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Jana Bazelová:  
Aktuální situace je celkově 
špatná úplně pro všechny, 
ale…
Neuvolněná radní Jana Bazelová čerpá 
spoustu invence od samotných občanů, se 
kterými je díky práci v místní části Štípa 
v každodenním kontaktu. Bedlivě vnímá 
i aktuální názory Zlíňanů, které se netýkají 
pouze místní části Štípa, ale celého města.

Je třeba, 
abychom při 

řešení problémů 
začali u sebe 

a oprášili prosté 
lidství.

Jak vnímáte stále nekončící vývoj korona-
virové pandemie?
Aktuální situace je celkově špatná úplně 
pro všechny, a vůbec tento stav nezlep-
ší, když se budeme k sobě chovat 
agresívně a netolerantně. Spo-
lečnost je bohužel rozdělena. 
Je jistě v pořádku, že každý 
člověk má právo na svůj ná-
zor, doby povinného jednot-
ného názoru jsou snad již 
dávno minulostí. Je nezbyt-
né, abychom tato, byť odlišná 
stanoviska respektovali a dis-
kutovali, případně je vyvraceli jas-
nými a podloženými fakty. Zde vidím 
velký závazek, i možná trochu dluh, ze stra-
ny odborníků. Vždyť upřímně řečeno, kdo 
z nás běžných občanů je na danou proble-
matiku expertem? Pevně věřím, že rozdělení 
veřejnosti je snad za svou kulminací a situa-
ce se bude již jen zlepšovat. Všichni bychom 

ovšem měli začít sami u sebe a trochu oprá-
šit prosté lidství ve vzájemných vztazích.

Jste neuvolněnou radní kvůli svému za-
městnání a také díky Vaší práci 

v místní části Štípa. Je pro Vás 
kontakt s občany v dané míst-

ní části přínosem pro práci 
na radnici?
Jednoznačně ano. De facto 
každý den se setkávám s lid-
mi, se kterými řeším jejich 

problémy a požadavky. Tím, 
že působím v radě města, mi 

spousta občanů, se kterými ko-
munikuji, říká názory na chod města 

obecně. Jak již velmi dávno pronesl antic-
ký básník Hésiodos „Vox populi, vox Dei“ 
tedy hezky česky „hlas lidu, hlas boží“. Ne 
vše lze ovšem realizovat přesně podle přá-
ní občanů, ale hodně podnětů je opravdu 
smysluplných. Když ale hovoříme o práci 

v místních částech, tak bych chtěla poděko-
vat komisím jednotlivých místních částí za 
jejich práci, která je pro město a jeho obyva-
tele velkým přínosem.

Zlíňané se mohou do zvelebení města za-
pojit i v rámci projektu Tvoříme Zlín. Jaký 
je princip tohoto participativního rozpoč-
tu?
Participativní rozpočtování je způsob hos-
podaření s veřejnými výdaji, který umožňuje 
veřejnosti ovlivňovat využití těchto zdrojů. 
Projekt Tvoříme Zlín představuje aktivní 
zapojení občanů do přímého rozhodování 
na lokální úrovni a tím se do plánů rozvoje 
města mohou zakomponovat aktuální po-
třeby a přání obyvatel. I pro rok 2022 bude 
z rozpočtu města Zlína vyčleněna částka 
k realizaci vítězných návrhů projektů parti-
cipativního rozpočtu ve výši 5 mil. Kč, 3 mil. 
pro velké projekty a 2. mil. pro malé projek-
ty.  Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Jana Bazelová: Aktuální situace je celkově špatná úplně 
pro všechny, ale…

Novoroční projev primátora Jiřího Korce

Dokončení ze str. 3
Jak probíhal letošní ročník projektu Tvoří-
me Zlín?
V letošním ročníku se volilo mezi 25 návrhy 
a těším se na výsledky hlasování, které pro-
bíhalo i prostřednictvím komunikačního sys-
tému Mobilní rozhlas. Novinkou bylo před-
stavení jednotlivých projektů prostřednictvím 
přímého přenosu z obřadní síně zlínské rad-
nice vysílaného na sociálních sítích města. 
Někteří odvážní navrhovatelé své projekty 
osobně představili, čímž získali malou výhodu 
v podobě širšího popisu. A moc si cením jejich 
vystoupení. Tato forma prezentace se osvědči-
la a rozhodně v ní budeme pokračovat.

Prozradíte nám výsledky letošního roční-
ku?
Ve velkých projektech vyhrály Bosá stezka 
Zlín v Centrálním parku na Jižních Svazích 
a bezbariérové hřiště v areálu kavárny Slu-
nečnice. U malých projektů se prosadily 
Seniorhřiště Větrná, Stolní hry v Centrálním 
parku Jižní Svahy, Výsadba jarních cibulovin 
v trávníku Univerzitního parku, Pítko na Let-
né a Oprava chodníku na ulici Příkrá. Celkem 
se zúčastnilo 1566 hlasujících pro velké pro-
jekty a 1566 hlasujících pro malé projekty. 
Všem úspěšným projektům gratuluji. (Popis 
vítězných projektů naleznete uvnitř magazí-
nu. Pozn. red.)

Některé projekty z minulých let čekaly na 
realizaci. Podařilo se je realizovat?
Ano, jsou hotovy úpravy prostranství mezi 
základními školami Komenského ve Zlíně, 
kde byly umístěny nové lavičky, proběhla 
výsadba stromů a cibulovin. Na Mokré uli-
ci byla zvýšena kapacita parkoviště pomocí 
vodorovného značení a zároveň byl bezba-
riérově úpraven chodník včetně parkování. 
Proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení 
na Bartošově čtvrti a oprava průchozího 
chodníku mezi ul. Pod Vrškem a ul. Pod Ško-
lou. Brzy bude dokončeno dětské hřiště na 
Podvesné IX, pracovna v Univerzitním parku 
a renovace parku u Kudlovské přehrady.

Jak hodnotíte rozšíření tržiště Pod Kašta-
ny na náměstí Míru?
Rozšíření tržiště zohlednil dlouhodobý zá-
měr města rozšířit stávající rekonstruované 
tržiště o další frekventované plochy smě-
rem k centru. Za mě je pozitivní, že Rada 
města Zlína vyslyšela zájem trhovců o pro-
dej v předvánočním období, pomohla jim 
v jejich nelehké situaci schválením záměru. 
Prodejci tak budou mít dlouhodobě větší 
prostor pro prodej svých výrobků.

Turisticky atraktivní byl projekt Zóna Zlín. 
Povězte nám o něm více.
Trasa ZÓNA ZLÍN představuje zlínskou ar-

chitekturu na pozadí základních městských 
funkcí. Kromě historického centra prohlíd-
ka zahrnuje návštěvu továrního areálu, se-
známení s výškovými budovami na náměstí 
Práce. Představován je také způsob baťov-
ského ubytování a typické dělnické domky. 
Procházka zlínskou funkcionalistickou ar-
chitekturou končí návštěvou Památníku To-
máše Bati, jedné z nejradikálnějších staveb 
minulého století, která završuje Gahurův 
prospekt, zelený pás uprostřed města. Tyto 
prohlídky s průvodcem, které organizuje sta-
tutární město Zlín ve spolupráci se spolkem 
aArchitektura a Zlínským architektonickým 
manuálem, byly velmi oblíbené, proto v nich 
budeme pokračovat i v roce 2022.

Co byste popřála čtenářům do roku 2022?
Vstupujeme do roku, během kterého bude 
Zlín slavit 700. výročí od první písemné 
zmínky. Během celého roku se můžeme 
těšit na společenské, odborné, kulturní 
i sportovní akce, oživení veřejného prostoru 
a mnoho dalšího. 
Přála bych si, abychom si tento významný 
rok užili a zároveň dokázali najít co největší 
míru tolerance a respektu vůči sobě navzá-
jem. 
Především ale přeji všem pevné zdraví, spo-
kojenost v osobním i pracovním životě. 
 Tomáš Melzer

Vážení Zlíňané,

považuji za velkou čest, že k vám mohu pro-
mluvit na začátku pro Zlín velmi významné-
ho roku, který může být v mnoha ohledech 
přelomový.

Předně nás čekají oslavy 700. výročí od prv-
ní písemné zmínky o našem městě. Tuto vý-
znamnou událost si připomeneme prostřed-
nictvím různorodých akcí po celý rok 2022. 
Účelem oslav je především prezentovat měs-
to. Místním obyvatelům oslavy připomenou, 
na co mohou být hrdí. V neposlední řadě 
chceme do Zlína přilákat turisty a oživit cen-
trum města.
Město Zlín je od samého počátku formováno 
příběhy lidí, kteří jsou přesvědčeni, že díky in-
venci, odvaze a podnikavosti lze dosáhnout 
i zdánlivě nemožného. A právě invence, pod-
nikavost a rodinný život jsou klíčové vlast-
nosti, kterými se Zlín bude v dalších letech 
prezentovat. Naším cílem a závazkem je, aby 
se Zlín stal opět městem nekonečných mož-
ností.
Ačkoliv není současná doba ekonomicky pří-
znivá, neměli bychom však přestat s pláno-
váním, ale především realizací strategických 
projektů, které máme nachystány a řešíme 
především získání dotačních prostředků, kte-
ré nám pomohou s jejich realizací. Před námi 
je tak rekonstrukce Velkého kina, Zimního 

stadionu Luďka Čajky, dopravní stavby nebo 
bytová výstavba.
Nelze opomenout komunální volby, které 
nás čekají. Byl bych rád, kdyby i nadcházející 
předvolební kampaň měla povahu diskuse, 
nikoliv zápasu a populistických hesel. Jsem 
upřímně rád, že v komunální politice převa-
žuje pragmatičnost a korektnost nad kalku-
lem, toho bychom si měli vážit a zachovat to.
Dámy a pánové, rok 2022 nám nejspíše ne-
splyne s těmi, které mu předcházely, přinese 
nám několik důležitých událostí, na něž, pev-
ně věřím, dlouho nezapomeneme a z nichž 
bude třeba vyvodit to nejlepší, co z nich vy-
vodit lze.
Do nového roku vám přeji především pevné 
zdraví. K tomu i štěstí, rodinnou pohodu, 
hodně dobrých lidí kolem sebe.
Přeji nám všem, aby mezilidské vztahy a at-
mosféra, ve které žijeme, byly v dnešní turbu-
lentní době co nejméně rozpolcené. Nezapo-
mínejme, že slušnost není slabost.
Ať je rok 2022 rokem nekonečných možnos-
tí.
 Jiří Korec, primátor statutárního města Zlín
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Informace

„Strategie se aktem schválení zlínskými zastu-
piteli stala vrcholným plánovacím dokumentem 
města. Ten nastavuje jasné směřování jeho dal-
šího rozvoje. Bude sloužit jako manažerský, in-
formační a prezentační nástroj a také jako pod-
klad pro čerpání dotací,“ uvedl primátor města 
Zlína Jiří Korec.
Pro rozvojová strategie staví na hlavních hodno-
tách města Zlína, kterými jsou rodina a kvalita 
života ve městě. Ty se opírají mimo jiné o pro-
storovou koncepci Zlína jako zahradního města 
s vysokým podílem zelených ploch, dostupnost 
atraktivního území vhodného k rekreaci, nízkou 
úroveň kriminality, nabídku širokého spektra in-
frastruktury občanské vybavenosti, rostoucí na-
bídku pracovních příležitostí nebo v neposlední 

Značku města vnímáme jako soubor asoci-
ací, pocitů a očekávání, které si lidé spojují 
s daným místem. Značka města odráží jeho 
charakter, jeho reputaci i historickou pod-
statu a reprezentuje charakteristický příslib 
významu a vnímání města uvnitř i navenek. 
Jedná se o obraz viděný bez toho, aniž by-
chom město navštívili. Město tak mělo za 
úkol najít a jasně definovat své silné stránky, 
na kterých bude stavět v rámci sebeprezen-
tace. Ty však musí být charakteristické, uni-
kátní a uvěřitelné.
„Invenčnost, podnikavost, rodina, to jsou 
klíčové vlastnosti typicky spjaté se Zlínem, 
které byly ověřeny na základě sociologické-
ho průzkumu u samotných Zlíňanů. Zlín je 
město postavené na zdánlivě utopistické my-
šlence, že může existovat místo, kde práce 
a život jsou v souladu. Díky invenci a nápadi-
tosti, se smyslem pro funkčnost, s odvahou 
a podnikavostí pouštět se do nových věcí. 
S energií překonávající všechny překážky. 
To vše v klidné atmosféře a s ideálními pod-
mínkami pro rodinný život,“ popisuje klíčové 
vlastnosti Zlína primátor Jiří Korec a dodává: 
„Zlín vždy byl a opět se musí stát synonymem 
nekonečných možností a příležitostí pro 
všechny, kdo chtějí. Proto se město Zlín bude 
prezentovat jako město nekonečných mož-

Zastupitelé schválili novou strategii rozvoje města

Zlín je městem nekonečných možností

Zlín má novou rozvojovou strategii. Dokument s názvem 
„Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – 
ZLÍN 2030“ s výhledovým horizontem do roku 2035 (dále jen 
strategie ZLÍN 2030) dostal zelenou, schválilo jej na svém 
zasedání 9. prosince 2021 Zastupitelstvo města Zlína. Nahradí 
dosavadní strategii ZLÍN 2020, které skončila platnost.

Zastupitelstvo města Zlína schválilo novou značkovou strategii, 
která je základním dokumentem sjednocujícím komunikaci 
města a umožňujícím mluvit všem institucím o Zlínu jednotně.

řadě o existenci univerzity coby silného aktéra 
rozvoje území. Přidanou hodnotou je také sku-
tečnost, že životní prostředí ve Zlíně nenese zá-
těž průmyslového znečištění z minulosti.
Zlín je ve strategickém dokumentu definován 
jako město nekonečných možností s tím, že 
v roce 2035 bude mít 100 000 obyvatel. Na vizi 
navazuje hlavní (tzv. globální) cíl, kterým je zvýšit 
počet obyvatel a za tímto účelem vytvářet město 
přívětivé rodině a obyvatelům všech generací, 
město s kvalitním životním prostředím a dostup-
ným bydlením, kde se lidé cítí bezpečně a mají 
možnost využít kvalitní služby, a to včetně nabíd-
ky vzdělávání a volnočasových aktivit pro osobní 
růst a naplňování životních hodnot.
Důležitým krokem k naplnění vize bude pořízení 

propracované rozvojové urbanistické koncepce, 
která naváže na unikátní urbanisticko-architek-
tonické ztvárnění Zlína, pocházejícího z baťov-
ské éry. Mezi strategické cíle patří také podpora 
kvalitního vzdělávání ve městě, které bude vy-
cházet z principů Baťova školství s akcentací na 
trendy 21. století.
„Důraz bude kladen na rozvoj klíčových kompe-
tencí, podporu jazykových a ekonomických zna-
lostí, manažerských schopností, technických 
dovedností, digitální gramotnosti a zdravého 
životního stylu,“ podotkl Jiří Korec.
Výzvou pro rozvoj města je pak oblast dopravy. 
Stávající dopravní situace omezuje rozvoj města 
jednak svou neefektivitou a také negativním pů-
sobením na kvalitu veřejného prostoru, životní 
prostředí a veřejné zdraví. Ambicí strategie je 
proto do roku 2030 tyto problémy překonat.
„Řešení dopravních problémů bude sledovat 
dvě základní roviny – zlepšení dopravního napo-
jení města na nadřazené dopravní sítě státního 
a mezinárodního významu a vyřešení doprav-
ních problémů uvnitř města. Ze strategie v tom-
to směru vyplývají úkoly, které vyústí v řadu kon-
krétních projektů,“ dodal Jiří Korec. /io/

ností. Podporou v komunikaci bude symbol 
nekonečna, se kterým pracujeme i v rámci 
oslav 700. výročí města.“
Součástí komunikační strategie je i definice 
uchopení osobnosti zakladatele moderního Zlí-
na Tomáše Bati. Ta se bude soustředit přede-
vším na jeho myšlenky, které jsou smysluplnou 
a nadčasovou inspirací. Značková strategie 

města vznikala v návaznosti na další strategický 
dokument „Strategie rozvoje statutárního měs-
ta Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030, která se 
stala vrcholným plánovacím dokumentem měs-
ta. Ten nastavuje jasné směřování jeho dalšího 
rozvoje a je podkladem pro čerpání dotací.
„Aby byla tvorba identity města úspěšná 
a dlouhodobě použitelná, proběhl sběr velké-
ho množství dat od občanů, firem a institucí 
působících ve Zlíně. Neméně důležité bylo po-
znat i to, jak Zlín vnímá veřejnost napříč Čes-
kou republikou. Sběr dat proběhl prostřednic-
tvím sociologického průzkumu, ale i rozhovorů 
s osobnostmi Zlína napříč obory,“ sdělil Tomáš 
Melzer, vedoucí Odboru tiskového a cestovní-
ho ruchu.
Zpracovaný materiál bude v online formě na 
webu města a jednoduše komukoli vysvětlí, 
jaký Zlín je. Materiál bude sloužit nejen ma-
gistrátu, ale firmám a dalším organizacím, aby 
jejich zástupci věděli, jak o Zlíně mluvit.
„Zpracovaná značková strategie je velmi dů-
ležitý základ pro jednotnou komunikaci. Nyní 
budeme pracovat na nové vizuální identitě 
včetně inovace loga města. Práce na značce 
města je nikdy nekončící komunikační úsilí, ale 
z dlouhodobého pohledu bude mít přínos pro 
město,“ doplnil Tomáš Melzer.
Zpracovatelem identity města byla společnost 
The Brand plan, která má zkušenosti s tvorbou 
městských identit. V rámci zakázky se zpracoval 
značkový a komunikační audit s využitím již exis-
tujících zdrojů informací a expertní zkušenosti 
hlavních aktérů auditovaného prostředí. /red/
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Aktuálně

Aleš Dufek končí v radě města
V Radě města Zlína končí advokát Aleš Dufek. Z důvodu získání 
poslaneckého mandátu odstoupil z pozice radního k 31. 12. 
2021. V práci zastupitele pro město Zlín bude pokračovat.

„Být radním, poslancem a zároveň vést ad-
vokátní kancelář je z mého pohledu neudr-
žitelné. Práci náměstka primátora bych pak 
šidil, a přitom bych za to bral odměnu, což 
by bylo nemravné. Budu se nyní plně věno-
vat práci poslance a samozřejmě advokacii. 
Věřím, že působení v poslanecké sněmovně 
využiji coby zastupitel – kterým zůstávám 
i nadále – ku prospěchu našeho města,“ 
uvedl Aleš Dufek.
Aleš Dufek do komunální politiky úspěšně 
kandidoval v komunálních volbách v roce 

Nově vyhlášenou cenou za dodávky tepla a teplé vody 
z centrálního zdroje pro obyvatele města Zlína pro rok 2022 
se společnost Teplo Zlín snaží zmírnit dopady situace na 
energetickém trhu na občany. 

Voda hlásí nárůst o 4,4 %
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
oznamuje, že bude ve všech provozovaných 
oblastech na Zlínsku od 1. ledna 2022 
uplatňovat cenu vodného ve výši 47,92 Kč/
m3 s DPH čili 43,56 Kč/m3 (bez DPH) a stoč-
ného ve výši 46,52 s DPH čili 42,29 Kč/m3 
(bez DPH). Celkem za vodné a stočné 94,44 
s DPH. Bez DPH činí cena 85,85 Kč/m3. 
Jedná se o navýšení ceny vodného a stočné-
ho celkem o 4,4 %.

Svoz komunálního odpadu na stejné výši
Pro rok 2022 je zachována výše sazby po-
platku, který činí 600 Kč na osobu za rok. 
I nadále bude město poskytovat občanům 
řadu úlev a osvobození nad rámec zákona. 
Jde například o úlevu ve výši 40 procent ze 
sazby poplatku pro děti do 18 let či seniory 
od 65 let nebo pro studenty studující mimo 
Zlínský kraj. Bližší informace budou uveřej-
něny v únorovém Magazínu Zlín.

Cena na rok 2022 bude vyšší o 18 procent, 
což pro běžnou domácnost představuje na-
výšení o méně než 300 Kč měsíčně.
Vývoj na trhu emisních povolenek, které 
zdražily v roce 2021 několikanásobně a roz-

Ceny základních služeb pro rok 2022

Teplo Zlín se snaží zmírnit dopady zdražování energií, 
navýší proto „jen“ o 18 procent

Psi, setrvalý stav
Výše poplatku za psy se pohybuje v rozmezí 
od 200 do 1 000 Kč za jednoho psa, cena 
závisí na lokalitě a dané ulici. Osoby pobírající 
jakýkoliv druh důchodu, který je jejich jediným 
zdrojem příjmů, platí 200 Kč – osoby do 64 let 
věku tuto skutečnost musí prokázat.

Jízdné v DSZO
I v roce 2022 bude stát základní jízdenka na 

hodujícím způsobem se podílí na nárůstu 
ceny dodávek tepla a teplé vody pro Teplo 
Zlín od Teplárny Zlín i nárůst ceny elektric-
ké energie na trojnásobek v porovnání se 
současným obdobím vytvořily tlak na ještě 

výraznější nárůst ceny tepla. „Vedení spo-
lečnosti se společně s představenstvem 
shodlo, že cena tepla bude nastavena tak, 
abychom na obyvatele přenesli jen část 
zvýšených nákladů. Snažíme se tím pomoci 
zákazníkům Tepla Zlín v současné kompli-
kované situaci, kdy všechny energie rostou 
závratným tempem. Mohli jsme to tak udě-
lat díky dalším vnitřním úsporám a optimali-
zaci hospodaření,“ uvedl ředitel Tepla Pavel 
Mačák. /red/

2010, kdy se stal 2. náměstkem primátora 
města Zlína. V komunálních volbách v roce 
2014 obhájil post zastupitele a v roce 2016 
byl zvolen i do zastupitelstva Zlínského 
kraje. V komunálních volbách v roce 2018 
obhájil mandát zastupitele města a stal se 
neuvolněným náměstkem primátora odpo-
vědným za sociální politiku. 
Poslancem Poslanecké sněmovny PČR je od 
9. října 2021.
Nástupcem Aleše Dufka je Vojtěch Volf 
z KDU-ČSL, který pracuje jako vedoucí ob-
chodního oddělení strojírenské společnosti. 
Je členem Výboru pro vnější vztahy Zastupi-
telstva Zlínského kraje, zastupitelem města 
Zlína a členem komise pro bytové hospodář-
ství. /io/

20 minut 12 Kč a bude tak patřit mezi nejlev-
nější mezi srovnatelnými městy. 

Nájemné
Výše nájemného v městských bytech se me-
ziročně nemění. U nově pronajímaných bytů 
je nájemné v bytech s podporovaným nájem-
ným ve výši 80 Kč/m2/měsíc. U seniorských 
modernizovaných bytů a u běžně dostupných 
bytů činí nájem 100 Kč/m2/měsíc. /red/
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Téma

Město Zlín připravilo v budově radnice piet-
ní místo s kondolenční knihou.
„Bylo mi velkou ctí osobně poznat cestova-
tele s obrovským srdcem, pana Miroslava 
Zikmunda, který nás ve věku 102 let bo-
hužel opustil. Jeho odkaz zůstane s námi 
navždy. I ve svém vysokém věku se zajímal 
o aktuální dění. Jeho přítomnost vždy všech-
ny nabila pozitivní energií, o to více mě za-
mrzela zpráva o jeho odchodu,“ sdělil pri-
mátor Jiří Korec.
Miroslav Zikmund se narodil 14. února 
1919 v Plzni.
Se svým přítelem Jiřím Hanzelkou se stali 
cestovatelskými legendami. 

Ve věku 102 let zemřel cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. 
Byl známý především díky cestám po světě, které podnikl se 
spolužákem Jiřím Hanzelkou. Společně jako první autem 
pokořili Núbijskou poušť, projeli přes stovku zemí a přivezli 
desítky tisíc metrů filmových materiálů.

Zemřel legendární cestovatel Miroslav Zikmund 

Miroslav Zikmund, zdroj: Jindřich Böhm

Hanzelka zemřel v roce 2003, bylo mu 82 
let. Ve světě proslavili bývalé Českosloven-
sko a vozy Tatra.
O svých cestách napsali řadu knih a natočili 
dokumentární filmy včetně celovečerních. 
Miroslav Zikmund byl také držitelem Ceny 
města Zlína za rok 1993.

Z rozhovorů s M. Zikmundem:

O cestování
„Na cestování a na objevování světa je nej-
lepší to, jak člověk pozná sám sebe. Jak 
objevuje bílá místa ve své hlavě, jak si uvě-
domuje, co má, co nemá a co je důležité. 

A taky, že Československo není pupek svě-
ta.“

O penzi
„Slovo penze neznám. Spokojit se s houpa-
cím křeslem a televizí, to je začátek konce. 
Když se mi nechce psát, jdu za svými pěti 
nejvěrnějšími kamarády, kteří mi nikdy ne-
odmítnou spolupráci.
Jmenují se kosa, hrábě, vidle, krumpáč a lo-
pata. A ti mě drží ve formě.“

O plánech a náhodách
„Život je přesný součet náhod. Plán je jedna 
věc, ale umění chopit se dané příležitosti je 
věcí druhou.“

O rychlosti vývoje lidstva
„Lidstvo nemůže ustrnout. Celý svět se per-
manentně vyvíjí od neandrtálce až k sou-
časnému člověku, od starověkých civilizací 
k dnešní moderní době.
A tempo se neustále zrychluje. Je ale otáz-
ka, jestli je to dobře nebo špatně, jak šílené 
tempo vývoj nabírá.“

O dlouhověkosti
„Víte, proč jsem vydržel tak dlouho? Mohl 
jsem jezdit v Plzni do gymnázia tramvají, ale 
tatínek mi řekl: budeš chodit pěšky, tělo se 
musí trénovat!
Dnes rodiče vozí děti do školy autem, dětič-
ky jsou líné popojít tři čtyři stanice a tloust-
nou. Někdy si myslím, že jestli to takhle 
půjde dál, ochrnou lidem nohy a zbude jim 
jenom obrovská hlava.
Ti zhuntovaní lidičky budou stát v kolonách 
v autech, až jim ta obrovská hlava klesne na 
volant a spustí klakson. A to bude umíráček 
lidstva.“

O bezpečnosti dnešního cestování
„Jsem přesvědčen, že tu naši trasu od Casa-
blanky až dolů do Jižní Afriky už nikdy nikdo 
neprojede.
Jen si vezměte, co se tam dnes děje – Al-
žírsko, Jižní Súdán, Somálsko, samá občan-
ská válka, náboženští fanatici, ozbrojení po-
vstalci, všichni s kalašnikovy připravenými 
na ostrou střelbu.
Tenkrát jsme samozřejmě kritizovali kolo-
nialismus, byli jsme antiimperialisté, ale 
pravda je, že to byl ještě klidný kontinent.“

O konci kolonialismu
„Problém je, že místo bílých vládců nastou-
pili černí, stejně mocichtiví a stejně hamiž-
ní.
A co nestačili převést na svá soukromá kon-
ta v Americe nebo jinde, za to nakupovali 
zbraně.“

O jeho životě
„Leckdy připomínal veselohru, jindy zase 
tragédii.“ /red/
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Informace

Byla oceněna první Zlínská patriotka
Po Zlínském patriotovi ocenil primátor Jiří Korec první Zlínskou 
patriotku. Ocenění za nezištnou pomoc a prokazatelný přínos 
svému okolí získala paní Zdeňka Bradová.

Jak byste si představili babičku od čtyř vnou-
čat? Jestli si představujete babičku, jejíž hlav-
ní denní náplní je vycházka a návštěva obcho-
du, jste na omylu. Paní Zdeňka Bradová se 
stará a zvelebuje okolí panelového domu, ve 
kterém s manželem bydlí, a k tomu nastou-
pila v době počátku pandemie koronaviru na 
výpomoc do Krajské nemocnice Tomáše Bati.
„Ve zdravotnictví jsem nikdy nepracovala, 
když jsem viděla výzvu, že nemocnice hledá 
dobrovolníky na výpomoc, neváhala jsem 
a nabídla se a přijali mě. Dělám, co je potře-
ba, jsem ráda, že můžu zdravotníkům v této 
pro ně nelehké době alespoň nějak pomo-
ci,“ popsala působení v krajské nemocnici 
Zdeňka Bradová.
Práce na zvelebení veřejného prostoru kolem 
panelového domu na Jižních Svazích, ve kte-
rém bydlí, bere Zdeňka Bradová jako samo-
zřejmost. „Vyrůstala jsem na vesnici a můj 
tatínek obstarával trávník, který byl na malém 
náměstíčku před naším domem, a ani na chví-
li neuvažoval, že by to neměl dělat. Já to mám 
stejně, navíc mě zahradničení baví. Sem tam 
dám i tip kolemjdoucím, kteří se mě ptají na 

některé typy rostlin, které vysazuji,“ popisuje 
s úsměvem paní Bradová a dodává: „Oce-

nění od pana primátora si vážím a děkuji za 
něj.“ „Elán paní Bradové je jedinečný. Starost 
o veřejný prostor v kombinaci s pravidelnou 
výpomocí v nemocnici v době poznamenané 
koronavirovou pandemií mě velmi zaujaly, 
proto jsem se rozhodl ocenit právě ji,“ sdělil 
primátor Zlína Jiří Korec.
Ocenění Zlínský patriot má vyzdvihnout 
obyvatele města či kolektivy, mimo podni-
katelskou sféru, za jejich pomoc a přínos 
v oblasti veřejného života a rozvoje ob-
čanské společnosti. Cena Zlínský patriot 
je určena zejména obyvatelům Zlína, není 
však striktní podmínkou, aby nositel byl 
Zlíňan. Nominaci konkrétní osoby může 
podat kdokoliv starší 15 let prostřednic-
tvím formuláře v systému Mobilní rozhlas, 
který naleznete na odkazu zlin.mobilniroz-
hlas.cz. Návrhy na ocenění osobností tře-
tího kola lze zasílat do 28. února 2022. 
Osobnosti, které nebudou oceněny v ak-
tuálním kole, se automaticky posouvají do 
výběru následujícího období. Ze zaslaných 
návrhů vybere primátor Jiří Korec v kaž- 
dém kole vždy jednu osobnost, která si jako 
cenu pak bude moci vybrat jeden z produk-
tů nabízející městské společnosti, jako jsou 
hokejový klub Berani Zlín, Lázně Zlín, Filhar-
monie Bohuslava Martinů, Městské divadlo 
Zlín apod.  /mel/

Mezi nové prodejní prostory patří také na-
vazující části ulice Soudní, třídy T. Bati a ná-
městí Míru. S ohledem na zrušení programu 
na náměstí Míru je tak aktuálně možné trhy 
rozšířit i do této lokality. Prodeje na náměs-
tí Míru byly zahájeny ve středu 8. prosince. 

Tržiště Pod Kaštany se rozšířilo
Zlínské tržiště Pod Kaštany, které se v současné době 
rekonstruuje, a proto je nyní přesunuto pod bývalé RYO, je nově 
rozšířeno i na náměstí Míru. Po dokončení rekonstrukce tak 
bude možné pořádat i tzv. velké trhy.

Trvat mohou dle zájmu trhovců i v průběhu 
roku 2022.
„Tato novela zohledňuje dlouhodobý záměr 
města rozšířit stávající rekonstruované tržiště 
o další frekventované plochy směrem k centru. 
Zároveň se s ohledem na aktuální situaci s šíře-

ním nemoci covid-19 jeví jako maximálně vhod-
né a celospolečensky potřebné co nejrychleji 
navýšit počet venkovních prodejních zařízení, 
jelikož při nakupování v nich je riziko šíření této 
nemoci značně nižší než v uzavřených prosto-
rech budov,“ sdělil primátor Jiří Korec.
Prodej potravin, nápojů a režim jejich konzu-
mace se řídí aktuálně platnými opatřeními. 
„Žádáme všechny občany k maximální od-
povědnosti a dodržování pravidla 3R – ruce, 
roušky, rozestupy. Je to to nejmenší, a přitom 
tak důležité,“ doplnil primátor Jiří Korec. /red/

„Budova je v současné době využívána jako 
skladiště a rovněž je zde umístěna kan-
celář místní části, přičemž do budoucna 
máme zájem na celkové rekonstrukci toho-

Z bývalé restaurace v Lužkovicích vznikne  
polyfunkční objekt
Městská obchodní společnost Nemovitosti Zlín odkoupila 
objekt bývalé restaurace ve Zlíně–Lužkovicích. V plánu je 
její přestavba pro účely občanů místní části.

to objektu na polyfunkční dům,“ 
konstatoval Miroslav Chalánek, 
náměstek primátora, do jehož ges-
ce spadají místní části. Ihned po převzetí 

domu realizuje společnost Ne-
movitosti Zlín veškeré potřebné 
revize.
„Následně ve spolupráci s měs-
tem a občany zahájíme přípravu 

posouzení variant možného využi-
tí tohoto objektu,“ dodal František  

Pilka, jednatel společnosti Nemovi-
tosti města Zlína, spol. s r.o. /fab/
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Aktuálně

„V nadcházejícím roce čekají Zlín oslavy význam-
ného výročí 700 let od první písemné zmínky 
o městě. Pro tuto výjimečnou událost připravilo 
oddělení cestovního ruchu tematicky zaměřené 
kalendáře, do kterých jsou zařazeny poutavé fo-
tografie – např. vyobrazení Elišky Rejčky, erby, 
fotografie odrážející vývoj Zlína, ale také život lidí 
v rozrůstajícím se městě. Fotografie jsou doplně-
ny i zajímavými informacemi od zlínského histo-
rika Zdeňka Pokludy,“ uvedla vedoucí oddělení 
cestovního ruchu Eva Manišová.

Městské kalendáře připomínají 700letou historii Zlína

Zlín všemi smysly

Oslavy města Zlína jsou o nás, pro nás i s námi! 
Zapojme se!

U příležitosti 700. výročí od první písemné zmínky o Zlíně vydalo 
město dva kalendáře. Stolní a nástěnný kalendář na rok 2022 
připomenou milníky města Zlína v jeho sedmisté historii.

Kalendáře jsou k dostání v informačním stře-
disku v budově radnice. Tam si mohou lidé 
vybrat i další propagační předměty města, ať 
už vánočně laděné, nebo pouze se zlínskou 
tematikou. Kromě kalendářů jsou v nabídce 
ručně malované vánoční baňky a zimní ple-
cháčky s motivem baťovských domečků, ale 
třeba i náušnice a klíčenky. Pro dlouhé zimní 
večery se nabízí zakoupit knížky s baťovskou 
tematikou. Milovníky pečení určitě potěší ku-
chařka „99 sladkých teček Marie Baťové“.
Stolní kalendář stojí 89 Kč, nástěnný, který je 
v česko-anglické verzi, je ke koupi za 349 Kč. 
Zdarma k dostání jsou i oblíbené kapesní kalen-
dáříky, rovněž odkazující na 700 let Zlína. /io/

Máte jedinečnou možnost být také sedmistov-
koví! Vytvořte pro výroční rok 2022 originální 
700 produkt nebo službu, buďte kreativní, 

rozmanití, nápadití. Akcentujte v produktu či 
službě historii města Zlína a výroční číslo 700. 
Můžete zohlednit i důležité mezníky a význam-

Zlín jsme my! zapište se do dějin a buďte 
živou pamětí města i vy
Jak vidíte vaše město vy sami? Jak ve Zlíně 
žijete, tvoříte, bavíte se, sportujete a pracu-
jete? Podělte se o svůj pohled prostřednic-
tvím projektu Zlín jsme my, otevřeném široké 
veřejnosti. Z dvaapadesáti deníkových zápi-
sů vznikne unikátní záznam výročního roku. 
Účelem je spojit všechny obyvatele města 
napříč generacemi, obory i zájmy a vytvořit 
mozaiku skutečných zlínských životů.
Jaký byl váš týden? Co jste během něj zažili? 
S kým jste se potkali? Jaká místa nebo akce 
ve městě rádi navštěvujete? Kde vidíte Zlín 
za deset let? Staňte se pamětí města a tvoř-
te s námi kroniku Zlína 2022. Nezáleží na 
tom, jestli jste sportovec, umělec, učitelka, 
prodavačka, podnikatel či celá organizace. 
Projekt Zlín jsme my je pro všechny, kteří 
chtějí být aktivní součástí velkolepých oslav 
našeho města.
Jako poděkování jsme pro vás připravili vol-
né vstupy, lákavé designové dárky a další 
originální produkty.
Chcete přispět svým příběhem a inspirovat 
ostatní? Ozvěte se nám na e-mail info@kul-
turazlin.cz.

Chcete se zapojit do oslav výročí Zlín 700? Pro všechny místní 
organizace, živnostníky a firmy byla vyhlášena výzva v rámci 
projektu Zlín všemi smysly. 

né osobnosti dějin města. Získáte speciální 
identifikační nálepku, možnost originální pro-
pagace a budete zařazeni do zážitkové mapy 
města. Ale hlavně, stanete se součástí oslav 
výročí Zlín 700.
Nápady lze zasílat na info@kulturazlin.cz nebo 
volejte 773 765 221. /mel/

ZLÍN VŠEMI SMYSLY 
Zapojte se i Vy do oslav výročí Zlín 700!

Buďte sedmistovkoví i Vy a vytvořte  
originální           produkt nebo službu

Ukažte Vaši kreativitu, rozmanitost, nápaditost a kvalitu. 
Nabídněte jedinečný zážitek.

Získáte speciální nálepku výročí, zařadíme Vás do zážitkové 
mapy města, zpropagujeme Vás i Váš výrobek či službu. 
Ale hlavně - BUDETE SOUČÁSTÍ OSLAV VÝROČÍ Z700!

Pravidla: 
Vytvořte pro výroční rok 2022 unikátní sedmistovkový 
produkt nebo službu.
Buďte originální, nápadití, kreativní. Akcentujte v produktu 
či službě historii města Zlína a výroční číslo 700. 

Můžete zohlednit důležité mezníky a významné osobnosti 
dějin města. 
Myslete na místní obyvatele i turisty.  

Vaše nápady posílejte na info@kulturazlin.cz, nebo 
volejte 773 765 221. 
Více informací na www.zlin700.eu.

ZLÍN VŠEMI SMYSLY 
Zapojte se i Vy do oslav výročí Zlín 700!

Buďte sedmistovkoví i Vy a vytvořte  
originální           produkt nebo službu

Ukažte Vaši kreativitu, rozmanitost, nápaditost a kvalitu. 
Nabídněte jedinečný zážitek.

Získáte speciální nálepku výročí, zařadíme Vás do zážitkové 
mapy města, zpropagujeme Vás i Váš výrobek či službu. 
Ale hlavně - BUDETE SOUČÁSTÍ OSLAV VÝROČÍ Z700!

Pravidla: 
Vytvořte pro výroční rok 2022 unikátní sedmistovkový 
produkt nebo službu.
Buďte originální, nápadití, kreativní. Akcentujte v produktu 
či službě historii města Zlína a výroční číslo 700. 

Můžete zohlednit důležité mezníky a významné osobnosti 
dějin města. 
Myslete na místní obyvatele i turisty.  

Vaše nápady posílejte na info@kulturazlin.cz, nebo 
volejte 773 765 221. 
Více informací na www.zlin700.eu.

Zapojte se do unikátního zážitkového pro-
jektu Zlín všemi smysly
Oslavy Zlín 700 spojují generace i obory, 
nabízí spolupráci a možnost aktivního zapo-
jení. Máte jedinečnou možnost být také sed-
mistovkoví! Vytvořte pro výroční rok 2022 
originální 700 produkt nebo službu, buďte 
kreativní, rozmanití, nápadití. Akcentujte 
v produktu či službě historii města Zlína 
a výroční číslo 700. Můžete zohlednit i dů-
ležité mezníky a významné osobnosti dějin 
Zlína.
Získáte speciální identifikační nálepku, 
možnost originální propagace a budete sou-
částí jedinečné zážitkové mapy města. Ale 
hlavně – stanete se součástí oslav výročí 
Zlín 700!
Projekt Zlín všemi smysly je určen místním 
organizacím, živnostníkům a firmám. 
Vaše nápady zasílejte na e-mail info@kultu-
razlin.cz nebo volejte 773 765 221. Pořa-
datelem celoročních oslav v roce 2022 je 
město Zlín, projekt organizačně zaštiťuje 
městská kulturní agentura Živý Zlín.

Vše důležité najdete na www.zlin700.eu.
 /red/

ZLÍN VŠEMI SMYSLY 
Zapojte se i Vy do oslav výročí Zlín 700!

Buďte sedmistovkoví i Vy a vytvořte  
originální           produkt nebo službu

Ukažte Vaši kreativitu, rozmanitost, nápaditost a kvalitu. 
Nabídněte jedinečný zážitek.

Získáte speciální nálepku výročí, zařadíme Vás do zážitkové 
mapy města, zpropagujeme Vás i Váš výrobek či službu. 
Ale hlavně - BUDETE SOUČÁSTÍ OSLAV VÝROČÍ Z700!

Pravidla: 
Vytvořte pro výroční rok 2022 unikátní sedmistovkový 
produkt nebo službu.
Buďte originální, nápadití, kreativní. Akcentujte v produktu 
či službě historii města Zlína a výroční číslo 700. 

Můžete zohlednit důležité mezníky a významné osobnosti 
dějin města. 
Myslete na místní obyvatele i turisty.  

Vaše nápady posílejte na info@kulturazlin.cz, nebo 
volejte 773 765 221. 
Více informací na www.zlin700.eu.
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Investice

Zrealizované menší investiční akce v roce 2021
Regenerace panelového sídliště Zlín–Podhoří

Popis: Oprava a rozšíření komunikace, oprava a rozšíření parkovacích 
ploch s navýšením kapacity o 12 parkovacích míst, stavba nových chod-
níků včetně ploch pro tříděný a komunální odpad, úprava veřejného 
osvětlení.
Náklady: stavba 6,5 mil. Kč vč. DPH

Vybudování parkovacích míst Jižní Svahy + Rozšíření parkovacích 
stání Podlesí V

Popis: V různých lokalitách Jižních Svahů bylo vybudováno několik desí-
tek nových parkovacích míst, zejména na Podlesí V, kde došlo k výrazné-

Doplnění parkovacích míst – Drofa, Zálešná I.

Popis: Účelem stavby je navýšení parkovacích stání v místě stávajících 
zpevněných ploch za „DROFOU“, kde došlo k úpravě prostoru a navýše-
ní kapacity o 10 parkovacích míst.
Náklady: 1,3 mil. Kč vč. DPH

mu navýšení kapacity. V ulici Budovatelská sever bylo vybudováno 18 no-
vých kolmých parkovacích stání, na Budovatelské jih 4 kolmá a 7 šikmých 
stání a v ulici Nad Vývozem se mohou občané těšit z 12 nových podélných 
parkovacích míst.
Náklady: 3,1 mil. Kč vč. DPH, JASY Vsetín
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Investice

inzerce

Mikona Auto s.r.o, dealer OPEL, Zlín – Louky                                              www.mikona.cz 

NOVÝ OPEL

CROSSLAND JIŽ ZA 419 990 Kč
MOKKA JIŽ ZA 469 990 Kč 

PRO VŠECHNY TVÁŘE 
VAŠEHO JÁ

Štípa – Rekonstrukce přístupových cest k ZŠ Nová cesta

Popis: Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce přístupových 
cest k ZŠ Nová cesta. Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby vzhle-
dem k objektu základní školy byl oddělen prostor pro motorovou do-
pravu a ploch pro pěší. Jediné místo se sloučeným provozem vozidel 

a pěších je rozptylová plocha před školou, parkovací stání jsou vyhra-
zena pouze pro zaměstnance školy, a proto by nemělo docházet ke ko-
lizním situacím, kdy rodiče vozí děti až před vchod školy. Nová plocha 
pro parkování pojme 14 kolmo parkujících vozidel. V rámci stavebních 
úprav bylo rovněž upraveno a doplněno stávající veřejné osvětlení.
Náklady: 5,8 mil. Kč vč. DPH, JASY Vsetín  /mel/
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Aktuálně

Dodavatelem poslední instance je ve Zlíně E.ON

Město uvolní čtvrt milionu na trasování

Z různých důvodů se stává, že někteří dodavatelé už dál 
nemohou dodávat energie svým zákazníkům. 

Čtvrt milionu korun. Takovou částkou podpoří město Zlín 
činnost call centra Univerzity Tomáše Bati, které pomáhá při 
trasování osob. 

O poskytnutí mimořádné dotace z městské-
ho rozpočtu rozhodlo Zastupitelstvo města 
Zlína na svém zasedání 9. prosince 2021. 
S trasováním pomáhají Krajské hygienické 
stanici Zlínského kraje studenti univerzity 
v rámci chytré karantény.
„Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se pro-
střednictvím svých studentů opět zapojila 
do pomoci Krajské hygienické stanici Zlín-

Aby jejich odběratelé za žádných okolností 
nezůstali bez elektřiny a plynu, jsou tu do-
davatelé poslední instance, kteří se o ně po-
starají. Na distribučním území společnosti 
EG.D, kam spadá i část Zlínského kraje, je 
dodavatelem poslední instance pro elektři-
nu i plyn společnost E.ON Energie.

Podmínky
Podle energetického zákona mohou lidé v re-
žimu dodavatele poslední instance odebírat 

Městské společnosti Pohřebnictví Zlín se letos podařilo zrealizovat 
řadu oprav na hřbitovech, které má ve své správě. Šlo především 
o zlepšení stavů chodníků, komunikací, ploch či oplocení, ale také 
o opravu poškozeného kolumbária na Lesním hřbitově. 

Dotace z města umožnila Pohřebnictví Zlín 
realizovat řadu oprav

K uskutečnění záměrů významně pomohla 
dotace ve výši cca 3,3 milionu korun, kterou 
společnosti poskytlo město Zlín.
„Statutární město Zlín je stoprocentním ma-
jitelem naší společnosti a velmi nás těší, že 
podporuje tak významným způsobem naši 
činnost. Díky této podpoře se nám daří usku-
tečňovat mnoho důležitých záměrů,“ prohlá-
sil Milan Macura, ředitel Pohřebnictví Zlín.

Seznam oprav realizovaných za pomoci do-
tace města Zlína:
  Hřbitov Salaš – oprava komunikace,
  Lesní hřbitov ve Zlíně – oprava komunika-

cí, oprava chodníků u kolumbárií, oprava 
poškozeného kolumbária,

  Hřbitov Štípa – oprava komunikace,
  Hřbitov Louky – oprava komunikace u kří-

že, oprava oplocení,
  Hřbitov Mladcová – oprava oplocení – vý-

chod,
  Hřbitov Malenovice – oprava asfaltové 

plochy, oprava čelního oplocení včetně 
vchodové a vjezdové brány.

Nejzásadnější investicí letos realizovanou společ-
ností Pohřebnictví Zlín byla generální oprava kre-
mační pece číslo 2, v jejímž rámci došlo i k opravě 
vyzdívky odtahové šachty. Šlo o nutnou opravu, 
která souvisela s počtem uskutečněných žehů 
a opotřebením konstrukce pece. Celkové náklady 
dosáhly výše cca 3,3 milionu korun. /fab/

ského kraje. Uvolněním finanční částky 250 
tisíc korun z rozpočtu města Zlína chceme 
přispět na pokrytí výdajů, které univerzita 
potřebuje na provoz call centra,“ uvedl pri-
mátor města Zlína Jiří Korec.
Univerzita znovu zahájila provoz call centra 
dne 9. listopadu 2021 poté, co ji požádala 
o pomoc Krajská hygienická stanice. Call 
centrum je umístěno v budově Fakulty hu-

manitních studií, kde studenti obvolávají 
covid-pozitivní osoby i jejich následné kon-
takty. Denně v call centru pracuje dvacítka 
studentů. V provozu je od 8 do 16 hodin 
včetně víkendů a svátků.
Call centrum provozovala zlínská univerzita 
již minulý rok, a to od září až do letošního 
května v prostorách univerzitní knihovny.
„Provoz nynějšího call centra bude podle 
aktuální potřeby Krajské hygienické sta-
nice ve Zlíně. Předpokládáme, že to bude 
několik měsíců,“ sdělila prorektorka pro 
vnitřní a vnější vztahy univerzity Adriana 
Knápková. /io/

energie jen 6 měsíců od ukončení činnosti pů-
vodního obchodníka. Do té doby si musí najít 
dodavatele nového. Domácnostem jsou přede-
psány zálohy, které musí měsíčně platit, jinak 
může vzniknout nedoplatek a vystavují se tak 
riziku odpojení.

Kam se obrátit
V případě, že si s celou situací nevíte rady, obrať-
te se na obecní úřad nebo na zákaznickou linku 
společnosti E.ON Energie na čísle 800 773 322, 
kde s vámi celou situaci rychle vyřeší. V případě, 
že máte problém s placením záloh, se spojte se 
sociálním odborem vašeho městského úřadu, 
kde jsou připraveni vám poradit. /red/



Instalatér
Náplň práce:
• realizace vody, odpadů a topení v bytech 

a domech

Požadujeme:
• vyučení v oboru
• samostatnost, zkušenosti v profesi 
• dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
• práce ve Zlíně a okolí 
• HPP i živnostník 
• k dispozici firemní auto
• nadstandardní pracovní ohodnocení
• nástup možný ihned

Asistentka jednatele
Náplň práce:
• zajištění chodu realitní kanceláře 
• administrace obchodních případů, správa 

inzerátů, komunikace s prodávajícími 
i s kupujícími

• příprava podkladů pro marketing 
a propagaci společnosti

Požadujeme:
• spolehlivost, ochota učit se novým věcem
• SŠ vzdělání

Nabízíme:
• nadstandardní finanční ohodnocení
• nástup možný ihned

Realitní makléř
Náplň práce:
• spolupráce na nadstandardních projektech
• komunikace s prodávajícími a kupujícími
• administrativa spojená s realitami
• práce ve Zlíně a okolí i v kanceláři
• s podporou RK a jejího majitele

Pro více informací zavolejte: 776 797 007 nebo napište e-mail: info@g2reality.cz
www.g2reality.cz    I    www.g2rekonstrukce.cz

Zlínská realitní a stavební skupina G2 Reality - partner pro prodej a pronájem 
nemovitostí rozšiřuje svůj úspěšný tým. Přivítáme nové kolegy na těchto pozicích:

Chcete vědět víc? Konkrétní požadavky, náplň práce a co nabízíme najdete na www.g2reality.cz

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 vybaveného bytu 1+kk po nově 
provedené rekonstrukci ve Zlíně, ulice Šte-
fánikova. K dispozici prádelna s pračkami 
a sušičku, velkou terasou a parkovacím 
stáním.

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk v Zlíně, 
ulice Zadní luhy. V bytě nadstandartní 
kuchyň. linka, TV, postel, skříň, sedačka, 
stůl a židle. Prostorná koupelna se sprch. 
koutem, vanou a pračkou. 

• Pronájem nového bytu 2+kk ve Zlíně, ulice 
Zadní luhy. Vybaven kuchyňskou linku se 
spotřebiči, sedačkou, TV, postelí a skříňí. 
K dispozic posezení s velkou terasou 
a parkovací stání.

• Prodej domu 5+kk 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích. Vybaven 
novou nadstandartní 
kuchyň. linkou se 
spotřebiči Bosch. 
V prodeji od 1. 10.!

• Prodej bytu 4+kk 
v cihlovém byt. domě 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci ve 
Zlíně na ulici Přílucká. Ve 
2. patře s dvěma balkony.

• Pronájem nově 
zrekonstruovaných bytů 
2+kk a 1+kk ve Zlíně 
na ulici Štefánikova. Od 
20. listopadu!

Prodej domu 5+kk po nově provedené 
kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích. 
Vybaven novou nadstandardní kuchyň. 
linkou se spotřebiči Bosch.
Cena 5.750.000 Kč + provize RK.

•

Pronájem vybaveného bytu 1+kk po nově 
provedené rekonstrukci ve Zlíně, ulice 
Vejvanovská. K dispozici prádelna
s pračkami a sušičkou, velkou terasou
a parkovacím stáním.
Měsíční nájem je 9.000 Kč + energie, 
vratná kauce a provize RK.

•

Prodej vybaveného nového bytu 2+kk
ve Zlíně, Přílukách. V bytě nadstandardní 
kuchyň. linka, podlahové vytápění, 
vestavná skříň, TV, postel, sedačka, stůl
a židle. Prostorná koupelna se sprch. 
koutem a pračkou, samostatné WC.
K bytu patří prostorná terasa, velký sklep
a parkovací místo. Cena na dotaz v RK.

•

Prodej bytu 4+kk v cihlovém 
byt. domě, po nově 
provedené kompletní 
rekonstrukci ve Zlíně, ulice 
Přílucká. V prodeji od ledna 
2022!

Prodej bytu 3+1 po 
kompletní rekonstrukci ve 
Zlíně, ulice Družstevní.
V prodeji od ledna 2022!

Prodej bytu 3+kk po nově 
provedené rekonstrukci ve 
Zlíně, ulice Benešovo nábřeží. 
V prodeji od března 2022!

Pronájem nově 
zrekonstruovaných bytů
2+kk a 1+kk ve Zlíně na ulici 
Štefánikova. K dispozici od 
března 2022!

•

•

•

•

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 vybaveného bytu 1+kk po nově 
provedené rekonstrukci ve Zlíně, ulice Šte-
fánikova. K dispozici prádelna s pračkami 
a sušičku, velkou terasou a parkovacím 
stáním.

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk v Zlíně, 
ulice Zadní luhy. V bytě nadstandartní 
kuchyň. linka, TV, postel, skříň, sedačka, 
stůl a židle. Prostorná koupelna se sprch. 
koutem, vanou a pračkou. 

• Pronájem nového bytu 2+kk ve Zlíně, ulice 
Zadní luhy. Vybaven kuchyňskou linku se 
spotřebiči, sedačkou, TV, postelí a skříňí. 
K dispozic posezení s velkou terasou 
a parkovací stání.

• Prodej domu 5+kk 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích. Vybaven 
novou nadstandartní 
kuchyň. linkou se 
spotřebiči Bosch. 
V prodeji od 1. 10.!

• Prodej bytu 4+kk 
v cihlovém byt. domě 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci ve 
Zlíně na ulici Přílucká. Ve 
2. patře s dvěma balkony.

• Pronájem nově 
zrekonstruovaných bytů 
2+kk a 1+kk ve Zlíně 
na ulici Štefánikova. Od 
20. listopadu!
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.4: 18,4 kWh/100 km, 0 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, 760 01 Zlín, www.eurocarzlin.cz, info@eurocarzlin.cz
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Rozhovor

„Je jen jeden způsob, jak dorazit do cíle: začít.“  
– Sri Chinmoy
Abhejali Bernardová ze Sri Chinmoy Marathon Teamu 
absolvovala ultratriatlon Dover – Praha, při kterém ve  
3 disciplínách urazila celkem 1111 km (34 km plavání, 895 km 
kolo, 182 km běh). Trvalo jí to 7 dnů, 12 hodin a 5 minut.

Zlínská plavkyně La Manche úspěšně pře-
plavala už před 10 lety, tehdy v čase 14:37. 
V roce 2018 se pak stala 1. Čechem, 10. 
člověkem na světě a prvním suchozemcem, 
který dokončil výzvu Oceans Seven, sedm 
obtížných dálkových přeplaveb po celém 
světě. Je také zatím jedinou českou držitel-
kou tzv. Trojkoruny dálkového plavání.

Jak se zrodil nápad absolvovat tak extrém-
ní ultratriatlon?
Nápad přidat po La Manche kolo a běh při-
šel od Sri Chinmoye už v 90. letech. Chtěla 
jsem si ho prodloužit až do Čech, protože si 
myslím, že k sobě máme blíž, než se může 
zdát. I když při čekání na počasí mě ty vzdá-
lenosti děsily, tak jsem nad nimi musela 
přestat přemýšlet. Hlodalo mi to v hlavě, ale 
říkala jsem si, že bych nechtěla skončit ně-
kde v Belgii a lepší by bylo dorazit do České 
republiky.

Jak probíhá příprava na tak extrémní vý-
kon?
Příprava probíhá těžce, obzvlášť když tré-
nujete v době koronaviru a přes zimu jsou 
zavřené bazény (smích). Od května šlo pak 
plavat venku, tak jsem toho využila. Věděla 
jsem, že klíčové je plavání a potřebuji nej-
víc přípravy, protože studenou vodu člověk 
neošálí. Když se nedalo plavat, tak jsem se 
snažila o to víc jezdit na kole. Přes víkend 
jsem najezdila maximálně kolem 200 km. 
Není ale šance najezdit takový počet kilo-
metrů, aby byl člověk připraven, to si však 
člověk nemůže připustit.

Jak důležitá je psychická příprava?
Velmi. Na nastavení mysli pracuji de facto 
každý den tím, že medituji. V mém případě 
hlava hodně pracovala v přístavu Dover, kde 
jsem čekala na vhodné počasí pro plavání. 

Člověk nemá co dělat a přemýšlí, co nároč-
ného tělo čeká. Tomu je potřeba dát stopku 
a nedovolit mysli, aby ty negativní myšlenky 
zůstaly v hlavě. Člověk má samozřejmě kri-
ze i ve chvíli, kdy mu dochází síly. Mou chy-
bou bylo, že jsem si říkala, že běh z Chebu 
už nějak zvládnu. Čtyři dny v sedle mi však 
zablokovaly žebra, takže jsem se při běhu 
nemohla pořádně nadechnout, běh byl utr-
pení a trval mnohem déle. Člověk si pak mu-
sel sáhnout do extra zásob trpělivosti a opa-
kovat si, že to chci vlastně dělat. (úsměv)

Jak probíhal samotný ultramaraton?
Začal 13. září ve 3 hodiny ráno přeplavbou 
kanálu La Manche, který jsem po několika 
odkladech nakonec přeplavala v čase 15 
hodin 33 minut. Podmínky nebyly příznivé, 
ale byla to poslední možnost, jak letos pla-
vat. Vítr i proudy byly nakonec silnější, než 
říkala předpověď. Aktuální podmínky nám 
nedovolily zůstat ve Francii, proto jsme mu-
seli udělat zajížďku zpátky do Doveru a pak 
jet do Francie trajektem. Poté jsem vyrazila 
na kole z Calais do rodného Chebu. Cykli-
stická část dlouhá přibližně 900 kilometrů 
trvala necelé 4 dny a vedla kromě Francie 
přes Belgii, Holandsko a Německo. V sobotu 
odpoledne jsem vyrazila z Chebu do Prahy, 
průměrně jsem za den uběhla 2 maratony. 
Velké poděkování patří všem třem týmům 
(plavecký, cyklo a běžecký), bez kterých by 
to vůbec nebylo možné uskutečnit.

Co se člověk o sobě dozví při tak extrém-
ním výkonu?
Že máme strašně velkou zásobu síly v sobě. 
To neplatí jen u sportu, ale v každodenním 
životě. Pokud člověk něco opravdu chce, do-
jde k cíli navzdory všem překážkám. Svými 
přeplavbami se snažím spojovat místa a lidi 
a inspirovat ostatní k překonávání různých 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
  Abhejali je již přes 25 let vegetarián-

ka.
  Kvůli sólové přeplavbě znovu přibírala 

nějaká kila navíc, která na cyklistiku 
a běh nejsou ideální.

  Cyklistická i běžecká část byla kop-
covatější, než Abhejali předpokládala 
a než ukazovaly mapy.

  Poslední den si musela vypůjčit tenis-
ky od pomocnice, i její extra velké boty 
byly malé.

  28 Čechů zatím přeplavalo La Man-
che.

  Abhejali je 5. česká žena (dnes už je 
českých žen 11) a 16. český plavec.

  Věnuje se meditaci pod vedením Sri 
Chinmoye, který byl také průkopní-
kem ve světě sportu. Mottem oddílu, 
který založil, je sebepřekonání.

hranic. Jestliže se vlastními silami dokážu 
dostat z Velké Británie do Čech, tak k sobě 
opravdu máme blízko, jen si mezi sebou 
jako lidé stavíme zbytečné zdi, z různých 
důvodů.

Narodila jste se v Chebu. Co Vás přivedlo 
do Zlína a co na něj říkáte?
Do Zlína jsem se přistěhovala, když mi bylo 
přibližně dvacet let, za prací a kamarády, 
kteří zde rozjížděli firmu, ve které pracuji 
dodnes. Ve Zlíně se mi zalíbilo, protože je 
to krásné místo pro život a spousta přírody 
na dosah. Všechno je tady blízko, krásně se 
tady běhá a jezdí na kole.

Jaké jsou Vaše další výzvy?
Nemůžu je říkat moc nahlas, aby mě nevy-
hodili z práce, letos jsem tam totiž moc ne-
byla (smích). Příští rok nás čeká běh kolem 
světa, v plánu je i běh přes všechny americ-
ké státy formou štafety. Uvidíme, co se ještě 
objeví.  /mel/



16

Aktuálně

„Obyvatelé Zlína měli už počtvrté možnost vy-
myslet a navrhnout zlepšení podoby veřejných 
prostor ,,vnitřního Zlína“, a následně hlaso-
váním vybrat ten nejlepší projekt. Z rozpočtu 
města Zlína pro rok 2022 jsme na realizaci 
vítězných návrhů projektů participativního 
rozpočtu vyčlenili tři miliony na vel-
ké projekty a dva miliony na malé 
projekty,“ uvedla radní Jana Ba-
zelová. V rámci malých projektů 
dostal zelenou a na první místo 
se díky hlasování dostal projekt 
Oprava chodníku, který vede z uli-
ce Příkrá mezi domy, dále Výsadba 
jarních cibulovin v trávníku Univer-
zitního parku, Venkovní šetrná cyklomyč-

Zlíňané rozhodli o vítězných projektech Tvoříme Zlín
Hlasování obyvatel Zlína ve IV. ročníku projektu Tvoříme Zlín je 
u konce. Z 25 navržených projektů vybrali lidé k realizaci 7 malých 
a 2 velké projekty. Na jejich realizaci město vyčlenilo z rozpočtu  
5 milionů korun.

ka, Rekonstrukce zastávek Příkrá, Stolní hry 
v Centrálním parku Jižní Svahy, Pítko na Letné 
v ulici Nerudova a SeniorHŘIŠTĚ Větrná. Z vel-
kých projektů vyhrál projekt Bosá stezka umís-
těná v Centrálním parku Jižní Svahy a Bezbari-

érové hřiště v areálu kavárny Slunečnice.
„Přestože se nedostane na všechny 

navržené a po odborné stránce 
schválené projekty, město každo-
ročně získá kvalitní zásobárnu 
návrhů přímo od občanů. Těmito 
návrhy se necháme inspirovat při 

dalším plánování oprav či drob-
ných investičních projektů. Děkuje-

me všem, kdo se do projektu aktivně 
zapojili,“ doplnila Jana Bazelová.

Pořadí v hlasování Malé projekty Foto č.

1 Oprava chodníku, který vede z ulice Příkrá mezi domy 
č. p. 6912 a 3524 a směřuje k domu č. p. 3525

7

2 Výsadba jarních cibulovin v trávníku Univerzitního parku 5
3 Venkovní šetrná cyklomyčka 9
4 Rekonstrukce zastávek Příkrá 8

5 Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy 4
6 Pítko na Letné 6
7 SeniorHŘIŠTĚ Větrná 3

Pořadí v hlasování Velké projekty Foto č.

1 Bosá stezka Zlín 1
2 Bezbariérové hřiště 2

VÍTĚZNÉ PROJEKTY PRO ROK 
2022

 Bosá stezka Zlín
„Bosá stezka“ pro děti i dospělé, s různorodým 
přírodním povrchem, vodními prvky a tabulemi 
s informacemi o nohách a cvičením. Chůze 
naboso v přírodním terénu přispívá ke zdraví 
a relaxaci nohou.
Umístění: Centrální park Jižní Svahy
Autor: Jana Vašková
Ilustrační obrázek

Projekt Tvoříme Zlín představuje aktivní zapo-
jení občanů do politického rozhodování na lo-
kální úrovni a tím se do plánů rozvoje města 

včleňují aktuální potřeby a přání obyvatel. V kaž- 
dém roce Zlín vyčlení 5 milionů korun na pro-
jekty navržené a odhlasované svými obyvateli.

 

 SeniorHŘIŠTĚ Větrná 
Relaxační místo určené k odpočinku i k fyzic-
ké aktivitě (nejen) starších obyvatel. Součástí 
je posezení na pohodlných lavičkách, aktivní 
zóna je vybavená venkovními trenažéry vhod-
nými pro seniory.
Umístění: ul. Větrná
Autor: Lucie Dümlerová
Ilustrační obrázek
 

 Bezbariérové hřiště 
Modernizace dětského hřiště v areálu kavár-
ny Slunečnice. Dojde k rozšíření o nové herní 
prvky pro osoby trpící handicapem. Vznikne 
tak platforma bez limitů. Každý si chce přece 
hrát...
Umístění: tř. Tomáše Bati 1276
Autor: Silvie Vaculčíková
Ilustrační obrázek
 

2.

3.

1.
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inzerce

- Operátor šestivřetenových automatů
  Strojírenské vzdělání nebo praxe výhodou, ne podmínkou.
- Pracovník třískového hospodářství, obsluha odstředivky 
  Zájemce vše potřebné naučíme.

  Nabízíme:
- 25 dnů dovolené
- Pracovní doba 7,5 h
- Příspěvek na dopravu
- Příspěvek na stravování
- Příplatky nad rámec zákona
- Příspěvek na penzijní připojištění
- Dvousměnný provoz, ne víkendy

HYDRAP, spol. s r.o. 
Návesní 1, Mladcová 

760 01 Zlín 

Výroba rotačních součástí 

hydrap@hydrap.cz 

Kontaktní osoba: Pavla Vacková 

tel.: 577 145 556, 577 149 355

Hledáme zaměstnance, muže i ženy, na pozici:

 Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy 
Mobiliář ke společenským hrám v parku. Na-
vrhujeme dva stolky s herním plánem a žid-
ličkami. Na jednom stolku by byly šachy a na 
druhém hra Člověče, nezlob se.
Umístění: Centrální park Jižní Svahy
Autor: Vlastimil Baránek
Ilustrační obrázek
 

5.

6. 7.

8.

9.

 Výsadba jarních cibulovin v trávníku Uni-
verzitního parku 

Osázením trávníků časnými jarními cibulovina-
mi by se sjednotila výsadba ve městě, květiny 
by přitáhly opylovače i pozornost návštěvníků 
a zájemce o přírodu. Park by nebyl pouze mís-
tem průchozím.
Umístění: Univerzitní park
Autor: Ivana Vojtěchová
Ilustrační obrázek

 Pítko na Letné 
Spolek Letná žije! nominovalo pítko pro „hřiš-
tě U Tria“ (na pomezí Letné a Podhoří), které 
osvěží všechny návštěvníky i ty, kteří tudy jen 
procházejí, projíždějí či běží.
Umístění: ul. Nerudova
Autor: Jiří Pernický
Ilustrační obrázek
 
 Oprava chodníku, který vede z ulice Příkrá 

mezi domy č. p. 6912 a 3524 a směřuje 
k domu č. p. 3525 

Návrh se týká opravy chodníku, který vede 
z ulice Příkrá mezi domy č. p. 6912 a 3524 
a směřuje k domu č. p. 3525. Tento chodník je 
v havarijním stavu a pro chodce nebezpečný.
Umístění: chodník vede z ulice Příkrá mezi 
domy č. p. 6912 a č. p. 3524, Zlín
Autor: David Kafka
Stávající stav
 
 Rekonstrukce zastávky Příkrá 
Opravy chodníků trolejbusových zastávek 
v obou směrech na ulici Příkrá. Chodníky jsou 
ve špatném stavu a potřebují rekonstrukci.
Umístění: ul. Příkrá
Autor: Jiří Mahdalík
Stávající stav
 
 Venkovní šetrná cyklomyčka 
Venkovní cyklomyčka je výborné místo pro 
umývání zablácených jízdních kol s využitím 

jenom proudu vody a jemného ručního kartáče 
(smetáčku).
Autor: Jana Vybíralová
Ilustrační obrázek
Více na www.tvorimezlin.cz. /io/

4.
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Tenkrát ve Zlíně: Jak osud zavál Miroslava Zikmunda  
do našeho města
„Život je přesný součet náhod,“ říkával Miroslav Zikmund. A přesně 
taková souhra náhodných okolností jej přivedla do Zlína.

Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou 
a Jaroslavem Novotným. 
Foto: Archiv H+Z / Muzeum jihovýchodní 
Moravy

Miroslav Zikmund, zdroj: Jindřich Böhm

V roce 1947 se Miroslav Zikmund a Jiří 
Hanzelka vydali na svou první cestu napříč 
Afrikou a Jižní Amerikou. Původně nepočí-
tali s tím, že by pořizovali filmový záznam. 
Nakonec ale ministerstvo školství projevilo 
zájem o to, aby vznikl naučný film zazname-
návající jejich putování. Tak si přibalili i ka-
meru. Vyrazili ovšem jako naprostí „filmařští 
neumětelové“, jak to nazval sám Miroslav 
Zikmund.
První natočené záběry se dostaly do zlín-
ských filmových ateliérů, kde je uviděl reži-
sér, kameraman a bývalý učitel Jaroslav No-
votný, tehdy zřejmě nejuznávanější český 
expert na vzdělávací filmy.
„Spráskl ruce, zavolal si asistentku Věru Hu-
tákovou a nadiktoval jí dopis. Vyjádřil v něm 
obdiv nad úžasnou cestou, popis toho, ja-
kou velkou filmařskou příležitost mají, ale 
také toho, jak špatně se jí chopili. Jaké 
dělají chyby, co vše by mělo vypadat lépe 
a jak se vlastně má ke kameramanské a fil-
mařské profesi přistupovat,“ popisuje Petr 
Horký v knize Století Miroslava Zikmunda.
Cestovatelé si dopis ze Zlína pozorně pro-
četli, poslali nový filmový materiál a poprosi-
li o další rady. A od té doby posílali Jaroslavu 
Novotnému natočené materiály pravidelně. 
On pak posílal další a další dopisy s radami, 
popisem chyb a návody na zlepšení. Byla to 
korespondenční výuka přímo za pochodu, 
tedy spíše za jízdy.
Jaroslav Novotný se ukázal jako zkušený, 
nadšený a trpělivý mentor. Učenliví cesto-
vatelé se zlepšovali a zdokonalovali svůj 
filmařský um. A nejen to. Prostřednictvím 
dopisů se začala utvářet nejen budoucí 
dlouholetá spolupráce, ale také velmi blíz-
ké a pevné přátelství. Právě Jaroslav Novot-
ný tak má nejspíš velkou zásluhu na tom, že 
osud oba cestovatele zavál do Zlína.

Příchod do Zlína
Po uvedení filmu a vydání knihy Afrika snů 
a skutečnosti se cestovatelé stali opravdo-
vými celebritami. A na svou dobu si díky 
tomu docela slušně vydělali. Naprostou 
většinu peněz získaných za honoráře však 
zanedlouho utratili za nové bydlení ve Zlíně. 
Pracovali tady, a tak se nabízelo jako přiro-
zené, že zde budou i bydlet.
„Cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Han-
zelka pro sebe objevili Zlín při dokončování 
cestopisného filmu v ateliérech na Kudlově 
v roce 1951, po návratu ze své první cesty. 
Ve stejné době se pro opačný přesun – ze 
Zlína do Prahy – rozhodl režisér Elmar Klos. 
Funkcionalistickou vilu, kterou nechal za-
čátkem třicátých let postavit jeho nevlastní 
otec, vládní rada Josef Januštík, první hejt-
man tehdy nově vzniklého zlínského okresu, 
odkoupil Miroslav Zikmund zejména kvůli 
vzrostlé zahradě. V prostředí kudlovských 
ateliérů poznali oba cestovatelé také své-
ho budoucího architekta Zdeňka Plesníka,“ 
píše Petr Všetečka v knize Slavné vily Zlín-
ského kraje.
Pozemek nad domem svého souputníka 
zanedlouho koupil Jiří Hanzelka a dopředu 
zaplatil i za stavbu vily. Jako milovník hud-
by a nadšený hráč na varhany si nechal na-
vrhnout dům tak, aby fungoval jako jeden 
veliký hudební nástroj – vše bylo podřízeno 
kvalitní akustice domácích varhan.

Svatba a rodina
Se svou manželkou, brněnskou zpěvačkou 
Evou Maškovou, se Miroslav Zikmund po-
znal ve vlaku cestou na mezinárodní mlá-
dežnické setkání v rumunské Bukurešti. 
Brali se v prosinci 1953, kdy už byl hrdým 
majitelem vily na Nivách.
„Tehdy byl ještě barák v rekonstrukci. Byli 
tady řemeslníci, kteří celý interiér teprve 
stavěli. Měl jsem vypůjčené dvě železné po-
stele z hotelu Moskva, kde jsme do té doby 
bydleli s Jirkou Hanzelkou, když jsme s Jaro-
slavem Novotným stříhali celovečeráky. Pár 
křesílek, dvě židle také z hotelu a pak, když 
se to postupně dokončovalo, jsem tady měl 
ještě jako podnájemníka Jirku Hanzelku, 
který se v padesátém čtvrtém ženil a neměl 
kde bydlet. Jeho vila na sousední parcele 
se teprve stavěla. Žili jsme ve čtyřech, dva 
novomanželské páry,“ vzpomínal Miroslav 
Zikmund v rozhovorech s Petrem Horkým.
V roce 1955 se manželům Zikmundovým 
narodil syn Miroslav zvaný Sáva. Byly mu 
čtyři roky, když jeho táta vyrazil na pětiletou 
expediční cestu napříč Asií. Výprava rodinu 
rozdělila a odcizila.

Na rozdíl od Miroslava Zikmunda se Jiří Han-
zelka se zlínským prostředím nesžil. Nedo-
kázal se smířit se závistí, se kterou se tady 
setkal. Své vily si totiž oba stavěli v době 
měnové reformy. Ta v roce 1953 dramaticky 
snížila hodnotu peněz. Kdo si spořil, přišel 
prakticky o všechno.
Investice do nových domů se tak ukázala 
jako velmi prozíravá. Vyvolala ovšem u mno-
ha běžných lidí nevraživost a Jiřího Hanzel-
ku to hodně trápilo. V roce 1958, krátce 
před výpravou do Asie a Oceánie, se proto 
odstěhoval do Prahy. Vilu na Nivách přene-
chal československému státu a vznikl zde 
stacionář pro děti.

Pád z výsluní
Po návratu z asijské cesty si několik let uží-
vali Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka na 
výsluní popularity, dokud nepřišel srpen 
1968 a následná normalizace. Kvůli podpo-
ře reforem Pražského jara, kritice okupace 
a poměrů v Sovětském svazu, které zblízka 
poznali na svých cestách, byli oba cestova-
telé na mnoho let umlčeni.
Miroslav Zikmund nemohl najít zaměstnání. 
Žil z úspor a z toho, že postupně rozprodával 
fotografické, filmařské a jiné vybavení. Ne-
mohl nikam cestovat a publikovat, ale měl 
spoustu času na věci, které předtím nestí-
hal. Věnoval se rodopisectví, ale také třídění 
svého rozsáhlého cestovatelského archivu, 
který je nyní chloubou sbírek Muzea jihový-
chodní Moravy.
Také si užíval práci na své rozlehlé, skoro 
hektarové zahradě. Často se u něj scházeli 
jeho blízcí, mezi nimiž byli spisovatelé Ludvík 
Vaculík, František Pavlíček a další disiden-
ti, ale především zlínští přátelé, jako Karel 
Pavlištík, František Zuska a mnoho dalších.
Obstrukce normalizační moci pokračova-
ly. Sledovala jej Státní bezpečnost, odmítli 
mu dokonce přiznat důchod. To se změnilo 
až po listopadu 1989, kdy se Miroslav Zik-
mund stal jednou z osobností Občanského 
fóra ve Zlíně. Mohl znovu publikovat, před-
nášet, cestovat. Pavel Stojar



e-mail: mminarikova@tszlin.cz 
tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954
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Informace

Family a Senior Point fungují ve Zlíně již osmým rokem
Family a Senior Point Zlín pomáhají dlouhodobě zlínským 
rodinám a seniorům. Jedná se o nízkoprahová, informační 
a poradenská střediska fungující v centru města Zlína – v budově 
Zlínského klubu 204. Své služby nabízí již od října 2014. 
Realizátorem programů je Centrum pro rodinu Zlín z.s.

Family Point je místem pro rodiny. Rodiče 
si zde mohou každý všední den zabezpečit 
potřebnou péči o děti – najdou zde přebalo-
vací pult, klidné místo ke kojení, vybavenou 
kuchyňku k nakrmení dětí s dětskou jídelní 
židličkou, mikrovlnnou troubou a ohřívačkou 
lahví. Součástí je také hrací koutek s různými 
typy hraček, knížkami a společenskými hrami. 
Přítomná kontaktní pracovnice poskytuje ná-
vštěvníkům informace z různých oblastí pro-
rodinného života, včetně nabídky sociálních 
služeb a volnočasových aktivit spolupracují-
cích organizací. „V rámci Family Pointu fun-
gují také podpůrné skupiny rodičů, kteří zde 
nalézají podporu, pochopení či potřebné in-
formace např. v oblastech kojení, nošení dětí, 
psychiky v těhotenství, mateřství aj.,” popisuje 
koordinátorka pointů Ivana Mutová. Dobře 
funguje také zprostředkování materiální po-
moci potřebným rodinám.

Senior Point je kontaktní místo přátelské se-
niorům. Útulný prostor nabízí možnost k se-
tkávání se, sdílení a k aktivnímu trávení vol-
ného času. V současné době zde fungují čtyři 
skupinky trénování paměti s certifikovanou 
trenérkou III. stupně, čtyři skupinky cvičení 
nejen na židlích. Schází se zde příznivci zpí-
vání s kytarou i bez ní, podpůrná skupina se-
niorů pracujících na počítači. Jednou měsíčně 
jsou pořádány oblíbené výlety nebo vycházky 
za poznáním do blízkého okolí. V nabídce bý-
vají také cestovatelské besedy, zdravotnické 
a osvětové přednášky. Většinu aktivit vedou 
senioři sami v rámci dobrovolnické činnosti. 
„Programová nabídka reaguje na aktuální 
poptávku seniorů. V poslední době se obli-
bě těší semináře a individuální konzultace 
s digitální tematikou – ovládání chytrých 
telefonů a tabletů,” sdělila Mutová. Senioři 
mohou toto místo navštívit každý všední den 

a obrátit se na přítomnou kontaktní pracov-
nici v situaci, kdy si neví s něčím rady. Mají 
také možnost si zde vyřídit Senior Pas, vy-
zvednout seniorskou obálku či miniobálku, 
časopisy Senior Zlínského kraje, Moravský 
senior nebo inZlín.
O chod Family a Senior Pointu se starají dvě 
kontaktní pracovnice. Na ty je možné se 
obracet osobně, telefonicky či elektronicky 
s dotazy z různých oblastí života. Pracovnice 
klientům aktivně naslouchají, poskytují jim 
základní poradenství a v případě potřeby je 
nasměrují k možnému řešení problémů.
Činnost Family a Senior Pointu je významně 
podpořena statutárním městem Zlín, dále 
Zlínským krajem, nadačními fondy, ostatní-
mi donátory a jednotlivci. „Od doby otevření 
zavítalo do prostor několik desítek tisíc ná-
vštěvníků, zvláště senioři se zde setkávají 
velmi rádi a necítí se pak osamoceni. Setká-
vání slouží k jejich lepší psychické pohodě,” 
doplňuje koordinátorka.
Informace o fungování zlínských pointů 
a programovou nabídku lze získat na webo-
vých stránkách zlin.familypoint.cz, senior-
-point-zlin.cz, facebookových profilech a také 
prostřednictvím pravidelných měsíčních 
elektronických zpravodajů. /red/

Od té doby králové Kašpar, Melichar a Bal-
tazar v ulicích měst a obcí rozdávají radost-
nou zvěst, píšou nade dveře posvěcenou 
křídou C†M†B†2022 (Kristus ať žehná to-
muto příbytku po celý letošní rok) a koledují 
do zapečetěných pokladniček – nikoliv pro 
sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dosta-
li do těžké životní situace. Díky vstřícnosti 
dárců pak může charita pomáhat například 
rodinám s dětmi, samoživitelům, nemoc-
ným a starým. Konkrétně Charita Zlín chce 
z výnosu sbírky 2022 realizovat, mimo jiné, 
projekty: Přímá pomoc osobám v nepříz-
nivé životní situaci, primárně na Zlínsku, 
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, 
Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou 

SMA a dystrofiemi (podpora rodin). V roce 
2021 zažila sbírka svoji premiéru. To když 
kvůli pandemii nemohli králové koledovat 
dům od domu, ale museli se přesunout do 
virtuálního prostoru. I přes tento fakt byla 
sbírka mimořádně úspěšná. A jak v roce 
2022?
Pořadatelé věří, že se koledníci s dárci se-
tkají osobně. Ale zdraví všech je nejdůleži-
tější. Proto i možností, jak potřebné podpo-
řit, je připravováno vícero pro případ, že by 
osobní zapojení možné nebylo.

Dárci tak mohou přispívat:
  do kasičky králům, 
  do pokladničky statické, tedy neputovní, 

Tříkrálová sbírka ve Zlíně se uskuteční v období od 2. do 9. ledna 
2022. Oblíbená sbírka navázala na počátku nového tisíciletí na 
starou lidovou kolednickou tradici. 

Tříkrálová sbírka

  platbou online či převodem, 
  dárcovskou zprávou DMS.

Ve Zlíně bude neputovní kasička umístěna 
v kostele sv. Filipa a Jakuba u jesliček, platba 
na účet 66008822 / 0800 VS Charity Zlín 
777970108. Záštitu převzal Aleš Dufek, po-
slanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Podrobnosti na www.zlin.charita.cz/tri-
kralova-sbirka-na-zlinsku/. /red/

DOTACE POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2022

Správní rada Sociálního fondu statutárního 
města Zlína vyhlašuje dotační Program na 
podporu poskytování registrovaných soci-
álních služeb v roce 2022. Příjem žádostí 
začíná 17. ledna 2022 v 8:00 hod. a končí  

21. ledna 2022 ve 14:00 hod. Bližší informa-
ce jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Zlína www.zlin.eu, nebo 
budou žadatelům poskytnuty tajemnicí Soci-
álního fondu statutárního města Zlína, Mgr. 

Alenou Podanou, tel. 577 630 845, e-mail: 
alenapodana@zlin.eu, Odbor sociálních věcí 
Magistrátu města Zlína (detašované praco-
viště tř. T. Bati 3792, budova Okresní správy 
sociálního zabezpečení). /red/
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Foto 1: Zvony kostelní věže sv. Filipa a Jakuba

Foto 2: Výhled z kostela sv. Filipa a Jakuba

Foto 3:  Strojek kostelních hodin kostela Narození 
Panny Marie ve Štípě

Foto 4:  Výhled z kostelní věže Narození Panny Marie 
ve Štípě

Foto 5:  Výhled z kostelní věže sv. Mikuláše 
v Malenovicích

Foto 6:  Strojek kostelních hodin kostela 
v Malenovicích

Zdroj: Jan Salač

Za oponou:  
Pohled z kostelních věží
Pohled z kostelních věží je netradiční zážitek, který 
jen tak nezažijete. My vám přinášíme zajímavé 
pohledy hned ze tří kostelů, konkrétně z kostelu 
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kostelu sv. Mikuláše 
v Malenovicích a kostelu Narození Panny Marie ve 
Štípě.

2.1.

3.

6.
5.

4.
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Aktuálně

inzerce

přeje SPUR a.s.
plastikářská firma ze Zlína

1.  Jak často navštěvujete (zlínské) tržiště 
Pod Kaštany?

 denně

 několikrát do týdne

 několikrát do měsíce

 několikrát ročně

2. Jste spokojeni se stávající nabídkou?

 ano

 ne

3.  Kolik průměrně utratíte za jeden nákup 
na tržišti?

 do 100 Kč

 101–300 Kč

 301–600 Kč

 601 Kč a více

4.  Uvítali byste rozšíření nabídky produktů 
drobných místních pěstitelů, chovatelů 
či výrobců například o mléčné produkty, 
maso a uzeniny, pečivo, sezonní produk-
ty?

Tržiště Pod Kaštany
Jistě jste zaznamenali, že tržiště prochází kompletní rekonstrukcí. 
Pro jeho budoucí provoz je podstatné především rozvedení 
elektrické energie a vody, které kromě vyššího komfortu pro 
samotné prodejce umožní rozšíření sortimentu o prodej výrobků 
vyžadujících chlad, tedy zejména mléčných a masných výrobků. 
Počítáme však i s možností prodeje hotových pokrmů. Město Zlín 
připravuje koncepci fungování tržiště a při té příležitosti uvítáme 
zodpovězení několika otázek.

 ano

 ne

5.  Využili byste nabídky kvalitních hoto-
vých pokrmů na tržišti?

 ano

 ne

6.  Plánujete navštěvovat tržiště po jeho 
rekonstrukci častěji?

 ano

 ne

7.  Co dalšího byste na tržišti uvítali? Napa-
dá Vás jakékoliv další vylepšení v sou-
vislosti s jeho budoucím provozem jak 
z hlediska prodejce, tak z hlediska ná-
vštěvníků a zákazníků?

Vyplněný dotazník posílejte do 31. ledna 
2022 na adresu Statutární město Zlín, Od-
bor majetkové správy, náměstí Míru 12, 
760 01 Zlín, nebo noste do informačního 
centra v budově radnice.  /red/

Využít můžete 
také  

online formy 
naskenováním 

QR kódu:
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Aktuálně

Lidé se nyní mohou zbavit exekucí a splatit své dluhy, jejichž 
penále se mnohdy vyšplhalo do výše, kterou již nejsou schopni 
splácet. 

Vědci ze zlínské univerzity zkoumají, jak jinak ještě využít 
recykláty a stavební i kamenolomový odpad. 

Lidé se mohou zbavit dluhů. Pomůže jim Milostivé léto

Vědci ze zlínské univerzity hledají cestu, jak lépe využít 
recykláty

Stačí využít unikátní akce s názvem Milostivé 
léto, která umožňuje dlužníkům ukončit exe-
kuční řízení pouhým zaplacením původní vy-
máhané částky plus poplatku exekutorovi ve 
výši 907,50 Kč včetně DPH. Odpouští se tak 
úroky a penále, což mohou být při dlouhotr-
vajících exekucích vysoké částky.
Akce se vztahuje pouze na dluhy vymáha-
né soudním exekutorem, nikoliv na exekuce 
správní nebo daňové.
„Apelujeme na občany, kteří mají dluhy vůči 
našemu městu, aby se dluhové amnestie Mi-
lostivé léto pokusili využít. Milostivé léto je 
vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 
28. ledna 2022, a kdykoliv během této doby 
mohou lidé svou exekuci doplatit. Tato úleva 
platí pouze pro exekuce, které byly zaháje-
ny před spuštěním akce, tedy před datem  
28. 10. 2021,“ uvedl náměstek primátora 
města Zlína Bedřich Landsfeld a vysvětlil:
„V uvedeném termínu mohou dlužníci zaplatit 
jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo 
jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním 

řízení (případně mohou doplatit zbývající část 
jistiny) a dále jen poplatek exekutorovi za uza-
vření exekuce. Vše ostatní, tedy úroky, penále, 
příslušenství či poplatky stát odpouští a se 
splacením původní částky bude dluh smazán.“

Jak postupovat krok za krokem:

1. Získat přehled o nesplacených závazcích
Pro využití akce je nezbytné mít přesný pře-
hled o svých exekucích, který lze získat vý-

Vytříděné plasty a nápojové kartony na-
příklad od mléka nebo džusů bude možné 
opětovně využívat i v budoucnu. Jejich zno-
vuzpracováním se nyní intenzivně zabývají 
vědci ze skupiny Environmentální techno-
logie z Centra polymerních systémů (CPS) 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).
Ti hledají také možnou kombinaci se sta-
vebním odpadem. Nyní zkouší tyto materi-
ály, tedy vytříděné plasty, zbytky z recyklace 
tetrapakových obalů a stavební odpad, spo-
jit a vdechnout jim nový smysl. Z výsledného 
kompozitu se tak mohou vyrábět například 
dlaždice, střešní krytina nebo okrasné ob-
klady.
„Jako plnivo lze použít třeba písek, kamen-
ný prach nebo rozdrcené cihly. Po smíchání 
této přírodní složky a plastového recyklátu 
vznikne plastická hmota, kterou lze teplem 
vytvarovat do formy různých výrobků. Navíc 
do receptury umíme přidat nemalé množ-
ství zbytků nápojových kartonů zbavených 
papírové vrstvy, které zatím nachází obtížné 
využití,“ popisuje Jaroslav Císař z výzkum-

né skupiny, která se tímto projektem zabý-
vá. Minerální složka navíc zaručuje tvrdost 
výsledného produktu a dodává mu přírodní 
vzhled.
První fáze výzkumu je v současnosti ukon-
čena a na know-how výroby i vlastní recep-
turu byla uzavřena prostřednictvím Centra 
transferu technologií UTB ve Zlíně (CTT) li-
cenční smlouva s průmyslovým partnerem. 
Tím je Plastikářský klastr, který dále jed-
ná například s firmou Fortemix, s.r.o. Tato 
fáze se zabývala kompozity vhodnými do 

pisem všech exekucí, které jsou na dlužní-
ka vedeny v centrálním registru exekucí na 
webu www.exekuceinfo.cz. Kromě počtu exe-
kucí a dlužných částek lze zjistit i kontaktní 
údaje na příslušné exekutory, což jsou infor-
mace nezbytné pro další krok.

2. Kontaktování exekutora
Je nutné kontaktovat každého exekutora 
spravujícího exekuci, která má být v rámci 
Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o ná-
sledující: aktuální vyčíslení hodnoty všech ne-
splacených jistin u zjištěných exekucí a záro-
veň o sdělení informace, zda neeviduje ještě 
další exekuce, které jsou u něj na dlužníka 
vedeny a mohly by být v rámci akce uhrazeny.

3. Uhrazení dluhu
Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné 
zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od 
exekutora, plus poplatek ve výši 907,50 Kč  
(750 Kč + DPH).

4. Kontrola v registru exekucí
Po uhrazení dluhu má exekutor 14 dnů na to, 
aby zápis o exekuci z registru odmazal.
Podrobné informace o akci Milostivé léto na 
www.exekuceinfo.cz. /io/

interiérů. Jedná se tedy o materiály, které 
vyhovují stavebním restrikcím, jsou nehoř-
lavé a zdravotně nezávadné. V druhé etapě 
výzkumu se vědci zaměřují také na výrobky 
pro externí využití, jako například dlaždice 
nebo venkovní okrasné obaly na květináče.
„Díky možnosti vysokého plnění navrhova-
ných receptur přírodní složkou, tedy jem-
nou drtí např. ze stavební suti, je výrobek 
ve venkovních podmínkách stabilní. Navíc 
se zabýváme nejen ekonomickým, ale také 
ekologickým využitím druhotných surovin, 
které by jinak ležely na skládce,“ dodává 
Martina Pummerová, vědkyně z Centra po-
lymerních systémů.
„Vědci budou nyní podrobně popisovat na-
vržené receptury tak, aby měli budoucí vý-
robci kompletní informace. Například kolik 
let vydrží výsledný produkt na zahradě, jaké 
maximální množství jednotlivých složek či 
jak veliké částice přírodní složky mohou 
výrobci použít nebo jaká zlepšující aditiva 
mohou do receptury přidat,“ uvádí mluvčí 
zlínské univerzity Petra Svěráková. Vývoj 
materiálů a technologií respektující principy 
cirkulární ekonomiky patří mezi klíčové vý-
zkumné směry, kterým se Centrum polymer-
ních systémů věnuje. /red/
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Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně zprovoznila linku na 
prototypovou výrobu baterií. Prototypová linka vznikla v rámci 
řešení programu Theta nazvaného „Další generace All-Solid-State 
Li-ion Baterií“, který podporuje Technologická agentura České 
republiky (TAČR).

Zlínská univerzita zahájila prototypovou výrobu baterií

„Život bez elektřiny si jen málokdo dokáže 
představit. Abychom ji měli kdykoli k dispozi-
ci, musíme ji stále odebírat z rozvodových sítí. 
Efektivnější variantou je vyrobenou elektřinu 
skladovat a spotřebovávat v době nebo na 
místě, kde ji potřebujeme. K tomu nám slouží 
energetická uložiště, v našem případě slibné 
lithium-iontové baterie, které jsou preferova-
né v rámci české energetické budoucnosti,“ 

říká úvodem profesor Petr Sáha, prorektor 
pro vědu a výzkum na UTB, a dodává: „Výzkum 
a vývoj nových typů baterií má velmi nadstan-
dardní dynamiku, tisíce výzkumných institucí 
na světě se každý den snaží najít nová a nová 
řešení v oblasti skladování energií.“ V průběhu 
projektu má vzniknout několik zásadních milní-
ků, mezi které bezesporu patří dnešní zprovoz-
nění linky. Jedním z předpokladů úspěšného 

provozování linky pro přípravu prototypových 
baterií jsou provozní podmínky.
Vyžadují čisté prostory, které má univerzita 
v budově U11 Univerzitního institutu certifi-
kovány. Historie výzkumu energetických ma-
teriálů ve Zlíně je relativně dlouhá. Začala na 
Fakultě technologické (FT) v devadesátých 
letech. Nová linka bude využívána pro celou 
řadu projektů. Za významný lze považovat ze-
jména projekt Horizon 2020 StoRIES, který 
řeší infrastrukturní provázanost výzkumných 
evropských institucí zaměřených na energetic-
ký výzkum. Celkově se jedná o 64 výzkumných 
infrastruktur ze 17 zemí, které v rámci projektu 
spolupracují na výzkumu budoucího skladová-
ní energií. /red/

Elegantní, a přitom přehledný a praktický. Vstup do budovy 31 
v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB), ve které se 
nachází novorozenecké a gynekologicko-porodnické oddělení, je 
nově zrekonstruován. 

Porodnice Baťovy nemocnice má nový, elegantní, 
a přitom praktický vstup

V současné podobě nabízí výrazně větší 
komfort jak pacientům a návštěvníkům, tak 
i zdravotnickému personálu.
„Rozhodně nebudu přehánět, když řeknu, že 
nový vstup je nádherný. Nyní konečně odpoví-
dá požadavkům kladeným na nemocnice v 21. 
století,“ konstatoval Jozef Macko, primář 
novorozeneckého oddělení. „Máme z této 
změny obrovskou radost. Stávalo se, že někteří 
pacienti při vstupu k nám do budovy bloudili, 
tento problém je nyní odstraněn. Celý prostor 

je totiž přehledný, dobře označený, a pokud 
by bylo potřeba, vždy je na nově vybudova-
ných informacích někdo, kdo rád poradí,“ 
těší Kateřinu Slováčkovou, vrchní sestru 
gynekologicko-porodnického oddělení.
Nový vstup do budovy 31 navrhnul architekt 
Michal Juřík. Šlo o jeho další spolupráci s Ba-
ťovkou, navrhnul už totiž pro novorozenecké 
oddělení rekonstrukci pokojů pro předčasně 
narozené děti a jejich rodiče, otevřeny byly 
v roce 2017. Práce na novém vstupu začaly 

letos v květnu a skončily v listopadu. Náklady 
dosáhly výše cca jednoho milionu korun a ze 
svého rozpočtu je uhradila KNTB. /red/

Město chystá nové webové stránky
V první polovině roku spustí město Zlín nové webové stránky. 
Kromě moderní grafiky a nových funkcí, sjednotí městské weby 
po stránce infrastruktury do jednoho propojeného systému.

„Doposud má Magistrát města Zlína 
a příspěvkové organizace několik 
webů, které jsou provozovány na 
různých systémech. Ty obsahu-
jí různé integrace se systémy 
třetích stran a jsou v různém 
stavu z pohledu jejich vizuální-
ho zpracování, licencí, podpory, 
údržby, infrastruktury a dalších 
návazností spojených s provozem 
webů,“ uvedl radní pro informační tech-
nologie Jiří Jaroš a doplnil: „Nyní připravu-

jeme moderní sjednocující platformu 
webů, která bude umožňovat tvor-

bu nových webů, jejich správu 
a migraci obsahové části sou-
časných webů a uživatelsky 
praktické prostředí. Webová 
prezentace se bude například 

dynamicky přizpůsobovat vlast-
nostem a rozměrům výstupního 

zařízení (mobilní telefon, tablet, 
notebook, desktop) a dojde rovněž ke 

změně struktury webu.“

V první fázi bude spuštěn nový web na stejné 
doméně https://www.zlin.eu. Do budoucna 
bude jeho součástí i systém Portál občana. 
Ten zajistí úplnou elektronickou komunikaci 
občanů s úřadem.
„Systém občanovi umožní skrze samoob-
služné služby provádět úplná elektronická 
podání a elektronické platby, bude zpro-
středkovávat informace o stavu jeho elek-
tronických podání, o platbách, finančních 
závazcích a komunikaci s úřadem při řešení 
životních situací. Vzhledem k důvěrné pova-
ze těchto informací musí systém „Portálu 
občana“ zajistit ověření („ztotožnění“) ob-
čana prostřednictvím kvalifikovaných posky-
tovatelů identity – Identity Provider (IdP),“ 
vysvětlil Jiří Jaroš. /io/
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Kultura

Sameček slona afrického má 6 měsíců, Zoo Zlín při 
oslavě prozradila i jeho jméno

ALTERNATIVA NABÍZÍ

Kolektivní dům
Otevřeno po–pá 8–12 a 13–17 h a so 10–16 h 
(mimo dny 14. a 28. 1.).

  5. 1. 2022 v 17 h
Jaroslav Kovanda: Obrazy, sochy, knížky
Komentovaná prohlídka s autorem a ukončení 
výstavy.
  6. 1. v 18 h
Novoroční koncert kytaristy Romana Krejčího
  11. 1. v 18 h
Žákovský koncert ZUŠ Morava
  12.– 29. 1.
Frozen time: Jan Jindra fotografie 1983–
2020
Vernisáž výstavy fotografií 12. 1. 2022 v 18 h.
  19. 1. v 18 h
Žákovský koncert ZUŠ Jižní Svahy
  20. 1. v 18 h
Dámy hudební scény v Alternativě: Katie 
Bradley
Katie Bradley (UK), zpěv, harmonika, Jiří Mar-
šíček, kytara, Tomáš Liška, baskytara, Tomáš 
Hobzek, bicí.

S křehkou romantickou komedií Motýli jsou 
volní se rozloučí 7. ledna Městské divadlo Zlín. 
Hra z roku 1969 sklízela úspěchy na Broad-
wayi, získala ocenění nejlepší americká hra 
roku a filmová verze získala Oscara a Zlatý Glo-
bus. Leonard Gershe napsal nesmírně lidský 
příběh o tom, jak se učit dívat na svět očima 
toho druhého, o touze po samostatnosti, lás-
ce, zodpovědnosti, volnosti a naději. 
Hrají: Štěpán Princ, Lucie Rynbikářová a další. 
Režie: Jozef Krasula.  /red/

Fond mládeže a tělovýchovy města Zlína pod-
poří sportovní akce, které mají soutěžní cha-
rakter a proběhnou v 1. čtvrtletí 2022.
Příjem žádostí o dotace bude zahájen dne  
10. 1. 2022 od 8 hod. s tím, že ukonče-
ní přijímání žádostí je tímto stanoveno na  
26. 1. 2022, do 14 hod. Fond přidělí finance 
v rámci tzv. mimořádné podpory, která je ur-
čena zejména na podporu činnosti organiza-
cí a jednotlivců a podporu významných akcí 
v roce 2022. Příjem žádostí bude zahájen 
dne 10. 1. 2022 od 8 hod. s tím, že ukon-
čení přijímání žádostí je tímto stanoveno na  
1. 10. 2022, 14 hod. Dále přidělí finance na 
činnost sportovních organizací v roce 2022. 
Činností sportovní organizace se rozumí orga-
nizace pravidelných sportovních aktivit pro děti 
a mládež na území města Zlína. Příjem žádostí 
bude zahájen dne 24. 1. 2022 od 8 hod. s tím, 
že ukončení přijímání žádostí je stanoveno na  
9. 2. 2022, 14 hod. Více informací na  
www.zlin.eu, nebo zodpoví Oddělení prevence 
kriminality a sportovišť MMZ, Zarámí 4421,  
p. Petra Bellayová, tel. 577 630 361. /io/

Je totiž vůbec prvním mládětem slona africké-
ho, které se narodilo v České republice. V Evro-
pě se obdobným úspěchem mohou za uplynu-
lých dvanáct měsíců pochlubit pouze další dvě 
zoologické zahrady.
Šest měsíců je už velký důvod k oslavě, zlínská 
zoo tak malému „afričákovi“ v pondělí 6. prosin-
ce nachystala překvapení v podobě ovocnoze-
leninového dortu. „Vůbec poprvé v historii zoo 
jsme se rozhodli oslavit půl rok od narození, 
první české africké slůně je totiž opravdu vý-
jimečné a mimořádné. Pro našeho oslaven-
ce jsme nachystali vybrané lahůdky, základ 
dortu tvořily seno, dýně a žluté melouny, ne-
chyběly banány, mrkev, čínské zelí a řapíkatý 
celer. Dort doplnily také jablíčka a speciální 
granule, které sameček naprosto zbožňuje,“ 

uvedla Romana Mikešová, vedoucí marketin-
gu. Chovatelé překvapení nachystali v pavilonu 
slonů, přímo v 12.00 hod. pak stádo vpustili 
dovnitř z venkovního výběhu. „Jak jsme správně 
předpokládali, největší radost jsme udělali sa-
mici Kali, matce slůněte. Ta se od dortu doslo-
va nepohnula ani na krok. Sameček okamžitě 
našel granulky, sbíral také jadérka z dýní a na 
jeho chování bylo rozhodně poznat, že ho ten 
pořádný kopec dobrot naprosto překvapil,“ do-
plnila Romana Mikešová. Zoo také prozradila 
jméno slůněte. „Výběr jsme tentokrát nechali na 
chovatelích z pavilonu slonů. Jednomyslně jsme 
se shodli, že za ta léta úsilí, péče, starostí a tré-
ninku slonů si to zkrátka plně zaslouží. Vybrali 
krásné africké jméno Zyqqari, což znamená 
Anděl,“ s úsměvem prozradila Mikešová. Podle 
chovatelů je Zyky, jak mu důvěrně říkají, neuvě-
řitelně aktivní, zvídavý, zdárně také prospívá. 
„Váhu odhadujeme kolem 130 kg, prozatím se 
nám jej nepodařilo ještě zvážit. Matka Kali o něj 
skvěle pečuje, neustále ho hlídá, na naši spe-
ciální váhu v pavilonu slonů jej ještě nepustila. 
Zatím je stále závislý na mateřském mléce, sem 
tam však ochutnává seno nebo jablíčka, ty má 
moc rád. Narostly mu už zuby, takže vše dokáže 
požvýkat, zkouší také drobné větvičky ovocných 
stromů,“ prozradila Anna Žákovská, chovatelka 
slonů. Slůně návštěvníci uvidí každý den v pavi-

Půlroční sameček slona afrického je nyní nejvyhledávanějším 
obyvatelem zlínské zoo. Narodil se 6. června 2021 a okamžitě se 
stal doslova celebritou. 

MOTÝLI JSOU VOLNÍ 
NAPOSLEDY

DOTACE

lonu nebo ve venkovním výběhu. „První letošní 
sníh Zykyho pořádně překvapil. Vůbec nechtěl 
vyjít z pavilonu, nedůvěřivě vše pozoroval. Teď 
už ale návštěvu zasněženého výběhu zvládá 
naprosto bez problémů. Kromě matky Kali nej-
častěji vyhledává nejmladší slonici Ulu, vytvořili 
si spolu hezký vztah,“ přiblížila Anna Žákovská.
Zoo Zlín chová slony africké od roku 2003. Stá-
do nyní tvoří dospělé slonice Kali (27 let), Zola 
(26 let) a Ulu (25 let) a půlroční sameček. V roce 
2017 zlínská zoo zahájila realizaci projektu nové 
africké oblasti pojmenované Karibuni. Její domi-
nantou se stane moderní a prostorné zařízení 
pro chov slonů afrických o rozloze kolem 6 hek-
tarů. První část, výběh B, zoo otevřela v srpnu 
2020. Sloni zde mají k dispozici nejen tříhekta-
rovou travnatou plochu, ale také přírodní bahni-
ště, jezírko se sprchou pro koupání a přístřešky 
pro krmení a odpočinek. V současné době v Ka-
ribuni probíhá výstavba chovného zařízení. Po-
kud půjde vše podle předpokladů, stavba bude 
dokončena v závěru roku 2022. /red/
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Sport

V konkurenci zahraničních závodníků z Rumun-
ska (ostatní kluby ze Slovenska a Polska se 
těsně před zahájením závodů odhlásily) i české 
špičky (např. Jan ČEJKA – účastník OH v Tokiu, 
a Matěj ZÁBOJNÍK – finalista ME 2021, a oba 
v brzké době odlétají reprezentovat ČR na MS 
do Abú Dhabí) se dokázali prosadit i závodníci 
domácího Plaveckého klubu Zlín, z.s.
Nejlépe si vedla Jana PŘIBYLOVÁ a Miroslav 
KNEDLA. Jana zvítězila ve dvou disciplínách 
a to na 50 (31,79) a 100 metrů prsa (1:08,69), 
kde těmito výkony zvítězila v součtu dvou disci-
plín a obdržela cenu za nejhodnotnější výkony 
v kategorii žen. Pro stříbro si doplavala v osob-
ním rekordu ještě na 200 metrů polohový závod 
(2:21,29). Miroslav Knedla zvítězil dokonce ve 
čtyřech disciplínách a to: 100 (56,47) a 200 me-
trů polohový závod (2:04,52), 50 (24,73) a 100 
metrů znak (54,13), kde navíc v disciplíně 50 
metrů znak vytvořil nový rekord Vánoční ceny.
Pro medailová umístění si v osobních maximech 

V této výzvě je jedinou kategorií pravidelnost 
a neřeší se nijak týmy, trička, startovné. Vyloso-
vaní jednotlivci obdrží startovné na květnovou 
výzvu 2022 zdarma pro sebe a celý tým.
Začátek roku je skvělá příležitost začít jinak, 
lépe a šetrněji. Dali jste si předsevzetí, že se 

„Chůze je nejen přirozená, ale navíc posiluje 
imunitu a účinně pomáhá v boji proti nemo-
cem způsobeným nezdravým životním stylem, 
a to včetně obezity,“ říká Kateřina Francová, 
náměstkyně pro oblast školství, která zapojení 
města Zlína do výzvy 10 000 kroků podpořila. 

Od pátku 26. 11. do neděle 28. 11. 2021 se konal 57. ročník Vánoční 
ceny města Zlína. Po roční odmlce opět jako Český pohár ARENA 
CUP. Závody proběhly za podpory Zlínského kraje a statutárního 
města Zlína.

Prvního ročníku výzvy Deset tisíc kroků se ve Zlíně zúčastnilo více 
než pět desítek lidí. Stane se výzva stejně populární jako kampaň 
do práce na kole, která se rozrostla z přibližně tří desítek 
účastníků na více než 1000? Ukážou další roky.

Lednová výzva Do práce na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem 
2022 (DPNK 2022) opět bude! Jedná se o týdenní akci bez platby 
startovného, která se bude konat v termínu 24. - 30. ledna 2022. 

Vánoční cena města Zlína 2021

První ročník výzvy 10 000 kroků. Zlíňané urazili více než 
9 000 kilometrů

Lednová a květnová motivační akce DPNK 2022

dohmátl i Adam JIŘÍKOVSKÝ v disciplínách 200 
metrů motýlek na druhém místě (2:09,48) 

a 200 metrů znak na třetím místě (2:08,01). Do 
nejlepšího finále „A“ se prosadili i další závodní-
ci Plaveckého klubu Zlín a to: Marie VYDROVÁ 
(50, 100 i 200 metrů znak – 4.,4.,6.), Izabela 
TOMŠŮ (200 motýlek – 5.), Adam JIŘÍKOVSKÝ 
(200 polohový závod a 100 metrů znak – 4. 
místa), Miroslav KNEDLA (50 volný způsob – 4.).
I dalším našim závodníkům se podařilo plavat 
v odpoledním finálovém bloku a to v „B“ finále.
Jsou to: Jakub SKÁLA, Kateřina HÁLOVÁ, Adam 
JIŘÍKOVSKÝ, Jan TOMAŠTÍK, Izabela TOMŠŮ, 
Marie VYDROVÁ a Bára ZLOBICKÁ. Většina 
plavců ve svých nejlepších osobních rekordech 
a všichni v letošních maximech.
Vánoční cena roku 2021 je již za námi i s cel-
kovými výbornými výsledky. Bylo překonáno 
hned devět rekordů Vánoční ceny. Nejvíce se 
o tyto rekordy zasloužil Matěj ZÁBOJNÍK z Ko-
mety Brno, a to hned 6x (50, 100 a 200 prsa 
a vždy ráno i v odpoledním finále), Jan ČEJKA 
z Pardubic (400 volný způsob), Vojtěch NETRH 
z Litoměřic (100 prsa) a domácí závodník Mi-
roslav KNEDLA (50 znak). Jsme rádi, že jsme 
mohli tyto závody uskutečnit i za nemalé pod-
pory ČSPS, statutárního města Zlín, Zlínského 
kraje, Hotelu GARNI, spol. Greiner a společnos-
ti VITAR. /red/

Ujít 10 000 kroků denně (tedy 
zhruba 7,5 km) nebylo ve výzvě 
žádnou podmínkou, pro mnohé 
účastníky je to spíše vzdáleným 
cílem. To ale vůbec nevadí: Podle 
lékařských doporučení je lepší chodit 

pravidelně i menší vzdálenosti než se jednorázo-
vě vzchopit k velkému výkonu. Nejlepším chod-

cem ve městě Zlíně byl v kategorii mužů Stani-
slav Kiedroň, který ušel 329 km, což bylo 

více než 445 tisíc kroků. V kategorii žen 
zvítězila Eliška Gajdůšková, která za 
pomoci 444 tisíc kroků urazila více 
než 298 kilometrů. V kategorii nej-
starší účastník byla nejúspěšnější 
Věra Gajdůšková, která urazila 189 

kilometrů. Účastníci za město Zlín ura-
zili celkem 9 031 kilometrů. /fab/

začnete více hýbat? Nelíbí se vám, jak vypadá-
te, jste opakovaně nemocní, nemáte žádnou 
fyzičku, máte problémy s psychikou, váš život je 
samý stres? Změňte svůj život jednou provždy, 
změňte svůj životní styl a začněte ihned u své 
cesty do práce a zpět!

Můžete začít samostatně, nebo se zapojit 
mezi ostatní chodce, běžce, cyklisty, kolo-
běžkáře z celé republiky do boje s vlastní 
pohodlností. Vezměte to třeba kousek MHD 
a zbytek dojděte pěšky. Nebo nakombinujte 
kolo a vlak.
Pokud rádi soutěžíte, tak se zapište od  
1. ledna 2022 do Lednové výzvy na www.
dopracenakole.cz, ale od 1. února 2022 se 
můžete přihlásit i do květnové celorepubliko-
vé motivační akce DPNK 2022. /red/
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Inzerce – útulek

JÓGA S MIRKOU BOUCOVOU
ZDARMA si lekci můžete vyzkoušet v pondělí 31. 1. od 18:00 hod. 
v 11. ZŠ Malenovice, ve středu 2. 2. od 15:30 v 1.ZŠ Zlín (ZŠ E.Zá-
topka) a ve čtvrtek 3. 2. od 17:30 v UTB na Jižních Svazích.
Kompletní rozvrh a další informace na: www.jogazlin.cz nebo na 
tel. 777 117 116

PARNÍ ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A AUT
Čistíme párou sedačky, koberce, matrace, čalounění, dlažby, kuchy-
ně, okna a také provádíme parní ruční mytí aut v centru Zlína. Pára 
důkladně vyčistí a dezinfikuje. www.paromax.cz, tel. 775 405 209

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

ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků - oznamuje 
změnu pracovní doby: 
Po - Čt 9:00-17:00 hod, Pá 9:00-16:00 hod, So - zavřeno
Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín - za Baťou), tel. 731 350 132, 
604 975 565

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

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

ZIMNÍ 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.

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

STĚHOVÁNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ZLÍN S.R.O.
Kompletní profesionální stěhovací a úklidové služby.
Byty, domy, firmy, vyklízecí práce.
www.stehovanizlin.cz, tel. 773 953 048
www.zlin-uklid.cz, tel. 606 167 200

JÓGA S MICHAELOU ŠTEFÁNKOVOU
KASKÁDA: Zarámí 4432: Pondělí: 17.30-18.30 a 18.45-19.45. 
Úterý: 16.30-17.30 a 17.45-18.45. Čtvrtek: 10.00-11.00 a 12.00-
13.00 a 16.30-17.30 hod. 
misa.stef@seznam.cz, tel. 737 868 069. 
První lekce zdarma. Formování těla, harmonizace, posílení imuni-
ty, relaxace.

Obchody a služby | inzerce Minulý rok v útulku
Začíná nám nový rok, ale my se ještě chceme 
ohlédnout za tím starým. Byli jsme moc mile 
překvapeni, jak na konci kalendářního roku 
byli lidé štědří a jak si vzpomněli na naše psy 
a kočky v útulku. 

BĚTUŠKA / Péče o nemocné 
kočky je náročná. 13letá Bětuška 
stále hledá nový domov

Nové čtecí zařízení mikročipů

Mezi takové patří i učitelé a žáci 
ZŠ Komenského II, kteří pro náš 
útulek každoročně pořádají boha-
tou sbírku, kterou nám také v půl-
ce prosince osobně předali.
Máme také radost, jak se vám líbí 
náš kalendář. Že se nám podařilo 
prodat nebo darovat všech 1 800 
ks. Je to také díky velké ochotě 
lidí z „prodejních míst“, což jsou 
zverimexy, veterinární ordinace 
nebo jednotlivci, kteří fandí naše-
mu útulku. Patří jim od nás velké 
díky. Je to pro nás vždy velká fi-
nanční injekce, z které můžeme 
hradit nákladné veterinární zá-
kroky a vyšetření až po dobu ně-
kolika měsíců.
Z finančních darů jsme na konci 
roku také mohli zakoupit nové 
čtecí zařízení mikročipů. Použí-
váme ho prakticky denně, když 
přijmeme nového psa a hledáme 
tak jeho majitele. Jsme proto rádi, 
že nyní máme v útulku novější 
a praktičtější zařízení. Z darů také 
hradíme údržbu našeho útulko-
vého auta, protože to nám slouží 
k tomu, abychom kdykoliv mohli 

naše psy a kočky dovézt včas do 
veterinární ordinace Slušovice. 
Přemýšlíme o zakoupení infuzní 
pumpy, jelikož péče o nemocné 
kočky byla během roku natolik in-
tenzivní, že toto zařízení by v útul-
ku mělo využití.

Město Zlín jako majitel útulku také 
během podzimu zainvestovalo do 
obnovy areálu útulku a nechalo 
nám vymalovat prostory obou 
psinců a celé provozní budovy. 
Nyní jsou prostory krásně čisté 
a bílé.
Během roku 2021 se nám na zá-
kladě vládních opatření podařilo 
udělat prakticky jen jednu akci 
pro veřejnost, a to bylo Podzimní 
setkání v září. Jsme alespoň rádi, 
že jsme v minulém roce nemuseli 
nějak razantně omezovat venčení 
útulkových psů. Snažíme se více 
prezentovat na sociálních sítích 
a pokud to čas dovolí, propagovat 
náš útulek již i na Instagramu.
Sami jsme zvědaví, co nám nad-
cházející rok přinese za překvape-
ní… /red/



+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz
www.gyotr.cz

V pr ípade  uzavren í  ško l  j sme  pro  Vás
ve  výše  uvedených  te rmínech  ONLINE

Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARMA!

26/2
2022

13–18 hod.

1/2
2022

7.50–13.15 hod.

20/1
2022

9–17 hod.

17/2
2022

9–17 hod.



30

Informace

jubilanti  
od devadesáti let
Adamcová Anežka, Balejová Lud-
mila, Blecha Alois, Bravenec Emil, 
Cibulková Maria, Čachová Maria, 
Divoký Vladimír, Eliášová Marga-
retha, Ellschlögerová Věra, Fian-
tová Margita, Greplová Vlasta, 
Hegmon Stanislav, Holbová Ma-
rie, Hrnčiříková Marie, Hujíčková 
Veronika, Chrastinová Ludmila, 
Ingrová Františka, Janečková He-
lena, Janíková Bohumila, Janírek 
Vladislav, Jankovičová Mária, 
Jurigová Milada, Kadlecová Lud-
mila, Kamasová Ludmila, Karlí-
ková Božena, Kolaříková Marie, 
Kopřivová Ludmila, Koudelková 
Zdeňka, Kouřilová Jarmila, Kout-
ná Jarmila, Krajčová Jarmila, 
Lednická Františka, Luňáková 
Milada, Mareček Ladislav, Mar-
tinásek Vladimír, Matulíková 
Anděla, Mikulenková Jaroslava, 
Minaříková Františka, Mišurec 
Jaroslav, Opavská Olga, Osvald 
Jozef, Pawlusová Vlasta, Petráš 
Miloslav, Polanská Květoslava, 
Pomkla Karel, Pořádek Rudolf, 
Randýsková Zoa, Rybnikářová 
Vlasta, Skoumalová Markéta, 
Skřivánková Eliška, Slovenčíková 
Jaroslava, Strava Alois, Šerá Li-
buše, Ševčík Jaroslav, Ševčíková 
Anežka, Špalková Vilma, Šrom 
Alois, Šťastný Alois, Talpa Jind-
řich, Úšelová Marie, Vágnerová 
Božena, Večeřa František, Viktora 
Jan, Vingárková Jiřina, Vopěnková 
Marta, Vrajík Josef, Vrlová Marie, 
Zelinová Marie, Zezulová Jiřina.

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

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO 
RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809,  
www.centrum-poradenstvi.cz

Poradenské centrum – psychologické, 
sociální a právní poradenství

Intervenční centrum – pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím

Centrum náhradní rodinné péče – 
poradenství pro náhradní rodiny

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

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

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

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

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

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

kluby 
KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ, ZLÍN
tel. 732 123 048, 575 570 772
Po, út, čt – pěvecký kroužek, angličtina, 
taneční kroužek, turistika, st – klubový 
den – zpěv, hudba, tanec, přednášky, 
besedy, čt – kuželky, šipky
26. 1. 2022
PLES V KLUBU

KLUB SENIORŮ – SEKCE 
UČITELŮ
objekt Kvítková 7176
5. 1.
TŘÍKRÁLOVÉ POSEZENÍ
12., 19. a 26. 1.
CVIČENÍ, BESEDY, VÝSTAVY, VYCHÁZKY

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

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ 
ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI
Voženílkova 5563, Naděje Zlín,  
www.alzheimerzlin.cz
tel. 575 758 131, 775 889 644.

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

SENIORSKÝ OMBUDSMAN
www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973
Bezplatné poradenství v občansko-
právních problémech (bydlení, dávky, 
bezpečnost aj.) osobám starším 60 let.

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

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

svatební obřady
5. 11. 2021 – radnice
Jiří Kozůbek (Zlín), Ivana Bednaříková (Zlín)
Jiří Malý (Zlín), Šárka Lizancová (Zlín)

13. 11. 2021 – radnice
Bořek Fanc (Zlín), Natalie Ritterová (Zlín)
Lukáš Poľák (Zlín), Medina Blakčori (Zlín)

vítání dětí  
do života
5. 11. 2021
Viliam Takáč, Julie Vrajová, Natálie Vojtková, 
Damián Dovrtěl, Samuel Vrzal, Eliška Vá-
ňová, Matyáš Kozel, Oliver Varmuža, Ema 
Lapčíková, Marián Šimr, Rozálie Koňaříková, 
Nikola Novotná.

12. 11. 2021
Mikuláš Jurčík, Natálie Pavelková, Matyáš 
Koutník, Vojtěch Malota, Vojtěch Churý, Adé-
la Lefanová, Mateo Lukáš, Dominik Stříteský.

19. 11. 2021
Ema Strnadová, Adam Kubíček, Antonín 
Vrba, Jakub Javoš, Ella Němečková, Julie 
Šmeidler, Vojtěch Sochor, Michal Muroň, 
Matěj Novotný, Štěpán Naiser, Alžběta Ze-
manová, Petr Freml, Eliška Kvěchová, Ota 
Zámorský, Viktor Hanáček.

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
tel. 775 030 411, e-mail: kspodhori@
seznam.cz
po – němčina pro začátečníky a pokročilé, 
st – jóga, čt – angličtina, cvičení, ruční práce, 
němčina
6. 1. Horní Lideč
NÁVŠTĚVA DŘEVĚNÉHO MECHANICKÉHO 
BETLÉMU
Doprava busem z AN, odjezd 8:45 h. 
Přihlášky na tel. 603 234 406 nebo  
737 005 174.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
6. 1.
TŘÍKRÁLOVÉ POSEZENÍ
12. 1.
CVIČENÍ PAMĚTI
20. 1.
SPOLEČENSKÉ HRY
27. 1.
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY

19. 11. 2021 – radnice
Jakub Kotík (Zlín), Dominika Jungwirtová (Zlín)
Jiří Ševela (Zlín), Maryna Serhijivna Šeremet 
(Ukrajina)

27. 11. 2021 – radnice
Viktor Machourek (Zlín), Dalila Rubicela Cruz 
Fabian (Mexiko)

Změní se trasy linek 31 a 32

Autobus linky č. 32 z Kudlova bude mít druhou 
konečnou u Filmových ateliérů. To jsou změny 
v linkovém vedení MHD ve Zlíně, které začnou 
platit od ledna 2022.
Po několikaleté přestávce, kdy se linkové vede-
ní MHD ve Zlíně a Otrokovicích nijak neměnilo, 
k takovému kroku přistoupila Dopravní společ-
nost Zlín – Otrokovice.

Obě linky budou mít v okrajových denních ča-
sech zajištěny přestupní vazby na páteřní linky.
„Podobným způsobem letos fungoval výlukový 
provoz na linkách 31 a 32 v období rekonstruk-
ce Březnické ulice a osvědčil se. Lokality Jaro-
slavice a Mladcová mají podobnou poptávku po 
dopravě (30minutový interval ve špičce), stejně 
tak Kudlov a Filmové ateliéry (20minutový inter-

Natrvalo dojde ke změnám tras u autobusů MHD linky  
č. 31 a 32. Linka 31 z Jaroslavic bude mít druhou konečnou 
stanici na Mladcové. 

val ve špičce). Některé spoje budou přejíždět 
z Kudlova k Filmovým ateliérům přímo, čímž 
vyhovíme požadavkům cestujících, aby byla 
častěji obsluhována zastávka Kudlov-tiskárna,“ 
uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel 
Nosálek. /red/
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ZAČNI JINAK
Den otevřených dveří

3. 2. 2022

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sleduj www.utb.cz

G e Ö

Střední průmyslová škola Zlín

Nabízené obory vzdělávání

Škola s tradicí

Škola s budoucností

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče 

i veřejnost na den otevřených dveří:

Úterý 1. února od 13 do 17.00 hodin

Strojírenství

Programování CNC

CAD/CAM systémy

Elektrotechnika

Zabezpečovací systémy

PC v automatizaci a robotice

Technické lyceum

čtyři volitelná zaměření:

Stavebnictví     Strojírenství

Pozemní stavitelství

Stavebnictví

    ITElektrotechnika

třída Tomáše Bati 4187, Zlín 760 01

skola@spszl.cz

www.spszl.cz

Střední průmyslová škola Zlínfacebook



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

80 % BYTŮ PRODÁNO

předpokládané dokončení 2022

KOMERČNÍ PROSTORY

RIVERFRONT GARDENS

k prodeji dvě poslední plochy

prostory 45, 7 až 95, 1 m²

parkování

dobrá pěší dostupnost z centra

KOMERČNÍ PROSTOR
A3.K2.01
95, 1 m²

KOMERČNÍ PROSTOR
B2.K1.01
45, 7 m²

www.riverf ront.cz

6 bytových domů, 110 moderních bytů sklepy a krytá parkovací stání dispozice bytů 1+kk až 5+kk 3 N.P. s výtahem


