)

7.8.2020 | radnice
Filip Grünwald (Zlín), Kateřina Flašarová 
(Zlín)

8.8.2020 | radnice
Oldřich Miklík (Zlín), Luďka Janečková 
(Březnice)
Tomáš Pelánek (Zlín), Renáta Majerová 
(Zlín)
Josef Sahánek (Zlín), Yvona Helešicová 
(Zlín)
Dominik Vrba (Zlín), Hana Michnová 
(Otrokovice)

8.8.2020 | jiná místa
Jaroslav Borecký (Zlín), Veronika Málková 
(Zlín)
Martin Jurásek (Zlín), Barbora Kuklínková 
(Zlín)
Robin Míček (Zlín), Petra Mazáčová (Zlín)

8.8.2020 | zámek Lešná
Michal Miľo (Zlín), Tereza Molková (Zlín)

14.8.2020 | radnice
Jiří Mol (Zlín), Jana Hrnčiříková (Zlín)
Lukáš Dimitrov (Zlín), Kateřina Matulíková 
(Zlín)

15.8.2020 | radnice
Richard Forgáč (Zlín), Jarmila Jáněová 
(Zlín)
Vítězslav Přibyl (Zlín), Jarmila Kašlíková 
(Zlín)
Roman Kovařík (Otrokovice), Markéta 
Krajčová (Zlín)

15.8.2020 | jiná místa
Jiří Hladík (Vizovice), Zuzana Slezáková 
(Zlín)

20.8.2020 | jiná místa
Miloslav Ondruška (Pravčice), Lenka 
Jurčová (Zlín)

21.8.2020 | radnice
Jakub Lutner (Ostrata), Kateřina 
Klemerová (Zlín)

22.8.2020 | jiná místa
Robert Chudárek (Lhota), Hana Kobzová 
(Zlín)
Adam Bastl (Dolní Benešov), Petra 
Ostertágová (Zlín)

29.8.2020 | jiná místa
Radek Svoboda (Kroměříž), Anna 
Staňková  (Zlín)

Bezplatné poradenství v občansko-
právních problémech (bydlení, dávky, 
bezpečnost aj.) osobám starším 60 let.

KRIZOVÁ POMOC
po–pá 8–20 h; tel. 730 166 862,
Bezplatná pomoc v těžké životní situaci, 
ambulance ve Zlíně, terén celý Zl. kraj
www.dczlin.cz/kp

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
pro rodiny s dětmi i dospělé osoby 
s poruchou autistického spektra (PAS).
Za sklem, ul. Sedmdesátá 7055; 
tel. 603 816 230, 
poradna@zasklem.com
www.zasklem.com

KLUB SENIORŮ MALENOVICE
Mlýnská 845, tel. 721 303 755

po od 14 h
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
po–so od 9 do 11 h
SPORTOVNÍ KROUŽKY
15.10. v 10 h
NÁVŠTĚVA DIVADLA
21.10. v 9 h
TURNAJ V ŠIPKÁCH

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz

SPCCH ORGANIZACE RESPI
27.10. v 15 h, KS Podhoří
SCHŮZE



MALENOVICE
+420 725 208 082
Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín

www.arbia.cz

pěstování a prodej 
ovocných stromků
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Představujeme

Spolehlivé dodávky tepla, to je 
Teplo Zlín, a. s.
Společnost již 24 let zásobuje téměř polovinu zlínských 
domácností teplem. Primárním cílem jejího fungování není 
maximalizace zisku, ale kvalita služby. Proto je vše investováno 
zpět do firmy, a to při zohlednění nejmodernějších trendů 
v oblasti vytápění. Jediným akcionářem je město Zlín.

Teplo Zlín dodává teplo a teplou vodu do 16 ti-
síc zlínských domácností prostřednictvím 124 
výměníkových stanic a 374 objektových pře-
dávacích stanic o celkovém tepelném výkonu 
ve výši 244 MW, což představuje více než jed-
nu šestinu instalovaného výkonu jaderného 
bloku JE Dukovany. Délka tepelných rozvodů 
činí zhruba 25 kilometrů. Jediným doda-
vatelem je Teplárna Zlín s.r.o., vlast-
něná společností Seven Energy. 
Jedná se o teplo vznikající 
v rámci kombinované výroby 
spolu s elektrickou energií.
Vlastní výroba tepelné ener-
gie v devíti domovních ply-
nových kotelnách má pak jen 
malý podíl.  
Služby společnosti jsou zajíma-
vé i pro developery, kteří své nové 
domy v řadě případů napojují právě na 
tento centrální zdroj. 
 
Maximální spolehlivost dodávek
Pravidelnými kontrolami, modernizací a ob-
novou tepelných zařízení předcházíme vzniku 
poruch
Nejvyšší možný komfort
Teplo bez starostí – veškerou odpovědnost za 
tepelné zařízení, včetně finančních nákladů 
na provoz, údržbu a obnovu, neseme my. Od-
běratelé si pouze na úrovni jednotlivých domů 
a ve spolupráci s námi určují režim dodávek.
Ekologicky nejšetrnější zdroj tepla 
Svou činností se, na rozdíl od malých lokál-

ních zdrojů, nepodílíme na vzniku smogových 
situací ve městě. Stejně tak i samotná výroba 
tepla pro centrální zásobování je z regionální-
ho pohledu ekologicky neutrální.
Snažíme se dělat Zlín krásnějším 
Při zásazích do veřejného prostoru v rámci 
oprav a plánovaných rekonstrukcí důsledně 

dbáme na revitalizaci dotčených ploch.
Díváme se do budoucnosti 

Jdeme směrem k chytrým a čis-
tým energetickým řešením, jako 
je fotovoltaika a elektromobili-
ta. To jsou naše projekty pro 
budoucnost.
Cenová přiměřenost a stabi-
lita

V ceně jsou uplatňovány pou-
ze oprávněné náklady při trvalé 

snaze společnosti o jejich optima-
lizaci. Do případného růstu ceny tepla 

se odráží téměř výhradně zdražování nakupo-
vané tepelné energie od dominantního doda-
vatele, objem dodaného tepla, popř. legisla-
tivní vlivy.
Dispečerský systém řízení a havarijní služba
Nepřetržitý monitoring parametrů předáva-
cích stanic společně s profesionálním týmem 
údržby minimalizuje riziko případných výpad-
ků v dodávkách tepla odběratelům.
Poskytujeme vysokou přidanou hodnotu 
oproti alternativním způsobům vytápění
Naše dodávky eliminují finanční, technické 
a provozní aspekty individuálních způsobů 
vytápění.

Ušetřené teplo, elektřina i životní prostředí
Společnost v posledních obdobích realizova-
la projekt úsporných opatření v distribuci te-
pelné energie. Jde o sofistikovanější systém 
měření a regulace dodávek a instalaci nových 
úsporných oběhových čerpadel. Roční úspora 
činí asi 2 800 GJ tepla a 143 MWh elektřiny 
(to odpovídá roční spotřebě 70 až 80 domác-
ností).
„Zároveň jde i o významný příspěvek ke zlep-
šení životního prostředí, neboť tato opatření 
představují snížení emisí CO2 o zhruba 400 
tun ročně. Přestože co do energetické účin-
nosti naší distribuční soustavy patříme k nej-
lepším v zemi a průměrné roční tepelné ztrá-
ty nepřekračují šest procent, stále hledáme 
možnosti, jak efektivitu dále zvyšovat,“ uvedl 
ředitel společnosti Pavel Mačák. 

Celé Obeciny fungují v novém a efektivněji
K nahrazení starého čtyřtrubního systému 
efektivnějším dvoutrubním došlo v celé loka-
litě Obecin. Byla to jedna z nejvýznamnějších 
investic společnosti v historii, která stála bez-
mála 40 milionů korun. V celkem 63 bytových 
domech byly instalovány nové předávací sta-
nice. Jejich obyvatelé tak mohou efektivněji 
hospodařit s dodávkami tepla. „Po první top-
né sezoně jsme mohli říci, že vše funguje, jak 
má, a odběratelé v této čtvrti již od loňského 
vyúčtování mohou pozorovat snížení nákladů 
na teplo,“ vysvětlil Pavel Mačák.
Společnost Teplo Zlín je i letos připravena na 
zahájení topné sezony. Ta legislativně začala 
již 1. září, faktické zahájení dodávek tepla ale 
vyhláška nařizuje až tehdy, pokud teplota ve 
dvou po sobě následujících dnech poklesne 
pod 13 °C a podle předpovědi nelze očekávat 
její zvýšení v dalším dnu. Směrodatná denní 
teplota se přitom získává průměrem z několi-
ka měření během dne. Topná sezona oficiálně 
končí 31. května.  /tpz/

Centrální 
zásobování 

teplem nabízí 
komfort bez 

starostí
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V letošním roce si připomínáme 95 let vodovodu
na území města Zlína. V roce 1925 byl totiž
z rozhodnutí starosty T. Bati vypracován projekt
pro zásobování Zlína pitnou vodou, který měl pro Zlín
zásadní význam (vodovod pro Baťovu továrnu,
nám. T.G. Masaryka po čtvrť Letná).

Slavíme spolu s Vámi a setkáváme se na různých
akcích - ať již jde o filmový festival, dětský den
společnosti VaK Zlín či další aktivity v oblasti
podpory budoucích generací s odkazem na význam
vody coby zdroje.

1925-2020
95 let vodovodu

ve Zlíně
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ŽIVOT JE KRÁSNĚJŠÍ V BARVÁCH

NOVÝ CITROËN C3
97 BAREVNÝCH KOMBINACÍ

OD

280 000 Kč

12 asistenčních systémů řízení
7 barev karosérie, 4 barvy střechy

3 varianty střešních polepů, 4 barevné pakety
Prostorná sedadla Citroën Advanced Comfort®

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu C3 je 4,7 – 5,1 l/100km, 107 – 120 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní. Více na www.citroen.cz.

AUTO MOTO CENTRUM PETRÁČEK S.R.O., 
MORAVSKÁ 1374, ÚSTÍ NAD ORLICÍ, TEL.: 775 260 590, WWW.CITROENUO.CZTEČOVSKÁ 1052, 763 02 ZLÍN-MALENOVICE  |  TEL.: 577 133 333  |  WWW.UNICARS.CZWWW.UNICARS.CZ
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POLANSKÝ DVŮR

dokončené apartmány
k prodeji

klidná lokalita Velkých Karlovic

parkovací stání, sklepní kóje
a sportoviště k dispoziciwww.polanskydvur.cz

ZKOLAUDOVÁNO

BYDLETE UŽ LETOS

Kroměříž, Obvodová

www.obvodova.cz

klidné místo obklopeno přírodou

sportoviště, obchody, školy, školky 
i MHD v dosahu

68 nových bytů

sklep a parking k dispozici

OBVODOVÁ

HRUBÁ STAVBA

DOKONČENA

Zlín, Čepkovská

www.cepkovska.cz

klidné místo v blízkosti centra
města

sklep a parking k dispozici

19 nových bytů

ČEPKOVSKÁ

STAVBA ZAHÁJENA

Zlín, Tyršovo nábřeží

od

www.riverf ront.cz

STAVBA I P
RODEJ

ZAHÁJENY

NOVÉ MODERNÍ BYDLENÍ VE ZLÍNĚ A KROMĚŘÍŽI

DOWNTOWN INVEST

RIVERFRONT GARDENS

UŽ JEN 5 BYTŮ K PRODEJI


