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Miroslav Chalánek:  
Setkávání s občany bylo 
přínosné
V kompetenci Miroslava Chalánka je 
spolupráce s pověřeným náměstkem 
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu 
a spolupráce s komisemi místních částí. 
V rozhovoru jsme se zeptali na zhodnocení 
pomalu končícího volebního období 
právě z pohledu práce v místních částech 
a sportu.

Sportovní 
oddíly vyvíjí 

úsilí, aby děti 
přesvědčily, že 
má sportování 

smysl.

Co se podařilo zrealizovat v místních čás-
tech za poslední 4 roky?
Ačkoliv byly poslední tři roky dost turbulent-
ní a z hlediska naplňování rozpočtu nijak 
jednoduché, podařilo se v místních 
částech zrealizovat hodně in-
vestic. V roce 2020 začala vý-
kupem objektu č. p. 185 pří-
prava rekonstrukce objektu 
pro potřeby občanů žijících 
v místní části na Kudlově, 
zrealizovala se nová zastávka 
MHD v Prštném, opravovaly se 
chodníky, rozšiřovala parkovací 
stání, obnovovala se dětská hřiště. 
V roce 2021 se v Loukách pracovalo na 
zklidnění dopravy, v Příluku se rekonstruovala 
křižovatka Pančava a Boněcko 1, ve Štípě se 
pak rekonstruovala přístupová komunikace 
k základní škole. V letošním roce se pracuje 
na dalších projektech, které se budou teprve 
dokončovat.

Na čem konkrétně se pracuje?
V Jaroslavicích se pracuje na odvodnění pod 
novými svodidly na ulici Anenská. Na Mlad-
cové a v Příluku budou vybudovány zcela 

nové chodníky, ve Lhotce – Chlumu 
se pak dokončí rekonstrukce 

chodníku ve směru na Chlum. 
V Malenovicích probíhá VIII. 
etapa regenerace panelové-
ho sídliště a stavební úpravy 
ul. B. Smetany. V Prštném se 
mohou místní těšit na rekon-

strukci ul. Náves. Na Majáku 
se rozšíří využití parku a proběh-

ne rekonstrukce ulice Filmová. Ve 
Velíkové se dokončí oprava komunikace 

na ulici Modřínová a úprava prostoru kolem 
multifunkčního objektu Velíková.

V období Covidu nemohla probíhat veřejná 
setkání s občany místních částí. Jak pro-
bíhají v letošním roce?

V covidovém období se veřejná setkání ne-
mohla konat, přesto rada dodržela původní 
harmonogram stanovený na celé volební 
období a všechna veřejná setkání nahradila 
letos. Jednalo se o řadu 14 setkání, která se 
uskutečnila v rozmezí 16 týdnů, tj. od března 
do června. V minulém roce byla nastavena 
nová podoba setkání, kdy samotnému setká-
ní v sále v místní části předcházela procházka 
po místní části s primátorem a případně s dal-
šími radními.

Jak hodnotíte uskutečněná setkání?
Předně bych chtěl poděkovat všem obča-
nům, kteří se jednotlivých setkání zúčastnili. 
Je pozitivní, že jim není prostředí, ve kterém 
žijí, lhostejné. Poděkování patří také všem za-
městnancům magistrátu, kteří se na přípravě 
podíleli. Bylo to opravdu náročné. Děkuji tak-
též všem zástupcům místní části, kteří po lo-
kalitě pana primátora provedli. 
 Pokračování na str. 4 
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Rozhovor – aktuálně

Miroslav Chalánek: Setkávání s občany bylo přínosné
Dokončení ze str. 3 
Setkávání bylo pro nás přínosem, zazněly 
stovky podnětů. Celkově hodnotím tato se-
tkání kladně, je dobře, že mají občané mož-
nost setkávat se se zástupci města přímo 
v místě jejich bydliště. Je lepší vidět na místě 
danou problematiku, než ji poslouchat od 
stolu.

Volební období bylo zásadně ovlivněno  
covidem, jak toto období zasáhlo sport?
Samozřejmě, v důsledku řady opatření vůči 
epidemii covid-19 byly utlumeny taktéž spor-
tovní aktivity. Bohužel poté, co se uvolni-
la opatření, už ne všechny děti se ke svým 
sportovním aktivitám vrátily. Sportovní oddíly 
však vyvíjejí maximální úsilí, pořádají různé 

akce, aby všechny děti a žáky přesvědčily, že 
sportovat má smysl, že pohyb je zdravý, že se 
při něm dá zažít úspěch a štěstí.

Jak vidíte vývoj zlínského sportu?
Statutární město Zlín mládežnický sport pod-
poruje dotacemi a rozhodně v tomto bude 
pokračovat. Snahou je hřiště a sportoviště 
v majetku města opravovat a rekonstruovat. 
Finance vkládané do sportu jsou však zá-
vislé na vývoji jeho příjmů. Nedávno se řadě 
z nich navyšovaly příjmy z důvodu růstu cen 
energií. Pracuje se na rozvoji stávajících i vy-
budování nových sportovišť. V tomto roce má 
být vybudován pumptrack pro cyklisty vedle 
cyklostezky před zábavním parkem Galaxie. 
Dále se pracuje na výměně střídaček na fot-

balovém stadionu včetně úpravy plochy ko-
lem nich, úpravě hokejbalového hřiště v Ma-
lenovicích, výměně mantinelů na hokejovém 
stadionu a dalších projektech.

Chtěl byste něco říci závěrem?
Období, které máme za sebou, bylo hodně 
turbulentní a složité. Díky práci jednotlivých 
komisí místních částí vše dobře fungovalo, za 
což jim patří mé poděkování. Jsem zároveň 
rád, že Zlíňané mají zájem o své město a jeho 
rozvoj, což šlo vidět mimo jiné na jednotlivých 
setkáních s občany. Chtěl bych poděkovat za-
stupitelům a kolegům v radě města za korekt-
ní přístup v průběhu celého volebního období 
a zaměstnancům magistrátu za jejich odvede-
nou práci. Tomáš Melzer

Město má nové webové stránky
Po osmi letech má město Zlín nové webové stránky. Kromě 
atraktivní grafiky nabízí nejnovější funkční prvky včetně 
responzivního zobrazení, které zaručuje optimalizaci načtení 
stránek z nejrůznějších zařízení (mobily, počítače, tablety).

„Naším záměrem bylo vytvořit modernější 
a uživatelsky příjemnější webové stránky 
jak pro obyvatele města Zlína, tak pro exter-
ní návštěvníky. Důraz byl kladen především 
na přehlednost a rychlost načítání jednot-
livých obsahových podstránek. Web z roku 
2014 v mnoha ohledech zestárl a uživatele, 
kteří pracují s nejmodernější technikou, již 
omezoval. Nové webové stránky jsou společ-

ně s Mobilním rozhlasem 
a s připravovaným Por-

tálem občana jeden 
z vrcholů informačního 
trojúhelníku. Cílem je 
zkvalitnění online ko-
munikace s úřadem,“ 

sdělil radní Jiří Jaroš, 
který má v gesci IT.

Zásadní změny popsal náměstek 
primátora Vojtěch Volf: „Pod-
statnou a důležitou změnou 
nových webových stránek 
oproti předchozí verzi je umís-
tění vyhledávacího pole. Po-
mocí tohoto pole máte možnost 
jednoduše, rychle a přehledně 
vyhledat požadované informace, 
které mohou být složitě zanořeny ve 
stromové struktuře internetových stránek. 
Na webových stránkách jsou rovněž použi-
ty prvky, které v dnešní době již patří k zá-
kladní výbavě moderních internetových 
stránek, jako jsou např. odkazy na sociální 
sítě, načítání obsahu ze sociálních sítí, re-
sponzivní zobrazení, zabezpečená komuni-
kace prostřednictvím SSL certifikátu atd.“

Nový web www.zlin.eu byl zrealizován za 
cenu 833 339 Kč včetně DPH v rámci do-
tovaného projektu Moderní a přívětivě ko-
munikující město Zlín. 
Po osmiměsíčních intenzivních přípravách, 

v rámci nichž byla mimo jiné provede-
na důkladná analýza návštěvnosti 

původních internetových strá-
nek a z původního webu pře-
migrováno přibližně 7800 pod-
stránek a cca 16 000 souborů, 
byl web spuštěn do provozu  

3. června 2022.
„I přes důkladnou kontrolu jed-

notlivých funkčních prvků, které 
jsou na webové stránky navázány, se 

mohou vyskytnout určité chyby a nesrov-
nalosti. Veškeré tyto anomálie evidujeme 
a postupně pracujeme na jejich odstraně-
ní. Za případné nedostatky se omlouváme 
a prosíme veřejnost o shovívavost,“ vzká-
zala za zlínskou radnici Zdeňka Bačová, 
vedoucí Odboru informatiky Magistrátu 
města Zlína.  /io/
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Aktuálně

Blíží se otevření vodního biotopu v Centrálním parku  
na Jižních Svazích
Po více než roce stavebních prací se dokončuje stavba vodního 
biotopu. Touto závěrečnou etapou se symbolicky završí budování 
Centrálního parku Jižní Svahy, jež trvalo téměř 25 let.

„Podoba této hlavní ústřední části parku se 
během let výrazně měnila. Ať už to bylo kvůli 
nově vznikajícím potřebám okolních obyvatel, 
postupnému rozšiřování parku nebo finanč-
ním možnostem města. I díky dotacím z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, jež se především 
počátkem nového tisíciletí podařilo získat, je 
12hektarový park vysoce kvalitní a je v něm 
spousta vyžití. Pro dokončení ústřední části 
byl v roce 2017 projekt upraven do podoby, 
která je nyní k vidění zatím jen přes oplocení 
staveniště. Během letních měsíců park ote-
vřeme veřejnosti,“ sdělil náměstek primáto-
ra města Zlína Bedřich Landsfeld.
Obyvatelé se budou moci těšit 
z vodního biotopu o rozloze 1000 
metrů čtverečních s 1300 kusy 
vodních a pobřežních rostlin, no-
vých pěšin ze štěrkového trávní-
ku, zpevněných ploch, vyhlídkové 
lávky přes průchod terénního valu, 
atypického mobiliáře a nově vysá-

zené zeleně, tj. stromů, vícekmenných keřů 
a trvalek.
Vodní biotop byl vytvořen modelací okolního 
terénu a stavebními úpravami. Jeho zdrojem 
vody jsou střechy okolních bytových domů, 
načež srážková voda bude přivedena samo-
statnou dešťovou kanalizací do akumulační 
nádrže. Její pomocí bude ve vodním biotopu 
udržována stálá hladina. Srážková voda bude 
využívána nejen jako zdroj pro vodní biotop, 
ale v letních měsících bude sloužit pro zálivku 
zeleně.
„Vodní hladina poskytne prostor nejen rost-

linám a živočichům, ale především 
bude vylepšovat mikroklima dané 

lokality. V neposlední řadě nabíd-
ne vyžití obyvatelům sídliště pro 
krátkodobou rekreaci nejen při 
procházkách, ale také v podobě 
odpočinku na atypických lehát-

kách, při rozjímání na lavičkách 
u vodní hladiny či pohledu z vyhlíd-

kové lávky až na Chřiby,“ uvedla zahradní ar-
chitektka Zuzana Hegmonová a dodala: „Měj-
me ale na paměti, že vodní biotop má sloužit 
především ke koupání pro žáby či jiné živoči-
chy, není určen lidem ani jejich zvířecím maz-
líčkům. Z tohoto důvodu, aby byla dosažena 
co nejčistší voda, bude nutno tento uzavřený 
ekosystém ochránit před vstupem návštěvní-
ků a zvířat do plochy vodní hladiny.“
Současně s otevřením vodního biotopu bude 
zpřístupněno nové pétanque hřiště vybudo-
vané z participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. 
Do jara 2023 bude v horní části nad biotopem 
také pro návštěvníky parku osazen nový mo-
dul WC. /io/

Realizace kavárny a bistra ve Zlínském klubu 204 
je v plném proudu
Proměna části prostor ve Zlínském klubu 204 na kavárnu a bistro 
byla zahájena v dubnu letošního roku. Očekávané otevření největší 
kavárny ve Zlínském kraji tak dostalo konkrétní obrysy.

„Rekonstrukce by měla být po stavební stránce 
hotova v srpnu. Kolaudace prostor a kompletní 
zařízení provozovny si ještě, z důvodu váznou-
cích dodávek materiálů vzhledem k situaci na 
Ukrajině, vyžádá nějaký čas. Uděláme však 
vše, aby kavárna a bistro byly co nejdříve ote-
vřeny pro veřejnost,“ uvedl náměstek primáto-
ra města Zlína Pavel Brada, v jehož kompeten-
ci je majetek a rozvojové plochy.
O tom, kdo bude novou kavárnu s bistrem 
provozovat, se rozhodlo v květnu na základě 
výběrového řízení. Při výběru budoucího provo-
zovatele hodnotili radní města, mimo jiná kri-
téria, cenovou nabídku nájemného, zkušenosti 
v oboru a navrženou koncepci kavárny.
„Od začátku jsme chtěli co možná nejvíce 
transparentní proces výběru nového provozo-
vatele. Zájem o soutěž projevilo více než 10 
zájemců. Minimální cena byla nastavena na 
70 000 CZK na měsíc, která byla v soutěži 
výrazně překonána. Nakonec jsme obdrželi 
čtyři velmi kvalitní a vyrovnané nabídky a všem 

soutěžícím moc děkuji za vysokou úroveň jejich 
soutěžních nabídek. Z nich Rada města Zlína 
na svém jednání vybrala jako nejvhodnějšího 
provozovatele Prokopa Pyszka, který provozuje 
v Uherském Hradišti úspěšný podnik Burger 
& bar Brothers a v květnu zde otevřel zcela 
nový podnik. Další aktivity plánuje či realizuje 
ve zlínské zoo a v Olomouci. V klubu 204 tak 
budou podle soutěžního konceptu nabízet ne-
jen kvalitní kávu, dezerty, domácí limonády, ale 

i saláty a jednodušší jídla,“ sdělil Pavel Brada 
a doplnil: „Věříme, že na začátku podzimu zís-
kají obyvatelé města kvalitní prostor pro občer-
stvení a strávení klidných chvil nejen u dobré 
kávy. Tato kavárna a bistro bude v rámci cen-
tra Zlína unikátní a park Komenského vhodně 
doplní a dokončí a naplňuje tak naši dlouho-
dobou vizi oživení centra města. Přínosem pro 
návštěvníky parku bude také zřízení dalších ve-
řejných toalet v objektu. Vždyť v parku se koná 
více než stovka akcí za rok a toalety v něm do-
posud velmi chyběly.“
O kavárně v objektu Zlínského klubu 204 se 
uvažovalo již v rámci „Revitalizace prostoru 
parku Komenského“, realizovaného v letech 
2013–2014. Z důvodu udržitelnosti projektu 
však její výstavba tehdy nebyla možná. Před 
samotnou realizací kavárny a bistra bylo také 
nezbytné přesunout divadelní sál do nových 
upravených prostor na Dřevnické ulici. Auto-
rem konceptu Revitalizace prostoru parku Ko-
menského, jehož součástí byl i záměr přístavby 
objektu 204 pro budoucí kavárnu, je architekt 
Pavel Mudřík. Prostory Kavárny ve Zlínském 
klubu 204 o výměře více než 360 m2 budou 
mít celkem tři části s rozdílnou atmosférou 
včetně venkovní terasy. /io/
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Aktuálně

Statutární město Zlín udělilo v roce 2022 tři Ocenění primátora. 
Mezi oceněnými je Klub společenských tanců Aleše a Dany 
Mědílkových Zlín, Velký dechový orchestr města Zlína a ředitel 
Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Na výročním koncertě Velkého dechového 
orchestru města Zlína převzali ocenění z ru-
kou primátora Jiřího Korce Dana a Aleš Mě-
dílkovi a předseda Hudebního sdružení Zlín, 
které zřizuje Velký dechový orchestr města 
Zlína, Václav Talaš.
„Bylo mi ctí udělit Ocenění primátora tradič-
ním subjektům, jako je Taneční škola A. & A.  
Mědílkovi a Velký dechový orchestr města 
Zlína. Oba se po generace svou pílí a umě-
ním vepisovaly do historie našeho města 
a patří neodmyslitelně i do jeho současného 
dění,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.
Taneční škola působí ve Zlíně od roku 1948. 
Kurzy této školy prošlo na sto tisíc mladých, 
kteří se zde kromě základů tance učili i pra-
vidlům společenského chování. Pokračova-

telé taneční školy Dana a Aleš Mědílkovi zís-
kali ocenění pro školu za mnohaletou práci 
s mládeží v oblasti společenského tance 
a sportu a za skvělou reprezentaci města 
Zlína.

U příležitosti koncertu k 100. výročí založení 
Velkého dechového orchestru města Zlína 
získala Ocenění primátora i tato kapela. 
Má obdivuhodnou stoletou historii, Velký 
dechový orchestr města Zlína byl založen 
už v roce 1921 u tehdejší firmy Baťa jako 
závodní orchestr. Ocenění primátora získal 
za významný přínos kultuře a za její šíření 
a reprezentaci v tuzemsku i v zahraničí, kde 
velmi často vystupuje.
Jedinou fyzickou osobou mezi třemi oceně-
nými byl ředitel Městské policie Zlín Milan 
Kladníček. Ocenění primátora převzal u pří-
ležitosti oslav 30. výročí znovuobnovení čin-
nosti zlínské městské policie.
„Milan Kladníček působil u Městské policie 
Zlín takřka od jejího založení v různých pra-
covních pozicích. Je příkladem obětavosti, 
preciznosti a svědomitosti při odvádění prá-
ce. V roli ředitele policie je příkladem schop-
ného lídra. Na dobrém jménu Městské poli-
cie Zlín má velký podíl,“ uzavřel Jiří Korec.
Více o oceněných na: www.medilkovi.cz, 
www.vdozlin.cz, www.mpzlin.cz. /io/

Primátor Jiří Korec předal ocenění

Děti ze stacionáře dostaly dárek. Sedmimístné auto
Rehabilitační stacionář na Nivách má k dispozici nový 
sedmimístný Volkswagen Caddy Maxi. Na nákup služebního 
vozu, který usnadní hendikepovaným dětem přepravu, vyčlenilo 
město finanční prostředky ve výši 730 tisíc korun. 

Slavnostní předání vozu do užívání se uskuteč-
nilo přímo na Den dětí 1. června 2022. V zahra-
dě Hanzelkovy vily se ho zúčastnily děti a jejich 
ošetřovatelský tým v čele s vedoucí Rehabili-
tačního stacionáře Zlín Romanou Sagnerovou.
„Moc děkujeme městu za podporu, za to, že 
na stacionář myslí. Lehčeji se nám pracuje, 
když za zády cítíme zázemí. Auto opravdu vel-

mi potřebujeme, stará Škoda Fabia kombi už 
dosluhovala. Jezdíme s dětmi na hippoterapie, 
pravidelně na plavání, výlety a za dalšími ak-
tivitami. Tyto děti mají vše v životě složité, tak 
alespoň díky jednodušší přepravě jim umož-
níme více poznávat okolní svět a zapojit je do 
společnosti. Velice si to užívají,“ sdělila Roma-
na Sagnerová.

Za město se předávacího aktu zúčastnila 
náměstkyně primátora města Zlína Kateřina 
Francová a vedoucí Odboru školství Magist-
rátu města Zlína Milan Smola.
„Rehabilitační stacionář Zlín, který slouží 
dětem z celého Zlínského kraje, je ojedinělé 
zařízení určené pro děti s postižením těles-
ným, mentálním nebo kombinovaným. Je ve-
lice důležité, abychom se dokázali o tyto děti 
postarat a usnadnit jim i jejich rodičům život. 
Tímto bych chtěla celému kolektivu stacioná-
ře vyjádřit velký obdiv a poděkovat – za to, 
jak příkladnou péči dětem věnujete. Vidíme 
to na dětech, jak jsou spokojené a šťastné, 
a rodiče si vás chválí,“ vzkázala Kateřina 
Francová.
Nově pořízené vozidlo Volkswagen Caddy 
Maxi, které nahradí Škodu Fabii Combi z roku 
2006, je oproti ní vyšší, prostornější a navíc 
s výsuvnými bočními dveřmi pro lehčí mani-
pulaci, nastupování a vystupování. Tato sed-
mimístná verze vozidla má variabilní uspořá-
dání sedadel třetí řady a možnost uvolnění 
prostoru i pro převoz případného materiálu. 
Vozidlo je o obsahu 1,5 TSI s prvky nejvyšší 
výbavy včetně bezpečnostních asistentů pro 
jízdu.
Rehabilitační stacionář Zlín je organizač-
ní složkou statutárního města Zlína. Sídlí 
v Hanzelkově vile ve zlínské čtvrti Nivy. Zná-
mý cestovatel Jiří Hanzelka věnoval tento 
dům v roce 1958 státu za účelem zřízení ma-
teřské školky. Později zde byly provozovány 
týdenní jesle. Od roku 1993 slouží vila dětem 
se zdravotními problémy. Více na: www.staci-
onar.cz. /io/
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Do středy 31. 8. 2022 může kdokoliv z řad ve-
řejnosti podat návrh na ocenění sociálního pra-
covníka či pracovníka v sociálních službách. 
Do výběru budou zařazeni kandidáti s trvalým 
bydlištěm na území statutárního města Zlína 
nebo ti, kteří působí v některé z organizací na 

jeho území. Návrhy budou shromažďovány na 
Odboru sociálních věcí MMZ na tř. T. Bati 3792 
ve 2. etáži, Dana Piškulová, tel. 577 630 801, 
e-mail: danapiskulova@zlin.eu. V návrhu je ne-
zbytně nutné uvést jméno a příjmení kandidá-
ta, kontakt na něj a stručně popsat jeho záslu-

hy. Je rovněž nutné uvést, že s předáním těchto 
údajů pro uvedený účel kandidát souhlasí. 
Z nominovaných členové Komise sociální a pro 
zdravotně postižené Rady města Zlína vyberou 
5 pracovníků, kteří budou oceněni v rámci vá-
nočního koncertu. /red/

NOMINUJTE ANDĚLA!

Zlínský BarCamp inspiroval (nejen) mladé podnikatele
Dva dny diskuzí, příběhů, inspirace i příkladů z praxe 
úspěšných podnikatelů, startupů i zavedených značek, ale 
také podnikatelských úkolů pro ty nejmladší přinesl letošní 
ročník Zlínského BarCampu věnovaného opět problematice 
podnikání. 

Otevřená konference se na Fakultě man-
agementu a ekonomiky UTB odehrála 3. 
a 4. června. Pro velký ohlas si již nyní plánu-
je další ročník Zlínského BarCampu 2023.
Zlínský BarCamp navazuje na zavedený kon-
cept otevřených konferencí, jejichž program 
je tvořen samotnými účastníky a vstup je 
zdarma. V rámci programu letošního roční-
ku si mohlo přes 200 účastníků vychutnat 
26 přednášek a 2 související workshopy. 
Atraktivním bodem sobotního dne byl také 
diskuzní panel na téma „Ekonomická krize 
jako příležitost pro vznik nových podnikatel-
ských příležitostí“.
„Podařilo se nám do Zlína přilákat řadu 
osobností spojených se světem podniká-
ní. Za všechny mohu zmínit startupového 

investora Jiřího Hlavenku, IT podnikatele 
Václava Muchnu nebo influencera a idea-
makera Jonáše Čumrika známého pod pse-
udonymem Johny Machette, zlínského pod-
nikatele a mentora Petra Eliáše, ale také 
mladé, začínající a již úspěšné podnikatele, 
jako například Václava Tomance atd.,“ sčítá 
zvučná jména řečníků docent Petr Novák 
z FaME.
Kromě zmíněných se na celkem třech pódi-
ích konference vystřídalo dalších 22 před-
nášejících, kteří účastníky provedli upřímně, 
avšak často s nadhledem a vtipem svými 
podnikatelskými začátky i největšími pády 
či chybami na svých cestách k úspěchu.
Ačkoli byla konference situována na sobotu, 
samotná akce začala již v pátek programem 

připraveným pro žáky a pedagogy celkově 
12 středních škol ze Zlínského kraje. Nej-
úspěšnějším byl nakonec tým žáků Gym-
názia a Jazykové školy Zlín. Organizátorem 
letošního ročníku Zlínského BarCampu byla 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolu-
práci s Technologickým inovačním cent-
rem za podpory partnerů, například firmy 
Baťa, ČSOB pojišťovna, ecomtrack či Eagle 
Scoots, která poskytovala účastníkům mož-
nost vyzkoušení sdílených elektrokolobě-
žek. /red/

Zlín je městem pro byznys
Jasným vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se ve 
Zlínském kraji stalo statutární město Zlín. Podnikatelské prostředí 
je kvalitní také v Holešově a Uherském Hradišti. Srovnávací výzkum 
zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 
205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části 
hlavního města Prahy.

Ve Zlíně je rozvinuté podnikatelské 
prostředí
Statutární město Zlín se může pochlubit vel-
mi vysokým počtem ekonomických subjektů 
v přepočtu na obyvatele, stejně jako vyso-
kým počtem právnických osob i živnostníků. 
Ve všech těchto kategoriích je město v TOP 
5 dokonce celorepublikově. Město zároveň 
myslí na udržitelnost, počet dobíjecích sta-
nic pro elektromobily je v rámci Zlínského 
kraje nejvyšší. Dostupnost úřadu pro pod-
nikatele je vysoká, alespoň o tom svědčí 
v rámci regionu nadprůměrný počet úřed-
ních hodin, během nichž si podnikatelé, 
ale nejen oni, mohou vyřídit vše potřebné. 

Pokud jde o ekonomické ukazatele, je třeba 
vyzdvihnout dostatečné množství peněz vy-
nakládaných na sport, kulturu a také na ve-
řejnou dopravu. V rámci kraje zaznamenává 
zlínský magistrát rovněž nadprůměrný podíl 
čerpaných dotací v poměru k celkovým pří-
jmům města.
„Velmi nás to těší, bereme to jako záva-
zek. Zlín byl vždy podnikatelským městem, 
chceme na to navazovat. Aktuálně máme 
rozpracováno mnoho zajímavých projektů. 
V brzké době budeme otevírat nové tržiš-
tě Pod Kaštany, připravujeme velkorysou 
rekonstrukci náměstí Míru. Velkým rozvo-
jovým projektem je rekonstrukce Velkého 
kina, které nezůstane pouhým kinem jako 
při jeho otevření v roce 1932, ale mělo by 
být multifunkčním prostorem. Dalším pro-
jektem je příprava nové čtvrti Březnická, 
kde by mělo vzniknout deset objektů, včet-
ně vysokoškolských kolejí, kancelářských 
prostor, bytů a zajímavého veřejného pro-
storu,“ říká náměstek primátora Zlína Pavel 
Brada.  /red/
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Informace

DIVOKÁ PRASATA VE MĚSTĚ? MĚSTSKÁ RADA PRODLOUŽILA MOTIVAČNÍ ZÁSTŘELNÉ  
PRO MYSLIVCE

ZNEČIŠTĚNÝ BIOODPAD

Občané mají zájem o třídění bioodpadu, svědčí 
o tom vzrůstající množství sváženého odpadu 
i požadavky na přistavování tzv. veřejných ná-
dob na bioodpad. Celkem je vydáno k rodin-
ným domům přes 7 600 hnědých nádob a na 
území města je k dispozici přes 250 veřejných 
stanovišť na rostlinný odpad z kuchyní (zbytky 

zeleniny a ovoce, čajový a kávový odpad), kvě-
tiny, zeminu z květináčů, drobné větve a trávu.
V nádobách je ale velké množství jiného odpa-
du nebo nežádoucích příměsí. Naším zájmem 
je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného 
původu, který je možné bezproblémově zpra-
covat na kompostárně na kvalitní kompost. 
Pokud je odpad znečištěn elektroodpadem, 
směsným odpadem nebo plastovým nádobím, 
tak je následně kontaminován celý svoz a ten-
to materiál musí být přebírán a z velké části 
odvezen na skládku. Když se příměsi dostanou 
až do kompostárenských strojů, tak dochází 
k namotávání nebo poškození překopávacích 
a drtících mechanizmů.
Bioodpad do hnědých nádob vkládejte volně 
ložený, bez igelitových nebo papírových sáč-
ků, spojovacích drátů a stuh. Nevkládejte ani 
žádné rozložitelné a kompostovatelné plastové 
nádobí – nerozloží se dostatečně rychle a kon-
taminují tak kompost.
Kompost si mohou odebrat všichni obyvatelé 
města Zlína (dle disponibilních zásob) v areálu 
skládky Suchý důl. /red/

LETNÍ ODSTÁVKA  
TEPLÉ VODY

Během letní technologické odstávky bude ve 
Zlíně přerušena dodávka tepla a teplé vody od 
neděle 17. 7. 2022 od 16:00 hod. do neděle 
24. 7. 2022 do 18:00 hod. Přerušení dodávek 
tepla se letos dotkne odběratelů tepla a teplé 
vody pouze v lokalitě sídliště Jižní Svahy, ať už 
jde o zákazníky dodavatele Teplárna Zlín, nebo 
městské společnosti Teplo Zlín a.s. Pro zbytek 
města není naplánované plošné omezení 
dodávek tepla. Během sedmidenní odstávky 
budou provedeny plánované práce na údržbě 
a opravě zařízení pro rozvod tepelné energie. 
„Přerušení dodávek energií je nezbytné k pro-
vedení revizních, údržbových a opravných pra-
cí našeho rozvodného tepelného zařízení. Ne-
chceme nikomu z našich zákazníků odstávkou 
znepříjemňovat léto. Je ale nutná, abychom 
zaručili vysokou spolehlivost dodávek tepla 
z centrálního zdroje a byli dobře připraveni na 
zimu,“ uvedl Václav Matys, generální ředitel 
Teplárny Zlín. Informace naleznete na webo-
vých stránkách https://www.7energy.com/cz/
cinnosti/#teplarna-ve-zline. /red/

Už několik let podporuje město Zlín lov 
přemnožené černé zvěře, či přesněji ře-
čeno divokých prasat. Vzhledem k poloze 
města uprostřed lesů není pohyb divokých 
prasat ve městě, zvláště v lokalitách jako 
Vršava, Mladcová, Paseky či Kudlov, nic 
mimořádného. Aby prasata neztratila při-
rozenou plachost a nedošlo k nekontrolo-
vanému množení, platí město Zlín mysliv-

cům motivační zástřelné. „Tento problém 
nechceme podcenit. Motivační zástřelné 
vyplácíme již několik let. Před dvěma lety 
jsme tak částku navýšili na pět tisíc korun 
za odlovený kus. Nyní rada města rozhod-
la o prodloužení této praxe do roku 2024,“ 
vysvětlil Bedřich Landsfeld, náměstek pri-
mátora pro oblast životního prostředí i eko-
nomiky.

Mimo to platí ve Zlíně také povolení lovu 
černé zvěře na nehonebních pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města. Aktuálně 
povolené lokality jsou na Vršavě za Kau-
flandem a za Zikmundovou vilou. V roce 
2021 bylo v honitbách ORP Zlín uloveno 
téměř 1 358 divokých prasat, což je his-
toricky nejvyšší údaj. V roce 2019 to bylo 
necelých 900 kusů. /fab/

Po celý červenec a srpen budou v platnosti tzv. 
prázdninové jízdní řády, kterými je provoz MHD 
v pracovních dnech mírně omezen.
Do městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otro-
kovicích vstoupí k 1. červenci roku 2022 něko-
lik zásadních změn, které by měly celý systém 
výrazně zpřehlednit. Jde o zavedení určité pra-
videlnosti ve vedení linek, aniž by se trasy jed-
notlivých spojů musely označovat rozlišovacími 
písmeny. Týká se to především dojezdů spojů na 
obratiště Sportovní hala a Antonínova.
„Od července budou jezdit na obratiště Spor-
tovní hala všechny spoje linky č. 1, linky č. 12 
a linky č. 90. Na točně Antonínova budou na-
proti tomu končit všechny spoje linek 7, 13, 14, 

35 a 36. Trolejbusy linky 11 se budou otáčet 
na zastávce Prštné-náves. Ve směru z Příluk do 
centra města budou mít cestující k dispozici nej-
častěji trolejbusy linky č. 1,“ vyjmenoval některé 
ze změn vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař.
„Jízdní řády na zastávkách postupně doplňuje-
me o QR kódy, prostřednictvím kterých si budou 
moci uživatelé chytrých telefonů s připojením 
k internetu zobrazit online polohu vozidel i od-
jezdy nejbližších spojů z každé zastávky včetně 
případných zpoždění,“ doplnil Jan Tesař. Během 
července a srpna bude jezdit MHD s letním 
omezením, tedy s odjezdy podle druhého sloup-
ce zastávkových jízdních řádů. Tento sloupec 
bude nově nadepsán „Školní prázdniny“. Sníže-

Co přinesou nové jízdní řády MHD?
Podle pozměněných jízdních řádů budou jezdit od 1. července 
trolejbusy a autobusy MHD. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice 
mění k tomuto datu jízdní řády každoročně.

ná přepravní kapacita odpovídá skutečnosti, že 
o prázdninách nedojíždějí děti do škol a že také 
řada pracujících lidí čerpá dovolenou, takže po-
ptávka po MHD je nižší. Nové jízdní řády včetně 
nového plánku sítě MHD budou zveřejněny kon-
cem června na zastávkách, budou k dispozici 
na internetových stránkách www.dszo.cz a bu-
dou zapracovány do všech celostátních online 
informačních systémů.  /red/
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Energetická krize a omezené dodávky plynu zlínské 
domácnosti neohrozí
Bezmála sedmnáct tisíc zlínských domácností využívá dodávek 
tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem (CZT). 
Vyjma domácností zajišťuje CZT ve Zlíně 
dodávky tepla také pro veřejné budovy jako 
školy, nemocnici, městské lázně a podobně. 
Odběratelé tepla ze Zlína nemusí mít obavu 
z nedostatku plynu, který by mohl Českou 
republiku postihnout. Teplo v jejich domo-
vech je z domácích zdrojů. Ve Zlíně vyrábí 
teplo Teplárna Zlín, která ho distribuuje ke 
konečným odběratelům také prostřednic-
tvím městské společnosti Teplo Zlín a.s. 
Tato tepelná energie, sloužící k vytápění 
i ohřevu teplé vody, vzniká spalováním do-
mácího uhlí z lomů ze severu Čech a bio-
masy v účinných zařízeních kombinovaně 
vyrábějících i elektrickou energii. Případný 
nedostatek plynu v době energetické krize 
proto dodávky tepla ke zlínským odběra-
telům nijak neohrozí. Cena energie v sou-
vislosti s plánovaným odchodem Evropské 
unie od jaderných a uhelných zdrojů a růs-
tem cen emisních povolenek neustále stou-
pá, centrální zásobování teplem však trvale 
zůstává nejlevnější variantou.
V době turbulentních změn na energetic-
kém trhu, kdy je Evropská unie závislá na 
dodávkách plynu z Ruska a sama nebude 
schopna tuto situaci v dohledné době řešit, 
je takové spojení s výrobcem využívajícím 
výhradně tuzemské energetické zdroje pro 
odběratele výhrou. Vzhledem ke stabilitě 
a dostupnosti domácího uhlí a biomasy je 
cenově nejvýhodnější. Pro odběratele je tak 
v současné době důležité nepodlehnout 
mylným představám o levnějším domov-
ním zdroji. Vybudovat si vlastní domovní či 
blokovou plynovou kotelnu nebo si pořídit 

tepelné čerpadlo je nákladná investice, kte-
rou to ovšem nekončí. Na rozdíl od napojení 
do systému centrálního zásobování je v ta-
kovém případě nutné mít připravené další 
peníze na provoz takového zdroje, napří-
klad na údržbu a revize a zároveň vytvářet 
rezervy na obnovu celého zařízení po jeho 
dožití. Z tohoto pohledu a při současných 
cenách elektrické energie a plynu je cena 
tepla a teplé vody z centrálního zásobování 
ve Zlíně téměř poloviční. Kromě ceny je dal-
ší velkou výhodou centrálního vytápění jeho 
bezpečnost, uživatelský komfort, snadná 
ovladatelnost, spolehlivost a velmi důležitý 
aspekt ekologická šetrnost. Většina tepla 
v soustavách zásobování teplem se vyrábí 
ve výrobnách tepla kombinovaným způso-
bem společně s elektřinou, tím se šetří pa-
livo a zlepšuje ovzduší, využívány jsou také 
obnovitelné zdroje energie.
V rámci celé České republiky je z centralizo-
vaných zdrojů tepla, tedy tepláren, elektrá-
ren a průmyslových energetik s dodávkou 

tepla, blokových a domovních kotelen zá-
sobováno zhruba 1,7 milionu domácností. 
Ve statutárních městech je průměrný podíl 
dálkového vytápění u domácností 65 %. 
Dálkové vytápění je vhodné při velké hus-
totě bydlení, například na sídlištích a v byto-
vých domech. S výstavbou nových bytových 
domů, kde developeři oceňují přínosy dálko-
vého vytápění, počet připojených odběrate-
lů pomalu roste. 

Teplo z Tepla Zlín je pro zlínské domácnosti 
jistotou
Výhradně z domácích surovin, kterými jsou 
severočeské uhlí a biomasa, je vyráběno tep-
lo do systému centrálního zásobování tep-
lem ve Zlíně. V současné turbulentní době, 
poznamenané také válečným konfliktem na 
Ukrajině, je tak obrovskou jistotou z hlediska 
zajištění spolehlivých dodávek i předvídatel-
nosti nákladů domácností i firem.
„Nehrozí žádné cenové šoky, jakých jsme 
v poslední době svědky u zemního plynu 
a elektrické energie. Nebojíme se říci, že 
centrální zásobování teplem ve Zlíně je pro 
jeho obyvatele i podnikatele skutečnou vý-
hrou v podobě stabilního a spolehlivého 
zdroje jedné ze životně důležitých služeb,“ 
uvedl ředitel Tepla Zlín Pavel Mačák. 
Aktuálně Teplo Zlín ve spolupráci s reno-
movanou odbornou firmou připravuje také 
rozšíření svých podnikatelských aktivit 
o servisní služby  související s výstavbou, 
ale i provozem malých fotovoltaických elek-
tráren a jednotných odběrných míst elektric-
ké energie  na bytových domech. Tyto služby 
začne ještě v letošním roce nabízet všem 
stávajícím odběratelům tepla, ale i dalším 
zájemcům ve Zlíně a okolí. /red/
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Doprava

Pokračuje odstraňování vraků aut z ulic

Město se rozhodlo zvýšit bezpečnost dopravy  
na ul. Fryštácká novým kruhovým objezdem

Novelizace zákona o pozemních komunikacích dala městům 
zelenou v odtahu vozidel, která zbytečně zabírají parkovací místa 
v obytných lokalitách. 

Plánovanou stavební úpravou, která bezesporu zlepší 
bezpečnost a plynulost dopravy na severovýchodním 
okraji města Zlína, bude úprava křižovatky  
ul. Fryštácká a Okružní, přesněji kruhový objezd 
u benzínové pumpy na Vršavě. 

Cílem opatření je umožnit bezpečné připojení 
Jižních Svahů na ul. Fryštácká, usnadnit levé 
odbočení z Jižních Svahů na Fryšták při vyso-
kých intenzitách v době dopravní špičky, při-
nést zklidnění na tuto velmi vytíženou tepnu, 
po které v průměru projede přes 2 300 vozidel 
za hodinu (výsledek týdenního měření z roku 
2022). Investiční akce, jejíž celkové náklady 
včetně nového povrchu vychází dle rozpočtu 
k projektové dokumentaci na cca 3,5 milionu 
Kč, bude zahájena v srpnu letošního roku.

Pro město Zlín je otázka bezpečnosti 
prioritní, takže si tuto investiční akci 
vzalo za svou po dohodě se Zlínským kra-
jem. Ten zde chystá dálniční přivaděč k dálnici 
D49, končící u Fryštáku, který má navazovat na 
obchvat lokality Zálešná. Dálnice D49 by měla 
být dokončena v 2024. Také z tohoto důvodu 
bude stavba kruhové křižovatky ze strany měs-
ta Zlína dočasnou stavbou, dokud se nepodaří 
Zlínskému kraji získat povolení k dálničnímu 
přivaděči.

„Myslím, že na podobnou stavbu se zde dlouho 
čekalo. Chceme tímto krokem zlepšit bezpeč-
nost dopravy v tomto místě a zároveň připravit 
zlepšení dopravních toků po dokončení dálnice 
D49 u Fryštáku,“ řekl radní pro dopravu Michal 
Čížek.
Kruhová křižovatka je navržena jako jednopru-
hová se zachováním všech bypassů. Středový 
ostrůvek je tvořen betonovými citybloky. Usměr-
ňování dopravy bude řešeno pomocí svislého 
a vodorovného dopravního značení, krátkých 
příčných prahů a zpomalovacích polštářů. 
Všechna tato opatření budou vyžadovat odfrézo-
vání cca 5 cm stávající asfaltové vrstvy, položení 
nového povrchu v celé šířce a realizaci vodorov-
ného dopravního značení (dále „VDZ“), které 
bude probíhat dvoufázově. V první fázi bude na 
obrusnou vrstvu vozovky proveden kompletní 
rozsah VDZ barvou a po stabilizaci vlastností 
povrchu vozovky nebo po uplynutí zimního ob-
dobí bude provedena druhá fáze z plastu. Pro 

stavbu kruhového objezdu město Zlín již 
získalo veškerá povolení a nyní je vy-

psáno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Zhotovitel bude mít neleh-
ký úkol, a to že stavba musí být 
dokončena během měsíce srpna,  
do 14 dní od převzetí staveniště, 

nejpozději však do zahájení Barum 
Czech Rally Zlín. Tyto podmínky byly 

v rámci povolení stanoveny Policií ČR 
z důvodu menšího prázdninového provozu. 
Pokud se městu nepodaří za stanovených 
podmínek Policie ČR najít vhodného zhoto-
vitele, přesune se investiční akce do roku 
2023. Během uvedených 14 dní v měsíci sr-
pnu, po které budou probíhat stavební práce, 
musí řidiči v tomto úseku počítat s doprav-
ním omezením. /cek/

Město Zlín již několik let ze svých pozemků 
odstraňuje vraky, ovšem nově má možnost od-
tahovat i vozidla s dlouhodobě propadlou STK. 
Jelikož je definice vraku dle výše zmíněného 
zákona velmi přísná, většinou tvoří problém vo-
zidla právě s dlouhodobě propadlou STK.
„Jsem rád, že se nám podařilo začít očist-
nou kúru a tato vozidla mizí z ulic města Zlí-
na. Odtah vozidla blokujícího parkovací místo 
může umožnit zaparkovat tomu, kdo své auto 
opravdu plně využívá. Zahájenými odtahy tedy 
město Zlín naplňuje svůj cíl zvyšovat kapacitu 
parkování v obytných lokalitách,“ uvedl radní 

pro dopravu Michal Čížek. Pro tyto účely –
umístění odtažených vozidel, muselo město 
Zlín vyhradit hlídanou plochu, kde musí od-
tažené vozidlo setrvat 3 měsíce, po které má 
provozovatel možnost jej vyzvednout. V tento 
moment jsou provozovateli již účtovány nákla-
dy ve výši 3 000 Kč za odtah a 60 Kč denně 
za uskladnění vozidla. V případě, že se o auto 
během této lhůty nikdo nepřihlásí, může měs-
to podat návrh na veřejnou dražbu vozidla. 
Procesy vedoucí k dražbě vozidel s „propad-
lou STK“ byly započaty v měsíci červnu. Z evi-
dovaných vozidel s propadlou STK o více než  

6 měsíců, které má město v záznamech, si 
větší část jejich provozovatelé vyřešili vlastní-
mi silami na základě výzvy obdržené od měs-
ta. V současnosti již bylo odtaženo 26 vozidel 
ze strany města Zlína, u kterých provozovatelé 
nereagovali na výzvu. /cek/
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Doprava

Rekonstrukce prostoru Prštné–Náves

Pozor na dopravní omezení v ul. Cecilka

Investiční akcí, na které se začne pracovat v prvním prázdninovém 
měsíci, je Zlín, Prštné – úprava Návsi. 

V rámci jedné z největších investičních akcí letošního roku „Silniční 
napojení průmyslové zóny Zlín-východ“ proběhne od července do 
poloviny října omezení na hlavním tahu průmyslovou zónou na 
Příluku, a to na ul. Cecilka. 

Bude se jednat o kompletní stavební úpravu 
stávajících zpevněných ploch – kompletní rekon-
strukce místní komunikace, stavební úpravy par-
kovacích ploch, úprava povrchu samostatných 
sjezdů připojených k rodinným domům, nová 
konstrukce chodníků na ul. Náves a výstavba 
propojovacích chodníků ve vnitrobloku, výstavba 
plochy pro kontejnery na domácí odpad. Nově 
navrženými stavebními úpravami bude zajištěno 
bezpečné užívání prostranství s preferencí na 
zklidnění dopravy, zajištění dostatečného počtu 
parkovacích stání a k jednoznačnému vymezení 
parkovacích stání, zajištění bezprašných povrchů 
a možnost vytvoření klidového zázemí pro občany 
řešené lokality a tím zvýšení standardu veřejného 
prostranství. Začátek je plánován v průběhu mě-
síce července a dokončení v prosinci letošního 
roku. /cek/

Důvodem je výstavba okružní křižovatky u míst-
ního fotbalového hřiště. Stavební úpravy budou 
rozděleny do tří etap, kdy první dvě budou pro-
bíhat v termínech od 1. 7. do 10. 8. 2022 a od 
11. 8. do 10. 9. 2022 a jejich součástí bude 
odstranění stávající konstrukce vozovky a zpev-
něných ploch, odkopy, realizace odvodnění, no-
vých konstrukcí vozovky a chodníků, realizace 
obrub, dlažeb a povrchu okružní křižovatky. Třetí 
etapa bude probíhat od 11. 9. do 11. 10. 2022 
a bude zahrnovat dokončovací práce v podobě 
realizace nových konstrukcí vozovky a chodní-
ků, obrub, dlažeb, dokončení povrchu okružní 
křižovatky včetně vodorovného i svislého do-
pravního značení. V každé etapě bude uzavřen 
vždy jeden jízdní pruh, případně část ul. Cecilka, 
kdy bude doprava řízena semafory. Více infor-
mací na http://mapa-uzavirek.zlin.eu. /cek/

inzerce
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Informace

I senioři umí žít naplno

Lidé ze seniorských klubů poměřili síly

Již 12. ročník úspěšné akce 
„I senioři umí žít naplno“ proběhl 
v úterý 14. 6. 2022. 

Sportovní hry seniorů Zlínského kraje mají za sebou úspěšný pátý 
ročník. Uskutečnily se v červnu ve venkovním sportovním areálu 
Základní školy Kvítková, kam se letos vypravilo soutěžit na 70 
seniorů z deseti seniorských klubů v kraji. 

Po dvou letech covidového omezení dostali 
opět možnost vystoupit se svým programem 
zpěváci ze smíšeného pěveckého sboru 
Zlínského klubu seniorů Kvítková a členové 
mužského pěveckého sboru Mužáci Zlín. 
Všechny přítomné přivítal náměstek primáto-
ra Vojtěch Volf, předsedkyně Komise sociální 

Na stejném počtu stanovišť poměřily druž-
stva své síly například v petanku a hodu šip-
kami na terč, ruských kuželkách či střelbě 
na malou branku. Letos organizátoři přiřadi-
li i nové disciplíny, jako je frisbee (hod léta-
jícím talířem) a lukostřelba. O ně teď kluby 
nově rozšíří i své sportovní programy během 
roku.
Vítězem sportovních her se stal soutěžní 
tým Klubu seniorů Ratiboř. Ten bude také 
reprezentovat Zlínský kraj na celostátních 

a pro zdravotně postižené RMZ Michaela Bla-
hová a vedoucí Odboru sociálních věcí Radana 
Dundálková. V rámci akce byla předána cena 
Zlínský anděl, kterou obdržely dvě pracovnice 
v sociálních službách – paní Barbora Chudár-
ková a paní Yvona Piňosová. Celý program mo-
derovala Markéta Janíková z Českého rozhlasu 
Zlín. Na závěr vystoupil Václav Neckář s kape-
lou Bacily. Po hodinovém koncertu proběhla 
autogramiáda, která nebrala konce a ukázala, 
že pan Neckář má ve Zlíně mnoho fanoušků 
a obdivovatelek. /fab/

sportovních hrách seniorů v červenci v Mos-
tě. Medaile a pamětní listy předala účastní-
kům náměstkyně primátora města Zlína Ka-
teřina Francová. Oceněni byli také nejstarší 
aktivní účastníci her – 88letá žena a 76letý 
muž.
„Rád bych poděkoval všem soutěžícím za 
účast a popřál jim hodně zdraví. Poděko-
vání zaslouží i tradiční spoluorganizátor 
her Střední zdravotnická škola ve Zlíně. 
K úspěšnému průběhu her i tentokrát při-
spělo její vedení, učitelé i žákyně, které 
zajišťovaly průběh soutěží včetně rozhod-
čích,“ vzkázal předseda Krajské rady seni-
orů Zlínského kraje Libor Pilka, která hry 
za finanční podpory Magistrátu města Zlína 
a Zlínského kraje organizovala. /io/

Uzávěrka přihlášek je 8. 7. 2022. Obyvatelé Zlí-
na, kteří by se soutěže rádi zúčastnili, si mohou 
vybrat z následujících kategorií:
  1a kategorie – předzahrádky bytových domů,
  1b kategorie – předzahrádky rodinných 

domů,
  2 kategorie – květinová výzdoba oken a bal-

konů obytných domů,
  3 kategorie – úprava okolí baťovských dom-

ků.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 
15. září 2022 na zlínské radnici a stejně jako 
v posledních ročnících dárek obdrží všichni sou-
těžící. Vyplněný kupon přijímá Odbor městské 
zeleně Magistrátu města Zlína na adrese Zará-
mí 4077, 760 01 Zlín. Přihlášku lze zaslat i na 
e-mailovou adresu kristynakralova@zlin.eu, při-
hlásit se lze i prostřednictvím webu www.zlin.eu, 
eventuálně telefonicky na tel. 577 630 363. /io/

Začíná hlavní část soutěže Rozkvetlé město 2022 
Soutěž o nejkrásnější zahradu či 
balkonovou výsadbu Rozkvetlé 
město 2022 vstupuje do své 
letní části. 

✃
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Aktuálně

Italská delegace se setkala se zástupci magistrátu

Do Zlína přijeli zástupci z Taiwanu

Italskou delegaci v čele s velvyslancem Itálie J. E. Maurem Marsilim 
a předsedou Italsko-české obchodní a průmyslové komory 
(CAMIC) Danilem Manghim přijali na zlínské radnici primátor Jiří 
Korec společně se zástupci Magistrátu města Zlína.

Navázání partnerství mezi Zlínem a taiwanskými městy, 
spolupráce taiwanských vědců s Univerzitou Tomáše Bati 
a možnosti taiwanských investic ve Zlínském kraji. To jsou témata, 
která se probírala v rámci dvoudenní návštěvy taiwanské delegace 
se zástupci kraje, města i univerzity.

„Delegaci jsme představili Zlín a jeho jedi-
nečné vlastnosti, kterými jsou podnikavost, 
invenčnost a taky že je to jedinečné místo 
pro život. Jednání jsme vedli o možnostech 
spolupráce mezi naším městem a italskými 
městy. Nadřekli jsme i možnost propagace 
Zlína v Itálii,“ popsal primátor Jiří Korec.
Hlavním organizátorem návštěvy byla Ital-
sko-česká smíšená obchodní a průmyslová 
komora (CAMIC) společně s kanceláří euro-
poslankyně M. Dlabajové. CAMIC patří mezi 

Delegace v čele s vedoucím tchajpejské hospo-
dářské a kulturní kanceláře, jejíž součástí byl se-
nátor Tomáš Goláň, zavítala na zlínskou radnici, 
kde ji přijal primátor Zlína Jiří Korec společně 
se zástupci Magistrátu města Zlína. Jednalo se 
především o možném navázání partnerství mezi 
některým z taiwanských měst a Zlínem.
„Partnerství by mělo být založené především na 
výměnných pobytech studentů, s důrazem na 
kulturu a sport. S taiwanskou delegací jsme si 
vyměnili také zkušenosti ohledně památkové 
péče, městské zeleně a jejich možném rozvoji,“ 
popsal jednání primátor Jiří Korec.

nejdůležitější zahraniční obchodní komory 
v České republice. Hlavním účelem cesty do 
Zlína je seznámení se s baťovskou tradicí, 
prohloubení stávajících vztahů a navázání 
nových strategických partnerství.
Cestu italské delegace do Zlína iniciovala 
česká europoslankyně Martina Dlabajová: 
„V Česku máme spoustu šikovných firem 
s obrovským potenciálem. Nedivím se, že se 
o spolupráci s nimi zajímají další evropské 
země. Bylo mi proto ctí dovézt do mého rod-

Jednalo se také o možné spolupráci FAI UTB  
s taiwanskými firmami a univerzitami tak, aby 
práce na této fakultě měly více vědeckých zadá-
ní a cílů, které by bylo možno později uvést i do 
praxe v jednotlivých firmách.
„Představili jsme i vše, co může nabídnout náš 
kraj, místní firmy nebo jaký potenciál skýtá hole-
šovská zóna. V této věci byli zástupci Zlínského 
kraje taiwanskou stranou požádáni, aby připra-
vili specifikaci investic, jež jsou pro obsazení 
průmyslové zóny prioritní. Čas mezi jednání-
mi jsme pak strávili toulkami po dominantách 
města Zlína a poznáváním jeho historie. Celou 
delegaci zcela fascinovala zlínská architektura 
a všude přítomný fenomén zvaný Baťa,“ sdělil 
senátor Tomáš Goláň. Při závěrečné debatě se 
zástupci delegace shodli, že taiwanská strana 
připraví seznam všech úkolů, aby se mohl určit 
čas jejich splnění a odpovědné osoby. Tou bude 
samotný senátor Tomáš Goláň. /red/

Radnici navštívili studenti a učitelé z Réunionu
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť hostilo studenty a pedagogy 
partnerské školy College Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre 
z Réunionu. 
Bohatý desetidenní program, který pro ně 
škola připravila, zahrnoval i návštěvu zlínské 
radnice. Tady se zahraniční návštěvě dostalo 
přijetí představiteli města v čele s primátorem 
města Zlína Jiřím Korcem. Po vzájemném pře-
dání dárků čekala návštěvu z francouzského 
ostrova projekce dvou krátkých filmů o Zlíně 
a drobné pohoštění. Závěrem setkání se fran-
couzští studenti a pedagogové spolu se zá-
stupci města a gymnázia vyfotili na balkonu 
radniční budovy.

„Moc děkujeme za skvěle zorganizované a pří-
jemné přijetí na radnici. Studenti i učitelé z réu-
nionské partnerské školy College Emilien Adam 
de Villiers, Saint–Pierre byli nadšeni,“ vzká-
zala za projektový tým koordinátorka projektu  
Iva Adámková z gymnázia na Lesní čtvrti.
Studenti Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť a školy Co-
llege Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre z Réu-
nionu pracovali na projektu s názvem Richesses 
de la diversité/Richness of Diversity/ Bohatství 
rozmanitosti. Cílem projektu bylo rozvinutí spo-

lupráce mezi českým Gymnáziem Zlín – Lesní 
čtvrť, Zlín a francouzskou Collège Emilien Adam 
de Villiers, Saint-Pierre Réunion, prostřednictvím 
práce na tématech ochrany životního prostředí, 
trvale udržitelného rozvoje a specifik a rozdílnos-
tí přírodních druhů participujících zemí a měst. 
Aktivity v rámci projektu byly dokonce nominová-
ny na cenu Gratias Tibi vyhlašovanou organizací 
Člověk v tísni. Součástí získaného grantu byly 
i desetidenní výměnné pobyty žáků na partner-
ských školách financované ze zdrojů EU. Zlínští 
gymnazisté se na ostrov vypravili v loňském roce. 
V době pandemie se tak zřejmě jednalo o jediný 
výměnný pobyt v tak vzdálené destinaci, který se 
z České republiky zrealizoval.  /io/

ného Zlína delegaci z Italsko-české obchod-
ní a průmyslové komory, aby se potkala se 
zástupci českých firem sdružených v Kraj-
ské hospodářské komoře Zlínského kraje. 
Těším se, co z toho vznikne.“ /red/
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Probíhá pátý ročník projektu Tvoříme Zlín
V průběhu dubna a května mohli obyvatelé města Zlína 
v rámci dalšího ročníku projektu „Tvoříme Zlín“ zasílat návrhy 
na úpravu veřejných prostor města.

V rámci projektu participativního rozpočtu za-
slali Zlíňané celkem 31 návrhů. Na realizaci 
jednotlivých návrhů je připraveno celkem pět 
milionů korun.
„Nyní budou zaměstnanci statutárního města 
Zlína prověřovat, nakolik jsou jednotlivé 
návrhy realizovatelné. Na podzim 
jednotlivé návrhy představíme ve-
řejnosti a zveřejníme informace 
o možnosti hlasování. Samotné 
hlasování bude pravděpodobně 
zahájeno v listopadu,“ připomněla 
další postup radní Jana Bazelová.
Zlíňané mohli navrhovat dva druhy 
projektů, a to tzv. malý projekt (do 0,5 
milionu korun) a velký projekt (až 1,5 milionu 
korun). Realizováno bude právě tolik projektů, 
kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu pět 

milionů korun. O vítězných návrzích rozhod-
nou lidé v hlasování prostřednictvím internetu 
a mobilního telefonu. Zapojit se však mohou 
i Zlíňané bez přístupu na síť, a to odevzdáním 
hlasu v městském informačním a turistickém 

středisku na radnici nebo v kancelářích 
místních částí.

Podrobná pravidla a další informa-
ce jsou k nalezení na webu tvori-
mezlin.cz nebo facebookovém 
profilu projektu. S dotazy se lze 
obracet také přímo na e-mail ko-

ordinátorky projektu tvorimezlin@
zlin.eu.

Níže si můžete prohlédnout již hotové 
či částečně hotové realizace malých a vel-
kých projektů z minulých ročníků Tvoříme 
Zlín. /fab/

Pítko u cyklostezky – Lidmilova louka 
zrealizováno

Čítárna v ulicích Zlína – Univerzitní park – 
zrealizováno

Úpravy prostranství mezi základními školami 
Komenského ve Zlíně – zrealizováno

„Malované hřiště“ – Bartošova čtvrť – ulice 
Zborovská, hřiště č. 38 – zrealizováno

Komunitní zahrada Jižní Svahy –  
zrealizováno

Vybudování zpevněné stezky v lokalitě 
Kocanda – točna směr bývalá Koliba – 
zrealizováno

Park u Kudlovské přehrady – zrealizováno

Workoutové hřiště Bartošova čtvrť –  
zrealizováno

Tři šťouchy pro uklizené náměstí Míru – 
z důvodu rekonstrukce tržiště Pod Kaštany 
přemístěno k zastávce U Zámku –  
zrealizováno

MALÉ  PROJEKTY – STAV
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Nekulturní okolí kulturního stánku – prostor 
u Malé scény – instalována nová zastávka 
MHD, zpracována projektová dokumentace, 
začátek realizace plánován na podzim roku 
2022

Odstranění dalšího torza na Jižních Svazích 
– zastávka Česká – nyní probíhají nejnutnější 
opravy, následně bude provedeno pomocí 
streetartové malby pokrytí ostatních ploch 
zastávky

Relax zóna u divadla – začátek realizace 
červenec roku 2022

VELKÉ PROJEKTY – STAV

DOTACE Z FILMOVÉHO 
FONDU

Město Zlín vyhlašuje výběrové řízení na 
poskytnutí dotací z Filmového fondu sta-
tutárního města Zlína na vytvoření první 
verze scénáře pro následující druhy audio-
vizuálních děl:
a) celovečerní hrané audiovizuální dílo,
b)  celovečerní animované audiovizuální 

dílo,
c) dokumentární audiovizuální dílo,
d) animovaná epizoda seriálu, pilot,
e) hraná epizoda seriálu, pilot.

Informace jsou zveřejněny na úřední des-
ce a webových stránkách města, resp. Od-
boru kultury a památkové péče. Lhůta pro 
podání žádostí je od 12. 6. do 12. 7. 2022. 
Bližší informace poskytuje Odbor kultu-
ry a památkové péče, Zarámí 4421, Zlín,  
tel. 577 630 325, barborakvasnickova@
zlin.eu. /red/

20. 5. 2022 se konalo v Praze ústřední kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.  
1. cenu si odvezl jedenáctiletý hráč na zobcové 
flétny, Vojtěch Pálka. „Vojta je šikovný muzikant, 
který absolvoval již několik soutěží. 1. místa 
získal v ústředních kolech v roce 2018, s ko-
morním souborem 2019 a loni na Teplických 
Flautohrách,“ sdělila jeho pedagožka Renata 
Smetková. „Důležitá je poctivá práce, nadšení, 
podpora korepetitora a také tvůrčí atmosféra 
v našich hodinách jako základ pro kreativní hru, 
která nás vzájemně baví,“ dodala. /red/

Pečujete o své blízké a jste již unaveni? Pečuje-
te o nemohoucí rodiče a chcete se podělit o po-
city, které prožíváte? Právě pro vás je určeno po-
zvání zlínské charity na volné setkání těch, kteří 
pečují o své blízké. Uskuteční se 12. 7. 2022 od 
15:30 h v ul. Zálešná I/2322 ve Zlíně. Kontakt: 

Jana Strouhalová, e-mail: jana.strouhalova@
zlin.charita.cz, telefon: 739 245 973.
Přidejte se k týmu charity. Má volnou pracovní 
pozici: pracovník v sociálních službách, terénní 
pečovatelská činnost. Kontakt: Zdeňka Vlčková, 
tel. 737 736 154. /io/

INFO Z CHARITY

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH FLÉTNISTY ZE ZUŠ ZLÍN-JIŽNÍ SVAHY
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Tenkrát ve Zlíně: Padl náš první spolupracovník. 
Před devadesáti lety zemřel Tomáš Baťa 
a pilot Jindřich Brouček
Tragická havárie letadla Junkers D-1608, na jehož palubě v úterý 
ráno 12. července 1932 zahynul Tomáš Baťa a pilot Jindřich 
Brouček, je známá a každoročně připomínaná událost. 

Rozloučení začalo na továrním dvoře. 
V dolní části snímku je vidět připravené 
letadlo, na němž byla vezena rakev 
Jindřicha Broučka. Foto: František Evják. 
Zdroj: SOkA Zlín, fond Sbírka fotografií 
Zlín, obálka č. 14227, poř. č. 14.

Choreografii průběhu pohřbu byla 

věnována velká pozornost. Průvod 

přicházel na náměstí z Bartošovy ulice 

a na jeho ploše byla přesně vymezena 

místa pro účastníky i přihlížející. Foto: 

Josef Vaňhara. Zdroj: SOkA Zlín, fond 

Sbírka fotografií Zlín, obálka č. 259, 

poř. č. 1.

Celý případ je opakovaně rozebírán a historiko-
vé i žurnalisté publikovali již velké množství tex-
tů popisujících takřka každou minutu před a po 
havárii.
Zájem o tuto tragédii je pochopitelný, ale neprá-
vem tak zůstávají v jejím stínu další okolnosti 
a souvislosti, které se v letošním roce pokouší-
me připomenout a oživit výstavou instalovanou 
v Památníku Tomáše Bati. Jejím ústředním té-
matem není havárie samotná, ale pohřeb, který 
se ve Zlíně konal o dva dny později, ve čtvrtek 
14. července. Pohřeb, jaký neměl do té doby ve 
městě obdoby. Vzbuzoval obrovskou mediální 
pozornost, jeho průběh přenášel v přímém pře-
nosu rozhlas do celé republiky, vznikl zvukový 
film, promítaný hned v pátek po pohřbu v tehdy 
čerstvě dokončeném Velkém kině. Film se bo-
hužel nedochoval a známe jen několik krátkých 
sekvencí nalezených ve sbírkách Národního fil-
mového archivu a České televize. Celý pohřební 
den ale dokumentovala řada fotografů. Velké 
množství záběrů uchovává Státní okresní archiv 
Zlín a pro výstavu jsme vybrali sérii snímků pro-
vázejících nás celým pohřebním dnem.
Návštěvníci se tak dozví spoustu zajímavých 
souvislostí. Zlín totiž prožil neuvěřitelně intenziv-
ní dva dny. Urychleně se řešila změna vedení zá-
vodu i města, rozjela se mohutná mediální kam-
paň ujišťující o stabilitě obuvnického koncernu, 
za jeden a půl dne byly připraveny hrobky pro 
Tomáše Baťu a Jindřicha Broučka na nově zalo-
ženém Lesním hřbitově. Zlínský telegraf dosud 
nezažil takový nápor při výměně informací s ce-
lým světem. Desítky lidí se zapojily do přípravy 

pohřebního dne, bylo nutno se postarat o stovky 
přijíždějících hostů a logisticky zajistit nápor de-
sítek tisíc účastníků posledního rozloučení.
Kromě šoku a smutku z náhlé smrti šéfa závodů 
ale nejen Zlínem silně rezonovaly obavy o bu-
doucnost. Smrt Tomáše Bati totiž přišla, dalo 
by se říci, v tu nejméně vhodnou chvíli. Již ně-
kolik let otřásala celým západním světem velká 
hospodářská krize. V první polovině roku 1929 
Tomáš Baťa v několika veřejných vystoupeních 
přiznal, že se závod dostal do potíží. V tradičním 
prvomájovém projevu k zaměstnancům ještě 
situaci označil za „okamžitý neúspěch“, který 
firmu postihl pouze nižšími výkony některých 
oddělení oproti předpokladům. V červnu 1929 
již otevřeně hovoří o nedostatku práce, který je 
„tentokráte poprvé, ale také naposled zaviněn 

Výstava od 12. 7. do 18. 9. 2022
Památník Tomáše Bati
nám. T. G. Masaryka 2570 ve Zlíně

více info na www.pamatnikbata.eu

Pohřeb Tomáše Bati 
a pilota Jindřicha Broučka 
14. července 1932

PADL NÁŠ PRVNÍ 
SPOLUPRACOVNÍK

Foto: Josef Vaňhara, Státní okresní archiv Zlín.

správou závodů“. Zdálo se, že krizi zažehnalo 
zorganizování vlastní rozsáhlé sítě prodejen 
a zbavení se závislosti na zprostředkovatelích. 
Ale další, ještě vážnější ekonomické potíže na-
staly s příchodem roku 1932. Trhy v evropských 
zemích se uzavíraly za bariéru celních překážek 
a zakládání prvních baťovských továren v za-
hraničí ještě nepřinášelo kýžený efekt. V jarních 
měsících vrcholila mohutná vlna propouštění, 
kdy ze závodů odcházely tisíce pracovníků. Smrt 
Tomáše Bati tak výrazně zvýšila obavy, jestli se 
továrna bez svého hlavního motoru nezadrhne. 
Proto již pár hodin po havárii jedná ve Zlíně mi-
nisterský předseda československé vlády Fran-
tišek Udržal, který přilétá z Prahy do Otrokovic, 
a také prezident země Moravskoslezské Jan 
Černý, spěchající autem z Brna. Mimořádný zá-
jem vrcholných představitelů státu jasně signa-
lizoval, že případný nezdar zlínských závodů by 
mohl mít neblahý dopad na již tak těžce zkouše-
nou československou ekonomiku.
Proto čtenáři všech celostátních deníků hned ve 
středu 13. července 1932 nacházejí ve svých 
novinách celostránkové inzeráty, v nichž nové 
vedení Baťových závodů ujišťuje o stabilitě, kon-
tinuitě a finanční soběstačnosti. Pohřeb se tak 
vlastně stává klíčovou mediální událostí, která 
má vyslat do světa jasný signál. Mohutnou účas-
tí zaměstnanců firmy Baťa i tisíců hostů, před-
stavením nových hlavních tváří závodu i města 
při smutečních projevech a celkovým prezento-
váním Zlína jako města, které dokáže během 
dvou dnů zorganizovat monstrózní pohřeb. Šlo 
tak ve svém důsledku nejen o poslední rozlou-
čení s Tomášem Baťou a Jindřichem Broučkem, 
ale také o demonstraci připravenosti překonat 
i tuto patrně nejtěžší krizi.
 David Valůšek, Státní okresní archiv Zlín
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PLAZMA PLUS VE ZLÍNĚ OTEVÍRÁ NOVÉ ODBĚROVÉ CENTRUM

Nově otevřené moderní odběrové centrum 
Plazma Plus s. r. o. ve Zlíně se nachází na ad-
rese Dlouhá 4216 v nově zrekonstruovaných 
prostorech. Již teď se těšíme na naše nové 
dárce plazmy!

Kdo plazmu potřebuje?
Dvě třetiny lidí se v průběhu života dostanou 
do situace, kdy potřebují krevní plazmu. Vý-
robky a léky z ní denně zachraňují lidské ži-
voty. Krevní plazma je však nenahraditelná, 
nelze ji vyrobit v laboratořích. Proto jsou tisíce 
nemocných lidí odkázány na pomoc dobrovol-
ných dárců plazmy.

Kdy plazma zachraňuje životy? 
  Při vážných úrazech a operacích, kdy do-

chází k velké ztrátě krve, pomáhá obnovit 
objem krve a udržet životní funkce

  V případě imunitních poruch a při krevních 
onemocněních (např. při léčbě hemofilie)

 Při léčbě rozsáhlých a vážných popálenin 
  Při prevenci a léčbě infekčních onemocně-

ní, jako je žloutenka, vzteklina a tetanus
 
Kdo může darovat?
Každý, kdo je zdravý a má 18-65 let. Před odbě-
rem nezapomeň vypít alespoň 2 litry vody a do-
držovat zdravý jídelníček bez tučných pokrmů. 
Tělo krevní plazmu dokáže obnovit do 48 hodin 
a celý zákrok můžete opakovat již za 14 dní.

Kolik plazmy je třeba? Nikdy není dost a stále 
chybí!
Plazmy je v Evropě dlouhodobý nedosta-
tek a potřeba neustále roste – na lécích vyrobe-
ných z plazmy závisí zdraví i životy mnoha tisíců 
pacientů.
 
Jeden příklad za všechny:
Pro léčbu jednoho pacienta s vrozenou krvá-
civostí (Hemofilií A) je potřeba darovat i přes 
1000 odběrů plazmy ročně, aby se z ní vy-
robilo dostatečné množství léků na udržení 
pacienta při životě. V současnosti žije v Čes-
ké republice téměř 1000 hemofiliků, z nichž 
zhruba pětina jsou děti do 18 let.
 
Spolupráce s Plazmou Plus
Rádi propojíme spolupráci s partnery v rámci 
města a spojíme tak síly při zajímavém a po-
třebném projektu – např. darování plazmy 
pro charitativní účely, pro rozvoj města, pod-
poříme studenty a také sportovce. Nyní již 
spolupracujeme například s hokejovými týmy 
TESLA Orli Znojmo a HC ZUBR Přerov, nebo 
s Oblastními charitami Písek a Znojmo.  /red/

Česká obuvnická a kožedělná asociace se 
sídlem ve Zlíně působí jako klastr výrobců 
a prodejců obuvi a kožené galanterie, čle-
ny jsou i vzdělávací a výzkumné instituce 
a zkušebny. Řešení projektu s názvem „Roz-
voj obuvnického klastru“ v rámci programu 
OP PIK je plánováno do 30. 6. 2023. Spe-
cifickým cílem projektu je zvýšit odbornou 
úroveň pracovníků získáním zahraničních 
zkušeností, realizace mezinárodních tech-
nologických konferencí a seminářů, ale také 
realizace řady odborných školení pro členy 
klastru. Chceme propojit obuvnický klastr 
na další klastry, jako je Clutex, ČTPT a další. 
V neposlední řadě je potřeba posílit pozici 

výrobců obuvi na trhu domácím i na trzích 
zahraničních. Dalším cílem je pak maximál-
ní digitalizace výroby, a to od přípravy a pre-
zentace kolekcí, až po jejich zavedení do 
výroby. To, co členové klastru velmi oceňují, 
je pravidelný informační servis a poradenství 
pro členy ohledně možností čerpání podpor 
a různých typů dotací. Členské firmy se rov-
něž začaly aktivně zapojovat do výzkumných 
úkolů, které řeší Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně. Tento trend je velmi pozitivní, protože 
bez inovací, bez využívání nových technologií 
a nových materiálů, které budou šetrné k ži-
votnímu prostředí, nebude možné v Evropě, 
ale ani jinde na světě, podnikat. /red/

PROJEKT „ROZVOJ OBUVNICKÉHO KLASTRU“

Pobočky knihovny se propojily. Nabídnou více služeb
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dokončila 
automatizaci všech svých poboček. Od května je všech 14 
knihoven ve Zlíně propojeno v jednotné síti. 

Čtenáři i v těch nejmenších pobočkách mohou 
plně využívat všechny služby knihovny včetně 
eVýpůjček a dalších online služeb dostupných 
z pohodlí domova.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je 
krajskou knihovnou, současně plní také funkci 
městské knihovny ve statutárním městě Zlíně. 
Své služby poskytuje v ústřední knihovně a dal-
ších třinácti pobočkách v místních částech Zlína: 
Díly, Jižní Svahy, Kostelec, Kudlov, Lhotka, Lou-

ky, Malenovice, Mokrá, Podlesí, Prštné, Příluky, 
Štípa a Velíková.
„Propojením knihoven získávají čtenáři řadu 
výhod. Čtenářský průkaz vydaný kteroukoli 
z těchto knihoven platí v ústřední knihovně i ve 
všech pobočkách. V knihovním katalogu si mo-
hou čtenáři zadávat své objednávky a rezervace 
a prostřednictvím online čtenářského konta pro-
dlužovat výpůjčky pro všechny pobočky,“ uvedl 
ředitel knihovny Jan Kaňka.

Nově mohou čtenáři vrátit vypůjčené knížky, 
časopisy či jiné dokumenty na pobočce, kte-
rou mají aktuálně nejblíže, nemusí to být nutně 
místo, kde si dokumenty vypůjčili. Novinka by 
se dala stručně označit jako „PŮJČUJ VŠUDE 
– VRACEJ VŠUDE“. V ústřední knihovně je k dis-
pozici automat na vracení knih, dostupný v pra-
covní dny dvanáct hodin denně a také v sobotu 
dopoledne. V Malenovicích a na Jižních Svazích 
funguje vhoz na knihy, který je umístěn ve fasá-
dě budovy. Vracet lze tady kdykoliv mimo výpůjč-
ní dobu těchto dvou knihoven včetně nočních 
hodin.
Kompletní nabídka knihovny a přehled poboček 
jsou dostupné na www.kfbz.cz. /red/



22

Foto 1: Kancelář Tomáše Bati, která se nachází 
přímo u vchodu do vily. Je vybavena dobovým 
nábytkem z 30. let a oproti původní podobě se liší 
pouze zazděným oknem.

Foto 2: Knihovna, ze které je vstup rovnou do 
obývacího pokoje, do pánského salonku a také do 
zahrady.

Foto 3: Hlavní místnost ve vile, dříve obývací pokoj. 
Prostor stále disponuje původním obložením, 
dobovým lustrem i krbem, který si Tomáš Baťa 
nechal přistavět ve 20. letech.

Foto 4: Ložnice manželů Baťových. Jedná se 
o jedinou místnost ve vile, ve které nejsou okna 
situována na továrnu, ale do zahrady.

Foto 5: Věžička, která celé stavbě dominuje. 
Z podkroví se skrze ni dá vyjít až na střechu.

Foto 6: Jeden z mnoha artefaktů – originální dopis 
Tomáše Bati juniora svým rodičům.

Za oponou: Baťova vila
Ačkoli Baťovu vilu zná každý Zlíňan, ne všichni 
do ní zavítali. NADACE TOMÁŠE BATI otevřela 
vilu Tomáše Bati široké veřejnosti.  
Více info na www.nadacetomasebati.cz.

2.

3.

1.

6.
5.

4.
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Informace

inzerce

POBYTY OD SOBOTY DO SOBOTY
AKČNÍ POBYTY na měsíc září 
do 5 400 Kč / Osoba / 7 nocí.

V ceně ubytování je již zahrnuto i vstupné do 
venkovních bazénů, energie, lůžkoviny i poplatky 
obci. Ubytování jen asi 4 MINUTY CHŮZE
OD BAZÉNU! 

www.chataroja.cz
E-mail: roja2007@seznam.cz, Tel.: 605 543 170

Vynikající spojení vlakem Otrokovice-Štúrovo 
DOKONCE I BEZ PŘESTUPŮ!
Doprava z nádraží Štúrovo
– chata a zpět na nádraží je již v ceně!

UBYTOVÁNÍ V TERMÁLECH ŠTÚROVO

Jedinečné baťovské texty – konečně dostupné 
čtenářům
Tomáš Baťa mnohokrát apeloval na skutečnost, že neodkazuje 
budoucím generacím budovy ani stroje, ale systém, který má 
zůstat k užitku všem. 

V rámci připomenutí 90 let od jeho posled-
ního vzletu a 700 let od vzniku města Zlína 
se Nadace Tomáše Bati rozhodla znovu vy-
dat hned tři významné baťovské publikace.
První z nich se jmenuje Zámožnost všem, 
prostřednictvím které Tomáš Baťa pouka-
zoval na důležitost finanční gramotnosti. 
Druhá ojedinělá brožura nese název Do 
nové práce a jedná se o základní doku-
ment, který seznámil každého nového 
spolupracovníka s idejemi Tomáše i Jana 
Antonína. 

V neposlední řadě budou představeny také 
Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky: 
Jak překonat hospodářskou krizi, které 
mnohého čtenáře možná překvapí svou 
aktuálností, když poměrně přesně definují 
i krizi současnou.
Slavnostní představení všech publikací se 
uskuteční 13. července 2022 v 17 hodin 
v prostorách vily Tomáše Bati. Jste srdečně 
zváni. Můžete se těšit také na doprovodný 
kulturní program.
Své místo si rezervujte na adrese sekretari-
at@batova-vila.cz nebo telefonicky na čísle 
577 219 083, případně na 605 459 181.

„Buď prvním!“
Nadace Tomáše Bati a statutární město 
Zlín vás zvou na slavnostní vernisáž k vý-
stavě „Buď prvním!“, která se uskuteční 

Místo si předem můžete rezervovat na adrese 
sekretariat@batova-vila.cz, tel.: 557 219 083

11. 7. – 30. 9. 2022  
V Parku Komenského, Zlín
Vernisáž 11. 7. 2022, 18:00 hodin

Výstava byla podpořena z Kulturního 
fondu statutárního města Zlín.

11. července 2022 od 18 hodin v parku 
Komenského. 
Výstava, pojmenovaná po ikonickém hesle 
firmy Baťa, představuje průkopnické aktivy, 
které proslavily Zlín celosvětově, a připomí-
ná 90. výročí úmrtí Tomáše Bati způsobem, 
který pro něj byl tak typickým – skrze prů-
kopnictví. Cílem výstavy je definovat hlavní 
průkopnické aktivity firmy Baťa, které ve 
své činnosti uplatnila jako první, nebo se 
mezi první řadila. Zaměřuje se na defino-
vání prvenství firmy Baťa, a to nejen v ob-
lasti technologií, inovování nebo výroby, 
ale také pracovních podmínek a běžného 
života v zahradním městě. Opomenuta není 
ani oblast architektury, stavitelství, výroby, 
distribuce, exportu, personálních principů, 
služeb zákazníkovi, obchodních technik 
a nástrojů reklamy.
Kromě baťovské inspirace se můžete těšit 
na hudební vystoupení Stanislava Bartoší-
ka z kapely Fleret a Petra Vítka z hudební 
skupiny Cestující hudba. Výstava bude k vi-
dění až do 30. září 2022. /red/
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Kultura

Hudební neděle i Zlín dětem. To jsou již tradiční akce, které 
každé léto oživují město a s radostí je navštěvuje spousta z vás. 

Tento rok pro vás tým Živého Zlína přichystal 
vystoupení sedmi skvělých kapel, které obohatí 
vaše letní neděle. Začínáme vždy v 16.30 v par-
ku Komenského. Těšit se můžete například na 
Latino Jazz Night, skupinu Joe Cocker Forever 
nebo Folkmen.
To nejlepší nás ale čeká 22. července od půl 
osmé večer. Park Komenského ovládnou swin-
gové rytmy, tanec a skvělé drinky a k tomu za-
hraje kapela Swing Shower.
Ani malí Zlíňáci nepřijdou zkrátka. Během léta 
jim bude patřit pět odpolední, během nichž si 
vyzkouší úžasné vědecké experimenty, potkají 
klauna Brdíka a s Divadlem Scéna si užijí po-
hádkové představení Kosí bratři. A chybět samo-

Léto se Živým Zlínem bude plné hudby a zážitků

zřejmě nebudou ani nejrůznější dílničky a hravá 
stanoviště. V parku Komenského se potkáme 
vždy v 16 hodin. Začátek školního roku pak spo-
lečně oslavíme 2. září v 15 hodin na parkovišti 
u kostela na Jižních Svazích.

Poznejte své město! Historii, současnost 
i budoucnost najdete v létě na náměstí Míru 
a v parku Komenského ve formě infotabulí
Znáte Zlín jako své boty? Zjistěte toto léto, jak 
město získalo své jméno, kde po světě najde-
te malé Zlíny a jaká je minulost a budoucnost 
Velkého kina. Na náměstí Míru a v parku Ko-
menského najdete v letních měsících skvělé 
infotabule, z nichž na vás promluví moderátoři 

Českého rozhlasu Zlín. K sedmistému výročí 
města totiž vznikla celá série zajímavých repor-
táží, které si nyní poslechnete přímo v ulicích.

Užijte si léto se zážitkovou mapou plnou 
skvělých zlínských produktů!
Objevte zcela novou tištěnou zážitkovou mapu 
v projektu Zlín všemi smysly. Sedmistovková 
káva ve speciálním designu k výročí města od 
Jamai Cafe, přímo k výročí uvařené pivo Zlínský 
švec či výroční boty od Vasek – všechny tyto 
výjimečné produkty nyní najdete přehledně na 
jednom místě. K dostání je na náměstí Míru ve 
výročním Infopointu, v showroomu Živého Zlína 
na zámku Zlín, v zapojených podnicích a dalších 
spřátelených místech. Mapu si můžete také 
stáhnout na webu www.zlin700.eu v rubrice Zlín 
všemi smysly. Více na www.kulturazlin.cz a www.
zlin700.eu. /red/
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Kultura

Poznávání

VEČERNÍ VYCHÁZKA
Odbor životního prostředí a zeměděl-

ství zve na večerní vycházku za zvířecí-
mi obyvateli Zlína. Koná se 15. 7. 2022 
od 19:30 hodin. Sraz účastníků je na 
ul. Masarykova v Malenovicích (před 

kulturním střediskem). 
Přihlášky s uvedením telefonického 

kontaktu a počtu účastníků 
na tel. 777 771 196, e-mail: tosenov-

sky@birdlife.cz. /io/

Videoinstalace

Festival

Akce

Koncerty

Výstava

BUNDY ZELENÝ
Zveme všechny na tradiční country 

festival BUNDY ZELENÝ, tzn. kvalitní 
muziku, vychlazené pivko a jiné nápoje, 

výborné jídlo, bohatou tombolu, kde 
všichni vyhrávají, prostě 2 dny skvělých 

zážitků, kde nebudou chybět i další 
překvapení. A to vše děláme společně 

pro onkologicky nemocné pacienty, aby 
v tom nebyli sami. /red/

VÁCLAV VACULOVIČ: 
NALÉHAVOST ČASU

Do 11. 9. 2022 potrvá v Krajské galerii 
výtvarného umění ve Zlíně výstava čes-
kého výtvarníka a hudebníka Václava 
Vaculoviče. Ve vybraném konvolutu 
velkých formátů převažuje aktuální 

tvorba s připomenutím obrazů čtyř de-
kád. Autor má za sebou výstavy v pres-
tižních galeriích v Evropě i zámoří. /io/

LETNÍ HERNA ZVE DĚTI 
I DOSPĚLÉ

Po celé prázdniny si malí i velcí ná-
vštěvníci 14|15 Baťova institutu 

mohou hrát s legendárními hračkami, 
které se vyráběly v tehdejším Česko-
slovensku v 70. a 80. letech minulé-
ho století. Zve je letní herna ČESKÁ 

HRAČKA do svých retro koutků, které 
budou otevřeny denně od 4. července 
do 31. srpna v čase 10–18 hodin. /io/

MASTERS OF ROCK 2022
7.–10. 7. 2022, areál likérky R. Jelínek, 

VIZOVICE
MASTERS OF ROCK je zpět! Po 2letém 

covidovém odkladu se letos v létě všichni 
sejdeme v důvěrně známém prostředí 

likérky R. Jelínek ve VIZOVICÍCH a oslavíme 
návrat rocku a metalu k životu. A bude 
to pořádná oslava! Headliner festivalu, 
legendární JUDAS PRIEST, zde opravdu 

ve velkém oslaví své 50. výročí! Kvůli této 
megashow, kterou pro vás tato britská 

metalová superstar chystá, bude letos na 
„Masters“ přímo obří ocelová stage lemo-
vaná po obou stranách velkými LEDkami! 
Tam musíte být! Jako každý rok vás čeká 

také bohatý program autogramiád, kdy se 
setkáte tváří v tvář se svou oblíbenou hvěz-

dou a můžete si nechat podepsat, cokoli 
si přinesete. VIZOVICE zkrátka letos v létě 
opět ožijí! Připravte se na nádherné 4 letní 

dny, plné toho nejlepšího rocku a meta-
lu, na příjemné chvilky prožité s přáteli 

a spoustu perfektní zábavy! /red/

74. ČIN: KATEŘINA 
KONVALINOVÁ

Korektivní vztahy I-III - Videoinstalace, 
která potrvá do 10. 8. 2022, představí 
Kateřina Konvalinová sérii s názvem 

Korektivní vztahy. Součástí video insta-
lace bude projekce, během níž se pro-
mítnou všechny tři dosavadní díly. Celá 
série se zabývá společenskými procesy 
a utvářením mezilidských či mezidruho-

vých vztahů. /io/

Hrad Malenovice

Hudba

NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU
Navštivte jednu z nejvýznamnějších histo-
rických památek zlínského regionu, která 
leží jen 6 km od centra moderního Zlína! 

23. 7. a 13. 8. – 19:30 až 23 hodin.
Letos hezky postaru, s šermíři ze skupiny 
Berendal a se světelnou show Fuerza del 
Fuego, v tajuplné atmosféře potemnělého 

hradu, kde bude tak trochu strašit. Pro-
gram v předhradí do 22 hodin. /io/

VÁCLAV HUDEČEK OPĚT 
VE ŠTÍPĚ

7. 8. od 18.00 hodin se opět mohou tě-
šit milovníci vážné hudby na vystoupení 
houslového virtuosa Václava Hudečka 
a jeho hostů v kostele Narození Pan-
ny Marie ve Štípě. Vstupenky budou 
v předprodeji od 1. 7. v Informačním 

centru v budově magistrátu,  
tel. 577 630 222. /red/
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Sport

ZLÍNSKÝ PARA-ATLETICKÝ MÍTINK
Jménem atletického klubu AC Wozmeni 
Zlín vás zveme na 2. ročník Zlínského pa-
ra-atletického mítinku, který se koná pod 
záštitou primátora města Zlína. Náš mí-
tink je součástí nově vzniklé ligy – Para 
Moravia Cup. Závod se uskuteční v sobotu  
20. 8. 2022 od 10.00 hod. na Stadionu 

mládeže ve Zlíně. Přijďte podpořit zlínské 
para-atlety, kteří poměří své síly v technic-
kých disciplínách – vrhu koulí, hodu dis-
kem, oštěpem a kuželkou, s nabitou kon-
kurencí z celé České republiky a také ze 
zahraničí. Přijďte fandit, občerstvení zajiš-
těno. /io/

Vyhlášení kampaně Do práce na kole. V počtu účastníků 
i letos šlapal Zlín s Otrokovicemi na paty Praze a Brnu…
Již podeváté se spojili účastníci a účastnice z měst Zlín, 
Otrokovice a okolí v motivační kampani Do práce na kole 2022. 

Hlavní organizátor projektu Auto*Mat z. s. 
Praha spolupracoval letos s 46 městy po 
celé republice. Kromě cyklistů a koloběžkářů 
se zúčastnili akce také běžci, chodci a ostat-
ní, kteří jezdí do práce a zpět „na vlastní po-
hon“. Bez motoru se celý květen do práce 
přepravovalo téměř 24 700 nadšenců a nad-

šenkyň z celé republiky. Společně v květnu 
ujeli, nachodili a uběhli 6 290 000 km. Záro-
veň ušetřili téměř 811 tun emisí CO2.
Hlavní cena v kategorii Pravidelnost se loso-
vala z 41 týmů (loni z 38 týmů), které zvládly 
100 % svých cest do práce na vlastní pohon. 
Vítězný cyklistický 5členný tým AEV3 z firmy 

AEV, spol. s r.o., Kroměříž získal koloběžky 
Kostka Tour Max pro všechny členy týmu.
„Koloběžky věnovala města Zlín, Otrokovice 
a Zlínský kraj, kterým děkujeme,“ doplnila 
Jana Vybíralová.
Na druhém místě byl vylosován tým Šimí-
ci (Continental Barum s. r. o., Otrokovice) 
a třetí místo obsadil tým Teplárna Otroko-
vice (Teplárna Otrokovice a.s., Otrokovice) 
Celkem bylo vylosováno a získalo ceny od 
partnerů soutěže 15 týmů v kategorii Pra-
videlnost.
Zelené kilometry jednotlivců a Zelené kilo-
metry po svých jsou kategorie pro okresní 
přeborníky, co si rádi dávají do těla a denně 
našlapají (uběhnou, ujdou) velké množství 
kilometrů. Získali diplomy a drobné dárky. 
Letos to byli stejní hrdinové a hrdinky jako 
minulý rok. V Zelených kilometrech za Zlín 
a Otrokovice 2022 nejvíce v květnu ujel na 
jízdním kole Jaroslav Pospíšil z týmu 12tka 
(Zlínský kraj), a to úžasných 4 028,4 km. 
V celorepublikovém hodnocení je na 4. mís-
tě. Za ženy byla nejlepší s neuvěřitelnými  
3 164,1 km soutěžící Ila z týmu P.L.Ž.  
Tajmac-ZPS a.s. V celorepublikovém hodno-
cení je za ženy na 1. místě! /red/Foto: Milan Mikšík
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Rozhovor

Bob Divílek: Žijte teď!
Bob Divílek je bývalý úspěšný gymnasta, který začínal v Sokole 
v Malenovicích, republikový mistr a první český reprezentant 
v kulturistice na Mistrovství světa v Bělehradě. 

Mimo to je zakladatelem prvního oddílu boxu 
ve Zlíně od baťovské doby, majitelem šedesát-
ky zlatých medailí z pohárových soutěží a také 
žádaný varietní umělec, který se svojí Golden 
show sjezdil v předrevoluční době celou Evropu. 
Na první dotaz, jestli ho při pobytu za železnou 
oponou nelákala emigrace, odpověděl bez vá-
hání: „Ne, vůbec, já jsem se těšil domů. Nedám 
na bydlení tady ve Zlíně dopustit.“
Obdiv a potlesk publika léta sklízel s jeho elastic 
show, v rámci níž se nasoukal do krabice o roz-
měru 40x46x58. Dnes v atraktivní show pokra-
čuje, jen do o něco větší krabice 79x48x56 cm 
(!) vstupuje s asistentkou. Tento energií sršící 
držitel řady rekordů a prvenství a pyšný tatínek 
22leté dcery chce svým příkladem lidi inspirovat 
k pohybu. V tomto kontextu není bez zajímavos-
ti, že narozeninový dort Boba Divílka v červenci 
ozdobí dvě sedmičky.

Zajímá mne váš elixír, kterým popíráte skuteč-
ný věk. Jak začíná vaše ráno?
Ráno je to šok (smích), ale vstanu z postele, 
udělám si gymnastickou rozcvičku (takové pro-
tažení celého těla), a začnu 100 kliky v jednom 
zátahu. Pokračuje 40 dřepů, 10 výskoků, 10 kli-
ků na levé a 10 na pravé ruce. Tak to dělám ne-
kompromisně každý den, už 30 let. Za tu dobu 
jsem dohromady vynechal tak 14 dnů.

Jak dlouho rozcvička trvá?
Dvacet minut. Dělám to ve velmi rychlém sledu, 

tím získávám kondičku, protože jsem hezky udý-
chaný. Cítím se potom fantasticky!

Co vaše oblíbené fitness?
Trénuji ve Fitness hale čtyřikrát týdně 2 hodiny. 
Dnes mám volno, tak jsem si dal s vámi sraz.

Jak si rozumíte s vrstevníky, přece jenom mí-
vají v tomto věku jiné starosti než trénovat 
v posilovně?
Já si věk vůbec nepřipouštím (smích). Vrstevníci 
se baví o minulosti, a já jim říkám: Prosím žijte 
teď! Co bylo včera nebo před třiceti lety, to už 
se nikdy nevrátí. Nevíte, co bude zítra, nad tím 
také moc nepřemýšlejte, žijte teď! Nebo jim ří-
kám: Hoši, vezměte zítra tepláky, budeme cvičit 
(smích). Chlapi si ze mě dělají srandu, jestli jsem 
normální, že to nezvládnou, a že mají pohyb na 
zahrádce. Bohužel si myslí, že to není pro ně. Já 
ale zastávám názor, že začít s pohybem není 
pozdě v jakémkoliv věku.

Práce na zahrádce je málo pro kondici?
Zahrádka je určitě dobrý koníček, ale musí být 
koníčkem. Práce na ní by se neměla přehánět, 
aby třeba neodešla záda. Jednou z možnos-
tí zdravého pohybu je ten v posilovně. Tam já 
procvičím všechny svalové skupiny, protáhnu je 
a zpevním. Cvičení je koordinované a má tech-
niku.

Vaším elixírem mládí – zdá se – je cvičení.

U mě to tak je, proč by to tak nemohlo být 
u všech? Myslím, že si pohybem prodlužuji 
kvalitní život. Tělo potřebuje pohyb i v sedm-
desáti. Když se tělo nepohybuje, tak samozřej-
mě chřadne a člověk už o nic nemá zájem. Já 
mám pořád v hlavě, že musím žít, jako ve tři-
ceti letech, a taky se tak cítím (úsměv). Proto 
se snažím, aby moje vystoupení byla motivač-
ní, inspirativní… Umělci předvádí různé druhy 
umění a lidé se tím baví. Já ale předvádím 
cviky, které mohou lidé dělat také. Snažím 
se je motivovat k tomu, aby to zvládli. Kdyby 
to z davu jen jeden dokázal, bude mne velice 
těšit, že díky mně začal něco dělat a může žít 
ten krásný vitální život i ve vyšším věku.

Vy se nejenom udržujete v kondici, ale usilu-
jete o rekordy. Pochlubte se…
Můj předposlední rekord je 100 angličáků; tzn. 
klik na jedné ruce, dřep a výskok. To vše za 21 
minut. Během posledních čtyř let jsem udělal 
11 světových rekordů v silových disciplínách – 
například kliky na jedné ruce, na obou rukách, 
také moje solo elastic show – krabice, do kte-
ré jsem se vměstnal, je rekordem (rozměry 
40x46x58 cm) a ve dvou s partnerkou taktéž 
(rozměry 79x48x56 cm). Prozatím 13. rekord 
zapsaný v České knize rekordů v Pelhřimově 
je z 6. června tohoto roku. Za 33 vteřin při tri-
cepsovém kliku na lavičce, s váhou 40 kilo na 
stehnech, jsem nazvedal při 31 opakováních  
1 tunu 240 kilo.

Z kterého rekordu a prvenství máte největší 
radost?
Rekord, kdy udělám gymnastickou placku 
a pak na sebe nechám nastoupit 140 kilogra-
mů živé váhy, to nikdo jiný na světě nesvede. 
Velké světové prvenství – poprvé v historii kul-
turistiky jsem na mistrovství republiky v roce 
1969 předvedl volnou sestavu doprováze-
nou reprodukovanou hudbou. To nikdo přede 
mnou nedělal, teď je to běžné.

Co vám nejvíce dopomohlo k úspěchům?
Hodně gymnastika. Sportovní gymnastika 
je dle mého nejlepší průpravou pro jakýkoli 
sport i do života.

Působíte velice pozitivně, vnímáte civilizač-
ní stres?
Ne, všechno házím za hlavu (smích).
 Irena Orságová

NÁVŠTĚVA BRONZOVÉHO MEDAILISTY MICHALA JORDÁNA  
NA ZŠ ZLÍN, KŘIBY

Dne 8. 6. 2022 navštívil zlínskou základní 
školu Křiby český hokejový reprezentant Mi-
chal Jordán. Žákům se věnoval skvěle. Do-
zvěděli se o počátcích jeho kariéry a půso-
bení v NHL. Popovídal zážitky z MS v ledním 
hokeji ve Finsku, přiblížil jednotlivé zápasy 

a nejdůležitější okamžiky na MS. V další 
části besedy ukázal žákům hokejový dres, 
bronzovou medaili, kterou si žáci mohli vyfo-
tit a prohlédnout. Michal Jordán je moc sym-
patický, milý a ochotný člověk. Velmi mu  za 
jeho návštěvu děkujeme. /red/
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Inzerce – útulek

ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad  - kosení, stříhání okrasných zahrad, 
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy 
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.                                                                                                       
marian.galetka@seznam.cz,  tel. 722 535 311

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

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

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

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

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka 
dle domluvy šetrnými čisticími prostředky a profesionálními stroji. 
Krátká doba schnutí.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel.: 775 111 009 PO-PÁ 9.00-17.00. Zlín a okolí.

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 

Obchody a služby | inzerce Když se vám pes zaběhne… 
Čip a registrace
Máme tu dobu dovolených a cestování, často 
v doprovodu vašeho čtyřnohého kamaráda. 

ARON / kříženec velkého pleme-
ne, 2 roky, pro aktivního člověka, 
k rodinnému domu

JACK / kříženec AST, 4 roky, 
vhodný pro jednotlivce, potřebu-
je klidný přístup, vhodný do bytu,  
v útulku 1 rok

MATTY / kříženec střední velikos-
ti, 2 roky, přátelský k dospělým 
lidem, ale umí hlídat, kastrovaný

Může se stát, že vám pes v ne-
známém prostředí uteče, vy-
vlékne se z obojku nebo vytrhne 
z vodítka. Určitě je v takovém 
případě dobré hned kontaktovat 
místní městskou policii a obecní 
úřad. Také síla sociálních sítí má 
v tomto případě velkou zásluhu 
na nejednom šťastném setkání 
zatoulaného psíka a majitele.  
My vám chceme nastínit, jak 
postupujeme, když se k nám do 
útulku dostane zatoulaný nebo 
nalezený psík. V první řadě psa 
vyfotíme a čtecím zařízení zjiš-
ťujeme, zda pes má nebo nemá 
mikročip. Podle aktuálních infor-
mací SVS by v roce 2023 měla 
vzniknout Centrální evidence 
psů (CEP), kterou by měla vést 
Komora veterinárních lékařů 
(KVL). V dnešní době existuje 
zhruba deset soukromých regist-
rů čipů, které lze pomocí jednoho 
webového prohlížeče procházet. 
Takový způsob také my v útulku 
využíváme, pokud svého psa ne-
zapomněl majitel zaregistrovat. 
V registru Komory veterinárních 
lékařů jsou prostřednictvím ve-
terinárního lékaře registrováni 
všichni psi, kterým byl vydán 
mezinárodní Pas zvířete v zájmo-
vém chovu (modrý průkaz). Ale 
pokud svého psíka necháte pou-
ze označit mikročipem, je pouze 
na dobrovolnosti a domluvě s ve-
terinárním lékařem, zda nechá 
zapsat Vaše údaje do registru 
KVL. My však jako útulek tuto ini-

LÉTO V KOŇSKÉM SEDLE

DĚTSKÉ PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY  
NA HRADĚ

Letní příměstský tábor pro děti se 
koná v turnusech 11.–15. 7. a 18.–
22. 7. a 8.–12. 8. a 15.–19. 8.  

v Jezdecké stáji Vyhlídka na Lip-
ských Pasekách. Více na: www.ko-
ne-zlin.cz a tel. 602 690 500. /io/

6. 7. a 24. 8. Každou středu od 
10 h se děti od 5 let s doprovo-
dem vypraví do minulosti hradu 
Malenovice a v zábavných tvo-
řivých aktivitách prozkoumají 
nejstarší a nejzajímavější místa 

hradu (hladomorna, Malovaný 
sál, nádvoří a černá kuchyně, 
freska sv. Kryštofa, sklep). Nut-
ná rezervace na edukace@mu-
zeum-zlin.cz, nebo telefonicky 
573 032 3XX (19, 20, 21). /io/

ciativu rozhodně vítáme, protože 
tak můžeme rychle kontaktovat 
majitele ztraceného psíka. /red/
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N O V Á  A M B U L A N C E 

Sportovní medicíny
ve Zlíně

Sportovní prohlídky a zátěžové testy  
na cyklistickém ergometru nebo běžeckém pásu.

Vyšetření jsou určena pro začínající, pokročilé  
i profesionální sportovce,  

od dětí po dospělé.

Mediekos Ambulance, s.r.o., 
třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín 

www.medisportzlin.cz

Objednávky termínů:
tel.: 734 132 130 
e-mail: medisport@mediekos.cz



30

Informace

jubilanti  
od devadesáti let
Bakulová Jindřiška, Bednaříková 
Jarmila, Bína Ivan, Bínová Lud-
mila, Bystřická Marie, Daníčková 
Marta, Ducháčová Anna, Fibricho-
vá Ludmila, Fojtík Jiří, Gajdůšková 
Františka, Hansliánová Anna, Ha-
nusová Bohdanka, Holková Libu-
še, Hrabinová Vlasta, Hrbáčková 
Marie, Hrubanová Anna. Hrůzková 
Anna, Juříčková Božena, Kaliszová 
Eliška, Knollová Vlasta, Knotková 
Vlasta, Kolář Antonín, Krajčová 
Vlasta, Králík Vojtěch, Krampolová 
Jaroslava, Kuneta Oto, Kusbach 
Antonín, Kvapilová Marie, Mala-
ník František, Mazochová Ivanka, 
Mitáčková Jarmila, Mrlík Miloslav, 
Navrátil Jaroslav, Otych Bruno, 
Palová Zdenka, Pelikánová Miro-
slava, Pokorný Jaroslav, Provaz-
níková Eva, Reisiegelová Juliana, 
Rosíková Ludmila, Srcháčková 
Zdenka, Svozilová Marta, Sýkoro-
vá Libuše, Šimkovičová Zuzana, 
Šimlíková Vítězslava, Tomanová 
Marie, Václavík Leoš, Vaňková He-
lena, Vavrečková Marie, Vilímková 
Ludmila, Volfová Anna, Zajíčková 
Zdeňka, Zapletal Jaroslav, Žalud-
ková Vlasta.

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.

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

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.

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ OBRANY 
SPOTŘEBITELŮ
Zlínský klub 204, tř. T. Bati, www.asociace-
sos.cz, tel. 606 171 157

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

kluby 
KLUBÍČKO (volnočasové aktivity pro 
handicapované osoby)
M. Knesla 4056, Zlín; tel. 773 765 204, klub.
icko@zlin.eu, www.klub-icko.eu.

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR BEAT 
CLUB
tel. 723 236 956

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz.
21. 7. v 6 h Zájezd do termálů Dunajská 
Streda.

vítání dětí  
do života
6. 5. 2022
Ondřej Kovařík, Nora Levcová, Roman 
Podešva, Daniel Švrček, Jonáš Wojcik, David 
Maštera, Matyáš Mikeska, Lily Vrbová, Tomáš 
Dokoupil, Ella Pániková, Zuzana Kolářová, 
Nora Vítková, Šimon Vítek, Eliška Kotíková, 
Jan Vašík, Václav Ondroušek, Martin Bečica.

13. 5. 2022
Sofie Graubnerová, Vojtěch Vrana, Anna 
Michaela Sabáčková, Jan Hynek Tolar, Lukáš 
Bernátek, Nela Dřevojánková, Martin Bořuta.

20. 5. 2022
Sára Váňová, Jan Tkáč, Rudolf Křižan, 
Lorena Bernátková, Viktorie Vaculíková, Jan 
Jasenský, Markéta Halašková.

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

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

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.

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

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 
SAMARITÁN
Bratří Jaroňků 6989 Zlín, tel. 737 408 
599, dlpzlin@otrokovice.charita.cz,  
www.otrokovice.charita.cz
Poskytuje bezplatné sociální poradenství 
zaměřené na pomoc s řešením dluhů.

PODIATRICKÁ PORADNA PRO 
ZDRAVÉ NOHY
Otevře v září 2022 v budově Magistrátu 
města Zlína, Zarámí 4421. Vyšetření 
a diagnostika nohou vč. cvičení 
s fyzioterapeutkou i odborné poradenství 
jsou zdarma.Provozuje lékařské 
a rehabilitační pracoviště Columna 
centrum. 
Objednávky na tel. 731 618 730 či e-mailu 
vaskova@prozdravenohy.cz.

svatební obřady
7. 5. 2022 – radnice
Jiří Hujka (Zlín), Jana Juránková (Zlín)
Jan Pajić (Zlín), Eva Kuběnová (Zlín)

13. 5. 2022 – radnice
Milan Jansta (Kroměříž), Veronika Huňková 
(Zlín)

15. 5. 2022 – jiná místa
Tomáš Vymazal (Zlín), Klára Kočičková (Zlín)

20. 5. 2022 – radnice
Jakub Tauš (Zlín), Jiřina Vorlová (Zlín)

21. 5. 2022 – zámek Lešná
Adam Mlýnek (Zlín), Dominika Bajtková (Zlín)

26. 5. 2022 – jiná místa
Dušan Cigánik (Zlín), Jana Němečková (Zlín)

28. 5. 2022 – jiná místa
František Hudeček (Vizovice), Soňa Večeřová 
(Zlín)
Jan Pavelka (Zlín), Petra Florová (Zlín)

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
Upozornění: setkávání členů se koná 
dočasně v objektu KS Podhoří
Cvičení, vycházky, besedy, výstavy.
12., 19. a 26. 7. Luhačovice (komentovaná 
prohlídka dle dohody).

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
Středy – cvičení, 7. 7. Bylinkářské rady, 
14. 7. Cvičení paměti, 21. 7. Vzpomínky na 
mládí z fotografií, 28. 7.  
Výstava ve 14. budově – hračky.

KLUB SENIORŮ MALENOVICE
Mlýnská 845, tel. 721 303 755
po 14–18 h pravidelná setkání, 
út, čt 10–11 h stolní tenis, st 14–17 h 
šipky, čt 15–17 h šipky.

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ
tel. 775 030 411, 
e-mail: kspodhori@seznam.cz
Jednotlivé kroužky se dohodnou, 
zda budou mít zájem se scházet 
i o prázdninách.

vzpomínky
90. výročí úmrtí Tomáše Bati
Statutární město Zlín a Nadace Tomáše 
Bati uctí slavnostním pietním aktem 90. 
výročí úmrtí Tomáše Bati. Vzpomínkové 
setkání se koná v úterý 12. července 
2022 v 13 hodin u hrobu Tomáše Bati na 
Lesním hřbitově.  /io/

Černou vlajku vyvěsilo měsíc před prázdninami Městské 
divadlo Zlín. Do hereckého nebe odešly dvě výrazné zlínské 
osobnosti Vlasta a Roman Mecnarowští.

Sdíleli spolu takřka celý život. Ten soukromý i di-
vadelní. Vlasta Mecnarowská (91 let) se v pon-
dělí 30. května, pouhé čtyři dny po svém milova-
ném manželovi Romanovi Mecnarowském (92 
let), odebrala za ním.
Celý život kráčeli spolu. Vždyť od jejich sezná-
mení na JAMU spolu sdíleli školu, všechna ná-
sledující angažmá i soukromý život. Takřka 70 

Spolu i v hereckém nebi. Zemřeli manželé Mecnarowští

let spolu. JAMU absolvovali v roce 1954. Vlasta 
Mecnarowská a Roman Mecnarowski – to byla 
opravdu harmonická symbióza, plná humoru 
a radosti z každodenních drobností, jež život 
přináší. V roce 1987 si v režii Romana Mecna-
rowského zahráli manželský pár v inscenaci 
Gelmanovy hry Na pranýři aneb Manželská pře 
dvakrát přerušená. /red/



 
   

 
 

 
 

 
 

Specializované ambulance, fyzioterapie a rehabilitace, jednodenní 
péče v centru Zlína. 

Zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. 
 
Nově provozujeme ambulanci plastické a estetické chirurgie: 
 

Operace hrazené ze zdravotního pojištění: 

- Operace lipomů, ateromů, fibromů, ganglií, znamének a jiných 
rezistencí 

- Odstranění kožních lézí, znamének + histologické vyšetření 
- Lalokové plastiky kožních nádorů 
- Operace Dupuytrenovy kontraktury, operace lupavých prstů 
- Operace odstátých boltců dětí do 11 let  

 

Estetické plastické zákroky nehrazené ze zdravotního pojištění: 

- Operace víček 
- Operace odstátých boltců u dětí a dospělých nad 11 let   
- Aplikace kolagenových výplní, aplikace botulotoxinu  
- Další estetické a plastické operační zákroky - více na webových  

stránkách 
 

 
 

Medica Chirurgica s.r.o. 

Tř. J.A. Bati 5645, 760 01 Zlín (Areál Svit, budova 51) 

     Informace a objednání v Po-Pá v době od 8.00 do 14.00 hodin na telefonech: 

571 611 859, 571 611 936, 604 260 387 

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

v nabídce také 2 poslední

terasové byty
 s vnitřním parkovacím stáním

www.riverfront.cz 
BYTOVÉ A KOMERČNÍ PROSTORY VE VýSTAVbě
rIverFront Gardens

   6 bytových domů, 119 moderních bytů
   dispozice 1+kk až 4+kk
   výtah, sklepy a krytá parkovací stání
   11 komerčních ploch s parkováním
   předpokládané dokončení podzim 2023

posledních
20 bytů


