
1

Téma

magazín

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 
ZLÍN 700
strana 8

MĚSTO OCENILO PĚT 
ZLÍNSKÝCH ANDĚLŮ 
strana 11

MÍSTNÍ POPLATKY 
V ROCE 2023 
strana 6

VZPOMÍNKA NA 
ANTONÍNA BAJAJU 
strana 15

02/2023





3

Úvodem – rozhovor

12 Darování krve7 Pronájem garážových stání 26 Seriál BĚHY ZLÍN 2023

Z obsahu

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 | 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: 26. ledna 2023 | Uzávěrka dalšího čísla: 10. února 2023 | Foto: Jsf Abb (foto na titulní straně je ze 
streetartového happeningu k odkazu Jana Palacha) 

Pavel Brada:  
Vážím si toho, že můžeme 
pracovat na dokončení 
rozpracovaných velkých 
projektů 

Náměstek primátora Pavel Brada má 
i v novém volebním období na starosti 
oblast správy majetku, prostorové a územní 
plánování, rozvojové plochy a architekturu. 

Věříme, 
že se Klub 
204 stane 

navštěvovaným 
podnikem parku 

Komenského.

Může tak navázat na rozdělanou práci a do-
táhnout rozpracované projekty s cílem posu-
nout Zlín do 21. století. Neopouští ani ambici, 
aby město bylo hybatelem změn.

Jak probíhá zkušební provoz trži-
ště Pod Kaštany?
Chceme využít zimních mě-
síců, kdy ze strany prodejců 
není příliš velký zájem o pro-
dej na tržišti k testování a do-
ladění provozu nového tržiště 
tak, aby na jaře fungovalo co 
nejlépe a abychom eliminovali 
veškeré konstrukční chyby a případ-
né další provozní nedostatky. S prodejní 
nabídkou začalo sedm prodejců, postupně se 
začali přidávat další.

Byla otevřena kavárna a bistro v Klubu 204, 
jak jste spokojen s jejím provozem?
S provozem kavárny jsme zatím velmi spoko-
jeni. Jakkoli to vše nyní vypadá velmi snadně, 

vybudovat a prosadit kavárnu a bistro nebylo 
vůbec lehké, proto jsem rád, že se nám ten-
to záměr podařil a našli jsme velmi dobré 
nájemce. Před zahájením samotného proce-

su k získání stavebního povolení jsme 
museli najít prostory, kam bychom 

přesunuli divadelní spolek a sou-
visející aktivity. Pevně věříme, že 
se Klub 204 stane velmi navště-
vovaným podnikem v parku Ko-
menského. I provozovatel se vy-
jádřil, že je ze strany zákazníků 

zájem a je téměř každý den plno. 
Proto věřím, že obyvatele města 

nová kavárna zaujme a v létě bude 
dotvářet atmosféru parku a ulice Školní. 

Aby bistro mohlo plnit svou funkci, dali jsme 
do podmínek výběrového řízení i představení 
konceptu provozu s nabídkou snídaní a po-
ledních menu a stanovili minimální otevírací 
dobu, podobně jako např. ve Zlatém Jablku. 
Považuji za důležité, abychom oživovali pro-
story uprostřed města a dobrým příkladem 

je právě tato kavárna a bistro. Považuji za 
důležité, že mají občané možnost se v cent-
ru města potkávat u dobré kávy a jídla. Jsem 
přesvědčen, že tato kavárna a bistro vhodně 
doplní chybějící služby v parku Komenského. 
Návštěvníci parku budou mít navíc k dispozici 
v Klubu 204 i chybějící toalety.

Otevírají se nebytové prostory na Kvítkové, 
mají již své nájemce?
Na podzim byla dokončena celková rekon-
strukce nebytových prostor v bytovém domě 
4122–4124. Pamětníkům určitě na mysli 
vyvstane železářství. V posledních letech 
zde byla prodejna textilu doplněná o další 
sortiment. Tyto prostory byly velmi zaned-
bané s nevhodným členěním. Rekonstrukcí 
bylo vytvořeno šest samostatných prodej-
ních jednotek. Z výsledku mám radost. Jsem 
přesvědčen, že jsme touto rekonstrukcí opět 
přispěli ke kultivaci centra Zlína. K dispozici 
jsou ještě čtyři jednotky o výměře od 45 m2 
do 132 m2.  Pokračování na str. 4

Foto: Milan Mikšík
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Rozhovor

Pavel Brada: Vážím si toho, že můžeme pracovat  
na dokončení rozpracovaných velkých projektů
Dokončení ze str. 3 
Je pro nás důležitá i samotná skladba ob-
chodů. Rádi bychom doplnili prostory např. 
o designové výrobky, kadeřnictví, květinářství 
apod. Zájemci o pronájem naleznou více in-
formací na internetovém serveru sreality.cz 
nebo ve zveřejněných záměrech na úřední 
desce města. Chceme pomáhat k rozjezdu 
zajímavým novým obchodům a být pro podni-
katele dobrým partnerem. Případní zájemci ať 
kontaktují Odbor majetkové správy Magistrá-
tu města Zlína.

Jak probíhá rekonstrukce zámku?
Vzhledem k tomu, že je zámek památka a na-
víc je prováděna po etapách, není rekonstruk-
ce vůbec jednoduchá. Na zámku jsme na 
konci minulého období zahájili první etapu re-
konstrukcí – výměnu okenních výplní a dveří, 
podle projektu vítěze vypsané soutěže archi-
tekta Pavla Mudříka. Snažili jsme se navázat 
na poslední koncepční rekonstrukci zámku 
podle projektu L. Bauera v letech 1904–05. 
Dále jsme uskutečnili rekonstrukci prostor 
pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci 
Kancelář architekta města Zlína. Současně 
s výměnou oken byly upraveny prostory pro 
další novou příspěvkovou organizaci města, 
Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum. Re-
konstrukce zámku probíhá po etapách. Dru-
hé podlaží, jemuž dominuje tzv. Bauerův sál, 
zaplní společenské prostory s obřadní síní, 
kulturním sálem pro koncerty a dalším sálem. 
V zámku nadále zůstane i galerie a měla by 
zde rovněž vzniknout expozice historie Zlína. 
V přízemí se počítá s obnovením provozů re-
staurace a kavárny. Na rekonstrukci zámku 
intenzivně pracujeme. Veřejnost budeme in-
formovat o přesných krocích etapizace rekon-
strukce zámku. Celková rekonstrukce překro-
čí částku 100 milionů korun.

Jaký je posun v projektu přípravy nové měst-
ské čtvrti Březnická pod sportovní halou?
Toto významné rozvojové území, které je do-
sud stavebně nevyužité, představuje pro naše 
město velkou výzvu a současně obrovskou 
příležitost. Jedná se o klíčovou rozvojovou 
plochu města. Nedá se předpokládat, že by 
bylo možné v centru Zlína v budoucnu řešit 
tak rozsáhlé a zajímavě umístěné území, na-
víc ve vlastnictví samotného města. Vítězný 
návrh veřejné soutěže považujeme za velmi 
zdařilý a vhodně navazující na baťovskou zá-
stavbu. Návrh muzea veteránů je umístěn do 
blízkosti stávající i nově navržené sportovní 
haly a vytváří předpoklad pro vznik atraktiv-
ního veřejného prostoru v jižní části řešeného 
území. Zároveň dobře pracuje s rozmístěním 
jednotlivých objektů. Jsme přesvědčeni, že na 
veřejný prostor by měl být kladen ještě větší 
důraz a nemělo by se zapomenout ani na ob-
čanskou vybavenost pro obyvatele Letné, pro 

které by tato lokalita mohla doplnit chybějící 
služby i parkovací místa. Proto v lokalitě počí-
táme i s velkým parkovacím domem. Dalším 
investorem v území má být Univerzita Tomá-
še Bati, která má zájem vybudovat v lokalitě 
nové koleje pro stovky studentů. Myslíme si, 
že studenti skvěle toto místo oživí. Dále počí-
táme se záměrem kraje vybudovat v lokalitě 
technologické a vědecké centrum a rovněž 
s městskou výstavbou nájemních bytů. Po-
stupná realizace tohoto záměru bude obrov-
ským impulsem pro centrum města. Chceme 
například klást větší důraz na dostatečnou 
kapacitu veřejných budov a zvětšení plochy 
veřejného prostoru s lepší průchodností lo-
kality. Je třeba ale předem říci, že realizace 
celého projektu nebude nikterak jednoduchá 
a i v zahraničí realizace takového záměru trvá 
pět a více let.

Jaké máte plány pro nové volební období?
Předně bych chtěl poděkovat Zlíňanům, že 
nám umožnili v rozpracovaných velkých pro-
jektech pokračovat. Opravdu si toho vážíme 
a budeme se snažit maximálně pracovat na 
dotažení velkých projektů s cílem posunout 
Zlín do 21. století. Také platí to, co jsem říkal 
již na začátku minulého volebního období, 
tedy že naším cílem je oživit centrum měs-
ta a zasadit se o to, aby město přestalo být 
pasivním divákem v jeho rozvoji a naopak se 
stalo hybatelem změn. Chceme dotáhnout 
rozpracované projekty jako rekonstrukce ná-
městí Míru nebo Velkého kina. Radost mi dělá 
i již zmíněná urbanistická soutěž na zástav-
bu lokality Březnická. Musíme urychlit práce 
tak, aby se podle vítězného projektu dalo co 
nejdříve stavět. Zlín to potřebuje. Věřím, že 
brzy budeme mít dopracovanou územní stu-
dii s podrobnou regulací tak, aby bylo možné 
podle tohoto návrhu stavět. Pro realizaci tako-
vých záměrů bylo však nezbytné posílit město 
Zlín i manažersky a mám velkou radost, že 
nám nově zřízená Kancelář architekta měs-
ta už začíná s přípravou tohoto území rovněž 
pomáhat. Uvažujeme o funkci projektového 
manažera, který bude zástavbu koordinovat, 
popřípadě i zřízení městské developerské 
společnosti, podobné jako mají v Praze. Byli 
bychom rádi, pokud bychom mohli být po Pra-
ze druzí v ČR. Toto ovšem ještě musí schválit 
naši koaliční partneři a Rada města. Dalším 
projektem, který má obrovský potenciál, je 
lokalita Boněckého rybníka. Zároveň bychom 
rádi připravili soutěž na zástavbu na Jižních 
Svazích po bývalém torzu a na rekonstrukci 
parku Svobody, kde by nám mohly pomoci 
ITI. Rád bych, abychom konečně vyřešili za-
nedbaný bývalý soud, který je omezován sou-
kromými pozemky, které ztěžují rekonstrukci 
budovy. Pevně věřím, že to vyřešíme. Po celé 
období chceme být pro občany i podnikatele 
dobrým partnerem.

Co se plánuje po torzu na Jižních Svazích?
Jedná se o významnou rozvojovou lokalitu, 
která by měla přinést do rozvolněné struktury 
sídliště s převažující funkcí bydlení obohacení 
o občanskou vybavenost, sportovní a kulturní 
a další příležitosti, a také kvalitní městský ve-
řejný prostor. Kancelář architekta připravuje 
plán rozvoje lokality tak, aby byly usměrněny 
dílčí požadavky města, obyvatel, soukromých 
a dalších zájmů ve funkční celek. Vznikne cen-
trum, které Jižní Svahy postrádají.

Přibližte připravovaný projekt bytové výstav-
by v lokalitě Boněcký rybník…
V lokalitě Boněcký rybník se nám podařilo vy-
koupit několik důležitých pozemků a lokalitu 
zcelit. Na základě architektonicko-urbanistické 
soutěže byl pro tuto lokalitu vybrán návrh archi-
tekta Pavla Chládka, u kterého porota ocenila 
celkovou kultivovanost a racionalitu návrhu 
umožňující etapizaci výstavby a zároveň počítá 
se standardizací jednotlivých domů, což sníží 
náklady. Návrh vhodně doplňuje a završuje ur-
banistickou strukturu stávající Bartošovy čtvr-
ti. V dané lokalitě je v plánu celkem 21 domů 
po 20 bytech, které jsou spojeny po třech do 
klastrů se společným podzemním parkováním. 
Celkem se tedy jedná o 400 bytů, z toho 280 
na městských pozemcích a 120 na pozem-
cích soukromých investorů. Tyto byty budou 
tvořit mix městských nájemních bytů, bytů pro 
rodiny, pro seniory, případně mohou být využí-
vány částečně i pro lékaře Baťovy nemocnice. 
Konstrukční řešení je koncipováno tak, aby 
umožnilo dle potřeby měnit dispozice bytů dle 
aktuální potřeby. Velký důraz je také kladen na 
kvalitu veřejného prostoru mezi objekty a jejich 
parkovou úpravu. Ve spojení s přilehlou lokali-
tou Boněckých luk se bude jednat o moderní, 
kvalitní a atraktivní formu bydlení.

Jak to vypadá s rekonstrukcí náměstí Míru?
Byl dopracován návrh i projektová dokumenta-
ce pro stavební povolení. V rámci rekonstrukce 
náměstí se počítá s jeho předlážděním, v jižní 
části má být pódium s „kolonádou“, změní se 
zeleň i mobiliář. Pod náměstím má vzniknout 
226 parkovacích míst jako náhrada za místa, 
která na povrchu v blízkém okolí zmizí v dů-
sledku rozšíření pěší zóny. Podle vítězného ná-
vrhu se z Bartošovy ulice pod radnicí, kde se 
dnes parkuje, stane pěší zóna a parkoviště pod 
nedalekým kostelem ustoupí náměstí Jana Pa-
lacha se vzrostlými stromy po stranách. V cel-
kovém návrhu počítáme i s novou velkou kaš-
nou a výrazně přidáme i počet stromů. Když 
náměstí zrekonstruujeme, půjde o největší 
změnu v centru Zlína za poslední desítky let.

Chcete něco říci závěrem?
Na závěr bych všem Zlíňanům chtěl popřát 
vše nejlepší v roce 2023 a ať je ten rok tako-
vý, jaký si přejete. Tomáš Melzer
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Aktuálně

Tržiště Pod Kaštany zahájilo zkušební provoz

„Chceme využít zimních měsíců, kdy ze strany 
prodejců není příliš velký zájem o prodej na trži-
šti k testování a doladění provozu nového tržiš-
tě tak, aby na jaře fungovalo co nejlépe,“ sdělil 
náměstek primátora pro majetek a rozvojové 
plochy Pavel Brada.

V polovině ledna začal testovací prodej na tržišti Pod Kaštany 
Zlín. V tomto režimu se se na trhu prodává v pracovní dny od 
pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin. Prodej zahajovalo sedm 
prodejců, postupně přibývají další. Stále se mohou prodejci do 
zkušebního prodeje za výhodných podmínek připojit. Aktuálně 
také běží rezervační řízení pro prodej na tržišti v roce 2023.

Za výtvarnou a racionální architekturu byly ve Zlíně předány ceny 
Vladimíra Karfíka. Ty byly letos uděleny ve dvou kategoriích, za 
významnou realizaci v architektuře a za celoživotní dílo.

Návštěvníci na trhu teď najdou ke koupi napří-
klad zeleninu z vlastní produkce, kvašené zelí, 
česnek, sušené ovoce, med, výrobky z ovčí vlny, 
sklářské a pletené výrobky, zabijačku, holand-
ské sýry či sušené zvěřinové klobásy. Počítat 
mohou ale i s koupí koření, biozeleniny i teplého 
občerstvení. To jednou týdně prodává zlínský 
řemeslný výrobce lahůdek Hostinář. V nabídce 
má teplou domácí polévku, speciální paštiku 
v krustě, sádlo, řemeslný chléb, kimchi a další 
lahůdky. Průběžně doplní tržní sortiment prodej-
ci tyrolských specialit, moštů a živých ryb.
„Pro zájemce, kteří by chtěli svůj sortiment na-
bízet v rámci zkušebního režimu, má město 
zvýhodněné podmínky. V měsíci lednu a únoru 
nemusí platit za nájem a mohou si tak prodej na 
novém tržišti zdarma vyzkoušet. Aktuálně také 
běží rezervační řízení pro prodej na tržišti v roce 

Byly předány Ceny Vladimíra Karfíka

Během letošního předávání cen byli oceněni 
Martin Paško a jeho tým DF Creative Group za 
konverzi Jurkovičovy teplárny v Bratislavě. Štefá-
nii Krumlové a Miroslavu Masákovi bylo předá-
no ocenění za celoživotní dílo.
Slavnostní předávání ocenění proběhlo v pro-
storách obřadní síně z rukou předsedy Bloku 
Zdeňka Trefila a náměstka primátora města 
Zlína Pavla Brady, který k předávání cen řekl: 
„Vážím si toho, že předání cen probíhá právě ve 
Zlíně. Právě zde máme jedinečnou funkcionali-
stickou architekturu, která nese podpis i Vladi-
míra Karfíka v podobě 21. budovy nebo budovy 
bývalého Společenského domu, nyní Hotelu 

Zlín. I do budoucna bychom chtěli, aby byl Zlín 
moderním městem, jehož součástí budou zají-
mavé architektonické prvky a byl příkladem pro 
další města.“
Ceny uděluje s tříletou periodicitou spolek 
„BLOK architektů a výtvarníků“ autorům, jejichž 
díla byla výrazná navzdory normalizačnímu reži-
mu, který je tlačil do pozadí. Cena, pojmenova-
ná na počest tvorby a života jejího prvního čest-
ného nositele a zřízená v roce 1991 se tradičně 
předávala s podporou města Zlína, se kterým 
je Vladimír Karfík a jeho architektura ikonicky 
spojena. Laureáty ceny se v minulosti stalo 33 
osobností československé architektury, mezi 

2023,“ doplnila Michaela Topič, manažerka tr-
žiště Pod Kaštany Zlín. 
Ve zkušebním provozu v zimním období je ote-
vírací doba přizpůsobena přízni počasí. Prodejci 
tak nabízejí své zboží ve dnech bez deště, sněhu 
a velkých mrazů.
Zájemci o prodej na zlínském tržišti mohou 
zasílat své nabídky na e-mail: trziste@zlin.eu. 
Informace o prodejních dnech, sortimentu i pří-
padných změnách v prodejních dnech budou 
zveřejněny na webu www.trzistepodkastany.cz, 
Facebooku tržiště Pod Kaštany Zlín a Instagra-
mu. Plný provoz tržiště Pod Kaštany Zlín začne 
1. března 2023. /io/

nimiž jsou například Karel Prager, zakladatel 
a první předseda BLOKu, Štefan Svetko, Alena 
Šrámková, Viera Mecková, Josef Pleskot, Eva Ji-
řičná, Vladimír Dedeček a další. Cena Vladimíra 
Karfíka je jedinou česko-slovenskou cenou v ob-
lasti architektury a urbanismu. /mel/

NOVÝ REKTOR ZLÍNSKÉ UNIVERZITY SE UJAL FUNKCE

Milan Adámek se v prosinci ujal funkce rektora 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akademický se-
nát univerzity zvolil Milana Adámka kandidátem 
na jmenování rektorem 20. září loňského roku. 
Následně jej 9. listopadu 2022 jmenoval do 
funkce prezident republiky Miloš Zeman. „Osob-
ně si mého zvolení do funkce rektora velmi 
vážím, je to pro mě závazek pokračovat dál ve 
strategickém rozvoji univerzity, která nese jmé-
no a odkaz Tomáše Bati. Nebude to jednoduchý 

úkol, obzvláště v dnešní ekonomicky náročné 
době. Věřím však, že zúročím své zkušenosti 
z vedení Fakulty aplikované informatiky v před-
chozích obdobích a že se nám společnou prací 
všech zaměstnanců univerzity povede posu-
nout univerzitu zase o kus dopředu,“ uvedl Mi-
lan Adámek. Docent Milan Adámek absolvoval 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci, magisterské studium v oboru expe-
rimentální fyzika, později tříletý obor zaměřený 

na informatiku. Před 25 lety se stal vědecko-
pedagogickým pracovníkem na zlínské Fakultě 
technologické, která byla tehdy jednou z fakult 
Vysokého učení technického v Brně. Po vzniku 
Fakulty aplikované informatiky byl proděkanem, 
od roku 2010 ředitelem nově založeného Ústa-
vu bezpečnostního inženýrství. Poté byl dvě vo-
lební období děkanem.
Funkční období rektora je čtyřleté, Milan Adá-
mek tedy školu povede do prosince 2026. /red/
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Aktuálně

Místní poplatky v roce 2023
Poplatek za komunální odpad
Mění se sazba poplatku, a to ze stávajících 
600 Kč na poplatníka a poplatkové období 
(kalendářní rok) na 900 Kč.

Systém osvobození od poplatku zůstává 
v nezměněné podobě zachován, systém díl-
čích úlev od poplatku zůstává principiálně 
rovněž zachován, mění se pouze jeho výše.

Splatnost poplatku je 15. května 2023. V přípa-
dě nahlášené platby ve dvou stejných částkách 
je splatnost 15. května 2023 a násl. 15. září 
2023.
K úhradě poplatku nejsou posílány poštovní pou- 
kázky poštou a jsou posílány pouze podklady 
k platbě e-mailem cca jeden měsíc před datem 
splatnosti. Nahlaste si proto – pokud jste tak již 
neučinili – fungující e-mailovou adresu, zajistíte 
si tak obdržení podkladů k platbě. Ostatní po-
platníky upozorňujeme, aby nezapomněli popla-
tek uhradit v termínu splatnosti.

Poplatek ze psů
Vše zůstává beze změny.
K úhradě poplatku jsou taktéž posílány pouze 
podklady k platbě e-mailem cca jeden měsíc 
před datem splatnosti (30. dubna 2023).
Nahlaste si proto – pokud jste tak již neučinili –  
fungující e-mailovou adresu, zajistíte si tak obdr-
žení podkladů k platbě.
Ostatní poplatníky upozorňujeme, aby nezapo-
mněli poplatek uhradit v termínu splatnosti.

Poplatek z pobytu
Vše zůstává beze změny.
Bližší informace vám poskytne středisko míst-
ních poplatků, e-mail: komunal@zlin.eu, tel. 
577 630 364, 577 630 375 a 577 630 328 –  
poplatek z pobytu nebo na www.zlin.eu. /red/

Kategorie Výše 
poplatku

Ročník Doklad

Základní poplatek 900 Kč 2004–1959 nedokládá

Úleva 300 Kč senioři 65+ 600 Kč 1958 a starší nedokládá

nedostupná místa svozu 600 Kč všichni nedokládá

studenti 19–26 let 600 Kč 2004–1997 nutno doložit

Úleva 400 Kč děti 18- 500 Kč 2005 a mladší nedokládá

zdravotně znevýhodnění  
(ZTP, ZTP/P)

500 Kč všichni nutno doložit

Zcela  
osvobozena

dítě narozené v r. 2023 0 2023 nedokládá

okruh Suchý důl 0 všichni nedokládá

pobyt v zahraničí 0 všichni nutno doložit

bydliště v jiné obci 0 všichni nutno doložit

zařízení soc. péče 
a ústavní výchova

0 všichni nutno doložit

omezení na osob. svobodě 0 všichni nutno doložit

NEMOVITOSTI, 
kde není nikdo 
přihlášen

Základní sazba 900 Kč 1 nemovitost

vlastník s TP ve Zlíně 0 1 nemovitost

vlastník s TP mimo Zlín 900 Kč 1 nemovitost

POKRAČUJE SBĚR VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Až do 7. února potrvá ve Zlíně svoz vánoč-
ních stromků. Lidé mohou odkládat jehlič-
nany zbavené veškerých ozdob vedle barev-
ných nádob, určených pro sběr tříděných 
odpadů (hnízda s kontejnery na plasty, 
papír a sklo). Ze strany Technických služeb 
Zlín, které svoz zajišťují, zní doporučení: 

není vhodné stromky řezat, lámat, sekat, 
svazovat, balit a vkládat do jakýchkoliv kon-
tejnerů. Rozhodně by se také vánoční jedle, 
smrky či borovice neměly povalovat v uli-
cích nebo na jiných veřejných plochách. 
Veškeré vánoční stromky budou odvezeny 
odděleně od jiného odpadu a dřevní hmota 

bude zpracována v kompostárně v areálu 
skládky Suchý Důl.
V minulém roce bylo svezeno 32,5 tuny 
dřevní hmoty. Náklady na tuto službu jsou 
pro rok 2023 odhadovány na 290 tisíc Kč. 
Odvíjet se budou od celkové hmotnosti sve-
zených stromků. /io/
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Doprava

Město pokračuje v navyšování kapacity parkování  
na Jižních Svazích

Řidiči, pozor! V centru Zlína je nové dopravní značení

Město Zlín v minulosti zavedlo v ulicích Na Honech 
a Podlesí na Jižních Svazích zákaz stání vozidel s délkou 
nad 5 metrů. 

Na nové dopravní značení v centru Zlína upozorňuje městský 
odbor dopravy. Koncem roku 2022 došlo k osazení svislého 
dopravního značení „zákaz odbočení“ s dodatkovou tabulkou 
„od 6:00 do 18:00 hod“ v křižovatce ul. Vavrečkova (směrem 
z areálu SVIT) a ul. Gahurova. Křižovatce, kterou trápily 
dopravní zácpy, má zákaz odbočení odlehčit a zajistit 
plynulejší průjezd vozidel.

V důsledku dalších upozornění obyvatel Již-
ních Svahů na velký počet parkujících dodáv-
kových vozidel bylo rozhodnuto o rozšíření 
této zóny na další vybrané lokality. Proto pro-

běhne v nejbližší době osazení doprav-
ního značení na ulicích Budovatelská, 
Česká, Nad Vývozem, Středová, Větrná, 
U Trojáku, Dětská a Křiby až po křižovatku 
s Českou.
„Obyvatelé ulic Na Honech a Podlesí zákaz 
stání ve zkušební zóně uvítali. Parkování 
pro vozidla nad 5 m je možné na místě bý-
valého torza na Jižních Svazích, kde je to pro 
ně prostorově uzpůsobeno. Dále jsme zřídili 
i parkování pro tato vozidla na ulici Středová 
a Podlesí V. Tento zákaz se netýká doručova-
cích služeb případně obsluhy obyvatel, jde 
nám hlavně o odstavená vozidla nad 5 metrů. 
Cílem je, aby místní obyvatelé měli lepší mož-
nost parkování,“ sdělil náměstek primátora 
pro oblast dopravy Michal Čížek.

Důvodem zákazu je skutečnost, 
že větší dodávková a nákladní 

vozidla svými rozměry přesa-
hují prostor vymezených par-
kovacích míst, čímž působí 
potíže při využívání vedlejších 

parkovacích míst a svým pře-
visem taktéž často zasahují do 

chodníků či do průjezdního profilu 
komunikace. Vzhledem k tomu, že tato vozi-
dla jsou využívána převážně k podnikatelské 
činnosti, měla by být parkována primárně 
v areálech firmy, nikoli na veřejných komuni-
kacích v silně osídlené zástavbě.
V nadcházejícím období chce město Zlín vy-
tipovat další nové plochy pro parkování na 
Jižních Svazích. V minulosti se podařilo zrea- 
lizovat parkoviště po bývalém Torzu, parkovi-
ště Středová, nebo další parkovací stání na 
ulicích Budovatelská a Nad Vývozem. Celkově 
se jednalo o stovky nových parkovacích stání 
na Jižních Svazích. /red/

„K úpravě dopravního značení jsme přistoupi-
li kvůli k trvalému nárůstu dopravy v bývalém 
továrním areálu. Tomuto kroku předcházelo 
vybudování nové okružní křižovatky Vodní x 
Bartošova, která by při průjezdu kolem au-
tobusového nádraží měla kapacitně zajistit 
bezpečnější a plynulejší výjezd směrem na 
Jižní Svahy,“ vysvětlil náměstek primátora pro 

oblast dopravy Michal Čížek. V tomto doprav-
ním uzlu docházelo k tvorbě kolon, kdy řidiči, 
kteří chtěli odbočit vpravo k třídě T. Bati, byli 
omezováni řidiči, kteří ve stejnou dobu chtěli 
odbočit vlevo směrem k Čepkovu, což v ná-
vaznosti na frekvenci dopravy tímto směrem 
trvalo mnohem déle než pravé odbočení a vy-
tvářelo to místy nebezpečné situace. Proto 

bylo stanoveno omezení pro odbočení vlevo 
od továrního areálu v dobu nejexponovanější, 
tedy od 6 do 18 hodin, aby byl v křižovatce za-
jištěn plynulý provoz. /io/

MĚSTO PRONAJME GARÁŽOVÁ STÁNÍ

O možnosti nájmu garážového stání infor-
muje Odbor majetkové správy Magistrátu 
města Zlína. Aktuálně má město k dispozi-
ci devět stání na Jižních Svazích; konkrét-
ně v ulicích Na Honech I a II, Jílová, Luční 
a Středová-Okružní.
Obálky s žádostmi o pronájem garáží mo-
hou zájemci předat osobně na podatelnu 
Magistrátu města Zlína nebo doručit poš-
tou do 6. února 2023, do 12 hodin.

Je třeba, aby v žádosti uvedli nabízenou 
částku za měsíční nájemné a rovněž dolo-
žili prohlášení o složení jistoty. Další infor-
mace a podmínky záměru na nájem garáží 
jsou zveřejněny na webu https://www.zlin.
eu/garaze-garazova-stani.
Vyřizuje: Odbor majetkové správy MMZ, 
oddělení správy bytových domů, Zarámí 
4421, tel. 577 630 315.
Výběr budoucích nájemců garážových stání 

bude probíhat obálkovou metodou. Oteví-
rání obálek se uskutečňuje na jednání Ko-
mise bytového hospodářství Rady města 
Zlína. 
Komisí sestavené pořadí žadatelů bude 
předloženo k projednání a rozhodnutí Radě 
města Zlína, která dle pořadí sestaveného 
podle výše měsíčního nájemného schválí 
pořadí žadatelů o nájem. S nimi bude ná-
sledně uzavřena smlouva o nájmu. /mel/
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700 let Zlína

Zlín se poprvé ve svých novodobých dějinách ohlédl skrze 
velkolepé oslavy zpět, a to rovnou o celých sedm set let. Právě 
rok 1322 přinesl první písemnou zmínku o městě, tehdy psaném 
Slyn, v dokumentu, kterým Eliška Rejčka koupila část pozemků, 
jehož bylo tehdejší městečko součástí.

Během roku si výročí města připomněli 
skrze projekty a akce například děti ve ško-
lách, návštěvníci místních organizací, oby-
vatelé Zlína, ale i desítky tisíc návštěvníků, 
reprezentace zahraničních měst či odborní-
ci z Česka i zahraničí. Město, které je zcela 
unikátní, se sice ohlíželo za uplynulými sta-
letími, ale především se dívalo do budouc-
nosti. Proto oslavami vše nekončí.

Poděkování
Je na místě poděkovat všem, kteří se do 
oslav zapojili – ať už se stali součástí někte-
rého z projektů nebo přišli slavit na akce vě-
nované výročí města. Obrovské poděkování 
patří organizacím, firmám, umělcům, jed-
notlivcům i komunitám působícím ve měs-

tě, kteří vydali velké množství energie, aby 
se Zlínu věnovali a připomněli ho po svém.
Garantem celých oslav byl primátor města, 
Jiří Korec, realizační tým tvořil Tomáš Mel- 
zer, vedoucí Odboru tiskového a cestovního 
ruchu, Eva Ryndová, vedoucí Odboru kultu-
ry a památkové péče a hlavní manažerkou 
oslav byla Jana Kubáčová, ředitelka pří-
spěvkové organizace Živý Zlín. Oslavy by se 
neobešly bez podpory vedení města a také 
bez podpory magistrátu města Zlína v čele 
s tajemníkem úřadu, Tomášem Langem 
i širšího realizačního týmu. 
Většina aktivit, které připravilo město, byla 
realizována skrze svou příspěvkovou orga-
nizaci Živý Zlín, jehož týmu patří také velké 
poděkování.

Zlín má za sebou zcela mimořádný 
rok, sedm století oslavil velkolepě
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700 let Zlína

Zlín v datech, číslech a projektech
„Výročí města se věnovalo více než sto akcí. 
Zlín navštívili odborníci z osmi zemí světa, 
ať už se účastnili největší akce oslav, fes-
tivalu Zlín Žije, nebo vystoupili jako řečníci 
a hosté konferencí Podnikatelský meeting 
či mezinárodní akce Život v baťovské ar-
chitektuře. Vzniklo pět projektů, do kte-
rých se nad rámec organizací působících 
v kultuře zapojila také široká veřejnost, 
podnikatelský sektor, sportovní organiza-
ce i školy,“ sdělil primátor Korec. Pro Zlín 
napsal světově uznávaný skladatel a zdejší 
rodák Tomáš Ille skladbu, melodram Dějiny 
velkého Zlína. Umělkyně Kateřina Šedá vy-
tvořila originální sociální projekt městu na 
míru. Díky výročí vznikla unikátní designová 

edice šperků a doplňků. Zlínem díky výroč-
ním akcím a velkolepému festivalu prošly 
desetitisíce lidí. Festival Zlín Žije přilákal 
kolem dvaceti tisíc návštěvníků, vystoupi-
lo na něm na čtyřech scénách více než pět 
set účinkujících, zapojilo se přes padesát 
organizací a komunit. Návrat Tomáše Bati 
a éru největšího rozmachu Zlína obstaral 
festival Dny Baťa. Velkou roli sehrály uni-
kátní zlínské sbory, které se potkaly v rámci 
jednoho koncertu a vystoupení těchto osmi 
seskupení, včetně společné písně, se stalo 
fenomenálním zážitkem. O duchovní tečku 
se postaraly zlínské církve na unikátní eku-
menické bohoslužbě. Významné mezníky 
města, zlínské osobnosti i projekty oslav 
naleznete na webu www.zlin700.eu. /gav/
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Přilehlé rekreační trávníkové plochy v okolí 
biotopu a dřevěné mostní vyhlídky nejsou 
určeny k volnému pohybu psů. Majitel má 
mít psa při venčení řádně na vodítku a po-
hybovat se pouze po zpevněných komunika-
cích.
K volnému pohybu psů jsou vyhrazena pro-
stranství, která specifikuje vyhláška, tedy 
na ulici Podlesí I, východně od budovy č. p. 
4966, 4967 a jihozápadně od Centrálního 
parku.

Na procházku s pejskem kolem biotopu. Víš, co smíš 
a nesmíš?
V souvislosti s otevřením nového výletního a odpočinkového místa, 
vodního biotopu v Centrálním parku na Jižních Svazích, dochází 
často k porušování obecně závazné vyhlášky o pravidlech pohybu 
psů na veřejných prostranstvích. 

U každého z hlavních vstupů do parku je 
umístěna informační cedule s platným ná-
vštěvním řádem a informačními mapkami 
vyhrazených ploch k volnému pohybu psů.
„Pejskaře opětovně žádáme o respektování 
pravidel a připomínáme povinnost sběru ex-
krementů po čtyřnohých mazlíčcích. „Psí sáč-
ky“ pro sběr jsou pravidelně doplňovány kaž- 
dé pondělí a pátek. Čtyřnozí mazlíčci nesmí 
vstupovat do květinových záhonů a prostoru 
vodního biotopu. Zodpovědný přístup majitelů 
psů je jedním z důležitých faktorů, který zajiš-
ťuje komfort větší čistoty tohoto místa jak pro 
rezidenty, tak jeho návštěvníky. Čistota pro-
středí je častým důvodem sporů mezi pejskaři 
a veřejností,“ sdělil za Magistrát města Zlína 
tiskový mluvčí Tomáš Melzer. /red/

JOSEF MORÁVEK BYL ODVOLÁN Z FUNKCE ŘEDITELE MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN

Rada města Zlína odvolala Josefa Moráv-
ka z funkce ředitele příspěvkové organizace 
Městské divadlo Zlín. Vedením divadla bude 
pověřena současná ekonomická šéfka Irena 
Pelková.
Ředitel příspěvkové organizace Městské di-
vadlo Zlín byl jmenován do funkce na zákla-
dě výběrového řízení a doporučení výběrové 
komise. Do funkce ředitele byl jmenován  

k 1. červenci 2022, odvolán byl na konci zku-
šební doby ke dni 21. prosince 2022. „Rada 
města vyhodnocovala dosavadní práci pana 
ředitele a po důkladném zvážení jsme se jej 
rozhodli odvolat a ukončit s ním pracovní 
poměr v rámci půlroční zkušební doby. Od  
22. prosince 2022 je pověřena řízením diva-
dla ekonomická šéfka Irena Pelková. V prů-
běhu prvního pololetí příštího roku vypíšeme 

nové výběrové řízení na pozici ředitele. Končí-
cí pan ředitel byl spíše umělec s manažerský-
mi základy, a proto věřím, že se nám podaří 
na tuto významnou funkci vybrat schopného 
rozvojového manažera s kulturním přesahem. 
Za dosavadní práci panu Morávkovi děkuje-
me a přejeme mu vše nejlepší do budoucího 
profesního i osobního života,“ sdělil primátor 
města Zlína Jiří Korec. /mel/

Tvoříme Zlín obrazem
V rámci „Tvoříme Zlín“ se podařilo dokončit 
několik dalších návrhů veřejnosti z minulých 
ročníků. Nově tak lidem slouží tzv. relax zóna 

u divadla, zrenovované zastávky MHD Mokrá II.  
a Na Drahách a do třetice na jaře zkrášlí Zlín 
výsadba cibulovin v univerzitním parku.  /io/

Relax zóna u divadla
Výsadba jarních cibulovin v trávníku 
univerzitního parku

Přístřešky zastávek MHD – Mokrá II a Na 
Drahách
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inzerce

CMYK - C:100, M:40, Y:100, K:0

RGB - R:0, G:115, B:66

CMYK - C:0, M:35, Y:100, K:0

RGB - R:249, G:177, B:1

Pantone - 7732 C

Pantone - 124 C

Největší výrobce dřevostaveb na Moravě
Námi dodané stavby vyrábíme z finského a rakouského dřeva nejvyšší kvality

tel.: 777 565 027 | e-mail: walfer@walfer.cz

www.walfer.cz

Město ocenilo pět Zlínských andělů
Pět žen působících v sociálních službách získalo od statutárního 
města Zlína ocenění Zlínský anděl 2022. Zlínským andělem 
pro rok 2022 se stala Renata Dorazilová, Veronika Klokočková, 
Markéta Šáchová, Markéta Zuzaníková a Erika Soušková.

„Každoročně vyzýváme veřejnost a organizace, 
aby nám řekli o osobnostech z okruhu sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách, 
kteří jsou oddaní své profesi a za svoji obětavost 
si zaslouží uznání. Chceme jim tak veřejně po-
děkovat, ale náš dík za tuto nelehkou práci patří 
všem pracovníkům v sociální sféře,“ uvedl ná-
městek primátora města Zlína pro sociální oblast 
Vojtěch Volf.
Nová předsedkyně Komise sociální, zdraví a pro 
zdravotně postižené Rady města Zlína Jana 
Bazelová doplnila: „Statut ocenění sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
Zlínský anděl Rada města Zlína schválila v roce 
2016. V roce 2022 obdržel Odbor sociálních 
věcí zlínského magistrátu šest nominací. Členo-
vé Komise sociální a pro zdravotně postižené 

Rady města Zlína pak doporučili ke schválení pět 
osob.“

Kdo jsou Zlínští andělé roku 2022:

Renata Dorazilová
Je sociální pracovnicí Zařízení pro děti vyžadu-
jící okamžitou pomoc při Dětském centru Zlín. 
V sociální oblasti pracuje již od roku 1997, a to 
nejdříve v Charitě Zlín, a od roku 2006 v Domo-
vě pro seniory Burešov jako pracovnice sociální 
péče a klíčová pracovnice. O deset let později se 
rozhodla pro práci s dětmi.

Veronika Klokočková
Pracuje v Charitním domově pro matky s dětmi 
v tísni Zlín již od roku 2000 na pozici sociální 

a klíčový pracovník klientů. Před nástupem na 
tuto pozici pracovala mimo jiné jako sociální pra-
covnice v Humanitárním středisku pro uprchlíky 
v Kašavě, kde měla na starosti uprchlíky z bývalé 
Jugoslávie. Uživatelé Charitního domova ji hodno-
tí jako spravedlivou, moudrou, chápající, profesio-
nální, praktickou a lidskou.

Markéta Šáchová
Pracuje v Domově pro seniory Burešov 3,5 roku 
na pozici pracovníka v sociálních službách. Je 
chápavá, rozumná, inteligentní, přátelská a vel-
mi empatická. I přes své mládí dokáže naslou-
chat klientům, je vnímavá k potřebám druhých 
a ovládá umění řešit věci diplomatickou cestou. 

Markéta Zuzaníková
Pracuje ve zlínské Naději od roku 2019 na po-
zici pracovnice střediska Naděje Zlín v denním 
stacionáři. Stála u rozjezdu druhého denního 
stacionáře pro lidi trpící demencí. Je člověkem, 
který má srdce na správném místě, je otevřená 
novým výzvám, je ochotná žít s lidmi trpícími de-
mencí jejich každodenní život a přijímat je i jejich 
blízké s důstojností, empatií a porozuměním.

Erika Soušková
Pracuje v Domově pro seniory Burešov na po-
zici pracovníka v sociálních službách od roku 
2019. V úseku Domova se zvláštním režimem je 
„pravou rukou“ vedoucí přímé péče i aktivizační 
pracovnice. Je spolehlivá a patří ke stěžejním 
členům týmu. Správným nastavením poskytova-
né péče podporuje soběstačnost klientů, což je 
u osob s demencí nesmírně důležité.
Pamětní list, květiny a drobné věcné dárky 
obdržely oceněné pracovnice v rámci vánoč-
ního koncertu v obřadní síni zlínské radnice. 
O hudební vstup se postaral Komorní orchestr 
Collegia Antonína Dvořáka. Koncert byl živě 
přenášen v rámci programu Adventní Zlín na 
náměstí Míru. /io/
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Nepít je umění!
S tímto heslem startuje 11. ročník kampaně Suchej únor, kterou zná 
a má v oblibě již 84 % Čechů. 

Téměř polovina účastníků díky kampani zmírní 
rizikovou konzumaci alkoholu (ale stále častě-
ji i dalších libůstek) a každý ze Sušičů se stává 
i důležitou inspirací pro více než 1 000 000 lidí, 
kteří jsou u nás na hraně rizikové konzumace.
Letošní suché téma kampaně je: Nepít je umění.
Zkusit měsíc bez alkoholu vypadá na první dob-
rou jednoduše. Jenže ve skutečnosti je za tím od-

vaha zkusit něco nového, schopnost podívat se 
upřímně sám na sebe, síla vykročit ze zajetých 
kolejí a jít svou vlastní cestou. To všechno se dá 
říct také o umění: z dálky možná žádná velká 
práce, ale ve chvíli, kdy člověk sám čelí prázd-
nému plátnu, světlu na jevišti nebo bílé strán-
ce, chápe hodnotu díla úplně jinak. V Sucháči 
si myslíme, že svoje umění – a sebe v něm –  

Zlínská nemocnice startuje kampaň na podporu 
dárcovství krve Ve dvou se to lépe daruje
Lidská krev je vzácná a ničím nenahraditelná tekutina, která 
zachraňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. Stále ještě 
neznáme způsob, jak krev uměle nahradit. Proto je tak důležité, 
aby zdraví lidé krev darovali. A protože ve dvou se to lépe táhne, 
ve dvou se to také lépe daruje.

„Každý z nás se může dostat do situace, kdy 
bude potřebovat krev. Krevní transfuze ani 
léky vyráběné z krve ale nejsou samozřejmostí. 
Každý dárce krve si zaslouží obdiv a velké po-
děkování, darovaná krev často může zachránit 
život. Nedávno jsme měli pacienta s těžkou 
anémií, krvácením do hrudníku, zároveň se 
zánětem ledviny. Naši lékaři pro něj při operaci 
potřebovali deset krví, což znamená, že deset 
lidí, kteří se rozhodli darovat krev, mu de facto 
zachránilo život,“ popsala MUDr. Jana Pelková, 
primářka Hematologicko-transfuzního oddělení 

Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Právě kvůli 
podpoře dárcovství krve rozjíždí Krajská nemoc-
nice T. Bati kampaň Ve dvou se to lépe daruje. 
„Oslovili jsme ke spolupráci Městské divadlo 
Zlín a dvěma tvářemi kampaně jsou kamarád-
ky a kolegyně herečka Marie Vančurová a kos-
tymérka Michaela Krysmánková. Jsou skvělými 
příklady, protože Michaela Krysmánková daruje 
krev dlouhodobě a je dokonce držitelkou stříbr-
né medaile prof. Janského, zatímco Marie Van-
čurová se zahájením kampaně darovala krev 
úplně poprvé.“ 

„Já jsem krev začala dávat v letech 2003–2005 
a pak od roku 2017 jsem s darováním pokračova-
la. Rozhodla jsem se darovat z prostého důvodu –  
abych mohla pomoct lidem. Je to způsob, který 
mě nic nestojí a myslím, že by měl být dárcem 
každý, kdo může. I mé děti jsou dárci. Z mých 
blízkých zatím potřebovala transfúzi pouze moje 
maminka, a to po operaci bederní páteře. Ale 
člověk nikdy neví,“ konstatovala kostymérka 
Michaela Krysmánková. „Darovat krev je důle-
žité. Proč? Když vím, že můžu pomoci zachránit 
někomu život, aniž bych byl lékařem, zdravotní 
sestrou nebo vědcem, a moje zdraví mi to dovolí, 
tak proč ne? Když jsem teď byla poprvé darovat 
krev, měla jsem zbytečný strach. Nejsem žádný 
pravidelný návštěvník doktorů nebo nemocnic, 
nejsem zvyklá například na jehly. Takže moje nej-
větší obava byla ze samotného vpichu. Ale to bylo 
naprosto liché, většina mých modřin bolela mno-
hem víc. Příjemně mě překvapila péče paní dok-
torky, s jakou trpělivostí mi vysvětlovala stav mojí 
krve, sestry mi všechno ukázaly... Prostě to bylo 
snadnější, než jsem myslela,“ řekla s úsměvem 
Marie Vančurová. Kampaň Ve dvou se to lépe 
daruje a dárcovství krve podporuje také zlínský 
primátor Jiří Korec: „Nikdo nevíme, kdy budeme 
krev potřebovat. Proto bychom neměli být lhostej-
ní a měli pomoci lékařům, aby krev měli k dispo-
zici pro potřebné pacienty. Osobně se zapojím 
a krev půjdu darovat. Vyzveme i zaměstnance 
magistrátu, aby se zapojili a krev darovali, ideál-
ně dlouhodobě.“ Počet dobrovolných dárců krve 
se v krajské nemocnici v loňském roce snížil. Za-
tímco předloni jich bylo celkem více než 11 tisíc, 
loni to bylo 10 896. Snížil se i počet nových dárců, 
kterých do nemocnice přišlo v loňském roce 812, 
na rozdíl od roku 2021, kdy jich dorazilo 995. Nej-
častěji měli dárci krevní skupiny 0+ a A+. /red/

může objevit každý. Proto chceme k vlastní 
tvorbě a k jejímu sdílení inspirovat davy. Za-
pojte se i vy. Podpořte důležité téma a sdílejte 
svoje umění se světem. Protože #NEPITJE-
UMENI. Registrujte se do měsíční výzvy na 
www.suchejunor.cz. /red/
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Právě pro tebe máme obor
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Antonín Bajaja mi vstoupil do života v roce 2004. Ke konci 
besedy pořádané v rámci Literárního května v někdejší 
kavárně Archa pod radnicí, na níž docela vášnivě diskutovaly 
Alexandra Berková s Hanou Andronikovou o literatuře 
a především o postavení žen, se Tonda nečekaně objevil ve 
dveřích a svým typickým zvučným hlasem říká: „Sašeno! Už 
jste to všechno probrali?“ Myslím, že reakce Saši Berkové, této 
někdy nesmlouvavé diskutérky, dost výstižně charakterizuje, 
jak Tonda na lidi kolem sebe působil. Bojovný výraz z její tváře 
totiž okamžitě zmizel, mile se na Tondu usmála a přívětivě 
odpověděla, že beseda už pomalu končí.

Přiznávám, že do té doby byl pro mne Antonín 
Bajaja pouze pojem (nejen) zlínské literární 
scény a z jeho díla jsem neměl přečteno nic. 
Když jsme se po vydařeném večeru hluboko 
v noci loučili na rohu třídy Tomáše Bati a Lo-
rencovy ulice, zeptal se mě: „Četl jsi Zvlčení?“ 
Šlo tehdy o docela čerstvou novinku, za kterou 
získal o nedlouho později cenu Magnesia Litera. 
„Nečetl,“ odpověděl jsem po pravdě. „Tak já ti 
ho dám, zajímá mě tvůj názor.“ A vytáhl z tašky 
jeden výtisk. Ten večer začalo moje objevování 
Antonína Bajaji.
Nejprve literární. Jeho první román Mluviti stříb-
ro z roku 1982 mě dokázal některými pasážemi 
rozesmát jako málokterá kniha. Možná proto, že 
jsem reálsocialistickou valašskou vesnici dobře 
znal z archiválií místních národních výborů. Dru-
hý román Duely, vydaný roku 1988, jsem koupil 
za 18 Kč ve výprodeji vsetínské knihovny. Za-
čítání bylo zpočátku komplikované, ale pak se 
ta kniha stala mou nejoblíbenější z Tondových. 
Dokud nenapsal svůj opus magnum: Na krásné 
modré Dřevnici. Zaslouženě za svůj poslední ro-
mán získal Státní cenu za literaturu, Cenu měs-
ta Zlína a postoupil do nejužšího finále středoev-
ropské ceny Angelus.
Ale časem jsem poznával i zdroje, z nichž vy-
růstaly Tondovy literární práce. Vyprávěl mi, jak 
v roce 1920 přicestoval ze Spojených států do 
Zlína jeho dědeček Jan Knapek s manželkou 
Rozalií a dcerami Olgou a Vlastou. Koupil hotel 
Balkán na zlínském náměstí a dcerám u řeky 
Dřevnice postavil patrové vily. V jedné z nich 
pak jeho vnuk Antonín prožil prakticky celý život. 
V šedesátých letech vystudoval brněnskou hno-
járnu, jak říkal Vysoké škole zemědělské, na-
stoupil do želechovického JZD jako zootechnik, 

Antonín Bajaja (* 30. 5. 1942, † 16. 12. 2022)

oženil se a po večerech psal. Jak později vzpo-
mínal, když se „nasraný vrátil z práce domů, vy-
pustil přetlak do sešitu“. Tak vznikla například 
Óda na kravinec.
17. listopad 1989 zastihl Tondu v Klášterní vi-
nárně na Národní třídě v Praze, kde s básnířkou 
Janou Štroblovou sepisovali protest proti kruté-
mu zacházení s dobytkem. Jak poznamenala 
Jana Štroblová: „Za pár hodin se před našima 
očima zacházelo jako s dobytkem s lidmi.“ An-
tonín se v devadesátých letech naplno vrhl do 
nového života. Stal se rozhlasákem a noviná-
řem. Nejdéle působil v Rádiu Svobodná Evropa. 
Ale nezapomínal ani na zvířata. Spolu s dalšími 
stál za přijetím zákona na ochranu zvířat proti 
týrání.
Vila na břehu Dřevnice, sdílená s rodinou mlad-
ší sestry Vlasty, mu zůstávala pevným bodem, 
stejně jako v Praze byt starší sestry Jany prov-
dané Havelkové. Švagr Slávek Havelka, pro mou 
generaci nezapomenutelný svým autorstvím 
Jáji a Páji nebo Zvířátek pana Krbce, byl myslím 
Tondovým blízkým přítelem a literárním dru-
hem, kterému dával číst své rukopisy. Do Prahy 
zajížděl často kvůli aktivitám Českého centra 
PEN klubu a jeho pěveckého sboru Wlastenci. 
V Olomouci a Zlíně učil tvůrčí psaní. Ve Zlíně stál 
s dalšími přáteli již v roce 1990 u zrodu časopi-
su, jemuž dal jméno: ZVUK – prorocky tak před-
znamenal spojení okresů Zlín, Vsetín, Uherské 
Hradiště a Kroměříž v budoucím Zlínském kraji. 
Stejně tak vtiskl například vtipný název Babo 
raď poradnímu sboru ředitele zlínského divadla.
Rád jsem s Tondou vyrážel v roli osobního řidiče 
na literární čtení. Fascinovala mě jeho připrave-
nost a dokonalá kompozice pořadů. Na mno-
hých vystupovali hudebníci nebo herci, jejichž 

role byly součástí Tondou čtených ukázek z jeho 
knih. Zuzana Lapčíková tak několikrát kromě 
hudebního doprovodu ztvárnila také plačku 
z pohřební scény knihy Duely. Mým úkolem ob-
vykle bylo ovládání magneťáku nebo pouštění 
prezentace. A byl jsem nervózní, abych Tondovi 
promyšlenou kompozici nepokazil.
Když na místě někdejšího hotelu Balkán ve Zlí-
ně vyrostl nový dům, otevřeli v něm manželé 
Severinovi kavárnu Balkán. Stala se místem se-
tkávání. Nejprve autorů novinových sloupků Na 
špalku, postupně doširoka rozevřené společ-
nosti Zlíňáků z různých kumštýřských i nekum-
štýřských oborů. Tonda byl dlouhé roky hlavní 
duší těchto setkání.
Antonín, křtěný římský katolík, byl snad i díky 
židovským kořenům svého dědečka duchovně 
otevřeným člověkem. Když se roku 2007 stal 
ve zlínském evangelickém kostele mým kmo-
trem, začal s námi občas přicházet na boho-
služby. Zvláště měl rád ty s vysluhováním. Při 
našich každoročních výletech do Strmilova za 
básníkem Zenem Kaprálem s ním v neděli ráno 
chodíval na mši do kostela sv. Jiljí a někdy se 
pak ještě připojil i k nám při evangelických bo-
hoslužbách v místní modlitebně. Antonín Bajaja 
křesťanskou ekumenu a jednotu církve nehlá-
sal, on ji žil.
Na závěr si vypůjčím věty, které po smrti Anto-
nína Bajaji napsal Martin Stöhr: „Tonda teď už 
není, hladina Dřevnice je zas o cosi slepější. 
Ale ty knihy, ty příběhy zde jsou a trvají. Voda 
v nich jen tak nevyschne, express neujede. Je to 
zastavený, dobrý svět. Dá se znova otevřít, vejít 
tam a být.“ David Valůšek
 upravený text z posledního rozloučení  
 30. prosince 2022

Antonín Bajaja. Foto: David Valůšek, 2007

OBRAZY ZLÍNA MÍŘÍ DO SENÁTU

Díla studentů Univerzity třetího věku Uni-
verzity Tomáše Bati budou k vidění v Sená-
tu Parlamentu České republiky v Praze.
Výstava s názvem „Baťovský Zlín očima 
studentů Univerzity třetího věku UTB“ se-
stává z 50 olejomaleb, které budou vy-
staveny v předsálí Jednacího sálu Senátu 

Parlamentu České republiky do 13. února 
2023. Obrazy vzešly z hodin malby a kres-
by s designérkou Zuzanou Oharek Bahulo-
vou.
V březnu se výstava přesune zpět do Zlí-
na, kde bude široké veřejnosti přístupná  
v 21. budově. /io/
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Místní akční plánování v ORP Zlín

Kromě udržení partnerství zapojených sub-
jektů v území jsme se soustředili i na zpětné 
hodnocení dosavadního procesu místního 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III

Místní akční plánování v našem ORP pokračuje i v tomto roce 
s projektem MAP III. Projekt, který se zabývá předškolním, 
základním, zájmovým i neformálním vzděláváním, vychází 
z principů komunitně vedeného plánování v daném území, bude 
ukončen v listopadu tohoto roku.

akčního plánování ve vzdělávání, který v da-
ném území probíhal v programovém období 
2014–2020, respektive do roku 2023. Na 

závěr loňského roku proběhlo společné se-
tkání ředitelů ZŠ a MŠ s realizátory projektu, 
kde bylo možné rekapitulovat problematiku, 
kterou momentálně ve svých školách řeší. 
Byly to šablony, další individuální projekty 
i projekty spolupráce, vzdělávání pedagogů, 
opravy a plánované i realizované investice. 
Samozřejmě nechyběl ani prostor pro sdílení 
zkušeností. V evaluačním procesu místního 
akčního plánování bude vyhodnocena účelo-
vost, dopady a udržitelnost MAP, které budou 
sloužit k rozvoji kvalitního inkluzivního vzdě-
lávání dětí a žáků. Zjištění evaluace a dopo-
ručení z nich plynoucí budou sdílena s aktéry 
v území.  Jolana Kňourková

�na ocenění bezpříspěvkových dárců krve 
pro rok 2023

Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím 
počítačového programu, tj. webové aplikace 
https://formulare.zlin.eu/zadostfondzdravidar-
cikrve;
�na činnost organizací v roce 2023
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím 
počítačového programu, tj. webové aplikace 
https://formulare.zlin.eu/zadostfondzdravicin-
nost;
�na speciální přepravu zdravotně postiže-

ných a seniorů v roce 2023

Město přidělí dotace z Fondu zdraví města Zlína
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím 
počítačového programu, tj. webové aplikace 
https://formulare.zlin.eu/zadostfondzdravipre-
prava;
�na projekty v roce 2023
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím 
počítačového programu, tj. webové aplikace 
https://formulare.zlin.eu/zadostfondzdravipro-
jekty;
�na rekondiční a edukační pobyty v roce 

2023
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím 
počítačového programu, tj. webové aplikace  

https://formulare.zlin.eu/zadostfondzdravipo-
byty;
�na zooterapeutickou činnost v roce 2023
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím 
počítačového programu, tj. webové aplikace 
https://formulare.zlin.eu/zadostfondzdravizoo-
terapeutickacinnost.
Lhůta pro podání žádostí je od 20. února 2023, 
8 hod., do 3. března 2023, 14 hod.
Bližší informace poskytuje oddělení dotací 
a prevence kriminality Magistrátu města Zlína, 
detašované pracoviště Zarámí 4421, 5. patro, 
kancelář č. 513, tel. 577 630 330. /io/

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové 
klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru 
informatika.

Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy 
poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální 
technologie pro školy.
Na základě podmínek si musí každá škola vybrat 
a nakoupit digitální pomůcky pro žáky. Cílem je 
vybavení žáků pokročilými digitálními učebními 
pomůckami pro rozvoj informatického myšlení 
a digitálních kompetencí.

Pro účely nové informatiky má naše škola k dis-
pozici tyto robotické pomůcky:
�LEGO® Education WeDo 2.0,
�LEGO® BOOST Tvořivý box,
�BBC micro:bit V2,
�Edison V2.0 výukový robot,

�Makeblock Codey Rocky,
�iRobot Root education.

Nová informatika je začleňována postupně. V le-
tošním roce se podle nových plánů vzdělávají žáci 
4., 6. a 7. ročníku. Po plném nasazení se budou 
změny týkat všech žáků od 4. po 9. ročník. V rám-
ci nové informatiky se žáci seznamují s těmito ob-
lastmi: data, informace, modelování, kódování, 
šifrování, programování, algoritmizace, informač-
ní systémy, robotika a digitální technologie. Žáci 
se učí řešit problémy, cvičit tvořivost, komunikaci 
a spolupráci ve skupině. Velmi důležité jsou mezi-
předmětové vztahy. Největší přínos mají znalosti 
matematiky, angličtiny a fyziky. /red/

Výuka Nové informatiky na 17. ZŠ ve Zlíně
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Mobilní hospic Most k domovu
Mobilní hospic Most k domovu Zlín a jeho mateřská 
organizace Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu 
s.r.o. vstupují do desátého roku své existence. Od roku 2019 
je paliativní péče pevně ukotvena v systému financování 
zdravotnictví a je hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Z našeho ročního obratu 9,7 milionu v roce 
2022 jsme jeden milion získali od našich doná-
torů. Na závěr roku nás moc potěšila pozvánka 
od statutárního města Zlína a Zlínského kraje na 
Novoroční charitativní koncert, který nám vynesl 
sto třicet tisíc korun. Náš kolektiv zahrnuje pět 
spolupracujících lékařek a sedm sester, ale také 
i další spolupracovníky jako psychoterapeut, pe-
čovatelky atd. Všichni jsou dostupní rodinám na-
šich pacientů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po 
celý rok. Naši péči jsme poskytli v loňském roce 
dvě stě padesáti akutním paliativním pacientům 
a jejich rodinám.
Všem je asi jasné, že k tomu všemu potřebuje-
me vozový park, přístrojové vybavení, polohovací 
postele a řádné zázemí. To my máme velmi kva-
litní v zrekonstruovaných prostorách bývalé re-
staurace Štípský šenk ve Zlíně-Štípě na Marián-

ském náměstí 48. I touto cestou bychom chtěli 
za uplynulých devět let poděkovat našim stabil-
ním a každoročním podporovatelům, kam patří 
statutární město Zlín a firmy SMO a. s., Conti-
nental Barum s.r.o. a DATEC-Consulting a. s.  
Neobešli bychom se ani bez těch ostatních při-
spívajících ani těch příležitostných, kterým též 
moc děkujeme a naleznete je na www.nadace-
mdzlin.cz. Výše podpor sice nedosahuje oče-
kávaných třiceti procent obratu, jak je ve světě 
i v Čechách u hospicové péče zvykem, ale třeba 
se situace i ve Zlíně zlepší a nalezneme více do-
nátorů pro náš hospic podporující Nadaci Most 
k domovu Zlín.
Občané Zlína asi nevědí, že je jim poskytována 
velmi špičková paliativní péče. Jenom několik 
nemocnic v ČR má tak profesionální a špičkový 
paliativní tým. Ten pak spolupracuje se třemi 

hospici, které ve Zlínském kraji fungují napříč 
všemi okresy. Mobilní hospic Most k domovu 
Zlín začal sloužit pacientům v roce 2014. Byl 
jedním z prvních v ČR a prvním, který je provozo-
ván na privátní bázi, bez podpory charity, církve, 
či jiného zdravotnického zařízení. To třeba ještě 
i dnes znamená, že nemáme nárok na jakoukoli 
přímou finanční podporu paliativních projektů 
z Ministerstva zdravotnictví.
V loňském roce jsme výrazně prohloubili spo-
lupráci s Fórem mobilních hospiců www.mobil-
nihospice.cz, které dnes sdružuje na padesát 
mobilních hospiců v ČR a pomáhá vystupovat 
jednotně vůči ministerstvu, pojišťovnám a jiným 
subjektům.
Naše primářka MUDr. Eva Hegmonová byla 
jednou z tahounek rozvoje mobilní paliativní 
péče v ČR na celostátní úrovni. Nyní se věnuje 
svým pacientům a ve volném čase se snaží šířit 
osvětu o paliativní péči mezi odbornou i laickou 
veřejností. V letošním roce bychom rádi uspořá-
dali několik akcí, kde se setkáme s odborníky, 
rodinami pacientů i donátory. Rádi bychom se 
podíleli i na konceptu paliativní medicíny ve Zlín-
ském kraji. Ten bohužel v podpoře paliativní me-
dicíny za jinými kraji ČR velmi pokulhává.
Na závěr bychom rádi poradili rodinám, které 
budou paliativní péči potřebovat. I paliativní 
péče musí být kvalitní. Pacient by neměl být ve 
větší vzdálenosti od ordinace paliativního lékaře 
než třicet kilometrů, pacienta musí kromě pe-
čujících sester pravidelně navštěvovat odborný 
paliativní lékař. Rodina může požádat o pomoc 
nejenom v péči o pacienta, ale také v podpůrné 
péči o rodinu pacienta, jako je například psycho-
terapeut, pomoc s vyřizováním státních příspěv-
ků na péči o pacienta, pomoc se zapůjčením 
zdravotnických pomůcek atd.
Na závěr článku přejeme všem čtenářům hod-
ně zdraví a ještě jednou moc děkujeme našim 
dárcům. Více o naší organizaci se dozvíte na 
www.centrumlb.cz. Jindřich Hegmon
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Tenkrát ve Zlíně: Hugo Vavrečka byl úspěšný spisovatel, 
diplomat i baťovský ředitel
Jedním z hlavních důvodů fenomenálního úspěchu Tomáše 
Bati byl jeho talent obklopovat se schopnými lidmi. K těm 
nejpozoruhodnějším patřil Hugo Vavrečka. Jeho profesní záběr je 
jen těžko uvěřitelný – úspěšný strojní inženýr, spisovatel, vojenský 
důstojník, diplomat a nakonec obchodní ředitel firmy Baťa. 
Zajímavostí je, že byl dědečkem budoucího prezidenta Václava 
Havla.

Hugo Vavrečka v roce 1935.  
Foto: MZA-SOkA Zlín – Josef Vaňhara

Hugo Vavrečka s vnuky na letním sídle 
Havlov u Tišnova v roce 1943.  
Foto: MZA-SOkA Zlín

Hugo Vavrečka se narodil 22. února 1880 v hor-
nické kolonii Hranečník ve Slezské Ostravě. Ne-
byl to nijak svědomitý žák, na ostravské „reálce“ 
dokonce několikrát propadl. Díky svému tech-
nickému talentu se ovšem dostal na německou 
C. a k. vysokou technickou školu v Brně, kde 
vystudoval strojnictví a elektrotechniku. Jako 
student začal psát do brněnských novin a časo-
pisů.
Po krátké epizodě dobrovolníka rakousko-uher-
ského námořnictva nastoupil jako asistent na 
České technické vysoké škole v Brně a kromě 
toho působil v této oblasti jako soukromý porad-
ce. A právě tak se v roce 1906 seznámil s Tomá-
šem Baťou. V kavárně si k němu tehdy přisedl 
neznámý člověk a řekl mu: „Vy jste pan Vavreč-
ka? Já su Baťa. Ze Zlína“ a začal vyzvídat, co je 
kosinus fí a další věci z oblasti elektrotechniky. 
A tak postupně vznikla spolupráce a přátelství, 
které přetrvalo až do Baťovy smrti v roce 1932.

Z důstojníka velvyslancem
U techniky Vavrečka nezůstal, dostal nabídku 
z Lidových novin a stal se redaktorem pro „náro-
dohospodářskou tematiku“. Postupně se sblížil 
s tehdejší českou pokrokovou politickou elitou, 
včetně pozdějšího prezidenta Masaryka. V té 
době vyšel i Vavrečkův nejúspěšnější text Fran-
tišek Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, 
který měl později mimořádný úspěch díky filmo-
vému zpracování s Vlastou Burianem.
V roce 1910 se Vavrečka oženil s manželkou 
Josefou. V roce 1913 se jim narodila dcera 
Božena, maminka Václava a Ivana Havlových, 
a v roce 1915 syn Ivan.
V roce 1915 dostal Hugo Vavrečka povolávací 
rozkaz a skončil u rakousko-uherské flotily v Ter-
stu. Působil jako důstojník císařského námořnic-

tva, ale zároveň stál v čele tajného spolku sdru-
žujícího české námořníky.
Po vzniku republiky následovala oslnivá diplo-
matická kariéra. Nejprve byl v roce 1919 členem 
československé delegace na mírové konferenci 
v Paříži, od roku 1920 generální konzul v ně-
meckém Hamburku, o dva roky později nastou-
pil jako československý velvyslanec v Maďarsku 
a od roku 1926 jako velvyslanec v Rakousku. 
Tam zůstal až do odchodu k firmě Baťa.

Smutný nástup u Bati
Těžko si představit smutnější začátek kariéry 
u Baťů. Vavrečka ve svých pamětech píše, že 
nastoupil 1. července. Hned 12. července ov-
šem Tomáš Baťa zahynul při leteckém neštěstí 
v Otrokovicích.
Vavrečku k nástupu do firmy nevedla láska 
k obuvnictví, ale především osobní vztah k Ba-
ťovi. Zajímavých nabídek prý měl po odchodu 
z diplomacie vícero. Po smrti šéfa tak nebylo 
snadné se rozhodnout, zda zůstat nebo v tichos-
ti odejít. Nakonec převládla loajalita vůči příteli 
a zakladateli firmy, stejně tak jako pocit, že nový, 
méně zkušený šéf Jan Antonín bude potřebovat 
pomoc.
Kvůli neočekávané tragické události se Vavreč-
ka prakticky ihned po svém nástupu stal nejen 
poradcem nového šéfa a správcem zahranič-
ních podniků, ale rovnou jedním z nejdůležitěj-
ších lidí celého koncernu. Spolu s J. A. Baťou 
a Dominikem Čiperou byl součástí tříčlenného 
„direktoria“, které rozhodovalo o dalších osu-
dech zlínského průmyslového impéria.

Ministr pro propagandu
Kromě toho se dál angažoval i v politice. V roce 
1936 se stal prezidentem Hospodářského 
ústředí, jehož cílem bylo prohloubit ekonomic-
kou spolupráci zemí střední a jihovýchodní Ev-
ropy, tedy především Československa, Rumun-
ska a Jugoslávie. V době kolem mnichovských 
událostí pak byl Vavrečka jmenován do česko-
slovenské vlády, kde měl mít na starosti pro-
pagandu – jako určitý protipól nacisty Josepha  
Goebbelse v Německu. Ve vládním angažmá zů-
stal do konce listopadu 1938.
Spokojený mohl být v osobním životě. Jeho dce-
ra Božena se provdala za úspěšného staveb-
ního podnikatele Václava M. Havla, který navíc 
se svým bratrem vlastnil pražskou Lucernu a fil-
mové ateliéry Barrandov. Měla s ním dva syny –  
v roce 1936 se narodil Václav a o dva roky poz-
ději Ivan. Dědeček Vavrečka své vnuky miloval 
a velmi si zakládal na jejich vzdělání. Učil je 
přírodním vědám, fyzice, jazykům, filozofii, tech-
nice. Vysloužil si za to v rodině přezdívku Děd 
Vševěd. Vavrečkův syn Ivan se věnoval vědě. 
Po vysoké škole a stáži v Americe na konci třicá-
tých let nastoupil do chemických laboratoří firmy 
Baťa, kde pracoval s Otto Wichterlem na vývoji 
nových materiálů.
V letech 1939 až 1941 vybudoval Vavrečka pod-
le návrhu Vladimíra Karfíka pro svou rodinu roz-
lehlou vilu na okraji Zlína. Vedle tří ložnic, míst-
nosti pro služku a šoféra měla i vlastní laboratoř. 
Dnes zde najdete restauraci La Villa.

Marné naděje
Když v červnu 1939 J. A. Baťa opustil Zlín, vliv 
Hugo Vavrečky a dalších ředitelů na chod firmy 
ještě vzrostl. Byly to náročné roky. Bylo potřeba 
lavírovat, ustát tlaky okupační moci a zároveň 
si udržet vlastní tvář a ochránit zaměstnance, 
kterým hrozilo totální nasazení. V březnu 1943 
měl Vavrečka těžký infarkt a pak ze zdravotních 
důvodů pracovní nasazení výrazně utlumil.
Do konce války a budoucího uspořádání světa 
vkládal velké naděje. Marné naděje. Baťovští 
ředitelé byli hned po osvobození odstraněni 
komunisty z vedení firmy. Přesto se Vavrečka 
snažil bojovat. Když zjistil, že jeho šance uspět 
v nových poměrech ve vedení firmy jsou mizivé, 
podal na národní podnik Baťa žalobu, v níž se 
dožadoval finančního vyrovnání.
Nezaháleli ovšem ani komunisté, kteří Vavrečku 
spolu s dalšími baťovskými šéfy obviňovali z ko-
laborace a požadovali vyvlastnění jejich majet-
ku. K tomu nakonec skutečně došlo a Vavrečka 
s manželkou se museli přestěhovat k Havlovým 
do Prahy. 22. prosince 1948 byl Hugo Vavrečka 
odsouzen ke třem letům vězení a ke konfiskaci 
veškerého majetku. Po neúspěšné žádosti o mi-
lost měl nastoupit do věznice v Uherském Hra-
dišti. K tomu nakonec nedošlo, protože nástup 
trestu se dařilo odkládat kvůli špatnému zdra-
votnímu stavu až do Vavrečkovy smrti 9. srpna 
1952. Pavel Stojar





Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola profi lovaná 
do oblasti výroby a kontroly potravin nabízí

MATURITNÍ STUDIUM 
Analýza potravin 

Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 
Potravinářství

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
(3 roky kombinované)

Chemie a technologie potravin

tel.: 573 334 936
e-mail: info@potravinarska-skola.cz

www.potravinarska-skola.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. a 8. února 2020

Naše motto: 
Víš, co jíš? Nevíš: U nás se to naučíš!

Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola profilovaná  
do oblasti výroby a kontroly potravin nabízí

MATURITNÍ STUDIUM 
Analýza potravin, Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 
Analýza potravin, Technologie a hygiena  

potravin, Zpracování mléka

tel.: 573 334 936
e-mail: info@potravinarska-skola.cz

www.potravinarska-skola.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 10. 2., 12:00–16:00, sobota 11. 2., 8:00–12:00

Nabízíme bezplatné přípravné kurzy  
pro přijímací zkoušky na SŠ.

Prohlídka školy, laboratoří a poloprovozu kdykoliv  
po telefonické domluvě

Naše motto: 
Víš, co jíš? Nevíš: U nás se to naučíš!
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NA JIŽNÍCH SVAZÍCH SE USKUTEČNÍ MASOPUST!

Přijďte si s rodinou či přáteli užít pohodové do-
poledne okořeněné hudbou a dobrým jídlem. 
Zlínská jednota Orla zve veřejnost na druhý 
ročník masopustního setkání na Jižních Sva-
zích, jež se uskuteční v sobotu 18. února od 
9 do 12 hodin na prostranství před kostelem 
Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Prostorem se bude linout vůně zabijačky, její 
produkty bude možné ochutnat i zakoupit. 
Na místě zahraje návštěvníkům dechovka 
a v 10:30 začne masopustní průvod s maska-
mi. Po celou dobu setkání bude fungovat také 
dobročinný jarmark, jehož výtěžek podpoří 
činnost tzv. adaptační skupiny Orla, která se 

věnuje ukrajinským dětem předškolního věku.
Masopustní setkání na Jižních Svazích se 
uskuteční podruhé, jde tedy o nově se formu-
jící tradici, kterou Orel hodlá v dalších letech 
dál rozvíjet. Po loňském vydařeném dopoledni 
se pořadatelé těší na všechny, kdo si letošní 
setkání nenechají ujít. /red/

Zábava i učení. Zlínský Orel se stará o ukrajinské děti

První Zlíňáček roku dostal od města dárky

Společně si hrají, tráví čas vevnitř i venku, ale také se při této 
příležitosti učí základy českého jazyka. V dubnu to bude rok od 
chvíle, kdy zlínská sportovní organizace Orel zahájila činnost  
tzv. adaptační skupiny pro ukrajinské děti předškolního věku.

Město pokračuje v tradici obdarování prvního občánka Zlína. 
Letošním prvním a tedy obdarovaným miminkem roku je 
chlapeček Jáchym Křižka, na kterého si Zlín musel počkat až do  
2. ledna 2023. Světlo světa spatřil malý Jáchym ve zlínské 
porodnici v čase 14:12 hodin. Novorozenec vážil 3 kg a měřil 50 cm.

„Termín adaptační celkem přesně vystihuje 
to, o co se snažíme – tedy pomoct dětem, 
které zasáhla válka na Ukrajině a které 
s rodinami přišly k nám. Snažíme se, aby si 
zvykly na nové prostředí a aby pochytily co 
nejvíce z českého jazyka,“ vysvětluje ředitelka 
Marcela Sousedíková.
Tato zkušenost by měla dětem následně pomoct 
se zapojením do běžného života v Česku, přede-
vším během přechodu do školek a do škol. Zlín-
ský Orel touto aktivitou navázal na vlnu solidarity, 
která se v naší zemi vzedmula poté, co se rodiny 
na Ukrajině dostaly do ohrožení.
„V tuto chvíli navštěvuje skupinu zhruba šest-
náct dětí od tří do šesti let. V jednu chvíli jich 

Až Jáchym povyroste, těšit se bude z krásných 
hraček a navíc do začátku života získal od měs-
ta také finanční dar ve výši 5 tisíc korun. K velké 
gratulaci rodičům od zástupců města nechyběla 
ani kytice pro maminku Moniku. Kvůli zákazu 
návštěv v nemocnici se nemohlo uskutečnit při-

vítání prvního občánka roku přímo v porodnici, 
kterého se tradičně ujímá primátor města. Ro-
diče Monika a Michal Křižkovi s malým synkem 
Jáchymem si tak letos dárky vyzvedli osobně 
přímo na radnici. Jáchym je druhé dítě manželů 
Křižkových, prvorozený syn Matěj má 6 let. /io/

bylo i dvacet, ale tím jsme se dostávali k ma-
ximu našich možností,“ přibližuje Sousedíko-

vá. Organizace a praktické fungování adaptační 
skupiny se během roku vyvíjely, řadu věcí bylo po-
třeba řešit za pochodu. Už od začátku však bylo 
jasné, že program pro kluky a holky bude řízený 
a jeho pevnou součástí bude výuka češtiny. Sa-
mozřejmě hravou formou.
„Snažíme se to dětem dělat pestré, v progra-
mu máme výtvarku, dramatickou výchovu 
nebo hry venku. Při výuce češtiny si pomá-
háme básničkami, písničkami či pohádkami. 
Do začátku června skupina fungovala pouze 
dopoledne, pak jsme ale najeli na celodenní 
režim,“ dodává ředitelka s tím, že o děti bude 
touto formou postaráno minimálně do konce 
školního roku.
Adaptační skupinu organizačně zaštiťují zlínský 
Orel a Církevní a mateřská škola ve Zlíně, velké 
poděkování patří také městu Zlín, Zlínskému kra-
ji, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 
organizaci Člověk v tísni a celé řadě dalších pod-
porovatelů. /red/

ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ

Zástupci Mateřské školy Slovenská 1808 
Zlín, v rámci projektu EU Šablony, vycesto-
vali ve dnech 21.–25. listopadu 2022 do 
partnerského města Chorzów v Polsku. Zde 
navštívili několik mateřských škol, sezná-
mili se s jejich vzdělávacím systémem, zú-
častnili se ukázkových hodin v mateřských 
školách, a to jak v běžných třídách, tak ve 

třídách pro děti vyžadující speciální péči. Po 
těchto ukázkách proběhlo setkání u kulaté-
ho stolu, kde byl prostor na dotazy, sezná-
mení s legislativou mateřských škol a vý-
měnu zkušeností mezi českými a polskými 
zástupci škol.
„Celý program zajišťovala paní ředitelka 
Joanna Chodzidlo. Vedle návštěv mateřských 

škol jsme absolvovali velmi přátelské setkání 
na radnici v Chorzowě. Paní Joanna nás také 
seznámila s historií města a jeho kulturou. 
Setkání bylo pro obě strany velmi přínosné. 
Věříme, že spolupráce bude nadále pokračo-
vat, a i my představíme naše město novým 
přátelům,“ sdělila Jana Moučková, ředitelka 
MŠ Slovenská 1808. /red/
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Seriál

Vítejte v místní části – Čepkov, Cigánov, Nivy

Další z místních částí, kterou představíme v Magazínu Zlín, 
tvoří lokality Čepkov, Cigánov a Nivy, které se nacházejí na 
pravém břehu řeky Dřevnice. V současnosti zde žije cca 1 350 
obyvatel.

Historie
Čepkov byl dlouho samostatnou obcí 
a k městu Zlínu byl, spolu s také samostat-
ným městečkem Trávník-Grygov ležícím na 
protilehlém břehu, připojen až v 16. století. 
Naproti tomu Cigánov byl starou chudinskou 
čtvrtí Zlína ležící za brodem přes Dřevnici. 
V kopci nad ním bývalo městské popraviště 
a podle pověstí tam prý stával i domek kata. 
Kratší historii má čtvrť Nivy, která vznikla až 
v první polovině minulého století a je známá 
coby „dobrá adresa“ s vilovou zástavbou, 
která se stále rozšiřuje.

Památky
V lokalitách je umístěno několik významných 
vil a domů, z nichž k nejznámějším patří vila 
Tomáše Bati na Čepkově. Její základní tvar 
byl navržený a rozestavěný vizovickým stavi-
telem Františkem Novákem, ale o dokonče-
ní se postaral architekt Jan Kotěra. Nivy se 
mohou pochlubit jedinečnou dvojicí vysoce 
individualizovaných rodinných domů, které 
pro cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava 
Zikmunda navrhl zlínský architekt Zdeněk 
Plesník v 50. letech. V případě Zikmundovy 
vily se jednalo o přestavbu domu, který byl 

postaven v roce 1935 firmou Baťa. Do zahra-
dy i vily je možné vstoupit díky Nadačnímu 
fondu Zikmundova vila, který prohlídky toho-
to jedinečného domu pořádá. Vila Jiřího Han-
zelky je na jeho přání využívána pro děti, ak-
tuálně v ní sídlí Rehabilitační stacionář Zlín 
pro děti s hendikepem. Není bez zajímavosti, 
že tato reprezentativní vila, která navázala 
na vilovou výstavbu meziválečného Zlína, 
sloužila coby rodinný dům manželům Hanzel-
kovým pouhé dva roky. Za zmínku ve výčtu 
zajímavých památek určitě stojí Boží muka 
se sochou sv. Antonína Paduánského, která 
dominuje bývalé návsi ve čtvrti Cigánov. So-
cha uprostřed skupiny lip zde byla umístěna 
v roce 1787. Několik let se tato část dokonce 
jmenovala Předměstí sv. Antonína. Ulice So-
kolská se pyšní i památným stromem. Je jím 
lípa ve věku cca 180 až 200 let.

Sokolovna
Dominantou a architektonickou ozdobou 
části města Cigánov se stala v roce 1921 
budova Sokola. Budova postavená podle ná-
vrhu architektů Koláře a Rubého z Ostravy 
se brzy stala centrem tělovýchovného, kul-
turního a společenského života. Dnes ji ve 

stejném duchu aktivní činností naplňuje TJ 
Sokol Zlín.

Zajímavost – nejstarší pivnice i pálenice
Tyršovu nábřeží u mostu vévodí dům s nejstarší 
fungující pivnicí ve Zlíně – Pivnicí U Máců. Pivo 
se tady čepuje od roku 1931, kdy byl přestavěn 
sklad piva přerovského pivovaru a byla zřízena 
besední místnost (hospoda) s kuželnou a letní 
zahrádkou. Podnik navštěvovali významní lidé 
Zlína, zde měl své čestné místo i stavitel Josef 
Winkler, který celý areál navrhl.
O kousek dál, v ulici Pod Stráněmi se už sto let 
pálí Navrátilova slivovica. Již pátá generace vy-
paluje od roku 1922 v Navrátilově pálenici, a to 
každý rok v dobách dobrých i horších. Slivovice 
je destilovaná ve stejné budově, na stejném de-
stilačním zařízení jako před sto lety, kdy pálenici 
zakládal František Navrátil.

Sportovní zázemí a volný čas
Lokality Čepkov, Cigánov a Nivy disponují boha-
tým zázemím pro různé druhy sportů, velkým ná-
kupním centrem, kulturním sálem i možnostmi 
pro volnočasové aktivity dětí. Kromě zmíněné 
sokolovny je zde fotbalový stadion Letná, ote-
vřený v roce 1953, dále kuželna, tenisové kurty, 
dětská hřiště i cyklostezka. Volnočasové aktivity 
tady najdou děti v Domě dětí a mládeže a v níz-
koprahovém zařízení T-Klub. Na Tyršově nábřeží 
provozuje město pro nejmenší děti jesle.

Ulice
Malá, Výletní, Tyršovo nábřeží, Čepkovská, 
Smetanova, Pod Stráněmi
Na Výsluní, Vývoz, Sokolská, Pod Nivami, Zá-
tiší, Beckovská
Nivy I–IV, Vršavská, Žlebová, Dr. Kolaříka, Par-
tyzánská

Pojmenování ulice po osobnosti – dr. Kolařík
Dr. Kolařík (1909–1942) byl lékař, účastník 
protifašistického odboje. V době „heydri- 
chiády“ byl popraven nacisty v Brně. 
Zdroje: www.zlin.eu, www.zam.zlin.eu, starý 
Zlín – estranky.cz, www.umacu.cz
Foto: Jan Salač /io/
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Aktuálně

inzerce

Zoo Zlín hlásí nový návštěvnický rekord, do zahrady 
zavítalo téměř 800 000 návštěvníků
Nejlepší rok ve více než sedmdesátileté historii zoo. Takto ve 
zkratce hodnotí zlínská zoo uplynulý rok 2022. Branami zoo 
prošlo 798 514 návštěvníků, zahrada tak o neskutečných  
115 000 osob překonala návštěvní rekord z roku 2019. 

Dařilo se i po chovatelské stránce, za uplynu-
lých 365 dnů se v Zoo Zlín narodilo 65 savců 
a vylíhlo 201 ptáků a 54 plazů a obojživelníků. 
K největším chovatelským úspěchům patřily 
odchovy vyder obrovských, kotingy tříbarvé 
nebo marabu menšího.
„Rok 2022 je pro mne a moje kolegy rokem 
splněných snů. Návštěvnost zoologické za-
hrady se zastavila těsně pod hranicí 800 000 
osob, to je něco naprosto fantastického. Když 
jsme v polovině října poprvé v historii přivítali 
700 000. návštěvníka, považovali jsme to za 
obrovský úspěch. Finální roční návštěvnost 
nám však doslova vyrazila dech. Nesmírně 
si takového zájmu ceníme a děkujeme všem 
návštěvníkům, že se k nám opakovaně vrací 

a mají nás rádi. Vnímáme to jako potvrzení, 
že rozvoj zahrady jde tím správným směrem,“ 
zhodnotil uplynulý rok ředitel Roman Horský. 
Jak dále uvedl, mimořádné úspěchy přineslo 
i chovatelství. „Jako jediní na světě jsme odcho-
vali marabu menšího, vzácného čápa z jihový-
chodní Asie. Ke světově významným odchovům 
patří tři mláďata jihoamerického pěvce kotingy 
tříbarvé. Poprvé v historii zoo jsme rozmnožili 
pelikány australské, damany skalní nebo nej-
větší tury na světě gaury indické. Opakovaně 
se nám podařilo odchovat vydry obrovské a gi-
bony stříbrné,“ doplnil ředitel Horský.
V rámci expozičního rozvoje zlínská zoo v roce 
2022 otevřela Jaguar Trek, největší expozici 
pro jaguáry v Evropě, a také první etapu vzdě-

lávacího a chovného centra pro supy. Podařilo 
se dokončit I. etapu projektu Karibuni, na pod-
zim zahrada přestěhovala trojici slonic a slůně 
do nového chovného zařízení. To patří mezi tři 
největší zařízení svého druhu na světě. „Rád 
bych touto cestou poděkoval městu Zlín, zři-
zovateli zoo, za dlouholetou podporu našich 
investičních projektů, díky kterým zlínskou zoo 
neustále rozvíjíme. Moje poděkování za pomoc 
patří také zástupcům Zlínského kraje, našim 
sponzorům a všem, kteří Zoo Zlín pomáhají,“ 
zdůraznil ředitel Roman Horský.
Pro rok 2023 Zoo Zlín již nyní připravuje řadu 
překvapení a novinek. „O prázdninách otevře-
me rozlehlou voliéru supů a afrických ptáků, 
která vzniká v rámci výstavby druhé etapy 
vzdělávacího a chovného centra pro supy. Pro 
návštěvníky zde nabídneme i zajímavá před-
stavení. V plném proudu je oprava asijské vo-
liéry a expozice medvědů pyskatých, hotovo 
bude v létě. Dokončíme projektovou dokumen-
taci II. etapy Karibuni, ve spolupráci s městem 
Zlínem a Zlínským krajem se budeme snažit 
zajistit i finanční prostředky pro její postupnou 
realizaci,“ přiblížil plány zlínské zoo ředitel Ro-
man Horský. /red/
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Jedinečný koncert podpoří EDUCO
Milovníky hudby potěší únorový koncert Filharmonie Bohuslava 
Martinů, na kterém budou moci podpořit činnost Střediska 
rané péče EDUCO Zlín, které letos oslavilo 18 let své existence 
a pomoci druhým.

Světovou premiéru skladby pražského sklada-
tele a hudebníka Ondřeje Brouska, Symfonic-
ké fantazie Bohuslava Martinů a Burlesku pro 
klavír Richarda Strausse v podání vynikajícího 
sólisty Marka Kozáka si zájemci budou moci 
poslechnout na abonentním koncertu 23. úno-
ra 2023 v 19 hodin v Kongresovém centru Zlín. 
V rámci večera mohou diváci přispět na spolek 
Středisko rané péče EDUCO Zlín, které pomáhá 

rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním 
od narození do 7 let věku dítěte.
Poradkyně rané péče dojíždějí do domovů za 
rodinami s dětmi s postižením mentálním, tě-
lesným, kombinovaným nebo s autismem či 
s dětmi předčasně narozenými. Cílem služby je 
pomoci rodinám v náročných životních situacích 
a podpořit je na cestě k samostatnosti a nezá-
vislosti na sociální pomoci. Aktuálně v EDUCO 

Izraelská multikulturní zpěvačka, skladatelka a producentka 
Naama Guggenheim je z těch, které nemohou ujít pozornosti 
žádného milovníka dobré hudby. 

První měsíce roku 2023 se nesou v Muzeu jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně ve znamení řady změn.

Jazzový zámek: Izraelská hvězda přiveze do Zlína 
energický soul

Info z muzea

V březnu vyráží na evropské turné, v rámci které-
ho zavítá 10. března v 18 hodin i na zámek Zlín. 
Koncert přináší Živý Zlín.
Kosmopolitní Naama se inspiruje prvky gospelu, 
soulu a rocku. V písních pracuje s hravými a ino-
vativními melodiemi, ke kterým připojuje své 
vlastní hluboké, upřímné texty. Energický sou-
lový hlas kombinovaný s jemným elektronickým 
beatem tvoří mapu ke zpěvaččinu srdci.
Umělkyně z Tel Avivu žila také ve švýcarském 
Bernu a americkém Clevelandu a dědictví těch-

Prvním velkým zásahem do jeho chodu bylo 
malování prostor stálé expozice PRINCIP BAŤA: 
dnes fantazie, zítra skutečnost. „Expozice se 
jako celek nemalovala od svého otevření v roce 
2013. Za ta léta tudy prošly statisíce lidí a pro-
stor už malování opravdu nutně potřebuje, aby 
byl připraven na další turistickou sezónu,“ uvedl 
před malováním ředitel muzea Pavel Hrubec. 
Z těchto důvodů byla expozice na několik dnů 
uzavřena pro veřejnost.
Podobná situace nastane v únoru. S tím rozdí-
lem, že expozice Princip Baťa už bude otevře-
na a nedostupné budou tentokrát krátkodobé 
výstavy. Už 12. února 2023 totiž končí výstava 
ZLÍN 700 a začne její deinstalace a příprava vý-
stavy nové. Z tohoto důvodu tady bude zavřeno 

to tří kontinentů se promítá i do její tvorby. Zna-
telná je také zkušenost z prestižního pěveckého 
sboru The Shaker Heights High School Grammy.
Naama pronikla do celosvětových žebříčků 
a rozhlasových playlistů. Její živá vystoupení jsou 
působivou emotivní show. Písně pro své album 
nazvané 90% z roku 2021 napsala, produkova-
la a nahrála v různých částech světa.
Ve Zlíně její koncert doprovodí kapela. Vstupen-
ky zakoupíte v předprodeji od února v show- 
roomu Živého Zlína na nádvoří zámku Zlín a dal-

od 13. února 2023 do 2. března 2023. V ten 
den muzeum nabídne výstavy NA KRÁLA, MA-
TIČKO, NA KRÁLA! a DENÍK ZLÍŇANKY a hned 

ších prodejních místech. Aktuální informace na  
www.kulturazlin.cz. /red/

poskytují své služby 110 klientským rodinám po 
celém Zlínském kraji. /red/

17. března 2023 se k nim připojí výstava V POD-
ZEMÍ SKRYTÉ POKLADY KARPAT.
Od 1. ledna 2023 přistoupilo Muzeum jihový-
chodní Moravy také k navýšení ceny komento-
vaných prohlídek zlínského mrakodrapu. Nově je 
cena pro celou skupinu do deseti osob 500 Kč,  
při větším počtu zaplatí jednotlivý návštěvník 
50 Kč. Vedení muzea k tomuto kroku přiměla 
nutnost pokrýt zvýšené náklady na zajištění ex-
terních komentovaných prohlídek, jež zahrnují 
i projížďku ve světě ojedinělým a navíc původním 
výtahem s kanceláří Jana A. Bati.
„Věříme, že návštěvníci budou mít pro plánované 
změny pochopení a zachovají nám přízeň i v tom-
to roce,“ sdělila vedoucí obchodního oddělení Sil-
vie Lečíková. „Bez nich by naše práce postrádala 
hlubší smysl. Uvědomujeme si to a moc si jich vá-
žíme a těšíme se, že si do našich výstav a expozic 
najdou cestu i v letošním roce.“ /io/
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Památník T. Bati

VEČERNÍ ČAJE VE VILE 
MANŽELŮ BAŤOVÝCH

Společensko-kulturní setkávání ve vile 
manželů Baťových pokračuje i v roce 2023. 

V rámci Večerních čajů se můžete těšit 
například na besedu s kapelou Fleret, která 
v letošním roce slaví 40 let existence, nebo 
na autorské čtení z knihy Hrobař. Vstupné 
je dobrovolné, své místo si rezervujte na 
e-mailu sekretariat@batova-vila.cz. /jm/

Konference

FILHARMONIE BOHUSLAVA 
MARTINŮ

Únorová nabídka zlínské filharmonie je 
velmi pestrá. Už 2. 2. si mohou posluchači 
vyslechnout Mahlerovu Sedmou symfonii, 
8. a 9. 2. vystoupí populární zpěvák a he-

rec Tomáš Klus, 23. 2. orchestr ve světové 
premiéře uvede symfonii Ondřeje Brouska 

a na poslední únorový večer se chystá 
klavírní recitál Terezie Fialové. /io/

TEDXZLÍN 2023
Myšlenky, které stojí za to sdílet. Tak zní 
heslo konferencí vznikajících po celém 

světě podle idejí organizace TED. Řečníci 
nejrůznějších profesí a zaměření přinášejí 

své zážitky i zkušenosti. V pořadí již 5. ročník 
TEDxZlín s podtitulem Rovnováha proběhne 
18. 3. v Kongresovém centru ve Zlíně. Více 

informací o řečnících a vstupenkách na 
www.tedxzlin.cz. /red/

ÚNOROVÝ PROGRAM
Edukační program pro děti s lektorkou – 

úterý 7. 2. a 21. 2. v 9:00 a v 11:00, sobota 
11. 2. a 25. 2. v 10:00. Program je vhodný 
pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně 
ZŠ. Přednáška Baťovské stopy v krajině I –  

sobota 25. 2. od 17:00, Infopoint 
Památníku. Prohlídky Baťova Památníku – 
středa, pátek–neděle od 10:00 do 16:30. 

Více na www.pamatnikbata.eu. /io/

KABINET T.
Galerie zve na výstavu Jakuba Tajovské-

ho: Ve vlastním poli. Koná se od 10. 2. do 
14. 4. Přístup Jakuba Tajovského v sobě 
snoubí zájem o rozvíjení technologických 
možností média, touhu po experimentu 
a hledání výrazného formálního jazyka. 
Jeho „malbot“, autorský robot určený 

k aplikování malby, bude pracovat v prů-
běhu celé výstavy. /io/

MARTIN ŠONKA: MŮJ LET 
DO NEBES

Přednáška představí pilota Martina Šonku, 
jenž se v minulosti stal mistrem Evropy, 
vicemistrem světa a vyhrál sérii Air Race 
v letecké akrobacii. Akce se uskuteční ve 
středu 15. 2. od 17 hodin v prostoru ka-

várny Baťova institutu ve Zlíně. Vstupenky 
v předprodeji v informačním centru, přízemí 

radnice, i na místě. /io/

Festival

HERNA FESTIVALU IQ PLAY
Od 1. 2. si děti mohou pohrát s chytrými 

hračkami. Ve Zlíně se chystá 7. ročník putov-
ního Festivalu IQ Play. K vyzkoušení budou 
vzdělávací hry a hračky, které pobaví, ale 

zároveň rozvíjejí kreativitu a logické myšlení. 
Festival IQ Play se bude konat v Kolektivním 

domě a otevřeno bude do 23. 2. 2023, 
denně 8–17 h. /io/

Přednáška

Koncerty Výstava

Setkání Výstava Výstava

VÝSTAVY ZUŠ ZLÍN
ZUŠ Zlín zve v únoru na výstavu Máme rádi 
knížky, na které vystavují mladší žáci výtvar-
ného oboru. Koná se v přízemí 15. budovy 
Baťova institutu. Dále od 22. 2. do 23. 3. 
2023 se ve foyeru Kongresového centra 
Zlín uskuteční výstava Učitelé ZUŠ Zlín se 

představují, pořádaná k 90. výročí založení 
ZUŠ Zlín. Výstava zahajuje přehlídku „UŽ 

ZAS ZUŠ“. /io/

KRAJSKÁ GALERIE 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Krajská galerie výtvarného umění zve na 
novou výstavu malíře Jana Pospíšila, který 
ve svých obrazech zachycuje s nadsázkou 

a většinou i laskavým humorem motivy 
toho, co jej samotného obklopuje a čeho 
sám je součástí. Komentovaná prohlídka 
s autorem proběhne 28. 2. v 17 hodin.  

Více na galeriezlin.cz. /io/

Foto: Jsf Abb
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Seriál BĚHY ZLÍN 2023
Pro letošní jubilejní 40. ročník zlínského běžeckého seriálu 
organizační tým Běhy Zlín počítá s celkem 13 závody určenými 
pro širokou sportovní veřejnost. Závody ve Zlíně a jeho blízkém 
okolí měří nejčastěji 5 a 10 km, v termínovce je ale také na 
výběr i delší krosová trať a půlmaratón.

Závody jsou určeny nejen pro rodilé závodníky, 
ale hlavně pro všechny příznivce běhání, kteří 
si chtějí občas zaběhat a porovnat svou výkon-
nost s ostatními. Ženy jsou rozděleny do čtyř 
věkových kategorií, muži soutěží v pěti kate-
goriích. Na většině závodů si současně mohou 
zaběhat také děti a mládež na kratších tratích. 
Děti startovné neplatí a v cíli dostávají sladkou 
odměnu.
Pravidla seriálu jsou jednoduchá – už při ab-
solvování jednoho závodu bude účastník zapo-
čítán do průběžného pořadí jednotlivců. V prů-
běhu roku a do konečného pořadí se ovšem 
budou započítávat jen nejlepší bodové zisky 
ze 3/4 uskutečněných závodů. Kromě soutě-
že jednotlivců se hodnotí i neméně prestižní 
týmová soutěž, do které se ovšem započítávají 
všechny závody seriálu. Na závěrečném vyhlá-
šení za celý rok bude dále oceněna i absolutně 
nejlepší žena a muž.

V roce 2022 se 14 závodů seriálu zúčastnilo 
celkem 2105 běžců, z toho 558 žen a 1547 
mužů.
Putovní pohár pro nejlepší ženu s přehledem 
obhájila a potřetí v řadě získala Eva Kučerová 
(Mattoni FreeRun Zlín), zatímco na putovním 
poháru pro nejlepšího muže přibude další nové 
jméno. Po Jiřím Červenkovi (SP Malenovice) tro-
fej přebere Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Ma-
rathon Team). V soutěži týmů bylo po posledním 
závodě evidováno 257 týmů a různých uskupe-
ní. Od prvního závodu se vedení ujal, putovní 
pohár pro vítězný tým obhájil a potřetí v řadě 
převzal tým SP Malenovice.
Zahajovacím závodem nového ročníku seriálu 
bude tradičně Běh Jižními Svahy, který je na-
plánován na sobotu 11. února. Na výběr je ze 
dvou tratí 4 a 9 km. Startovat se bude hromad-
ně z točny linky č. 33 a po výběhu ulice Pasecký 
žleb se bude dále pokračovat kolem přístřešku 

na Kocandě po modré a žluté turistické značce 
asfaltkou k závoře u silnice Mladcová – Racko-
vá a zpět. Kratší 4km trasa bude mít obrátku 
u odbočky k vodárně. Děti samozřejmě vezměte 
s sebou, součástí budou i běhy dětí a mládeže 
na kratších tratích. Občerstvení po závodě bude 
zajištěno.
Podrobné a aktuální informace o zlínském bě-
žeckém seriálu, pravidla, výsledky, propozice, 
průběžné pořadí a vše potřebné najdete na 
www.behyzlin.cz.
Můžete nás sledovat i na Facebooku na adre-
se www.facebook.com/behyzlin.
 Těšíme se na vaši účast!
 Organizační tým BĚHY ZLÍN

MOTORISTICKÝ PLES  
BARUMKY

Motoristický ples Barum Czech Rally Zlín se usku-
teční v Kongresovém centru ve Zlíně v sobotu  
4. března od 19 hodin. Zahrají kapely Foxy Hun-
ters, Avion Big Band a diskotéka v režii DJ Ondřeje 
Albrechta. Připravena je bohatá tombola, závodní 
trenažér, oblíbená fotostěna atd. Prodej vstupe-
nek probíhá na adrese www.visitrallycz, dále ve 
stálém sekretariátu Barumky nebo v showroo-
mu Slevíci. Bližší informace získáte na e-mailu:  
bartosova@czechrally.com. /ror/

Kalendář zlínského běžeckého seriálu 
2023, tj. závodů započítávaných  
do seriálu BĚHY ZLÍN:
1)  Běh Jižními Svahy (Zlín, Paseky) –  

11. února (4 a 9 km),
2)  Josefský běh (Zlín, Burešov) –  

18. března (5 a 10 km),
3)  Zlínská lesní hodinovka  

(Zlín, Lesní čtvrť – Spálený dub) –  
15. dubna (60 minut),

4)  miomoveRUN (Slavičín) – 10. června  
(5, 10 a 21,1 km),

5)  Běh Olympijského dne (Zlín, Stadion 
Mládeže) – 21. června (5 km),

6)  Slopenská 10 (Slopné) – 3. září  
(10 km),

7)  Strojařská desítka (Zlín, ul. K Majáku) –  
16. září (5 a 10 km),

8)  Kašavský kros (Kašava) – 7. října  
(8 a 16 km),

9)  Provodovský běh (Provodov) –  
28. říjen (5 a 11 km),

10)  Kovářská pětka (Zlín, areál VIVA 
kovárna) – 11. listopadu (5 km),

11)  Mikulášský běh (Zlín-Louky, fotbalové 
hřiště) – 2. prosince (5 a 10 km),

12)  Štěpánský běh (Zlín-Příluky, fotbalové 
hřiště) – 26. prosince (3,3 a 10 km),

13)  Silvestrovský běh (Zlín, tenisový areál 
Vršava) – 31. prosince (5 a 10 km).
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Registrace do 10. ročníku výzvy Do práce na kole
Chystá se 10. ročník květnové výzvy Do práce na kole (DPNK) za 
Zlín, Otrokovice a okolí. Registrace do celorepublikové květnové 
výzvy Do práce na kole, koloběžce, pěšky, nebo poklusem, ale 
i v kombinaci s MHD dle pravidel DPNK 2023, začne již  
1. února 2023 a potrvá do 30. dubna 2023. 

Registrace probíhá zde: www.dopracenakole.cz,  
kde pod městem Zlín a Otrokovice najdou cyk-
listé i podrobné informace o výzvě DPNK, vý-
hrách i doprovodných akcích „na triko“ zdarma. 
„Čím dřív se registrujete, tím levnější startovné 
získáte. Pokud máte rádi pohyb na čerstvém 
vzduchu, tak se zaregistrujte! Do práce i zpět 
sportujete, poměřujete své síly s kolegy v práci 
i s ostatními městy. Získáte krásné tričko, nebo 
nákrčník, můžete se účastnit různých květno-
vých akcí zdarma a vyhrát parádní ceny,“ vzká-
zala koordinátorka Do práce na kole za Zlín 

a Otrokovice Jana Vybíralová. V minulém roce 
se společně spolupracující města Zlín a Otroko-
vice umístila za celou republiku v počtu přihlá-
šených na 3. místě za Prahou a Brnem. Ve Zlí-
ně, Otrokovicích a okolí se v roce 2022 zapojilo 
do kampaně 1360 nadšenců. Ve Zlíně se zare-
gistrovalo 728 účastníků. V Otrokovicích soutě-
žilo 632 přihlášených. Zlín tak splnil cíl dosáh-
nout čísla 700, což bylo loňské výročí Zlína od 
první písemné zmínky. Bez motoru se celý kvě-
ten do práce přepravovalo téměř 24 700 nad-
šenců a nadšenkyň z celé republiky. Společně 

v květnu ujeli, nachodili a uběhli 6 290 000 km.  
Zároveň ušetřili téměř 811 tun emisí CO2. V mo-
tivační akci DPNK 2023 se bude hodnotit pře-
devším pravidelnost bezmotorového pohybu. 
Na týmy o 2–5 členech, ale i jednotlivce, čeká 
řada velmi příjemných cen od města Zlína, Ot-
rokovice, Zlínského kraje a dalších lokálních 
partnerů. Například každý člen vítězného vy-
losovaného týmu získá krásnou koloběžku. 
Soutěžící se těší též na květnové akce na triko, 
nebo nákrčník zdarma. Velmi oblíbené jsou sní-
daně a různé akce od regionálních partnerů, 
kde stačí ukázat aktuální triko, nebo nákrčník 
DPNK a účastníci dostanou kávu, zmrzlinu, li-
monádu, nebo jim zkontrolují kolo. Zaměstna-
vatelé mohou soutěžit také o titul Cyklozaměst-
navatel roku. Minulý rok se vyhlašovaly výsledky 
a předávaly ceny ve Zlíně a letos to bude v úterý 
13. června v Otrokovicích. /red/

Pavel Vrba po příchodu do Zlína: Cíle? Záchrana 
a stabilizace klubu
O motivaci, cílech, ale i Baťově městě promluvil v rozhovoru nový 
trenér fotbalistů FC Trinity Zlín.

Co vás přesvědčilo pro angažmá ve Zlíně?
Když jsem o tom přemýšlel, tak to má i nějakou 
historii. Často jsem tady hrával a měl jsem tady 
příjemné soupeře i na pozici trenérů, ať to byl 
Vlasta Mareček nebo Bob Páník, kterého znám 
velice dobře, a stejně tak lidi, kteří tady pracují. 
Vzhledem k tomu, že pocházím z Přerova, tak 
mám ke Zlínu bližší vztah v tom smyslu, že je to 
kousek a cítím se tady pomalu jako doma.

Místo odpočinku vás čeká úplně jiná fotbalová 
práce, než na jakou jste byl v posledních letech 
zvyklý, je to výzva?
Výzva to určitě je, protože víme, v jaké situaci 
tým je. Na druhou stranu se mi líbí jednání s lid-
mi, kteří klub zajišťují a zabezpečují. Oni vědí, co 
chtějí. Doufám, že to, o čem se bavíme, bude mít 
nějakou úspěšnost. Víme, že jsou věci, které se 
musí změnit. Chceme určitě posílit. Bavíme se 
o nových hráčích, možnostech, které klub má. 
Vím, že jsou to věci, které mi mohou pomoct, 
a doufám, že najdeme hráče a způsob, jakým by 
se Zlín mohl dostat do vod, do kterých patří.

Byla posílení jednou z podmínek?
Není to úplně podmínka, na kterou bych tlačil. 
Chci mít ještě hodně debat s trenéry, kteří mi bu-
dou dál pomáhat. Oni mi určitě řeknou své názo-
ry a poznatky, na druhou stranu všichni asi vědí, 
že Zlín nějaké posily musí získat a mám slíbeno, 
že se na tom bude pracovat a minimálně dva hrá-
či by měli přijít. Nechci udělat úplnou revoluci, aby 
odešlo 10 hráčů, to určitě ne. Jde spíše o posílení 
na postech, které Zlínu v podzimní části chyběly.

Jak bude vypadat váš realizační tým?
Nemám s sebou žádný realizační tým. Přicházím 
s tím, že realizační tým, který s mužstvem praco-
val, by měl pokračovat dál. Spíš se domlouváme, 
jak by to mělo být. Žádné lidi si přivádět nebudu, 
takže jde o to, kdo zůstane, nebo budou probíhat 
posuny v klubu. Nyní je to na rozhodnutí vedení 
klubu a mém, jak to budeme řešit dál.

Máte už v hlavě plán, jak zachránit klubu ligo-
vou příslušnost?
Přiznám se, že jsem viděl jeden zápas. Ten se 
zrovna Zlínu moc nepodařil, byl to ten se Slavií. 
Samozřejmě budeme vycházet z těch hráčů, kte-
ří tady jsou. Budu se snažit v krátké době, která 
bude před prvním soutěžním utkáním pracovat 
s mužstvem tak, abychom byli úspěšní a vyhnuli 
se bojům o záchranu, což je cílem Zlína. Pokud 
se nám to podaří, tak v první části angažmá by 
byla spokojenost. Přiznávám se, že bych byl rád, 
kdybychom se samozřejmě zachránili, to je prv-
ní krok. Uvítal bych ale, kdyby to pak mělo další 
návaznost. Nechci, aby se klub každý rok pouze 

zachraňoval a měnil trenéry po půl nebo jed-
nom roce znovu, protože se opět zachraňuje. 
Chci, aby se Zlín znovu stabilizoval a zastával 
úlohu, kterou plnil před několika lety, kdy hrál 
střed tabulky, dokonce i poháry, což byl největ-
ší úspěch. Chtěl bych, aby se to stabilizovalo, 
dosáhlo se postavení v lize, které zaručuje klid, 
a poté třeba i vyšší cíle.

Ve Zlíně zakotvil váš bývalý svěřenec z úspěš-
ného plzeňského období Petr Jiráček. Byl jste 
s ním v kontaktu před podpisem?
S Petrem Jiráčkem jsem nemluvil. S tím jsem 
samozřejmě zažil nejvíc, ale je tady ještě Vác-
lav Procházka a Martin Fillo, se kterými jsem 
se potkal v Plzni. Je pravda, že s Jirasem jsme 
začínali, když jsem přicházel do Plzně k první 
štaci. On pak pokračoval do zahraničí a udělal 
velice úspěšnou kariéru. Doufám, že tito hráči, 
které znám velice dobře, mi v tomto pomůžou, 
abych si co nejrychleji zvykl na nová jména, lidi, 
abych si nepletl jména, jak mi to někteří dříve 
vyčítali.

Znáte nějak blíže město Zlín?
Znám velice dobře, protože pocházím z Přero-
va. Už jako žák jsem tady jezdil hrát turnaje. 
Ševci nás jako přerovský fotbal trápili, poráželi 
nás a my jsme jim to vraceli. Zlín tedy znám, 
vím, jaké město je, je to z Přerova blízko, není 
zde pro mě nic nového.

Co byste vzkázal zlínským fanouškům?
Aby byli trpěliví, povzbuzovali nás co nejvíce 
v jarní části soutěže. Všichni víme, že pro nás je 
jediný cíl – zachránit ligu. Doufám, že chápou, 
že bez fanoušků to nejde a budou naším dva-
náctým hráčem, se kterým to dokážeme. /mol/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce

MAX / slovenský čuvač, 8 let, pro 
zkušeného pejskaře, v útulku čeká 
5 let!

ENDY / německý ovčák, 10 let, 
kastrovaný, dobrý hlídač, k dobré 
duši na dožití

CHARLIE / kříženec labradora,  
3 roky, pro aktivního majitele

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 důklad-
ně vyčistí a dezinfikuje.  www.paromax.cz, tel. 775 405 209

ZIMNÍ 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.

HUBNUTÍ POMOCÍ PŘÍSTROJE EMS
EMS scuplting je přístroj na odstranění tuků a budování svalové hmoty 
pomocí elektromagnetických pulzů. 
Novinka ve Zlíně!!!
Tel. 777 601 673, www.kmzlin.cz

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

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Firma JK FOREST Všemina nabízí celoročně prodej palivového dřeva 
včetně dopravy. 
Objednávky u vedoucího provozu pana Chaloupky.
Tel. 774 630 019.
 
ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků. Nyní sleva 30 % na 
vybrané šperky. 
Otevřeno: Po–Čt  9:00–17:00 h,  Pá  9:00–14:00 h, So – zavřeno
Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín – za Baťou), 
tel. 731 350 132, 604 975 565

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:
Vymalování domů, bytů, kancelářských, výrobních prostor a hal
Nátěry fasád domů, nátěry oken i eurooken, pergol, oplocení ...
Nátěry nábytku, dveří i zárubní, podlah, radiátorů, potrubí topení
Více info na tel. 737 261 262, e-mail: mnstavo@seznam.cz
KVALITA ZA DOBROU CENU - VAŠE SPOKOJENOST

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

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

MASÁŽE U ZÁKAZNÍKA
Poskytujeme sportovní, relaxační, regenerační, reflexní masáž plosky 
nohy a lymfatické masáže v pohodlí vašeho domova. Vhodné i pro těles-
ně postižené. Přijedeme k vám dle domluvy, vše potřebné máme s se-
bou, vy jen relaxujete. Působíme po celém Zlínském kraji.
Více info na www.maseridomu.cz.
Objednávky tel. 775 111 009 PO-PÁ 9.00-17.00
 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka dle do-
mluvy. Používáme šetrné čisticí prostředky a profesionální stroje. Krátká 
doba schnutí, bez promáčení. Působíme po celém Zlínském kraji.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel. 775 111 009 PO–PÁ 9.00–17.00

Venčení útulkových psů
Výhody a prospěch této aktivity si zřejmě každý 
dokáže domyslet. Je to především pravidelný 
trénink návyku psů venčení na vodítku, nošení 
náhubku, učení se základům poslušnosti, 
zvykání si na cizí lidi a psy. Musí však existovat 
určitá pravidla, která každý dobrovolník musí 
respektovat.

Při první návštěvě venčitele se 
podepisuje prohlášení, kdy je zá-
jemce seznámen s podmínkami 
venčení. Mezi základní pravidla 
patří nepouštět psa z vodítka, 
nesundávat mu náhubek, držet 
ho pevně a vyhýbat se ostatním 
psům. Psa vede plnoletý zájemce, 
který v kanceláři podepsal prohlá-
šení. Prosíme také venčitele, aby 
naše psy nekrmili. Chápeme, že 
je často láká podat jim nějaký 
pamlsek, ale je rozhodně nut-
né se zeptat ošetřovatele nebo 
v kanceláři, zda tento pes nemá 
předepsaný dietní režim nebo 
netrpí zažívacími potížemi. Moc 
také prosíme o úklid psích výkalů 
na veřejných prostranství, hlavně 
tedy před penzionem, u východu 
z útulku. Bohužel jsme opakova-
ně řešili problém s výkaly před 
penzionem pocházejících od na-
šich venčených psů. Sáčky i po-
pelnice jsou k dispozici na útulku. 
Pátek, sobota, neděle a svátky 
jsou dny, kdy většina našich psů 
odchází s radostí na vytouženou 
procházku. Mají tento čas moc 
rádi a ve 14.00 hodin už venčite-
le vítají hlasitým štěkotem. Nutno 
podotknout, že v současné době 
se v našem útulku nachází přede-
vším velcí psi. Je nám líto, když po 
půl hodině návštěvních hodin již 
na procházku nemáme pro rodiny 
s dětmi malého nebo středního 
psíka. Bohužel tuto situaci nemů-
žeme nijak ovlivnit. Jsme rádi, že 
patříme mezi útulky, kde venčení 
psů je stále zachované a prospí-
vá tak socializaci útulkových psů. 
Děkujeme tedy všem pravidel-
ným venčitelům, kteří respektují 
daná pravidla, pomáhají nám se 
socializací psů s problémovým 
chováním a tím se tak velkou 
měrou podílejí na jejich budoucí 
úspěšné adopci.

Vánoce v útulku
Základní škola Komenského II ve  
Zlíně se i letos zapojila do po-
moci opuštěným zvířatům v útul-
ku. Pravidelně žáci před Vánoci 
nosí do školy granule, pamlsky 

a deky pro pejsky a kočičky z útul-
ku. V letošním roce nasbírali žáci 
pro útulek krmivo a jiné pamlsky 
v hodnotě asi 40 000 korun. Za-
pojila se většina třídních kolektivů 
z prvního i druhého stupně. Dva 
nejlepší kolektivy pak byly oce-
něny sladkou odměnou. Všechny 
dárky byly předány v útulku pro 
zvířata v nouzi ve Zlíně na Vrša-
vě. Poděkování patří všem žákům 
a rodičům za pomoc. /red/
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Informace

jubilanti  
od devadesáti let
Bakalová Ludmila, Barboříková Jo-
sefa, Bartoš Josef, Bartová Josefa, 
Beneš Vojtěch, Benešová Květosla-
va, Blažková Radomila, Bobál Fran-
tišek, Borková Marie, Dědáková 
Jiřina, Doubravská Jitka, Doupovec 
Karel, Drápalová Vlasta, Dvořánko-
vá Jitka, Fousková Ludmila, Fusková 
Mária, Gavenda Otakar, Gregorovič 
Josef, Gruniková Dagmar, Hlavica 
Jan, Holomková Libuše, Homolková 
Marie, Hrózová Věra, Hrubá Jarmila, 
Hřebíčková Daniela, Chladnuchová 
Ludmila, Chludová Ludmila, Chytilo-
vá Marie, Jakuba Václav, Janečková 
Anna, Juřenová Marie, Kadlecová 
Marta, Kaláč Jiří, Klásková Fran-
tiška, Kolenčík Gabriel, Košutová 
Drahomíra, Kovaříková Věra, Ková-
řová Drahoslava, Kozelková Vlasta, 
Koziolová Danuše, Krajča František, 
Kratochvílová Alžběta, Lukáštík Zde-
něk, Malaníková Ludmila, Malíková 
Marie, Marková Marie, Matějíčková 
Anna, Matulík Radomír, Miklíková 
Věra, Mikulášková Zdeňka, Miš-
ková Ludmila, Mišurcová Zdenka, 
Müller Otto, Nečas Zdeněk, Novák 
Zdeněk, Olejníková Marie, Ondrová 
Libuše, Pavlovská Stanislava, Pavlů 
Oldřich, Pluhařová Jaroslava, Poláš-
ková Vlasta, Polčíková Růžena, Pro-
kopová Vlasta, Provazník Jaroslav, 
Rychtrová Marie, Řezáčová Zdeňka, 
Slováková Marie, Stavjaníčková Mi-
lada, Stehlíková Drahomíra, Suku-
pová Anna, Ševčíková Božena, Še-
vela Petr, Škorňa Pavel, Trávníčková 
Věra, Turečková Bohumila, Urban-
cová Anastazie, Vaňková Alenka, 
Veverková Andělína, Vlčková Marie, 
Voborníková Emilie, Vrbová Františ-
ka, Vychodilová Věra, Weissová Ale-
na, Zezulková Sylvie.

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

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO 
RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY
U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, 
www.centrum-poradenstvi.cz.
Poradenské centrum – psychologické, 
sociální a právní poradenství.
Intervenční centrum – pomoc osobám 
ohroženým domácím násilím.
Centrum náhradní rodinné péče – 
poradenství pro náhradní rodiny.

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

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

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

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE
tř. T. Bati 202, Zlín-Louky, tel. 774 256 540, 
www.podaneruce.cz.
Centrum komplexní péče a Terapeutické 
centrum – léčba látkové a nelátkové 
závislosti.

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.

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

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

KS PODHOŘÍ 
Tel. 603 234 406, e-mail kspodhori@
seznam.cz 
Po – němčina, út – cvičení dopoledne, 
st – jóga, angličtina pro začátečníky, 
čt – angličtina pro pokročilé, cvičení 
dopoledne i odpoledne, ruční práce, 
němčina pokročilí. 
27. 2. ve 14 h v MŠ Podhoří – diskuse 
s Jiřím Gistrem o dýchání.

svatební obřady
10. 12. 2022 – radnice 
Lukáš Hodný (Zlín), Kamila Nedbálková 
(Zlín) 
Stanislav Náčin (Zlín), Olga Bartášková (Zlín)

17. 12. 2022 – radnice 
Pavel Kadlčák (Zlín), Zuzana Matulíková 
(Zlín) 
Petr Pšenčík (Zlín), Zdenka Charvátová (Zlín)

27. 12. 2022 – jiná místa 
Daniel Bernát (Příbram), Dita Sed (Zlín)

29. 12. 2022 – radnice 
Štěpán Hložek (Zlín), Ludmila Hložková (Zlín) 
Vojtěch Goláň (Valašská Bystřice), Tereza 
Preiningerová (Zlín)

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ 
Víceúčelový objekt Kvítková 
St v 8:30 h – besedy, cvičení. 
1. 2. v 9 h Výroční setkání – ohlédnutí za 
činností a plán na rok 2023.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY 
Každou středu cvičení. 
2. 2. Přednáška Hromnice,  
9. 2. Cvičení na židlích,  
16. 2. Kulturní akce,  
23. 2. Akce a hospodaření 2022.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN 
Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz 
Akce pro širokou veřejnost. 
21. 2. Termály Velké Losiny.

KLUB SENIORŮ KVÍTKOVÁ 
Tel. 732 123 048 
Po, út, čt – pěvecký kroužek mužů a žen, 
angličtina, taneční kroužek, schůzka 
Kamarádů a turistický kroužek (sraz zast. 
u podchodu), st – klubový den – zpěv, 
hudba, tanec, přednášky, besedy, tvoření 
z papírových ruliček, čt – sportovní 
aktivity. 
22. 2. Fašank na Kvítkové.

KLUB SENIORŮ MALENOVICE 
Mlýnská 845, tel. 608 714 470 
Po ve 14 h – posezení v klubu, 15 h 
bollo ball, práce na PC, přijímání nových 
členů, út – stolní tenis, vycházky, bowling 
v Otrokovicích, turnaj s KDUH, čt – 
dopoledne stolní tenis, od 15 h šipky, pá 
ve 14 h – šachy. 
6. 2. ve 14:30 h Kvetoucí Madeira – 
Vlasta Benešová.

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

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.

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

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

PODIATRICKÁ PORADNA PRO 
ZDRAVÉ NOHY
V budově Magistrátu města Zlína,  
Zarámí 4421. Vyšetření a diagnostika nohou. 
Provozuje lékařské a rehabilitační pracoviště 
Columna centrum. 
Objednávky na tel. 731 618 730 či e-mailu 
vaskova@prozdravenohy.cz.

Na setkání s bystrým, činorodým člověkem se nezapomíná. 
Takto mi utkvívá v paměti pan Vojtěch Křeček, který toho hodně 
uměl a rozdával druhým. 

Měl rozsáhlé znalosti o tom, jak se ve 20. sto-
letí měnilo město, které zde byly továrny vedle 
té Baťovy, jak se stavěl tovární areál i obytné 
čtvrti, kdy se budovaly a pojmenovávaly desítky 
a desítky nových zlínských ulic. Dlouhá léta byl 
členem městské názvoslovné komise; působil 
v ní jako dobře informovaný muž a pravý Zlíňan 
a často dobře poradil, jak nalézt vhodné po-
jmenování pro nové ulice ve Zlíně.
Povoláním byl technik v energetickém provozu 
a zároveň měl zálibu v historii, a to ho přived-
lo do archivů i ke zlínským pamětníkům. Uměl 
pátrat a kombinovat různé zdroje a vynesl na 

světlo nečekané poklady. Díky Křečkovi víme, 
kde přesně ve Zlíně stál rodný dům Tomáše 
Bati, kdy tento mladý továrník začal nabízet 
zákazníkům své pověstné baťovky a začal 
prosperovat, kdy si přivezl z Německa stroje. 
Křeček nalezl cenný soubor dopisů Tomáše 
Bati z Ameriky a pomohl je zveřejnit. Studiem 
ve zlínském a uherskohradišťském archivu si 
vypěstoval ohromnou schopnost nalézat stopy 
důležitých událostí a dosáhl úrovně respekto-
vaného znalce. Klíčové poznatky k novodobým 
dějinám Zlína publikoval v novinách a regionál-
ních odborných časopisech.

Odešel Vojtěch Křeček
V prosinci 2022 se životní dráha Vojtěcha Křeč-
ka uzavřela. Zůstává zde trvalá hodnota jeho 
prací: spolehlivé Křečkovy texty budou dobře 
pomáhat každému, kdo chce poznat přetváře-
ní Zlína v moderní město 20. století.
 Zdeněk Pokluda

MEZINÁRODNÍ DEN 
ASPERGEROVA SYNDROMU

Beseda připomene v Krajské knihovně F. Bar-
toše v sobotu 18. února od 10 h Mezinárodní 
den Aspergerova syndromu. Besedu s hostem 
o. s. Za sklem, doplní veřejné čtení z knihy Ne-
říkej autista, to se nehodí Natálie Ficencové 
a vystoupení žáků ZUŠ Otrokovice. /io/



AMBULANCE ORTOPEDIE
zaměřená na diagnostiku a léčbu onemocnění  
pohybového aparátu, zejména u sportovců

– UZ vyšetření

– aplikace obstřiků kloubů a měkkých tkání

– aplikace viskosuplementace kyselinou hyaluronovou

– léčba pomocí kolagenových injekcí MD Guna

– léčba pomocí plasmy Cellular Matrix A PRP (+HA)

KONTAKTY
Mediekos Ambulance, s.r.o.

třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín 

Kontakty a možnosti objednání na
www.medisportzlin.cz

www.mediekos.cz

TERAPIE RÁZOVOU VLNOU
fyzikální terapie fokusovanou rázovou vlnou

– RYCHLÁ ÚLEVA OD BOLESTI

–  tato terapie je skvělou volbou pro každého,  
kdo hledá neinvazivní řešení pro chronickou  
bolest nejen ramen, loktů nebo kolen

STANOVENÍ SKLADBY TĚLA  
NA PŘÍSTROJI InBody 770
–  nejvyšší modelová řada přístrojů InBody,  

pracujících na principu bio-impedanční analýzy

Mediekos Ambulance

NOVĚ NABÍZÍ

98 m2
pronajímatelné plochy

Možnost přizpůsobit
prostory na míru

Kontaktujte nás:
Tel.:   +420 778 066 739

Mail:  brokesova@rceurope.com

 Bezbariérový 
přístup

Výborná
dostupnost

Možnost přizpůsobit
prostory na míru

512,5 m2
pronajímatelné plochy

 Zlínská poliklinikaRC Central Zlín




