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text  Kateřina Černá,  foto Josef Řezníček a Kateřina Černá

Amazing

Zlín vznikl na rýsovacích prknech nejlepších architektů a urbanistů své doby. Tady 
utopistická myšlenka o ideálním místě, kde práce a život jsou v souladu, skutečně 
fungovala a funguje do současnosti. Zlín vždy ztělesňoval českou variantu 
amerického snu. Kdo chce, může si tu splnit svůj sen o uplatnění a úspěchu. 
Seznamte se dnešním Zlínem, městem nekonečných možností, které letos slaví 
700 let od první písemné zmínky. 
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Vojtěch Volf:   
Rodinu a její podporu 
považuji za naprostý 
základ
Náměstek primátora Vojtěch Volf nahradil 
od ledna letošního roku v Radě města Zlína 
Aleše Dufka. Převzal tak do své gesce oblast 
sociální, péči o zdravotně postižené, dále 
pak součinnost v oblasti IT a bezpečnosti 
a krizového řízení. 

V dnešní 
hektické době 
je role rodiny 

naprosto 
zásadní.

Co všechno chce stihnout do konce volebního 
období, jaká je situace v sociálních službách 
a další témata najdete v rozhovoru.

Nahradil jste Aleše Dufka, který 
se stal poslancem. Jak těžké 
bylo nasednout do rozjetého 
vlaku?
Bylo to rychlejší, než jsem 
čekal. Hned od začátku jsem 
věděl, že nechci dělat práci 
„od stolu“, a tak jsem v co 
nejbližších možných termínech 
navštívil většinu sociálních za-
řízení ve Zlíně, abych získal lepší 
přehled a podrobně se s nimi seznámil, 
s jejich činností, zaměstnanci, klienty, ale 
také problémy, které se nám i díky tomu daří 
lépe řešit. Všichni, ať už na radnici, na sociál-
ním odboru, v sociálních zařízeních, ale i dal-
ších oblastech, které do mé oblasti spadají 
(např. hasiči), ke mně byli neskutečně vstřícní 

a nápomocní, což mi můj nástup do této funk-
ce velmi usnadnilo a za což jim zpětně velmi 
děkuji.

Jaké jste si stanovil cíle do konce 
funkčního období?

Mým primárním cílem bylo po-
drobně se seznámit s problema-
tikou daných oblastí a reagovat 
na jejich aktuální potřeby, na-
vázat na práci a projekty mého 
předchůdce. Vzhledem k tomu, 

že do konce funkčního období 
není příliš času, od nástupu do 

funkce je to jen tři čtvrtě roku, mi bylo 
jasné, že na nějaké nové velké cíle a velké 

projekty nebude prostor. Přesto byly a jsou 
moje priority především rozvoj a podpora so-
ciálních služeb ve Zlíně, dokončení nového 
webu města Zlína a podpora dobrovolných 
hasičů. Uvědomuji si, že kapacita pobytových 
služeb je velmi omezená, některé sociální 

služby v našem městě dokonce chybí úplně, 
a proto se snažím především zaměřit na tuto 
oblast.
Snad za nejdůležitější považuji ale vnímat 
potřeby občanů, proto jsem již 4. rokem pa-
tronem Komise místní části v Jaroslavicích 
a Prštném, účastnil jsem se veřejných setká-
ní s občany a nabízím pravidelné neformální 
setkání, kam může kdokoliv přijít. Hlavně se 
ale snažím chodit po městě, jezdit MHD, dívat 
se kolem sebe, mluvit s občany a vnímat „na 
vlastní kůži“, co je potřeba změnit či vylepšit.

Váš předchůdce zmiňoval důležitou roli rodi-
ny. Jaký je Váš pohled?
Rodinu a její podporu považuji za naprostý 
základ. V dnešní hektické době, kdy se po-
malu ztrácí hodnoty a tradice, je role rodiny 
naprosto zásadní. Velmi důležitá je například 
mezigenerační komunikace a vzájemné obo-
hacování nebo například výchova a vzdělává-
ní nové generace.  Pokračování na str. 4 
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Rozhovor – aktuálně

Vojtěch Volf: Rodinu a její podporu považuji za naprostý 
základ
Dokončení ze str. 3 
Proto považuji za nesmírně důležité vytvářet 
takové podmínky, aby se lidé nebáli založit 
rodinu, rovněž podporovat rodiny s malými 
i staršími dětmi, ať už dostatečným množstvím 
míst ve školkách a kvalitní výukou a výchovou 
ve školách, nebo například pestrou nabídkou 
trávení volného času pro celou rodinu. Záro-
veň ale také umožnit, aby si lidé mohli vybrat, 
zda chtějí stáří strávit ve své rodině a pomoci 
jim v tom, nebo jim umožnit zařazení do poby-
tového zařízení. Nesmíme zapomínat ani na 
pomoc rodinám, které pečují o člena rodiny 
s handicapem. To je jen malý výčet toho, co 
se dá pro rodiny v našem městě dělat, ale sa-
mozřejmě je toho mnohem více.

Jaká je aktuální situace se sociálními služ-
bami ve Zlíně a jejich financováním?
Žádosti o dotace ze Sociálního fondu statu-
tárního města Zlína na rok 2022 byly posky-
tovatelům sociálních služeb vyplaceny formou 
vyrovnávací platby v plné výši, a to na rozdíl 
od jiných měst, kde jsou dotace pravidelně 
a každoročně plošně procentuálně snižovány 
z důvodu nedostatku finančních prostředků 
v rozpočtu těchto měst.
Město Zlín jako jediné v celém Zlínském kra-
ji poskytuje dotaci i formou malého rozsahu, 
a to registrovaným sociálním službám, které 
nejsou zcela v Základní síti sociálních služeb 
Zlínského kraje. Činíme tak, protože tyto služ-
by jsou pro naše občany velmi důležité. V roce 
2022 se jednalo o pobytovou službu pro seni-

ory – domov se zvláštním režimem a terénní 
službu pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory – osobní asistenci.
Celkově byly ze Sociálního fondu statutár-
ního města Zlína vyplaceny dotace ve výši 
15 969 000 Kč, a to v průběhu měsíce 
dubna a května. Věříme, že budeme schop-
ni dosavadní dobrou praxi udržet a podaří 
se nám podpořit stejným způsobem soc. 
služby i v letech následujících, a to i přes 
aktuální významnou energetickou krizi.

Do Vaší gesce spadá i spolupráce s pověře-
ným radním pro IT. Město má nové webové 
stránky, co je na nich nového?
Kromě atraktivní grafiky nabízí nejnovější 
funkční prvky včetně responzivního zobraze-
ní, které zaručuje optimalizaci načtení strá-
nek z nejrůznějších zařízení, mobilů, počítačů 
nebo tabletů. Podstatnou a důležitou změnou 
nových webových stránek oproti předchozí 
verzi je umístění vyhledávacího pole. Pomocí 
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 použity prvky, které 
v dnešní době již patří k základní výbavě mo-
derních internetových stránek, jako jsou např. 
odkazy na sociální sítě, načítání obsahu ze 
sociálních sítí, responzivní zobrazení.

Jakou roli v oblasti požární ochrany mají jed-
notky zřizované městem?

Roli mají velmi důležitou. Jednotky zřizované 
městem se podílejí na zajištění v rámci ploš-
ného pokrytí požární ochrany na území města 
Zlína, pravidelně vyjíždí k mimořádným udá-
lostem nebo likvidaci následků živelních po-
hrom. Aktuálně u 12 jednotek místních čás-
tí tuto činnost vykonává 158 dobrovolníků, 
členů jednotek a u městské jednotky pak 17 
zaměstnanců. Mimo zásahy vypomáhá napří-
klad městská jednotka u kulturních a sportov-
ních akcí vykonáváním dohledu, plněním vody 
nebo stavbou stanů. Pro příklad, jednotka 
sboru dobrovolných hasičů SDH statutárního 
města Zlína, která sídlí v místní části Zlín-
-Prštné, byla nepřetržitě ve čtyřsměnném dva-
náctihodinovém režimu a zajišťovala výjezd 
jednotky o tzv. zmenšeném družstvu, tj. 1 + 
3. Za rok 2021 eviduje jednotka celkem 196 
statisticky sledovaných výjezdů a dále uspořá-
dání nebo účast na dalších 34 preventivních 
akcích, asistencích, ukázkách techniky nebo 
společných cvičeních složek IZS.

Je něco, co byste chtěl říci závěrem?
V první řadě bych chtěl rozhodně poděkovat 
– za důvěru ve mě vloženou, za výbornou spo-
lupráci s celým sociálním odborem i odborem 
IT, s celou radnicí, všemi sociálními službami, 
komisemi, hasiči a dalšími. V druhé řadě chci 
všem popřát krásný letní čas, ideálně plný 
odpočinku a strávený s blízkými. A závěrem 
bych si vypůjčil slova Tomáše Bati: „Snažte se 
dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape 
cestičku k vašim dveřím.“ Tomáš Melzer

Primátor Jiří Korec se setkal se starosty
U příležitosti oslav 700. výročí města uspořádal primátor města 
Zlína Jiří Korec neformální setkání starostů.

Pozvánku na akci obdrželi starostové obcí 
s rozšířenou působností (ORP) a také 
představitelé měst okresu Zlín a bývalých 
okresních měst Zlínského kraje.
„Jsem rád, že se nám konečně, po dvouleté 
„covidové“ přestávce, podařilo uspořádat 
tradiční setkání se starosty. Na jednu stra-
nu jsme každý solitérní subjekt, na straně 
druhé jsme určitá aglomerace, která si vy-
žaduje vzájemnou spolupráci. Neformální 
setkání považuji za velmi přínosná. Často 
z nich vzejdou konkrétní nápady, ať už při 
řešení společných problémů, nebo při na-
vazování spolupráce,“ uvedl primátor měs-
ta Zlína Jiří Korec.
Setkání v Galerii Desítka v Obchodním 
domě Zlín mělo pracovně-společenský cha-
rakter. Na programu dopolední pracovní 
části byla prezentace nové odpadové le-
gislativy Ministerstva vnitra ČR a aktuální 

témata z odborů Magistrátu města Zlína. 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

zlínského magistrátu se ujal témat týkají-
cích se ukončení provozu starých kotlů na 
tuhá paliva a povodňové problematiky na 
území ORP Zlín. S příspěvkem přišel i od-
bor sociálních věcí, který předložil téma 
Seznámení s potřebností zapojení obcí do 
spolufinancování sociálních služeb pro své 
občany. V neposlední řadě v tomto bloku 
zazněly i informace o nových projektech 
Odboru školství a sportu a Oddělení koor-
dinace projektů. Ranní pracovní blok ukon-
čilo téma Otázky krizové připravenosti ORP 
Zlín prezentované Oddělením krizového ří-
zení a obrany zlínského magistrátu.
Pro hosty odpolední společenské části při-
pravila ZUŠ Zlín tematický kulturní program 
k 700. výročí města Zlína. Závěrečný čas 
setkání využili hosté k neformálním deba-
tám. Volnou část programu zpestřilo jaz-
zové duo Štěpán Holík a Filip Vítů. Další 
společné setkání starostů zlínská radnice 
plánuje uspořádat na podzim po komunál-
ních volbách. /io/
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Aktuálně

Město loni hospodařilo s přebytkem 148 milionů korun
Hospodaření města Zlína za rok 2021 dopadlo dobře. Vyplývá 
to ze závěrečného účtu statutárního města Zlína za uplynulý 
rok, který projednali a schválili zastupitelé na svém posledním 
zasedání.

Přes covidovou krizi a další otřesy, které měly 
dopad na veřejný rozpočet, hospodaření měs-
ta skončilo v loňském roce přebytkem ve výši 
148 milionů korun. Je to dáno zejména šetrným 
přístupem k veřejným penězům a dobrým in-
kasem sdílených daní, zejména daní z přidané 
hodnoty.
„Celkové příjmy města dosáhly v roce 2021 
výše 1 974,71 milionu korun a oproti schvá-
lenému rozpočtu byly vyšší o sedm 
procent. V meziročním srovnání byly 
oproti roku 2020 vyšší o 77,93 
milionu korun,“ prozradil Bedřich 
Landsfeld, náměstek primátora 
pro oblast financí.
Celkové výdaje města pak vloni 
dosáhly skutečné výše 1 826,33 
milionu korun. Z toho provozní výdaje 
města dosáhly částky 1 513,09 milionu 
korun. Ve srovnání se schválenými provozními 
výdaji došlo k úspoře ve výši 14 %. Velký podíl 
provozních výdajů směřoval do oblasti dopravy 
na opravy chodníků, komunikací a zejména na 
zajištění provozu městské hromadné dopravy, 

dále do oblasti školství na provoz mateřských 
a základních škol a na provoz Domu dětí a mlá-
deže ASTRA, další výdaje směřovaly do oblasti 
sociálních služeb, kultury, sportu, životního pro-
středí, rozvoje města a na výkon samosprávy 
a státní správy v přenesené působnosti.
V loňském roce bylo proinvestováno celkem 
313,23 milionu korun, meziročně bylo proin-

vestováno o 93,4 mil. Kč více. Mezi největší 
investice se řadí zejména výměna pod-

hledu, vzduchotechniky, osvětlení 
a bazénové vany v hale 25m ba-
zénu za 32,9 mil. Kč, vybudování 
kruhové křižovatky na ul. Bartošo-
va a ul. Vodní celkem za 31,2 mil. 
Kč, zahájení revitalizace v Cent-

rálním parku Jižní Svahy – etapa 
kráteru, část Vodní biotop za 18,7 mil. 

Kč, vybudování infrastruktury v základních 
školách za 10,6 mil. Kč, rekonstrukce objektu 
na ulici Mlýnská v Malenovicích za 10,6 mil. Kč. 
Dále byly realizovány projekty v rámci participa-
tivního rozpočtu Tvoříme Zlín a realizovány akce 
jednotlivých komisí místních částí. V roce 2021 

bylo zahájeno několik důležitých staveb, které 
budou dokončeny v letošním, popř. příštím roce, 
jedná se například o velkou dopravní stavbu 
Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ 
a parkoviště P + R Zlín – Příluky, která bude do-
končena v roce 2023, a dále byla zahájena revi-
talizace tržiště Pod Kaštany Zlín.
Město Zlín vykazuje trvale nízkou zadluženost. 
Důležitý je zejména ukazatel „rozpočtové odpo-
vědnosti“, který se dlouhodobě pohybuje nízko 
a z původních 23,58 % v roce 2018 klesl v roce 
2021 na hodnotu 11,01 %. Dle zákona o roz-
počtové odpovědnosti má obec hospodařit tak, 
aby výše jejího dluhu nepřesáhla 60 % průměru 
jejích příjmů za poslední 4 roky. Hospodaření 
města se pravidelně vyhodnocuje a bedlivě sle-
duje. Součástí Závěrečného účtu roku 2021 je 
i zpráva auditora. Celoroční hospodaření města 
přezkoumala a bez nedostatků shledala audi-
torská společnost H Z Brno, spol. s r.o. Závěr 
zprávy auditora zní: „Při přezkoumání hospoda-
ření územního celku Statutárního města Zlín za 
rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby a nedostat-
ky.“ Tento závěr auditora je stejný již podeváté 
v řadě.
„Z výše popsaného je jasné, že jsme se snažili 
hospodařit zodpovědně a můžeme v klidu říci, 
že město Zlín je i nadále v dobré finanční kondi-
ci,“ uzavřel náměstek primátora Bedřich Land-
sfeld. /fab/

Školní jídelny projdou rekonstrukcí
O letních prázdninách vrcholí stavební práce na modernizaci 
dvou zlínských školních jídelen. Na proměnu se chystají – jídelna 
v 7. základní škole Zlín, Kvítková, a jídelna Hradská 5189.

V rámci rekonstrukce kuchyně v 7. ZŠ Kvítko-
vá dojde k dílčím dispozičním úpravám varny, 
výměně gastronomického vybavení i stávají-
cích chladíren a mrazíren. Obměnu si vyžádají 
také všechny povrchové konstrukce a podlahy. 
Mimo to rekonstrukční práce zahrnují dispo-
ziční úpravy jídelny, výměnu vzduchotechni-
ky za novou rekuperační jednotku a výměnu 
všech instalací, které jsou většinou původní. 
V neposlední řadě vznikne nové oddělené zá-
zemí šaten pro muže a ženy se samostatným 
hygienickým zázemím. Stravovací kapacita se 
rekonstrukcí navýší o 30 míst. „Úpravy jsou 
navrženy za účelem zlepšení provozních pod-

mínek kuchyně a rozšíření plochy 
jídelny. Umožní efektivnější pří-
pravu stravy, rychlejší výdej jídel 
a zároveň plynulejší odbavení 
strávníků. Počet vyrobených jí-
del, kterých je cca 600 za den, se 
nemění. Předpokládáme investiční 
náklady ve výši 26 milionů korun,“ 
sdělila náměstkyně primátora města Zlína 
Kateřina Francová. Největší školní jídelna 
v ulici Hradské vstoupila letos již do druhé 
etapy rekonstrukce. Díky nově navržené tech-
nologii tak bude kuchyně moci uvařit až 1500 
porcí. Prozatím však zůstane stávající výrobní 

ZEMŘEL DLOUHOLETÝ ZASTUPITEL ZLÍNA

V nedožitých 88 letech zemřel bý-
valý zastupitel města Zlína Fran-
tišek Rábek. V komunálních vol-
bách získával pravidelně velké 
množství preferenčních hlasů. 

Díky přízni voličů tak pracoval ve 
funkci zastupitele Zlína dlouhých 
24 let. Františka Rábka charakte-
rizovala pracovitost, zájem o dění 
ve Zlíně a ochota pomáhat lidem 

řešit jejich problémy. Byl známý tím, že do-
cházel za obyvateli místních částí přímo do 
„terénu“, aby jim pomohl. Pro město Zlín 
obětavě pracoval až do svých 80 let. Čest 
jeho památce! /io/

kapacita zachována. Účelem rekonstrukce 
objektu je zvýšení počtu druhů připravovaných 
jídel. Součástí rekonstrukce jídelny v Hradské 

ulici je i realizace přístavby objektu, díky 
níž dojde k rozšíření zázemí kuchyně, 

prostoru jídelny a šaten. Pro strávní-
ky budou nově vybudovány šatny, 
sociální zařízení a zabezpečený 
vstup, včetně bezbariérového 
přístupu. V rámci rekonstrukce 

bude objekt také zateplen a nově 
provedeny rozvody vody, ústředního 

vytápění, kanalizace, elektroinstalace, 
slaboproudů, rozvodů vzduchotechniky včetně 
nových rekuperačních VZT jednotek. Na rekon-
strukci Školní jídelny Hradská 5189 město po-
čítá s investicí ve výši cca 38 milionů korun.
Obě jídelny budou pro strávníky připraveny už  
v novém školním roce. /io/
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Aktuálně

Bezmála 540 tisíc korun vydalo statutární město Zlín
na dovybavení tří jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH).

Obyvatelé Zlína budou mít příležitost se podrobně seznámit
s návrhem projektu na rekonstrukci náměstí Míru. 

Novou technikou nyní disponují hasičské jednot-
ky z Kostelce, Štípy a Salaše. Dýchací přístroje 
a náhradní kompozitní láhve předal velitelům 
JSDH Jiřímu Červenkovi, Vladimíru Vavrušovi 
a Petru Gajdošíkovi osobně náměstek primáto-
ra města Zlína Vojtěch Volf.
„Práce sborů dobrovolných hasičů je pro celý 
záchranný systém velice důležitá. Proto pro nás 
coby zřizovatele jednotek sboru dobrovolných 
hasičů je prioritou hasiče zabezpečit kvalitním 
zázemím s technikou, tak aby při ochraně na-
šich životů, zdraví a majetku byli chránění v co 

Začátek léta bývá spojený nejen s koncem 
školního roku, ale také s prvními leteckými 
pokusy mladých poštolek. Ty ovšem nebývají 
hned napoprvé úplně nejúspěšnější a většina 
se ocitne na zemi. To, co se ve volné krajině 
vyřeší bez zásahu člověka, neplatí v měst-
ském prostředí, zvláště v případech, kdy do-
jde k poranění tohoto drobného sokolovitého 
dravce.

nejvyšší míře i oni,“ uvedl náměstek primátora 
města Zlína Vojtěch Volf, v jehož kompetenci je 
bezpečnost a krizové řízení. Celkem bylo velite-
lům předáno 12 kusů dýchacích přístrojů PPS 
400 a 6 kusů náhradních kompozitních láhví. 
Předání proběhlo v hasičské zbrojnici ve 
Zlíně – Prštném, kde si tuto dýchací techniku 
vyzkoušeli. Požární ochrana na území statutár-
ního města Zlína je nepřetržitě zabezpečována 
službou jednotky HZS ZK, jednotkou sboru dob-
rovolných hasičů statutárního města Zlína JPO 
II/1 a 12 jednotkami sboru dobrovolných hasičů 
místních částí kategorie JPO V. JSDH JPO II/1 
a 12 JSDH místních částí JPO V jsou zřizované 
statutárním městem Zlínem. /io/

Město vybavilo hasiče novou technikou

Zlíňané se mohou seznámit s připravovaným projektem 
rekonstrukce náměstí Míru

V POSLEDNÍCH DNECH POMÁHAJÍ STRÁŽNÍCI TAKÉ 
MLÁĎATŮM POŠTOLEK

Bližší představení velkých a strategických pro-
jektů je novinkou, kterou připravilo vedení 
města. Na těchto setkáních návrhy představují 
zpravidla odborné autorské týmy jednotlivých 
projektů. První setkání s občany proběhlo na 
téma Velké kino. Představení rekonstrukce ná-
městí Míru se uskuteční v pondělí 29. srpna od 
17 hodin v obřadní síni zlínské radnice.
„Myslím si, že je špatně, aby město realizovalo 
nákladné projekty, které jsou pak negativně při-
jaty občany. Proto se chci s občany k význam-
ným projektům potkávat, abychom vyvrátili pří-
padné mýty a polopravdy a občané města měli 
prostor se zeptat na to, co je zajímá, nebo řekli, 
z čeho mají u daného projektu obavy,“ sdělil pri-
mátor Jiří Korec.
Návrh na rekonstrukci náměstí představí samot-
ný autorský tým P.P.Architects, jejichž projekt 
vyhrál v architektonicko-urbanistické soutěži. 
Návštěvníci budou moci v rámci diskuze hovořit 
i s primátorem Jiřím Korcem a vedoucím Odbo-
ru architekta města Ivo Tučkem. Prezentována 
bude současná podoba návrhu, zahrnující také 
vizualizace nové podoby náměstí Míru. /mel/

Ve středu 29. června 2022 večer tak byla hlídka 
Městské policie Zlín přivolána do bývalého továr-
ního areálu Svitu na ulici Vavrečkova, v sobotu 2. 
července opět ve večerních hodinách jen o kus 
dál na ulici Desátá, a do třetice ve středu 6. čer-
vence večer na ulici J. A. Bati, kde se nacházely 
hned dvě mladé poštolky. Strážníci ve všech pří-
padech provedli odchyt mláďat a převezli je do 
zlínského útulku pro zvířata v nouzi.  /red/
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Aktuálně

Na náměstí Práce je nově 
nainstalován 3D nápis „Zlín“. 
Vizuálně přitažlivý objekt 
má sloužit rezidentům 
i návštěvníkům města jako 
atrakce, u které budou vznikat 
zajímavé fotografie propagující 
město Zlín.

3D nápis Zlín je umístěn pod Velkým kinem na 
prostranství vedle plastiky Velký Fibonacci. Zdo-
bí jej symboly ležaté osmičky, které jsou součás-

tí loga k 700. výročí města. Tyto jsou vyobrazeny 
v typicky zlínských motivech, jako je cihla, tka-

Zlín má svůj 3D nápis

Zlín zažil největší akci oslav 700. výročí města. 
Stane se z akce tradice?
Během posledního červnového víkendu proběhl třídenní festival 
Zlín žije. Největší akce, kterou Zlín ve svém výročním roce mohl 
zažít, přinesla čtyři multižánrové scény ve veřejném prostoru, 
pouliční umění a bohatý zážitkový program.

Na pódiích se vystřídala většina zlínských hu-
debních uskupení nejrůznějších žánrů a zú-
častnilo se více než padesát spolků, iniciativ, 
organizací a umělců. Největší scéna vyrostla 
na náměstí Práce, kde se odehrály věci mezi 
nebem a zemí – a to doslova. Program nabídl 
provazochodce, pyroefekty i atraktivní vystoupe-
ní wall dancerů.
Hlavní stage uvítala velké zlínské orchestry, ale 
také Ondřeje Havelku a jeho Melody makers, 
kapely Zrní a Haraficu či kapelu Tata Bojs s vi-
zuálními projekcemi bubeníka a výtvarníka Mi-
lana Caise. Na pódiu se vystřídaly známé tváře 
zlínské hudební scény. Filharmonie Bohuslava 
Martinů uvedla ve světové premiéře symfonic-
kou báseň zlínského rodáka Tomáše Illeho kom-
ponovanou speciálně pro Zlín a jeho výročí.
„Festival Zlín žije byl od začátku koncipován 
jako největší akce oslav a podle toho vypadal 
i obsah. Od občanů máme v drtivé většině po-
zitivní zpětnou vazbu, za což patří poděkování 
všem, kteří se na této třídenní akci podíleli. 
Oživení města v podobném duchu plánujeme 
i v dalších letech, proto budeme rádi, když nám 
i další Zlíňané napíší zpětnou vazbu, co se jim 
nejvíce líbilo a co by ocenili v rámci podobných 
akcí. Komentáře i náměty, se kterými budeme 
dále pracovat, lze posílat na e-mail 700@zlin.
eu,“ sdělil primátor Zlína a garant celoročních 
oslav 700. výročí města Jiří Korec. /mel/

nička do bot či filmový pás. „3D nápisy jsou pro 
návštěvníky měst velice atraktivní. Jsou umístě-
ny ve spoustě českých i zahraničních měst nebo 
na jiných turisticky zajímavých místech. Chceme 
motivovat návštěvníky Zlína i místní, aby využili 
tento nový fotopoint a sdíleli s ním fotografie na 
sociálních sítích, a tím více rozšířili povědomí 
o Zlíně coby turisticky zajímavém místě. Jako 
pozadí mohou využít 21. správní budovu, tzv. 
mrakodrap, nebo tovární areál,“ uvedl primátor 
Jiří Korec.
3D logo setrvá pod Velkým kinem do konce to-
hoto roku a poté se přestěhuje přímo do centra 
města na náměstí Míru, kde bude zdobit travna-
tou plochu. /io/

Sledujte informace ze Zlína, které se vás týkají.

Zlín TV zlin.mobilnirozhlas.cz zlin.euzlin.euzlin.eu
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Doprava

Rekonstrukce křižovatky Mostní – Březnická může začít

Na konci června získala další strategická stavba města 
Zlína stavební povolení. Statutární město Zlín se chystá 
vypsat veřejnou soutěž na zhotovitele přestavby 
křižovatky Mostní – Březnická. Půjde-li vše hladce, 
stavební práce by mohly začít na podzim letošního 
roku a celé dílo by mohlo být dokončeno v roce 2023.

„Mám radost, že se odboru dopravy po pře-
konání mnohých překážek podařilo získat 
pravomocné stavební povolení. Finanční 
prostředky byly přiděleny v červnovém zastu-
pitelstvu a momentálně chystáme vyhlášení 
výběrového řízení na zhotovitele přestavby. 
Pokud vše půjde dobře, tak by se mohlo na 
podzim začít stavět,“ řekl zlínský radní pro 
dopravu Michal Čížek.
Zlínská křižovatka Mostní – Březnická je 
jedním ze strategických bodů dopravní in-
frastruktury města. K velmi vytížené krajské 

silnici II/490, po které směřují vozidla ve 
směru na Uherské Hradiště, Uherský Brod 
i Luhačovice, se připojuje místní komunika-
ce, ulice Mostní, která je dopravní páteří celé 
čtvrti Letná, a po které je vedena především 
trolejbusová hromadná doprava. Motoristé 
již řadu let cítili, že křižovatka je na hraně 
své propustnosti a že naléhavě potřebuje 
přestavbu.
Projekt zahrnuje rekonstrukci ulic Březnická, 
Mostní a rovněž U Zimního stadionu. V rám-
ci rekonstrukce bude upraveno křížení ulice 

Březnická a Mostní, kde vznikne průsečná 
křižovatka řízená světelnou signalizací. Kři-
žovatka se posune na úroveň nynější odboč-
ky k hotelu Zlín (bývalý hotel Moskva). Přileh-
lý park u budovy Univerzity T. Bati se zvětší. 
Vybuduje se nová společná stezka pro cyk-
listy a chodce, nové chodníky a současné 
chodníky budou zrekonstruovány. V Mostní 
ulici je navržena dvojice zastávkových zálivů. 
Zrušena pak bude nynější nástupní zastávka 
v prostoru točny MHD pod sportovní halou. 
Na území mezi křižovatkou a sportovní ha-
lou má město Zlín hotovou architektonickou 
soutěž, takže již nyní zná podobu celého pro-
storu.
Rekonstrukce křižovatky Mostní – Březnická 
patří mezi tzv. strategické stavby města a její 
financování je promítnuto do střednědobé-
ho finančního plánu radnice. „Přípravu této 
stavby komplikovala a časově prodlužovala 
celá řada překážek. V roce 2020 jsme pak 
víceméně začínali od nuly se všemi povole-
ními. Získat stavební povolení na takto roz-
sáhlou stavbu během dvou let považuji za 
naprostý unikát, za kterým stojí opravdu 

hodně práce. Při realizaci také počítá-
me se spoluúčastí Ředitelství silnic 

Zlínského kraje, které je majet-
kovým správcem silnice II/490, 
a chceme se ucházet i o dotační 
peníze na tuto stavbu,“ dodal Mi-

chal Čížek.
Během projekčních prací se zvažo-

vala i možnost výstavby okružní křižo-
vatky místo průsečné, ale odborné posudky 
a výpočty prostupnosti ukázaly, že kruhový 
objezd by mohl být při větší intenzitě provozu 
zahlcen, takže by se před ním vytvářely kolo-
ny vozidel, které by mohly narušovat plynulost 
provozu a blokovat důležitou křižovatku na 
třídě Tomáše Bati u zlínské „jednadvacítky“. 
Rozpočet na tuto stavbu je stanoven na cca 
100 mil. Kč a mělo by se na něm podílet jak 
statutární město Zlín, tak Ředitelství silnic 
Zlínského kraje. V rámci přípravy akce se také 
řeší možnost využití dotačních titulů. /cek/
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Doprava

Kruhový objezd na ul. Fryštácká má vybraného 
zhotovitele

Vybudování chodníku z ulice Vinohrádek  
k mladcovskému hřbitovu už započalo

Již v červencovém Magazínu Zlín byly uvedeny podrobnosti 
plánované stavební úpravy, která bezesporu zlepší bezpečnost 
a plynulost dopravy na severovýchodním okraji města Zlína.

Město Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem započalo dlouho 
očekávanou investiční akci v místní části Mladcová. Touto akcí 
dojde ke zřízení propojovacího chodníku pro pěší na Mladcové, 
umístěného místo odvodňovací příkopy, který má spojit její horní 
konec se hřbitovem.

Tou bude úprava křižovatky ul. Fryštácká 
a Okružní, přesněji kruhový objezd u ben-
zínové pumpy na Vršavě. Cílem opatření je 
umožnit bezpečné připojení Jižních Svahů 
na ul. Fryštácká, usnadnit levé odbočení 
z Jižních Svahů na Fryšták při vysokých in-
tenzitách v době dopravní špičky či přinést 
zklidnění na tuto velmi vytíženou tepnu.
Poté, co město Zlín získalo pro stavbu kruho-
vého objezdu veškerá povolení, bylo vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ten byl 

Jedná se o sdruženou investici, na které se 
podílí statutární město Zlín a Ředitelství silnic 
Zlínského kraje. Součástí akce totiž nebude 
pouze vybudování chodníku o celkové délce 
810 m, který bude propojovat stávající chodník 
u točny autobusů na Mladcové s parkovištěm 
před hřbitovem, ale i oprava a rozšíření silnice 
III/49016 ve stejné délce. Dále bude vybudo-
vána nová dešťová kanalizace pro odvodnění 
chodníku a komunikace a přeložka vedení te-
lekomunikačních sítí. V rámci nového chodní-
ku budou také upraveny sjezdy k soukromým 
nemovitostem.
„Jsem rád, že se s novým vedením kraje poda-
řilo dohodnout spolufinancování této stavby. 
Vím, že obyvatelé na tuto stavbu dlouho čekali. 

Držitelům průkazů ZTP zůstává parkování 
na městských parkovištích ve správě Tech-
nických služeb Zlín zdarma. Podmínkou je 
pořízení elektronické parkovací karty, která 
umožní průjezd závorami bez omezení. Po 
předložení průkazu ZTP a úhradě jedno-
rázového poplatku 250 Kč je možné elek-
tronickou kartu vyzvednout na pracovišti 
Technických služeb Zlín. Parkovací karta je 
vydávána s platností na 3 roky, její platnost 

může být opakovaně o stejnou dobu pro-
dlužována, pokud žadatel opětovně doloží 
splnění podmínek pro její vydání; Pokud má 
platnost průkazu ZTP nebo ZTP/P skončit za 
dobu kratší než 3 roky, tato parkovací kar-
ta se vydá či prodlouží pouze na tuto kratší 
dobu.
Parkovací karty jsou k dispozici v kanceláři 
Technických služeb Zlín v podchodu SVIT. 
Tel. 577 219 930, 604 293 022. /io/

DRŽITELŮM PRŮKAZŮ ZTP ZŮSTÁVÁ PARKOVÁNÍ ZDARMA

Museli jsme znovu projít celým stavebním říze-
ním, což nebylo jednoduché. Velké poděkování 
zaslouží všechny zúčastněné osoby, které se 
na přípravě podílely, ať už z Odboru dopravy 

a Odboru městské zeleně Magistrátu města 
Zlína, stejně tak z KMČ Mladcová nebo obča-
né, kterých se stavba přímo dotýká. Závěrem 
bych chtěl říci, že kdybychom u všech staveb 
měli takovouto podporu zastupitelů města 
i kraje, i samotných obyvatel, tak bychom doká-
zali postavit cokoliv. Zároveň děkujeme všem 
řidičům za pochopení a trpělivost s nastalými 
dopravními komplikacemi,“ říká radní pro do-
pravu Michal Čížek.
Stavbu budou doprovázet komplikovaná do-
pravní omezení, která budou rozdělena do 
etap a řízena semaforem. O veškerých změ-
nách budou řidiči informováni na místě sta-
vebních úprav, které budou trvat přibližně 4 
měsíce. Rozpočet na akci „Mladcová – Vy-
budování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbi-
tovu“ je stanoven na cca 27 mil. Kč a je spo-
lufinancován Zlínským krajem. Z této částky 
se bude 4 mil. podílet KMČ Mladcová, 10 
mil. statutární město Zlín a 13 mil. Zlínský 
kraj, ze kterých bude 5 mil. tvořit investiční 
dotace. /cek/

vybrán i na základě možnosti splnění pod-
mínky, že stavba musí být dokončena během 
měsíce srpna, do 14 dní od převzetí staveniš-
tě, nejpozději však do zahájení Barum Czech 
Rally Zlín. Tyto podmínky byly v rámci povo-
lení stanoveny Policií ČR z důvodu menšího 
prázdninového provozu.
Dle sjednaných podmínek je realizace kruho-
vého objezdu stanovena v termínu 1. - 20. 8. 
2022. Během následně stanovených 14 dní 
(v uvedeném termínu), po které budou probí-

hat stavební práce, musí řidiči v tomto úseku 
počítat s dopravním omezením.  /cek/
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Informace

Základním příkladem je pití kohoutkové vody, 
dále zálohované opakovaně použitelné kelím-
ky na veřejných akcích, vlastní nákupní tašky 
či sáčky (i na pečivo nebo ovoce), ukládání 
nevyužívaného textilu a obuvi do speciálních 
kontejnerů, odevzdávání ještě využitelných 
papírových krabic nebo jejich plniv pro další 
využití. Právě poslední zmíněné funguje ve Zlí-
ně nově. Po zapojení Ovečkárny do projektu 
Ukliďme Česko, pod kterou spadá portál Kam 
s ním?, můžete na adrese Malotova 5656 
(areál Svitu 123. budova) odevzdávat karto-
nové krabice (rozložené i složené) i výplň do 
balíků. Pokud ale krabici vyhazujete do mod-

Mohou to být lokální výrobci rukodělných vý-
robků, prodejci občerstvení, drobní zemědělci, 
pěstitelé, ale i maloobchodníci, kteří sice nejsou 
prvovýrobci, ale prodávané produkty rostlinného 
či živočišného původu pochází z farem ve zlín-
ském regionu. Vítáni budou i výrobci zajímavých 
produktů, které svým charakterem tržiště Pod 
Kaštany ozvláštní.
Dotazy ohledně bližších informací a nabídky mo-
hou zájemci směřovat na trzistepodkastany@
seznam.cz.
Město zahájilo akci Revitalizace městského tr-
žiště Pod Kaštany na podzim roku 2021 s před-
pokladem ukončení stavebních prací na podzim 
roku 2022. Náklady bez DPH přesáhnou částku 
95 milionů korun. /io/

NOMINACE NA OCENĚNÍ ZLÍNSKÝ ANDĚL

Do středy 31. 8. 2022 může kdokoliv z řad 
veřejnosti podat návrh na ocenění sociál-
ního pracovníka či pracovníka v sociálních 
službách. 
Do výběru budou zařazeni kandidáti s tr-
valým 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: dana-
piskulova@zlin.eu. 
V návrhu je nezbytně nutné uvést jmé-
no a příjmení kandidáta, kontakt na něj 

a stručně popsat jeho zásluhy. Je rovněž 
nutné uvést, že s předáním těchto údajů 
pro uvedený účel kandidát souhlasí. Z no-
minovaných členové Komise sociální a pro 
zdravotně postižené Rady města Zlína vy-
berou 5 pracovníků, kteří budou oceněni 
v rámci vánočního koncertu. /io/

rého kontejneru, je třeba minimalizovat její 
velikost a dát ji dovnitř, protože déšť lepenku 
znehodnotí tak, že musejí být volně ložené 
krabice uklízeny jako černá skládka a spolu 
se směsným odpadem jsou skládkovány – 
což je opravdu škoda. /red/

Tržiště Pod Kaštany hledá nové prodejce
Právě rekonstruované městské tržiště Pod Kaštany bude rozšiřovat 
prodejní nabídku. Z tohoto důvodu uvítá kromě stávajících 
prodejců i další obchodníky, kteří by sortiment doplnili.

Odpad, který nevznikne, je ten nejlepší. Nestojí obec peníze (není 
třeba jej svážet, přetřiďovat nebo jej likvidovat) a ještě může 
posloužit někomu dalšímu.

Předcházení vzniku odpadů
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inzerce

česká

71 bytových jednotek
92 parkovacích stání
zahájen předprodej
bytů se slevou 2%

www.apartmanystrane.cz

71 bytových jednotek
92 parkovacích stání
zahájen předprodej
bytů se slevou 2%

www.apartmanystrane.cz
71

71

www.apartmanystrane.cz
-3%
do 31.8.2022

zahájen předprodej

bytů se slevou 3%

Zlín - Jižní Svahy

bytových jednotek

bytových jednotek

71

www.apartmanystrane.cz

zahájen předprodej

bytů se slevou 3%

bytových jednotek

1/4 strana 92x136

Bydlení
s nadhledem

-3%
do 31.7.2022

Zhotovitel: Developer:

FINRENT s.r.o.

www.apartmanystrane.cz

Zoo Zlín je třetím nejnavštěvovanějším turistickým 
místem ČR za rok 2021!
Slavíme obrovský úspěch! Zlínská zoo se v roce 2021 zařadila mezi 
trojici nejoblíbenějších turistických cílů České republiky! Do zoo 
zavítalo téměř 624 000 osob, o 20 % více než v roce 2020.

Pokud by zahrada nebyla na začátku roku 2021 
více než tři měsíce uzavřena, s velkou pravdě-
podobností bychom přepsali historické tabulky 
návštěvnosti.
Třetí příčku v návštěvnosti turistických míst Čes-
ké republiky považuje ředitel zoo Roman Horský 
za fantastický výsledek. „Je to pro nás úžasná 
odměna nejen za náročný rok 2021, ale také 
za všechny roky úsilí a snahy, kdy krůček po 
krůčku tvoříme zcela jinak pojatou zoologickou 
zahradu. Děkuji našim skvělým návštěvníkům, 
že nás nejprve finančně podpořili při uzavření 

zoo, a pak nám pomohli svou návštěvou. Děkuji 
zřizovateli, statutárnímu městu Zlín, že nás vždy 
podporoval a pomáhal v investičním rozvoji. Dě-
kuji představitelům Zlínského kraje za pomoc 
v provozní i rozvojové oblasti. Přilákat tak velký 
počet návštěvníků považuji na sedmdesátiti-
sícové město za mimořádný úspěch nejen pro 
zlínskou zoo, ale také pro samotný Zlín a celý 
Zlínský kraj,“ zdůraznil ředitel Roman Horský.
Podle něj za tímto výjimečným úspěchem sto-
jí právě dlouholetá snaha vybudovat ve Zlíně 
areál, který se naprosto odlišuje od tradičního 

pojetí zoologické zahrady. „Velký důraz klademe 
na zajištění maximálního komfortu pro zvířata. 
Připravujeme pro ně nadstandardně rozlehlé 
expozice, které splňují ta nejnáročnější chova-
telská kritéria. Nehoníme se za počtem druhů 
a jedinců, ani za ikonickými zvířaty. Jde nám 
především o to, jak a v čem zvířata chováme, 
naší prioritou je poskytnout jim co největší po-
hodu. Typickým příkladem je třeba nový výběh 
slonů v Karibuni nebo nedávno otevřený Jaguar 
Trek, mimochodem největší expozice jaguárů 
v celé Evropě. A jsem přesvědčen, že lidé tuto 
naši snahu vnímají velmi pozitivně. Věříme fi-
lozofii, že pokud jsou zvířata spokojená, jsou 
spokojení i návštěvníci,“ přiblížil ředitel Horský. 
Jedním dechem však dodává, že zoo nezapomí-
ná ani na samotné návštěvníky. „Nejen komfort 
pro zvířata, ale také vysoký komfort pro lidi, kva-
litní návštěvnický servis i nabídka netradičních 
zážitků v podobě krmení rejnoků a žiraf nebo 
zážitků typu Chovatelem na jeden den. Pokud 
se vám podaří vše uvedené propojit, lidé se 
v zahradě cítí dobře a vrátí se k vám. A právě 
třetí místo v návštěvnosti všech destinací České 
republiky nám plně potvrzuje, že rozvoj zlínské 
zoo kráčí opravdu tím správným směrem,“ dopl-
nil Roman Horský.
V podstatě rekordní návštěvnost uplynulého 
roku se naplno projevila i v rekordní soběstač-
nosti, tj. schopnosti pokrýt výdaje vlastními 
příjmy. Příjmy Zoo Zlín v roce 2021 činily 156 
milionů Kč. „Téměř 120 milionů Kč jsme si 
dokázali získat sami. Provozní soběstačnost 
zoo včetně sponzorských darů dosáhla za 
rok 2021 neskutečných 90,67 %. Je nejvyšší 
v rámci českých a slovenských zoo a naprosto 
výjimečná i při srovnání s evropskými a světo-
vými zahradami,“ přiblížil ředitel Zoo Zlín Ro-
man Horský. /red/
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Odbor městské zeleně plánuje vždy minimálně s půlročním 
předstihem, jak budou vypadat jednotlivé záhony v další sezoně. 

Hřbitovy nejsou jen pietním místem, kam přicházíme uctít 
památku svých blízkých. Jsou často také místem s mimořádnou 
historickou, duchovní i kulturní hodnotou. 

Stejně tak se již v loňském roce rozhodl, že 
v rámci významného jubilea 700 let od zalo-
žení města oslaví tuto událost na všech sezon-
ních záhonech ve městě a nechá je rozkvést 
ve zlínských žluto-modrých barvách.
První záhony, a to cibulovinové a dvouletkové, 
byly založeny již během loňského podzimu. 
Žluté a modré macešky v různých velikostech 
květů a modré pomněnky začaly zdobit záho-
ny již před zimními měsíci, zatímco cibule se 
zatím skrývaly v zemi. Na jaře se pak narcisy, 
hyacinty, tulipány a ladoníky rozzářily v plné 
kráse.

Lidé tento prostor vyhledávají jako oázu kli-
du, místo pro uspořádání myšlenek upro-
střed každodenního ruchu, jiní zase pro jeho 
unikátnost, historické památky či významné 
osobnosti. Lesní hřbitov Zlín je jedním z výji-
mečných hřbitovů u nás, s nímž vás seznámí 
nová publikace Ze země do země – Lesní 
hřbitov ve Zlíně.
Lesní hřbitov je výjimečný nejen posledním 
místem odpočinku významných osobností 
zlínské historie, ale také svou formou, spoje-
ním náhrobních míst a přirozeného prostře-

K významnému jubileu Zlína nechal letos odbor městské 
zeleně rozkvést město do žluto-modra

Ze země do země. Nová publikace o unikátním Lesním 
hřbitově Zlín

Během jarních měsíců se postupně zakládaly 
další záhony různých typů. „Na začátku květ-
na byly na 17 lokalitách osety téměř všechny 
plochy pro letničkové výsevy speciálně na-
míchanou Zlínskou směsí a nyní se můžeme 
těšit z květů měsíčků, chrp, aster, cínií, afri-
kánů, sluncovek, třapatek, černuch, brutná-
ků a dalších na 1 050 m2. Významné záhony 
na náměstí Míru, v parku Komenského, sadu 
Svobody a vybraných lokalitách na Jižních 
Svazích byly osázeny v druhé půli května mla-
dými rostlinkami letniček, které budou kvést 
až do konce října,“ sdělil náměstek primátora  

Bedřich Landsfeld. Potěší nás tak květy let-
ních jiřin, slunečnic, hledíků, surfinek, kráse-
nek, šalvějí a dalších.
Na náměstí Míru se při této příležitosti osáze-
ly i betonové mobilní nádoby nejen letničkami 
a trvalkami ve žluto-modrých barvách, ale vše 
bylo doplněno také mladými stromky jabloní. 
Tato kompozice má evokovat louku v rozkvet-
lém valašském sadu a takto zviditelnit region 
města Zlína.
Jako připomenutí funkcionalistického Zlína 
bylo pod Gahurovým prospektem, v ploše mezi 
ulicemi Štefánikova a tř. T. Bati, založeno 7 
záhonů, kdy každý pás připomíná jedno stole-
tí města. Tak jako posledních 100 let nastal 
největší rozmach města, i zde se po odkvětu 
jarních cibulovin plocha v létě změnila již jen 
na jeden záhon, kdy pásy letních lilií evokují 
pravidelné uspořádání města a přesev letnič-
kového výsevu sjednotí plochu do jednoho pra-
videlného celku. /red/

dí smíšeného lesa. Publikace vás seznámí 
s jeho vznikem i strukturou a provede vás po 
nejvýznamnějších hrobech.
Prvním pochovaným zde byl student medicí-
ny Rudolf Gerbec, syn osobního lékaře Ba-
ťovy rodiny a také jednoho z tvůrců Lesního 
hřbitova. Ironií osudu se stalo, že dalším po-
hřbeným byl zakladatel obuvnického impéria 
Tomáš Baťa a jeho pilot Jindřich Brouček. 
Mezi pochovanými jsou např. Marie Baťová, 
manželka T. Bati, filmaři Hermína Týrlová, 
Karel Zeman, architekti F. L. Gahura, Miro-

slav Drofa, spisovatel a grafik Svatopluk Tu-
rek či cestovatel Miroslav Zikmund.
Publikace je k dispozici zdarma v Městském 
informačním a turistickém středisku v budo-
vě radnice. /red/



Prodej bytů po kompletních 
rekonstrukcích.

Výkup nemovitostí až 120 % 
znaleckého posudku.

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště Pod Kaštany)

STAVEBNÍ FIRMA

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní 
radost z vašeho domova.

Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

776 797 007 www.g2reality.cz G2 reality @g2reality

Máte zájem o rekonstrukci?
                      Ozvěte se nám:

 

 

 

nabízíme:

Cena: 5.750.000 Kč + provize RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo nábřeží

po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci
byt v klidné části Zlína
ihned k dispozici

připravujeme:

pronájem bytu 1+kk, Zlín,
ulice Štefánikova
pronájem bytu 2+1, Zlín
prodej prvorepublikové vily,
Zlín, centrum
prodej penzionu Luhačovice



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID. Buzz Pro: 20,6 - 21,7 kWh/100 km, 0 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, 760 01 Zlín, tel.: 577 057 111
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Pavel Kosatík: Bavilo mě přemýšlet si o starém Zlíně, když 
byl ještě napůl vesnicí
Pavel Kosatík je autorem multimediální expozice o historii města, 
která bude 1. 9. 2022 představena široké veřejnosti v sadu Svobody 
u zlínského zámku u příležitosti 700. výročí města Zlína od první 
písemné zmínky. V rámci vernisáže expozice proběhne živá 
akusticko-světelná show Zvuková krajina. Jak expozice vznikla a co 
od ní můžete čekat, si přečtěte v rozhovoru.

Jakým způsobem jste se dostal ke spolu-
práci na expozici mapující 700 let historie 
města Zlína?
Oslovili mě ze zlínského magistrátu, kon-
krétně to byla Eva Ryndová, vedoucí odboru 
kultury a památkové péče. Původní plán byl 
vymyslet expozici, která by byla umístěná 
v rekonstruovaných prostorách zlínského 
zámku. Když se zjistilo, že rekonstrukce těch 
prostor se do výročí nestihne, bylo nutné vy-
myslet to jinak.
S nápadem umístit první etapu expozice ven-
ku, v parku, přišel Martin Hejl ze společnosti 
Loom on the Moon.

Jaký máte ke Zlínu vztah?
Jako děcko jsem ho neměl žádný, jezdili jsme 
k příbuzným na Vsetín a do Valašského Mezi-
říčí, Zlín jsme míjeli. Později jsem se k němu 
dostával hlavně přes Baťu a zájem o něj, jako 
zvenčí možná skoro všichni. Napsal jsem 
tady kus knihy o Emilu Zátopkovi, dohledával 
jsem si lesní trasy, po kterých běhal za války 
atd. Mám zde a v okolí pár dobrých přátel. 
Jezdím sem rád.

Co je pro Vás na městě vedle Bati historic-
ky zajímavé?
Byl jsem rád, že součástí zadání bylo zrušení 
té tradiční rovnice Zlín = Baťa, protože lidé 
tady žili i předtím a déle než těch letos při-
pomínaných 700 let. Zajímají mě třeba skoro 
všichni ti zámečtí páni, kteří se ve Zlíně stří-
dali jako na orloji. Mnohým z nich čouhala 
sláma z bot, a zároveň provozovali třeba dost 
náročné koncerty. V čem si na vrchnost hráli 
a v čem jí byli doopravdy? Třeba tohle bych 
chtěl jednou vědět.

Jak dlouho a jakým způsobem jste sbíral 
podklady pro textovou část expozice?
Času bylo málo, věděl jsem, že na sběr mate-
riálu budu mít necelý rok. Štěstím v neštěstí 
byl covid, který mimo jiné uzavřel knihovny. 
Díky pochopení Jana Kaňky, ředitele Krajské 
knihovny Františka Bartoše, jsem se u nich 
jednou objevil s hromadou prázdných kufrů 
a odjel s hromadou plných. Další věci jsem si 
napůjčoval v knihovnách v Praze i jinde.

Jak vznikla koncepce 9 základních témat, do 
nichž je libreto rozděleno?
Za základ jsem považoval, že Zlín nebyl jenom 
bodem na mapě, ale střediskem území, ze 

kterého nabíral velké množství vlivů a kam je 
také v nové podobě zpětně vyzařoval. Z toho mi 
vyšlo, že jménem tohoto města a kraje nemá 
mluvit jednotlivec, dokonce ani žádný z Baťů, 
ale že to má být hlasová polyfonie. Vždycky 
je mně trochu líto, když se dějiny rekonstruují 
hlavně z lidí, kteří po sobě zanechali písemné 
svědectví. Protože svět tvoří i lidi, kteří na něja-
ké zanechávání stop nemají čas, zaměstnává 
je práce, povinnosti, dílo, které si uložili vyko-
nat. Takže jsem se snažil o to, aby expozice 
mluvila také hlasem těchto bezejmenných.
Když jsem si toto ujasnil, snažil jsem se, aby 
to dál vznikalo co nejvíc „samo“. Věřím tomu, 
že když se historický materiál nechá a když se 
počká, až se prameny samy začnou řadit do 
souvislostí, může být výsledek lepší, než když 
tomu člověk od začátku poroučí nějakým svým 
vlastním silným názorem. Výsledkem pak bývá 
spíš ten apriorní názor než skutečná historie.
Pro mě třeba bylo hodně důležité všímat si, 
v jakém tónu minulí autoři o Zlínu psali, jak 
k němu přistupovali. Nezáleželo tolik na tom, 

jestli dotyčný psal o náboženském vývoji Zlí-
na, o zlínském sportu nebo třeba o zlínských 
trolejbusech. Vždycky mě zajímalo a zajímá, 
jaký vztah ten člověk k tomu Zlínu měl. A sko-
ro ve všech případech jsem ho objevil, poka-
ždé jiný, ale skoro vždycky tam vztah byl. To 
pro mě bylo důležité. Vztah je vždycky dobrá 
stopa. Kde není znát, tam ničemu nevěřím.
Takže těch devět témat si sedalo „samo“ tak, 
že některé ty prameny si začaly mezi sebou 
povídat. Ještě ale musím pro pořádek říct, že 
těch devět zastavení by měl být v zásadě jen 
začátek. Musel jsem nabrat dost látky i pro 
případ, že nakonec vznikne ta původně uva-
žovaná expozice na zlínském zámku. Takže 
jsem ji nabral.

Které téma se Vám psalo nejlépe a které 
naopak nejhůř?
Začnu od konce. Nejtěžší mně přišly dějiny 
baťovského Zlína, což možná zní jako para-
dox, vždyť je k nim nejvíc zdrojů a taky nejvíc 
publikovaného materiálu. Což ale znamená, 
že když se člověku zazdá, že na něco přišel, 
druhý den většinou zjistí, že jinému se to po-
vedlo před padesáti lety.
Co mě bavilo: přemýšlet si o starém Zlíně, 
když byl ještě napůl vesnicí a lišky v něm i na 
rynku dávaly dobrou noc. Vážím si historika 
Karla Stloukala, zlínského rodáka, který na-
psal moc hezké paměti, kde ten starý Zlín ve-
lice působivě evokuje. Kéž by víc měst mělo 
podobně básnicky, a zároveň myšlenkově 
přesně píšící patrioty.

Spolupracoval jste při psaní s nějakými 
historiky nebo jste se spoléhal výhradně 
na písemné prameny?
S historiky jsem spolupracoval, ale s vědo-
mím, že cíl expozice je jiný než cíl odborné 
monografie. Historik komunikuje s vážnými 
zájemci o svůj obor, tím má roli v něčem 
trochu usnadněnou. Kdežto expozice je ur-
čená všem nebo skoro všem. Byla by špat-
ná, kdyby z ní odcházely znuděně například 
starší školní děti. Ale neměla by urážet ani 
ty, kdo studiu dějin Zlína zasvětili třeba celý 
život. Věřím, že spojit různá tato hlediska 
je možné a že se tímto způsobem můžeme 
nejenom o Zlínu, ale i sami o sobě leccos 
dozvědět. /red/

Multimediální expozice o historii města
Sad Svobody u zlínského zámku

V rámci vernisáže expozice 
proběhne živá akusticko-světelná show 
Zvuková krajina
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Představujeme hotové projekty  
Tvoříme Zlín
V minulém čísle Magazínu Zlín jsme vám představili aktuální 
stav realizace projektů „Tvoříme Zlín“ z posledních ročníků. 

V tomto čísle přinášíme přehled realizací ma-
lých a velkých projektů z roku 2019. Aktuálně 
probíhá již pátý ročník tohoto projektu parti-
cipativního rozpočtu a obyvatelé Zlína zaslali 

letos k posouzení 31 návrhů. U těch se nyní po-
suzuje jejich realizovatelnost. Na podzim pak 
lidé v hlasování rozhodnou, které z návrhů se 
budou realizovat. /fab/

Každý si chce hrát – Letná
 – zrealizováno

Komunitní kompostování – Vodní
 – zrealizováno

Hřiště na pétanque  – Centrální park Jižní 
Svahy – zrealizováno

Údržba a opravy schodů a chodníků – 
Sokolská – zrealizováno

Zastávka Česká – etapa II – v roce 2022 
dojde k nejnutnějším opravám, následně 
bude provedeno pomocí streetartové malby 
pokrytí ostatních ploch zastávky

Dětská lanovka a terénní skluzavka na 
Podhoří – zrealizováno

Pracovna v parku – Univerzitní park
 – zrealizováno

Servisní cyklostojan – Havlíčkovo nábřeží
 – zrealizováno

Rekonstrukce veřejného osvětlení – 
Bartošova čtvrť – zrealizováno

Dětské hřiště Podvesná IX – zrealizováno

VELKÉ PROJEKTY – STAV

MALÉ  PROJEKTY – STAV
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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

Ve Zlíně vzniklo nové coworkingové centrum  
Impact Hub Zlín
Přímo v srdci Zlína, v budově Silo II na adrese třída Tomáše 
Bati 829, vznikl na více než 5000 m² Impact Hub Zlín, 
sedmipatrové coworkingové a eventové zázemí pro byznys 
nomády, jednotlivce, skupiny i celé firmy. 

Za projektem stojí Zdeněk Rudolský, spoluzakla-
datel Impact Hubu ČR a průkopník coworkingu 
v Česku. Impact Hub Zlín funguje od začátku 
roku 2022 v pilotním režimu, v červnu spouští 
plný provoz. Tento projekt v coworkingové, mo-
derně vybavené a technologicky vyspělé budo-
vě má za cíl přenést do Zlína své zkušenosti, 
podnikatelskou komunitu, úspěšné akcelerační 
programy, napojení na další města a pozitivní 
společenský i environmentální dopad.

Impact Hub Zlín rozšiřuje celosvětovou síť
Impact Hub Zlín je součástí velké celosvětové 
rodiny Impact Hubů stejně jako IH Praha, Brno 
a Ostrava. Cílem je dlouhodobé podporování 
inovací a akceleračních programů zaměřených 
na startupy nebo společensky prospěšné pod-
niky. Těmito akcelerátory ročně projde více než 
100 projektů, jejich účastníci a členové sítě Im-
pact Hub se mohou opřít o podporu zkušených 
expertů a mentorů, využít databázi ověřených 
kontaktů či investorů a zároveň si otevřít cestu 
k udržitelnosti a úspěchu svého projektu.
V Impact Hub Zlín od začátku funguje velmi silný 
tým. Společně se Zdeňkem Rudolským se Zlínu 
věnuje Martina Kočařová, bývalá marketingová 
ředitelka IH ČR, která se ve Zlíně stará o celý 
marketing, na pozici provozní a HR ředitelky fun-
guje Tatiana Janáčková. Spolu s nimi se o pro-
voz stará dalších šest zlínských kolegů. „Mám 
rád nové výzvy a rozjíždění nových projektů, což 
projekt ve Zlíně nabízí. Šli jsme do Zlína s tím, 
že bychom si přáli, aby IH Zlín byl podnikatel-

ským srdcem města, a věřím, že jsme uspěli. 
Oproti jiným městům je objekt poměrově větší 
a s tím souvisí i experimenty s prostorem. Napří-
klad společenské prostory jsou nejen v přízemí 
v 450 m² velké členské kavárně, ale i na dalších 
patrech. Také si děláme radost a v prostoru vy-
stavujeme díla současných umělců. Nyní napří-
klad 10 obrazů od Michala Bačáka, který na Zlín 
rád vzpomíná, protože tady studoval,” vysvětluje 
Zdeněk Rudolský.

20 dní a 20 nocí na začátek zdarma
Se zavedením plného provozu chce Impact 
Hub Zlín podpořit startupy, neziskovky a vzdě-
lávací organizace a představuje akci „20 dní 
a 20 nocí“. Poskytne tak 20 celodenních a 20 
večerních pronájmů ve Skyroomu, konferenč-
ním prostoru pro až 80 lidí v 7. patře budovy 
s nádherným výhledem na město. Dále pak 
věnuje 7000 hodin - 20 coworkingových tarifů 
na 3 měsíce zdarma. „Roky věřím, že když pro-
jekt vzniká mezi dobrými a zajímavými lidmi, má 
větší šanci na úspěch. A čím více těchto lidí na 
jednom místě, tím větší šance je,” říká Zdeněk 
Rudolský k důvodům, proč IHZ nabízí podporu 
projektů zdarma.
Už nyní jsou mezi členy zajímavá jména, na-
příklad Czechitas, komunita, která vzdělává 
a uplatňuje ženy v IT, dále pak Bidli, firma, která 
propojuje reality, financování bydlení a stavě-
ní domů, Yachters Baby!, společnost zajišťující 
dovolené na jachtě nebo katamaránu v nejkrás-
nějších destinacích světa, nebo reklamní agen-

tura Vabanque Václava Skácela z UTB. Dále 
jsou v komunitě vývojáři, UX designéři, grafici, 
marketéři, finanční analytici, makléři, ale třeba 
i paperless účetní.

Bývalý areál Masny a přímé sousedství 
baťovského obilného sila
Koncept budovy, o který se postarali ar-
chitekti ze Semela Ateliers, vznikl s úctou 
k původní architektuře města a je inspiro-
vaný konceptem Smart city. Na plášti budo-
vy jsou fotovoltaické panely, které vyrábějí 
zelenou energii, a v bezprostřední blízkosti 
také elektronabíječky. V objektu se nachá-
zí přes 60 kanceláří velikosti od 24 m² do 
400 m², zasedací místnosti pro 2 až 10 lidí 
i konferenční místnosti, kam se vejde až 
180 účastníků. V přízemí je připraven open 
space s členskou kavárnou. V 7. patře budo-
vy najdeme velký skyroom s terasou a výhle-
dem na Letnou (150 m² prostoru + 150 m² 
terasy). V podzemí budovy se nachází 180 
parkovacích míst. /red/
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Tenkrát ve Zlíně: Hořký srpen roku 1968
V souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu se někdy objevuje 
srovnání s vpádem sovětských vojsk do Československa v srpnu 
1968. Dnešní situace je ale v mnohém odlišná. 

Foto: MZA / SOkA Zlín

Foto: MZA / SOkA Zlín

Foto: MZA / SOkA Zlín

Foto: MZA / SOkA Zlín

Třeba v tom, že Ukrajina byla na příchod 
Rusů daleko lépe připravená, protože v ote-
vřeném konfliktu s Ruskem je prakticky už 
od roku 2014, kdy byl anektován Krym a vy-
pukly boje na Donbasu. Pro Čechy a Slováky 
byla okupace v roce 1968 nečekaným šo-
kem, zradou, dýkou do zad.
Bylo to jaro velkých nadějí a léto plné hoř-
kého zklamání. Srpnová okupace a násled-
ná normalizace přinesla deziluzi pro celou 
další generaci. Československé vedení teh-
dy začalo prosazovat myšlenky „socialismu 
s lidskou tváří“, zrušilo cenzuru, zavádělo 
ekonomické reformy, což bylo trnem v oku 
sovětskému vůdci Brežněvovi a dalším po-
hlavárům v Moskvě.

Nebylo to pěkné přivítání
To datum se zapsalo černým písmem do 
naší historie. V noci na 21. srpna 1968 
vtrhla do tehdejšího Československa vojska 
několika zemí Varšavské smlouvy vedená 
sovětskou armádou. Do tehdejšího Gottwal-
dova dorazily první tanky a transportéry až 
po půlnoci ve čtvrtek 22. srpna. Lidé už je 
očekávali a nebylo to pěkné přivítání. Všude 
v ulicích, na zdech i na budovách, byly trans-
parenty a nápisy. A také rozezlení občané.
Po představitelích okresní správy sovětští 
důstojníci požadovali prostory pro velitel-
ství a své mužstvo a dožadovali se vyčištění 
města od protisovětských letáků a nápisů. 
Odešli s nepořízenou. Okupační vojska se 
tak potupně utábořila na okraji lesa na Kud-
lově a u březnické silnice za zimním stadio-
nem.

Rozhlas se neodmlčel
Významnou úlohu sehrálo v dramatických 
srpnových dnech roku 1968 vysílání gottwal-
dovského okresního rozhlasového studia. 
Poté, co zcela umlklo celostátní rozhlasové 
vysílání, podařilo se místním technikům na-
vázat kontakt s vysílačem v Topolné a od-
tud bylo svobodné necenzurované vysílání 

z místního studia slyšitelné po celé republi-
ce a dokonce i v zahraničí. Kvůli utajení se 
improvizované studio několikrát stěhovalo 
a vysílalo z provizorních podmínek.
„Naše zlínské rozhlasové studio bylo po-
slední, které zůstalo neobsazené a svobod-
ně vysílalo. Vysílání fungovalo ze tří míst. 
Nejprve z vily Jana Antonína Bati, kde nás 
Sověti vyhmátli. Přijeli, tloukli na dveře, ale 
pak odešli. Vyšli jsme ven a oni byli pryč. 
Pak jsme si všimli, že máme u vchodu po-
věšenou ceduli Mateřská škola. Někdo tu 
naši prohodil se sousední budovou školky, 
aby nás chránil. Nevíme kdo. Tak jako neví-
me, kdo nám každý den vozil rohlíky, salám, 
mléko, chleba. Každé poledne a každý ve-
čer. Pak jsme se přesunuli a vysílali z diva-
dla. Když nás zaměřili i tam, odstěhoval se 
rozhlas na chvíli do nemocnice,“ vzpomínal 
jeden z aktérů tehdejších událostí, etnograf 
Karel Pavlištík.

Přímo ve Zlíně při dramatických srpnových 
událostech nedošlo k žádným obětem na 
životech. V Praze na Vinohradech nedaleko 
sídla rozhlasu ovšem hned 21. srpna po zá-
sahu střepinou zemřel Jaroslav Novák, stav-
byvedoucí zdejšího podniku Pozemní stavby 
Gottwaldov.
Postupem času odpor veřejnosti ochaboval. 
O rok později už bylo reformní křídlo komu-
nistů nadobro zadupáno nastupující nor-
malizační gardou. „Po příchodu okupačních 
vojsk jsem se na Vysočanském sjezdu ko-
munistické strany dostal do dubčekovského 
ústředního výboru strany. Pak ale přišel Gu-
stáv Husák s tím, že tam nesmí být nikdo, 
kdo podepsal prohlášení Dva tisíce slov. 
Kdo podepsal, musel vstát a veřejně svůj 
podpis odvolat. Neodvolal jsem a musel 
jsem okamžitě opustit zasedání – přes celý 
Vladislavský sál odpochodovat ven. Moc 
nás tehdy nebylo, co jsme takto odpochodo-
vali,“ poznamenal Karel Pavlištík.

Nástup normalizace
Uplynul rok a přišlo první výročí okupace. Bě-
hem dne 21. srpna 1969 se na náměstí Práce 
a kolem obchodního domu Prior začaly schá-
zet skupinky mladých lidí. Pokládali květiny 
k pomníku T. G. Masaryka, který tu byl v roce 
1968 na krátko opět vztyčen. Do večera se tyto 
skupinky rozrostly na dvoutisícový dav demon-
strantů, který se vydal na pochod městem.
Čekal na ně už kordon příslušníků Veřejné bez-
pečnosti se psy a zhruba 170 členů ozbroje-
ných komunistických Lidových milicí s vojáky. 
Při zásahu bylo zadrženo 61 demonstrantů, 
26 z nich bylo trestně stíháno. To byl posled-
ní masový projev odporu ve Zlíně až do roku 
1989.
S normalizací přišly čistky. Cílem bylo odstranit 
z veřejného dění přívržence reforem a obnovit 
staré pořádky. „Někdy jsem si říkal, že jsem 
musel obětovat opravdu hodně. Hlavně mě ale 
mrzí, jak to odskákala rodina. Nejhnusnější 
bylo, že se mstili na našich dětech, které měly 
zákaz studovat střední školu, natož vysokou,“ 
zdůraznil Karel Pavlištík.
Svá dosavadní pracovní místa musely opustit 
desítky tisíc lidí, skončili v různých podřadných 
pracovních pozicích. Mezi známé osobnosti, 
které byly takto odsunuty do ústraní a musely 
se živit například v pomocných dělnických pro-
fesích, patřil vedle Karla Pavlištíka i cestovatel 
a spisovatel Miroslav Zikmund, ředitel Okres-
ní knihovny Radek Lukavský, ředitel Divadla 
pracujících Alois Lhotský nebo herci Steva 
Maršálek a Václav Beránek. Týkalo se to ov-
šem nejen osobností veřejného života, kultury 
a školství, ale i vedoucích pracovníků průmys-
lových podniků. Pavel Stojar



Druhý ročník grantového programu pro komunitní zahrady začne v únoru 2023.  

Více informací naleznete na www.kaufland.cz/komunitnizahrady

Kaufland podpořil zlínskou komunitní zahradu.
Češi jsou národ zahrádkářů. Ne každý si však může dopřát vlastní oázu klidu. Kaufland proto ve spolupráci 
s Nadací Via spustil první grantový program v České republice zaměřený na komunitní zahrady. Odborná 
komise následně vybrala 13 nejlepších projektů, mezi které Kaufland přerozdělil celkem 684 722 Kč. 

Štěstí se usmálo i na zlínskou 
komunitní zahradu na Jižních 
Svazích, která získala finanční grant 
ve výši 46 500 Kč. Zahradníci finanční 
částku od obchodního řetězce využijí  
na technické vybavení zahrady, 
dřevěný kompostér či dětské herní 
prvky. Grantový program rozšiřuje 
projekt s názvem Už tO rOste, 
už to klíčí, jehož prostřednictvím 
Kaufland u svých prodejen vybudoval 
již 5 komunitních zahrad. 

Už to roste, už to klíčí

190x136_Zlin.indd   1 15/06/22   12:25
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O včelách a včelařích
VČELA ČLOVĚKU

Tobě, člověče, opyluji Tvé zahrady,
aby dávaly plody Tvé rodině i dětem.

Skrze mne dostává se Ti bohaté úrody
z Tvých luk i polí.

Tobě dávám mateří kašičku,
která Ti navrací sílu,
dává i Tvé ženě
krém pro její krásu a hebkou pleť.

Vám, lidé, nosím pyl, ambrosii i nektar,
Vám dávám propolis,
který léčí nemoci lidského stáří
i dává kouzelný hlas houslím.

Tobě, člověče, dám i vosk Tvé svíce poslední.

Beze mne se nenasytíš – Tvá příroda Tě nepohostí.
Beze mne se neuzdravíš – Tvé byliny Tě nevyléčí.

Jsi silnější, jsi na řadě, chraň nás, sic spolu zahyneme.

Jak již bylo naznačeno v úvod-
ním prologu, včely člověku za-
jišťují celou řadu produktů, kte-
ré jsou k jeho zdravému životu 
žádoucí, ne-li nezbytné. Není to 
jen všeobecně známý a obdivo-
vaný med, který chutná dětem 
i dospělým, ale i mnohým lidem 
méně známý propolis, mateří 
kašička, pyl, včelí jed a další. 
A v neposlední řadě k tomu, co 
nám včely poskytují, je nezbyt-
né opylení kulturních i divoce 
rostoucích stromů, keřů, užit-
kových polních rostlin a bylin. 
Především kvůli této opylovací 
činnosti se odhaduje, že vče-
lař získá ve včelích produktech 
pouze 10 % z celkového užitku 
včel, zbytek (90 %) získává zdar-
ma společnost. A kdo chov včel, 
které máte možnost ve městě 
a jeho okolí, na vašich zahrád-

kách, loukách i v lese pozorovat, 
zajišťuje? V našem městě již více 
než 100 let (založena 1920) pů-
sobí Základní organizace České-
ho svazu včelařů, do níž kromě 
Zlíňáků spadají i včelaři z Březni-
ce, Kudlova, Jaroslavic, Želecho-
vic, Lužkovic, Hvozdné, Kostelce, 
Štípy, Velíkové a Rackové. Cel-
kem se v této organizaci chovem 
včel zabývá 222 včelařů, kteří 
obhospodařují 2 344 včelstev na 
302 stanovištích (údaje z března 
2022).
Rádi bychom také připomněli, 
že se v tomto měsíci (21. srpna) 
dožívá krásných 90 let v rela-
tivně dobrém zdraví a duševní 
pohodě náš dlouholetý předse-
da a zkušený včelař Josef Okál. 
Takže mu všichni připíjíme na 
zdraví a přejeme vše nejlepší do 
dalších spokojených let. /šim/



22

Foto 1: Chůdadlo – Akrobatické divadlo 
s kapkou humoru na zlínském zámku, 
u kterého nechybělo žonglování a oheň

Foto 2: Marek Eben uvádí galavečer Zlín 
gala

Foto 3: WALL DANCING na fasádě 
Obchodního domu

Foto 4: Chůdadlo – Elementálové –  
novocirkusová podívaná s prvky závěsné 
akrobacie

Foto 5: Koncert Tata Bojs na náměstí Práce

Foto 6: Koncert kapely Mers v parku 
Komenského

Zdroj fotografií: Vítek Šmahel, Robin Konečný, Jan Salač

Za oponou: Zlín žije
Podívejte se, jak město žilo během 
největší akce oslav 700. výročí od první 
písemné zmínky.

2.

3.

1.

6.

5.

4.
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inzerce

Po delší odmlce se ve Zlíně uskuteční Mezinárodní festival 
velkých dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO 2022. 

Jubilejní 20. ročník je naplánován na dny od 
18. do 21. srpna 2022. Jeho realizaci v pů-
vodním termínu ukončila koronavirová pande-
mie.
„Přípravu tohoto jubilejního ročníku provázely 
všem známé potíže. Tento 20. ročník jsme za-
čali připravovat již v roce 2019. Téměř dokon-
čené přípravy jsme museli ukončit a festival 
s ohledem na pandemii covidu zrušit,“ uvedl 
za organizátory předseda festivalového štábu 
Ivan Šoukal a dodal: „Věříme, že letošnímu 
20. ročníku festivalu FEDO již nic nestojí v ces-
tě a budete mít možnost zhlédnout pestrou 
podívanou na dechové hudby a folklorní sku-
piny. Festivalu se zúčastní řada atraktivních 
souborů z různých regionů. Při této příležitosti 
bych chtěl poděkovat statutárnímu městu Zlín 
za podporu, bez které bychom takový festival 
nemohli uskutečnit.“
Mimo klasickou dechovou hudbu, prezentova-
nou řadou orchestrů, vystoupí Stará císařská 
garda z roku 1806 s trubači a bubeníky v od-

20. ročník FEDO je konečně tady

povídajících kostýmech, která přijede z fran-
couzského Pontarlier. Zajímavý repertoár při-
vezou i kapely z Polska, Chorvatska a kapela 
moderní dechové hudby ze Slovenska. Samo-
zřejmě vystoupí i zlínské orchestry VDO Zlín 
a SDOM Zlín a další tuzemské orchestry.
Pokud jde o folklorní část, tak kromě českých 
souborů přijaly pozvání i soubory ze zahraničí. 
Zlíňané se mohou těšit na soubory ze Sloven-
ska, Bulharska i dalekého Mexika.

Hlavní program festivalu se uskuteční na 
náměstí Míru:
 18. 8. v 18 h koncert SDOM Zlín a VDO Zlín,
  19. 8. v 16.30 h komponovaný pořad zlínských 

a zahraničních folklorních i dechových soubo-
rů,

  20. 8. v 10 h festivalový průvod po tř. T. Bati 
s ukončením na náměstí Míru,

  20. 8. v 15 h komponovaný pořad českých a za-
hraničních folklorních i dechových souborů.

Doprovodné pořady se uskuteční na dalších 
místech Zlína:
  19. 8. ve 14 h krátká vystoupení v ulicích Zlína 

a Malenovic,
  19. 8. od 17 do 24 h pořad jazzových orchestrů 

na nádvoří Domu kultury,
  20. 8. od 19 do 24 h se za ZK 204 uskuteční 

beseda u cimbálu.
Mimo Zlín proběhnou pořady v rámci festivalu 
i v Otrokovicích (sobota v 16:30 h), ve Vizovi-
cích (neděle ve 12 h) a v Luhačovicích (neděle 
v 15:30 h).
Program letošního FEDa čítá 28 souborů  
z 8 zemí. Celkem se na pódiích vystřídá více než 
800 vystupujících. /io/

DOTACE NA KULTURU

Město přidělí dotace z Kulturního fondu 
města Zlína na obnovu a restaurování 
kulturních památek na území města Zlína 
v roce 2022.

Žádosti o dotace přijímá podatelna od 25. 
7. 2022 do 12. 8. 2022. Bližší informa-
ce poskytuje Odbor kultury a památkové 
péče MMZ, a to na adrese Zarámí 4421, 
tel. 577 630 314. /io/

VEŘEJNÁ VÝZVA

Statutární město Zlín hledá pro připravovaný 
dokumentární film o rekonstrukci objektu Vel-
kého kina ve Zlíně bývalé zaměstnance kina, 
spolupracovníky a pravidelné návštěvníky, kteří 
by pro film mohli poskytnout svá osobní svě-
dectví anebo obrazové a písemné dokumenty 
k někdejšímu provozu kina. Přihlásit se mohou 
na telefonním čísle: 577 630 325 anebo na 
e-mailové adrese: velkekino@zlin.eu do 30. 9. 
2022. Děkujeme. /red/
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Kulturní léto s Živým Zlínem: Hravá dětská odpoledne 
i Hudební neděle
Letní kalendář akcí Živého Zlína je nabitý. A byť už máme půlku 
prázdnin za sebou, ještě nás toho čeká spousta! Během srpna se 
uskuteční v parku Komenského dvě Hudební neděle. 

V pořadí již šesté vystoupení přinese 7. srpna 
od 16.30 mezi zeleň pohodové noty bluegras-
su a country, zahraje totiž kapela Hazard. O tý-
den později, tedy 14. srpna ve stejný čas, pak 
vystoupí skupina Folkmen.
Děti se mohou těšit na finále série hravých 
odpolední. Ve spolupráci s Pevností pozná-
ní Olomouc si 3. srpna od 16 hodin v parku 
Komenského vyzkouší nejrůznější vědecké 
workshopy a 2. září v 15 hodin pak společně 
přivítáme nový školní rok na parkovišti u kos-
tela Panny Marie pomocnice křesťanů na Již-
ních Svazích. Součástí bohatého programu 
bude také ukázka práce složek integrovaného 
záchranného systému.
V září nás čeká sedmidenní festival Dny Baťa. 
Mezi 12. a 18. zářím se můžete těšit na zážit-

kový i odborný program, divadelní představení 
o Zlíně, procházky za architekturou, ale i dny 
otevřených dveří, workshopy pro děti, pouliční 
umění a návrat do třicátých let. Sledujte naše 
sociální sítě a weby www.kulturazlin.cz a www.
zlin700.eu, ať vám nic neunikne!

Léto se sedmistovkovou zmrzlinou 
i zlínskou cyklolahví. Užijte si unikátní 
produkty vytvořené k narozeninám města!
Zlín dostal k sedmistému výročí spoustu krás-
ných dárků. Projekt Zlín všemi smysly spojil 
kreativní Zlíňany, kteří vytvořili několik desítek 
produktů akcentujících naše město. Vznikla 
tak zlínská zmrzlina, cyklistická lahev, de-
signové boty i cihlové psaníčko. Čeká vás ale 
také spousta gastronomických dobrodružství! 

Všechny produkty najdete ve speciální zážitko-
vé mapě, kterou si můžete opatřit na náměstí 
Míru ve výročním Infopointu, v showroomu 
Živého Zlína na zámku Zlín, v zapojených pod-
nicích a dalších spřátelených místech. Mapa 
je ke stažení také na webu www.zlin700.eu 
v rubrice Zlín všemi smysly, kde se zároveň 
dozvíte vše o tomto projektu.
A co je právě teď nového? V létě byste ne-
měli minout prodejnu Adria Gold ve Zlatém 
Jablku. Čeká tam na vás speciální sed-
mistovková zmrzlina a nově také lahodná 
pomazánka Zlínská jablka se slaným kara-
melem. Těm pravým Zlíňákům nesmí doma 
chybět designová klíčenka s logem oslav 
a psaníčko Cihla, nyní také v textilní ver-
zi. Obojí je z dílny pro.story a zakoupíte je 
v showroomu Živého Zlína na zámku.
Oddaným baťovcům udělají radost výroční 
ponožky, které jsou nyní v prodeji v pobočce 
Baťa na ulici Dlouhá v limitovaném designu 
k letošním oslavám. Cyklisty zase potěší cyklo-
lahev s Jednadvacítkou z dílny Force. Zakoupí-
te ji ve zlínské pobočce KCK Cyklosport-Mode.
Nenechte si ujít ani další produkty! Sledujte 
www.zlin700.eu.

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 re-
portáží, které si nyní poslechnete přímo v uli-
cích. /red/
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Výstava

HLAVU VZHŮRU!  
FURT SE DE!

Hlavu vzhůru! Furt se de! je výstava, 
která návštěvníky přenese do knih 
dětství. Oblíbenou malířku několika 

generací Marii Fischerovou–Kvěchovou 
právě připomíná výstava Muzea jiho-
východní Moravy ve Zlíně. V záplavě 

barev a vzorů čekají ukázky jejího díla 
i pohled do života rodiny Fischerových. 

Více na www.muzeum-zlin.cz /io/

Galerie

Divadlo

Památník Tomáše Bati

Akce

AkceAkce

DIVADLO NA HRADĚ
Už v srpnu zvou divadelníci všechny 

nedočkavce na první představení. Na 
nedaleký hrad Brumov vyjedou herci 
Městského divadla Zlín, a to 24. 8. 
s hravou autorskou Pohádkou o Pa-

lečkovi. Pokladna je otevřená od 8. 8.; 
v prodeji bude ještě také předplatné na 
novou sezonu. Ta začne Galavečerem 

17. 9. /red/

VÝPRAVA DO MINULOSTI 
HRADU MALENOVICE

Program se koná 3., 10., 17. a 24. 8. 
vždy od 10 hodin. V příběhu se účast-

níci vypraví do minulosti hradu Maleno-
vice a v zábavných tvořivých aktivitách 
prozkoumají nejstarší a nejzajímavější 

místa hradu. Nutno se objednat na: 
edukace@muzeum-zlin.cz; tel. 573 032 

3xx (19, 20, 21). /io/

LETNÍ SLAVNOSTI V ZOO
První srpnový víkend, tedy 6.–7. 8. 

2022, se konají na Motýlí louce v Zoo 
Lešná tradiční letní slavnosti. Děti se 
mohou těšit nejen na skákací hrad, 
ale také na dvě speciální návštěvy. 

K poslechu, a třeba i k tanci, zahraje 
zlínská kapela Jazzbook. Program na 
Motýlí louce bude probíhat od 10:30 

do 17 hodin. /io/

PADL NÁŠ PRVNÍ 
SPOLUPRACOVNÍK

V Památníku Tomáše Bati je k vidění 
výstava „Padl náš první spolupracov-
ník. Pohřeb Tomáše Bati a pilota Jind-
řicha Broučka“. Touto speciální výsta-
vou si Zlín připomíná letošní 90. výročí 
úmrtí zakladatele baťovského impéria. 
Jejím autorem je David Valůšek. Výsta-

va potrvá do 18. 9. 2022. /io/

15. TRUCK SRAZ ZLÍN
Pátek 19. 8.: 17 h otevření areálu – Bře-

zůvky, 19:30 h vystavení vybraných trucků 
na ul. Hradská ve Zlíně, 20:30 h večerní 
spanilá jízda osvětlených trucků Zlínem. 

Sobota 20. 8. (areál Kapřín, Březůvky): 8 h 
otevření areálu, 11 h průjezd spanilé jízdy 

všech trucků centrem Zlína, 13:30 h hlavní 
program (hudba, soutěže, ukázky) – Bře-

zůvky. /io/

NEJLEPŠÍ STAVBY JSOU 
NA RADNICI

Galerii 2. patro v radniční budově obsa-
dila putovní verze výstavy Stavba roku 

Zlínského kraje 2021. Na panelové 
prezentaci je k vidění všech 47 soutěž-
ních stavebních realizací dokončených 
v roce 2021. Výstavu je možno zhléd-
nout do pátku 26. 8. Na místě je také 
k dispozici katalog soutěže. Více na: 

www.stavbaroku.zlin.cz. /io/

Filharmonie

Akce

OPEN AIR S FILHARMONIÍ
Léto můžete trávit i s Filharmonií Bohuslava 
Martinů, která nabízí program na dva večery 

na platformě 14|15 Baťova institutu. 9. 
srpna to bude klasická i populární hudba, 
hudba z filmů a muzikálů s Felixem Slo-

váčkem a jeho dětmi, Annou a Felixem jr. 
A 30. srpna vystoupí opět společně s FBM 
na jednom pódiu žádaný Hradišťan s Jiřím 

Pavlicou. /io/

KNIHOVNA ZVE
Krajská knihovna Františka Bartoše zve 

děti na prázdninové tvořivé dílny Zlín 
dávný, Zlín tajemný. Uskuteční se 3. 

a 10. 8. 2022 vždy od 14 do 17 hodin 
v klubovně dětského oddělení ústřední 
knihovny. Zábavné odpoledne pro celou 

rodinu v parku Komenského nabídne 
stejnojmenná akce knihovny 17. 8. od 
14 do 17 hodin. Více na kfbz.cz. /io/
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Zlínský fotbalový klub představuje nového titulárního 
partnera – Trinity Bank

Zlínský aerobik slaví úspěchy

Nový sponzor, nový název. Zlínský fotbal začíná po letech psát 
zcela nový příběh, a to doslova. Titulárním partnerem pro 
minimálně další tři sezony se stala česká banka TRINITY BANK 
a.s. s pětadvacetiletou historií, která se zaměřuje na soukromé 
osoby, podnikatele i firmy. 

Sportovní klub P+K Zlín je především klubem aerobickým, avšak 
zajišťujeme výuku i jiných sportovních aktivit. Vyučujeme děti 
i lyžování a pořádáme tábory a kroužky s všeobecnou sportovní 
průpravou.

Její jméno se tímto objeví i v názvu klubu. Obě 
strany podepsaly partnerství na tři roky.
„Jsme velmi rádi, že se nám podařila dotáhnout 
jednání do úspěšného konce. Je to pro nás důle-
žitý krok v otázce další stabilizace klubu. Ono to-
tiž vždy, když něco skončí, něco nového začíná, 
a tak po ukončení spolupráce s FASTAV deve-
lopment dochází ke spolupráci s velmi kvalitním 
spoluhráčem, významnou a stabilní českou spo-
lečností, TRINITY BANK a. s. Tento moment do-
dává všem v klubu i mimo něj impulz a motivaci 
do dalších sezon,“ oceňuje novou spolupráci 
ředitel klubu Leoš Gojš. Ve zlínském fotbalovém 
dění zůstávají i nadále další významní partneři, 
jakými jsou zemědělská společnost LUKROM 
a stejně tak výrobce stínící techniky CLIMAX, kte-
rý se stal generálním partnerem v loňském roce.
„Jak z pozice člena představenstva klubu, tak 
z pozice ředitele generálního partnera mám vel-
kou radost, že se nám podařilo navázat partner-
ství s tak významnou společností, která zaštítí 
klub svým jménem. Je to pro nás závazek, ale 
i velká výzva zároveň. Těší mě to o to víc, že stejně 
jako v případě naší společnosti se jedná o ryze 
českou firmu, která má kořeny ve zlínském regi-

Máme jak závodní, tak nezávodní skupin-
ky, děti k nám mohou chodit 1x až 2x týdně 
a sportovat pro radost, nebo 3x až 4x týdně 
a navíc se účastnit závodů. V současné době 
u nás trénuje kolem 70 dětí ve věku od 3 do 
18 let. Z toho téměř 40 navštěvuje závodní 
skupinku. Letošní jarní sezona pro náš klub 
znamenala 18 závodních dní, v nich neuvěři-
telných 74 startů, z nichž 26 bylo proměněno 
v zisk zlatých, 21 stříbrných, 12 bronzových 
a 7 bramborových medailí! Všem dětem se 
věnují pouze dvě trenérky, a to ve svém vol-

onu a která vnímá svoji společenskou odpověd-
nost. Spojení silných regionálních firem spolu 
s výrazně širší podporou ze strany statutárního 
města Zlína zajistí klubu nejen dlouhodobou fi-
nanční stabilitu. Vnímám to zároveň jako pevný 
základ pro budoucí výrazný rozvoj klubu tak, aby 
mohl naplňovat účel svého působení, kterým je 
přinášet lidem radost, zábavu, nadšení a moti-
vovat je ke sportu a zdravému životnímu stylu,“ 
dodal David Žabčík, člen představenstva klubu 
a ředitel společnosti Climax. „Jsme velmi rádi, že 
se nám podařilo zahájit spolupráci a stali jsme 

ném čase nad rámec svého zaměstnání. Na-
ším cílem je naučit děti zodpovědnosti, čest-
nosti, týmovosti, vážit si autorit, pomáhat 
druhým a lásce ke sportu a pohybu obecně. 
Není to ale u nás jen o sportu.
Náš sportovní klub pořádá pro děti různé 
akce, sportovní i kulturní. Snažíme se, aby 
měly děti co nejvíce zážitků. I proto jezdíme 
na závody většinou společně vlakem či au-
tobusem. Každá společná chvíle strávená 
dohromady pomáhá rozvíjet týmového ducha 
a podporuje vzájemné přátelství. /red/

se partnerem FC TRINITY Zlín. S hrdostí navazu-
jeme na úspěchy zlínského fotbalu. Je to naše 
poděkování regionu, kde TRINITY BANK vyrost-
la, a chceme se tak podělit o naše úspěchy se 
všemi obyvateli regionu. Naším posláním je vést 
lidi k úspěchu, ať už se jedná o naše klienty, 
akcionáře nebo v tomto případě naše partnery 
z fotbalového klubu a fanoušky či širší veřejnost 
v regionu. Jsme českou bankou, která staví na 
pevných hodnotách a společensky odpověd-
ném podnikání,“ sdělil zakladatel TRINITY BANK 
Radomír Lapčík.

O společnosti TRINITY BANK a. s.
Trinity Bank je ryze česká banka s 25letou his-
torií. Věříme v úspěch našich klientů založený 
na opravdových vztazích. Soukromým osobám 
poskytuje zejména vkladové produkty se zajíma-
vými podmínkami a dlouhodobě mimořádným 
zhodnocením. U podnikatelů a firem se specia-
lizuje na úvěrové produkty, u kterých je kladen 
důraz především na rychlost vyřízení, vstřícnost 
a individuální přístup. V rámci této oblasti je Tri-
nity Bank výjimečným partnerem a expertem 
v oblasti financování nemovitostí. Své služby 
poskytuje od roku 1996 a v současné době 
obsluhuje více než 80 tisíc klientů. Trinity Bank 
prosazuje hodnoty, které jsou důležité pro spo-
lečnost i každého z nás. Patří k nim i podpora 
sportu, zdravého životního stylu, smysluplné trá-
vení volného času dětí a mládeže a jejich vedení 
k úspěchu. /mol/

NÁBOR KARATE
Akademie karate Zlín pořádá nábor pro 
děti od 6 let – 6. 9. 2022 nebo čtvrtek  
8. 9. 2022 v 15 h. Vhodné pro chlapce i dív-

ky. Dále zve mezi sebe také dospělé 18–55 
let. Nábor se koná 5. 9. 2022 a 8. 9. 2022 
v 19:30 hodin.

Vhodné pro muže i ženy. Informace na 
webových stránkách www.karate-zlin.cz 
nebo tel. 778 767 517.  /io/
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Barumka odkrývá skladbu rychlostních zkoušek

Bez ztráty jediného bodu – mistrovská sezona dorostenek 
v házené

Jednapadesátý ročník Barum Czech Rally Zlín se pojede opět 
na sklonku prázdnin v termínu 26. - 28. srpna 2022. Barumku 
každoročně sledují ve Zlínském kraji desetitisíce fanoušků, což 
zařazuje zlínskou rally do pozice jednoho z nejvíce navštívených 
sportovních podniků na území České republiky. 

Zlínská děvčata doslova ovládla ligu starších dorostenek 
v házené. Od prvního do posledního zápasu prošla sezonou 
bez ztráty jediného bodu. Proto se také zlínský klub ocitnul na 
prvním místě tabulky s náskokem devíti bodů.

I v letošním roce se čeká v rámci FIA Mist-
rovství Evropy v rally (ERC) kvalitní podívaná. 
Barumka se pojede zároveň jako podnik Mis-
trovství České republiky v rally 2022 (MČR). 
Od letošní sezony přechází evropský šampio-
nát pod nového promotéra, společnost WRC 
Promoter GmbH se sídlem v německém Mni-
chově.
Centrum soutěže bude soustředěno v krajském 
městě Zlín. Startu soutěže předchází technic-
ká přejímka konaná ve čtvrtek 25. srpna v od-
poledních hodinách v Otrokovicích. V pátek 
26. srpna proběhne v dopoledních hodinách 

„Jarní část sezony byla o poznání náročnější 
než podzimní půlrok a stěžejní zápasy jsme 
hráli na hřišti soupeře,“ uvedl trenér Marek 
Kolář.
Dívčí tým ligové prvenství vybojoval díky 
své houževnatosti, vytrvalosti a soudržnos-
ti. Hráčky nevzdávaly boj ani při nepřízni-
vém vývoji utkání a dokázaly výsledek vždy 
úspěšně obrátit. „Například v zápase s DHC 
Plzeň jsme prohrávali již o šest branek. 

v blízkosti servisní zóny kvalifikace a testova-
cí RZ Žlutava na úseku z Otrokovic do Bělova. 
Slavnostní start se uskuteční od 16 hodin na 
náměstí před zlínskou radnicí, samotná rally 
odstartuje večerní diváckou Super RZ v uli-
cích Zlína, po které následují dvě etapy. Celá 
rally měří 624,21 km a obsahuje 13 rychlost-
ních zkoušek v celkové délce 202,51 km na 
sedmi úsecích s asfaltovým povrchem. Nej-
delším a nejnáročnějším rychlostním testem 
v itineráři letošní barumky bude v první etapě 
rychlostní zkouška s názvem Držková, která 
měří celkem 24,32 km!

V závěru druhého poločasu jsme získali ná-
skok a zvítězili 27:32. Další náročné utkání 
jsme zvládli v Praze na Slávii. Vyrovnaný 
první poločas naznačoval drama až do kon-
ce. Na začátku druhého poločasu se poda-
řilo našim soupeřkám odskočit o tři branky. 
Děvčata to však vůbec nerozhodilo. Zvládla 
se dotáhnout a v druhé desetiminutovce si 
vypracovala náskok, který si udržela až do 
konce,“ dodává trenér.

Zlínská rally tradičně odstartuje do ostré-
ho tempa v pátečním večeru okruhovou 
Super rychlostní zkouškou v ulicích kraj-
ského města. První vůz se objeví na trati 
již ve 20:45 hodin, poté posádky odevzda-
jí soutěžní vozy do uzavřeného parkoviš-
tě pod Obchodním domem ve Zlíně. První 
etapa startuje ze stejného místa v sobotu 
27. srpna v 8:03 hodin, po patnáctiminu-
tovém ranním servisu čeká na startovní 
pole porce tří rychlostních zkoušek v pořadí 
Březová (délka 12,73 km), Držková (24,32 
km) a Semetín (11,51 km), které absolvují 
dvakrát a budou rozdělené půlhodinovým 
odpoledním servisem. Sobotní den uzavře 
večerní servis v délce 45 minut a poté sou-
těžní vozy přenocují v uzavřeném parkovišti 
ve Zlíně. Druhá etapa proběhne v neděli 28. 
srpna a startuje pod zlínským Velkým kinem 
v 7:34 hodin. Posádky zamíří k rannímu ser-
visu do Otrokovic a poté najdeme v itinerá-
ři soutěže rychlostní zkoušku Bunč (délka 
15,20 km) a legendární úseky Maják (13,20 
km) a Pindula (19,54 km). Další porce šesti 
měřených úseků bude oddělena poledním 
třicetiminutovým servisem. „Připravili jsme 
obtížné rychlostní zkoušky, které prověří 
připravenost posádek a vozů. Soutěži ur-
čitě nebude scházet náboj a obtížný cha-
rakter jednotlivých rychlostních zkoušek. 
Diváci se mají opět na co těšit,“ pověděl 
Ing. Jan Regner, ředitel Barum Czech Rally 
Zlín. V cíli soutěže se objeví první vůz před 
zlínskou radnicí v 17:03 hodin, na stejném 
místě proběhne i vyhlášení a rozdílení cen 
v 17:15 hodin. Další informace naleznete na 
webu www.czechrally.com a nezapomeňte ba-
rumku sledovat také na sociálních sítích, ofici-
álních profilech Facebooku, Instagramu a Twit-
teru. /red/

Ve dvaceti utkáních mladé házenkářky obdr-
žely 402 branek, průměrně 20,1 na zápas. 
Naopak se jim podařilo vsítit 684 branek, 
což je 34,2 branky na jedno utkání. /mk/
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Inzerce – útulek

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.

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.

HODINOVÝ MANŽEL

Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domác-

nost. 

Lokalita: Zlín a okolí.  Tel.: 733 209 024

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:

Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i vý-

robních hal.

Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku, radiátorů, 

podlah atd.

Kvalita za dobrou cenu - vaše spokojenost.

Tel. 737 261 262, e-mail:  mnstavo@seznam.cz 

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.

Po dobu letních prázdnin změna pracovní doby :

Pátek 9 - 14 hod. 

Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín - za Baťou), 

tel. 731 350 132, 604 975 565

Obchody a služby | inzerce Léto je obdobím velkého 
nasazení
Léto je sice ve znamení dovolených 
a prázdnin, ale pro nás v útulku je to většinou 
období velkého pracovního nasazení. 

ČANKY  / 5letý mohutný kříženec, 
vhodný pro aktivního člověka, po-
třebuje důsledné vedení

FERDA / zvyklý žít v bytě, velmi kontaktní, kastrovaný, 8 let

MAX / temperamentní kříženec 
labradora, vhodný pro zkušeného 
kynologa,  má 6 let

Každoročně provádíme během 
prázdnin velkou dezinfekci 
všech kotců a výběhů. Během 
letních měsíců není výjimkou, 
že se staráme o 60 nebo i více 
koček, z toho je velká část ma-
lých, osiřelých koťátek, která by 
měla být u matky. Jenže díky 
bezohlednosti a často i nevě-
domosti lidí se tato koťata, sta-
rá jen několik dní nebo týdnů, 
dostávají jako sirotci do naší 
péče. Ta nejmenší koťata je po-
třeba pravidelně krmit z lahvič-
ky speciálním mlékem s odstu-
pem maximálně pár hodin, tzn. 
i v noci. Musíme jim masírovat 
bříška, nejsou schopna sama 
vylučovat exkrementy, péče je 
to intenzivní a náročná. Takto 
odkojená a vypiplaná koťátka 
nemají zcela vyhráno, ani když 
povyrostou a zesílí. Jejich imu-
nita je výrazně oslabena. Ně-
kolikrát denně vše kolem koťat 
dezinfikujeme, abychom pře-

dešli šíření infekčních nemocí. 
I přes veškerou snahu a důklad-
nou péči se nám nedaří zachrá-
nit všechna. Ani přes náročnou 
práci kolem koček neubírají 
ošetřovatelky na práci se psy. 
Denně pracují na jejich soci-
alizaci, budují si s nimi často 
velmi složitě vztah. Zabere to 
někdy mnoho času, než si ně-
kteří psi pustí člověka k tělu. 
Naše ošetřovatelky se denně 
starají o stovku živých tvorů, 
bedlivě sledují jejich zdravotní 
stav, často riskují vlastní zdra-
ví, jen aby aplikovaly léky, ošet-
řily poranění, nebo naučili zvíře 
manipulaci a kontaktu s člově-
kem. Je potřeba zdůraznit také 
to, že když pracujete s nevy-
rovnaným psem, může snadno 
dojít k jeho výpadu vůči člově-
ku. Proto bychom našim ošet-
řovatelkám touto cestou chtěli 
moc poděkovat za jejich práci 
a osobní statečnost.  /red/



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
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jubilanti  
od devadesáti let
Čech Jaromír, Čunková Anna, Haná-
číková Marie, Hofmanová Zdenka, 
Hornofová Jana, Chadalík Karel, 
Charuzová Božena, Chrastinová 
Zdenka, Janovský Václav, Jaroňková 
Jarmila, Koutná Ludmila, Krystýn-
ková Marie, Křížová Danuše, Kun-
drátová Jindřiška, Lišková Zdenka, 
Lukášová Věra, Lukášová Ludmila, 
Macková Růžena, Malota Zdeněk, 
Masaříková Věra, Mikulčíková Ma-
rie, Mikulenka Miroslav, Mikulková 
Zdeňka, Navrátilová Drahoslava, 
Němečková Helena, Okál Josef, On-
drášová Anežka, Pavlištíková Marta, 
Petříková Josefa, Plevová Božena, 
Podešva Rudolf, Polášková Eva, 
Prokop Vladimír, Rožňáková Libuše, 
Sedlářová Marie, Slováková Marie, 
Solař Milán, Soukal Antonín, Sychro-
vá Milada, Šaur Richard, Šestáková 
Božena, Šuráňová Irena, Teplíčková 
Marie, Tesaříková Drahomíra, To-
polánková Drahomíra, Trávníčková 
Jana, Vagner Karel, Vajíková Blaže-
na, Válková Ludmila, Vávrová Anna, 
Vitekerová Zdenka, Vlčková Marie, 
Vyoral Ladislav, Záslocká Drahomí-
ra, Žáková Jana, Žmolík Karel.

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.

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

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.

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

KRIZOVÁ POMOC
po–pá 8–20 h; tel. 730 166 862

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

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

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
Tel. 773 470 370
Upozornění: setkávání členů se již opět koná 
na Kvítkové!
Středy v 8:30 h – setkávání (letní zážitky 
z dovolených), cvičení (lidové tance).

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.

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR BEAT 
CLUB
Tel. 723 236 956.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz.
23. 8. zájezd do Velkých Losin. Akce i pro 
veřejnost.

vítání dětí  
do života
17. 6. 2022
Alexandr Stuchlík, Štěpán Švec, Jakub Vyoral, 
Tomáš Korec, Sára Šumberová, Matěj Hruzík, 
Tereza Struhařová, Jiří Pančocha, Eliáš Hába, 
Jáchym Škarvada, Lucie Stránská, Elen 
Ševců, Tomáš Sedláček, Petr Kenša.

24. 6. 2022
Vojtěch Čeman, Daniela Hanousková, Jakub 
Kattauer, Natálie Grófová, Vojtěch Slovák, 
Anna Dlabačová, Tomáš Mikunda, Elizabeta 
Goňová, Bruno Koncer, Evelina Sýkorová, 
Jiří Škrábal, Barbora Blažková, Lukáš Groda, 
David Groda, Barbora Snášelová, Lukáš 
Vaňhara, Anna Jurásková, Natálie Doležalová, 
Julie Snášelová.

vzpomínky
Okupace
Dne 21. srpna uplyne 54 let od okupace 
našeho státu vojsky Varšavské smlouvy.
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou 
a zapálením svíček Den památky obětí 
invaze a následné okupace vojsky Varšavské 
smlouvy. Pieta se koná v pátek 19. srpna 
v 10 hodin u Pomníku obětem totality před 
zlínskou radnicí.

Bezplatná pomoc v těžké životní situaci, 
ambulance ve Zlíně, terén celý Zl. kraj.
www.dczlin.cz/kp

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.

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

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
4. 6. 2022 – jiná místa
Petr Lušovský (Rožnov pod Radhoštěm), Te-
reza Mrlíková (Zlín)
Pavel Pauzar (Zlín), Lenka Bacíková (Zlín)
Robert Urbánek (Zlín), Kristýna Burďáková 
(Vlkoš)
Tomáš Lajza (Březnice), Světlana Tomková 
(Zlín)
Pavel Švajka (Zlín), Helena Horčicová (Zlín)

11. 6. 2022 – radnice
René Havlík (Zlín), Radka Valkovičová (Zlín)
Denis Viktorovič Gerganov (Moldavsko), Mi-
chaela Judasová (Zlín)

11. 6. 2022 – jiná místa
David Kohut (Jablunkov), Soňa Flámová (Zlín)

17. 6. 2022 – jiná místa
Jakub Mokrý (Mysločovice), Anna Vymětalová 
(Zlín)

18. 6. 2022 – jiná místa
Dominik Zápotočný (Zlín), Aneta Václavíková 
(Zlín)
Daniel Giesl (Frýdek-Místek), Jana Hrdličková 
(Zlín)

18. 6. 2022 – zámek Lešná
Jakub Řehořík (Zlín), Ivona Nevřalová (Zlín)

21. 6. 2022 – jiná místa
Petr Kalicov (Zlín), Kristýna Koláčková (Opa-
va)

24. 6. 2022 – radnice
Jaromír Žák (Zlín), Pavlína Chaloupková (Zlín)
Alexandr Holan (Zlín), Iva Krčmová (Zlín)

24. 6. 2022 – jiná místa
Zdeněk Trčala (Zlín), Jana Skaličková (Luko-
veček)

25. 6. 2022 jiná místa
Zdeněk Mrlík (Zlín), Julie Baičevová (Zlín)

25. 6. 2022 – radnice
Jaroslav Stráský (Zlín), Květuše Papírková 
(Zlín)
Marek Žáček (Zlín), Kateřina Zelinová (Zlín)
Michal Pášma (Zlín), Jana Kovářová (Zlín)

25. 6. 2022 – hrad Malenovice
Jan Michlík (Zlín), Daniela Fuglíková (Zlín)
Jiří Novotný (Napajedla), Marie Havlová 
(Zlín)

Jan Antonín Baťa
Před 57 lety zemřel Jan Antonín Baťa. 
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou 
a květinovým darem výročí úmrtí Jana 
Antonína Bati v úterý 23. srpna v 10 hodin 
u sochy J. A. Bati v Univerzitním parku. /io/

ZOO ZLÍN ZÍSKALA PRESTIŽNÍ CENU HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE

Jubilejní 20. ročník soutěže „Stavba roku Zlín-
ského kraje 2021“, která se koná pod záštitou 
hejtmana Radima Holiše, přinesl zlínské zoo mi-
mořádný úspěch. Za generální opravu střechy 
zámku Lešná, která probíhala od podzimu 2018 
do září 2021, Zoo Zlín získala prestižní Cenu 
hejtmana Zlínského kraje.
Památkově chráněný zámek Lešná je architek-
tonickou chloubou zlínské zoo. Jeho výstavba 
byla dokončena v roce 1893, generální oprava 

střechy proběhla poprvé po téměř 130 letech 
od jeho dokončení. Vyžádala si celkové náklady 
ve výši 39,6 milionů Kč. Zřizovatel zoo, statutár-
ní město Zlín, přispěl částkou 35,3 milionů Kč, 
Zlínský kraj poskytl dotaci ve výši 3,8 milionů Kč. 
Zoo Zlín uhradila půl milionu Kč. „Děkuji měs-
tu Zlínu a Zlínskému kraji za pomoc a finanční 
podporu. Bez jejich vstřícnosti bychom takto 
náročnou opravu nezvládli. Velmi si této pomoci 
vážíme,“ zdůraznil ředitel Horský. /red/



Stavba / Dřevo

DOKÁŽETE COKOLIV

Nástupní plat vč. víkendového příplatku

35 300 Kč

PŘIDEJ SE K NÁM DO TÝMU!
Projektový prodavač – OBI Zlín

 více než

90
obchodů

Již 22 let 
s vámi

Radost 
z každého nákupu

www.centrozlin.cz
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