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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 38 000 ks | NEPRODEJNÉ | Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce | Inzertní strany: 13-14, 19-20, 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 | Redakční rada: Tomáš Melzer (předseda), Olga Dolínková, David Grác, David Valůšek a Martin Gazda 
| Inzerce: HEXXA.CZ, s.r.o.; Radoslav Šopík, tel. 602 850 180, radoslav.sopik@hexxa.cz; Pavel Zapletal, tel. 777 708 489, pavel.zapletal@hexxa.cz | Distribuce: Česká 
pošta, s.p., tel. 954 303 013 | Datum vydání: 28. července 2021 | Uzávěrka dalšího čísla: 12. srpna 2021

Bedřich Landsfeld:  
Zlín za posledních 10 let 
rozkvetl
Do kompetencí náměstka primátora 
Bedřicha Landsfelda patří městská zeleň, 
životní prostředí a ekonomika města. 
Každá z oblastí má aktuálně žhavé téma, 
které se propisuje do chodu jednotlivých 
odborů. V rozhovoru jsme se proto zeptali na 
ekonomickou situaci města v koronavirovém 
období, na nakládání s odpady, na postup 
jednotlivých projektů nebo na náročnost 
správy městské zeleně.

Zvolili jsme 
opatrný přístup – 
některé investice 
musí počkat na  

2. pol. roku.

Jak složitá je správa rozpočtu města v obdo-
bí koronaviru?
Spravovat finance v době, kdy netušíte, jak 
se bude vyvíjet HDP v rámci státu, je 
opravdu náročné. Můžu říct, že za 
celou dobu, kdy mám finance 
města na starosti, to bylo nej-
složitější období.
Pro vysvětlení si lze analogic-
ky představit, že máte naplá-
novat výdaje domácnosti na 
celý rok dopředu, ale netuší-
te, jaké budete mít příjmy příští 
měsíc, natožpak celkové příjmy za 
rok.
Zvolili jsme opatrný přístup a některé pláno-
vané výdaje, především investice, musely po-
čkat na druhou polovinu roku. Jak jsme znali 
realitu prvních šesti měsíců, mohla být naše 
prognóza přesnější a naše rozhodnutí zodpo-
vědnější.

Jaká je nyní ekonomická kondice města v ná-
vaznosti na chystané strategické projekty?
Je důležité, že se podařilo nejistou situaci 

v době koronaviru zvládnout a město i po 
tak náročném období zůstalo v dob-

ré finanční kondici, připravené na 
realizaci velkých strategických 
staveb.
Ostatně závěrečný účet, kontro-
lovaný nezávislou auditorskou 
společností, potvrdil tuto velmi 

dobrou finanční kondici včetně 
potenciálu na možnosti otevření 

dalšího úvěru na velké investice. 
Tím může město mimo jiné přispět 

i k ekonomickému rozvoji společnosti po hospo-
dářských propadech způsobených epidemiolo-
gickou situací.

V platnost vešel nový zákon o nakládání s od-
pady. Co to znamená pro město?

Novelizace zákona o odpadech z ledna letošní-
ho roku zpřísnila podmínky pro nakládání s od-
pady. Původci odpadů mají povinnost předchá-
zet jejich vzniku a dále povinnost třídit vzniklé 
odpady se stanovenými procentními limity. Tepr-
ve zbytkový odpad může být uložen na skládku, 
avšak za cenu zvýšených poplatků za uložení. 
Všechna tato opatření mají za následek citelné 
zvýšení nákladů na svoz a zpracování městské-
ho odpadu.
Na rozdíl od zbytkového odpadu je u vytříděné-
ho možnost dalšího uplatnění neboli zpětného 
využití. Proto je velmi důležité aplikovat smyslu-
plné třídění v co možná největší míře.
V současné době pracujeme na tom, abychom 
vyhodnotili všechny technologické možnosti na 
trhu, jak zpracovat komunální odpad vzniklý ve 
městě Zlíně na vlastní technologii a vybrali ře-
šení, které nebude zatěžovat budoucí generace 
obrovskými skládkami odpadů.
� Pokračování�na�str.�4
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Rozhovor – aktuálně

Magazín Zlín patří mezi nejlepší městská periodika
V rámci druhého ročníku celostátní soutěže Radniční 
listy roku pořádaného spolkem Kvalikom bylo podrobně 
zkoumáno a hodnoceno 169 periodik měst a městských 
částí s více než 10 tisíci obyvateli. 

V této velké konkurenci získal Magazín Zlín 9. 
místo se stejným počtem bodů jako 4. Ostrava.
Hodnocení probíhalo podle 10 kritérií zahrnu-
jících mimo jiné grafické zpracování, kvalitu 
textů, fotografií, obálky, obsahovou rozmani-
tost, praktičnost, edukativnost či přiměřenost 
politického obsahu. Odborná porota udělila 
magazínu 49 bodů z 50 možných. Nejlepších 
10 periodik se vešlo do rozmezí dvou bodů, 
o celkovém umístění tak rozhodovaly detaily.

Obálka Magazínu Zlín byla hodnoce-
na jako elegantní a čistá. Obsah 
magazínu byl označen za kvalitní 
a velmi podrobný, který zahrnu-
je veškeré dění ve městě včet-
ně kultury, sportu, představuje 
také jednotlivé městské firmy 
či odbory radnice. Zaujala taktéž 
celostrana věnovaná městským 
organizacím. Kladně byly hodnoceny 

fotografie, texty, historický seriál i grafické 
prvky. „Těší�mě,�že�Magazín�Zlín�obstál�v�tak�
velké�konkurenci.�Mám�především�radost,�že�
byl� velmi� dobře� hodnocen� obsah�magazínu,�
což�je�pro�nás�klíčový�ukazatel.�Pozitivní�tak-

též� je,�že� jsou�kladně�hodnoceny�změny�
v�podobě�grafického�zpracování.�Vý-
sledek�soutěže�jsme�si�vyhodnotili�
i�v�rámci�redakční�rady�magazínu�
a� shodli� se,� že� uděláme� rešerši�
mezi�nejlépe�hodnocenými�peri-
odiky�a�budeme�se�u�nich�v�ně-
čem� inspirovat,� abychom� mohli�
posunout�magazín�zase�o�kousek�

dále,“� řekl Tomáš Melzer, šéfredak-
tor Magazínu Zlín. /red/

Dokončení�ze�str.�3
Začala realizace vodního prvku v Centrál-
ním parku na Jižních Svazích. Co bude jeho 
přínosem?
Jsem rád, že se po několika letech příprav 
realizuje slíbený vodní prvek na sídlišti Jižní 
Svahy. Jedná se o projekt zaměřený na za-
držování vody ve městě, tím pádem na zlep-
šení místního klimatu. Vzhledem ke značné 
koncentraci a zahuštění obyvatel tohoto 
největšího zlínského sídliště je třeba využít 
zelené plochy pro zlepšení kvality života co 
nejlépe. Jsem přesvědčen, že vzniklý vodní 
biotop přispěje ke zvýšení atraktivity cent-
rálního parku.

Co přinese vybudování přírodní louky 
Boněcko, s jejíž realizací se taktéž už za-
čalo?
Již v předchozím roku jsme začali práce na 
nejrozsáhlejší přeměně území v rámci měs-
ta Zlína ve smyslu tvorby nového veřejného 
prostoru parkového typu. Jedná se o lokalitu 
Boněcko na Příluku, kde v záplavovém úze-

mí, kde není dovolena žádná výstavba, bude 
namísto dřívějšího kukuřičného pole přírod-
ní převážně luční biotop s mokřadní loukou, 
roztroušenou zelení vybízející k procházkám 
a pobytu v přírodě. Budou zde vybudovány 
přírodní stezky i místa k odpočinku.
Na celé ploše cca 4 ha je již dnes založená 
louka, jsou vysazeny první stromy, v listo-
padu započnou zemní práce na vyhloubení 
mokřadu.
Je třeba zdůraznit, že proces přeměny pole 
na přírodní biotop s mokřadem je proces na 
mnoho let a na cílový stav si občané budou 
muset počkat. Důležité je, že postupná pře-
měna již začala.

Do Vaší gesce spadá i městská zeleň. Jak 
náročná je její správa?
Správa městské zeleně je současně hod-
ně zodpovědná a současně hodně krásná 
práce.
Zodpovědnost je především vůči občanům 
a jejich bezpečnosti. Proto klademe velký 
důraz na tzv. provozní bezpečnost stromů. 

To prezentuje pravidelné kontroly, prořezáv-
ky suchých větví i obnovu starých nestabil-
ních či nemocemi napadených stromů. Při 
vědomí, že jen na městských pozemcích 
máme ve Zlíně přes 100 tis. stromů, tedy 
více než obyvatel, je tato práce opravdu ná-
ročná. V městských lesích postupně přechá-
zíme na nový způsob hospodaření. Namísto 
klasických mýtin jdeme cestou prosvětlová-
ní a přirozené obnovy porostů. Samozřejmě, 
kůrovec nás donutil i k plošným zásahům, 
ale věříme, že jeho populační vlna je již za 
zenitem.
Krása práce s městskou zelení spočívá 
v možnosti něco tvořit, v možnosti změnit 
naše městské prostředí k lepšímu. Zavedli 
jsme pěstování květnatých luk, vybudovali 
a rozvinuli systém květinové výzdoby, a to 
jednak výsadbou cibulovin přímo do trav-
natých ploch, jednak vybudováním květi-
nových záhonů, které každoročně obměňu-
jeme. Věřím, že občané zaregistrovali, jak 
Zlín za posledních 10 let „rozkvetl“.  
 Tomáš Melzer 

Bedřich Landsfeld: Zlín za posledních 10 let rozkvetl

Město Zlín chtělo vykoupit pozemek za druhým 
segmentem. Byl upřednostněn jiný zájemce
Výkupem tisíce metrů čtverečních v lokalitě za druhým 
segmentem na Jižních Svazích chtělo město Zlín vyřešit obavy 
místních obyvatel z navýšení rušnosti a provozu. 

Lidé z ulic Na Honech I, II, III se obáva-
li, že by garážový dům, který zde hodlal 
soukromý investor vybudovat, zahustil zá-
stavbu a snížil kvalitu bydlení. Město Zlín 

mělo v úmyslu tuto situaci vyřešit výkupem 
předmětného pozemku. Výkup se však 
zrealizovat nepodařilo. „Prodávající� bohu-
žel� upřednostnil� zájemce,� který� byl� scho-

pen� požadovanou� cenu� složit� více� méně�
okamžitě.� Město� bylo� ochotno� akceptovat�
cenu.�Musí�se�však�také�držet�zákonů�a�vý-
kup� bylo� v� tomto� případě� nutné� nechat�
schválit�zastupitelstvem�města.�To�by�zna-
menalo� pro� dosavadního� vlastníka� čekat�
o� několik� týdnů� déle.� Upřednostnil� proto�
jiného�zájemce,“�vysvětlil Pavel Brada, ná-
městek primátora. /fab/
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Aktuálně

Autobusové nádraží bude bez nepřizpůsobivých občanů

Městu se přihlásilo téměř 300 zájemců o družstevní 
bydlení

Primátor Zlína Jiří Korec se setkal se zástupci společnosti 
Z-Group a. s., která je vlastníkem autobusového nádraží. 
Tématem setkání bylo řešení neutěšeného stavu nádraží a jeho 
obležení nepřizpůsobivými občany.

Na základě květnového rozhodnutí zastupitelstva spustilo statutární město 
Zlín 21. května web druzstevnibydleni.zlin.eu se základními informacemi 
o družstevní výstavbě na území města Zlína. 

Schůzka navazovala na dřívější setkání zá-
stupců Zlínského kraje, statutárního měs-
ta Zlína a společnosti Z-Group a. s. Vedení 
města i kraje usilují o to, aby se pravidelně 
investovalo do údržby a zvelebování autobu-
sového areálu.
„Neutěšený� stav� autobusového� nádraží� je�
všem� Zlíňanům� známý.� Proto� komunikuje-

me� se� zástupci� společnosti� Z-Group,� aby-
chom�alespoň�zmírnili� jeho�současný�špat-
ný� stav,� než� dojde� k� rekonstrukci,� která� je�
navázána� na� stavbu� nového� dopravního�
terminálu.�Podle�mě�by�si�však�rekonstruk-
ci� již� nyní� zasloužila� výpravní� i� sousední�
budova,� která� by� přilákala� nové� atraktivní�
nájemníky.� Myslím,� že� vzhledem� k� prodlu-

Zájemci a zájemkyně o družstevní 
bydlení mohli na webu vyplnit 
dotazník, který se týká jejich by-
tové, finanční a rodinné situace 
a představ o novém bydlení. 
K datu 14. 7. bylo vyplněno té-
měř 300 dotazníků.
„V�bytovém�domě�Slanice� je�plá-
nováno�31�bytů.�Počet�dotazníků�je�
tedy�více�než�dostatečný�pro�nastavení�
optimálních� kritérií� pro� výběr� budoucích�
družstevníků,“� uvedla Kateřina Francová, 
náměstkyně primátora. Možnost vyplnit 
dotazník tedy bude ukončena 31. červen-

ce. V průběhu měsíce srpna pra-
covníci magistrátu získané údaje 

vyhodnotí. Na základě výsledků 
zpracují návrh na závaz-
ná kritéria pro výběr 31 
družstevníků, o nichž 
rozhodnou orgány 

města. Výsledky do-
tazníkové akce a další 

nové informace budou prů-
běžně zveřejňo-
vány na stránce 
druzstevnibydle-
ni.zlin.eu. /fab/

žování�příprav�stavby�dopravního�terminálu�
by�návratnost� investice�vzhledem�k�zhruba� 
15milionové� roční� platbě� kraje� soukromé-
mu�majiteli�za�vjezdy�autobusů�a�případné-
mu� zvýšení� nájmu� zrekonstruovaných� pro-
stor�mohla� i� ekonomicky� vycházet,“�popsal 
primátor Jiří Korec.
Primátor se na schůzce, na které jej do-
provázeli ředitel Městské policie Zlín Milan 
Kladníček a vedoucí Odboru městské zele-
ně Magistrátu města Zlína Ivo Divoký, do-
hodl se zástupci společnosti Z-Group a. s.  
na postupu týkajícím se především elimina-
ce nepřizpůsobivých občanů. Ti se v okolí 
autobusového nádraží dlouhodobě zdržují, 
přespávají a žádají kolemjdoucí o peníze, za 
které si pak kupují alkohol.
„Dohodli� jsme� se,� že� Městská� policie� Zlín�
v�součinnosti�s�Policií�České�republiky�zvýší�
kontroly� a� dohled� autobusového� nádraží.�
Dále�bude�postaveno�ve�spolupráci�se�spo-
lečností�Z-Group�mobilní�oplocení�pro�ohra-
ničení�zadní�části�výpravní�budovy,�aby�ne-
přizpůsobiví� občané�nespali� pod�přilehlým�
přístřeškem.�Městská�zeleň�zrealizuje�zmla-
zení�keřů�pro�zajištění�průhlednosti�lokality,�
aby�v�této�nebyla�temná�zákoutí.�Vzhledem�
k�nedávnému�pádu�stromu�proběhne� i�au-
dit� a� tahové� zkoušky� všech� stromů�v� loka-
litě.�Dle�výsledků�budou�přijata�další�opat-
ření.� Chceme� taktéž� zamezit� posedávání�
na� zídce�u� vstupu�na�autobusové�nádraží,�
takže�jsme�oslovili�městské�architekty,�aby�
nalezli� vhodné� řešení.�Některé� změny�pro-
běhnou�prakticky�ihned.�Do�konce�prázdnin�
chceme� mít� vše� hotové,“� upřesnil Jiří Ko-
rec. /mel/
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Aktuálně

Lidmilova louka voní bylinkami

Netřídíte odpad? Může se vám stát, že nebudete mít 
vyvezenou popelnici

Dalším nápaditým počinem Odboru městské zeleně je nově 
zrealizovaná bylinková zahrada na tzv. Lidmilově louce. 
Zahradníci odboru tady do šesti vyvýšených záhonů vysadili 
kombinaci bylinek a letniček, které doplnili rajčaty, převislými 
jahodami a okrasným zelím.

S novým přísnějším zákonem o odpadech, který vešel v platnost 
na začátku letošního roku, je nutné klást důraz na důslednější 
třídění odpadů od občanů. 

Mezi bylinkami je zastoupena například ba-
zalka, máta, fenykl, artyčok, rozmarýn, kari, 
řimbaba nebo meduňka, z letniček pak oči 
kolemjdoucích potěší slunečnice, krásenka, 
sporýš, astra, statice či převislý dvouzubec.
„Budeme� rádi,� když� bude� takto� zútulněný�
prostor�sloužit�a�vonět�obyvatelům�a�potěší�
nás,�pokud�si�utrhnou�jahodu�či�snítku�máty.�
Ovšem�jinak�věříme,�že�tam�všechny�byliny�
a�květiny�nechají,�aby�byly�inspirací�a�dělaly�
radost� všem,“ uvedla zahradní architektka 
Odboru městské zeleně Magistrátu města 
Zlína Zuzana Hegmonová.
Tato kreativní a promyšlená realizace není 
ojedinělá. Nápadité a praktické výsadby 
jsou vidět na každém kroku. Ať už se to 
týká velkých zlínských parků nebo menších 
udržovaných zelených ploch. Za zmínku ur-
čitě stojí například experimentální realizace 
v ulici Trávník. Tam se na ploše „štěrkového 

záhonu s vysokým stupněm autoregulace“ 
vysadily vybrané trvalky, méně vázané na 
údržbu a odolné vůči extrémnímu prostředí 
města. Nápaditým a obyvateli obdivovaným 
prvkem je v ulici Podlesí umístěná konstruk-

Přestože do černých nádob na směsný komu-
nální odpad má být ukládán jen odpad, který 
není možné vytřídit, realita bývá jiná.
„Ve� skládce�Suchý�důl� končí� i� cenné� suroviny,�
které�by� se� vytříděním�daly� úplně� jinak� využít,�
ať�už�se�jedná�o�papír,�plast,�sklo,�kovy,�staveb-

ní�odpad�nebo�bioodpad.�Bohužel�na�nápravu�
přímo�na�skládce�je�již�pozdě,“ uvedla vedoucí 
Odboru životního prostředí a zemědělství Vladi-
míra Pavlovová.
Občanům se tak může stát, že svozová společ-
nost Technické služby Zlín špatně vytříděnou 

nádobu nevyveze. „Naší� prioritou� je� v� soula-
du� s� Plánem� odpadového� hospodářství� ČR�
předcházet�vzniku�odpadu,�a�pokud�už�odpad�
vznikne,�v�maximální�míře�předávat�k�dalšímu�
využití.�Znovu�apelujeme�na�občany,�aby�věno-
vali�úsilí�tomu,�jak�se�svým�odpadem�nakládají.�
Kromě� vytříděných� surovin� v� rámci� běžného�
třídění�odpadu�do�barevných�nádob�mají�mož-
nost�využít�i�bezplatného�odevzdání�odpadu�ve�
čtyřech�sběrných�dvorech,“ vzkázala Vladimíra 
Pavlovová. /io/

ce květinové výzdoby v podobě stromu. Tu 
v průběhu roku zdobí proměnlivá výsadba 
na základě ročních období. Z novějších akcí 
se povedl zrekonstruovat, a cibulovinami 
a výsevem zplaněných druhů květin zatrak-
tivnit, ostrůvek na hlavním tahu ulice K Pa-
sekám. Rekonstrukcí prošla i louka v Pršt-
ném, v ulici K. Světlé – Jiráskova. Na rozloze 
1000 m2 je na ní nově vyseta směs obsahu-
jící složku bylinnou, travní i příměs letniček.
Bohaté a husté kvetení lilií v barevných od-
stínech je od loňského roku k vidění před 
kostelem v centru Zlína a podél třídy T. Bati. 
Po nebývalém ohlasu ze strany veřejnosti 
byly letos o liliové louky obohaceny další 
dvě lokality.
„Letos�budou� lilie� těšit� i�obyvatele�Maleno-
vic� a� Jižních� Svahů.�Do� budoucna� chceme�
vyset� na� některých�místech� i� kopretinovou�
luční�směs�a�vytvořit�tak�prostředí�pro�včely�
a�motýly,“�představil další plány náměstek 
pro oblast městské zeleně Bedřich Land-
sfeld.
Odbor městské zeleně Magistrátu města 
Zlína nadále pokračuje ve výsevech růz-
ných druhů letničkových směsí, a to již ve 
více než 20 lokalitách. V součtu to činí přes  
2 000 m2 rozkvetlých ploch. /io/
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Téma

Architekti radě města doporučili podobu prostoru pod 
sportovní halou
Město Zlín už ví, jak by v budoucnu mohla vypadat plocha pod 
sportovní halou. Nezávislá porota složená z řady významných 
architektů včetně profesora architektury Michala Kohouta nebo 
architekta Aleše Buriana doporučila městu k realizaci návrh 
architekta Luďka Šimoníka s kolektivem. Celkem bylo posuzováno 
dvanáct doručených soutěžních návrhů.

„Toto� významné� rozvojové� území,� které� je� do-
sud� stavebně�nevyužité,� představuje�pro�naše�
město� velkou� výzvu�a� současně�příležitost.�Při�
rozvoji�města�chceme�klást�důraz�na�funkčnost�
i�vhodný�urbanismus�a�architekturu.�Proto�jsme�
v� tomto� případě� využili� prověření� formou� sou-
těže.�Nedá�se�předpokládat,�že�by�bylo�možné�
v� centru� Zlína� v� budoucnu� řešit� tak� rozsáhlé,�
a�přitom�tak�zajímavě�umístěné�území,�navíc�ve�
vlastnictví� samotného�města,�ale� získané� zku-
šenosti� chceme� využít� například� pro� budoucí�
soutěž�na�plochu�po�torzu�na�Jižních�Svazích,“�
konstatoval primátor Zlína Jiří Korec.
Zadání soutěže popisovalo pro území potřebu 
řešení dopravy včetně nedostatkového parko-
vání, umístění cvičné sportovní haly, muzeum 
veteránů i bydlení. Velký důraz byl kladen na 
městotvornou funkci veřejného prostranství.
Vítězná podoba řešeného prostoru je dle po-
roty velmi zlínská a přesto soudobá. Návrh 

respektuje pohledovou osu na budovu 21 
i řešení připravované křižovatky ulic Březnic-
ké a Mostní a nevytváří překážky pro případné 
budoucí dotvoření náměstí Práce. Každá etapa 
budoucí výstavby má také samostatně řešený 
vjezd do podzemního parkování a navzájem se 
nepodmiňují.
„Vítězný�návrh�považujeme�za� zdařilý�a� vhod-
ně� navazující� na� baťovskou� zástavbu.� Návrh�
muzea�veteránů�umisťuje�do�blízkosti�stávající�
i�nově�navržené�cvičné�sportovní�haly�a�vytváří�
předpoklad� pro� vznik� atraktivního� veřejného�
prostoru�v�jižní�části�řešeného�území.�Zároveň�
dobře�pracuje� s� rozmístěním� jednotlivých�ob-
jektů.�Jsme�přesvědčeni,�že�na�veřejný�prostor�
by�měl�být�kladen�ještě�větší�důraz�a�co�se�týče�
občanské� vybavenosti,� neměli� bychom� zapo-
menout�na�obyvatele�Letné,�pro�které�by�tato�
lokalita�mohla�doplnit�chybějící�služby�i�parko-
vací�místa.�Postupná�realizace�tohoto�záměru�

bude�obrovským�impulzem�pro�centrum�měs-
ta,“�poznamenal náměstek pro oblast majetku 
a rozvojových ploch Pavel Brada.
Porota doporučuje městu zaměřit se na ekono-
mii výstavby, jako je například prověření umís-
tění parkování v nadzemních částech. Dopo-
ručuje také preferovat významnou přítomnost 
stromů usazených v terénu v parteru staveb, 
zejména okolo ulice Březnická.
Také rada města má k vítěznému návrhu něko-
lik připomínek, které bude potřeba zapracovat. 
„Chceme�například�klást�větší�důraz�na�dosta-
tečnou� kapacitu� veřejných� budov� a� zvětšení�
plochy�veřejného�prostoru�s�lepší�průchodnos-
tí� lokality.�Více�do�úvahy�se�mají�dát�i�potřeby�
obyvatel� čtvrti� Letná,“�upřesnil náměstek pro 
územní plánování Pavel Stojar.� Podle rady 
města se má také pamatovat na zásadní funk-
ci území a tou je parkování ať už typu P+R, tak 
i pro sportovní a kulturní události konané ve 
sportovní hale nebo zimním stadionu. Dojde 
tak například k prověření dalšího navýšení ka-
pacity parkování oproti vítěznému návrhu s vy-
užitím i nadzemních parkovacích domů.
Území má rozlohu přibližně 2,6 ha a pů-
vodně zde měla v roce 2011 začít výstavba 
obchodního domu. Investor však od záměru 
ustoupil a vedení města se rozhodlo toto 
území vykoupit.� /fab/
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Technické služby Zlín pomáhají lidem v obcích 
postižených tornádem

Hasiči z Malenovic nabídli pomocné ruce v Moravské 
Nové vsi

V neděli 27. června vyrazily Technické služby Zlín na pomoc 
lidem do obcí, které ve čtvrtek 24. června postihlo ničivé tornádo. 

Při odstraňování následků přírodní katastrofy na Hodonínsku 
pomáhali i hasiči z Malenovic. 

Mnoha rodinám se ze dne na den úplně převrá-
til celý svět, proto jim byla Technickými služba-
mi Zlín nabídnuta nejen potřebná technika, ale 
i personál.
„Těžká� technika� spolu� se� třemi� zaměstnanci�
pomáhala,� po� dohodě� s� Hasičským� záchran-
ným� sborem� Jihomoravského� kraje,� zejména�
v�obci�Moravská�Nová�Ves.�Přistaveny�byly� tři�
kontejnery,� jeden� nosič� kontejnerů,� nakladač�
a�v�obci�Hrušky� také�zametací�vůz.�Ten�si� vy-

Šest členů zásahové Jednotky sboru dobro-
volných hasičů Zlín-Malenovice vyrazilo ve 
svém volnu do Moravské Nové vsi. Týden 
po řádění tornáda se zapojili do práce.
„Jako�téměř�všichni�dobrovolníci�i�my�jsme�
byli� určeni� provádět�další� úklid�u� jednoho�
ze�zasažených�domů.�Jeho�poškození�bylo�
však�natolik� rozsáhlé,� že� byl� následně�ur-

čen�k�demolici,�která�proběhla�během�ně-
kolika�málo�okamžiků.�Naše�práce�pak�spo-
čívala�v�odstraňování�zbylého�zdiva�a�suti,“ 
uvedl za kolegy velitel JSDH Zlín-Malenovi-
ce Miloš Hradil a dodal: „Tak�jako�spousta�
našich�spoluobčanů,�i�my�jsme�chtěli�nějak�
pomoci� přímo� na� jednom� ze� zasažených�
míst.“� /io/

žádal� břeclavský� krizový� štáb,“ prozradil Jiří 
Korec, primátor města Zlína, formu poskytnuté 
pomoci.
Zaměstnanci Technických služeb Zlín se vystří-
dali po týdnu.
Celkové náklady se vyšplhaly na přibližně  
200 000 korun a jsou plně hrazeny z finančních 
prostředků Technických služeb Zlín. Nabízená 
pomoc přitom nijak neovlivnila běžné fungování 
a poskytování služeb občanům Zlína. /red/

Město Zlín vyslalo pomoc do oblastí zasažených silnými 
bouřkami
Mimořádně silné bouřky, které způsobily rozsáhle škody na 
budovách, domech i veřejné zeleni, zasáhly jižní Moravu, ale 
i město Luhačovice. 

Krizový štáb města Zlína proto zmobilizoval 
lidské zdroje i techniku, které vyslal do Luha-
čovic. Zjišťují se i potřeby obcí na jižní Moravě.
„Předně� chci� vyjádřit� sounáležitost� všem�
lidem� v� zasažených� oblastech.� Z� pozice�Kri-
zového� štábu�města�Zlína� jsme� vývoj�mimo-
řádně� silných� bouřek� monitorovali.� Když� se�
k� nám� dostala� informace,� že� byly� zasaženy�
i�Luhačovice,�začali�jsme�ihned�komunikovat�
ohledně� možné� pomoci.� Zmobilizovali� jsme�
10� proškolených� a� kvalifikovaných� lidí,� kteří�
vyrazili� i� s� technikou� do� Luhačovic� pomoci�
odklízet� škody.� Zároveň� jsme� zjišťovali,� jaká�
pomoc�je�potřeba�na�jižní�Moravě,�tu�se�pak�
pokusíme� zajistit,“ sdělil primátor Zlína Jiří 
Korec.

Do Luhačovic vyrazilo 5 členů Jednotek 
požární ochrany Zlín–Prštné, 3 zástupci 
Městské policie Zlín, 2 zaměstnanci Od-
boru městské zeleně Magistrátu města 
Zlína. Dalších takřka 50 členů Sboru dob-
rovolných hasičů města Zlína je připrave-
no k výjezdu, pokud budou v Luhačovicích 
potřeba.
Na jižní Moravě aktuálně probíhají ješ-
tě i záchranné práce za účasti složek IZS 
a také kontroly objektů pro vyhodnocení 
jejich případné nutné demolice. Koordina-
ce jednotlivých prací je z důvodů rychlosti 
naprosto nutná, a proto město Zlín nabídlo 
pomoc a v současné chvíli čeká na další 
pokyny k případnému využití městem nabí-
zené lidské či technické podpory.
„Děkuji�všem,�kteří�se�na�organizaci�pomo-
ci� i� její�aktivní�realizaci�podíleli.�Jsem�rád,�
že�umíme�v�případě�potřeby�rychle�jednat,“ 
doplnil primátor Korec. /mel/
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Nejvýznamnější baťovské stavby ukážou, 
proč se městu říkalo „výstavní síň první re-
publiky“, vedle toho je pozornost věnována 
také modernistickému urbanismu a funkč-
ním zónám, které jsou ve Zlíně stále rozpo-
znatelné. V neposlední řadě jsou ve struč-
nosti připomenuty také nejvýznamnější 
osobnosti, které město formovaly.
„Během�dvou�hodin�navštíví�zájemci�kromě�
historického�centra�tovární�areál�a�seznámí�
se�s�výškovými�budovami�na�náměstí�Práce.�
Představen�je�i�způsob�baťovského�ubytová-
ní�a�typické�dělnické�domky.�Procházka�kon-
čí�návštěvou�Památníku�Tomáše�Bati,�jedné�
z� nejradikálnějších� staveb� minulého� stole-
tí,“ uvádí Lucie Šmardová, autorka trasy.

Destinační společnost Zlínsko a Luhačo-
vicko ve spolupráci s městem Zlínem letos 
mimo jiné zacílila na mladou generaci. Po-
mocí nové kampaně Swipe Zlín láká ke strá-
vení prodlouženého víkendu nebo dovolené 
ve Zlíně.
„Zatímco�na�turisty�a�cestovatele�středního�
věku�umí�skvěle�zacílit�Luhačovice�se�svou�
lázeňskou� a� wellness� nabídkou,� mladším�
cestovatelům�jsme�letos�chtěli�přiblížit�krásy�
Zlína.�Vsadili�jsme�na�neprobádanost�města�
na�samém�východě�Moravy,“�sdělila mana-
žerka destinační společnosti Jana Pastyří-
ková.
V kampani Swipe Zlín je zahrnuta především 
fenomenální zlínská architektura, téma 
filmu nebo tak zvané zašívárny, odkud je 

Prohlídkovou trasu ZÓNA ZLÍN prošli 
první zájemci

Swajpni se do Zlína – Zlín cílí na mladé cestovatele

Nové pravidelné procházky Zlínem s názvem ZÓNA ZLÍN 
představují návštěvníkům město z větší perspektivy. 

Moderní urbanismus, výjimečná architektura, nové 
gastronomické koncepty, film, motorsport, kultura, umění 
a design každoročně přilákají do Zlína desítky tisíc turistů z Česka 
i ze zahraničí. 

Od června do září se každou středu od 16 h 
a sobotu od 14 h konají procházky po archi-
tektuře za doprovodu zasvěcených milovní-
ků zlínské architektury. Prohlídková trasa 
je určena pro návštěvníky města, ale také 
pro místní, kteří se díky ní mohou dozvědět 
nové informace o svém městě.
Procházky pořádá město Zlín ve spolupráci 
se spolkem aArchitekturou a Zlínským archi-
tektonickým manuálem.
„Letos� jde� o� pilotní� projekt,� proto� budeme�
rádi� za� jakékoliv� odezvy� od� návštěvníků,�
které� budou� sloužit� pro� zlepšování� této�
služby.�V�příštích� letech�bychom� ji� rádi� roz-
šířili� o� další� tematické� okruhy,� např.� o� ba-
ťovském�bydlení,“�doplňuje Eva Manišová, 

vedoucí oddělení cestovního ruchu. Na pro-
hlídky se mohou zájemci registrovat on-li-
ne na http://bit.ly/zonazlin, telefonicky na 
čísle 577 630 270 či osobně v Informačním 
středisku v budově radnice.
„Po�dohodě�lze�uskutečnit�prohlídku�i�mimo�
stanovené� termíny,“� doplnila Pavla Julino-
vá, vedoucí Informačního střediska.
Podrobnější informace naleznete na http://
bit.ly/zonazlin. /fab/

Realizace úsporných opatření z programu 
OPPIK, kterou v posledních letech proved-
la společnost Teplo Zlín, znamenala zásad-
ní finanční úspory i ekologické dopady, šlo 
například o více než 1,5 tisíce nevyprodu-
kovaných tun CO2. Konstatovala to zpráva 
nezávislého energetického specialisty při 
vyhodnocení projektu. „Instalovali�jsme�nové�
softwary,�upravili�měření�a�regulaci�a�optima-

lizovali� dodávky� tepla� při� zachování� komfortu�
pro�zákazníky.�Výsledky�projektu�pro�nás�byly�
příjemným� překvapením� a� opět� potvrdily,� že�
patříme�mezi�moderně�a�efektivně�řízené�tep-
lárenské�společnosti,“�uvedl ředitel Tepla Zlín 
Pavel Mačák.
Realizace projektu byla zaměřena na zvýšení 
energetické účinnosti městské soustavy záso-
bování teplem s cílem snížení tepelných ztrát 

sítě a zvýšení úspor elektrické energie na čer-
pací práci, a tím snížení potřeby nákupu tepla 
z centrálního zdroje ve Zlíně a nákupu elektric-
ké energie z distribuční sítě.
Také díky těmto realizovaným opatřením do-
kázalo Teplo Zlín v loňském roce hospodařit 
s rekordním ziskem, aniž by muselo zohledňo-
vat nižší prodeje navýšením výsledné ceny pro 
zákazníky. /red/

skvělý výhled na město, a které v běžných 
průvodcích nenajdete.
Do kampaně jsou zapojeni i místní lidé, kte-
ří ve Zlíně žijí, milují ho a zachycují ho na 
fotografiích nejen pro Instagram. Skupina, 
kterou destinační společnost nazývá Zlin-
Lovers, oslovila s prosbou sdílet své fotky 
z reálného života ve Zlíně bez marketingo-
vých příkras. Díky tomu vznikl nejen web  
Swipezlin.cz, ale také spousta obsahu pro 
sociální sítě, kde kampaň poběží.
„Zlín�má�neuvěřitelnou�historii�a�velmi�bar-
vitou�současnost.�Areál�baťovských�závodů�
považujeme�za�světový�unikát,�už�díky�tomu,�
že�se�pomalu�daří�ho�transformovat�v�místo�
plné�firem,�kaváren�a�bister,�kterým� industriál-
ní� zóna� dodává� jedinečný� charakter.� Kampaň�

INVESTICE SE VYPLÁCEJÍ TEPLU ZLÍN I ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

jsme�proto�zacílili�na�mladé�cestovatele,�kteří�si�
cíle�svých�cest�vybírají�hlavně�na� Instagramu,“ 
uvedl primátor Jiří Korec.
Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního 
ruchu města Zlína, doplňuje: „Kampaň� od-
startovala�v�polovině�června�spuštěním�webu,�
na�kterém�si�mohou�cestovatelé�sestavit�„iti-
nerář“�svého�výletu.�Upoutávkou�na�cestu�do�
Zlína�je�také�série�videí,�na�kterých�se�mladý�
pár�pomocí�swipe�(pohyb�prstu�zprava�doleva�
po� displeji� telefonu)� dostane� z� Důlní� oblasti�
Vítkovic,� olomouckého� náměstí� a� z� nábřeží�
Vltavy�až�do�Zlína.�Pohyb�swipe�nebo�swajpo-
vání�jsou�tak�leitmotivem�celé�kampaně,�která�
poběží�až�do�konce�léta.“
Nabídka pro cestovatele je letos opravdu pes-
trá. Mikroregion Valašské Klobucko připravu-
je sérii autentických zážitkových programů na 
téma lidové architektury, secese i řemesel, 
Zlín nabízí komentované prohlídky městem 
nazvané ZÓNA ZLÍN či Zlínský architektonický 
manuál. Na další komentované prohlídky zve 
i město Luhačovice. /red/
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Doprava

Dopravu ve Zlíně omezí několik zásadních uzavírek
I druhý prázdninový měsíc budou na několika místech 
Zlína platit uzavírky, které ovlivní dopravu ve městě. Jednou 
z nejzásadnějších je pokračující uzavírka ulice Vodní, kde 
vzniká kruhová křižovatka. 

„Celková�uzavírka�je�nutná�z�důvodu�náročnos-
ti�stavby,�technologie�prováděných�prací,�a�pře-
devším� z� důvodu� velkého� rozsahu,“ vysvětlil 
radní za dopravu Michal Čížek. Práce jdou 
zatím podle plánu, kruhová křižovatka by měla 
být dokončena do 30. září 2021 a od 1. října 
bude spuštěn plný provoz. I po tomto termínu 
budou ještě pokračovat dokončovací práce, 
ale již mimo zprovozněnou křižovatku. Půjde 
o výstavbu chodníků, výsadbu stromů, sadové 
úpravy a podobně.

Neméně zásadní je i rekonstrukce Březnické 
ulice, kterou provádí Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje. Hlavní část uzavírky potrvá do 25. 
srpna. Kromě velkých silničních staveb, které 
vyžadují úplné uzavírky, bude město v měsí-
ci srpnu provádět také několik drobnějších 
úprav, které dopravu nijak zásadně neomezí, 
ale přesto jde o důležité stavby. „Patří� mezi�
ně� například� vybudování� odvodňovacího� žla-
bu� a� kolmého� napojení� kanalizační� přípojky�
u�Obchodního�domu�Zlín,“ upřesnila referent-

ka koordinace staveb Odboru dopravy SMZ 
Ivana Hurtová.

Dopravní uzavírky v kostce
Ulice Vodní, Trávník a Bartošova, výstavba 
kruhové křižovatky. Úplná uzavírka potrvá do 
30. září 2021. Průjezd stavbou mají povoleny 
pouze autobusy veřejné dopravy a vozidla IZS. 
Objízdné trasy jsou vyznačeny.
Březnická ulice, rekonstrukce komunikace 
II/490 od zimního stadionu po okružní křižo-
vatku U Majáku. Do 25. srpna zde bude zjed-
nosměrněna silnice, a to ve směru ze Zlína. 
Doprava směrem do Zlína je vedena po ob-
jízdné trase od okružní křižovatky přes místní 
část Kudlov a po silnici III/49026 z Kudlova 
do Zlína. Objízdná trasa pro vozidla o hmot-
nosti nad 7,5 tuny vede ve směru Bohuslavi-
ce u Zlína – silnice II/497 - Uherské Hradiště 
– silnice I/50 - Staré Město – silnice I/55 - 
Otrokovice – silnice I/49 - Zlín. Druhá etapa 
bude pak realizována od 6. září za částečné 
uzavírky.
Ulice J. Staši, Světlov, Švermova a Jarolímkovo 
náměstí, Zlín-Malenovice, rekonstrukce vodo-
vodního přivaděče. Úplná uzavírka potrvá od 
začátku do konce srpna 2021. Objízdná trasa 
vede po I. Veselkové, třídě 3. května a ulice 
Masarykova a Švermova.
Místní komunikace u ZŠ Zlín-Štípa, rekon-
strukce chodníků a místní komunikace. Práce 
si vyžádají úplnou uzavírku místní komunikace 
č. 213/c a částečnou uzavírku silnice III/4912 
v ulici Nová cesta. Uzavírky potrvají do 30. září 
2021. Objízdná trasa není stanovena, obchozí 
trasa je po místních komunikacích. /frol/

Cykloměstem roku, dle hodnocení účastníků Do práce 
na kole, jsou Otrokovice. Zlín se umístil hned druhý
CYKLOMĚSTO je soutěž o město nejpřátelštější k cyklistům 
a pro rok 2021 ji opět po roce vyhrály Otrokovice. Na krásném 
druhém místě se umístil Zlín a dále České Budějovice 
a Olomouc. 

O pořadí rozhodl Auto*Mat z. s. Praha na zá-
kladě výsledků z CYKLOBAROMETRU MĚST, 
k tomu zohlednil počet zaregistrovaných 
účastníků na počet obyvatel, zda akci ve měs-
tě organizuje město nebo neziskový sektor 
(ideální je kombinace obojího) a samotnou 
aktivitu organizátora výzvy Do práce na kole 
ve městě.
A jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve 
kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nej-
hůře? A jak si města vedla oproti minulému 
roku? To zjišťuje anketa CYKLOBAROMETR 
MĚST v ČR. Využívá metodu podobného prů-
zkumu, který pravidelně probíhá v Německu.

Prostřednictvím on-line dotazníku oslovila Nada-
ce Partnerství ve spolupráci se spolkem Auto*-
Mat účastníky kampaně Do práce na kole 2021, 
kteří odpovídali na 29 otázek. Hodnotit mohli na 
stupnici od jedné do šesti. Čím nižší celkový prů-
měr, tím lepší výsledek. Účastníci letošní výzvy se 
tak například vyjádřili k pocitovému stavu cyklo-
dopravy ve městě, komfortu na cyklostezkách, 
stavu infrastruktury, změně oproti loňskému 
roku. Města s méně než 15 respondenty nebyla 
do finálního pořadí zahrnuta.
Nejlepší hodnocení od samotných cyklistů v roce 
2021 získaly Otrokovice, dále Zlín, Pardubice 
a České Budějovice. Zlín letos získal nejlepší 
umístění od roku 2016, kdy se začala města v ČR 
podle CYKLOBAROMETRU posuzovat.
„Jízdní�kolo�je�levný�a�rychlý�dopravní�prostředek,�
se�kterým�zlepšíte�svou�fyzickou�kondici,“�konsta-
tovala Jana Vybíralová, koordinátorka kampaně 
Do práce na kole v našem regionu. /red/

Na�vzniklé�mapě�se�mohou�občané�podívat,�které�ulice�jsou�uzavřeny,�zdroj:�mapa-uzavirek.zlin.eu
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VEDOUCÍ SMĚNY (M/Ž)

PRO PRODEJNY VE ZLÍNĚPRO PRODEJNY VE ZLÍNĚ

kariera.lidl.czPřihlaste se naMZDA PO 3. ROCE

PRODAVAČ/KA

MZDA PO 3. ROCE

HLEDÁME

Město vydalo výzvu k ořezu dřevin. Má zajistit 
bezpečnější dopravu
Statutární město Zlín (SMZ) zveřejnilo na své úřední 
desce výzvu k ořezu větví stromů a keřů, které zasahují do 
průjezdních či průchozích profilů pozemních komunikací. 

Mnozí vlastníci či uživatelé pozemků ne-
chají zeleň na svých pozemcích příliš bujet 
a větve přerůstající nad veřejné pozemní 
komunikace pak znemožňují lidem tyto ko-
munikace řádně využívat, v horším případě 
představují i riziko pro bezpečnost provozu, 
zejména omezením výhledu v křižovatkách 
a zatáčkách nebo dopravních značek. Pře-
rostlá zeleň ale také může poškozovat ma-

jetek. „Naše�auta�se�například�kvůli�větvím,�
které�zasahují�do�cest,�potýkají�s� rozbitými�
zrcátky�a�majáky�či�s�poškrábaným�lakem,“ 
potvrdil ředitel Technických služeb Zlín Ja-
kub Černoch. V neposlední řadě mohou tyto 
větve také způsobit zranění osobám pohy-
bujícím se po chodnících.
O keře a stromy, které zasahují na veřejná 
prostranství a šířkově nebo výškově zmen-

šují průchozí či průjezdní profil komunikací, 
se podle výzvy mají v prvé řadě postarat 
vlastníci či uživatelé sousedních pozemků. 
„Žádáme� je,� aby� ořez� větví� stromů� a� keřů�
prováděli� pravidelně� bez� zbytečného� od-
kladu,� kdy� začnou� zasahovat� do� prostoru�
veřejných�komunikací�určených�pro�chodce�
nebo�vozidla.�Pokud�se�tak�nestane,�mohou�
být� tyto�přesahy�dřevin�nad�komunikacemi�
v�majetku�města�odstraněny,�a�to�buď�pro-
střednictvím�Technických�služeb�Zlín,�které�
v� rámci�pravidelné�údržby�provedou�strojní�
ořez,�nebo�prostřednictvím�Odboru�městské�
zeleně�SMZ,“�řekl právník města Daniel No-
vák. Dle sdělení ředitele Technických služeb 
Zlín Jakuba Černocha ořez zajišťuje speci-
ální stroj, a to do výšky zhruba dvou metrů.
Jak uvedl vedoucí Odboru městské zeleně 
Ivo Divoký, průklest dřevin je možné pro-
vádět i v létě. „Takzvaný� letní� řez� se� dělá�
v�době�od�června�do�září�a� zeleň�ho�často�
snáší� ještě� lépe�než�podzimní�řez.�Rány�se�
totiž� lépe�zahojí,“�podotkl Divoký. Keře ob-
vykle snesou i radikálnější zásah, v případě 
stromů je třeba větší opatrnost. „Ořez�větví�
do� průměru� 10� cm�by� neměl� představovat�
žádný�větší�problém.�Pokud�by�větve�byly�sil-
nější� a�majitelé� či� uživatelé�pozemků�by� si�
nebyli�jistí,�je�lepší�se�obrátit�na�odborníky.�
Radu�v�případě�potřeby�poskytne� i�náš�od-
bor,“ dodal Divoký.
„Pravidelná� údržba� dřevin� sousedících�
s� komunikacemi�bude�přínosná�pro� všech-
ny� obyvatele.� Jsme� přesvědčeni,� že� kromě�
zlepšení�bezpečnosti�a�komfortu�pohybu�po�
komunikacích�přispěje�i�k�dobrému�vzhledu�
města,“ sdělil tiskový mluvčí města Tomáš 
Melzer. /frol/
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Rozhovor

Začínal jako vedoucí rychlostní zkoušky, poté 
dlouhá léta zastával funkci tajemníka a nyní ji 
úspěšně vede přes dvacet let z pozice ředitele 
rally. Barumka se vypracovala pod jeho vedením 
k předním soutěžím seriálu evropského šampi-
onátu.

Pane Regnere, jak jste se dostal k organizo-
vání jedné z nejvýznamnějších motoristických 
akcí nejen v České republice?
Rodiče pocházeli z Náchoda a před válkou šli za 
prací do Baťových továren. Zůstali už tady a spo-
lečně se sestrou jsme se stali rodilými Zlíňáky. Při 
barumce jsem začínal v roce 1974 jako vedoucí 
rychlostní zkoušky na úseku Komárov, Pohořeli-
ce. O rok později bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na tajemníka rally a vedoucího Barum teamu. 
Místa jsem získal a řekl jsem si, že na rok nebo 
dva to zkusím. Byl jsem činný v tehdejším VÚ-
GPT, kde jsem se vyučil konstruktérem podobně 
jako otec. Nabídla se možnost působit v motori-
stickém sportu, a ten se stal mým celoživotním 
koníčkem. V pozici tajemníka jsem zůstal až do 
roku 1997. Na řízení soutěže byly stále větší po-
žadavky a od následujícího roku 1998 následo-
val přechod do funkce ředitele rally.

Jaký máte za ta dlouhá léta vztah k městu Zlí-
nu?
Velmi kladný. Vyrůstal jsem tady a postupně se 
zapojoval do všech aktivit. Nikdy jsem neuvažo-
val, že bych odsud odešel nebo soutěž přesunul 
někam jinam. Navíc na Zlínsku je řada firem, kte-
rá se zabývá a živí automobilovým průmyslem, 
v čele se společností Continental Barum. Moder-
ní město nám závidí řada návštěvníků a osobně 
mě těší, že se tato akce tady pořádá.

Za rok 2008 jste se stal držitelem Ceny měs-
ta Zlína. Co pro vás znamenalo stát se lau-
reátem této prestižní ceny vedle takových 
osobností, jako jsou Eva Jiřičná, Vladimír Kar-
fík, Miroslav Zikmund nebo Jaroslav Rybka?
Samozřejmě velká pocta. Výrazné ocenění ne-
jen pro mě, ale pro celý kolektiv spolupracovní-
ků a motoristické hnutí. Letos jedeme padesá-
tou barumku, v třicátých letech se tady konal 
populární závod pod názvem Zlínská osma. 
Snažili jsme se navázat na tuto tradici a kaž-
doročně jedeme městskou Super RZ, která má 
postavenou trať právě ve tvaru číslice osm. His-
torie motorismu je tady značná.

Městská erzeta v ulicích Zlína má neopako-
vatelné kouzlo. Kde jste hledali inspiraci?
Není řada míst v Evropě, kde se prohání rychlé 
vozy přímo v centru města. Snad jen formule 1 
na legendárním okruhu v Monte Carlu. A právě 
v Monaku jsme si před lety tamní okruh prošli 
a načerpali inspiraci. Teď přichází řada pořada-
telů evropských soutěží za námi a závidí nám, 
že můžeme jet v centru města a daří se nám 
zajistit i zajímavá divácká místa.

Co je pro početné diváky z celé Evropy největ-
ším kouzlem zlínské rally?
Určitě atmosféra a neskutečné nadšení všech 
lidí. Barumkou žije celé město, zkrátka celé 
Zlínsko. Fanoušky nejvíce láká úvod soutěže, 
atmosféra na městské rychlostní zkoušce. 
Před půlnocí graduje právě v okamžiku, kdy 
vyráží na trať největší favorité. Navíc je tady 
spousta doprovodného programu a divák má 
možnost podívat se na další akce, jako jsou 
například Grand Prix Bugatti, Green Rally pro 

Profesní život Miloslava Regnera je téměř pětačtyřicet let výrazně 
spjat s významnou mezinárodní automobilovou soutěží Barum 
Czech Rally Zlín. Ta má před sebou v závěru srpna jubilejní 
padesátý ročník. 

elektroauta nebo Start Rally určená historic-
kým vozům.

Jak náročná byla cesta od úvodních ročníků 
barumky až k letošním kulatým narozeni-
nám?
Nejtěžší bylo probojovat se v osmdesátých le-
tech do mistrovství Evropy. Začínali jsme prak-
ticky od nuly, bez žádného seriálu. Poté jsme 
jeli mistrovství republiky, zkoušeli jsme různé 
seriály. Prošli jsme si trnitou cestu v Evropě od 
nejnižšího koeficientu až po ten nejvyšší. Trvalo 
to přesně dvacet let. Byli jsme součástí velmi 
kvalitní Intercontinental Rally Challenge. Ra-
llysport šel v té době progresivně nahoru, což 
se nelíbilo soutěžím mistrovství světa. Zkrátka 
konaly se tady kvalitní podniky a IRC bylo nako-
nec zrušeno. Doba a svět se mění. Dříve jsme 
museli ukázat, že něco umíme, a bojovat, dnes 
jsou na prvním místě peníze. Pokud zaplatíte 
patřičný obnos, jedete.

Jak vidíte budoucnost soutěže v současné 
nejisté době ovlivněné pandemií covidu-19?
Je potřeba se podívat, jakým směrem se mo-
torismus bude vyvíjet. Zda cestou moderních 
automobilů na elektřinu, což však nevidím jako 
správnou cestu. Záleží, co bude pro automobil-
ky zajímavější.

Při oslavě kulatého jubilea počítáte s účastí 
fanoušků. Čekají je během třídenní soutěže 
omezení?
Máme připraveno několik variant a vše závisí 
na aktuálním stavu kolem pandemie, zda bude 
situace příznivá či nikoliv. Je potřeba počítat 
s tím, že do některých lokalit, jako je například 
servisní zóna v Otrokovicích nebo prostory 
s větší koncentrací diváků, bude vstup pouze 
pro registrované fandy.

Na která atraktivní místa byste pozval fa-
noušky?
Určitě na městskou erzetu a ještě předtím bě-
hem pátečního dopoledne na kvalifikační RZ 
a shakedown v Malenovicích. Stačí sednout 
v centru města na trolejbus a za pár minut 
jste na místě, kde vás čeká pod hradem pěkný 
zážitek. V sobotu ať si fandové nenechají uté-
ct Slušovice. Dále připravujeme v prostorách 
městských parků akci pod názvem Barumka 
sportuje! Cílem akce určené pro sportovní klu-
by a oddíly je, aby děti dělaly pohybovou aktivi-
tu, pravidelně sportovaly a neseděly jen doma 
u počítačů.

S čím budete spokojen v cílové metě padesá-
tého ročníku?
Největší odměnou je přivítat na cílové rampě 
všechny posádky a slyšet z jejich úst, že jsme 
uspořádali krásnou rally se spoustou zážitků 
pro všechny zúčastněné. Ale velký balvan ze 
mě spadne, až poslední auto opustí závěreč-
nou rychlostní zkoušku a všichni se vrátíme ve 
zdraví do svých domovů. /ror/

Ředitel Miloslav Regner: Barumkou žije celé město



Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zve na pokračování festivalu Literární jaro Zlín
Fanoušci detektivek si určitě nenechají ujít besedu s Michalem Sýkorou (11. srpna), autorem románu Případ pro exorcistu,  
kterým zahájil úspěšnou sérii s komisařkou Výrovou. Na něj navázaly Modré stíny, Ještě není konec, Pět mrtvých psů a Nejhorší 
obavy. Sýkorovy romány se staly předlohou populární televizní série Detektivové od Nejsvětější Trojice.

18. srpna vystoupí Petra Dvořáková, laureátka ceny Magnesia Litera za knihu Proměněné sny. Román Dědina se zařadil mezi 
nejprodávanější a nejoceňovanější tituly české prózy. Svou pozici autorky bestsellerů potvrdila románem Chirurg. Její zatím 
poslední román Vrány se stal Knihou roku 2020.

Festival uzavře 25. srpna Karin Lednická, autorka Knihy roku 2020 Šikmý kostel. „Románová kronika ztraceného města“ vypráví  
o vesnici, které se stala osudnou těžba uhlí. Jde o fascinující příběh o štěstí i utrpení, naději i zániku, ale také o zapomenutých  
bolestech české historie. Kniha se okamžitě stala bestsellerem. Druhý díl vyšel v lednu 2021 a čtenáři už s napětím očekávají 
díl třetí, který má pokrýt období od roku 1945 do 60. let.

Více informací na www.literarnijaro.cz.
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NABÍZÍME

Zprostředkování koupě a prodeje 
nemovitostí.

Výkup nemovitostí až za 120 % 
znaleckého posudku.

Specializujeme se na prodej bytů 
po provedených kompletních 

rekonstrukcích.

PROVÁDÍME

• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, dodání materiálu, celkové stavební 

realizace včetně elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, realizace bytového jádra, 
dodání a montáže podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

PŘIPRAVUJEME

G2 Reality s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1545

760 01 Zlín 
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Tel.: 776 797 007
www.g2reality.cz

www.g2rekonstrukce.cz

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“

STAVEBNÍ FIRMA

REALITNÍ SPOLEČNOST

• Pronájem vybavené a zařízené garsonky 
ve Zlíně, ulice Zadní luhy. Garsonka má 
společnou kuchyň, vybavenou spotřebiči 
včetně myčky a koupelnu se sprchovým 
koutem, společná jen s vedlejší garson-
kou. K dispozici velká terasa, parkovací 
stání a Wi-Fi

• Pronájem další vybavené a zařízené gar-
sonky ve Zlíně, ulice Zadní luhy. Garsonka 
má vlastní kuchyň, včetně spotřebičů 
a prostornou koupelnu s vanou a sprch. 
koutem. K dispozici také velká terasa, 
parkovací místo a Wi-Fi.

• Pronájem vybavené garsonky ve zrekon-
struované a nově vybavené Vile G2 ve 
Zlíně, ulice Vejvanovská. Vila se nachází 
v klidném prostředí ve Zlíně pod Jižními 
Svahy. Nájemníci mají k dispozici společ-
nou prádelnu s pračkami a sušičkou, velkou 
terasu s posezením, parkovací stání a Wi-FI.

• Prodej rodinného domu 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích.

• prodej prostorného 
bytu 3+1 po kompletní 
rekonstrukci s balkonem 
a sklepem. Byt se nachází 
v 5. patře bytového domu 
s výtahem ve Zlíně, na 
ulici Budovatelská.

• prodej prostorného 
bytu 2+1 po kompletní 
rekonstrukci v bytovém 
domě s výtahem na 
Okružní ulici ve Zlíně.
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Dresy, které navrhla, budou oblékat veslařské 
týmy Německa a Izraele.
Kolekce pro německý veslařský tým se skládá 
z vesty, elastických kalhot, trička a dresu. Do-
minantním motivem kolekce je orlice, ve které 
je zobrazen bambus. Ten je lehce překryt ně-
meckou národní trikolorou. Motivem bambu-
su chtěla Zuzana Oharek Bahulová znázornit 
respekt Němců k japonské symbolice. Podkla-
dovými barvami oblečení jsou bílá a černá.
„Na�straně�kombinézy�je�orlice�umístěna�tak,�
aby� byla� snadno� patrná� během� závodu� pro�

Designérka ze zlínské univerzity 
navrhla kolekce na olympiádu
Zlínská designérka a výtvarnice působící na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně, Zuzana Oharek Bahulová, vytvořila kolekci pro 
letošní olympijské hry v Tokiu. 

kameramany,� potažmo� diváky.� Díky� tomu�
snadno� rozpoznají,� k� jaké� národnosti� zá-
vodníci�patří,“ popisuje Zuzana Oharek Ba-
hulová a dodává: „Tento�motiv�přijali�Němci�
jako�tradici�od�her�v�Londýně�přes�Rio�až�do�
Tokia.� Na� tuto� myšlenku� jsem� přišla� právě�
díky�tomu,�že�jsem�sama�závodně�veslovala�
a� dobře� vím,� kde� je�motiv� po� dobu� závodu�
nejlépe�vidět.“
Kolekce pro paralympijský veslařský tým Iz-
raele vychází z národních barev, kterými jsou 
světle modrá a bílá.

„Na�samotném�designu�jsem�úzce�spolupra-
covala� se� samotnými� veslaři.� Mezinárodní�
spolupráce�mě�vždy�velmi�těší,“�říká Zuzana 
Oharek Bahulová. Práce pro reprezentanty 
Německa a Izraele jí zabrala více než rok 
a výsledek schvalovaly olympijské federa-
ce daných států. Celkově jsou to už čtvrté 
olympijské hry, na kterých budou k vidění 
její kolekce. Mezi nejznámější se řadila ta 
pro jamajské bobistky.
V tomto roce Zuzana Oharek Bahulová 
vytvořila také kolekci oblečení pro mezi-
národní veslařskou federaci (FISA) nebo 
osobní kolekci pro úřadujícího mistra světa 
ve skifu Olli Zeidlera. Navrhuje rovněž pro 
Olafa Tufteho, známého norského veslaře 
nebo pro maďarský a slovenský národní 
tým. /red/
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Tenkrát ve Zlíně: Automobiloví závodníci svištěli 
městem už v roce 1933
Na konci srpna Zlín pravidelně ožívá největší událostí ve 
městě. Rychlé závodní vozy, burácející motory, tisíce fanoušků 
motoristického sportu. 

Motocykloví�závodníci�na�Zlínské�osmě,
1935 
Foto:�MZA/SOkA�Zlín

Pneu�Baťa,�1936� 
Foto:�MZA/SOkA�Zlín

Tomáš�Baťa�junior�při�závodě�Zlínská�osma,�
1935 
Foto:�MZA/SOkA�Zlín

Vítěz�závodu�1933�Zdeněk�Pohl�na�Bugatti� 

Foto:�Josef�Vaňhara,�MZA/SOkA�Zlín

Zlínský�motocyklový�závodník�František�Klíč,�
Okruh�Zlínem�1933 
Foto:�Josef�Vaňhara,�MZA/SOkA�Zlín

Okruh�Zlínem�1933,�sportovní�vozy�na�
stanovišti�před�startem 
Foto:�Josef�Vaňhara,�MZA/SOkA�Zlín

To je Barum Czech Rally, jejímž největším láka-
dlem je večerní rychlostní zkouška přímo ve zlín-
ských ulicích. Automobilové závody ovšem k na-
šemu městu patří už od třicátých let. Rychlá auta 
poprvé svištěla zlínskými ulicemi v létě 1933, 
kdy se konal I. Okruh Zlínem.
Co stálo za vznikem závodu? Jednoznačně pod-
pora nových pneumatik značky Baťa. První pláš-
tě vylisovaly zlínské gumárny v roce 1932 a brzy 
poté se rozjela sériová výroba nejrůznějších 
druhů pneumatik. Podpora jejich prodeje byla 
velkolepá. Hned v roce 1933 zaměstnal Baťa 
světoznámou automobilovou závodnici Elišku 
Junkovou, která pomáhala se zaváděním pneu-
matik na trh. A hned ve stejném roce se usku-
tečnily první automobilový a motocyklový závod 
ve Zlíně.
Nové centrum Zlína ještě zářilo novotou, když 
v prostoru u Tržnice, kde ještě nedávno stával 
hospodářský dvůr patřící ke zlínskému zámku, 
startovala nejrychlejší auta své doby a po vzoru 
proslulého monackého okruhu vyrážela na jízdu 
ulicemi. Trať vedla kolem kostela dolů, dál po 
Kvítkové na Podvesnou a k nemocnici, potom 
zpět přes Zálešnou, kolem sokolovny, po Dlouhé, 
Zarámí, Bartošově a Soudní ulici k místu startu.
„Na�20�000�diváků,�rozsetých�podél�celé�6800�
metrů�dlouhé�trati,�přihlíželo�v�neděli�30.�červen-

ce�1933�prvním�automobilovým�a�motocyklo-
vým� závodům� ulicemi� Zlína.� Když� po� druhé�
uzávěrce�přihlášek,�tři�dny�před�závodem,�byl�
oznámen� počet� 85� startujících,� dostalo� se� 
I.� Okruhu� Zlínem� prvního� úspěchu,� protože�
tak� veliký� zájem� automobilových� závodníků�
byl�nečekaný�a�svým�rozsahem�daleko�vybočil�
z�mezí�všech�podobných�podniků,�do�dnešního�
dne�v�Československu�pořádaných,“ psaly teh-
dy pondělní noviny Zlín.
Jezdcům ani přihlížejícím nepřálo počasí, závod 
značně zkomplikoval silný déšť.�„Od�půl�11.�do�
2�hodin�odpoledne�vyvíjel� se�v�ulicích�města�
tuhý,� urputný� boj� mezi� elitou� českosloven-
ských� závodníků,� který� dovedl� upoutat� tisíce�
diváků�do�té�míry,�že�od�sledování�závodů�ne-
odradil�ani�hustý�déšť,�který�se�spustil,�právě�
když� dojeli� k� cíli� závodníci� první� kategorie� –�
motocyklů,“�uvádí dobový tisk.

I takové nepříznivé okolnosti se dají dobře využít 
k propagaci.� „Při� celém� závodě� nedošlo� k� je-
diné�nehodě.�Myslíme-li� na� tuto�potěšitelnou�
skutečnost,� nepotřebujeme� více� než� pouze�
opakovat� tvrzení� řady� závodníků,� že� značný�
podíl� na� bezpečném� průběhu� závodů� mají�
naše�zlínské�pneumatiky,�s�nimiž�jely,�až�na�
několik� výjimek,� všechny� vozy.� Jejich� odol-
nost�a�držení�v�zatáčkách�oceňovali�všichni.�
A� jako�v�řadě�předchozích�závodů�a�spoleh-
livostních� jízd,� tak� také�na�zlínském�okruhu�
převládala�superiorita�pneu�Baťa,� jimiž�byly�
vyzbrojeny�vozy�všech�jezdců,�kteří�si�vybojo-
vali�vítězství�v�těžké�konkurenci�jednotlivých�
kategorií,“� zdůrazňovaly noviny Zlín, které 
také vydával koncern Baťa.
Vítězem závodu automobilů se stal Zdeněk 
Pohl na voze Bugatti. Originál tohoto soutěž-
ního auta dodnes můžete obdivovat v Ná-
rodním technickém muzeu v Praze. Ještě 
rychlejší byl ovšem František Brand, který se 
svým strojem značky Jawa ovládl kategorii 
motocyklů.

Přestože byl premiérový ročník soutěže mimo-
řádně úspěšný, další Okruh Zlínem se už nejel. 
Hned v roce 1934 jej nahradil závod Zlínská 
osma. Svými parametry už ovšem nebyl tak 
atraktivní, což se ukázalo i na počtu přihlášených 
závodníků.
Trať měla tvar osmičky, odtud název závodu, kte-
rá se křižovala na náměstí Práce. Jelo se na 
několik kol. Vítězem první Zlínské osmy se 
stal ještě ani ne dvacetiletý Tomáš Baťa ju-
nior na „Zetce“, což byl automobil vyráběný 
Československou zbrojovkou v Brně.
Už od třicátých let se tak motoristické zá-
vody staly pravidelnou součástí života naše-
ho města. Jejich zlatá éra však přišla až po 
roce 1971, kdy se začala psát historie Ba-
rum Rallye. Pavel Stojar



Obchodní dům Zlín ovládli dinosauři. 
Přijďte si i vy prohlédnout největší tu-
zemskou výstavu obrazů legendární-
ho malíře Zdeňka Buriana v nové Ga-
lerii Desítka na střeše Obchodňáku. 
Doplňuje ji doprovodná akce, která 
jistě nadchne hlavně děti: před Ob-
chodním domem návštěvníky vítají 
exponáty pravěkých zvířat zapůjčené 
z  tuzemských DinoParků. To vše je 
zde k vidění až do 15.  září. 
Výstava Zdeněk Burian: Za dinosaury 
a  dobrodružstvím v  Galerii Desítka 
je otevřená denně od 10 do 19 hodin. 
„Návštěvníci si zde mohou prohléd-
nout přes dvě stě originálů tohoto 
celosvětově uznávaného malíře, od 

jehož úmrtí v  červenci uplynulo 40 
let. Vůbec poprvé jsou zde mimo jiné 
pohromadě vystaveny čtyři téměř 
neznámé olejomalby obrovských 
rozměrů, které Burian vytvořil v roce 
1952, z nichž dvě skončily v pražském 
Národním muzeu a  dvě ve Sloven-
ském národním muzeu. To, že nám je 
obě instituce zapůjčily, je mimořádná 
událost a  vzácná příležitost pro mi-

lovníky Burianovy tvorby,“ říká orga-
nizátor výstavy Pavel Chmelík z Gale-
rie Artrium.
Výstavu doplňují další díla zapůjčená 
soukromými sběrateli i  státními in-
stitucemi jako Památník národního 

písemnictví nebo Moravské zemské 
muzeum. K vidění jsou i světoznámé 
ilustrace, kterými Burian doprovodil 
řadu dobrodružných knih, mj. Verne-
ovek nebo Mayovek. Partnerem vý-
stavy je nakladatelství Albatros, které 
připravuje novou monografii s Buria-
novými díly. 
„Podařilo se nám sehnat i několik děl 
na prodej pro sběratele. K  zakoupe-
ní jsou také originální zkameněliny, 
plakáty, knihy a pohlednice.  Výstavu 
doplňuje promítání filmových doku-
mentů o  Zdeňku Burianovi. Zájem 
veřejnosti o  prehistorická zvířata 
a  dávný život na zemi roste, takže 
věříme, že potěšíme děti i  dospělé,“ 
dodává Pavel Chmelík.
Obchodní dům tak navazuje na úspěch 
nedávné výstavy fotografií Jana Saud-
ka, která se konala v galerii ve 2. po-
schodí. „Tentokrát jsme se přesunuli 
do prostor Galerie Desítka na střeše 
v 10. podlaží, kde zážitek z prohlídky 
Burianových děl znásobí pro veřejnost 
dosud nevídaný výhled na centrum 
Zlína,“ dodává manažerka Obchodního 
domu Soňa Ondřejová.
Více na www.obchodnidum.cz/burian

Potřebujete si chvilku odpočinout, ale 
nemáte čas na vícedenní dovolenou? 
Dopřejte si Fit den: novinku, kterou 
připravilo centrum rehabilitací a ma-
sáží Fyzio Garden společně s Bistroté-
kou Valachy v Obchodním domě Zlín.
Zvýhodněný balíček Fit den zahrnuje 
masáž ve Fyzio Garden a pak pozdní 
oběd či večeři v  Bistrotéce Valachy. 

Vše za jednu cenu, pod jednou stře-
chou a v prvotřídní kvalitě.
Fit den je v nabídce od pondělí do
soboty za cenu od 1 390 Kč / osoba (dle 
délky procedury a varianty fit menu).
Náš tip: Fit den je skvělým dárkem 
pro vaše blízké nebo také hezkým 
zážitkem ve dvou. 
Více na www.fyziogarden.cz 

Dinosauři ovládli Obchodní dům Zlín

Masáž i dobré jídlo? Dopřejte si Fit den

Nenechte si ujít unikátní výstavu Zdeňka Buriana i exponáty z DinoParků

Další tipy z Obchodního domu
 Ochutnejte nové sezónní menu v Bis-
trotéce Valachy: denně od 15 hodin sleva 
20% na jídlo v restauraci (platí do 31. 8.)
 Léto s  novým účesem? Žádané 
pánské holičství Na Fešáka rozšířilo 
tým, využijte širší nabídku termínů.
 Užijte si letní posezení s  dobrým 
jídlem a  pitím. U  Obchodního domu 
najdete pět venkovních zahrádek 
až pro 250 hostů. 
 Víte, že si na Obchodňák můžete zajít 
i na skvělou snídani? Nabízí ji Bistrotéka 
Valachy, Budvarka, Jogurtovna a Delikana.
 Obchodní dům je snadno dostupný 
autem: přímo u budovy jsou dvě parko-
viště s první hodinou parkování zdarma.
Více na www.obchodnidum.cz

Foťte se s dinosaury a vyhrajte ceny
Chcete vyhrát vstupenky na výstavu 
nebo do některého z  tuzemských 
DinoParků? Vyfoťte se na „dino-lavičce“ 
ve 2. podlaží Obchodňáku a  sdílejte 
na instagramu s hashtagem #dinozlin. 
Pět nej fotek bude odměněno.

Komentované prohlídky pro děti
Školy či organizátoři letních táborů 
mohou využít komentované prohlíd-
ky přizpůsobené dětem s řadou pou-
tavých informací, promítáním doku-
mentu či zábavným testem. Pro 
pedagogický doprovod vstup zdarma. 
Termíny lze objednat na nevralova@
artriumzlin.cz. 

AKCE V pátek 30. 7. a 6. 8. od 21:00 
mimořádná prohlídka s úvodním slo-
vem a atmosférou výhledu na noční 
Zlín. Omezená kapacita 40 lidí, nutná 
rezervace na nevralova@artriumzlin.cz



NOVINKA – španělština
Angličtina pro dospělé

www.spanelstinazlin.cz | +420 773 628 552

ZÁPIS
ukázková lekce
ZDARMA

od 3 měsíců do 19 let

+420 773 628 552  |  www.anglictinazlin.cz
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Foto 1: Press centrum fotbalového klubu FC Fastav Zlín, kde 
se konají pravidelné tiskové konference po jednotlivých 
zápasech či jiné významné události. V rámci startu nové 
sezony 2021/22 zde proběhla také předsezonní tisková 
konference s médii.

Foto 2: Týmové focení prvního týmu před startem sezony 
2021/22 se uskutečnilo tradičně na ploše stadionu.

Foto 3: Šatna A-týmu, kde mají zázemí fotbalisté Zlína. 
O servis se hráčům stará kustod Patrik Hučko.

Foto 4: Posilovna je nezbytná součást fotbalového stadionu. 
Hráči se musí denně udržovat v dobré kondici a k tomu 
mají k dispozici vlastní tělocvičnu.

Foto 5: Regenerace nenastává jen po skončení utkání 
nebo fotbalového tréninku, ale probíhá s různou intenzitou 
neustále.

Foto 6: Hlasatelna a technická místnost. Odtud se ovládá 
světelná LED tabule a komentuje průběh každého utkání.

Za oponou:  
FC Fastav Zlín
Začala fotbalová sezona, pojďte s námi nahlédnout  
za oponu zlínského fotbalového klubu.

2.1.

6.5.

3.

4.
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Aktuálně

Praprababička Jindřiška Bakulová oslavila 100 let
Ve zdraví a plné síle se dožila nádherných 100 let, dnes už 
praprababička, Jindřiška Bakulová. 

U jejích kulatin nemohla chybět ani návště-
va z radnice, která s kyticí květin a dárkovým 
košem Jindřišku Bakulovou navštívila. Usmě-
vavá dáma ji překvapila osobním uvítáním ve 
dveřích, a kromě výborné kondice i naplně-
ným životním příběhem. V průběhu let pra-
covala Jindřiška Bakulová v gumárnách a ve 
velkoobchodu ve Svitu. Manželský slib a prs-
týnky si se svým mužem vyměnili v roce 1940. 
Měli spolu tři děti – dva syny a dceru. Všechny 
děti se ve svém životě dobře uplatnily.

Podle slov vnučky Jany se Jindřiška dožila 
tak krásného věku především díky svému po-
zitivnímu a optimistickému přístupu k životu. 
V mladším věku ráda jezdila s manželem 
na chatu, kterou si postavili. Pobyt v přírodě 
a fyzická práce patřily k jejich životnímu stylu 
a přispívaly k dobré pohodě a zdraví. „Babič-
ka� každý� den� vyráží� na� vycházku,� a� hlavně�
miluje�svou�malou�zahrádku,�kterou�si�sama�
vybudovala� vedle� domu� na� Mokré.� Když� ji�
něco�bolí,�tak�si�zacvičí�a�protáhne�si�tělo.�Na�
světě� se� jí� pořád� líbí� a� je� vzorem�pro�celou�
rozvětvenou� rodinu.� Nikdo� mladší� se� před�
ní�neodváží�říct,�že�ho�něco�bolí,“ prozradila 
s úsměvem vnučka Jana. /io/

Open air léto s FBM
V srpnu pořádá Filharmonie Bohuslava Martinů ve spolupráci 
s Baťovým institutem sérii koncertů na platformě mezi 
budovami 14 a 15 baťovského areálu. 

Posluchači určitě ocení opravdu pestrou nabíd-
ku koncertů a po nekonečné době, kdy nebylo 
možné vyslechnout si hudbu naživo, na tyto 
akce s neopakovatelnou atmosférou rádi za-
vítají. Všechny večery začínají v 20.00 hodin. 
Vstupenky na koncerty jsou již v prodeji na po-
kladnách FBM i Baťova institutu a také online 
na webech těchto organizací. V případě nepří-
znivého počasí budou produkce přesunuty do 
Velkého sálu Kongresového centra Zlín.
Sérii filharmonie zahájí 5. srpna 2021 s jedním 
z nejoceňovanějších českých dirigentů součas-
nosti Tomášem Netopilem. Tento letní večer 
se v pozici sólisty představí neobyčejně talen-
tovaný osmnáctiletý houslista Matteo Hager 
s Cigánskými melodiemi od P. Sarasateho. 

Orchestr také zahraje Rachmaninovu druhou 
symfonii.
Následuje 11. srpna 2021 koncert na vlnách 
skvělého progressive-rocku! Show skupiny Tata 
Bojs bude sestavená nejen z největších hitů 
této unikátní pražské kapely, ale i ze skladeb 
z jejich zbrusu nového alba. 19. srpna 2021 
je na programu jeden z nejzářivějších klenotů 
české hudby Má vlast Bedřicha Smetany. Její 
provedení v netradičním prostředí bývalého to-
várního areálu slibuje vskutku nevšední zážitek. 
Filharmonie Bohuslava Martinů se tímto koncer-
tem bude loučit s Tomášem Braunerem, který ji 
bude jako šéfdirigent řídit naposledy.
A na konec srpna připadá Saint-Saënsův violon-
cellový koncert v podání skvělého Petra Nouzov-

ského a doslova ikonická Dvořákova Novosvět-
ská symfonie – obé pod taktovkou hlavního 
hostujícího dirigenta zlínské filharmonie Leoše 
Svárovského.  /red/

Festivalový půlmaraton dozná zásadních změn
Organizátoři Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín letos 
připravili pro účastníky řadu novinek. Mění se nejen místo 
startu, ale i samotná trasa dozná několika úprav, které ještě 
více zatraktivní běh ulicemi festivalového Zlína.

Akce se uskuteční v neděli 12. září v rámci  
61. Zlín Film Festivalu.
Hlavní závod největší běžecké události v regio-
nu odstartuje oproti předchozím ročníkům od 
Kongresového centra ve Zlíně.
Čas startu zůstává v 15 hodin, kdy se od Kon-
gresového centra Zlín závodníci vydají dolů po 
Gahurově ulici, kolem parku Komenského, na 
jehož rohu odbočí na třídu Tomáše Bati. „Běž-
ci� tak� budou�mít� neobvyklou� příležitost� touto�
jednosměrnou� ulicí� přímo� v� centru� Zlína� pro-

běhnout� v� protisměru,“ upozornila na atrak-
tivní část trasy Jarmila Záhorová. Dále budou 
závodníci pokračovat dalším novým úsekem 
trasy přes Dlouhou, Zarámí, na ulici Vodní, na 
jejímž konci se opět napojí na Dlouhou a již tra-
diční okruh přes Benešovo nábřeží, Podvesnou 
na Čepkov, Rybníky přes bývalý Baťovský areál 
zpět na náměstí Míru. Pro čtvrtmaratonce zde 
závod končí, běžci půlmaratonu pokračují do 
kola druhého z náměstí přes Rašínovu na Dlou-
hou a dále stejně jako v prvním kole.
V případě nepříznivých epidemiologických pod-
mínek garantují organizátoři stejně jako v mi-
nulém roce převedení startovného do následu-
jícího ročníku. 
Podrobné informace jsou k dispozici na webo-
vých stránkách www.zlinskypulmaraton.cz 
nebo www.zlinfest.cz. /red/
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GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

PŘIJÍMÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PŘIHLÁŠKY

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM 
ANGLICKÉHO JAZYKA

nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín  |  tel. 577 007 444   |   js@gjszlin.cz   |   www.gjszlin.cz

 � příprava na mezinárodní 
zkoušky PET a FCE
 � lektoři se zkušenostmi 
v přípravě na mezinárodní 
zkoušky
 � 20 vyučovacích hodin týdně

 � škola je akreditovaným 
centrem pro cambridgeské 
zkoušky
 � rozdělení dle úrovní jazyka
 � posluchači mají statut 
studenta

 � moderně vybavené učebny,   
interaktivní tabule, dotykové 
obrazovky, doplňkové 
materiály
 � možnost využití školní 
knihovny

inzerce

Kultura

KOUZELNÝ KARNEVAL
Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem si 
mohou děti užít v sobotu 4. září od 15 

hodin. Zábavný animační pořad pro děti 
se uskuteční v kongresovém sále hotelu 

Moskva. Na programu je pohádkový 
kvíz s Večerníčkem, pohádkové puzzle, 
překážková dráha s Bobem a Bobkem, 
korálkování se Zlatovláskou a mnoho 

dalšího. Vstupenky k zakoupení na portále 
SMSticket. příp. v Městském informačním 

středisku na radnici. /io/

MARIA IN PINK
Galerie Kabinet T. otevře na konci léta 
výstavu ve starém kostele v obci Štípa. 
Jedná se o zvukovou instalaci německé 

umělkyně Tanji Hemm, která se vždy 
nechává inspirovat místem, pro které 

tvoří. Na téma poukazuje v názvu výstavy 
– Maria In Pink. Umělkyně ovládá zvukové 

zpomalení, opakování ticha a působení 
rytmem se silnými přesnými akcenty. 

Vernisáž se koná 21. srpna od 17 hod., 
bude přístupná do konce září. /io/

POZVÁNKA DO GALERIE
Galerie Kabinet T. zve na výstavu do 

univerzitní galerie G18, kde bude k vidění 
výstavní spolupráce Ondřeje Filípka 

a Stelly Geppert (D).
Je příležitostí dialogicky, mezigeneračně, 
vystavit dva výrazné umělecké soubory. 

Společným jmenovatelem je prolnutí 
psychologie a tělesnosti lidské figury 

a vymezování jejich prostoru.  
Výstava trvá do 19. srpna út–pá v čase 

14–18 hodin.
www.kabinett.cz. /io/

15. ROČNÍK TRUCK SRAZU 
V pátek 20. 8. se pro veřejnost otevře areál 
Kapřín na Březůvkách od 17:00 hod., kde 
na vás budou čekat „vymazlené“ kamiony 

z několika států Evropy.
Od 19:30 hod. budou vybrané trucky 

vystaveny na ulici Hradská ve Zlíně, kde si 
je budete moci prohlédnout až do 20:30 
hod. Poté se rozjede kolona osvětlených 
kamionů na svoji „noční“ spanilou jízdu 

městem.
Další informace sledujte na webu  

www.truck-sraz-zlin.cz. /red/

NAHLÉDNĚTE S NÁMI
Velké kino a zástavba v ulici Březnická 
– výsledky dvou architektonických sou-
těží budou nyní k vidění v Alternativě. 

Statutární město Zlín bylo v letech 2019 
a 2020 vyhlašovatelem hned několika 
veřejných architektonických soutěží. 

Jednou z nich byla i revitalizace objektu 
Velkého kina ve Zlíně. 

Termíny k zářijovým komentovaným pro-
hlídkám a další novinky k výstavě budou 
upřesněny na webu města a sociálních 

sítích. /io/

Sraz

Karneval

Architektonické soutěže

Smysl smyslůTanji Hemm

Výstava

TINNITUS TRENAŽÉR JE TADY
Do 31. srpna potrvá výstava ze seriálu 

SMYSL SMYSLŮ. Tentokrát je na řadě smysl 
– sluch. Multispektrální umělec Milan Cais 
pro výstavní platformu pro.story zpracoval 

téma, které žije a zkoumá a prostřednictvím 
uměleckého objektu ho představí publiku. 

Instalace TINNITUS TRENAŽÉR simuluje ušní 
šelest, zvuk, který nemá zdroj, a kterým trpí 
nezanedbatelná část populace. Esteticky 

harmonický artefakt-socha se tak paradoxně 
stává zdrojem iritujícího pocitu. /io/
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Kultura

Předplatitelé, zpátky do gala!
Nalíčit se, načesat, vklouznout do šatů a hurá do divadla! Dát 
si sklenku sektu, dobrou kávu, prohlédnout si výstavu ve foyer, 
usednout do sedačky a nechat se unášet příběhem a dýchat 
divadelní vůni… 

LETNÍ SCÉNA ZA DIVADLEM 
MÁ PRÁZDNINOVOU 

ATMOSFÉRU

Komedie Poslední ze žhavých milenců, 
Sluha dvou pánů, Testosteron nebo Sa-
turnin a muzikál Noc na Karlštejně – pro 
srpnovou Letní scénu v parku za divadlem 
vybralo ze svého repertoáru Městské di-
vadlo Zlín to nej. Přijďte se přesvědčit 
sami!
„Oproti�loňsku,�kdy�měla�naše�Letní�scéna�
premiéru,� jsme�se�naučili,� že�počasí�není�
zrovna�nejspolehlivější� partner.�Kdyby�pr-
šelo,� tak� má� každé� srpnové� představení�
svůj�pevně�daný�náhradní�termín,�na�který�
se�automaticky�přesunou�zakoupené�vstu-
penky,“� řekla šéfka vnějších vztahů diva-
dla Blanka Kovandová. Vstupenky jsou 
k dostání v pokladně MDZ nebo na www.
divadlozlin.cz. /red/

Herecké tipy pro novou sezonu.  
Na který titul se nejvíc těšíte?

Rostislav Marek
slaví 60. narozeniny
Těším se na jistotu, kte-
rá nejen pobaví – Šakalí 
léta! A na nejisté, a přesto 
opojné Trnky a hvězdy!
A především na diváky!

Milena Marcilisová
slaví 40 let ve zlínském 
divadle
Zažívám tzv. „déjà vu“. 
Mám před sebou odlože-
nou premiéru komedie Ři-
dič slečny Daisy, tak snad 
to všecko tentokrát klap-
ne. Těším se na diváky. 

Jana Tomečková
slaví 80. narozeniny a 50 let 
ve zlínském divadle
Těším se na Šakalí léta, 
jsem jejich součástí. Jako di-
vák na vše ostatní. Žádnou 
premiéru nevynechám.

Marek Příkazký
„kluk z plakátu Zpátky do 
gala!“
Teď v těch hicech se nejvíc 
těším na osvěžující Poprask 
na laguně a hořím zvěda-
vostí, jak asi budou vypadat 
Trnky a hvězdy, má to epický 
potenciál.

Šakalí�léta
Po dlouhé nedobrovolné přestávce přichází 
Městské divadlo Zlín s novou nabídkou sezonní-
ho předplatného (září 2021/červen 2022).
76. sezona odstartuje festivalem Setkání Stret-
nutie 3. září, na němž divadelníci uvedou první 
premiéru ve Velkém sále, a to romantické dra-
ma Pýcha a předsudek v režii Jany Ryšánek 
Schmiedtové, která již ve Zlíně režírovala úspěš-
né inscenace Vzpoura nevěst či Frida Kahlo.
Milovníci muzikálů se mohou těšit na dva nové 
tituly – režisér Dodo Gombár nazkoušel s herci 
Šakalí léta známé z literárního a filmového zpra-
cování. V roli Bejbyho se představí Radovan Král 

a premiéra bude 25. září. Druhým hudebním 
titulem bude slavný muzikál o partě kurážných 
ocelářů Donaha!
Dramaturgie divadla se již dlouhá léta obrací 
k regionálním tématům (série o klanu Baťových, 
Zvlčení, Žítkovské bohyně). Na repertoár divadla 
tak přibude další titul mapující důležitou kapi-
tolu z dějin Vizovic pod názvem Trnky a hvězdy 
z pera Martina Františáka a v režii Petra Štindla.
Do Zlína se také vrátil další známý režisér Zde-
něk Dušek. Diváci od něj uvidí terapeutickou 
komedii Noc bláznů. Inteligentní humor sou-
časného nejhranějšího australského dramatika 

Louise Nowry nabízí nádherné herecké příleži-
tosti a s nadsázkou rozkrývá traumata „bláznů“.
Umělecký šéf zlínského divadla Patrik Lančarič 
už se těší na inscenaci Společenstvo vlastníků, 
kterou s herci plánuje. „Výnimočná�komédia�Ji-
řího�Havelku�sa�okrem�úspešného�sfilmovania�
dočkala�už�niekoľkých�uvedení�v� rôznych�diva-
dlách�v�Českej� republike.�A�som�úprimne� rád,�
že�ju�našim�divákom�môžeme�predstaviť�aj�my,�
v�našej�vlastnej�interpretácii,“�zve Lančarič.
„Naši�předplatitelé�mají� řadu�výhod�a�bonusů,�
například� přednostní� možnost� rezervace� vstu-
penek.�Předplatenku�zájemci�pořídí�buď�na�po-
kladně�MDZ,�nebo�z�pohodlí�domova�přes�náš�
web�–�stačí�kliknout�na�obrázek�Zpátky�do�gala!�
Těšíme�se�na�každého�nového�pravidelného�ná-
vštěvníka,“ pozvala šéfka vnějších vztahů Blan-
ka Kovandová.

Mimo předplatné
Pro nejmenší diváky na příští sezonu divadelníci 
chystají hravou Pohádku o Palečkovi s písnička-
mi z autorské dílny Jiřího Jelínka.
Nové tituly čekají na diváky i v našich menších 
sálech. Umělecký šéf Patrik Lančarič nazkoušel 
s herci komedii Dnes večer nevařím s Helenou 
Čermákovou v hlavní roli. Inscenace má premi-
éru naplánovanou na 15. září a divadlo ji uvede 
v české premiéře.
Ještě před prázdninami měla ve Studiu Z premi-
éru inscenace Harold a Maude v režii ředitele 
zlínské scény Petra Michálka, v titulních rolích 
s Janou Tomečkovou a Markem Příkazkým.
Pro klubový prostor divadla Dílnu je na míru  
nazkoušena inscenace Řidič slečny Daisy (pre-
miéra 26. srpna) v režii Petra Akimova. V hlav-
ních rolích se můžete těšit na slečnu Daisy 
v podání Mileny Marcilisové. Jejího řidiče ztvární 
Rostislav Marek. /red/
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Kultura

Setkání Stretnutie přišlo o jednu z hlavních hvězd
Předprodej vstupenek na již jednou odložený jubilejní  
25. ročník česko-slovenského divadelního festivalu Setkání 
Stretnutie začíná! V Městském divadle Zlín se uskuteční  
ve dnech 3.–8. září. 

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY DIVADLA

Pro sezonní předplatitele
Divadlo nebude dohrávat sezonu, kterou 
2x přerušila uzávěra kvůli pandemii. Po-
kladna MDZ vrací poměrnou část peněz za 
neodehraná představení Svobodné sezony 
a zároveň nabízí nové sezonní předplatné 
2021/22 (září–červen).
Zbyly vám bonusy z předplatenek? Můžete 
je uplatnit na představení, která MDZ nabízí 
na volnou kasu v srpnu (Letní scéna v parku 
za divadlem) a září (včetně festivalu Setká-
ní Stretnutie). Poté už bonusy z ukončeného 
předplatného nebude možné uplatnit.
Utekla vám v rámci předplatného předsta-
vení Osobní poplach a Poprask na laguně? 
MDZ je bude hrát i v nové sezoně. Předpla-
titelům, kteří tato představení nestihli, na-
bízí slevový kupon na některou z repríz na 
volnou kasu.
Inscenace Smrt obchodního cestujícího, 
Jednou budem dál, Glorie a Pan Kaplan má 
třídu stále rád MDZ ukončilo bez derniéry.

Pro majitele Ročního předplatného  
R1 a R2
Pokladna MDZ vrací poměrnou část peněz 
za neodehraná představení skupin R1 a R2 
Svobodné sezony. Nové roční předplatné 
divadelníci nabídnou na podzim 2021.

Pro majitele kuponového předplatného
Platnost kuponového předplatného z doby, 

kdy divadlo muselo být uzavřeno, MDZ 
prodlužuje do června 2022. Kupony nelze 
uplatnit na open air představení na Letní 
scéně.

Pro majitele Dárkových poukazů
Platnost Dárkových poukazů z doby, kdy 
muselo být divadlo uzavřeno, prodlužuje-
me až do června 2022.

Pro majitele Vánočního balíčku
Platnost MDZ prodlužuje do června 2022. 
Zároveň muselo vzhledem k upravenému 
provozu divadla pozměnit náplň Vánoční-
ho balíčku. Nově obsahuje tyto inscena-
ce: DNES VEČER NEVAŘÍM, POSLEDNÍ ZE 
ŽHAVÝCH MILENCŮ, HAROLD A MAUDE, PO-
PRASK NA LAGUNĚ.

Prosíme, přečtěte si před návštěvou diva-
dla na www.divadlozlin.cz aktuální bezpeč-
nostní opatření. /red/

„Původně�jsme�jej�na�jaře�2020�posunuli�o�rok.�
Nyní�doufáme,�že�na�podzim�budou�pro�diváky�
lepší�podmínky�návštěv�kulturních�akcí,“ vysvět-
lil ředitel MDZ Petr Michálek.�Radost divadel-
níků i diváků však kalí smutná zpráva o úmrtí 

Milana Lasici, který měl být jednou z hlavních 
hvězd festivalu.�„Měl�převzít�cenu�za�celoživot-
ní� mistrovství� a� přínos� československému� di-
vadlu.�Udělíme�mu�ji�In�memoriam.�Plánované�
představení� Mínus� dva,� které� bylo� hereckým�

koncertem�jeho�a�Bolka�Polívky,�se�neuskuteč-
ní.� Aktuálně� hledáme� jinou� inscenaci,� kterou�
bychom� festival�uzavřeli.� Prosíme�proto�diváky�
o�trpělivost,“�uvedla šéfka vnějších vztahů di-
vadla Blanka Kovandová.� Milan Lasica byl 
patronem festivalu i před šesti lety a do Zlína 
se vracel rád. Jeho tvář zůstane součástí vizu-
álu letošního Setkání Stretnutie – jako pocta 
velkému bardovi.
Festival otevře netradičně v pátek večer do-
mácí premiéra inscenace Pýcha a předsudek 
v režii Jany Ryšánek Schmiedtové. „Diváci� se�
mohou�těšit�například�na�inscenaci�Hana,�kte-
rou� přiveze� činohra� Národního� divadla� Brno.�
Hra�vznikla�podle�stejnojmenného�bestselleru�
Aleny�Mornštajnové�a�na�jevišti�díky�ní�přivítá-
me�známé�a�oblíbené�herecké�tváře�–�Hanku�
Tomáš� Briešťanskou,� Tomáše� Davida� nebo�
Romana�Blumaiera,“�doplnil ředitel. Mezi další 
velká festivalová lákadla budou určitě patřit in-
scenace 294 statečných Divadla pod Palmov-
kou, Špinarka ostravských Bezručů nebo Had-
ry, kosti, kůže o Janu Werichovi, kterou přiveze 
Švandovo divadlo. Slovenskou scénu zastoupí 
Slovenské komorné divadlo Martin (Fóbia), 
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen 
(Čepiec), Prešovské národné divadlo (Moral 
Insanity) nebo Slovenské národní divadlo Bra-
tislava (Korene). Chybět nebude ani pestrý do-
provodný program. Opět bude celý zdarma.
Autorem zbrusu nového vizuálu festivalu je 
uherskohradišťský grafik Michal Malina, který 
se zlínským divadlem spolupracuje na tvorbě 
vizuálů k inscenacím poslední tři sezony.
Předprodej na festivalová představení na září 
2021 startuje 21. července v 11 hodin (pro 
předplatitele 19. července v 11 hodin). /red/
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Barumka připravena, pojede se jubilejní padesátý ročník!
Mezinárodní automobilová soutěž Barum Czech Rally Zlín 
oslaví v závěru prázdnin kulaté narozeniny. Po loňském 
přeložení soutěže z důvodů celosvětové pandemie koronaviru 
proběhne jubilejní 50. ročník i s diváky v termínu  
27. – 29. srpna 2021. 

Legendární barumka patří mezi stěžejní pod-
niky seriálu Mistrovství Evropy v rally (FIA 
ERC) a nejvýznamnější české automobilové 
soutěže. Na náměstí Míru před zlínskou rad-
nicí se uskuteční slavnostní start a cíl rally 
včetně rozdílení cen pro nejlepší posádky. 
Město Zlín patří k významným partnerům této 
proslulé motoristické akce.
Padesátý ročník měří celkem 786 km a ob-
sahuje 15 rychlostních zkoušek na osmi 
úsecích v celkové délce 211 km. Servisní par-
koviště najdeme opět v prostorách hlavního 
partnera rally, společnosti Continental Barum 
v Otrokovicích, kde se uskuteční již ve čtvrtek 
26. srpna v odpoledních hodinách technické 
přejímky. Předehrou jubilejního ročníku bude 
v pátek 27. srpna dopoledne kvalifikační RZ 
a shakedown v Malenovicích, který se pojede 
po části klasického úseku Maják. Slavnostní 
start proběhne v 17 hodin před zlínskou rad-
nicí a ostrým startem bude již pošestnácté 
v historii soutěže atraktivní Super RZ v noč-
ních ulicích Zlína. V sobotu 28. srpna jsou na 
programu erzety s názvy Březová, Hošťálko-

Městská RZ se uskuteční v centru Zlína se změnami
Ostrým startem Barum Rally bude již pošestnácté v historii 
soutěže divácky atraktivní Super rychlostní zkouška v nočních 
ulicích Zlína. 

V letošním roce se uskuteční v pozměněné 
podobě, kterou si vyžádaly stavební práce 
při opravě křižovatky ulic Vodní a Bartošova. 
Okruhový test se objevil v itineráři barumky 
poprvé při pětatřicátém ročníku v roce 2005 

a od té doby nechyběl ani jednou! Mezi moto-
ristickou veřejností se začala v poslední době 
šířit jako lavina informace, že při letošním 
ročníku barumky se nepojede divácky oblíbe-
ná Super rychlostní zkouška. V místě opravy 

vá, Komárov a legendární Pindula. Soutěž vy-
vrcholí v neděli 29. srpna na RZ Halenkovice, 
Biskupice a Májová. Právě poslední úsek je 
délkou více než 25 km nejdelší a nejnároč-
nější RZ v itineráři barumky. V cíli soutěže se 
nejúspěšnější posádky objeví krátce po 17. 
hodině.
Ve Zlíně se očekává kvalitní startovní pole 
s řadou předních posádek. Vítězství bude 
obhajovat český jezdec Jan Kopecký na voze 
Škoda Fabia Rally2 Evo, který slavil celkem 

osmkrát triumf a ovládl posledních pět od-
jetých ročníků. K jeho největším soupeřům 
a aspirantům na prvenství patří dále dvojná-
sobný mistr Evropy Alexej Lukjaňuk z Ruska, 
Andreas Mikkelsen z Norska, Craig Breen z Ir-
ska nebo Nikolaj Grjazin z Ruska. Mimořád-
nou podívanou slibují i doprovodné akce jako 
Star Rally Historic (poprvé se pojede tři dny), 
dále jízda Bugatti Grand Prix nebo Green 
Rally pro vozidla s elektrickým a hybridním 
pohonem. Na předchozí úspěšné kampaně 
naváže při letošním ročníku akce s názvem 
Barumka sportuje!, která je zaměřená na 
sportovní aktivity pro děti, mládež a dospělé.
Důležitá zpráva pro fanoušky je, že jubilejní 
ročník se pojede s přítomností diváků.
„Nemáme� podium� na� ohraničeném� území�
jako� například� festivaly� a� diváci� nám� ne-
stojí� po� stovkách� za� sebou.� To� naše� pomy-
slné� podium� je� více� než� dvě� stě� kilometrů�
dlouhé�a�díky� tomu�se�odlišujeme�od� jiných�
akcí.�V�loňském�roce�jsme�řekli,�že�barumku�
chceme� jet� s�diváky,� a� jejich�účasti� si� velmi�
vážíme,“� uvedl Miloslav Regner,� dlouholetý 
ředitel soutěže.
Vstupenky si můžete s předstihem zakoupit 
na e-shopu prostřednictvím webové stránky 
www.czechrally.com nebo od 18. srpna na 
vybraných prodejních místech. Nezapomeňte 
barumku sledovat také na oficiálních profi-
lech Facebooku, Instagramu a Twitteru. /ror/

vznikne nový kruhový objezd, čímž bude po 
jeho dokončení doprava v centru krajského 
města plynulejší. „Můžeme� fanoušky� ujistit,�
že�ani�při�jubilejním�ročníku�nebude�městská�
super� speciálka� v� itineráři� soutěže� chybět.�
Pojede� se� tradičně� v� pátek� večer� a� po� do-
hodě� s� vedením�města� Zlína� a� zhotovitelem�
stavby�můžeme�použít�současnou�panelovou�
komunikaci.�Ta�vede�kolem�kruhového�objez-
du�a�bude�využívána�autobusovou�dopravou.�
Všem�patří�za�tento�vstřícný�krok�velké�podě-
kování,“ řekl Miloslav Regner, ředitel Barum 
Czech Rally Zlín.
Hlavní změnu trati najdeme krátce po star-
tu a následném rovném úseku, kdy soutěžní 
vozy místo pokračování na nadjezd odbočí 
vpravo na panelovou cestu a pokračují smě-
rem k autobusovému a bývalému svitovské-
mu areálu. Po najetí na nadjezd v ulici Gahu-
rova se pokračuje v tradiční podobě a směru. 
„Kultovní�místa�městské�erzety�se�pojedou�na�
rozdíl� od�předchozích� let� v� opačném�směru,�
naposledy�se�jelo�tímto�směrem�v�roce�2016.�
Z� předloňské� délky� 9,51� km� byla� speciálka�
zkrácena� na� 9,18� km,� ale� hlavní� část� tratě�
zůstala�zachována�a�fanoušci�nebudou�o�nic�
ochuzeni,“ upřesnil Roman Ordelt, tiskový 
mluvčí soutěže. /ror/
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Fotbalisté Zlína zahajují novou sezonu

Šachy na hotelu Moskva

Před zahájením nového ročníku FORTUNA:LIGY se uskutečnila 
tradiční předsezonní tisková konference klubu FC Fastav Zlín 
za účasti generálního manažera Zdeňka Grygery, trenéra 
A týmu Jana Jelínka a kapitána A týmu Tomáše Poznara. 

Historie šachového klubu ve Zlíně se píše od 20. let minulého 
století, kdy byl v roce 1925 založen šachový odbor SK Baťa. 

Přinášíme vám to nejdůležitější, co před se-
zonou zaznělo.
Generální manažer klubu FC Fastav Zlín, Zde-
něk Grygera, vyhlížel start nového ročníku 
FORTUNA:LIGY s potěšením, že se na stadion 
mohou vrátit diváci v kapacitě až pět tisíc. 
„Snad� to�bude�dál�pokračovat� v� tomto� tren-
du� a� na� každém� zápase� bude�moct� být� co�
nejvíc�diváků.�Věřím,�že�sezona�se�odehraje�
kompletní�a�nebude�nijak�narušovaná.�Co�se�
týče�kádru,� tak� ten� je�kompletní,� ale�nechci�
říct� uzavřený.� V� klubu� po� vypršení� smluv� či�
hostování� skončili� Jiráček,� Buchta,� Potočný,�
Janošek�a�Martin�s�Toutou.�Na�hostování�do�
druholigové�Líšně� zamířil� útočník�Chwaszcz.�
Novými�posilami�jsou�pak�zkušení�ligoví�hráči�
Hrubý,�Fillo�a�Reiter.�Na�další�spolupráci�jsme�
se�dohodli�i�s�Markem�Hlinkou,�Čanturišvilim,�
Procházkou�i�gólmanem�Šiškou.�Ze�slovenské�
Skalice�se�vrátil�Nečas,�smlouvu�podepsali�či�
prodloužili�mladíci�Bobčík,�Tkáč,�Číž�a�napo-

Zpočátku se jeho členové scházeli v kavárně 
Baťova Beseda (dnešní restaurace Morava) 
v Bartošově ulici a v sále Tržnice. Od roku 
1933 přesídlili do klubovny ve III. etáži nově 
postaveného Společenského domu, dnešního 
hotelu Moskva. S tímto místem jsou spojeny 
nejvýznamnější akce historie klubu. Kromě ka-
ždoročního turnaje o přebor klubu se zde sou-
těžilo i o putovní pohár J. A. Bati. V roce 1934 
se ve Zlíně konal pod záštitou J. A. Bati sjezd 
Brněnské župy šachové, kterého se zúčastnilo 
jejích 40 nejlepších hráčů. Nejúspěšnější ze 
zlínských hráčů byl Vladimír Holub, který se 
umístil na 3. místě. V roce 1935 u příležitos-
ti desátého výročí založení klubu se Zlíňané 
zúčastnili prvního mezistátního zápasu. A to 

sledy�i�Kolář,“ vyjmenoval generální manažer 
pohyby v kádru. Důležitou informací bylo při-
pomenutí nového generálního partnera klu-
bu, jehož logo budou nosit hráči na dresech. 
„Před�začátkem�tohoto�ročníku�došlo�k�navá-
zání�spolupráce�s�firmou�Climax,�ale�poděko-
vat�se�musí�i�ostatním�a�městu�Zlín�za�podpo-
ru.�Věřím,�že�budeme�silní�a�budeme�všichni�
spokojení,“�zakončil. Po generálním manaže-

rovi si vzal slovo trenér A týmu Jan Jelínek, 
který se rovnou pustil do zhodnocení letní 
přípravy a jednotlivých přípravných utkání. 
„Neprohráli� jsme� v� přípravě,� ale� vítězství�
mohlo�být�více.�Porazili�jsme�Uničov,�sehráli�
jsme�zápasy�se�Slovanem�Bratislava�a�Tren-
čínem,� které� hráči� zvládli,� a� měly� úroveň�
mistrovských�zápasů,“ bilancoval uplynulou 
letní přípravu. Jelínek promluvil také o her-
ním stylu, kterým by se chtěl v nové sezoně 
prezentovat. „Chceme� hrát� více� kombinač-
ně,�dostat�více�hráčů�do�pokutového�území�
a�tyto�změny�byly�vidět�v�přípravě.�V�žádném�
zápase� jsme� nebyli� 100%� připraveni� jako�
v�sezoně,�proto�je�to�přípravné�období,“ při-
blížil.
Svůj pohled pak nabídl také kapitán ševců 
Tomáš Poznar. „Šli� jsme� do� zápasů� z� plné�
přípravy�a�vidím�v� tom�pozitiva.�Mělo�by� to�
být� vidět� v� sezoně� a� já� v� to� pevně� věřím.�
Všichni� chceme�mít�úspěšnou�sezonu.�My-
slím,� že� to� bude� dobře� i� pro� nového� tre-
néra,“ řekl Poznar. A cíle do nadcházející 
sezony? „Úspěchem�by�bylo,�kdyby�mi�byla�
prodloužena�smlouva,�protože�to�bude�zna-
menat,�že�ta�sezona�byla�úspěšná,“ odlehčil 
s úsměvem mladý kouč Jan Jelínek. /red/

proti Deutscher Schachverein Wien. V roce 
1937 se zde konal šachový svátek. Třicet pět 
zlínských šachistů se v simultánní hře utkalo 
s mistrem světa J. R. Capablancou. A význam-
né akce se zde pořádaly až do roku 1946. 
V roce 1938 simultánka na 41 šachovnicích 
s mistrem republiky velmistrem Salo Flohrem. 
Pořadatelsky nejúspěšnější byl rok 1943. Ve 
stejných prostorách, ale už s názvem hotel 
Viktorie, se odehrály simultánky s velmistrem 
Paulem Keresem a mistrem světa Alexan-
drem Aljechinem. A konal se zde silně obsa-
zený I. národní zlínský turnaj za účasti české 
šachové špičky. V prosinci 1945 přivítal Zlín 
účastníky mezinárodního Vánočního turnaje, 
který byl prvním poválečným mistrovským tur-

najem v Evropě. V roce 1946 sehráli ve Zlíně 
simultánní hru velmistři Lilienthal a Smyslov.
Zpátky, nyní už do hotelu Moskva, se ša-
chisté vrátili počátkem devadesátých let. 
Uskutečnilo se tu několik ročníků zlínského 
šachového festivalu (roky 1994 až 1996), 
v roce 1998 mistrovství ČR mužů. Třikrát pa-
třilo celé třetí patro hotelu dětem, kdy se tu 
hrálo Mistrovství Moravy mládeže. Několik 
sezon po sobě tu hrálo áčko svá extraligo-
vá utkání. Prostorami hotelu prošlo několik 
generací velmistrů a šachových mistrů. Na-
posledy v září loňského roku, kdy se tu usku-
tečnilo mezistátní utkání Česká republika – 
Polsko. Domácí zvítězili těsně 13:12. V září 
se sem nejlepší domácí šachisté vrátí. Od 
17. do 26. září zde po třiadvaceti letech opět 
proběhne přebor ČR mužů. Bližší informa-
ce přineseme v zářijovém vydání Magazínu 
Zlín. /red/
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Inzerce – útulek

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

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

HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domác-
nost. Lokalita: Zlín a okolí.  
Tel. 733 209 024

LETNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci 
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradní-
ho odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu. 
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.

PSJ STAV ZLÍN
Elektroinstalace, zednické práce, sádrokartony, doprava materiá-
lu, hodinový manžel, výkopové a bourací práce.
Tel.: 604 827 244, e-mail: elektropracezlin@seznam.cz

PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU ZLÍN
Firma OLMAN SERVICE s. r. o. přijme na úklidové práce v ranních  
a odpoledních hodinách pracovníky/ce úklidu do Zlína (OD Centro
Zlín). Bližší informace na telefonu 739 066 203 nebo posílejte
životopisy na e-mail: nabor@olman.cz

HLEDÁM K DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI ASISTENTKU/ 
ASISTENTA
se SŠ vzděláním pro administrativní práci v kanceláři ve Fryštáku. 
Nabízím výhradně práci u počítače, zpracovávání údajů do data-
báze, posílání e-mailů atd. Jedná se o dohodu o provedení práce. 
Své životopisy zasílejte na: pavel.jurica@das.cz 

Obchody a služby | inzerce Léto v útulku
Během léta se nám v útulku opakoval známý 
fenomén, kdy jsme se starali o více kočiček než 
psů. 

MICKA / mourovatá kočka, 
umazlená, vděčná, 5 let, kastro-
vaná, vhodná do bytu

LEO / bílomourovatý kocour, 2 
roky, zvyklý v bytě, hodný, kastro-
vaný, umřel mu majitel

FELIX / starší šedý mohutný 
kocour, 8–9 let, kastrovaný, 
přítulný

Každý den bylo potřeba nakrmit, 
ošetřit, a hlavně poklidit zhruba 
62-64 koček a koťat. Bohužel 
ani o koťata nebyl takový zájem, 
jak jsme čekali, tudíž jsme mu-
seli další nálezce opuštěných 
koťat v telefonu odmítat. Nebo se 
s nimi alespoň domluvit na poz-
dější příjem, až se nám počet ko-
ček sníží. Jsme moc rádi, když se 
s nálezcem domluvíme alespoň 
na případné vakcinaci koťat před 
příjmem do útulku, protože to tak 
znatelně snižuje riziko, že koťata 
onemocní. I nadále tedy platí, že 
můžete navštívit náš útulek a vy-
brat si krásné, hravé kotě nebo již 
rozumnou a zklidněnou dospělou 
„kočenu“. Obě vám přinesou do 
života potěšení a patřičný rodinný 
rozruch.
Enormní nárůst byl také v měsí-
ci červnu v počtu zachráněných 
volně žijících zvířat, přijali jsme 
jich okolo 40. Jednalo se hlavně 
o ptáčata pěvců nebo dravců. 
Chtěli bychom lidi poprosit, aby 
vždy svůj záměr takové zvíře do-
vézt do útulku konzultovali se 
záchrannou stanicí Buchlovice. 
Děkujeme.
Během měsíce srpna již připra-
vujeme naše oblíbené Podzimní 
setkání. Tento rok bude v sobotu 
25. září od 13.00 hod. a mohou 
se ho zúčastnit všichni, kdo si od 
nás vzali pejska z útulku. Podrob-
nější informace naleznete zase 
na našich facebookových a webo-
vých stránkách a tam bude i mož-
nost si stáhnout přihlášku. Víme, 
že velmi očekávaná je u našich 
návštěvníků tombola, která nám 
pokryje i všechny naše výdaje 

s touto akcí. Tudíž bychom chtě-
li moc požádat jednotlivce nebo 
firmy o darování propagačních 
předmětů, které by se hodily do 
tomboly a udělaly radost. /red/

Rok u Ptáčat byl nabitý
V Mateřské škole Zlín, v ulici 
Dětská, „u Ptáčat“ bylo přes 
rok opět živo. 

Kromě pravidelných a běžných aktivit uply-
nulých měsíců doplnilo dění ve školce něko-
lik projektů. Kromě rodičů se zapojily i děti 
z ostatních škol. 
„V�letošním�roce�jsme�zahájili�dva�nové�pro-
jekty� -�Šili,�ševci,�šili�boty�–�výtvarná�soutěž�

k�výročí�narození�Tomáše�Bati,“�uvedla ředi-
telka školy Ivana Scharfová a pokračovala: 
„Druhý�projekt�Bezpečné�kroky�do�školy�jsme�
realizovali� ve� spolupráci� s� Městskou� policií�
Zlín.�Cílem�bylo�děti�připravit�na�bezpečnou�
cestu�do�školy�a�seznámit�je�s�různými�situ-
acemi,�které�by�je�mohly�potkat�při�cestě�do�
školy.“�Konec roku patřil zejména dětem, kte-
ré po prázdninách usednou do prvních tříd. 
Neodmyslitelným závěrem pak byl tradiční 
mazurkový tanec rodičů s dětmi. /io/



/ Zlínské reality

Zprostředkování
• prodeje, koupě a směny nemovitostí
• pronájmu nemovitostí k bydlení       
• pronájmu komerčních nemovitostí
• vypracování znaleckého posudku
• zajištění financování

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

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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Informace

svatební obřady
10. 6. 2021 – jiná místa
František Michalík (Zlín), Helena Frkalová 
(Zlín)
11. 6. 2021 – radnice
Rudolf Wolf (Zlín), Lenka Šteffková (Zlín)
Jiří Polomík (Loučka), Alice Kutalová (Zlín)
Radek Chlud (Zlín), Klára Urbanová (Zlín)
12. 6. 2021 – radnice
Nikola Molek (Zlín), Veronika Šišáková (Bo-
řenovice)
12. 6. 2021 – jiná místa
Jan Pekárek (Zlín), Lada Kovaříková (Zlín)
David Vaňhara (Zlín), Kateřina Křížková 
(Zlín)
Pavel Beran (Zlín), Radana Kadlecová (Zlín)
19. 6. 2021 – jiná místa
Jan Šidlík (Zlín), Barbora Horáková (Zlín)
Martin Valášek (Zlín), Ivona Ria Juchelková 
Pavlíková (Zlín)
19. 6. 2021 – zámek Lešná
Martin Vaněček (Zlín), Pramila Khulal (Zlín)
Milan Vinter (Zlín), Irena Kadlčáková (Zlín)
Petr Kůřil (Zlín), Jana Čablíková (Zlín)
25. 6. 2021 – radnice
Pavel Omelka (Zlín), Martina Šnajdrová 
(Zlín)
Matěj Hrachový (Vizovice), Klára Šviráková 
(Zlín)
26. 6. 2021 – radnice
Josef Hájek (Zlín), Helena Brýdlová (Zlín)
Vladimír Záchvěj (Velký Ořechov), Tereza 
Tabarková (Zlín)
26. 6. 2021 – jiná místa
Michal Vařák (Zlín), Nikola Susová (Zlobice, 
část Bojanovice)
Jan Zakopal (Zlín), Iveta Kadlčková (Zlín)
26. 6. 2021 – hrad Malenovice
Dušan Hájek (Zlín), Zuzana Kassawatová 
(Zlín)

vítání dětí  
do života
V měsíci červnu Odbor občansko-správních 
agend navýšil množství termínů pro slav-
nostní obřady vítání občánků Zlína. Díky 
tomu se podařilo slavnostně přivítat i děti, 
jejichž obřady byly z důvodu pandemie zru-
šeny.

Maxmilián Horka, Nikol Mikelová, Ondřej 
Šťáva, Sofie Josefina Hájková, Lucie Ku-
ráňová, Tina Holcová, Barbora Kožíková, 
Martin Bělín, Vít Náplava, Silvie Polášková, 
Aneta Ročáková, Tomáš Olejník, Rozálie 
Fišerová, Evelína Vodičková, Maxmilián 
Macek, Natálie Hamouzová, Přemysl 
Mlček, Sebastián Rákoci, Lukáš Janča, 
Elena Rozštípalová, Eduard Palica, Anita 
Řezníčková, Isabel Jurková, Vivien Jurková, 
Richard Smolka, Petr Beneš, Jakub Zavadil, 
Anna Karásková, Marie Karásková, Sabina 
Semelová, Julie Radoš, Adriana Baxevani, 
Matěj Králík, Viktorie Spáčilová, Jiří Skopal, 
Jakub Šimek, Miroslav Jovanović, Adam Ja-
niš, Štěpánka Hodoško, Miluše Odstrčilová, 
Patrik Prchal, Aneta Dřevojánková, Ondřej 
Rozsypálek, Lukáš Hrbáček, Mia Lahola, 
Emil Kašpárek, Elen Ezerová, Adam Jozífek, 
Vít Jozífek, Vendula Babáčková, Matyáš Ha-
lašta, Tereza Dederle, Jonáš Cacek, Jolana 
Ševčíková, Isabela Pipiš, Marie Alexandra 
Zapletalová, Viktorie Urbaníková, Karolína 
Matoušková, Vojtěch Štěpánů, Ondřej Šula, 
Vojtěch Jakuba, Karolína Kovářová, Natálie 
Juránková, Emil Afanasjevs, Izabela Kuděl-
ková, Filip Štefek, Sára Strouhalová, Anna 
Kovaříčková, Tereza Klepalová, Anna Bře-
zovjáková, Matěj Šimek, Sofie Vaculíková, 
Ela Jedličková, Marek Balous, Ondřej Přibyl, 
Stefanie Suchánková, Sofie Malotová, Theo 
Dvořák, Tomáš Pšenčík, Amálie Matulová, 
Filip Skovajsa, Matěj Vavřiník, Ema Mike-
lová, Jakub Svatoš, Richard Haloda, Lucie 
Bittová, Matyáš Habšuda, Vojtěch Gič,  

jubilanti  
od devadesáti let
Čáp Václav, Čech Jaromír, Černá 
Jarmila, Čunková Anna, Hanáčíková 
Marie, Hauserová Vanda, Hofmano-
vá Zdenka, Chadalík Karel, Chras-
tinová Zdenka, Janovský Václav, 
Koutná Ludmila, Kundrátová Jind-
řiška, Lukášová Ludmila, Lukášová 
Věra, Macková Růžena, Masaříková 
Věra, Mikisková Růžena, Mikulenka 
Miroslav, Mišurec Oldřich, Němeč-
ková Helena, Ondrášová Anežka, 
Pavlištíková Marta, Plevová Marta, 
Plevová Božena´, Pokorný Miloslav, 
Polášek Josef, Polášková Eva, Pro-
kop Vladimír, Sedlářová Marie, Sko-
palová Milada, Soukal Antonín, Sy-
chrová Milada, Šestáková Božena, 
Teplíčková Marie, Tesaříková Dra-
homíra, Topolánková Drahomíra, 
Vajíková Blažena, Válková Ludmila, 
Vávrová Anna, Vitekerová Zdenka, 
Vlčková Marie, Vraník Jaromír, Vy-
oral Ladislav, Wunschová Ludmila, 
Záslocká Drahomíra, Žůrková Ivona.

Natálie Běťáková, Evelína Peluňková, Deni-
sa Tunová, Matěj Brunec, Vojtěch Navrátil, 
Adéla Svačinová, Daniel Tureček, Jakub 
Procházka, Michal Kotík, Josef Tomanec, 
Arina Ionaşcu, Zorka Kratinová, Vladimír 
Manďák, Mia Šenková, Ondřej Škubaník, 
Vojtěch Řehák, Laura Vojteková, Marek 
Pivoda, Emma Kozáková, Jakub Linhart, 
Vojtěch Talaš, Maxmilián Malát, Sofie Mál-
ková, Valentýna Křečková, Adam Bělůnek, 
Sára Březíková, Milan Jandečka, Jaroslav 
Matějíček, Marie Rakvicová, Maja Holoub-
ková, Max Kursa, Stela Pitrunová, Lea Pitru-
nová, Mariana Rosíková, Stela Vráblíková, 
Vojtěch Matějek, David Šiška, Štěpán Ml-
ček, Josefína Klhůfková, Lucie Poděšťová, 
Emma Poláková, Eliška Janečková, Jonáš 
Ondroušek, Jakub Křupka, Michal Brňák, 
Liliana Vránová, František Pavelec, Amálie 
Kunderová, Ema Frühaufová, Štěpánka 
Hrdinová, Marek Pokluda, Viktorie Kulha-
vá, Stella Kratina, Magdaléna Blahušová, 
Melissa Macalíková, Amálie Ševčíková, 
Dominik Hrubý, Ema Brhláčová, Isabella 
Kreizlová, Vít Macenauer, Lukáš Špaček, 
Jakub Špaček, Kristian Med, Šarlota Brhlo-
vá, Valerie Řiháková, David Kadlčík, Tereza 
Kollerová, Josef Kupec, Emily Kraváčková, 
Adrian Kula, Martin Stoklásek, Johana 
Čižmářová, Zoe Kučerová, Anna Karolová, 
Tereza Šimurdová, Jan Jaš, Anna Chytilo-
vá, Pavel Bublák, Alexis Skuhravá, Bruno 
Surovič, Eliška Bartošová, Sára Jurčová, 
Barbora Veselá, Vladimír Pernička, Šimon 
Hajžman, Johanka Danielová, Teo Ulman, 
Šimon Rakus, Maxmilián Urban, Beáta 
Garguláková, Sebastian Skácel, Jan Bargl, 
Vincent Bernatík, Lilien Mašková, Samu-
el Ostravský, Tereza Jurčeková, Kateřina 
Koubková, Viktorie Naňáková, Richard 
Ňaňko, Anna Bohatá, Isabella Václavíko-
vá, Mikuláš Grác, Anna Pobořilová, Laura 
Ondrušková, Izabela Cepková, Lilien Ne-
čekalová, Matyáš Bureš, Tobiáš Kašpar, 
Tadeáš Reiter, Samuel Slezák, Antonín Mi-
kulík, Vojtěch Míroš, Aneta Kopřivová, Eva 
Mahdalová, Kateřina Mončeková, Helena  

KAMARÁD-NENUDA NABÍZÍ
V měsíci srpnu probíhá zápis do pohybo-
vých a vzdělávacích kurzů pro děti a do-
spělé do spolku Kamarád-Nenuda. Přihla-
šování a informace na kamarad@nenuda.
eu nebo na 777 779 027. Volná místa má 
v Dětské skupině Nenuda III. (pro děti od 
2 let). /io/

ZUŠ OZNAMUJE
Přidělení rozvrhu na nový šk. rok - pro Výtvarný 
obor se koná na tř. Svobody 835, tel. 577 103 
496: 1. 9. 9–11 a 13–16 h, 2. a 3. 9. 13–17 h. 
Více info na zusmalenovice.cz. /io/

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
Klub zve své členy na „pokoronavirové“ poseze-
ní v budově MŠ na Podhoří. Koná se 24. srpna 
v 14 hodin a na programu je oslava jubilantů, 
plány zájezdů a platby. /io/

SPOLEK PARKINSON NABÍZÍ
Spolek Parkinson Zlínsko zve do svých řad 
nemocné Parkinsonovou nemocí, jejich rodin-
né příslušníky a přátele. K hlavním činnostem 
patří cvičení, výlety, kulturní akce a setkávání. 
V srpnu pokračuje cvičení, na které mohou dojít 
i senioři mimo spolek. Na židlích: 13. a 27. 8. od 
10 hodin ve velkém sále klášterního domu Re-
gina; na podložkách: 2.,16. a 30. 8. od 10 hodin 
v Aerobik klubu Zlín na Benešově nábřeží. /io/

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ 
PRO ZDRAVÉ NOHY

Poradna a celkové vyšetření nohou se koná 
17. 8. Přítomen bude lékař ortopéd, odborník 
na rehabilitační péči a výživu a další specialis-
té. Objednávky na tel. 577 525 230, 724 613 
910 nebo e-mailu info@coka.cz. Místo konání: 
41. budova areálu Svit, kanceláře obuvnické 
asociace. Podiatrická poradna Pro zdravé nohy 
nabízí své služby 14. 7., 11. 8. a 25. 8.2021. Ob-
jednávky na tel. 731 618 730 nebo na e-mailu 
vaskova@prozdravenohy.cz. Místo konání: Ma-
gistrát města Zlína, Zarámí 4421, přízemí. /io/

Haincová, Jakub Kejnar, Elena Slováková, 
Karel Kedroň, Hugo Sivík, Svea Hlavačková, 
Lukáš Křůmal, Zita Krejčí, Sofie Novotná, Sa-
muel Hanuš, Karolína Bilíková, Matěj Smetka, 
Viktorie Plachá, Hugo Hulvan, Alena Trumpu-
sová, Valérie Habrovanská, Ondřej Vaněk, 
Sofie Vítková, Ela Lukášová, Ela Žůrková, 
Dominika Žůrková, Matyáš Bolf, Vít Šustek, 
Hana Žáčková, Sofie Ticháčková, Daniel Ko-
pal, Richard Slezák, Tomáš Kocman, Lukáš 
Filimon, Mia Vilímková, Tobiáš Knotek, Michal 
Michalík, Eliška Šidlová.



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
www.facebook.com/vakzlin

Krizové a manažerské
centrum HUBGRADE®

centrum významně zvýšilo
efektivitu řízení vody

v regionu

Dodáváme
600 litrů vody
za sekundu

1 litr vody
za 9 haléřů

Čerpáme
dotace

na investice

100miliónů Kč
do infrastruktury
v roce 2021

Kohoutková voda
je cca 100x levnější

než voda balená

Slon vypije klidně
150 litrů denně

Skryté úniky vody
hlídá nejmodernější
technologie, která

mj. hledá vodu
naMarsu

Veškerá technologie,
trubky, vodojemy,

čerpací stanice jsou
v majetku měst a obcí

Cena vody
ve Zlíně je 3 koruny
pod průměrem

ceny v ČR
Kubík vody (1000 l)

vám vystačí
na sprchování

skoro celý měsíc
Celoroční

pitný režim
90 Kč/osoba

Vyrábíme
7 500 000 000
litrů vody ročněCena za kubík

(1000 litrů)
vody je cca

3 piva

Špičková kvalita
vody zajištěná

unikátní technologií
aktivního uhlí

Významné projekty:
Rekonstrukce úpravny Tlumačov

Rekonstrukce ČOV Kašava
Rekonstrukce ČOV Luhačovice

Více než
170 000

odběratelů
pitné vody

Máme 2 500
kilometrů potrubí

a 200 objektů

VaK Zlín
fakta a zajímavosti



dispozice bytů 1+kk až 5+kk

6 bytových domů, 114 bytů

sklepy, krytá parkovací stání, výtah

800 m² komerčních prostor
s parkováním

RIVERFRONT 
GARDENS

nové byty v centru Zlína

NOVÉ BYTOVÉ DOMY

moderní architektura

atraktivní lokalita

www.riverf ront.cz

70 % BYTŮ PRODÁNO

michal.malanik@re-max.cz +420 603 177 361

STAVBA V PLNÉM PROUDU
s bankou v zádech


