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Periodický tisk územního samosprávného celku Vydavatel magazínu: Statutární město Zlín | IČO: 00283924 | Ve spolupráci s HEXXA.CZ, s.r.o. 
| Registrace MK ČR 13000 | Vychází v nákladu 38 000 ks | NEPRODEJNÉ | Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce | Inzertní strany: 13-14, 19-20, 29, 31-32 
| Redakce: MMZ (radnice), náměstí Míru 12 | Tomáš Melzer, šéfredaktor, tel. 577 630 211, tomasmelzer@zlin.eu | Irena Orságová, redakce, tel. 577 630 250, 
irenaorsagova@zlin.eu |Lukáš Fabián, redakce, tel. 577 630 152, lukasfabian@zlin.eu | Redakční rada: Tomáš Melzer (předseda), Olga Dolínková, David Grác, 
David Valůšek a Martin Gazda | Inzerce: HEXXA.CZ, s.r.o.; Radoslav Šopík, tel. 602 850 180, radoslav.sopik@hexxa.cz; Pavel Zapletal, tel. 777 708 489, pavel.
zapletal@hexxa.cz | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel. 954 303 013 | Statut Magazínu Zlín: www.zlin.eu/magazinzlin | Datum vydání: 18. srpna 2022 | Uzávěrka 
dalšího čísla: 2. září 2022 

Kateřina Francová:   
Ráda bych poděkovala 
všem za spolupráci  
a pomoc při péči o náš Zlín
Volební období je na svém konci, proto je čas na 
bilancování. Dle slov Kateřiny Francové, která 
má ve své gesci školství, sport a městské byty, 
jsou největší prioritou děti, jejich bezpečnost 
a rozvoj. Zatímco družstevní bydlení brzdí 
turbulentní doba, rekonstrukce městských bytů 
kontinuálně probíhá.

Naším cílem 
je budovat 

školy bezpečné 
a zdravé.

Co se Vám v oblasti školství povedlo?
Dlouhodobě jsme pracovali na zvyšování po-
čtu míst v mateřských i základních školách, 
což se nám podařilo. Kapacity máme 
dostatečné, do mateřských škol 
umísťujeme i tříleté děti a mlad-
ším dětem můžeme nabídnout 
místa ve třech městských 
jeslích. Obava z nedostatku 
míst díky ukrajinským dětem 
se nepotvrdila, zatím se vše 
podařilo zvládnout. Dlouho-
době také navyšujeme místa 
ve školních družinách a pro-
dlužujeme provoz jednotlivých 
zařízení dle potřeb rodičů. Město také 
provozuje rehabilitační stacionář na Nivách 
pro děti se zdravotním postižením, dále Dům 
dětí a mládeže Astru. Udržovat, rozšiřovat 
a zkvalitňovat provoz s sebou nese potřebu 
navyšování provozních prostředků, které se 
povedlo pro školy vyčlenit.

Jak se dařilo zkvalitňovat zázemí na zá-
kladních školách?
Naším cílem je budovat školy bezpečné 
a zdravé. Podařilo se nám zrekonstruovat 

další čtyři školní kuchyně, několik 
školních i školkových hřišť. Velkou 

prioritou je pro nás bezpečnost 
dětí. Dokončili jsme kamerové 
systémy a alarmová tlačítka 
ve všech našich základních 
i mateřských školách, které 
jsou napojeny na městskou 

policii. Snažíme se o bezpečný 
přístup do škol, proto se realizují 

přechody pro chodce, dopravní zna-
čení a snižuje rychlost. Prostřednictvím 

získaných dotačních titulů jsme vybudo-
vali v každé škole odbornou učebnu, cvič-
nou kuchyňku nebo dílnu. Jsme připraveni 
pokračovat v budování odborných učeben 
i nadále. Díky dotačnímu titulu rozjíždíme 
v letošním roce pilotní program hospoda-

ření se srážkovou vodou v areálu jedné zá-
kladní školy. Voda se bude sbírat ze střech 
a následně používat na splachování toalet 
a zalévání zahrady. Ročně do škol investu-
jeme z rozpočtu města Zlína přibližně 50 
milionů korun.

Jak se dotknul Covid škol?
Byla to velmi složitá doba pro všechny – děti, ro-
diče i učitele. Musím všem velmi poděkovat, že 
jsme vše zvládli skvěle. To se projevilo i v hodno-
cení České školní inspekce, kdy jsme si v rámci 
distanční výuky vedli velmi dobře. 
Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme 
celou situaci sledovali a snažili jsme se ško-
lám maximálně pomoci. Rodinám sociálně 
slabších žáků školy zapůjčovaly počítače, ve 
spolupráci s UTB probíhalo doučování žáků 
a díky pochopení kolegů z Rady města Zlína 
jsme zajistili dostatečné finance do škol na 
pokrytí provozních výdajů spojených s covido-
vými opatřeními.  Pokračování na str. 4 
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Rozhovor – aktuálně

Kateřina Francová: Ráda bych poděkovala všem  
za spolupráci a pomoc při péči o náš Zlín

Volby do zastupitelstva města

Dokončení ze str. 3
Kolik se podařilo zrekonstruovat městských 
bytů?
Město vlastní aktuálně téměř dva tisíce měst-
ských bytů, které jsou určeny převážně pro 
seniory, sociálně slabé a lidi v bytové nouzi. Je 
pro nás důležité, aby se lidé v našich bytových 
domech cítili bezpečně, což se nám díky vy-
tvořeným pravidlům, kamerovým systémům, 
vrátnicím ve velkokapacitních domech a do-
movníkům daří. Snažíme se také o zlepšování 
kvality bydlení, aktuálně máme zrekonstruo-
vanou asi 1/3 bytového fondu. Ročně město 
do oprav bytového fondu investuje přibližně 
30 milionů korun.

Jaký je postup u výstavby družstevního by-
dlení?
Jsme připraveni a čekáme. Máme staveb-

ní povolení na výstavbu bytového domu Na 
Slanici s 31 bytovými jednotkami, přes 300 
zájemců, ale díky nárůstu úrokových sazeb 
jsme další krok pozastavili. Plánovaná splát-
ka družstevníků se vyšplhala z původních asi 
15 000 Kč na téměř 35 000 Kč. Domníváme 
se, že v tuto chvíli je to pro cílovou skupinu 
již nereálné, ale podmínky a ceny se v dneš-
ní době mění tak rychle, že se tento model 
výstavby a bydlení stává nedostupným jak 
pro investora, tak i pro družstevníky. Flintu 
do žita však neházíme, vyčkáme, zda se sní-
ží úrokové sazby, budou vypsány dotace na 
bytovou výstavbu, nebo byty postavíme jako 
své – městské.

Jak vidíte vývoj zlínského sportu?
Zásadní by měla být podpora sportu dětí 
a mládeže, ale i péče o sportoviště. Kaž-

doročně město podporuje téměř sedm tisíc 
dětí ve volnočasových aktivitách. Zrekon-
struovali jsme desítky dětských hřišť i spor-
tovišť. Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí 
s pohybovými problémy a obezitou bude 
stále patřit mezi naše priority podpory i tato 
oblast.

Jak byste ze svého pohledu zhodnotila vo-
lební období?
Bylo to období nesmírně složité se spoustou 
problémů a nečekaných událostí. Troufnu si 
říci, že jsme jej ve školství zvládli výborně, 
udrželi jsme podporu sportovním organiza-
cím a dařilo se nám postupně rekonstruovat 
byty v našich bytových domech. Ráda bych 
touto cestou poděkovala všem za pomoc 
a spolupráci při péči o náš Zlín.  
 Tomáš Melzer

Na území statutárního města Zlína se ve dnech 23. a 24. září 2022 
uskuteční volby do Zastupitelstva města Zlína. Volební místnosti se 
otevřou v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září 2022 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnosti
Volební místnosti jsou zpravidla totožné s vo-
lebními místnostmi jako při volbách v říjnu 
2021. Mění se umístění volební místnosti č. 
3, nově bude umístěna v ZŠ Zlín, Kvítková 
4338. Voliči budou informováni v Oznámení 
o době a místě konání voleb na úřední desce 
Magistrátu města Zlína a na výlepových plo-
chách.

Volič
Voličem pro volby do zastupitelstva města je 
občan města Zlína za předpokladu, že jde 
o státního občana České republiky, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 
let a je v den voleb v tomto městě přihlášen 
k trvalému pobytu. Voličem je i občan jiného 
státu Evropské unie, který má trvalý pobyt ve 
městě a je zapsán v dodatku seznamu voličů.
Volič ve volební místnosti prokáže svou totož-
nost a státní občanství ČR platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem, cizi-
nec průkazem o povolení k pobytu, jinak mu 
nebude hlasování umožněno.
Pokud volič nemá platný občanský průkaz 
nebo mu končí platnost před termínem voleb, 
ztratí ho nebo mu je odcizen, může k hlasová-
ní využít platný cestovní pas. Nemá-li ho, pak 
má možnost požádat o vydání občanského 
průkazu ve zrychleném režimu do 5 pracov-
ních dnů. Správní poplatek je 500 Kč, žádost 
je třeba podat nejpozději 16. září 2022. U vy-

řízení občanského průkazu do 24 hodin pra-
covního dne je převzetí možné pouze v Praze 
na pracovišti Ministerstva vnitra ČR. Byla zru-
šena možnost vydat OP bez strojově čitelných 
údajů pro účely výkonu volebního práva s do-
bou platnosti 30 dnů na počkání. Ve dnech 
voleb (během doby hlasování) bude na praco-
višti občanských průkazů ve Zlíně, Prštném,  
L. Váchy 602, možnost převzít již vyhotovený 
občanský průkaz nebo cestovní pas pro voli-
če, kteří o vyřízení dokladu požádali dříve. 
Bližší informace je možné získat na telefon-
ním čísle 577 630 616.

Voličské průkazy
Při volbách do zastupitelstva města může 
volič volit jen ve volebním okrsku, kde je za-
psán v seznamu voličů podle místa trvalého 
pobytu. Voličské průkazy se v tomto případě 
nevydávají.

Hlasovací lístky
Na hlasovacím lístku bude v rámečcích uvede-
no 9 názvů volebních stran, které byly zaregist-
rovány pro volby do Zastupitelstva města Zlína. 
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni 
na hlasovacím lístku v pořadí určeném voleb-
ní stranou. Voliči obdrží nejpozději do tří dnů 
přede dnem voleb hlasovací lístky spolu s infor-
mací o způsobu hlasování, tj. do 20. září 2022. 
Voliči, kteří v době roznášení hlasovacích lístků 
nebudou k dosažení, nemají dostupnou nebo 

dostatečně označenou poštovní schránku, 
takže jim nebudou moci být předány hlasovací 
lístky, mohou o ně požádat okrskovou volební 
komisi ve volební místnosti.

Hlasování do přenosné schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, Magistrát města Zlína, 
Odbor občansko-správní, evidence obyvatel, 
L. Váchy 602, Zlín – Prštné, telefon 577 630 
765 nebo 577 630 766 a ve dnech voleb pří-
slušnou okrskovou volební komisi, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena.
Bližší informace k volbám naleznete na www.
zlin.eu. Průběžné výsledky po uzavření voleb-
ních místností zveřejňuje Český statistický 
úřad na svých stránkách www.volby.cz. /red/

ZÁJEMCI O ČLENSTVÍ  
VE VOLEBNÍCH KOMISÍCH 

SE MOHOU HLÁSIT

Magistrát města Zlína hledá zájemce 
o činnost členů okrskové volební ko-
mise pro volby do Zastupitelstva měs-
ta Zlína. Bližší informace naleznete na 
https://www.zlin.eu/volby-clen; nebo 
na tel. 577 630 139, 577 630 188. 
Přihlášku lze podat online na www.
zlin.eu/volby-prihlaska, nebo osobně 
na Odboru kanceláře primátora MMZ, 
sídlícím na nám. Míru 12 v budově 
radnice, v kanceláři č. 119. /mel/
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Téma

Připravovaný projekt rekonstrukce náměstí Míru  
je lidem již nyní k dispozici k nahlédnutí 
Obyvatelé Zlína budou mít příležitost se podrobně seznámit 
s návrhem projektu na rekonstrukci náměstí Míru.  
Bližší představení velkých a strategických projektů je novinkou, 
kterou připravilo vedení města. 

Na těchto setkáních návrhy představu-
jí zpravidla odborné autorské týmy 
jednotlivých projektů. První setkání 
s občany proběhlo na téma Velké 
kino. Představení rekonstrukce 
náměstí Míru se uskuteční v pon-
dělí 29. srpna od 17 hodin v obřad-
ní síni zlínské radnice.
„Jdeme do finále. V projektu nové 
podoby náměstí Míru máme fixovanou vý-
slednou podobu vodního prvku, materiálů i ob-
jektu pódia se zázemím. Naším cílem je i získat 
maximum parkovacích míst pod náměstím. 
Nyní chceme projekt ukázat Zlíňanům,“ sdělil 

primátor Jiří Korec. Návrh na rekon-
strukci náměstí představí samotný 

autorský tým P.P.Architects, jejichž 
projekt vyhrál v architektonicko-ur-
banistické soutěži. Návštěvníci bu-
dou moci v rámci diskuze hovořit 
i s primátorem Jiřím Korcem a ve-

doucím Odboru architekta města Ivo 
Tučkem. Prezentována bude současná 

podoba návrhu, zahrnující také vizualizace 
nové podoby náměstí Míru.
„S občany se chci k významným projektům po-
tkávat, abychom vyvrátili případné mýty a po-
lopravdy a občané města měli prostor se zeptat 

na to, co je zajímá, nebo říci, z čeho mají u dané-
ho projektu obavy. Myslím si, že je špatně, aby 
město realizovalo nákladné projekty, které jsou 
pak negativně přijaty občany,“ doplnil primátor 
Jiří Korec. /mel/

1.

2.

3.

4.

5.

1.  Celkový pohled na novou podobu 

náměstí Míru

2. Příchod na náměstí od kostela

3. Park u kašny nad náměstím Míru

4. Pohled na vrchní část náměstí 

5. Posezení pod přístřeškem
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Aktuálně

S požárem u Lukovečku pomáhaly i zlínské jednotky 
dobrovolných hasičů
Ve stínu událostí v Hřensku se náročný boj s plameny odehrával 
nedávno i ve Zlínském kraji. S požárem čtyř hektarů lesa 
u Lukovečku zápolilo hned 33 jednotek hasičů.

„Zásahu se zúčastnily také čtyři městské jed-
notky. Šlo o jednotky z místních částí Štípa, 
Kostelec, Velíková a Klečůvka se svojí techni-
kou. Celkem se akce zúčastnilo 21 dobrovol-
ných hasičů města, kteří dle pokynů velitele 
zásahu prováděli hasební práce, kyvadlovou 

dopravu vody a následné dohašování ohnisek,“ 
uvedl Jan Machula, vedoucí oddělení krizové-
ho řízení a obrany zlínského magistrátu. Od ve-
litele zásahu ze stanice Morkovice pak putuje 
ke zlínským hasičům i poděkování. „Rád bych 
poděkoval členům jednotek zlínských SDH za 

spolupráci při řešení požáru lesa u Lukovečku. 
Jednalo se o velmi fyzicky náročný a dlouho-
trvající zásah, při kterém si všichni zasahující 
sáhli na dno svých sil. Díky pomoci jednotek 
SDH, odhodlání a síle se nám podařilo požár 
zlikvidovat,“ vzkázal do Zlína velitel zásahu 
Luděk Čevela ze stanice Morkovice – Slížany, 
který jedním dechem doplnil: „Děkuji a jsem 
rád za to, že jednotky SDH dělají svou činnost 
srdcem a jsou ochotny vyměnit svůj volný čas 
a spánek za pomoc druhým.“ /fab/

Podání může být písemné nebo elektronické 
prostřednictvím online formuláře, který najdete 
na oficiálních internetových stránkách města 
Zlína www.zlin.eu. Na hlavní stránce je umístěn 
banner NOMINUJTE NA Cenu města Zlína, po 
kliknutí se vám otevře online formulář. Po jeho 
vyplnění můžete formulář odeslat elektronicky 
e-mailem nebo datovou schránkou.
Podrobné informace týkající se podání i vyhod-
nocení návrhů najdete ve Statutu Ceny města 
Zlína, který je zveřejněn na https://www.zlin.eu/
cena-mesta-zlina. /red/

Navrhujte nositele Ceny města Zlína za rok 2022 
Až do 31. prosince 2022 můžete 
posílat své nominace na udělení 
Ceny města Zlína za rok 2022 
na adresu: Statutární město 
Zlín, sekretariát primátora, 
nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

Nositelé Ceny města Zlína za rok 2021 Petr Chmela (vlevo) a Bohumil Galásek (vpravo) 
s primátorem Jiřím Korcem
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Aktuálně

Magistrát pomůže občanům v pokrytí základních 
životních potřeb
Současná ekonomická krize přispívá k tomu, že obyvatelé 
chudnou a některým z nich začínají chybět finanční prostředky 
k pokrytí základních životních potřeb. Lidé zaplatí poplatky 
spojené s bydlením a na jídlo jim už peníze nezbydou. 

V této souvislosti v poslední době zlínští strážní-
ci zaznamenali zvýšený výskyt drobných krádeží 
v obchodech s potravinami.
„Stále častěji se při řešení těchto incidentů se-
tkávají strážníci s lidmi, kteří odcizili základní 
potraviny, protože na ně nemají peníze. Přemýš-
leli jsme, jak těmto lidem v jejich nelehké situa-
ci pomoci. Aktuálně je možné v případě hmotné 
nouze kontaktovat Odbor sociálních věcí Ma-
gistrátu města Zlína, který má možnost bezpro-
středně pomoci formou balíčků s trvanlivými 
potravinami,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec.
Rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživite-
lé se mohou obrátit na paní Marii Semelovou 
prostřednictvím e-mailu mariesemelova@zlin.
eu, nebo na tel. 577 630 839. Ostatní zájemci 
o pomoc mohou kontaktovat paní Lenku Pospí-
šilovou skrze e-mail lenkapospisilova@zlin.eu, 
nebo na tel. 577 630 808.
„Řada lidí celý život poctivě pracuje a výdělky, se 
kterými dosud bez problémů vycházeli, jim dnes 

již nestačí. Zvažujeme i zřízení městské potravi-
nové banky. Je to další možnost, jak může měs-
to Zlín pomáhat svým občanům, kteří se ocitnou 
v nouzi. Město Zlín v současné době financuje 
potravinové balíčky a je připraveno podpořit 
i případné zásobování potravinové banky. Chtěl 
bych však vyzvat ke spolupráci i velké zlínské 
obchody s potravinami, které by do balíčků 
a případně v budoucnu do banky přispívaly dle 
dohody nebo svého uvážení, zapojit se mohou 
samozřejmě i občané,“ doplnil primátor Korec.
Jednotlivé obchody a další zájemci z řad ob-
chodníků, případně veřejnosti, mohou dodávat 
potraviny nebo finanční prostředky, za které se 
potraviny nakoupí. Vzhledem k finanční podpo-
ře našeho města by potravinová banka nejspíše 
sloužila jen těm, kteří mají ve Zlíně trvalý pobyt.
Projekt Obědy pro děti může pomoci dětem, kte-
ré se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich 
rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve 
školních jídelnách. Pro tyto děti totiž mohou být 

Tým městské zeleně již více než 10 let za-
kládá nové záhony s inovativními techno-
logickými postupy a drží krok s novinkami 
v zahradnickém oboru. Mohou tak vznikat 
nejen trvalkové záhony, ale také 1 500 m2 
ploch s letničkovými výsevy při okrajích cest, 
v samotném centru města okrasné záho-
ny osázené různorodými kombinacemi až 7 

Květinová výzdoba se dočkala velkých investic
Zlín a jeho historie zahradního města je nemalým tvůrčím 
závazkem také pro odbor městské zeleně. Díky geniu loci města, 
jeho uspořádání v údolní nivě s okolními lesy „stékajícími“ až do 
samého centra města a především základům funkcionalistického 
uspořádání je na co navazovat a často inspirace přichází 
sama.

000 ks letniček, na jaře kvetou-
cí záhony s 80 000 ks cibulovin  
a 10 000 ks dvouletek, parky 
jsou oživeny mechanizovaně sá-
zenými krokusy, narcisy a tulipá-
ny v celkovém počtu 150 000, na 
600 m2 jsou založeny nové liliové lou-
ky, osazovány mobilní nádoby, floristické ná-
pady zdobí okolí radnice. Vše tak, aby město 
kvetlo od časného jara až do pozdního pod-
zimu. Nebylo by to ovšem možné bez financí, 
jež jsou každoročně na květinovou výzdobu 
uvolňovány. Veřejná prostranství, jež jsou 
důležitou součástí měst, nás velmi ovlivňují 
a pokud je to prostředí pozitivní, rozkvetlé, 
vzbuzující příjemné emoce a současně je in-
spirací obyvatelům, jsou finanční prostředky 
správnou investicí města.
Odbor městské zeleně těší, že obyvatelé 
kvitují tvář rozkvetlého města a celou šíři 
technologicky různorodých záhonů. Důvody, 

proč se to daří, jsou nasnadě – kontinuita 
odboru díky jeho existenci v rámci magis-
trátu města, jež trvá již jedinečných 31 let, 
odbornost všech členů týmu a v neposlední 
řadě postupné navýšení přidělených financí, 

které jsou do zeleně a květinové výzdo-
by investovány. „Před 10 lety jsme 

v rámci rozpočtu zavedli novou 
kapitolu zaměřenou čistě na 
květinovou výzdobu a postupně 
jsme tuto položku navýšili až 
na současných 1,5 mil. Kč. Dle 
reakcí občanů předpokládám, 

že to vnímají a oceňují,“ uvedl ná-
městek zodpovědný za městskou ze-

leň Bedřich Landsfeld. /red/

obědy ve školní jídelně mnohdy jediným pravi-
delným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situ-
aci snaží řešit. Zájemci o tuto formu pomoci 
mohou kontaktovat příslušného ředitele školy.
Strážníci při řešení drobných krádeží od lidí 
slýchají, že je jim to velice nepříjemné, ale že 
nemají jinou možnost, jak si potraviny opatřit. 
Tímto jednáním se ale může roztočit pomyslná 
spirála dalších finančních potíží, protože pře-
stupek musí strážníci s dotyčným vyřešit a po-
kud je někdo nucen krást z důvodu, že nemá 
peníze, tak automaticky nemá ani na zapla-
cení pokuty. Ta v takovém případě může na 
místě činit až 10 000 Kč. A při opakovaných 
krádežích to může skončit v rovině trestního 
řízení a soudu.
„Komunikace se sociálním odborem a získání 
tak různých forem podpory by řadě lidí pomoh-
lo v jejich svízelné situaci a nebyli by nuceni 
potraviny krást. Strážníci denně řeší několik 
takových incidentů, které hlídku zaměstnají na 
desítky minut. Tito strážníci pak chybí v ulicích, 
kde je jich daleko více potřeba. Třeba jenom 
z preventivních důvodů, protože svojí přítom-
ností působí na pocit bezpečí našich občanů,“ 
dodal ředitel městské policie Milan Kladní-
ček. /mel/



8

Aktuálně

Město změnilo přístup ke svému majetku
Město Zlín vlastní více než dvě stě různých typů nebytových 
prostor. Jde zejména o obchodní jednotky, budovy pro sociální 
služby, pobočky knihoven, kanceláře místních částí, kluby seniorů 
a v neposlední řadě také prostory pro kulturní a další neziskovou 
činnost.

Obchodní prostory se zpravidla nacházejí v by-
tových domech, například v segmentech na 
Jižních Svazích či na ulici Broučkova, v centru 
města pak například na náměstí Míru, třídě 
Tomáše Bati, na ulici Vodní, Dlouhá, Kvítková 
či Školní.
V posledních letech došlo k výrazné změně 
přístupu k těmto prostorám. Na Magistrátu 
města Zlína byl zřízen nový Odbor majetkové 
správy a začalo se výrazně investovat do re-
vitalizace a oprav městského majetku. Odbor 
systematicky nahrazuje různé prostředníky, 
ruší podnájmy a nebytové prostory pronají-
má přímo jednotlivým nájemcům. Znamená 
to narovnání vztahů a transparentní hrazení 
nájemného přímo městu jako pronajímateli.

Benešovo nábřeží 1739 – středisko kurzů
K takovému postupu došlo např. u střediska 
kurzů na Benešově nábřeží. Tam došlo nejen 
k uzavření nových nájemních smluv přímo 
s nájemci a navýšení nájemného, které je 
příjmem města, ale rovněž k zajištění samo-
statného měření jednotlivých médií u každé 
z obchodních jednotek. Zároveň s těmito kro-
ky došlo v této budově také k výměně všech 
okenních výplní a výkladců, které byly již delší 
čas v nevyhovujícím stavu, což se samozřejmě 
projevovalo také ve spotřebě tepla. Současně 
došlo k jednotnému označení všech provozo-
ven podle návrhu iniciativy Vizuální smysl Zlín, 
která si klade za cíl redukovat vizuální smog 
ve městě. „Jsem přesvědčen, že město by 
mělo jít první příkladem při kultivaci veřejné-
ho prostoru, proto se domlouváme s nájemci 

na jednotném označování jejich provozoven,“ 
uvedl náměstek primátora pro oblast majet-
ku a rozvojových ploch Pavel Brada. K úpra-
vě označení prostor došlo dále na ulici Vodní 
a postupně i na ulici Dlouhá. Zde prošla 
významnou změnou také východní 
strana tělesa podjezdu (ta západní 
není ve vlastnictví města). Provo-
zovny zde umístěné se potýkají 
s vlhkostí. Vzhledem k plánované 
rekonstrukci železnice byla zvole-
na varianta zaslepení prostor. Na 
cetrisový obklad byl aplikován polep 
s tematikou oslav 700 let od první písem-
né zmínky města. Autorem návrhu je student 
UTB Yauheni Bishiuk.

Broučkova 292
Velkou rekonstrukcí prošlo také 1. patro hospo-
dářské části domu Broučkova 292. Celý dům 
převzalo město v roce 2018 od Zlínského kraje. 
V přízemí je jídelna Plhák, v 1. patře se nachází 
školní provozovna Střední školy oděvní a služeb 
Vizovice, kancelář místní části a klub seniorů, 
část prostor byla zařízena jako rehabilitace, ale 
nikdy nebyla provozována a zařízení chátralo. 
Provedli jsme rekonstrukci elektro a zdravotně 
technické infrastruktury včetně rozdělení do 
celků se samostatným měřením, další nezbytné 
stavební úpravy a také výměnu oken. Dosud ne-
využívané prostory byly následně pronajaty mo-
dernímu neurorehabilitačnímu centru. „Jsme 
rádi, že se nám podařilo obsadit volné prostory 
a zvýšit tak spektrum služeb pro občany měs-
ta,“ dodal náměstek primátora Pavel Brada.

Revitalizace nebytových prostor na Dlouhé
Další velkou rekonstrukci provedlo v minulém 
roce město v objektu Dlouhá 94. Jednu z pro-
dejen opustil nájemce po více než 30 letech. 
Prostory byly v havarijním stavu a zdaleka ne-
odpovídaly dnešním standardům. Kompletní re-
konstrukce výkladců, ale i interiéru proběhla dle 
návrhu architekta Pavla Chládka. Pozornost na 
první pohled poutají především nové výkladce 
s unikátním skleněným obloukem. Zazname-
nali jsme výhradně pozitivní reakce. A prostory 
okamžitě po dokončení začaly sloužit novým 
nájemcům.
Výkladce dalších nebytových prostor na Dlouhé 
(kavárna Mercii, kadeřnictví, Benu atd.) budou 
rovněž opraveny a sjednoceny do jednotného 
stylu označení. Aktuálně v realizaci.

Výměna oken v budově radnice
Pozornost věnujeme také energetickým úspo-
rám, v budově historické radnice na náměstí 
Míru proto došlo ke kompletní výměně oken. 

Akce probíhala v několika etapách, finan-
cování proběhlo za výrazného přispě-

ní evropských dotací. Získali jsme 
dotaci cca 9 mil. Kč. „Radnice je 
památkově chráněna a je první 
velkou stavbou architekta Gahury, 
který má zásadní podíl na podobě 

našeho města. Proto považuji za 
nezbytné investovat do údržby budo-

vy tak, aby to odpovídalo jejímu významu 
a současně přineslo efekt v podobě úspor,“ sdě-
lil náměstek primátora Pavel Brada.

Kavárna a bistro ve Zlínském klubu 204
Město Zlín připravilo projekt kavárny/bistra ve 
Zlínském klubu 204 v roce 2020. V roce 2021 
město získalo stavební povolení a stavební prá-
ce na úpravě prostor na kavárnu/bistro začaly 
v dubnu 2022, v září budou dokončeny. Kapaci-
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ta bude téměř 60 míst, v příštím roce by se měla 
rozšířit také o letní zahrádku. Zároveň dojde 
k vybudování nových toalet v této budově, které 
budou sloužit návštěvníkům parku Komenské-
ho a citelně v parku chyběly. „Těší mě, že reali-
zací kavárny a bistra ve Zlínském klubu 204 na-
plňujeme naši vizi živého a přívětivého města, 
a vše skvěle zapadá do konceptu parku Komen-
ského jako místa odpočinku a setkávání,“ zmínil 
Pavel Brada. „V rámci soutěže jsme vybrali no-
vého nájemce těchto prostor, který měl nejlepší 
koncept a zároveň nabídl i nejvyšší nájemné, 
jehož výše výrazně překonala naše minimum  
75 tisíc Kč za měsíc. Věřím, že nový nájemce 
bude poskytovat skvělé služby pro návštěvníky 
parku a obohatí nabídku služeb v centru Zlína,“ 
dodal náměstek primátora Pavel Brada.

Nové Divadlo Dřevnická
V souvislosti s budováním kavárny ve Zlínském 
klubu 204 prošel proměnou divadelní sál Zá-
kladní školy Dřevnická na Bartošově čtvrti. Di-
vadelní spolky, které dosud působily v klubu, 
získaly velmi kvalitní prostory pro svou činnost 
pod názvem Divadlo Dřevnická. Vyměněny byly 
sedačky, ty původní byly z Malé scény, nyní zde 
budou legendární sedačky z Velkého kina. Dále 
byla opravena podlaha jeviště, divadelní osvět-
lení, pořízeno nové ozvučení sálu, opraveno 
zázemí pro divadelní spolky včetně sociálního 
zařízení a samozřejmě provedena kompletní 
výmalba.

Rekonstrukce zlínského zámku zahájena
Město Zlín konečně zahájilo první etapu rekon-
strukce zlínského zámku podle projektu vítěze 
soutěže architekta Pavla Mudříka. Nyní probíhá 
výměna více než 130 „výplní stavebních otvo-
rů“. „Budovu zámku považuji za jednu z hlav-
ních dominant města,“ uvedl náměstek Brada. 
„Jde o nejstarší budovu ve městě a vzhledem 
k tomu, že jsme moderní město vystavěné pře-
devším ve 20. století, je naší povinností zámek 
udržovat v co nejlepším stavu. Děláme vše pro 

to, aby se zámek stal opět kulturním srdcem 
města. Už nyní v něm sídlí Živý Zlín a také nově 
založená Kancelář architekta města. Na restau-
raci a kavárně pracujeme rovněž,“ dodal. Nová 
okna a dveře, které přinesou mj. i úsporu za vy-
tápění objektu, se začaly vyměňovat v polovině 
července, celá akce potrvá pět měsíců. Část 
výdajů je hrazena z dotace Ministerstva životní-
ho prostředí ČR, v rámci Operačního programu 
Životní prostředí – výzvy č. 121, v celkové výši 
9 mil. Kč.

Revitalizace přízemního parteru na ulici 
Kvítková
Rekonstrukce nebytových prostor na Kvítkové 
se také blíží ke konci. Dosud šlo o jeden velký 
prostor o výměře více než 500 m2, který město 

pronajímalo jednomu nájemci, ten prostory dále 
podnajímal. Úroveň prodeje a vzhled prostor 
již zdaleka neodpovídaly dnešnímu standar-
du, navíc je dnes poptávka spíše po menších 
prostorech, což také zaručí pestřejší nabídku 
pro zákazníky. Vznikne zde šest samostatných 
prodejních ploch od 45 do 132 m2. I zde město 
realizuje svoji vizi oživení centra. Prodejny také 
budou mít jednotné označení a návazně na 
rekonstrukci výkladců a obchodních jednotek 
dojde i k rekonstrukci navazujícího chodníku na 
ulici Kvítková.

Revitalizace tržiště Pod Kaštany
Do závěrečné fáze vstupuje i rekonstrukce trži-
ště Pod Kaštany. Ta byla zahájena vloni v říjnu 
a v nové podobě by měl být tento prostor opět 
zpřístupněn prodejcům i veřejnosti v průběhu 

podzimu letošního roku. Aktuálně jsou sta-
vební práce v plném proudu. Probíhá kontakt 
s chovateli a pěstiteli, bylo vytvořeno nové 
logo tržiště a řeší se provozní model. Cílem je, 
aby bylo tržiště živým místem uprostřed Zlína, 
s fungující komunitou prodejců, zákazníků, kte-
ré bude poskytovat i nabídku gastro konceptů 
a občerstvení.

Opravy budov pro sociální služby
Město investuje také do údržby budov využíva-
ných pro sociální služby. Zateplení střechy se 
dočkal objekt na Padělkách využívaný spolkem 
Handicap Zlín, z. s., který poskytuje služby oso-
bám s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením a seniorům. Dále proběhly opravy 
koupelen a WC v budově bří Sousedíků 3016, 
kterou užívá NADĚJE za účelem chráněného by-
dlení, na ulici Hornomlýnské v azylovém domě 
začne v průběhu srpna oprava sprch a podlah, 
v Domě pokojného stáří na Okružní 5550 jsou 
zrekonstruované sprchy pro personál.
V parkovacích domech na Středové a Slunečné 
se podařilo vyměnit elektroinstalaci. Ve zdravot-
nických střediscích na Jižních Svazích v obou 
segmentech probíhá rekonstrukce toalet.

Rekonstrukce zasedacích místností radnice
Zasedací místnosti v budově radnice byly re-
konstruovány a pojmenovány po nejvýznamněj-
ších starostech města. Nahradí tak své původní 
rozlišení pouze číslem. První z nich – doposud 
zasedací místnost 101 – byla rekonstruována 
a je věnována památce generálního ředitele 
Baťových závodů a starosty města v letech  
1932–1945 Dominika Čipery. Místnost 131 
byla rovněž revitalizována a pojmenována po 
starostovi Františku Štěpánkovi. V zasedací 
místnosti rady byly úpravy minimální, ale byla 
pojmenována po starostovi Tomáši Baťovi.

„Jsme přesvědčeni, že si tyto osobnosti, které 
zásadně přispěly k rozvoji města Zlína, zaslou-
ží připomenout, a to zvláště v roce, kdy město 
Zlín slaví 700 let od založení. První osobností 
je právě Dominik Čipera. Ten se stal starostou 
ve svých 40 letech po tragickém úmrtí starosty 
Tomáše Bati. I přes svou obrovskou práci pro 
Zlín a pro firmu Baťa a navzdory jeho podpoře 
protinacistickému odboji byl hned po roce 1945 
zbaven jak funkce starosty města, ale i vedení 
Baťových závodů. Jako výraz úcty k jeho osobě 
a poděkování za jeho práci pro Zlín jsme největ-
ší jednací místnost kompletně rekonstruovali 
a doplnili jeho citát. Další osobností, podle níž 
byla pojmenována zasedací místnost 101, je 
učitel a později továrník František Štěpánek, 
který byl starostou v letech 1908-1919 a za 
jeho éry došlo k důležité modernizaci Zlína, jako 
např. posílením městské pošty, zahájením re-
gulace Dřevnice, rozšířením telefonní sítě apod. 
I ho považujeme za starostu, který významně 
přispěl k rozvoji města. Místnost 202 pak byla 
pojmenována po T. Baťovi, který byl starostou 
v letech 1923-1932,“ sdělil náměstek primáto-
ra města Zlína Pavel Brada. /red/
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Doprava

Projekt zaměřený na modernizaci parkování ve městě Zlíně 
je v plném proudu. I. etapa, která zahrnuje výměnu buněk 
s obsluhou za závorový systém, je téměř dokončena.

Pokračují práce v rámci projektu „Parkovací a navigační 
systém SMART“

Na II. etapě zprovoznění navigačních tabulí pro-
pojených s chytrým navigačním systémem práce 
již započaly. Od června letošního roku dochá-
zí postupně k omezením a hlavně uzavírkám 
městských parkovišť z důvodu výměny buněk 
pro obsluhu parkoviště za závorový systém s ka-
merami, které umí načítat registrační značky. Na 

městských parkovištích je možné zapla-
tit parkovací poplatek také prostřednic-
tvím mobilní aplikace MPLA. Poslední 
parkoviště, na kterém momentálně 
dochází k výměně buňky pro obsluhu 
parkoviště za závorový systém, je parko-
viště Bartošova (pod městskou radnicí), 

Na Jižních Svazích byl dokončen chodník od II. segmentu 
k nákupní zóně

Rekonstrukce vnitrobloku Na Honech I

Práce na okr. křižovatce a točně MHD

S létem se Odbor dopravy MMZ pustil do plánovaných oprav 
komunikací v lokalitě Jižní Svahy. Napříč celým sídlištěm došlo 
či ještě dochází k rekonstrukci cyklostezky, opravě některých 
chodníků či vybudování nových parkovacích míst.

V další části Jižních Svahů, v prostoru mezi bytovými domy na ul. 
Na Honech I a II, probíhá rekonstrukce, kterou dojde k zvelebení 
vnitrobloku pro příjemnější bydlení s prvky pro sportovní vyžití.

„Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín – Kocanda a točna 
MHD“ je sdruženou investiční akcí statutárního města Zlína 
a Ředitelství silnic Zlínského kraje.  

V půli června byly dokončeny stavební práce, 
které měly za úkol vybudovat během 3 měsíců 
zcela nový chodník nahrazující hojně využíva-

nou a vyšlapanou stávající stezku – zkratku – 
od II. segmentu k supermarketům Penny Mar-
ket a Billa. /cek/

Na I. etapu, která započala v loňském roce, 
navazuje II. etapa rekonstrukce vnitrobloku 
Na Honech I, jejímž předmětem je oprava 

chodníků a navazujících zpevněných ploch. 
Stavební úpravy provázejí drobná omezení 
vč. uzavření chodníku ve vnitrobloku. Celá 

Kruhový objezd a kompletní průjezd na Vršavu 
bude do plného provozu uveden do 15. 9. 2022. 
Během podzimu pak budou pokračovat dokon-

čovací práce jako rekonstrukce chodníků a zastá-
vek či osazení zeleně. Celá akce by tak měla být 
ukončena v polovině října letošního roku.      /cek/

akce byla zahájena na konci června a do-
končena by měla být do listopadu, čímž bude 
dokončena oprava celého vnitrobloku Na Ho-
nech I.
Stavební práce navazují na dokončení re-
konstrukce dětského hřiště, kterou provedl 
Odbor městské zeleně, se kterým probíhají 
veškeré práce v koordinaci. /cek/

které bude uzavřeno do 9. 9. 2022. Parkoviště 
bude přístupné pouze pro rezidenty a zásobová-
ní střídavě přes ulici Rašínova nebo z ulice Vodní. 

II. etapa, na které se již intenzivně pracuje, 
obnáší zprovoznění navigačních tabu-

lí, které budou směřovat řidiče na 
městská parkoviště ve Zlíně. Kro-
mě navigačního parkovacího sys-
tému budou digitální tabule slou-
žit např. i k předávání aktuálních 

mimořádných informací o dopravě 
ve městě. „Naším celkovým cílem je 

vybudovat ve městě Zlíně další inteligent-
ní prvky dopravy a vše spojit do jednoho řídicího 
centra. Také počítáme se zapojením soukro-
mých parkovišť do tohoto navigačního systému,“ 
uvedl radní pro dopravu Michal Čížek. /red/
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Rekonstrukce komunikace ulice Filmová
Během roku 2022 byly 
odstartovány kroky k realizaci 
rekonstrukce místní 
komunikace na ul. Filmová.

Cílem této investiční akce je vybudování nové-
ho chodníku, zajištění kvalitní dopravní obsluž-
nosti a vylepšení stávajícího stavu z hlediska 
funkčnosti a bezpečnosti. V rámci stavby dojde 
ke stavebním úpravám stávající komunikace, 
obnášející sjednocení šířky, odvodnění, zvýšení 
únosnosti vozovky, nový povrch, dále k výstavbě 
nového chodníku v celkové délce 184 m, rekon-
strukci sjezdů ze soukromých pozemků a vybu-

Nové silniční napojení na Příluky již od listopadu
Město Zlín je dalším krokem 
blíž k realizaci dopravního 
napojení hlavního tahu 
I/49 s průmyslovou zónou 
a městskou částí Příluky.

Stavba nového hlavního mostu z komunikace 
I/49 přes řeku Dřevnici do průmyslové zóny Pří-
luky pokračuje podle plánu. Do konce října by 
tak mělo být dokončeno silniční napojení přes 
nový most a okružní křižovatku na ul. Cecilka 
a od listopadu budou moci motoristé tento most 
využívat v režimu předčasného užívání.
Práce zde pak budou probíhat i nadále a to stav-
bou prvního odstavného parkoviště P+R či nové 
lávky pro pěší a cyklisty. Kompletní dokončení 
celé akce je naplánováno na konec dubna roku 
2023.  /cek/

dování dešťové kanalizace, která bude sloužit 
výhradně pro odvodnění komunikace. Akce byla 

zahájena v průběhu srpna a ukončena bude do 
konce letošního roku. /cek/
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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, kte-
ří 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/

POSILOVACÍ DÁVKY  
PROTI COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo dne  
15. července 2022 o podání 2. posilovací dáv-
ky proti covid-19 s účinností od 18. července 
2022. Očkování, proti covid-19 tedy v součas-
né době probíhá ve stejném režimu jako ja-
kékoliv jiné očkování např. neštovice, chřipka 
atd. Očkovat může smluvní zdravotnické zaří-
zení a úhrada probíhá na základě smlouvy se 
zdravotní pojišťovnou. /red/

MÍSTNÍ POPLATKY
Středisko místních poplatků upozorňuje ty po-
platníky, kteří mají zaregistrovanou pololetní 
platbu poplatku, na blížící se splatnost místní-
ho poplatku za komunální odpad (15. 9.) a ze 
psů (30. 9.). K úhradě obou místních poplatků 
jsou poplatníkům se zaregistrovanou e-mai-
lovou adresou posílány podklady k platbě na 
e-mail. Ostatním poplatníkům připomínáme, 
aby nezapomněli poplatek uhradit, a to obvyk-
lým způsobem. /red/

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O NEINVESTIČNÍ PODPORU 

Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy měs-
ta Zlína vyhlašuje výběrové řízení/program na 
přidělení podpor z Fondu mládeže a tělovýchovy 
města Zlína, k podpoře sportovních akcí, které 
mají soutěžní charakter a proběhnou na území 
statutárního města Zlína ve 4. čtvrtletí 2022. Pří-
jem žádostí bude zahájen dne 24. 8. 2022 od 8 
hodin s tím, že ukončení přijímání žádostí je tímto 
stanoveno na 7. 9. 2022, do 14 hodin. Na pod-

poru sportovních akcí je rozdělována předpoklá-
daná poměrná část z celkových prostředků fondu 
ve výši cca 237 000 Kč. Podmínky pro poskytová-
ní, přidělování a vyúčtování dotací/podpor se řídí 
Statutem Fondu mládeže a tělovýchovy města 
Zlína a Pravidly pro přidělování finančních pro-
středků z Fondu mládeže a tělovýchovy města 
Zlína. Informace o poskytnutí podpor z FMTV jsou 
zveřejněny na úřední desce www.zlin.eu v sekci 

Zastupitelstvo a Rada města Zlína – výpisy usne-
sení. Podpora se poskytuje na základě písemné 
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi statutár-
ním městem Zlínem a žadatelem/příjemcem do-
tace, která blíže určuje podmínky pro poskytnutí 
a vyúčtování poskytnuté dotace. Bližší informace 
poskytuje Odbor školství a sportu, detašova-
né pracoviště Zarámí 4421, 5. patro, kancelář  
č. 514, tel.: 577 630 361. /red/

V rámci návrhu studie Regenerace veřejných prostranství sídliště 
Obeciny připravila Kancelář architekta města Zlína dotazník, 
jehož cílem je zjistit, jak si rezidenti představují okolí svého bydliště.

Problematika výdajů za energie je ze známých důvodů 
v popředí zájmu každého z nás. Proto Teplo Zlín připravilo sérii 
článků s praktickými radami určenými našim odběratelům 
tepla pro nadcházející topnou sezonu s cílem pomoci 
s úsporami.

Na základě odpovědí získá Kancelář architekta 
města informace o problémech daného území 
a představy místních obyvatel na zlepšení ve-
řejného prostoru. Dotazník dostanou obyvatelé 
Obecin na konci srpna do svých schránek. Vy-
plnit lze taktéž v elektronické podobě přes QR 
kód na konci článku. Termín pro odevzdání nebo 
online vyplnění dotazníku je 14. září 2022. Měs-
to Zlín a tým Kanceláře architekta města Zlína 

Co je potřeba vzít v úvahu v bytových do-
mech napojených na centrální zdroj tepla:
■  Snížení teploty o jeden stupeň vede 

k úspoře nákladů na vytápění o cca 6 pro-
cent.

■  Snižování spotřeby tepla v bytě se nikdy 
neprojeví na nákladech absolutně. I v pří-
padě úplného zastavení radiátorů platí 

Obyvatelé Obecin mohou promluvit do regenerace 
veřejných prostranství

Teplo Zlín radí: Jak na úsporu tepla (část 1.)

budou rádi za zaslané podněty, které mohou 
vést ke zlepšením v řešené lokalitě i širším okolí 
sídliště.  /red/

Dotazník Regenerace 
veřejného 

prostranství 
na sídlišti Obeciny

naleznete 
naskenováním 

QR kódu:

povinnost hradit stálou platbu ve výši 30 
až 50 procent celkových nákladů na vytá-
pění.

■  Teplo Zlín nastavuje otopové křivky indi-
viduálně a efektivně pro každý zásobova-
ný dům, teplotní poměry v bytech si pak 
upravují jejich uživatelé termoregulačními 
ventily na radiátorech.

■  Nastavení teploty TUV nemá na výši nákladů 
zásadní vliv. Při nižší teplotě vody stoupá její 
spotřeba a naopak.

Na co se tedy před začátkem topné sezony 
zaměřit?
V rámci bytového domu: zkontrolujte funkčnost 
topné soustavy domu. Zvažte, zda je nutné 
všechny společné prostory vytápět a proveďte 
úpravu nastavení parametrů dodávaného tep-
la do domu. V rámci bytu: zkontrolujte si řádné 
odvzdušnění radiátorů a funkčnost regulačních 
ventilů, zvažte, zda snesete nižší teplotu alespoň 
v některých místnostech. V dalších vydáních se 
budeme tématům věnovat podrobněji. /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:

prodej dvou bytů 2+kk v Uherském 
Brodě, ulice Horní Valy
pronájem 1+kk Zlín, ulice Vejvanovská
prodej penzionu v Luhačovicích
pronájem bytu 1+kk Zlín, Prštné

Prodej třípatrové vily v centru Zlína

Prodej bytu 1+1 v Luhačovicích,
ulice Rumunská

Prodej vybavené chaty ve Zlíně

Prodej bytu 2+1 v Uherském Brodě, ulice Větrná

nachází se 
v rekreační lokalitě 
Zboženské rybníky
cena na dotaz v RK

Pronájem bytu 2+kk 
ve Zlíně, ulice 
Zadní Luhy

zrekonstruovaný byt, v klidné 
části Zlína (Louky)
cena 11.500 Kč + energie, 
vratná kauce a provize RK

původní stav
vhodné jako kanceláře 
nebo bytový dům
cena na dotaz v RK

prodej bytu v novostavbě 
Rezidence Nela
poblíž lázeňského centra 
Luhačovic v krásném a tichém 
prostředí

po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci
cena na dotaz v RK

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.5 GTX: 18,1 kWh/100 km, 0 g/km. 
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

s pohonem všech kol

Čistě elektrické SUV kupé

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, 760 01  Zlín, tel.: 577 057 111

Spotřeba a emise vozu Volkswagen Multivan: 
1,5–7,7 l / 100 km; 34–175 g CO2 na 1 km.

Zcela nový Multivan
Vítejte v novém světě 

VWOV_0129_ID5_GTX_2022_046_inzerce_105x148mm_V-I-005504_EuroCarZlin_v04.indd   1VWOV_0129_ID5_GTX_2022_046_inzerce_105x148mm_V-I-005504_EuroCarZlin_v04.indd   1 08.08.2022   12:1108.08.2022   12:11

Prodej nových bytů
Lokalita – Březnice
Zahájení výstavby 03/2022
Dispozice 2+kk, 3+kk a 5+kk
Termín dokončení 12/2023

+420 731 403 496
www.bytybreznice.cz
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Pálenice ze srdce Zlína slaví 100 let
V ulici Pod Stráněmi pálí nepřetržitě 5 generací páleničářů 
s příjmením Navrátil. Nyní to bude 100 let, co se pálí každou 
sezonu, ani jedna nebyla vynechána, přes všechny režimy, světovou 
válku, změnu státních hranic. Tady se drží tradic a postupů 
předků. V letošním roce se 700. výročí města od první písemné 
zmínky potkává se 100. výročím založení Navrátilovy pálenice. 
V trojrozhovoru přiblížíme zajímavý příběh slivovice a pěti generací 
páleničářů.

Jak začal příběh Navrátilovy pálenice?
Radek: Náš příběh se začal psát 20. října 
1922, kdy můj praděda František Navrátil 
předložil Městské radě ve Zlíně list, kde žádá 
o povolení stavby pálenice na své zahradě. 
Bylo mu vyhověno, a tak začal pálit s jedním 
ze svých synů – Raimundem, mým dědou, 
takzvané pěstitelské pálení ze svého ovoce 
a pak také ostatním zájemcům. No a od té 
doby pálíme. Díky oblasti, ve které žijeme, je 
pro nás typické, že se u nás pálí skoro vý-
hradně jen z trnek, tedy slivovica.

Kolikátá jste generace páleničářů?
Adam: S bratrem Davidem jsme pátou gene-
rací páleničářů. S námi pálí ještě náš otec Ra-
dek, před námi pálili děda Rajmund, praděda 
Raimund a prapraděda František. Toto řemes-
lo si předáváme z otce na syna 100 let.

Jak dlouhodobě funguje spolupráce otců se 
syny?
David: Někdy je to hodně náročné. (smích) 
Samozřejmě jak se říká, nejtěžší je praco-
vat s vlastní rodinou. Určitě i my se občas 
pohádáme nebo si každý řekne svůj názor, 
ale vždy to směřuje a směřovalo k jedinému: 
dělat náš obor co nejlépe, a to je vytvořit per-
fektní slivovicu našim zákazníkům nebo pro 
naši značku, kterou pálíme.

Jak pálenice fungovala během 2. světové 
války nebo za dob komunismu?
Radek: Pálilo se před válkou i během ní. 
Za komunismu to byly těžké časy, soudru-

zi nám v roce 1951 znárodnili pole, sady 
a především pálenici. Pálenice spadala 
pod Slovácké konzervárny a lihovary. Bylo 
nám umožněno stát se zaměstnanci ve 
vlastní pálenici. Pálila tedy naše rodina, ale  
v područí komunistického státu. Pálenici 
jsme si za zůstatkovou hodnotu v roce 1991 
koupili nazpět.

Jak u vás probíhá proces pálení? Je v ně-
čem specifický?
Adam: U nás se pálí tradičním způsobem, 
držíme se postupů, které nás naučili naši 
otcové. Slivovici vyrábíme dvojitou desti-
lací. První surovinový kotel má objem 250 
l. Druhý tzv. rektifikační kotel je na 100 l. 
Pomalou destilací se 250 l kvasu pálí nej-
prve 1,5 hodiny v kotli surovinovém, potom 
se v menším rektifikačním kotli přepaluje 
rovněž 1,5 hodiny. Pod oběma kotly se topí 
dřevem. Za kvalitu ručíme svým jménem 
a jsme na to patřičně hrdí. Známkou, že dě-

láme svou práci dobře, je to, že se k nám 
pěstitelé vrací, a to rovněž několik genera-
cí. Nebo třeba to, kde je dnes známá naše 
značka slivovice.

Kde se dá vaše slivovice ochutnat?
David: Od začátku jsme chtěli, aby byla naše 
slivovica především v restauracích. Ve Zlíně 
lze ochutnat například u Johana, v Bistroté-
ce, Kolibě u Černého medvěda a na dalších 
místech. Když se budeme bavit celorepub-
likově, tak v Praze jsme třeba U Pinkasů, 
v síti Ambiente, Café Imperial, ale třeba 
také v obou michelinských restauracích 
Field a La Degustation Bohême Bourgeoise. 
Navrátilova slivovica se pije i na Šumavě, 
v Krkonoších, Beskydech, Brně, Ostravě, 
Plzni, Českých Budějovicích atd.

Máte vlastní sady, nebo švestky kupujete?
Adam: Nemáme vlastní sady, trnky bereme 
od místních sadařů. Když jsme šli s naší 
slivovicí na trh, tak jsme se rozhodli znovu 
sady nezakládat, ale věnovat se především 
pálení a propagaci naší značky.

Jak budete slavit významné stoleté jubile-
um?
Radek: Je to 100 let, kdy u nás teče slivovi-
ca, takže si myslíme, že je potřeba to oslavit. 
Chystáme se slavit celý 100. rok. Začínáme 
letos 20. října a budeme slavit až do 19. říj-
na 2023. Pro naše příznivce je asi nejdůleži-
tější, že chystáme na tento rok i specifickou 
lahev, která bude k dispozici jen ve výroč-
ním roce. Dále pak navštívíme několik míst 
po celé ČR, kde budeme nalívat naši slivovi-
cu osobně. Chystáme i několik dalších věcí, 
která budeme postupně odhalovat. Už se 
na to moc těšíme, protože předpokládáme, 
že další takové oslavy budou až za 100 let! 
(smích) Tomáš Melzer

Zleva Adam, Radek a David Navrátilovi
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Představujeme hotové projekty Tvoříme Zlín

PROJEKT „TVOŘÍME ZLÍN“ MÁ DVĚ NOVÉ HOTOVÉ REALIZACE. TŮŇKU A STOLNÍ HRY V PARKU

V minulých číslech Magazínu Zlín jsme představili ak-
tuální stav malých a velkých projektů z úvodních roč-
níků Tvoříme Zlín. V dnešním čísle přinášíme přehled 

a stav realizací za roky 2020 a 2021. V příštím ma-
gazínu již začneme představovat návrhy z aktuálního 
ročníku 2022. /fab/

Oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod 
Vrškem a ul. Pod Školou – zrealizováno

Veřejné tábořiště na Podlesí – zrealizováno

Zvýšení kapacity parkovacích míst – Mokrá
 – zrealizováno

Oprava chodníku, který vede z ulice Příkrá 
mezi domy č. p. 6912 a 3524 a směřuje 
k domu č. p. 3525 – realizace bude hotova 
v září 2022

Tůňka Pod Stráněmi – Jižní Svahy
 – zrealizováno

Bezbariérové úpravy chodníku – Mokrá
 – zrealizováno

Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy
 – zrealizováno

MALÉ PROJEKTY 2021 

MALÉ  PROJEKTY 2020 

Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy a Tůň-
ka Pod Stráněmi. To jsou dvě nové hotové reali-
zace z projektu Tvoříme Zlín. Jde o realizaci ná-
padů samotných obyvatel Zlína, o jejichž vzniku 
se rozhodovalo v hlasování obyvatel. „V případě 
stolních her šlo o vítězný takzvaný malý projekt 
z loňského ročníku. Instalovaly se dva stolky 
s herním plánem a židličkami. Na jednom stol-
ku jsou šachy a na druhém hra Člověče, nezlob 
se,“ přiblížila radní Jana Bazelová, která má 
projekt Tvoříme Zlín ve své gesci. Druhý hotový 

projekt, Tůňku Pod Stráněmi, také najdete na 
Jižních Svazích. Původně bylo místo zarostlé 
vysokým rákosem, který indikoval významné 
zadržování vody. Domov zde najdou především 
obojživelníci a vodomilný hmyz, ale užitek z něj 
budou mít i ptáci a drobní savci. Krajinné prvky, 
které zadržují vodu, významně podporují bio-
diverzitu – pestřejší přírodu. „Tůňku i její okolí 
necháváme zcela samovolnému vývoji – vysa-
zování rostlin i umělý přesun živočichů je zcela 
nežádoucí. Necháváme přírodu, aby zabydlela 

toto místo flórou a faunou, které se zde bude 
dobře dařit, tento princip se nazývá přírodní 
sukcese,“ prozradila Agáta Zajíčková z Odboru 
životního prostředí a zemědělství. Pokud zde bu-
dete pozorovat nějakou zajímavou rostlinu nebo 
živočicha, podělte se o svůj nález a zašlete fotku 
na info@eko4listek.cz. Kromě zmíněných hoto-
vých projektů začala vznikat také Relax zóna 
u divadla. Jde o projekt z ročníku 2018, jehož 
realizace musela být odložena kvůli rekonstruk-
ci nedalekých vysokoškolských kolejí. /fab/
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71

71

www.apartmanystrane.cz
-3%
do 31.8.2022

zahájen předprodej

bytů se slevou 3%

Zlín - Jižní Svahy

bytových jednotek

bytových jednotek

Zhotovitel: Developer:

FINRENT s.r.o.

www.apartmanystrane.cz

Bydlení
s nadhledem

71
bytových jednotek

92 
parkovacích stání

84 

boxů na kola

6/2024
termín dokončení

www.apartmanystrane.cz

 STAV ROZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ Z ROČNÍKŮ 2020 A 2021
Tvoříme Zlín 2020
Malé projekty stav
Veřejné WC v Centrálním parku realizace naplánována na jaro 2023, probíhá stavební řízení
Přístřešky zastávek MHD – Mokrá II, Na Drahách realizace naplánována na podzim 2022
Velké projekty stav
Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu v návaznosti na finální podobu územní studie okolí Památníku Tomáše 

Bati bylo v rámci návrhu zadáno prototypování navrženého mobiliáře, který 
bude podkladem pro budoucí produkci sériových kusů.

Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách probíhá výběrové řízení na zhotovitele
Tvoříme Zlín 2021
Malé projekty stav
Výsadba jarních cibulovin v trávníku Univerzitního parku výsadba cibulovin proběhne v říjnu roku 2022
Venkovní šetrná cyklomyčka – místní část Jižní Svahy upřesněno umístění v blízkosti koupaliště Panorama, realizace napláno-

vána na rok 2022
Rekonstrukce zastávek Příkrá realizace naplánována na podzim 2022
Pítko na Letné realizace naplánována na podzim 2022
SeniorHŘIŠTĚ Větrná projektová dokumentace hotova, realizace naplánována na rok 2023
Velké projekty stav
Bosá stezka Zlín zpracovává se koncepce návrhu
Bezbariérové hřiště – vybudování hřiště v areálu Kavárny Slunečnice zpracovává se projektová dokumentace

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na rok 2022
Jako jeden z výstupů komunitního plánování je pro občany 
k dispozici aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
(Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně) – duben 
2022. 
Jedná se o již dvacáté třetí vydání, které připra-
vili pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrá-
tu města Zlína ve spolupráci se zaměstnanci 
z Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s., a Z STU-
DIA, spol. s r.o. „Každý rok se v aktualizovaném 
vydání dotčené brožury snažíme reagovat na 
poptávku lidí a podle toho zařazovat žádané 
služby (i ty související). Již třetím rokem je v ka-
talogu použito podrobného členění organizací 
a zařízení v oblasti sociálních a souvisejících 

služeb. Jako první je uvedena kapitola, 
která se podrobněji věnuje informa-
cím o sociálních službách (definice 
podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů). V této kapitole jsou 
přehledně seřazeny konkrétní druhy 
sociálních služeb. V abecedním sezna-
mu je pak možno dohledat příslušné kontakty. 
V další části jsou související služby rozděleny do 

příslušných kapitol (např. domácí a hospicová 
péče, kluby seniorů, svépomocné skupiny, or-
gány státní správy a samosprávy apod.),“ sdě-

lil náměstek primátora města Zlína pro 
sociální oblast Vojtěch Volf. V omeze-

ném množství je v „tištěné podobě“ 
k dispozici v sekretariátu Odboru 
sociálních věcí, tř. T. Bati 3792 
a v Městském informačním a turi-

stickém středisku na radnici, nám. 
Míru 12. K nahlédnutí je dále v Kraj-

ské knihovně Františka Bartoše, vč. po-
boček. V elektronické podobě ho lze nalézt na 
www.zlin.eu. /mel/
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VERNISÁŽ

Dvacet let FMK: zlínská umělecká fakulta slaví kulatiny

Univerzita třetího věku jako symbol aktivního  
života seniorů. Způsob jak si udržovat svěží mysl  
a být mezi lidmi

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně slaví kulaté výročí. Už dvacet let z lavic a ateliérů FMK 
vychází talentovaní designéři, fotografové, filmaři, animátoři 
a další odborníci v oblastech kulturních a kreativních odvětví.

Univerzitní posluchárny se i v akademickém roce 2022–23  
otevírají nejenom mladým, ale i těm „dříve narozeným“  
zájemcům o vzdělávání. 

Chvíli to trvalo, než se malá katedra reklamy 
přivinutá ještě ke gottwaldovské Fakultě tech-
nologické, náležející ještě k VUT Brno, kousek 
po kousku proměnila v roce 2002 v ryze zlín-
skou Fakultu multimediálních komunikací při 
UTB. Prvním pověřeným děkanem a vedoucím 
prvního ateliéru – dnešního ateliéru grafického 
designu, byl malíř a grafik Jan Meisner. Založil 
fakultu podle modelu reklamní agentury, kde se 
v týmové spolupráci setkávají umělci, designé-
ři a specialisté na marketingovou komunikaci. 
Počet ateliérů se tak začal rozšiřovat a už po 4 
letech jich bylo 8!

Nabízí tak možnost trávit čas v moderním pro-
středí, získávat nové poznatky i nové přátele. 
Univerzita třetího věku (U3V) při UTB ve Zlíně 
kromě již osvědčených kurzů, jako jsou vý-
tvarná tvorba, angličtina, práce s počítačem, 
digitální fotografie, přednášky z oblastí zdraví 
a psychologie, kultury a umění, společenských 
i přírodních věd, zařadila do programu i nová 
témata – těmi jsou historie odívání a geogra-
fie. Po několika letech je možné navštěvovat 
přednášky na téma baťovské historie anebo 

V úterý 20. září 2022 se můžete těšit na 
vernisáž výstavy Dvacet let FMK, která 
u příležitosti výročí vzniku zlínské fakul-
ty představí výběr designu, audiovizu-
ální a umělecké tvorby jejích studentů. 
Výstava bude zahájena v 17:00 v uni-
verzitní galerii G18 a bude pokračovat 
v Krajské galerii výtvarného umění ve 
Zlíně. Více na g18.cz. /red/

Nyní na fakultě studuje bezmála 1 200 studen-
tů, kteří jsou rozděleni ve třinácti uměleckých 
ateliérech a na Ústavu marketingových komu-
nikací. Studenti během výuky ve Zlíně nezůstá-
vají jen u počítačů, pracovních stolů a v dílnách, 
ale podílí se také na projektech, které kulturně 
obohacují celé město. Spolupracují například 
na festivalu Zlin Design Week, který podporuje 
mladý design, nebo připravují hudební festival 
Busfest, který každoročně rozezní muzikou roz-
jeté zlínské trolejbusy. O tom, co se tvoří v jed-
notlivých ateliérech, si můžete udělat obrázek 
na výstavě Dvacet let FMK, která bude slavnost-

se dovědět zajímavé informace z oblasti výživy 
a kvality potravin.
Výuka je dostupná v celém regionu, koná se ve 
Zlíně, v Uherském Hradišti, v Uherském Bro-
dě, v Kroměříži i ve Vsetíně formou přednášek 
a praktických cvičení jednou za dva týdny. Není 
nutné absolvovat žádné přijímací testy, zájemci 
o studium jsou přijímáni v pořadí, v němž jsou 
doručeny přihlášky. Více informací na www.utb.
cz/utb, případně u paní Jarmily Hřebíčkové: 
e-mail: u3v@utb.cz. /red/

ně zahájena v úterý 20. září 2022 v univerzitní 
galerii G18 v nové budově UTB u MHD zastáv-
ky Školní a bude pokračovat v Krajské galerii 
výtvarného umění ve Zlíně. Součástí vernisá-
že bude i videomapping na platformě 14|15 
BAŤŮV INSTITUT, který začne ve 21 hodin. Autoři 
výstavy prohledali temná zákoutí ateliérů, oživili 
zasloužilé kolekce, odstrčené krabice a oceně-
né produkty, aby v podobě výstavy vynesli na 
světlo příběh zlínské kreativní fakulty. Na výsta-
vě v Krajské galerii se objeví nejúspěšnější pro-
jekty designérské a umělecké činnosti posled-
ních dvaceti let, za kterými mnohdy stojí dnes 
již renomovaní designéři, umělci či tvůrci úspěš-
ných kreativních značek. Ukázky prací studentů 
a čerstvých absolventů v univerzitní galerii zase 
naznačují témata a postupy, kterými jednotlivé 
ateliéry vstupují do horké současnosti. Obě části 
výroční přehlídky tak shrnují bohatou tvůrčí čin-
nost, která zanechává nesmazatelné stopy jak 
ve zlínském regionu, tak na mapě národních 
kreativních odvětví. Více informací a kompletní 
program oslav dvacátého výročí Fakulty multi-
mediálních komunikací UTB ve Zlíně najdete na 
webových stránkách fmk.utb.cz. /red/
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Foto 1: Velín
Foto 2: Přítok znečištěné vody
Foto 3: Tukový odpad
Foto 4: Česle a sběr hrubých nečistot
Foto 5: Odpad z česlí
Foto 6: Kalolis
Foto 7: Aktivační nádrž

Za oponou: 
Čistírna odpadních vod 
Malenovice
ČOV Malenovice se stará o zlepšování kvality 
odpadních vod. Čistírna odpadních vod 
funguje jako předčištění, dočištění pak probíhá 
v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou 
zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů 
a látek.

2.

3.

1.

7.

5.

6.

4.
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Září v Památníku Tomáše Bati
Do 18. 9. je v Baťově památníku k vidění výstava „PADL NÁŠ 
PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK“, kterou si město Zlín připomíná 
letošní 90. výročí úmrtí Tomáše Bati. 

Jejím autorem je David Valůšek, ředitel 
Státního okresního archivu Zlín. Celkem je 
ke zhlédnutí 48 unikátních dobových foto-
grafií. 
Návštěvníci si navíc mohou zdarma odnést 
věrnou kopii původního výtisku novin vyda-
ných den po pohřbu Tomáše Bati doplně-
nou o brožuru k výstavě.
Novinkou v nabídce je pak edukační pro-
gram pro děti s lektorkou, který je určen 
předškolákům a žákům 1. stupně ZŠ. Hlavní 
osou programu je hravý pracovní sešit – ko-
miks o historii Památníku. 
Děti se mohou těšit na zážitkovou tvůrčí 
hru, kreslení, prostorovou tvorbu, koláže 
a další aktivity. S příchodem školního roku 
je to ideální příležitost k návštěvě pro školní 
skupiny.
Pravidelné prohlídky zlínského klenotu jsou 
od úterý do neděle v čase 10:00 – 17:00. 
Více na www.pamatnikbata.eu. /bíl/

Rozkvetlé město 2022
Odbor městské zeleně uspořádá slavnostní odpoledne 
pro účastníky soutěže Rozkvetlé město 2022. Setkání 
s vyhlášením vítězů 26. ročníku se uskuteční 15. září 2022 
v 16 h v obřadní síni budovy zlínské radnice. Součástí bude 
i výstava všech přihlášených výsadeb.

V hlavní části se soutěžilo v kategoriích 
předzahrádky rodinných domů a obytných 
domů, květinová výzdoba oken a balkonů 
obytných domů a úprava okolí baťovských 
domků. Výherci, kteří se umístili na stup-
ních nejvyšších v každé kategorii, získa-

jí finanční dar, věcná pozornost čeká ale 
na všechny účastníky soutěže, kteří krášlí 
naše město. Výstava mapující letošní roč-
ník soutěže bude k vidění od poloviny září 
do konce měsíce října v přízemí zlínské 
radnice. /io/
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Městské divadlo zahajuje sezonu českou novinkou

Festival Týden Baťa se uskuteční ve vile Tomáše Bati

Českou premiérou hry Tracyho Lettse Mary Page Marlowe otevře 
v sobotu 10. září novou sezonu Městské divadlo Zlín. Pozvání 
k režijnímu hostování přijal někdejší umělecký šéf Divadla Petra 
Bezruče a činohry Národního divadla moravskoslezského Janusz 
Klimsza. 

V rámci připomenutí 90 let od posledního vzletu Tomáše Bati 
a taky 700 let od založení města Zlína je šestý ročník festivalu 
Týden Baťa věnován vizím Tomáše Bati při budování továrních 
průmyslových měst v tuzemsku i ve světě. Týden Baťa je součástí 
festivalu Dny Baťa.

V roli Mary Page se představí šest hereček 
(Helena Čermáková, Kateřina Liďáková, 
Marta Bačíková, Tamara Kotrbová, Lucie 
Rybnikářová a další) a jedna panenka. Nej-
vyšší čas pořídit si předplatné je právě teď!
Mary Page Marlow je dcera, manželka, 
matka, milenka… „Jsme v šedesáti stej-
ní s oním desetiletým JÁ, se kterým jsme 
sdíleli první roky života? Jsou výhry dva-
cetiletého a selhání v padesáti zakoušeny 
identickým člověkem? Je život snůškou ná-

Hlavním tématem Týdne Baťa bude před-
stavení vize průmyslového města, realiza-
ce a život v současných baťovských měs-
tech. Přednášková i výstavní činnost se 
tentokrát zaměří na doposud méně známé 
skutečnosti z baťovských měst. Mezi před-
nášejícími budou mimo jiné zástupci jed-
notlivých měst a institucí, které se snaží 
do prostor někdejších baťovských továren 
navrátit život. V programu nebude chybět 
diskusní večer o budoucnosti těchto míst 
a těšit se můžete také na program dopro-

hod, nebo řízen osudem? Jsou to naše roz-
hodnutí, která určují jeho směr? A když se 
ohlédneme zpět, rozhodli bychom se stej-
ně?“ ptají se tvůrci. Tracy Letts je součas-
ný americký dramatik a scenárista, držitel 
mnoha prestižních ocenění. Na jevišti zlín-
ského divadla se s velkým úspěchem před 
šesti lety setkala i jeho Pulitzerovou cenou 
ověnčená černá komedie Srpen v zemi in-
diánů. Další českou novinkou, kterou zlín-
ští divadelníci abonentům nabídnou, bude 
v říjnu Albion v režii uměleckého šéfa Patri-
ka Lančariče. V rámci předplatného diváci 
uvidí i komedie Hra, která se zvrtla a Muž 
pod postelí, drama Koně se střílejí a muzi-
kál Ženy na pokraji nervového zhroucení. 
To vše bez stresu, s úsporou času i peněz 
a s dalšími benefity. /io/

vodný v podobě promítání dobových filmů 
i představení nové animace.
V pátek 16. 9. 2022 pak proběhne ojedi-
nělá divadelní diskuze, a to s herci a reži-
séry z Městského divadla Zlín, kteří uved-
li v život osudy Baťů na prknech, která 
znamenají svět. Následně bude Týden 
Baťa zakončen koncertem zlínské kapely 
Franc Alpa, a to přímo v zahradě vily Tomá-
še Bati. Na jednotlivé přednášky, diskuze 
a prohlídky se můžete registrovat na se-
kretariat@batova-vila.cz nebo na telefonu  
577 219 083, případně na 605 459 181. /red/

12. září, pondělí 15:00-16:00 Prohlídka vily Tomáše Bati s Gabrielou Končitíkovou
17:00-18:00 Život v baťovském Zlíně: Přednáška historika Zdeňka Pokludy, promítání doposud nepublikovaného 

dobového filmu Batanagar
18:30-19:30 Prohlídka vily Tomáše Bati s Jakubem Malovaným

13. září, úterý 15:00-16:00 Prohlídka vily Tomáše Bati s Gabrielou Končitíkovou
17:00-18:30 Přednáška Život v baťovském domku + diskuse
18:30-19:30 Prohlídka vily Tomáše Bati s Jakubem Malovaným

14. září, středa 16:00-17:00 Prohlídka vily Tomáše Bati s Gabrielou Končitíkovou
17:10-18:30 Život v baťovských městech: Jak nepopírat genius loci, ale jít s dobou + diskuse

15. září, čtvrtek 15:00-16:00 Prohlídka vily Tomáše Bati s Gabrielou Končitíkovou
17:00-18:00 Génius František Lýdie Gahura: Přednáška historičky umění Ladislavy Horňákové
18:00-19:00 Prohlídka vily Tomáše Bati s Jakubem Malovaným

16. září, pátek 16:00-17:00 Prohlídka vily Tomáše Bati s Gabrielou Končitíkovou
17:30-18:30 Baťa na prknech, která znamenají svět: Beseda s herci a režiséry Městského divadla Zlín + předsta-

vení knihy Viděl jsem Baťu růst
19:00-20:00 Koncert zlínské kapely Franc Alpa

Týden Baťa je součástí 
festivalu Dny Baťa konaného 
ve dnech 12. – 18. 9. 2022.
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Filharmonie Bohuslava Martinů

OPEN AIR I TRADIČNÍ 
FESTIVAL

Filharmonie Bohuslava Martinů vystou-
pí 7. září 2022 na open air koncertě na 
platformě 14|15 Baťova institutu. Spo-
lu s pop-rockovým duem The Cello Boys 

originálně předvede známé hity. Zve 
také na slavnostní zahájení festivalu 

Harmonia Moraviae 2022, které  
22. září nabídne Melodie světa filmu. /io/

ExpoziceAkce

ZUŠ Zlín

Hudba

VÝSTAVA: 
VLASTA ČANČÍKOVÁ

ZUŠ Zlín srdečně zve na autorskou 
výstavu Vlasta Čančíková. Výstava 

připomene tuto významnou osobnost 
našeho města, která by se dožila letos 
100 let. Zapsala se také nesmazatelně 

do dějin školy.  
Vernisáž se uskuteční 20. 9. v 18 h  

ve foyeru ZUŠ Zlín (Štefánikova). /io/

ODPOLEDNE 
S DECHOVKOU

Fryštácká Javořina zve na odpoledne 
s dechovkou. Spolu s touto domácí 

kapelou vystoupí dechová hudba Nad-
ličanka ze Slovenska. Akce se koná na 
náměstí Míru ve Zlíně 25. září 2022 od 
15 hodin. Každá kapela vystoupí v ho-

dinovém pořadu.
www.frystackajavorina.com /io/

JOHN BOK ZAVZPOMÍNÁ  
NA VÁCLAVA HAVLA

V pátek 16. září od 18 hodin bude 
v Krajské knihovně Františka Bartoše 
John Bok vzpomínat na Václava Havla, 
Ivana M. Havla a Jiřího Kuběnu s hos-
tem Dagmar Havlovou za doprovodu 
horňácké muziky Petra Mičky a pís-

ničkáře Jaroslava Hutky.  
Více na kfbz.cz/vaclavhavel. /io/

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
I v letošním roce projde Zlínem průvod 

plný lampionů. Oficiálně se tak rozloučíme 
s létem a přivítáme podzim.

Vyrazíme 23. 9. v 19.30 z horní části 
náměstí T. G. Masaryka (prostranství pod 

Památníkem Tomáše Bati). 
Vrcholem akce bude ohňová show. 

Lampiony všech velikostí, barev a tvarů 
s sebou! /red/

ZLÍN 700
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zve 
na novou výstavu věnovanou 700. výročí 
první písemné zmínky o Zlíně, kdy v roce 
1322 královna Eliška Rejčka zakoupila 

Zlín. Návštěvník výstavy se seznámí s klí-
čovými momenty historie města a životem 
jeho obyvatel od 14. do 20. století. Výstava 
bude zahájena vernisáží 22. 9. v 17 hod. 

ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. /io/

ZLÍNSKÁ ZRCADLA
Součástí oslav 700 let od první písem-
né zmínky o městu Zlínu bude otevření 

multimediální expozice prezentující 
historii města. 

Představení expozice proběhne 15. 9. 
v sadu Svobody ve Zlíně od 17 hodin. 

Součástí vernisáže bude i živá akustic-
ko-světelná show.

Autor ilustrace: Alexey Klyuykov. /io/

Galerie Hudba

Akce Výstava

GALLERY TOUR 2022
Šestý ročník Gallery Tour 2022 se uskuteční 

v sobotu 17. 9. od 14 do 22 hodin.
Akci spustí v galerii evangelického kostela 
ve 14 hodin rozeznění zvonu. V plánu jsou 

komentované prohlídky výstav a architektury, 
site-specific instalace, komentovaná prohlídka 
architektury zlínské radnice, ukázka street artu 

a další. Více informací najdete na FB Gallery 
Tour. Vstup na akci je volný. /io/

ALTERNATIVA
6. 9. v 18 h koncert MUSICA ANGELICA
21. 9. v 18 h zazní bluesové a soulové 
duety ALICE ARMSTRONG A MATT LONG 
BAND – Alice Armstrong je britská sou-

lová a bluesová zpěvačka, 
textařka a skladatelka, nominovaná 

na britské bluesové ceny, známá svým 
širokým hlasovým rozsahem a nekon-

venčními texty. /io/
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Barumka se hlásí o slovo koncem letních prázdnin
Po jednapadesáté se uskuteční ve Zlíně a okolí nejpopulárnější 
česká automobilová soutěž Barum Czech Rally Zlín. Koncem 
srpna (26. – 28. 8.) zaburácí v krajském městě a jeho okolí opět 
soutěžní vozy, aby zápolily o body do prestižního šampionátu 
FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) a dále Mistrovství České 
republiky v rally (MCR).

Slavnostní start divácky populární soutěže se 
uskuteční v pátek 26. srpna od 16 hodin na 
náměstí před zlínskou radnicí, samotná rally 
odstartuje večerní diváckou Super RZ v ulicích 
Zlína, po které následují dvě etapy. Celá rally 
měří 624 km a obsahuje 13 rychlostních zkou-
šek v celkové délce 202 km na sedmi úsecích 
s asfaltovým povrchem. První etapa startuje pod 
Velkým kinem ve Zlíně v sobotu 27. srpna v 8:03 
hodin, po patnáctiminutovém ranním servisu 
čeká na startovní pole porce tří rychlostních 
zkoušek v pořadí Březová, Držková a Semetín, 
které absolvují dvakrát a budou rozdělené 
půlhodinovým odpoledním servisem. Druhá eta-
pa proběhne v neděli 28. srpna a startuje pod 

zlínským Velkým kinem v 7:34 hodin. Posádky 
zamíří k rannímu servisu do Otrokovic a poté 
najdeme v itineráři soutěže rychlostní zkoušku 
Bunč a legendární úseky Maják a Pindula. Další 
porce šesti měřených úseků bude oddělena po-
ledním třicetiminutovým servisem. V cíli soutěže 
se objeví první vůz před zlínskou radnicí v 17:03 
hodin. K největším favoritům patří devítinásob-
ný vítěz barumky a osminásobný český šampion 
Jan Kopecký a dále talentovaný mladík Erik Cais, 
který letos startuje v mistrovství světa. Před ro-
kem zlínského rodáka k senzačnímu triumfu za-
stavila až havárie v poslední rychlostní zkoušce. 
Z evropské špičky do Zlína dorazí lídr ME Efrén 
Llarena ze Španělska, dále druhý v pořadí Simo-

ne Tempestini z Rumunska, Alberto Battistolli 
z Itálie, Simon Wagner z Rakouska, Tom Kristen-
sson ze Švédska a další přední jezdci.
V rámci doprovodných akcí barumky je připra-
ven bohatý program. Krásné bugatky a histo-
rická vozidla už pevně zakotvily v pátečním pro-
gramu. Nádherné závodní vozy z minulých let 
se objeví po trase městské erzety již podesáté! 
Fanoušci motorismu uvidí nádherné historic-
ké závodní automobily z dvacátých a třicátých 
let včetně oblíbených bugatek od pátečního 
odpoledne na výstavě před zlínským zámkem 
v parku Svobody, samotný závod startuje v 17 
hodin. Už počtrnácté se stane Star Rally His-
toric neodmyslitelně součástí barumky. Tato 
oblíbená rally se uskuteční opět po tři dny od 
pátku do neděle. Diváci se mohou těšit opět 
na demonstrační jízdu Rally legend. Poslední 
tři ročníky vyhrál Vlastimil Neumann na voze 
Ford Escort RS Cosworth, letos na startu nebu-
de chybět ani Jaroslav Vančík na krásném voze 
BMW M3. V letošním roce se uskuteční již pátý 
ročník Green Rally. Na startu jsou povoleny 
plně elektricky poháněné sériové vozy a dále 
hybridní vozy s kombinovaným spalovacím 
a elektrickým motorem. Nejde o klasickou rally, 
ale o jízdu pravidelnosti ve spojení se zážitko-
vým svezením, při které posádky absolvují ně-
které z klasických rychlostních zkoušek Barum 
Rally, okořeněnou o speciální úkoly, jako na-
příklad jízdu zručnosti nebo slalom. Po loňské 
vydařené premiéře proběhne opět projekt pod 
názvem Barumka sportuje, který je zaměřen 
na sportovní aktivity pro děti, mládež i dospě-
lé. Cílem akce je rozhýbat město Zlín, podpořit 
místní sportovní a taneční kluby, volnočasové 
aktivity, propojit všechny sporty na jednom 
místě s podporou myšlenky Zlín, město spor-
tu, a stát se oslavou zdravého životního stylu. 
Další informace naleznete na www.czechrally.
com, v prodeji je rovněž 180stránkový oficiální 
program soutěže. Nezapomeňte barumku sle-
dovat také na sociálních sítích, oficiálních profi-
lech Facebooku, Instagramu a Twitteru. /ror/

OBJEVTE KOUZLO FLORBALU SE ZLÍN LIONS!ZLÍNSKÁ NEJEN PADESÁTKA

Florbalový klub Zlín Lions letos oslavil 8 let 
od svého založení. Za tu dobu se stal nej-
větším florbalovým klubem ve Zlínském kraji 
a nepřestává růst. I pro nadcházející sezo-
nu do svých řad přijímá nové hráče a hráč-
ky všech věkových kategorií. „Přijďte si na 
vlastní kůži vyzkoušet dynamický týmový 
sport založený na pohybu, technických do-
vednostech, rychlém rozhodování a objevte 
jeho kouzlo. Zábava, skvělá atmosféra, zá-
žitky, kamarádi, klubové akce, zkušení tre-
néři – na to vše a mnoho dalšího se můžete 
těšit,“ láká nové zájemce šéftrenér klubu 
Matěj Koňařík. Rozpis tréninků a všech-
ny potřebné informace najdou zájemci na 
webových stránkách www.zlinlions.cz. /red/

Klub českých turistů, odbor Zlín, Vás srdečně 
zve na 34. ročník turistického pochodu, který 
se uskuteční v sobotu 3. 9. Start na konečné 
zastávce MHD na Lesní čtvrti od 6 do 9:30 h. 
Připraveny jsou trasy 50, 30, 18 a 10 km, které 
Vás zavedou na Luhačovicko a Zlínskou pahor-
katinu. Těšíme se na Vás! /jt/
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Berany čeká nová výzva v podobě návratu do extraligy, 
opory pokračují

Zlínskému parkouru se na Světových hrách dařilo

Hokejisté PSG Berani Zlín se představí po dvaačtyřiceti letech 
nepřetržitého účinkování v nejvyšší soutěži v nadcházejícím 
ročníku 2022/23 v první lize hrané pod názvem Chance liga. 

V červenci proběhly v americkém Birminghamu Světové hry, což 
jsou svým významem olympijské hry pro neolympijské sporty. 
Závodilo se zde v obou disciplínách parkouru. 

Vedení klubu společně s novým realizačním 
týmem stojí před novou výzvou, a to vrátit zlín-
ský hokej a tradiční extraligový klub zpět na 
příčky, kam nejen svou historií s řadou úspě-
chů patří. Beranům se podařilo udržet opory 
týmu i pro nadcházející sezonu, ve Zlíně po-
kračují brankář Libor Kašík, obránce Daniel 
Gazda a útočníci Antonín Honejsek i Valentin 
Claireaux. Hráčský kádr dále značně posílil, 
do léta přišlo hned deset kvalitních posil.
Zlínské fanoušky potěšila zásadní informa-
ce, že se podařilo vedení klubu udržet hlavní 
opory týmu i pro nadcházející sezonu v první 
lize. „V obraně nás těší, že zůstává Daniel 
Gazda, který dohrával sezonu v Ilvesu Tam-

V disciplíně speed-run musí závodníci co nej-
rychleji překonat dráhu s překážkami při splnění 
průchodu povinných bodů. Ve druhé disciplíně 
freestyle zase musejí v limitu 90 sekund využít 
celé plochy hřiště a s důrazem na bezpečnost 
plynule navázat co nejrůznější druhy triků. Na 
základě výsledků na světových pohárech v par-
kouru se za Českou republiku na tyto hry nomi-
novali Martin Chromeček a Adéla Měrková, kteří 
oba soutěží za spolek Gymnastika Zlín. Adéla 
Měrková, která skrze studium pobývá převážně 
v Praze, obsadila v disciplíně freestyle 4. místo. 
Stejné umístění vybojoval v disciplíně speed-run 
i Martin Chromeček. „Medaili ze Světových 
her jsem opravdu chtěl, ale bohužel se ve 

pere. Rád se vrací a chce mužstvu pomoci 
podobně jako Libor Kašík, který si prodloužil 
závěr loňské sezony rovněž ve Finsku,“ pově-
děl Rostislav Vlach, hlavní trenér PSG Berani 
Zlín. Právě Vlach se svým asistentem Jurajem 
Juríkem naváže na společné působení ze 
sezon 2012/13 až 2016/17. Oba podepsali 
roční smlouvy s opcí v případě splnění spor-
tovních cílů. „Na Zlín mám v trenérské štaci 
velmi příjemné vzpomínky, i když poslední 
sezona se nepovedla. Jsem rád, že současná 
nabídka přišla, neboť mám před sebou novou 
výzvu, ve které chci uspět. Po letech práce 
u mládežnické reprezentace se vracím zpátky 
ke každodenní práci v klubu. Těším se z ná-

vratu a věřím, že sezona bude mít vydařený 
průběh,“ řekl Vlach.
Berani byli hodně aktivní na přestupovém poli. 
Po jednoletém odloučení se vrací do zlínského 
hokeje zkušený útočník Jiří Ondráček, ofenzi-
vu posílí dále zkušení forvardi Tomáš Pospíšil 
z Mladé Boleslavi, Jakub Illéš z Vítkovic, Petr 
Mrázek z Prostějova, Denis Kindl ze Šumper-
ka a Michal Gago ze Vsetína. Zřejmě největší 
úlovek se podařil Beranům ulovit v Třinci, v roli 
extraligového šampiona přišel obránce Miku-
láš Zbořil, další nové tváře v obranných řadách 
jsou Jan Bartko ze Znojma, Jakub Husa z Poru-
by a Daniel Bukač z Benátek nad Jizerou.
Příprava na ledě začala 21. července a po-
trvá až do poloviny září, Chance liga star-
tuje 14. září domácím utkáním s Kolínem. 
Již v rámci 4. kola se odehraje v sobotu  
24. září na ZS Luďka Čajky valašské derby se 
sousedním Vsetínem. Nadcházející sezona 
může být pořádně dlouhá. V případě zisku 
titulu v první lize si zahrají baráž o extraligu, 
která začíná až ve druhé polovině dubna. Dal-
ší podrobnosti včetně prodeje permanentek 
najdete na webových stránkách klubu www.
beranizlin.cz.  /ror/

finále nezadařilo a setiny rozhodly. I tak je 
čtvrté místo super. Jsem rád, že jsem se na 
takový závod vůbec nominoval,“ řekl repre-
zentant Martin Chromeček, který ve spolku 
Gymnastika Zlín působí i jako trenér dětí a mlá-
deže. „Hodně jsem toho natrénoval u nás na 
hale. Vybavení máme parádní a hlavně si 
myslím, že je jedno z nejbezpečnějších, jaké 
může být,“ doplnil trenér Martin Chromeček.

Sportuj ve spolku Gymnastika Zlín
Spolek Gymnastika Zlín nabízí kromě kurzů 
sportovní gymnastiky (od 4 let) a kurzů parkouru 
(od 6 let) také kurzy gymnastiky pro jiné sporty 
(od 9 let) či kurzy pro dospělé. Každoročně ve 
spolku Gymnastika Zlín sportují stovky dětí. Řadí 
se tak mezi 5 největších sportovních spolků ve 
Zlíně. Aktuální volná místa a kompletní nabídku 
kurzů naleznete na webové stránce eshop.gym-
nastikazlin.cz. /red/

Nejbližší domácí přípravné zápasy PSG 
Berani Zlín:
■  Úterý 30. srpna v 17:30 hodin:  

Zvolen (PSG aréna)
■  Čtvrtek 1. září v 17:30 hodin:  

Poruba (PSG aréna)
■  Středa 7. září v 17:30 hodin:  

Nové Zámky
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Inzerce – útulek

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

ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků. 
Po dobu letních prázdnin otevřeno:
Po - Čt  9:00-16:00 hod,  Pá  9:00-14:00 hod, So – zavřeno.                                                                          
Od září otevřeno: Po - Čt  9:00-17:00 hod,  Pá  9:00-14:00 hod, So - zavřeno
Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín - za Baťou), 
tel. 731 350 132, 604 975 565

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

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

PARUKY, ČEPIČKY, TURBANY, ŠÁTKY
Dobromila Darnadyová se specializuje na ženy po operaci prsu. 
Prsní epitézy, podprsenky, plavky, šátky, turbany, čepičky a více než 
50 modelů paruk. 
Kontakt: Zarámí 4432, Zlín, tel.: 724 486 044 (je nutné se objednat), 
www.epita-dd.cz    

ŽEHLÍRNA ZE ZLÍNA
Žehlíme na Jateční 169 ve Zlíně nebo vaše prádlo vyzvedneme a přiveze-
me kurýrem pondělí-pátek mezi 16.00-18.00. 
Objednávky na tel. 773 73 72 73 každý pracovní den od 8.00 do 18.00 
nebo na adrese zehlirna.zlin@gmail.com. Více na www.zehlirna-zlin.cz

JÓGA S MIRKOU BOUCOVOU 
Kurzy pro začátečníky i pokročilé zahajujeme 12. září. Zdarma si můžete 
lekci vyzkoušet   12. 9. v Malenovicích, 13. 9. v centru Zlína a 14.9. na 
J. Svazích. Na výběr jsou i kurzy v okolí Zlína, případně víkendové pobyty.                                                                                
Více informací na www.jogazlin.cz nebo 777 117 116

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka dle do-
mluvy 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.

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

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

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

Obchody a služby | inzerce Září v našem útulku
V září náš útulek čekají dvě tradiční akce 
pro veřejnost. První akcí je Mladcovská 
hoblovačka, která se koná v sobotu 3. září na 
fotbalovém hřišti na Mladcové. 

BEJLÍS / kocourek, 4 roky, přátel-
ský, očkovaný, kastrovaný

ANČA / kočička, 1 rok, přítulná, zvyklá na psy, kastrovaná, má slabší 
imunitu, vhodná do bytu, v útulku od 2/2022, přišla ještě s druhou 
kočičkou Amálkou ve velmi špatném zdravotním stavu

JACK / kříženec staforda, 4 
roky, vhodný k jednomu člo-
věku nebo páru, zvyklý v bytě, 
v útulku čeká rok

Náš útulek byl na tuto akci při-
zván a my se na vás budeme 
těšit ve stánku, kde se můžete 
o útulku něco dozvědět, pod-
pořit ho zakoupením nějakého 
pěkného předmětu nebo jen 
pohladit psíka nebo kočičku, 
která nás bude reprezentovat.
Druhou akcí je známé tradič-
ní Podzimní útulkové setkání 
adoptovaných psů a jejich maji-
telů, které se bude konat tento 
rok již po sedmnácté a vychází 
na sobotu 24. 9. 2022. Toto 
krásné odpoledne začíná ve 
13.00 hod. a kromě povídání 
s novými pány a setkání s bý-
valými útulkovými psíky máme 
pro vás přichystaný doprovodný 
kynologický program. Pak sa-
mozřejmě nebude chybět tom-
bola, kterou mají návštěvníci 
tolik rádi, a bufet, kde je možné 
si na něčem dobrém pochut-
nat. Budeme rádi, když nás 

jednotlivec nebo firma podpoří 
sponzorským darem svých vý-
robků, které bychom mohli po-
užít do tomboly, jelikož ta nám 
pokrývá veškeré náklady spoje-
né s touto akcí.
Během odpoledne se také hla-
suje, který pár (pán+pes) byl 
v určité kategorii nejsympatič-
tější, a pro ty máme přichystány 
hodnotné ceny. Bývá to moc hez-
ké odpoledne plné dojemných 
setkání, veselých příhod, ale 
i smutných příběhů. Na této akci 
vám také vždy poprvé představí-
me náš útulkový kalendář, tento-
krát tedy na rok 2023.
Pokud máte psa z našeho útul-
ku, určitě není problém se při-
hlásit prostřednictvím přihláš-
ky, kterou naleznete na našem 
webu www.utulekzlin.cz nebo je 
možné napsat na utulekzlin@
utulekzlin.cz. Moc se na vás tě-
šíme! /red/
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jubilanti  
od devadesáti let
Bačíková Milada, Beránková Věra, 
Blažek Stanislav, Bobčík Jaroslav, 
Bogdanovičová Ludmila, Cahová 
Miroslava, Čelůstková Ludmila, 
Červená Milada, Čunek Oldřich, 
Darivčáková Libuše, Divilová Anna, 
Dolanská Božena, Dostálková Mar-
ta, Drabinová Jiřina, Drábová Hele-
na, Dreksler Josef, Evjáková Vlasta, 
Hlaváčová Alenka, Hlobilová Marie, 
Hochvaldová Anna, Houšková Mag-
dalena, Chmelařová Anna, Jakubíč-
ková Marie, Janků Drahuše, Jenáč-
ková Jarmila, Junášková Božena, 
Klabal Josef, Kolaříková Ludmila, 
Kotek Vladimír, Kuchařová Marie, 
Kulendová Marie, Macharáčková 
Anděla, Matoušková Anna, Mifková 
Marie, Novotná Květoslava, Opálko-
vá Dagmar, Pauková Františka, Pet-
řík Josef, Plhalová Olga, Rajnohová 
Marie, Reifová Libuše, Roháčková 
Ludmila, Rochovanská Marie, Sait-
lová Jana, Smutná Marie, Souma-
rová Jolanta, Strnadlová Božena, 
Šilhán Josef, Šimková Alena, Šindle-
rová Anna, Škývara Zdeněk, Šťastný 
Stanislav, Šůstková Alena, Totuš-
ková Hana, Tureček Miloš, Valtr Ja-
roslav, Vendolská Marie, Vesecká 
Marie, Vicherková Radoslava, Vybí-
ralová Milena, Zabloudilová Draho-
míra, Zelníčková Marie, Zetíková 
Marie, Žádníková Jarmila.

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.

KS PODHOŘÍ
Tel. 603 234 406, e-mail kspodhori@
seznam.cz. Klub znovu otevírá kroužek Práce 
s počítačem. Po – němčina pro začátečníky 
a pokročilí, st – jóga, AJ pro začátečníky,  
čt – AJ pokročilí, cvičení, ruční práce, NJ.
14. 9. Vycházka okolo Tlusté hory. Odjezd 
z nám. Práce v 9:30 h autobusem 32 na zast. 
Maják točna (délka cca 5 km). Info na tel. 
737 005 174. V rámci spolupráce se Střední 
školou oděvní a služeb ve Vizovicích bude 
členkám klubu poskytnuta zdarma služba 
stříhání a foukání vlasů v provozovně  
v II. segmentu JS, ul. Středová.

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ
Objekt Kvítková. Každou středu setkání – 
cvičení, vycházky, besedy, výstavy.
14. 9. Zájezd Vranov-Bítov, sraz u divadla 
v 5:50 h, odjezd v 6 h. Každou středu setkání 
– cvičení, vycházky, besedy, výstavy.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY
Každou středu cvičení.

vzpomínky
14. výročí úmrtí Tomáše Bati jr.
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou 
a květinami 14. výročí úmrtí Tomáše Bati jr.  
Vzpomínkový akt se koná ve čtvrtek  
1. září v 10 hodin u busty v parku Baťovy vily 
a následně u hrobu na Lesním hřbitově.

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, Zálešná 
XI/1273, e-mail: horizont@cspzlin.cz,  
tel. 777 721 137

PORADNA PRO ZDRAVÉ NOHY
Podiatrická poradna „Pro zdravé nohy“, 
kterou provozuje lékařské a rehabilitační 
pracoviště Columna centrum, se koná 
21. 9. 2022 v přízemí budovy Magistrátu 
města Zlína, ul. Zarámí 4421. Vyšetření 
a diagnostika nohou vč. cvičení 
s fyzioterapeutkou i odborné poradenství jsou 
zdarma. Objednávky na tel. 731 618 730 
anebo na e-mailu vaskova@prozdravenohy.cz.

svatební obřady
2. 7. 2022 – jiné místo
Martin Staniš (Zlín), Šárka Papšíková (Zlín)
Martin Šoula (Zlín), Iva Kopřivová (Zlín)
Tomáš Handl (Zlín), Alena Šústková (Hřivínův 
Újezd)
4. 7. 2022 – jiné místo
Jiří Brázdil (Zlín), Marcela Dlabajová (Zlín)
9. 7. 2022 – zámek Lešná
Tomáš Polách (Zlín), Ivana Zapletalová (Kro-
měříž)
16. 7. 2022 – radnice
Kamil Nepraš (Martinice), Eva Ondráčková 
(Zlín)
Matěj Fadler (Zlín), Kateřina Svobodová (Zlín)
16. 7. 2022 – jiné místo
Tomáš Stračinský (Zlín), Natálie Králová (Vla-
šim)
20. 7. 2022 – jiné místo
Radim Šenovský (Zlín), Michaela Koutská 
(Zlín)
23. 7. 2022 – jiné místo
Tomáš Malota (Zlín), Kateřina Kabešová (Zlín)
23. 7. 2022 – hrad Malenovice
Matej Matocha (Zlín), Lucie Řičicová (Ostrož-
ská Nová Ves)
Michal Kubis (Zlín), Hana Poláčková (Zlín)
Petr Močička (Šarovy), Martina Zapletalová 
(Zlín)
29. 7. 2022 – radnice
Josef Tulej (Zlín), Zdeňka Bubová (Brušperk)
30. 7. 2022 – radnice
Roman Kazík (Zlín), Kateřina Čapková (Zlín)
Vladimír Dorňák (Zlín), Romana Staňková 
(Březůvky)
Jakub Petlach (Zlín), Jekatěrina Michajlovna 
Simakova (Rusko)
ZLATÁ SVATBA:
30. 7. 2022 radnice
Manželé Jarmila a Bohumil Žáčkovi (Zlín)

74. výročí úmrtí Dr. Edvarda Beneše
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou 
a květinami 74. výročí úmrtí Dr. Edvarda 
Beneše. Stane se tak v pátek 2. září 2022 
v 10 hodin u busty E. Beneše na Benešově 
nábřeží.
85. výročí úmrtí T. G. Masaryka
Statutární město Zlín a Krajské vojenské 
velitelství uctí slavnostním pietním aktem 
85. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Akt se koná 
ve středu 14. září 2022 u sochy T.G.M. před 
Kongresovým centrem Zlín.
108. výročí narození Tomáše Bati jr.
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou 
a květinami 108. výročí narození T. Bati jr. 
Vzpomínkový akt se koná v pátek 16. září 
2022 v 10 hodin u busty v parku Baťovy vily.
28. září – Den české státnosti
Statutární město Zlín uctí květinovým darem 
Den české státnosti. Pieta se koná v úterý  
27. 9. v 10 hodin u sochy T. G. Masaryka před 
Kongresovým centrem Zlín. /io/

NEMOCNICE ZVE NA BENEFIČNÍ KONCERT
Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně pořádá 
benefiční koncert u příležitosti 95. výročí své-
ho založení. Koncert se koná přímo v nemoc-
ničním areálu (za hlavní lékárnou) 14. září 
v 16:30 hodin. Hvězdou benefičního odpoled-
ne a večera je kapela F-dur Jazzband, dále vy-
stoupí kapela Doktoři a talentovaní hudebníci 
ze ZUŠ Zlín – konkrétně Saxofonové kvarteto 
a skupina Crowses, v jejímž repertoáru jsou 
popové, swingové a funky skladby s přesa-

hem do filmové hudby. Vše doplní trio stand 
up komiků, kteří působí zároveň jako zdravot-
ničtí klauni. Výtěžek z koncertu připadne Dob-
rovolnickému centru KNTB.  /red/

ZUŠ ZLÍN-MALENOVICE
ZUŠ Zlín-Malenovice oznamuje ter-
míny přidělení rozvrhu na školní rok 
2022/2023. Hudební, taneční a literár-
ně dramatický obor 1. září 2022 9–11  
a 13–16 h a 2. září 2022 12–16 h, Hu-
debně pohybová výchova 2. září 2022 
v 15:30 h zrcadlový sál, Přípravné stu-
dium HO 1. září 2022 v 16 h místnost  
č. 8; Přípravná taneční výchova 1. září 
2022 15:30 h sál 5. pav. /io/

KURZ PRO VNÍMAVÉ DĚTI
Základy jógy, výtvarné techniky, více informací 
tel. 604 796 636, indigovedeti.webnode.cz. /io/

1. 9. Vzpomínka na školní léta, 8. 9. Sběr 
borůvek, 13. 9. Návštěva divadla, 15. 9. 
Vesele a zajímavě o knihách s knihovnicí,  
29. 9. Cvičení paměti.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz.
Akce pro širokou veřejnost.
20. 9. v 6 h Zájezd do termálů Podhájska.

SPCCH ZO DIA ZLÍN
14. 9. v 15:30 h Centroprojekt Setkání členů 
s přednáškou: Podpory na bydlení a jiné 
sociální podpory.



 
   

 
 

 
 
 

Alergologická a imunologická ambulance: 
- Léčba astmatu, potravinových alergií, diagnostika lékových alergií  

u dospělých a dětských pacientů, aplikace alergenové imunoterapie  
- Infuzní terapie v rámci prevence infekčních onemocnění včetně Covid 19 
- Spirometrie, kompletní laboratorní vyšetření  

 
Ambulance plastického chirurga: 

- Operace víček, operace odstátých boltců dětí, odstraňování větších 
kožních lézí, podkožních rezistencí, liposukce, plastické estetické operace 

- Estetické operace, léčba botulotoxinem, výplně kyselinou hyaluronovou 
 

Fyzioterapie: 
- Rehabilitace a léčba poúrazových stavů, stavů po operacích 
- Postcovidová rehabilitace po plicních a neurologických komplikacích 
- MMS systém, progresivní rehabilitace a léčba poúrazových stavů, 

zlepšení celkové kondice bez nutnosti navštěvování posilovny 
 

Sonografické vyšetření: 
- Sonografické vyšetření malých částí a dutiny břišní 
- UZV duplexní vyšetření cév  

 
Krátké objednací doby, možnost ošetření i v odpoledních hodinách 
 
 
 
 
 
 
 

 Medica Chirurgica s.r.o.- moderní zdravotnické zařízení 

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

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

571 611 859, 571 611 936, 604 260 387 

www.medicachirurgica.cz 
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Magazín Zlín _  červen - 92 x 136 mm

středa 15. června 2022 14:27:22

6. a 8. září 2022 v 15:00 hod.



Realitní služby,  jaké si přejete

on-line
 

ZDARMA
Kalkulačku najdete na

www.remax-via.cz
Pro potřeby:

  PRODEJE NEMOVITOSTI    NÁKUPU NEMOVITOSTI    DĚDICKÉHO ŘÍZENÍ    POJIŠTĚNÍ 

V případě rychlé potřeby zajišt́ujeme i výkupy nemovitostí

Zjistěte na:

KOLIK STOJÍ
vaše nemovitost dnes?

REALITNÍ TRH SE MĚNÍ!

pavla.rathuska@re-max.cz +420 603 986 976


