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Od května do září
1,5 až 2 hodiny

Podrobné informace získáte v Turistickém informačním centru v budově
radnice včetně možnosti zakoupení vstupenek.

Úvodem – rozhovor

Michal Čížek:
Rozvoj dopravní
infrastruktury města
pokračuje
Oblast dopravy patří mezi velmi exponované
odbory zlínského magistrátu. Čtvrtým rokem má
dopravu ve Zlíně ve své gesci radní Michal Čížek,
kterého jsme se v rozhovoru zeptali na shrnutí,
co se podařilo za toto období posunout.

Než se dostaneme k jednotlivým dopravním Jak brzdí jednotlivé stavby zdlouhavý povoprojektům, řekněte, jak hodnotíte poslední lovací proces?
Samotný povolovací proces staveb je v České
4 roky z hlediska dopravy?
Nejprve bych rád poděkoval všem, kteří
republice velmi nelichotivý. V žebříčku podmínek pro vyřízení stavebního povolení
se na přípravě staveb podílejí, ať už
jsme na 157. místě ze 161 hodnov minulosti, nebo za současného
cených zemí, kdy nás předstihl
vedení. Velké díky obzvláště
Prštenská
i africký Kamerun. Je to velké
patří zaměstnancům Odboru
příčka je klíčovou
téma posledních let. Doufám,
dopravy, kteří jsou každý den
stavbou. Po letech
že se vládní koalici konečně povystaveni enormnímu stresu
má pravomocné
daří zrychlit a zjednodušit povoa zátěži. Obávám se, že poúzemní
lovací proces staveb.
kud v tomto odboru nebudou
rozhodnutí.
lidé správně motivováni a neKteré připravované dopravní probudou mít adekvátní podmínky,
jekty zaznamenaly největší posun?
tak se nedočkáme žádných větších
Začal bych Prštenskou příčkou, která má
dopravních staveb v tempu posledních
let. Vidím to jako prioritní úkol pro úřednický po několika letech pravomocné územní rozmanagement města. Zároveň musím zmínit, hodnutí. Jedná se o klíčovou dopravní stavbu
že velmi důležitým krokem bylo umožnění ve Zlíně. Začátek stavby je vázán výstavbou
čerpání strategického úvěru na nejdůležitěj- elektrifikace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice,
ší dopravní stavby, který prosadila současná kterou několik let brzdil přejezd v Přílukách.
Právě díky nové legislativě se podařilo zrušit
koalice.

přejezd během několika měsíců od její platnosti. Na stavbu Prštenské příčky chceme
navázat Pravobřežní komunikací, kde je podepsána smlouva na vypracování stavebního
povolení. Přesné datum zahájení stavby se
musí sladit s elektrifikací trati Otrokovice –
Zlín – Vizovice.
Poslední rok a půl intenzivní práce jsme věnovali obchvatu Zálešné. Máme na 90 % hotovo.
Na stavební úřad jsou dodávána vyjádření dotčených orgánů. V nejbližších měsících se můžeme dočkat vydání územního rozhodnutí. To
bude, řekl bych, historický okamžik, protože
se příprava tohoto projektu protahuje na 8 let.
Dalším klíčovým projektem je stavba křižovatky Mostní – Březnická. Zde jsme museli
před samotnou stavbou vykoupit podzemní
chodbu, staticky ji zabezpečit a znova získat
stavební povolení. Rádi bychom zahájili stavbu této důležité křižovatky v roce 2022/23
a dokončili ji v roce 2023/24.

Pokračování na str. 4
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Rozhovor – aktuálně

Michal Čížek:
Rozvoj dopravní infrastruktury města pokračuje
Dokončení ze str. 3
Jak probíhá realizace největší dopravní stavby města Zlína v Přílukách?
Zahájení stavby nového dopravního přemostění v Přílukách považuji za velký úspěch. Podařilo se nám získat dotaci přibližně 190 milionů
korun. Vznikne zde unikátní přestupní uzel, na
kterém bude vlak, MHD i Integrovaný dopravní
systém Zlínského kraje. V těsné blízkosti vznikne i první záchytné parkoviště P+R, tedy zaparkuj a jeď. Právě budováním těchto přestupních
uzlů chceme mimo jiné zkvalitňovat dopravu
ve Zlíně.
Parkování ve městech je velké téma, jaký je
posun ve Zlíně?
V budoucnu chce Zlín vybudovat na okrajích
města soustavu záchytných parkovišť. Doporučila to strategie dopravy z let minulých a potvrdila to i nově vzniklá strategie udržitelné mobility města Zlína. V tomto roce také rozjedeme
realizaci navigačního a závorového systému.
Informační cedule o dojezdových časech budou nahrazeny informačním systémem, který
bude řidiče informovat o událostech v dopravě
a obsazenosti jednotlivých parkovišť. Vznikne
také nový dispečink v technických službách.
Všechna parkoviště budou nově vybavena
nejmodernějším závorovým systémem, který
bude umět například přečíst registrační značku. Řidič tak nebude muset při výjezdu z parkingu používat lístek. Podařilo se nám také
uskutečnit ve Zlíně systém, který umožňuje
placení parkovného pomocí mobilního telefonu. Uživatelům tak odpadla starost správně
odhadnout dobu parkování, jelikož si ji mohou
kdykoliv prodloužit.
A co parkování na sídlištích, jako jsou například Jižní Svahy?
Parkování na Jižních Svazích jsme věnovali
hodně úsilí. Vytipovali jsme lokality s městskou
zelení a na nich postupně budujeme nové parkovací plochy. Hotové je parkoviště po torzu,
jehož celková kapacita je 70 vozidel. V tomto
roce dokončujeme další plochy, kde vznikne
asi 50 parkovacích míst. Letos zahájíme výstavbu parkoviště pod točnou MHD na Podlesí,
kde vznikne rovněž přibližně 50 stání. Máme

studie na dva kapacitní parkovací domy, ve kterých mohou vzniknout stovky nových parkovacích míst. Zatím přemýšlíme, jak tyto parkovací
domy zafinancovat, jelikož se pohybujeme v řádech stovek milionů korun. Zakázali jsme na
Jižních Svazích–Podlesí stání dodávek s délkou větší než pět metrů. Tuto zónu chceme postupně rozšiřovat na další části sídliště.
Realizují se dopravní stavby v jednotlivých
místních částech?
Každý rok se snažíme realizovat prioritní akce
v místních částech, na které Komise místních
částí ze svého rozpočtu nedosáhnou. Bohužel,
všechno nejde během čtyř let stihnout. I tak
si myslím, že se nám podařilo v jednotlivých
místních částech uskutečnit velký kus práce.
Rád bych jmenoval jednu akci, kterou chceme
v tomto roce realizovat. Tou je stavba chodníku
Mladcová–Vinohrádek, kde jsme se s novým
vedením kraje dohodli na spolufinancování
stavby. Vím, že obyvatelé Mladcové čekali na
tuto stavbu dlouho, museli jsme však znova
projít celým stavebním řízením, což nebylo jednoduché. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě stavby a na jejím financování.
Jaké další projekty chystáte nebo jste zrealizovali v místních částech?
Tento rok se chystáme realizovat ještě stavby
na Filmových ateliérech – U majáku a na Filmové II, v Prštném na Návsi, na Kudlově nebo
na Salaši, kde bude nové měření rychlosti.
V minulosti proběhla akce ve Velíkové, kde je
zcela nová komunikace a chodníky, stejně jako
v Jaroslavicích Ve svahu I. Je zažádáno o dotace na akci ve Štípě v ulici Velikovská. Pokud
ji dostaneme, začne realizace i této stavby.
V Malenovicích byla dokončena revitalizace
sídliště a probíhají zde průběžně další stavby.
Za zmínku stojí také dočasná okružní křižovatka pod Jižními Svahy na Vršavě u čerpací stanice Shell, která má vzniknout ve spolupráci se
Zlínským krajem. Od této stavby si slibujeme
zvýšení bezpečnosti provozu. Takovéto opatření zde dlouhodobě chybělo.
Pojďme k ekologické formě dopravy, jak si ve
Zlíně vede cyklodoprava?

DISKUZE O PROMĚNÁCH STAVEB
Inovativně s respektem k minulosti. To je název diskuzního pořadu, který se uskuteční dne
12. 5. 2022 ve Zlíně, v objektu Technického inovačního centra v budově č. 23 bývalého továrního areálu. Začátek je naplánován na 17:30 hodin. Na programu bude prezentace a následná
diskuze s autory návrhů významných přestaveb:
4

Slávie České Budějovice od autorů ChaixMorellassociate + PichlerArchitekten + Jan
Proksa (FR-A), Velké kino Zlín od autorů Re
architekti (CZ) a Magistrát Přerov od Anagram (A-U) + Gruppa studio (ES-NL).
Akce bude probíhat v českém jazyce a je určena pro odbornou i laickou veřejnost. /io/

Město Zlín se pravidelně umísťuje na prvních
pozicích v takzvaném cyklobarometru. Máme
zbudováno téměř 30 kilometrů cyklistických
tras. U každého dopravního záměru je při projektové přípravě posuzována možnost zařazení
cyklostezky, případně cyklopruhu nebo smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Prostorové podmínky nebo i jiné zásadní důvody to bohužel ne
vždy umožňují. Poslední dokončenou stavbou
cyklistické infrastruktury je „Cyklostezka Zlín
– ulice Výletní, Tyršovo nábřeží“. Další v pořadí
je projekt propojení Čepkova a Jižních Svahů.
Je připraven k realizaci. Snažíme se teď získat
stavební povolení na propojení Jižních Svahů
a centra města podél ulice K Pasekám (kolem
lezecké stěny Vertikon), kudy jezdí velké množství cyklistů. Takto by mělo být naše největší
sídliště propojené s centrem města hned ve
dvou trasách.
Důležitá je i MHD. Jak vidíte její další vývoj?
Máme velmi kvalitní MHD a velmi nízké jízdné,
které se nezvyšovalo od roku 2012. Koronavirus byla nová výzva pro vedení Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, aby se s ní dokázalo
vypořádat. Nyní jsou to pro změnu zvyšující se
ceny energií. Město aktuálně doplácí na MHD
ve Zlíně cca 160 milionů korun za rok. Uvidíme
v budoucnu, jestli se politická uskupení odhodlají ke zdražení MHD nebo například k omezení
provozu. Nebo budou příspěvek města navyšovat tak, aby byla tato ekologická doprava zachována jako doposud.
Jak se podařilo posunout revoluční myšlenku na zklidnění dopravy formou tunelu v širším centru a odstranit tak průjezd středem
města?
Pro město Zlín by byla výstavba tunelu z vlastního rozpočtu finančně nedostupná. Předpokládá se však, že investorem by mělo být
Ředitelství silnic a dálnic, protože jde o státní
silnici. Proto po celou dobu záměr komunikujeme s ŘSD. Je důležité zmínit, že toto je jen jedna z klíčových dopravních staveb města Zlína.
Prioritu má stále Prštenská příčka a obchvat
Zálešné. Nicméně touto stavbou se chceme dívat dál do budoucnosti, protože takto rozsáhlá
stavba se nepřipraví za 2 roky. Tomáš Melzer

Aktuálně

Bohumil Galásek a Petr Chmela převzali Cenu města Zlína
Ve zcela zaplněné obřadní síni zlínské radnice se uskutečnil
slavnostní ceremoniál předání Ceny města Zlína za rok 2021.
Tentokrát z rukou primátora města Zlína Jiřího Korce převzaly
cenu hned dvě osobnosti – bývalý středoškolský učitel češtiny
a dějepisu a současný kronikář města Zlína Bohumil Galásek
a podnikatel, spoluzakladatel společnosti Tescoma Petr Chmela.

Ocenění Petr Chmela (vlevo) a Bohumil Galásek (vpravo) s primátorem Jiřím Korcem
Slavnostní atmosféru důstojně uvedla fanfára
zkomponovaná jedním z nositelů Ceny města
Zlína Jaroslavem Bílým a zahráli ji trubači Velkého dechového orchestru Zlín pod vedením
Karla Mlčka. Poté zazněla skladba od Ludwiga
van Beethovena, Romance F dur, opus 50 v podání osmnáctiletého houslisty Davida Hernycha,
vítěze 24. ročníku Akademie Václava Hudečka.
Davida Hernycha na klavír doprovodil skvělý virtuos a dirigent, profesor Lukáš Klánský.
Na předání cen přijela i vnučka Bohumila
Galáska, flétnistka Lucie Lerlová, která studuje v rakouském Linci. Se svými kolegyněmi Evou Polednovou a Magdalénou Klímovou
z Tria LUMAE předvedla skladby od Josepha
Bodina de Boismortiera, Matthiase Mauteho
a Vincenza Ruffa.

Cenu města Zlína za rok 2021 předal oběma
oceněným primátor města Zlína Jiří Korec, který
v rámci proslovu uvedl: „Je mi velkou ctí předat
ocenění pánům Galáskovi a Chmelovi v roce,
ve kterém slaví město Zlín 700. výročí od první
písemné zmínky. Oba jsou výbornými reprezentanty Zlína v rozdílných profesích, ve kterých
díky nadšení a profesionalitě dosáhli úspěchů,
a to v podobě kvalitního vzdělávání několika generací studentů anebo vybudování nadnárodní
úspěšné firmy.“
Po předávacím aktu následoval slavnostní přípitek, zápis nových nositelů Ceny města Zlína do
kroniky a osobní gratulace. Akci slovem provázeli herci Městského divadla Zlín manželé Petra
a Radovan Královi. Nositel Ceny města Zlína za
rok 2021 Bohumil Galásek vychoval několik ge-

nerací studentů zlínského gymnázia na Lesní
čtvrti. Cenu města Zlína získal za jeho vynikající pedagogickou činnost a významný přínos
pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Je
pro studenty nezapomenutelným kantorem.
V práci pro další generace nyní neúnavně pokračuje coby kronikář města Zlína a je také aktivním členem Komise pro názvosloví a místní
orientaci Magistrátu města Zlína.
Nositel ceny města Zlína za rok 2021 Petr
Chmela spolu s Jiřím Vaculíkem (†) vybudoval
společnost Tescoma, která v roce 2022 oslaví 30. výročí od svého založení. Tescoma nyní
prodává své výrobky ve více než 130 zemích
světa, má na svém kontě přes 700 patentů
a patří k velkým zaměstnavatelům v regionu.
E-shop Tescomy funguje na bázi sociálního
podnikání, kdy ho spravují handicapovaní lidé.
Společnost také podporuje desítky neziskových projektů.
Oceněním vzdává město hold osobnostem,
jejichž dílo Zlín zviditelnilo a svým významem
často překročilo hranice města i celé naší republiky.
Slavnostní podvečer u příležitosti předání Ceny
města Zlína se tradičně koná v dubnu, ke dni
narození Tomáše Bati, a to již od roku 1994.
V tomto roce se předání uskutečnilo v pondělí
4. 4. 2022. Za uplynulých dvacet sedm let byla
Cena města Zlína udělena 40 ženám a mužům a jedné organizaci, jejichž činnost a profese měla a má výrazný přínos pro obohacení
všestranného života našeho města.
Slavnostnímu předání Ceny města Zlína předchází nominace, které zasílají převážně obyvatelé našeho města. V souladu s platným
statutem obdržel Odbor kanceláře primátora
Magistrátu města Zlína ve stanoveném termínu 11 podání, která obsahovala návrhy 8 fyzických a 3 právnických osob na udělení Ceny
města Zlína za rok 2021.
Z uvedených návrhů zastupitelé města Zlína
vybrali a na svém zasedání dne 3. února 2022
tajným hlasováním schválili udělení Ceny města Zlína za rok 2021 právě Bohumilu Galáskovi
a Petru Chmelovi.
/io/

PRO MHD VE ZLÍNĚ A OTROKOVICÍCH SE VYUŽILO PŘES PŮL MILIARDY EVROPSKÝCH DOTACÍ
Více než půl miliardy korun získala Dopravní
společnost Zlín – Otrokovice od roku 2005
z fondů Evropské unie. S využitím těchto prostředků mohlo být pořízeno 44 nových trolejbusů a šest autobusů, mohl být postaven téměř
kilometr trolejového vedení a modernizováno
nebo nově pořízeno šest měníren.
Pracovníci DSZO v těchto dnech bilancují využití dotačních prostředků EU programového
období 2014–2020. „Podařilo se nám získat
a využít všech prostředků, které byly v tomto
období pro MHD v našem regionu alokovány.
Po každé výzvě jsme zpracovali podle vyhlá-

šených kritérií smysluplný projekt, který byl
způsobilý se o dotace ucházet a kterému byly
později dotace také přiděleny. Úspěch v čerpání dotačních prostředků je výsledkem práce
všech jednatelů naší společnosti,“ uvedl Jaromír Schneider, který má v DSZO administraci
evropských dotačních projektů na starosti.
V tomto programovém období to bylo 181,7 milionu korun. Při jejich využití mohla DSZO realizovat investiční akce v celkové hodnotě 250,4
milionu korun.
Šlo o 11 nových bateriových trolejbusů, modernizaci nebo výstavbu šesti elektrických mě-

níren a výstavbu téměř kilometrového úseku
nového trolejového vedení (v Otrokovicích). Realizace některých projektů ještě probíhá.
„Kdybychom nedokázali získat tyto dotační
prostředky, uvedenou částku by ze svých rozpočtů musela uhradit města Zlín a Otrokovice, nebo by se rozvoj MHD v naší aglomeraci
výrazně zpomalil. Jsme proto připraveni pozorně sledovat všechny výzvy i v následujícím
programovém období EU, předkládat další
projekty a pokusit se opět každou nabídnutou
příležitost využít,“ řekl ředitel DSZO Josef Kocháň.
/red/
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Aktuálně

Město vyplatí dotace na sociální služby
Bezmála 16 milionů korun. Takovou částkou město podpoří
registrované sociální služby ve Zlíně.
„V dotačním řízení bylo přijato celkem 38 žádostí o dotaci na podporu 92 registrovaných
sociálních služeb. Nejpozději počátkem května
budou těmto organizacím poskytujícím registrované sociální služby vyplaceny dotace ze sociálního fondu v celkové výši 15 milionů 969 tisíc
korun,“ sdělil Vojtěch Volf, náměstek primátora
města Zlína pro sociální oblast. Tuto podporu
získají organizace poskytující pobytové sociální
služby, jako jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Dále se týká služeb
terénních, mezi něž patří pečovatelská služba
či osobní asistence, a rovněž organizace provozující ambulantní služby denních stacionářů

a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Ze
Sociálního fondu statutárního města Zlína jsou
podporovány organizace poskytující registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách občanům s trvalým
pobytem na území města. U vybraných druhů
sociálních služeb, které jsou blíže specifikovány
v Pravidlech pro poskytování dotací ze sociálního fondu města, je za občana Zlína považována
taktéž fyzická osoba, která nesplňuje podmínku trvalého pobytu dle předchozí věty, avšak
zdržuje se dlouhodobě na jeho území, a jsou jí
dlouhodobě poskytovány tyto druhy sociálních
služeb: domy na půl cesty, noclehárny, nízko-

prahová denní centra pro osoby bez přístřeší, terénní programy – pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
/io/

Veřejná setkání rady města s občany
Rada města Zlína schválila harmonogram veřejných setkání s občany jednotlivých místních
částí v roce 2022. Byla schválena také nová
podoba setkání, kdy samotnému setkání v sále

předchází procházka s primátorem Jiřím Korcem po lokalitě. Ta bude začínat vždy v 16:00
hodin. Výchozí bod procházky bude vždy aktuálně zveřejněn na plakátech a na webu jednotli-

vých místních částí. Veřejné setkání v sále bude
následovat od 17:00 hod. V případě nepříznivého počasí může být procházka s primátorem
zrušena. 
/red/

Název místní části, lokality

Návrh termínu

Místo konání

Velíková

středa 4. 5. 2022

sál v multifunkční budově, Dolní konec 53, Zlín-Velíková

Burešov, Vršava

středa 11. 5. 2022

hospoda, Vršava I 2538, Zlín

Jaroslavice

středa 18. 5. 2022

sál v multifunkční budově, Anenská 119, Zlín-Jaroslavice

Mladcová

středa 25. 5. 2022

Klub zahrádkářů, Zlín-Mladcová

Klečůvka

středa 1. 6. 2022

sál v multifunkční budově, Klečůvka 16, Zlín-Klečůvka

U Majáku a Filmové ateliéry

středa 8. 6. 2022

sál v multifunkční budově, K Majáku 5005, Zlín

Lhotka – Chlum

středa 15. 6. 2022

sál v multifunkční budově, Lhotka 68, Zlín-Lhotka

Místní akční plánování pokračuje
Místní akční plánování započaté v roce 2016 projektem MAP
pokračuje až do současnosti projektem MAP III. Zabývá se
kvalitním vzdělávacím systémem ve Zlíně a jeho blízkém okolí.
Nositelem projektu je statutární město Zlín.
V období let 2016-2021 přišlo do území
ORP Zlín díky projektům MAP do oblasti

6

vzdělávání téměř 11 milionů korun. V tomto
a příštím roce se počítá s dalšími více než
3 miliony Kč. Projekt se zabývá předškol-

ním, základním, zájmovým i neformálním
vzděláváním, vychází z principů komunitně
vedeného plánování a usiluje o budování
a zlepšování spolupráce v daném území.
Cílem je motivující, bezpečné, podporující
a komunikující prostředí ve školách i mimo
ně, rozvoj osobního potenciálu a gramotností každého dítěte spolu se snížením
šikany a diskriminace ve škole i mimo ni,
sdílení dobré praxe, prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty v oblasti vzdělávání i v sociální oblasti a také udržení
celostátně nadprůměrné úrovně výsledků
vzdělávání.
/sk/

Aktuálně

Odstartoval pátý ročník projektu „Tvoříme Zlín“
Již nyní mohou obyvatelé Zlína navrhovat vlastní menší projekty
k realizaci přeměny veřejného prostoru. Jejich přání se jim
mohou splnit díky projektu participativního rozpočtu s názvem
„Tvoříme Zlín“.
„Je nejvyšší čas přemýšlet o návrzích, které by
lidé chtěli přihlásit do letošního ročníku. Z loňského ročníku jsou všechny projekty v přípravě.
Z ročníku 2020 máme dokončeno pět projektů
a čtyři jsou rozpracované. Bohužel i kvůli období
koronaviru, po kterém navíc nastalo velké zdražení a nedostatek stavebních materiálů, může
dojít u některých realizací ke zdržení. Zvláště

tzv. velké projekty jsou na přípravu časově náročné. Děláme však vše pro jejich zdárné dokončení,“ připomíná radní Jana Bazelová.
Své návrhy mohou lidé podávat od 1. 4. do
31. 5. 2022. Během léta bude pracovní skupina složená ze zaměstnanců statutárního města
Zlína prověřovat, zda jsou návrhy reálně proveditelné. Na podzim se uskuteční představení

soutěžních návrhů a veřejnost bude informována o možnosti hlasování.
Zlíňané budou moci navrhovat dva druhy projektů, a to tzv. malé projekty (do 0,5 milionu korun), na které jsou vyčleněny 2 mil. Kč, a velké
projekty (do 1,5 milionu korun), na které jsou
vyčleněny 3 mil. Kč. Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného
rozpočtu. O vítězných návrzích rozhodnou lidé
v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se však mohou i Zlíňané bez
přístupu na síť. Kdo nemá přístup na internet,
pomohou mu s hlasováním pracovníci městského informačního centra a kanceláří místních
částí. Navrhovat projekty mohou nejen přímo
obyvatelé Zlína, ale i lidé, kteří ve Zlíně „jen“
bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Příkladem
jsou studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15
let. Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří
v den podání návrhu dovršili osmnácti let. Podrobná pravidla a další informace jsou k nalezení na webu města, webu projektu – tedy
na www.tvorimezlin.cz a na stejnojmenném
facebookovém profilu https://www.facebook.
com/tvorimezlin/. S dotazy se lze rovněž obracet přímo na e-mail koordinátorky projektu tvorimezlin@zlin.eu. 
/fab/

Nová městská kamera pohlídá vstup do Zoo
i frekventovanou křižovatku
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), který poskytuje
městské i státní policii okamžité vizuální informace o bezpečnostní
a pořádkové situaci v částech Zlína, se dočkal dalšího rozšíření
a dílčí modernizace.
V současné době provozuje Městská policie
Zlín 36 kamerových bodů, které monitorují
nejen střed krajského města, ale jsou umístěny také na sídlišti Jižní Svahy, v Malenovicích
nebo ve Štípě. A právě v této místní části byla
zprovozněna prozatím poslední kamera, která
„vidí“ na prostranství před vstupem do zlínské
zoologické zahrady, zdejší parkoviště a také
frekventovanou křižovatku.
„Místo pro novou kameru jsme nevybrali náhodou. Návštěvnost naší Zoo vykazuje rok od
roku stoupající trend a láká tisíce návštěvníků z bližšího i vzdálenějšího okolí, z nichž
většina využívá motorová vozidla. Na vysokou
návštěvnost pak reagují strážníci z místního
okrsku, kteří mají služebnu také hned vedle
vstupu. Nová kamera tak umožní nejen jim,
ale i kolegům ze stálého operačního centra
MP Zlín mít okamžitý přehled o dopravní i bezpečnostní situaci,“ vysvětlil primátor Zlína Jiří
Korec.
Málokterá oblast zaznamenává v poslední
době tak obrovský a dynamický rozvoj, jako je
elektronika. To se pochopitelně dotýká také

kamerového systému, který má dnes již jen
pramálo společného s tím, který ve Zlíně zahájil provoz před více než dvaceti lety.
„Každý si může vzpomenout, jaké vlastnosti
měl jeho mobilní telefon na přelomu milénia,
a co umí jeho mobilní telefon dnes. Totéž lze
přenést i do světa bezpečnostních kamer,
elektronických systémů a záznamové techniky. Kamera, která byla instalována například
ještě před osmi lety, je z dnešního pohledu nevyhovující, a to nejen pro své nízké rozlišení,
ale také způsob a spolehlivost jejího ovládání,“ uvedl k nutnosti postupné modernizace
kamerového systému ředitel MP Zlín Milan
Kladníček.
Nedávno tak došlo k obměně dvou kamer na
náměstí Práce a jedné v parku Komenského.
Ty nyní umožňují monitoring i záznam obrazu
ve vysokém rozlišení a přenos signálu je uskutečňován plně digitální cestou.
„Kamery dohlížecího systému nemohou samy
o sobě nahradit provádění klasické pochůzkové činnosti. Bezezbytku ale platí, že jsou
neodmyslitelným nástrojem, který význam-

ně přispívá k vyšší bezpečnosti i efektivnímu
nasazení potřebných složek integrovaného
záchranného systému. Proto je žádoucí pokračovat nejen v rozumném rozšiřování městského kamerového systému, ale především
také v jeho další modernizaci,“ dodal závěrem
primátor Korec.
/red/
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Astra připravila aktivity pro ukrajinské děti
Dětský dům dětí a mládeže (DDM) Astra Zlín se přidal k vlně
pomoci ukrajinským dětem. Připravil pro ně pestrou nabídku
kroužků, které mohou ve Zlíně navštěvovat.
Pro školáky od 6 do 12 let navíc pořádá i výuku českého jazyka. Kurz začínal 13. dubna
2022 v prostorách budovy DDM v Kotěrově
ulici 4395. Pro ukrajinské maminky s dětmi
předškolního věku zde probíhá kroužek keramiky.
„Snažíme se pomáhat stejně jako ostatní. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by ocenil
zájmový kroužek pro své dítko, předejte mu
prosím kontakt ddmastra@ddmastra.cz.

Na všechny se těšíme,“ vzkázala ředitelka
DDM Astra ve Zlíně Ivana Vladíková.
Ostatní nabízené kroužky, které již v Astře
běží a jsou vhodné pro začlenění dětí, jsou
zaměřeny na sport, zábavu i tvůrčí aktivity.
Děti jsou zvány k činnostem, díky kterým se
mohou pod vedením kvalifikovaných pedagogů všestranně rozvíjet. V nabízených kroužcích se přirozeně seznámí se základy českého jazyka, užijí si legraci třeba na skákacích

botách Kangoo Jumps či trampolínách, zahrát si a protáhnout tělo mohou při florbalu
a badmintonu. Pro klidnější povahy jsou v nabídce šachy, deskové hry, modelářství nebo
PlayStation. Relaxaci lze najít v jógovém cvičení, prostor pro kreativitu pak v tvořivých
a keramických kroužcích.
Přihlašování na výuku českého jazyka na
e-mailu: veliskovalenka@email.cz. Více informací a přihlašování do ostatních kroužků na
www.ddmastra.cz nebo na e-mailu: i.vladikova@ddmastra.cz.
Dům dětí a mládeže Astra Zlín je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Zlínem.
/io/

Bezplatné zpřístupnění telefonních linek úřadu
pro ukrajinské občany
Magistrát města Zlína oznamuje, že v návaznosti na stávající
komplikovanou situaci týkající se příchodu ukrajinských občanů
do České republiky zahájil sociální podnik Transkript online, s. r. o.,
projekt s názvem „Volání pro Ukrajince“ www.volaniproukrajince.cz.
Tento projekt reaguje na kritický nedostatek tlumočníků
ukrajinského jazyka v řadě úřadů a institucí.

sluchovým postižením (Linka 1221, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad práce atd.). Ve verzi
„Volání pro Ukrajince“ je rozdílem pouze to, že
přepisovatel je nahrazen překladatelem, který
ovládá ukrajinský i český jazyk, a to umožňuje
komunikovat ukrajinským občanům telefonicky bez znalosti českého jazyka. Službu lze využít oboustranně, tedy i za účelem telefonního
spojení s ukrajinsky hovořícími občany.
Jedná se tedy o telefonní konferenci tří stran:
1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského
jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).
/red/

„Безкоштовні дзвінки з перекладом з
української на чеську мову“ (Bezplatné telefonování s překladem mezi českým a ukrajinským jazykem), www.volaniproukrajince.cz
Služba umožní ukrajinským občanům zdar-

ma telefonicky komunikovat s českými úřady,
komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce.
Obdobnou službu „Hovor s přepisem“ provozuje sociální podnik již několik let pro osoby se

MATERIÁLNÍ SBÍRKA PRO
VÁLEČNÉ UPRCHLÍKY

VZNIKLA ADAPTAČNÍ
SKUPINA PRO DĚTI
Z UKRAJINY

NĚKTERÉ KURZY ČEŠTINY
PRO CIZINCE HLÁSÍ VOLNÁ
MÍSTA

Rodiny z Ukrajiny mají možnost využít pro své
malé děti adaptační skupinu. Zřídil ji Orel jednota Zlín za podpory statutárního města Zlína
a je primárně určena pro děti od 2 do 6 let.
O předškoláky budou pečovat vychovatelky
z Ukrajiny i České republiky.
Místem setkávání dětí je dům v ulici Hradská
č.p. 506 ve Zlíně (u křižovatky pod městskými
lázněmi). Přihlášky a další informace na tel.
733 604 812 (WhatsApp) nebo e-mailem:
orel.zlin@seznam.cz.
/io/

Váleční uprchlíci z Ukrajiny, kteří se ubytovali v našem městě, jsou zváni na kurzy
českého jazyka.
Některé pořádající organizace mají ještě
v kurzech volná místa a na výběr z několika variant. Kurzy jsou rozdělené dle věku,
intenzity výuky i znalostní úrovně studentů, v některých se mohou učit češtině i rodiče s dětmi společně.
Kurzy aktuálně pořádá Centrum na podporu integrace cizinců, Centrum pro rodinu
Zlín, Unie Kompas, Salesiánský klub mládeže Zlín, JŠ Lingua, Gymnázium a JŠ Zlín,
Římskokatolická farnost a nově i Dům dětí
a mládeže Astra Zlín.

Sběrné a výdejní místo, které zásobují obyvatelé Zlína a firmy materiální pomocí pro ukrajinské občany, hlásí aktuálně nedostatek trvanlivých potravin a dalšího sortimentu.
Koordinátoři sbírky prosí občany při zásobování skladu o konkrétní pomoc.
Akutně chybí:
 luštěniny, mouka, trvanlivé konzervy (zeleninové, masové, rybí, hotová jídla aj.), instantní polévky, paštiky, trvanlivé mléko, kaše,
přesnídávky, piškoty, cereálie, sušenky, čaj,
instantní káva, med a cukr.
Z ostatního sortimentu chybí prací prášky, jar,
hřebeny, ručníky, kuchyňské hrnce, vařečky,
smetáky, lopatky, odpadkové koše, utěrky,
houbičky na nádobí, kyblíky a zdravotnický materiál. Sklad pomoci se nachází v centru Zlína
pod Penny marketem. Materiální sbírku pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže
Zlín a statutární město Zlín. Otevřeno v pondělí
a středu 10–17 h a v pátek 10–16 h.
/io/
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Aktuální nabídka kurzů na:
 www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj,
 www.ddmastra.cz,
 www.sdbzlin.cz,
 www.cpr-zlin.cz,
 www.unko.cz.
/io/

Informace

Město Zlín má nové propagační předměty. Zakoupit je
lze v informačním středisku
Nejen pro návštěvníky Zlína, ale také pro místní připravilo
město Zlín nové propagační předměty. Jelikož si letos
připomínáme 700. výročí od první písemné zmínky, je řada
z nich speciálně vyrobena s logem tohoto významného jubilea.
Limitovanou nabídku zakoupíte v Městském
informačním a turistickém středisku v přízemí
budovy radnice. A z čeho můžete vybírat? Od
praktických věcí, jako jsou plátěné tašky přes
rameno, plecháčky, luxusní pomády na rty, magnetky s fotkami města po klobouky, zrnkovou
kávu, mandle v čokoládě či Navrátilovu slivovici,
která se vyrábí přímo ve Zlíně v rodinné pálenici aj. Pro sběratele budou také v nabídce nové

keramické známky v minimalistickém designu.
Potěšit své blízké můžete také dárkovým poukazem na komentovanou procházku městem
s názvem ZÓNA ZLÍN nebo originálními taškami
vyrobenými přímo z bannerů ZÓNA ZLÍN. V sortimentu informačního střediska najdete i zajímavé publikace o Tomáši Baťovi, např. Inspirace
Baťa, Myšlenky T. Bati či Baťa na všech kontinentech. Zastavte se, určitě si vyberete. /red/

V centru města vznikne designový infopoint
V průběhu května bude
u příležitosti oslav 700.
výročí Zlína na náměstí Míru
instalován designový infopoint,
který bude sloužit Zlíňanům
i návštěvníkům města.
Modul bude zpracován minimalisticky a v návaznosti na vizuální styl oslav, kde bude dominovat
symbol nekonečna. V interiéru budou použity
dřevěné materiály pro zútulnění. „Tento designový městský mobiliář, který je z dílny společnosti
KOMA modular, bude sloužit jako předsunuté
kontaktní místo Městského informačního centra sídlícího v budově radnice. Turisté i Zlíňané
zde naleznou informace o městě i probíhajících
oslavách. Budou zde k dispozici i stylové propagační předměty,“ sdělil tiskový mluvčí Magistrátu města Zlína Tomáš Melzer.
/red/

Záhony budou zářit ve zlínských barvách
K letošním oslavám 700. výročí města Zlína se originálním
způsobem připojil i Odbor městské zeleně. Připravil směs
vybraných druhů letniček, které jsou kombinovány tak, aby
vykvetly převážně v modrožlutých barvách – tedy v barvách
Zlína.
„Ve zlínské směsi letniček je zastoupeno třináct druhů květin, které postupně nakvétají od léta do podzimu. Modrožlutými květy
okrášlí letos zlínské záhony a zahrádky například chrpa, sluncovka, ostálka, astra, černucha, třapatka, aksamitník, hadinec a další,“

uvedla arboristka Odboru městské zeleně
Magistrátu města Zlína Marie Surovcová.
Výsev zlínské směsi letniček zajistil odbor
zeleně na většině městských letničkových záhonů od Malenovic přes centrum města, Jižní
Svahy až po místní část Štípa.
/io/
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Doprava

Na Příluku čekají motoristy a cyklisty dopravní omezení
Město Zlín pokračuje v realizaci svých strategických staveb, jako
je probíhající realizace dopravního napojení průmyslové zóny
a městské části Příluky.

Z důvodu stavby nového hlavního mostu přes
řeku Dřevnici, která již byla zahájena spolu se
stavbou opěrné zdi podél komunikace I/49,
zde čekají do konce října tohoto roku motoristy a cyklisty jistá omezení. Na podzim 2022 by
měl být hotov jak most, tak i napojení do průmyslové zóny Příluky. Z důvodu bezpečnosti bude
nutné v průběhu výstavby průjezd a průchod
pod plánovaným mostem na nezbytně nutnou

„Stavba nového silničního napojení na Přílukách je jednou z největších nových dopravních
staveb na území města Zlína. Vše zatím probíhá
dle plánu a je předpoklad, že bychom na podzim 2022 po tomto novém napojení již mohli
projíždět. Následně bude odstraněn stávající
most u vlakové stanice Zlín–Příluky a místo něj
vznikne nová lávka pro pěší a cyklisty,“ sdělil
radní pro dopravu Michal Čížek.
Silniční napojení průmyslové zóny Příluky, jehož
součástí je nový most přes řeku Dřevnici, rekonstrukce stávajících komunikací, zbudování
odstavného parkoviště, nová okružní křižovatka
propojující průmyslovou zónu a místní část Příluky, modernizace stávající světelné křižovatky či
nová lávka pro pěší a cyklisty místo stávajícího
silničního mostu, je největší dopravní stavbou
poslední dekády, na kterou město získalo dotace ve výši cca 143 mil. Kč.
/cek/

dobu uzavřít. Uzavírka bude vždy v řádu několika dní. Náhradní trasa bude vedena po ul. Cecilka a U Tescomy, z které se bude na cyklostezku
kolem řeky Dřevnice opět napojovat uprostřed
průmyslové zóny u pekárny (zastávka MHD Průmyslová zóna). Pro bezpečnost všech zúčastněných je nutné sledovat a dodržovat dopravní
značení, které bude cyklisty i chodce informovat
o náhradní trase.

Realizace okružní křižovatky Zlín–Kocanda a točny MHD
Se začátkem stavební sezony
došlo i k zahájení stavebních
prací okružní křižovatky
Kocanda. Jde o sdruženou
investiční akci statutárního
města Zlína s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje.

Stavební práce obsahují rekonstrukci silnice
III/49018, přilehlé veřejné prostranství včetně
úpravy zeleně, zřízení objektu pro zázemí řidičů MHD a montáž nového trolejového vedení.
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Dále dojde k rekonstrukci stávajících zastávek
Jižní Svahy–Kocanda v obou směrech, rekonstrukci a novostavbě veřejných chodníků a cyklostezky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů.

Celková předpokládaná cena díla se vyšplhá
na 37 milionů korun. Předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny na podzim roku
2022.
/cek/

Doprava

Vybudování chodníku z ul. Vinohrádek ke hřbitovu
na Mladcové
Město Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem připravilo dlouho
očekávanou investiční akci v místní části Mladcová. Touto akcí
dojde ke zřízení propojovacího chodníku pro pěší na Mladcové,
umístěného místo odvodňovacího příkopu, který má spojit její
horní konec se hřbitovem.

Součástí akce totiž nebude pouze vybudování chodníku o celkové délce 810 m, který
bude propojovat stávající chodník u točny
autobusů na Mladcové s parkovištěm před
hřbitovem. Součástí bude i rozšíření silnice

V současnosti je celá akce v přípravě, což
znamená, že město Zlín disponuje stavebním povolením a bude vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele stavby.
„Jsem velmi rád za konstruktivní jednání s novým vedením kraje a že
se i zde podařilo dohodnout spolufinancování této stavby. Vím, že
obyvatelé na tuto stavbu dlouho
čekali. Velké poděkování zaslouží
všechny zúčastněné osoby, které se na přípravě podílely, hlavně
z Odboru dopravy, ale i ostatních složek Magistrátu města Zlína. Stejně tak nám
pomáhali členové KMČ Mladcová nebo občané, kterých se stavba přímo dotýká. Jen
díky této kolektivní snaze se podařilo dotáhnout stavbu tak, že můžeme vypsat soutěž
za zhotovitele,“ říká radní pro dopravu Michal Čížek.
Rozpočet za vybudování chodníku je stanoven na cca 27 mil. Kč, z čehož cca 4 mil. se
bude podílet KMČ Mladcová, 9 mil. statutární město Zlín a 14 mil. Zlínský kraj.  /cek/

III/49016 ve stejné délce a dále nová dešťová kanalizace pro odvodnění chodníku
a komunikace. V rámci nového chodníku
budou také upraveny sjezdy k soukromým
nemovitostem.
inzerce
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Informace

U kotlíkových dotací dochází ke změně dvou parametrů
Výzva nových kotlíkových dotací
pro nízkopříjmové domácnosti
doznala v souvislosti s aktuální
situací změn dvou podmínek.
Rozhodlo tak Ministerstvo
životního prostředí.
Maximální výše dotace pro tepelná čerpadla
byla navýšena o 50 000 Kč, nově tedy ve výši
180 000 Kč. Úprava druhé podmínky se týká
omezení podpory plynových kondenzačních
kotlů: Ministerstvo bude garantovat úhradu
způsobilých výdajů pouze v případě, že již byla
jejich výměna realizována, případně byla na
jejich pořízení vystavena závazná objednávka
v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Žadatelé budou rovněž jako přílohu zasílat Doklad
o uvedení kotle do provozu, případně Zprávu
o montáži (pokud již byl vyměněn, nebo bude
vyměněn do 30. dubna). V opačném případě
musí dodat závaznou objednávku, která byla
učiněna do 30. dubna. Těmto bude žádost
schválena a dostanou dotaci až 95 % uznatelných nákladů, maximálně ve výši 100 000 Kč.

Řekněte si o kotlíkovou dotaci
a získejte zpět až 95 % výdajů!

V případě výměny plynového kondenzačního hlášena začátkem měsíce května. V červnu by
kotle po 30. 4. 2022 a nedoložení závazné ob- pak měl být zahájen příjem žádostí s předpojednávky s datem do konce dubna nebude již kládaným ukončením 31. srpna 2022. Termíny
žadatelům dotace poskytnuta. Kraj očekává, se však mohou měnit v závislosti na schvalovaprocesu
ministerstva.
že výzva
na Kotlíkové
dotace 2022+
budevýměny
vy- címzdrojů
Zlínský
kraj realizuje
program
tepla
v nízkopříjmových /red/
domácnostech.
Dotace je až 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace dle typu vyměňovaného kotle.

MÍSTNÍ POPLATKY
Splatnost místního poplatku ze psů je
30. 4. 2022, za komunální odpad je
15. 5. 2022. Hromadný e-mail s podklady
k platbě místního poplatku ze psů i za komunální odpad byl již rozeslán. Ostatní poplatníky upozorňujeme, aby nezapomněli
poplatek uhradit v termínu splatnosti, a to
obvyklým způsobem.
Informace a případné změny vyřešíte osobně ve středisku místních poplatků v úřední
dny Po a St 8-17 hod., Zarámí 4421, Zlín,
dveře číslo 232, případně elektronicky
na komunal@zlin.eu nebo telefonicky
577 630 364, 577 630 375.
/red/

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O NEINVESTIČNÍ PODPORU
Z FONDU MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY MĚSTA
ZLÍNA
Podpora je určena sportovním akcím,
které mají soutěžní charakter a proběhnou
na území statutárního města Zlína ve
3. čtvrtletí 2022. Příjem žádostí od 16.
do 31. 5. Na podporu sportovních akcí je
vyhrazeno cca 238 000 Kč. Bližší informace
poskytuje 0ddělení prevence kriminality
a sportovišť MMZ, detašované pracoviště
Zarámí 4421, p. Petra Bellayová, 5. patro,
kancelář č. 514, tel.: 577 630 361. /red/
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DOTACE
NA PODPORU
VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK
kotel na biomasu AUTOMATICKÝ i RUČNÍ max. 130 000 Kč,
TÝDNE
VE
S ČPZP
tepelnéZDRAVÍ
čerpadlo max.
180ZLÍNĚ
000 Kč,
Za co mohu starý kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy vyměnit?

plynový kondenzační kotel max. 100 000 Kč (v případě, že byla výměna realizována v období od

Město finančně
podpoří
preventivní
zdravot-závaznáNechat
si zkontrolovat
mateřská
znaménka
1.1.2021 do
30.4.2022
nebo byla vystavena
objednávka
v termínu do 30.
dubna 2022)
ní akce a akce podporující zdravý životní styl,
budou moci lidé ze Zlína a okolí ve středu 18. 5.
které proběhnou v rámci “Týdne zdraví“ ve
na náměstí Míru. Prohlídky budou pro všechny
Více na www.kr-zlinsky.cz/kotliky
Zlíně. Akce se koná od 10. do 16. 10. 2022.
zájemce zdarma a uskuteční se v rámci akce
lince 577
Lhůta pro podání žádostí je odnebo
1. 6. na
2022,
Spolu043
proti411.
melanomu, kterou v našem městě
8 h do 10. 6. 2022, 14 h. Bližší informace
pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
poskytuje oddělení dotací a prevence krimi(ČPZP). Odborné vyšetření bude probíhat ve
nality Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421,
speciálním stanu od 10 do 17 hodin. Přijít motel. 577 630 330. Týden zdraví je jednou z kahou všichni zájemci bez ohledu na to, u které
Město
Zlín
- tel.: zdravotní
577 630pojišťovny
130 jsou registrováni. Zhoubný
ždoročních aktivit projektu „Zlín
– Zdravé
město“. Cílem je podpora zdraví, udržitelného rozmelanom začíná relativně brzy metastázovat
voje a zlepšování podmínek pro kvalitní život
do dalších částí a orgánů těla. Zlín je jedním
obyvatel statutárního města Zlína. 
/io/
z 15 měst, která ČPZP navštíví.
/red/

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O NEINVESTIČNÍ DOTACE Z FONDU
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MĚSTA ZLÍNA
Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy
města Zlína vyhlašuje výběrové řízení na přidělení dotací na účel:
LETNÍ TÁBOROVÉ POBYTY DĚTÍ
 minimálně 7denní pobytové tábory s minimálním počtem 15 účastníků (dotace ve
výši 50 Kč na dítě do 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně a 1 den);
 minimálně 5denní příměstské tábory s minimálním počtem 10 dětí (dotace ve výši
20 Kč na dítě do 18 let s trvalým bydlištěm
ve Zlíně a 1 den).

Dotace budou poskytnuty dětským a mládežnickým organizacím včetně státních škol
a školských zařízení, které organizují dětské
tábory. Lhůta pro rozhodnutí o žádostech přijatých v tomto výběrovém řízení je:
– dotace do 50 000 Kč včetně – RMZ 18. 7.
2022; dotace nad 50 000 Kč – ZMZ dne
8. 9. 2022.
Bližší informace poskytuje Oddělení prevence kriminality a sportovišť MMZ, detašované pracoviště Zarámí 4421, p. Petra
Bellayová, 5. patro, kancelář č. 514, tel.:
577 630 361/302.
/red/

nabízíme:

Pronájem bytu 1+kk,
Zlín, ulice Vejvanovská
nově zrekonstruováno
k dispozici společná terasa,
prádelna, posezení v zahradě

REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.
Výkup nemovitostí až 120 %
znaleckého posudku.

Pronájem 7 bytů,
dispozice 2+kk, 1+kk,
Zlín, ulice Štefánikova

Prodej bytů po kompletních
rekonstrukcích.

připravujeme – k pronájmu
duben/květen 2022
nadstandardně vybavené
a zařízené, včetně klimatizace
více info v RK

G2 REALITY S.R.O
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Prodej bytu 3+kk, Zlín,
ulice Benešovo nábřeží
připravujeme – k prodeji
duben 2022
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci

Prodej bytu 4+kk, Zlín, ulice Přílucká
v cihlovém bytovém domě
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
nadstandardní vybavení
2 prostorné balkóny
právě v prodeji

776 797 007

www.g2reality.cz

G2 reality

@g2reality

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

STAV E BN Í F I R M A

Máte zájem o rekonstrukci?
Ozvěte se nám:

776 797 007

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní
radost z vašeho domova.
Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

www.g2rekonstrukce.cz

G2 rekonstrukce

@g2_rekonstrukce

Nový T-Roc

Nový T-Roc působí sebevědomým dojmem, jehož základem je design exteriéru s výrazněji
definovanými tvary, kvalita a styl interiéru na nové úrovni a nejmodernější technologie.
Nový T-Roc. Nová podoba suverenity.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Roc: 4,7−8,8 l/100 km, 123−199 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

EURO CAR Zlín s.r.o.

Vizovická 4097, 760 01 Zlín, tel.: 577 057 111

ZLÍN
604 460 786

zahradnicentrumzlin.cz
Areál Rybníky, Nábřeží 297

MALENOVICE
725 208 082

arbia.cz
Tyršova 361, za OC CENTRO Zlín

OTEVŘENO

Rozhovor

Kateřina Šedá: Projekt Z nohy na nohu přinese Zlíňanům
boty, jaké svět neviděl
Celosvětově žádaná sociální umělkyně připravuje událost
na míru Zlínu. Kateřina Šedá je autorkou mnoha sociálně
koncipovaných projektů, které realizovala v České republice
i zahraničí. Její práce obdržela řadu ocenění, například
Architekt roku 2017, Magnesia Litera za publicistiku, TAKU
Production Prize (Finsko), Contemporary Art Society Award
(Velká Británie), Cena Jindřicha Chalupeckého, Fluxus
Award (Německo) a další. Vydala přes třicet knih a publikací
mapujících jednotlivé projekty.

Při výročí města si často klademe otázku, kam
současná společnost směřuje, kam míří její
kroky a jakým způsobem je ovlivnit. Cesta do
budoucna už ale není lemovaná jen opravenými silnicemi a novou výstavbou, objevily se na
ní i obavy ze ztráty věcí, které nám dřív připadaly
samozřejmé. Postupně se ukazuje, že nestačí
opravit náměstí, aby se na něm lidé více potkávali, nestačí ani opravit chodníky, abychom našli správný směr. Nikdo z nás nepotřebuje ani
deset párů bot – stačí jedny, které nás svedou
dohromady. A právě ty jsme s týmem vytvořili!
Jak projekt reflektuje město Zlín?
Město tvoří hlavně lidé, kteří tam žijí. Přesně na
ně cílím a snad se mi podaří je nadchnout. Kromě účastníků samotných jsem se snažila oslovit
i nejrůznější partnery, kteří by se do projektu
zapojili a poskytli místním nestandardní zážitek,
který mohou prostřednictvím kamery v botách
sdílet s celým městem. Takže se v botách snadno dostanete na nejvyšší budovu ve Zlíně, můžete se svézt na popelářském autě či zažít přímý
vstup v Hitrádiu Zlín. Cítím také velkou podporu
Živého Zlína, firmy LIVE4K, Fakulty technologické a Fakulty multimediálních komunikací UTB,
kteří se mnou na projektu spolupracují. Tímto
bych jim chtěla moc poděkovat.

Kateřina Šedá
V čem je Váš projekt Z nohy na nohu výjimečný?
Celý projekt Z nohy na nohu je unikátní v několika rovinách. Snažila jsem se vytvořit originální věc, která je bytostně spjatá s městem
a současně obyvatele vzájemně propojí. Vytvořila jsem s týmem spolupracovníků boty,
jaké svět neviděl, ale ony uvidí jeho – a to
doslova. Jeden jediný originální pár bot, který
bude v červnu bez zastavení chodit 700 hodin po Zlíně, se stane základem nejdelší road
movie, kterou jste kdy viděli! Ve dne v noci navštíví na nohách participujících obyvatel místa
a ulice, o nichž jste možná vůbec neměli tušení, a současně navštíví akce vztahující se k výročí města. Každý krok bude snímat kamera
umístěná přímo v botě a cestu jednotlivých
obyvatel tak uvidí živě celé město!
Co je cílem tohoto projektu?
Těch linek je několik. Zásadní je pro mě zapojit do oslav lidi, které by jinak takové oslavy
vůbec nezajímaly, a spojit ty, kteří by se jinak
nikdy nepotkali. Stejně důležité je propojit nejen jednotlivce, ale i spolky nebo organizace.
Nabízím lidem jedinečnou příležitost podniknout v životě kroky, které budou prostřednictvím našich bot skutečně vidět. Kam všude

nakonec povedou, koho se dotknou a čemu
pomůžou, rozhodnou pouze oni sami.
Jak budou podle Vás vypadat konkrétní výstupy, čím mohou městu a jeho obyvatelům
prospět?
Jedním z výstupů je samotná akce – okamžik,
kdy se lidé potkají a tyto unikátní boty si předají
přímo z nohy na nohu. Je to pro mě silný symbolický okamžik, který budou reflektovat i další
výstupy – filmový záznam, texty, fotografie či
kresby.
Přála bych si, aby se místní obyvatelé na konci
projektu dozvěděli něco o sobě i o místě samotném. Větší identifikace člověka s místem, kde
žije, je podle mě jedním z největších témat dneška. A kultura obecně mu může hodně pomoci.
Kde jste našla inspiraci?
Boty ke Zlínu patří. Nejde jen o historii úspěšné společnosti Baťa a z ní vycházející koncepci
města. Zlín se také stal domovem cestovatelské
dvojice Zikmund a Hanzelka a byl i místem, kde
začal běhat čtyřnásobný olympijský vítěz Emil
Zátopek. Při vší úctě k jiným oborům, právě oni
jsou dodnes symbolem Zlína a ať se nám to líbí,
nebo ne, zůstává velkým tématem současnosti,
jak s touto špičkou udržet krok.

Mají Vaše projekty něco, co je spojuje? Společnou linku?
Nejvíc mě zajímá normální život, lidské chování
a bariéry, které lidem nedovolují spolu normálně komunikovat a na věcech se dohodnout.
Tento způsob práce jsem používala v podstatě
od dětství, kdy jsem dělala svoje první akce, ale
nedokázala jsem to přesně pojmenovat. Postupně jsem si začala všímat, že jednotlivé projekty
spojuje právě bariéra, kterou se snažím proměnit ve spojující prvek. Někdy má překážka podobu plotu, jindy třeba neustále se opakující věty.
Utkvěla Vám nějaká reakce člověka zapojeného do Vašeho projektu?
Těch je určitě celá řada! Dokonce bych řekla, že
každý můj projekt má reakce, které mě překvapí
a roky si je pamatuji. Třeba na největším československém rande mě zaujalo, jaké množství
požadavků mají lidé na svoje partnery, co vše
si dají do podmínek k seznámení… a jak rychle
jsou ochotni na to zapomenout.
Projekty realizujete po celém světě, s různými komunitami – ovlivňují Vás věci, které se
v průběhu realizace odehrávají?
Určitě mě zásadně ovlivňují místa, kde jsem
něco realizovala, a samozřejmě i způsob, jakým jsem to dělala. Ať už to bylo s nejbohatšími lidmi v Silicon Valley, kde jsem byla překvapená tím, že mají stejné potřeby jako všichni
ostatní, nebo třeba ve Slavutyči na Ukrajině,
kde mě zase zaujala skutečná potřeba lidí
něco změnit.
Anežka Gavendová
15

Zlín 700

ZLÍN ŽIJE bude největší megaakcí výročí. Velkolepý
festival nabídne Tata Bojs, provazochodce, vizuální show
a přes 500 účinkujících
V červnu proběhne třídenní festival Zlín žije. Největší akce,
kterou Zlín ve svém výročním roce zažije. Přinese čtyři
multižánrové scény ve veřejném prostoru, pouliční umění
a zážitkový program.
Na pódiích se vystřídá většina zlínských
hudebních uskupení nejrůznějších žánrů
a zúčastní se více než padesát spolků, iniciativ, organizací a umělců. Největší scéna
vyroste na náměstí Práce, kde se odehrají věci mezi nebem a zemí – a to doslova.
Program nabídne provazochodce, pyro
efekty i atraktivní vystoupení wall dancerů.
Zlínská filharmonie uvede open air ve světové premiéře dílo zlínského rodáka Tomáše Illeho.
Hlavní stage uvítá velké zlínské orchestry,
ale také rodáka Felixe Slováčka, Melody
makers či kapelu Tata Bojs s vizuálními
projekcemi bubeníka a výtvarníka MIlana
Caise. Na pódiu se vystřídají známé tváře
zlínské hudební scény, nečekaný zážitek
s uměleckou intervencí umělce Radima
Hankeho připravil fenomenální hudebník
Vojtěch Szabó.
Mezi 24. a 26. červnem si přijdou na své
příznivci všech hudebních žánrů. Park Komenského ožije díky padesáti kreativním
stanovištím, která hudebně doprovodí DJs
a vytvoří tak odpočinkovou chill out zónu.
V areálu hospůdky Pod Lipamy se vystřídají především místní bigbeatové formace
a zámek i okolní park pak pohltí úchvatný
světelný happening a půlnoční cirkus, který
zakončí karnevalový průvod.
Cihlové psaníčko i náušnice s nekonečnem. Vznikly unikátní sedmistovkové produkty
Město nekonečných možností. Právě tak
zní motto oslav 700 let a reflektuje jej i kolekce produktů vytvořených speciálně pro
výročí. Město při této příležitosti navázalo
spolupráci s řadou místních designérů. Například v kreativním
ateliéru pro.story vznikla limitovaná kolekce šperků. „Zlín
není prvoplánový. Pro umělecké duše je zdrojem nekonečné
energie, kreativity a inspirace. Jen ji musíte objevit,” popisuje tvůrčí proces úspěšná
šperkařka Veronika Zelezníková, půlka
dua pro.story.
Právě zde se zrodila výroční kolekce šperků akcentující ležatou osmičku – symbol
nekonečna, hlavního prvku výročního vizuálu. „Při nošení těchto šperků získáte pocit
nekonečných možností a příležitostí, které
vás budou motivovat kráčet vpřed,” dopl16

ňuje Zelezníková, designérka náušnic, náramku a náhrdelníku. Každý kus je ručně
opracovaný, každý kus je originál. V nabídce jsou verze ve stříbrné barvě i pozlacené.
Fenomén zlínské architektury i spojení starého s novým cituje ve své kolekci Kateřina Vavroušková. Z její dílny vzešlo usňové
psaníčko Cihla. „Tento výrobek má rozměry a barvu pálené cihly, čímž vzdává hold
místní architektuře. Doplnila jsem jej poutkem z tkaného popruhu s logem oslav,” líčí
význam Vavroušková.
Pro výročí vytvořila také další produkt. „Textilní taška Shopa myšlenkově
reaguje na dnešní Zlín. Město,
kde se staré spojuje s novým,
kde nové respektuje to staré.
Upcyklovaný banner v kombinaci s novým textilem je určený
všem, kteří si přes rameno chtějí připomínat výročí Zlín 700 let,” objasňuje výtvarnice a dodává, že také název je ryze zlínský.
„Vychází z lidového názvu „šopa“, dřevěného zahradního domku, který si po 2. světové válce stavěli sami obyvatelé baťovských
půldomků.”
Tuto výjimečnou sérii doplní i výroční edice
zlínských tenisek od Evy Klabalové, zakladatelky Kave Footwear. Veškeré produkty

budou dostupné od května v designovém
centru na náměstí Míru, na e-shopech zapojených organizací, na zámku Zlín i během výročních kulturních akcí ve městě.
Objevte zážitkovou mapu v projektu Zlín
všemi smysly
Jak velký potenciál má město Zlín v oblasti služeb, ukázali provozovatelé místních
podniků a lokálních značek. Díky jejich
kreativitě vznikl naprosto jedinečný projekt Zlín všemi smysly. Spojuje kreativní
společnosti, firmy a občany, kteří speciálně při příležitosti výročí vytvořili originální
sedmistovkové produkty a služby. Jejich
přehled najdete na jednom místě ve formě
speciální zážitkové mapy! V aktuální online verzi je dostupná na webu zlin700.eu
v rubrice Zlín všemi smysly. V květnu bude
mapa na veřejných místech dostupná také
v tištěné podobě.
Do netradičního projektu se zapojily přes
tři desítky podniků. Poznáte je podle speciální identifikační nálepky “Slavíme 700”.
Nenechte si ujít sedmistovkovou kávu od
Jamai Cafe, šťavnatý burgr, speciální pivo
Zlínský švec, zlínskou paštiku, víno od
Pešatů, výroční tenisky od Kave Footwear,
hrnečky Miluju Zlín, designové šperky z dílny pro.story či zlínskou zmrzlinu!
/red/

Informace

VÝROČNÍ SPECIÁL
Pivovar Zlínský švec uvařil Výroční speciál
u příležitosti oslav 700 let města Zlína od
první písemné zmínky. Výroční jedenáctka je
k zakoupení v pivotéce v prostorách pivovaru pod malenovickým hradem, kde ji můžete
ochutnat i točenou. K dostání bude i v hospůdce Zelenáčova šopa i na vybraných akcích v rámci oslav.
/red/

Naše srdce
bije pro Zlín
Kulturní a kreativní centrum

ŽIVÝ ZLÍN JAKO NOVÁ ORGANIZACE MĚSTA

KONCERT VĚNOVANÝ
700. VÝROČÍ MĚSTA
Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů se koná 22. 5. od 15 hodin. Na programu
jsou sborové skladby (P. Janczak, O. Gjeilo,
F. Mendelssohn-Bartholdy, L. Janáček, P. Křížkovský) a úpravy lidových písní (mj. Čižmičky
moje J. Šoupala pro T. Baťu). Pořádá Církev
československá husitská a Českobratrská církev evangelická v evangelickém kostele. /io/

Za poslední roky se akce Živého Zlína zásadně
rozrostly ve veřejném prostoru města. Úspěšný
projekt se před necelými dvěma lety profesionalizoval a stal se organizační složkou města.
Další rozvoj přišel se začátkem letošního roku,
kdy se organizace přetransformovala na příspěvkovou organizaci města a plně se tím profesionalizovala. Nese název Živý Zlín – kulturní
a kreativní centrum.
„Aktuálně je organizace aktivní ve veřejném
prostoru, ročně pořádá až 70 akcí, zároveň
podporuje zlínské komunity. Její akce navštěvují tisíce obyvatel, především rodin. Přerod
v příspěvkovou organizaci Živému Zlínu umožní
se dále rozvíjet,” uvedl primátor města Zlína Jiří
Korec.
Kulturní organizace města sídlí na zámku, kde
se stará o část prostor, snaží se upozornit na
historickou hodnotu této kulturní památky, vytvořit z ní místo pro setkávání i umělecké zázemí. Kromě tradičních a oblíbených akcí, jako

jsou letní Hudební neděle, odpoledne pro děti či
lampionový průvod, organizace slibuje zajímavé
novinky. „S novou etapou se lehce změnilo logo
Živého Zlína. Na to navážeme novým vizuálním
stylem a také webem. Ten nabídne přehlídku
akcí ve Zlíně, ale také možnost pravidelně dostávat informace o zlínské kultuře, a během
května otevřeme sekci podcasty,” uvedla ředitelka organizace Jana Kubáčová. Živý Zlín nabízí
poradenství i pořadatelům kulturních akcí a teď
službu rozšiřuje o možnost vložit akci na nový
web.
„Právě pro nás odstartovala sezona akcí ve
veřejném prostoru města. Celý náš skvělý tým
pracuje na tom, aby Zlín prožil skutečně mimořádný výroční rok. Osobně se těším na letní
kouzelné koncerty výjimečných hudebníků na
nádvoří zámku, chystáme večer s tangem i ve
swingovém rytmu, velký návrat v čase do třicátých let, folklorní perličky či pouť dějinami města,” nastínila plány Kubáčová.
/red/
inzerce
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Tenkrát ve Zlíně:
Indická vzpoura kameramana Hackenschmieda
Koncem roku 1936 se Jan Antonín Baťa chystal na další velkou
cestu. Rozhodl se letadlem obletět svět a navštívit jednotlivé
obchodní partnery. Jeho dalším přáním bylo zachytit tato místa
a zážitky na film. Tímto úkolem pověřil mladého avantgardního
kameramana Alexandera Hackenschmieda, který patřil mezi
osobnosti stojící u zrodu Filmových ateliérů Baťa.

Alexander Hackenschmied (vpravo)
a zlínské filmové ateliéry
Foto: MZA-SOkA Zlín
Hackenschmied měl natáčet Baťova setkání
s osobnostmi politického života i schůzky s obchodními partnery. Měl také zachytit nejvýznamnější okamžiky cesty, a hlavně zajistit materiál,
který by se dal promítat pro zaměstnance firmy
ve Zlíně. Kromě obchodního významu si Baťa
uvědomoval i propagační potenciál cesty. Velkolepý návrat byl naplánován na 1. května 1937,
kdy ve Zlíně vrcholily oslavy svátku práce. To vše
měl kameraman Hackenschmied zachytit na filmový pás. Skončilo to ale úplně jinak, než si Baťa
představoval…
V den startu 6. ledna 1937 bylo na palubě moderního amerického letadla Lockheed Electra
osm mužů. Posádku tvořili první pilot Jan Šerhant, později během druhé světové války jeden
z nejúspěšnějších československých letců v britské RAF, druhý pilot Václav Brtník, palubní mechanik Josef Engliš, radiotelegrafista Josef Bačovský. Pasažéry byli Jan Antonín Baťa, tajemník
František Pokorný, lékař Walter Recht a kameraman Alexander Hackenschmied.
Směr cesty byl určen do severní Afriky, Asie, Ameriky, a nakonec přes Londýn zpět do Zlína. Cílem
tedy bylo navštívit všechny obydlené kontinenty
kromě Austrálie. V plánu bylo zastavit na každém
ústředním bodě cesty a odtud podnikat pracovní
exkurze do okolí, někdy až v okruhu 100 kilometrů. Ústředních bodů bylo 63 – deset v Evropě,
pět v Africe, třicet v Asii a osmnáct v Americe.
Místní noviny Zlín pravidelně přinášely čtenářům
podrobnosti o probíhající cestě.
První zastávkou byly Benátky. Po návštěvě několika dalších italských měst odlétli 16. ledna
z Neapole do severní Afriky a odtud do Bagdádu.
V Karáčí se výprava rozdělila. Lékař Walter Recht
18

a Alexander Hackenschmied si spolu zajeli z letiště do města a vrátili se o pět minut později, než
byl smluvený sraz na odlet. Po návratu jim bylo
sděleno, že Baťovo letadlo již odletělo. Šéf byl nemilosrdný. Nechali jim pouze malé kufříky u celníka a vzkaz, že mají letět do Džódhpuru na vlastní
pěst jiným letadlem.
V zápiscích, které vycházely v časopise Zlín, bylo
zmíněno, že posádka litovala především doktora
Rechta, protože měl ve zvyku se často převlékat
a v zavazadlech, které jim v Karáčí nechali, neměli ani oblečení ani toaletní potřeby. Z Hackenschmiedových dopisů se ale můžeme naopak
dozvědět, že oba byli „rádi na čas svými pány“.
Když dorazili do Džódhpuru, dozvěděli se, že
Baťa opět odletěl pouhé dvě hodiny před nimi.
Jako další místo setkání byla stanovena Kalkata.
Tam dvojice mužů cestovala autem a vlakem. Po
cestě mohli pořídit pár fotek, filmovat ale moc
nešlo, protože filmy zůstaly v kufrech v letadle.
Hackenschmied byl Indií uchvácený, neustále
hledal nová místa k fotografování, zachycoval lidi
ve vesnicích a jejich život, ale také třeba chrám
Tádž Mahal, různé hrobky a mešity.
A ještě jedna technická zajímavost… V té době
mohlo fotografování a natáčení vyvolat nežádoucí rozruch, mnozí lidé na exotickém venkově viděli
takové aparáty úplně poprvé a mohli se jimi cítit
ohroženi. Proto byl Hackenschmied na cestu vybaven speciální ruční kamerou Bell Howell, která
měla hledáček otočený o 90 stupňů, což odvádělo pozornost diváků jiným směrem, než mířil
objektiv.
Do Kalkaty přijeli s pětidenním zpožděním. Na
letišti se však všichni konečně shledali, ale ne na
dlouho. Alexander Hackenschmied se od výpravy
oddělil. Zůstal v Indii s celým svým zavazadlem
a s mnoha filmy, aby mohl natáčet a fotit. Chtěl
cestovat sám, protože při programu výpravy a re-

Letadlo Lockheed Electra, s nímž se Baťa
vydal na cestu kolem světa
Foto: MZA-SOkA Zlín

Moderní stroj byl vybavený tak,
aby se v něm dalo i během letu pracovat.
To Jan A. Baťa velmi oceňoval
Foto: MZA-SOkA Zlín

žimu dne by nic kloudného nenatočil. Tempo
práce pro něj bylo neúnosné a neustálé přesouvání mu neumožnilo soustředit se na dané místo
a získat potřebné poznatky a záběry.
Podle deníku Josefa Engliše měl Hackenschmied
„vyšší filmařské ambice, než jen stroze dokumentovat průběh cesty“. Jan A. Baťa nakonec svolil
a nechal Hackenschmieda, aby si vytvořil vlastní
itinerář cesty po Indii a Cejlonu a pak se vrátil do
Evropy zpátky lodí.
„Po dohodě s šéfem nepojedu už s letadlem
dál, zůstanu nějaký čas v Indii. Důvod je ten, že
cesta je pro mé filmování příliš rychlá, chytám
jen zlomky a nemám čas při půldenním, nejvýš
dvoudenním zdržení v místech najít a natočit
něco pořádného. Už mně to začínalo kalit náladu a tížit svědomí, že nepřivezu nic pořádného,
souvislého. K tomu rozhodnutí přispělo také to,
že jsme stále trpěli přetížením a nedostatkem
místa v letadle. Budu si moci navštívit nejhezčí
místa v Indii, zdržet se podle své potřeby a nestarat se o nic než o své filmování a fotografování.
Cestování s šéfem je velmi únavné pro všechny
ostatní. Kromě šéfa nikdo z cesty nemá žádný
požitek. Ostatní ztratí většinu času čekáním, konferováním, psaním účtů, dlouhými obědy a večeřemi atd. Jsem tedy rád, že mi nadešla možnost
cestovat si zase po svém, a ještě k tomu v Indii,
v nejzajímavější zemi, do jaké jsme přišli,“ vysvětloval Hackenschmied v dopise matce.
Od té chvíle tedy natáčel, co ho zaujalo, svým
tempem a vytvořil tak pozoruhodnou autorskou
reportáž o životě tamních lidí. Po návratu do Zlína
měl v plánu materiál zpracovat. Místo toho ale
přišel rok 1938 a Hackenschmied zachycoval
s americkým režisérem Herbertem Klinem dramatické události v československém pohraničí,
vznikl tak oceňovaný dokument Krize. V únoru
roku 1939, krátce před německou okupací, odjel
Hackenschmied do Paříže, a nakonec do Spojených států amerických, kde zůstal natrvalo a stal
se úspěšným fotografem.
Materiál natočený v Indii a na Cejlonu zůstal nesestříhaný ve Zlíně a byl pouze pečlivě uložen.
V roce 1939 se ho chopil režisér Elmar Klos a vytvořil z něj tři působivé dokumentární filmy: Řeka
života a smrti, Chudí lidé a Vzpomínka na ráj.

Pavel Stojar,

s využitím podkladů Anny Václavíkové
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Informace

1. máje ve Zlíně/Gottwaldově
Oslavy Svátku práce, v mnoha zemích asociované s Prvním
májem, mají ve Zlíně dlouholetou tradici; věrohodně doložená
je manifestace již v roce 1904. Popularita, kterou si prvomájové
oslavy rychle získaly, souvisela s proměnou tradiční komunity
v moderní industriální společnost.

Prvomájové oslavy měly sloužit jako místo identifikace dělníků s hlavními zásadami prosazovanými elitami města a průmyslových závodů.
Zároveň se ale mohly stát prostorem k vyjádření
nejrůznějších požadavků zaměstnanců průmyslu i dalších obyvatel měst.
Přes ideologické rozpory politických režimů 20.
století spojoval zlínskou industriální společnost
fordistický typ výroby. Jejím charakteristickým
rysem se stal velký počet snadno organizovatelných dělníků pracujících za mzdu. Heslo „Práci
čest“ se proto stalo respektovaným motivem
pro prvomájové manifestace, ať již šlo o slav-

nosti místní sociálně demokratické strany za
Rakouska-Uherska, baťovské První máje meziválečného Československa, nebo poválečné
komunistické oslavy.
Průběh manifestací 1. májů a místa, kde se
konala jejich ústřední část, současně odrážely
mocenské uspořádání ve městě. Ve Zlíně se
předbaťovské oslavy odehrávaly na hlavním
Náměstí (dnešní náměstí Míru). Jednalo se o jedinečnou příležitost, kdy mohli dělníci, žijící obvykle na perifériích, před domy místních měšťanů demonstrovat své nároky a získat současně
respekt u dalších sociálních tříd.

V polovině 20. let 20. století se na scéně co do
početnosti, propracovanosti a organizovanosti
objevil nový fenomén – baťovské prvomájové
oslavy. Velkolepé manifestace demonstrovaly
dokonalou disciplínu a vytvářely obraz sehraného firemního organismu. Ideové centrum města
přenášely z prostor zlínského náměstí s radnicí
na nově budované dvojnáměstí (náměstí Práce
a náměstí Průkopníků) s baťovskou ředitelnou
v přímém sousedství. Na počátku 50. let došlo
s myšlenkami na radikální přestavbu společnosti ke změně kompozice oslav. Městské prostory
určené k manifestaci Prvních májů byly vybírány jen z hlediska jejich okamžité kapacity, pro
umocnění dojmu z masovosti se využíval hlavní
místní bulvár. Vyvrcholením celé manifestace
byl pak nezastavěný prostor nad městem, který
nebyl svázán limity dřívější výstavby a vymezoval
se vůči silné baťovské tradici.
Po vyčerpání revoluční dynamiky s koncem stalinismu se dějištěm manifestací stávalo historické centrum města – náměstí Míru, kde z balkonu radnice býval pronášen proslov, a dále
Stalinova, pozdější Revoluční třída (dnešní třída
Tomáše Bati), či případně další rozlehlé ulice, po
nichž defilovali účastníci (buďto před projevem,
ale obvykle až po něm).
A jak to vypadá s dnešními oslavami? Na propadu zájmu o veřejné manifestace Svátku práce
v 90. letech 20. století se podepsalo symbolické
zatížení prvomájových oslav negativy předchozí
socialistické diktatury. Pokusy o oživení však
naráží i na nastalé společenské a ekonomické
změny, podobný svátek nemůže mobilizovat
společnost k většímu veřejnému projevu. Současná podoba prvomájových oslav se za součinnosti a účasti zlínských studentů mění do podoby majálesů a studentských happeningů.

Martin Marek, Státní okresní archiv Zlín

Dobrovolníci se opět pustili do úklidu cyklostezky
V sobotu 2. dubna 2022 se uskutečnil hlavní jarní termín
největší celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“,
zaměřené na úklidy černých skládek a drobného nepořádku.
Dobrovolníci uklízeli i ve Zlíně, a to ve více lokalitách.
„Organizátoři výzvy Do práce na kole za Zlín
a Otrokovice se domluvili na úklidu u stezky pro
chodce a cyklisty Zlín – Otrokovice. Chladného
počasí se nezaleklo 11 brigádníků ze Zlína, kteří nasbírali v úseku od Malenovic po Otrokovice
třináct pytlů různého odpadu,“ prozradila koordinátorka kampaně Do práce na kole Jana Vybíralová. Šlo především o PET lahve, obaly od
potravin, plechovky, textilie, plasty, sklo. Dobrovolníci našli i vysavač, boty nebo sportovní 2kg
závaží.
„Po úklidu se brigádníci ze Zlína a Otrokovic
společně sešli u altánku vedle splavu před Trávníky v Otrokovicích, kde pro ně bylo připravené

občerstvení. Teplý čaj, káva a k opečení špekáčky. Města Zlín a Otrokovice připravila pro dobro-

volníky i malé odměny,“ doplnil Lukáš Fabián,
cyklokoordinátor města Zlína.
Jarní úklid u cyklostezky je jednou z doprovodných akcí motivační výzvy Do práce na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem 2022 (DPNK
2022). Zájemci z firem, institucí i jednotlivci se
mohou ještě do 30. dubna zaregistrovat. V květnu již účastníci soutěží a zapisují ujeté nebo
našlapané kilometry a navštěvují různé akce
na triko zdarma. Vyhlašování výsledků akce
a předávání výher bude letos 9. června na náměstí Míru ve Zlíně. Další informace se dozvíte
na www.dopracenakole.cz pod městem Zlín
nebo Otrokovice.
Kromě samotného uklízení je neméně důležitá
i prevence. Proto také vznikla nová odpadová
aplikace www.KAMsNIM.cz, od které si její autoři slibují snížení množství černých skládek i odpadků povalujících se v přírodě.
/fab/
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62. Zlín Film Festival vyzývá k setkávání a společným
zážitkům
Letošní ročník Zlín Film Festivalu se v plné parádě vrací do
svého tradičního jarního termínu, konat se bude od 26. května
do 1. června 2022.
která jsme strávili většinou online, vyzývá
všechny bez rozdílu věku, aby vypnuli své počítače, omezili e-komunikaci a vyrazili do festivalového Zlína do kina, na koncert nebo jen
tak za zábavou.

Návštěvníci se mohou těšit na nepřeberné
množství zajímavých filmů z celého světa, s nimiž se jinde než na zlínském festivalu nesetkají. Do města opět zavítají také filmové hvězdy
z České republiky i ze zahraničí. Ve svém doprovodném programu se festival připojí k oslavám 700 let od první písemné zmínky o Zlíně.

Vyrazte se spolu bavit
Filmový i doprovodný program tradičně nabídne
celou řadu možností, jak společně strávit volný
čas. V tradičních festivalových lokacích, zejména na náměstí Míru, v parku Komenského, na
Gahurově prospektu, v prostorách UTB a na dalších místech ve Zlíně. Tam všude se návštěvníci
mohou setkat s filmem, divadlem, výstavami,
koncerty, workshopy a tvořivými dílnami.
Na zámku a v přilehlém sadu Svobody bude letos připravena zcela nová zóna pro „náctileté“,
kde se mohou těšit na filmy určené právě pro
ně, setkání s youtubery, virtuální realitu, večerní program a spoustu dalších aktivit.

Jaký bude festival?
Šedesátý druhý ročník nejstaršího a největšího
festivalu filmů pro děti a mládež letos opustí
tradiční formát s hlavním tématem. Tentokrát
bude tématem festival sám. Neopomene ani
významné zlínské jubileum. „700 let od první
písemné zmínky o Zlíně je pro nás neopomenutelné téma, a protože je náš festival nedílnou
součástí kulturního života města, rádi bychom
v doprovodném programu na toto výročí navázali a v jeho průběhu připomenuli i významnou
roli filmu ve Zlíně,“ uvedl prezident Zlín Film
Festivalu Čestmír Vančura.
Festival se chce letos hlavně zaměřit na vzájemnou osobní komunikaci. Po dvou letech,

Nedělní běh i tradiční aukce
Velmi nabitá bude neděle 29. května, která
bude nejen zasvěcena sportu. 7. ročník Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2022 odstartuje nově již v 10 hodin dopoledne od kongresového centra. Ve stejný den se uskuteční
i dražba 25. ročníku Salonu filmových klapek.
Unikátní projekt, do kterého výtvarníci vkládají
svá díla, pomáhá z výtěžku aukce financovat
práce studentů filmových škol a začínajících
filmařů. „Důkazem, že se peníze vynakládají
smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů
nejen v České republice, ale i v zahraničí. Příkladem jsou mimo jiné početné nominace na
České lvy, Ceny české filmové kritiky či účast na
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festivalech v Cannes či v Locarnu,“ upozornila
umělecká ředitelka ZFF Markéta Pášmová. Do
letošního ročníku svými umělecky ztvárněnými
klapkami přispělo přes 120 výtvarníků zvučných
jmen. K vidění budou ve Zlíně už od 11. května
v prostorách OZC Zlaté jablko.
Kde se potkat s hvězdami?
Organizátoři festivalu opět chystají i řadu příležitostí, kde se každý den můžete potkat s filmovými celebritami a festivalovými hosty. Jedním z takových míst je například autogramiáda
v přízemí OZC Zlaté jablko, v oblíbené talk-show
Festival Café na náměstí Míru nebo při procházkách po červeném koberci u Kongresového centra. Už nyní je v plánu i tradiční Chodník slávy
před Velkým kinem, kde v úterý 31. května v 16
hodin odhalí svoje nové hvězdy herečka Barbora Seidlová a herec a zlínský rodák Jan Šťastný.
Bude se i slavit
Nejen oslavy 700 let od první písemné zmínky
se budou prolínat doprovodným programem festivalu. Na pátek 27. května od 20 hodin připravil
Zlín Film Festival společně s generálním partnerem Kovárnou VIVA koncert kapely Čechomor
k oslavám 30. výročí založení zlínské průmyslové kovárny. Navazovat na něj bude i narozeninová párty s kapelou Golden Delicious.
Aktuální informace k festivalu najdete na
www.zlinfest.cz, sociálních sítích a během
festivalu také v mobilní aplikaci Zlinfest.
Chcete se podílet na realizaci festivalu? Staňte se dobrovolníkem!
Zlín Film Festival i jeho festivalový půlmaraton
patří k největším a nejvýznamnějším akcím ve
Zlínském kraji a bez zapojení dobrovolníků by
nebylo možné jej vůbec zrealizovat. „Po dvou
letech se letos konečně festival přesunul do původního květnového termínu a věříme, že i pro
zájemce z řad dobrovolníků bude tento termín
příznivější. Přesto je pro nás zajištění 150 dobrovolníků složité,“ vysvětlila výkonná ředitelka Zlín
Film Festivalu Jarmila Záhorová a doplnila, že
další stovku dobrovolníků vyžaduje organizace
festivalového půlmaratonu, kde je kvůli řízení
dopravy třeba, aby co největší počet z nich byl
starší 18 let.
Do dobrovolnického týmu festivalu se ale může
zapojit prakticky kdokoli starší patnácti let. Práce je rozmanitá a pro každou věkovou kategorii se najde během festivalu uplatnění. Ti, kteří
se stanou dobrovolníky, budou mít možnost
nahlédnout do zázemí festivalu a podílet se na
jeho realizaci. Navíc získají vstupenky na filmová
představení a do letního kina, festivalové tričko,
příspěvek na občerstvení a řadu dalších odměn
od partnerů festivalu. A stejně jako v minulých
letech se také mohou těšit na snídaně, při
kterých se setkávají s některou z festivalových
hvězd. Více na https://www.zlinfest.cz/dobrovolnik.
/mar/

Informace

Zlínský kreativní klastr připravuje projekt mapující sto let
designu v regionu
Unikátní projekt ke sto letům zlínského designu se uskuteční
od 6. do 15. května 2022 na několika místech ve městě
v symbióze s festivalem Zlín Design Week. Přinese kromě
ohlédnutí do historie zlínského designu i ukázky z různých
oborů soudobého průmyslového designu, tvorbu designérů
v kraji a další konferenční program.
100 let zlínského designu chce poukázat na
důležitou součást historie města Zlína, které
letos slaví 700 let od první písemné zmínky.
Právě hlavní myšlenka oslav – zdůraznění
velkého potenciálu všech lidí, jež historicky
tvořili a stále rozvíjí město do jeho současné
podoby – přivedla organizátory k záměru vyzdvihnout kreativitu jako jeden ze základních
aspektů Zlína a jeho okolí. „Naším cílem je
ukázat pomyslné rodinné stříbro zdejšího regionu, schopnost velké invence tvůrců, která
připravila podhoubí pro dnešní vzdělávání
mladých návrhářů, ale i činnost profesionálních designérů a studií s vyústěním v konku-

renceschopnou produkci firem, které s nimi
spolupracují,“ vysvětlil prezident Zlínského
kreativního klastru Čestmír Vančura a dodal:
„Design a průmyslový zvlášť je jednou ze základních činností, které významně ovlivňují
kvalitu našeho života, a tento projekt se snaží
připomenout nejen jeho kořeny, historickou
genezi oboru a důležité osobnosti s ním spojené, ale zároveň reflektovat i současný stav.“
S projektem se bude možné setkat na několika místech. V prostorách Krajské galerie
v budově 14|15 Baťova institutu, kde bude
umístěna část expozice shrnující historicky
období sta let vývoje průmyslového designu

na Zlínsku a také prezentace studentského
designu a současnou tvorbu absolventů UTB
a VŠUP. Druhá část expozice bude instalována
v nových výstavních prostorách v 61. budově
v baťovském areálu. Zde bude k vidění současná tvorba významných představitelů designu ze Zlína a okolí. Ve velkorysém otevřeném
prostoru s klenutým stropem a odhalenou
ocelovou konstrukcí dojde k unikátnímu propojení vybraných produktů, které reprezentují
úspěšné firmy a designéry ze Zlínského kraje.
„Naším záměrem není kompozice veletržního
formátu, ale snaha prezentovat průmyslové
výrobky z mnoha kategorií pospolu jako součást užitného umění,“ doplnil podrobnosti
designer David Polášek. Návštěvníci budou
mít také možnost zúčastnit se zde diskusí se
zástupci firem nebo zavítat na exkurzi do jejich provozů. Součástí projektu bude 9. května
v Kongresovém centru přednášková a zážitková konference, na níž vystoupí významní hosté
k environmentální tematice.
/mar/

TO BYL START. VZPOMÍNKA NA ZALOŽENÍ ORCHESTRU
Je jeden ze sobotních večerů šedesátých let
v Gottwaldově. Do tmy září neony hotelu Společenský dům. Na střeše svítí červený nápis
Moskva a na čelní straně zase siluety tanečního páru a houslisty.
V letních měsících, když nebylo chladno nebo
silný vítr, hrály kapely na terase hotelu. Ta
byla velmi oblíbená. Bylo tam prakticky vše,
co mladý člověk potřeboval. Muzikanti seděli
uprostřed na podiu pod střechou a před nimi
bylo otevřené prostranství – taneční parket,
který terasu dělil na dvě poloviny. Ty byly také

zakryty, ale navíc měly na bocích celoskleněné stěny. Mezi stěnami a zábradlím pak byla
asi 3 m široká mezera obíhající celou terasu,
po které se vždy na čerstvém nočním vzduchu
krásně korzovalo.
Hudba z terasy se nesla celým okolím, a tak
ji mohli poslouchat i náhodní kolemjdoucí
či lidé sedící na lavičkách. A že poslouchat
skupinu Mefisto s Karlem Svobodou nebo
orchestr Gustava Broma, Karla Vlacha – to
vám musím říct, že byl zážitek. Později byla
terasa zrušena a v té době vznikl orchestr

START, který vystupoval nejen na různých
akcích hotelu Moskva, ale také pobýval na
měsíčních angažmá v Luhačovicích, Sliači,
na přehradě Bystřička, a dokonce i v cizině.
V orchestru Start se vystřídala řada skvělých
muzikantů. Patřili mezi ně např. pan Fišer,
Albert Foldyna, Miroslav Rožňák, Leo Hanuš,
Felix Slováček a další. V roce 2021 odešel
do hudebního nebe jeden ze zakladatelů orchestru Start Miroslav Bednařík, a to právě
v roce šedesátiletého výročí od založení skupiny.
Dana Ševčíková
inzerce
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Kultura

Představení

Výstava

Festival

LÉČIVÉ DIVADLO „TERAPIE
RODINOU“

DOMINIK FEY – STAVITELEM
NA PŘELOMU DOBY

FILHARMONIE POŘÁDÁ

Bláznivá rodinná ezokomedie plná písní, manter, tance, flamenca, humoru,
ale i cenných rad do života v podání
Gabriely Filippi, Mária Kubece, Sofie
K. Filippi a Ettora Gallotti.
Koná se 6. května 2022 na Malé scéně, Štefánikova 2987/291 Zlín
od 18:30 do 21:30 hod. Hraje Léčivé
divadlo Gabriely Filippi. /io/

Nová výstava v Krajské galerii ve Zlíně
seznamuje s životem a dílem architekta Dominika Feye, který svými stavbami výrazně
zasáhl do podoby pomalu se proměňujícího
Zlína na konci 19. stol. – například realizací
budovy Záložny a měšťanské školy (dnes
Zlínský klub 204). Vernisáž proběhne 10. 5.
v 17 h. Výstava potrvá do konce července.
Více na galeriezlin.cz. /io/

V květnu Filharmonie Bohuslava Martinů pořádá již 26. ročník festivalu mladých umělců Talentinum 2022.
Na slavnostním koncertě 5. 5.
vystoupí špičkový virtuos, houslista
Josef Špaček. Další festivalové koncerty 12. a 19. 5. nabídnou přehlídku
vynikajících mladých sólistů, kde zazní
housle, klavír, violoncello harfa a klarinet. /io/

Památník

Galerie

Akce

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI
OSLAVÍ TŘETÍ VÝROČÍ
SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ
KONCERTEM IVY BITTOVÉ

ALTERNATIVA

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY

Baťův památník letos v květnu oslaví
třetí výročí znovuotevření po rekonstrukci do původní čisté podoby
z r. 1933. Těšit se můžete na koncert
IVY BITTOVÉ s kapelou ČIKORI, kteří
v prostředí Památníku T. Bati vystoupí
v úterý 24. 5. od 19 h. Vstupenky jsou
v prodeji v Infopointu Památníku (nám.
T. G. Masaryka 2734, Zlín) nebo na
pamatnikbata.eu. Návštěvníky také
srdečně zveme 1. května od 10 do 17
hod. na prohlídky se vstupem zdarma
v souvislosti s oslavami 1. máje a na
speciální prohlídkový den v rámci Galerijní a muzejní noci 20. 5. se vstupem
zdarma od 10 do 2 hod. Od května do
září jsou prohlídky Památníku každý
den kromě pondělí od 10 do 17 hod.
Foto: archiv Ivy Bittové. /PTB/
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2. 5. v 18 h
KONCERT: MATT WOOSEY KYTAROVÝ
VIZIONÁŘ A THE BLADDERSTONES
5. 5.–31. 5. vernisáž 9. 5. v 17 h
VÝSTAVA: PRÁCI ČEST – 1. MÁJE VE
ZLÍNĚ/GOTTWALDOVĚ
10. 5. v 16 h – přednáška pro veřejnost –
vstup volný
BAŤOVSKÝ SVĚT – OBRÁZKY
SPOLEČNOSTI V MEZIVÁLEČNÉ ZLÍNSKÉ
FILMOVÉ PRODUKCI
19. 5. v 19 h
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA – STUDIO 365
20. 5. v 19 h komentovaná prohlídka;
otevřeno do 22 hodin.
GALERIJNÍ A MUZEJNÍ NOC
26. 5. v 18 h
KONCERT: MARTA TÖPFEROVÁ – LATIN
TRIO – LATINSKOAMERICKÉ
& AUTORSKÉ PÍSNĚ
28. 5. v 17 h
BAŤOVI FILMAŘI 1927–1945
Knihu představí Z. Pokluda a J. Madzia.

30. 4. 15–21 h Slet čarodějnic a stavění
májky na nám. Míru. Od 16 h koncert
k 700. výročí města Zlína. 17:30 h tradiční
stavění májky, 18 h – Slet čarodějnic
s programem pro děti a živou hudbou.
1. 5. 9–20 h bohatý kulturní program na
nám. Míru ve Zlíně, u zlínského zámku
a Baťovy vily. Od 13 hodin PRVOMÁJOVÝ
PRŮVOD MĚSTEM – od mrakodrapu. /io/

Muzea a galerie
GALERIJNÍ A MUZEJNÍ NOC
VE ZLÍNĚ
V pátek 20. května v 19 hodin odstartuje
letošní ročník Galerijní a muzejní noci ve
Zlíně. Návštěvníkům se v tuto noc zdarma
otevřou výstavy a expozice muzea a galerie
v krajském kulturně vzdělávacím centru
14|15 BAŤŮV INSTITUT a řada dalších
kulturních organizací ve Zlíně. Více na
www.14-15.cz. /io/

Kultura

Divadlo

Malenovický hrad

Autorská výstava

DERNIÉRA TESTOSTERONU

(H)RADOVÁNKY

Městské divadlo Zlín zahraje naposledy
31. 5. ostrou chlapskou komedii
Testosteron. Hra polského autora Andrzeje
Saramonowicze v režii uměleckého šéfa
MDZ Patrika Lančariče otevírala v září
2018 novou zlínskou divadelní sezonu.
Hra je příležitostí pro sedm herců – sedm
typově i věkově rozdílných mužů. Pro
diváky je doporučena minimální věková
hranice 15 let. /io/

Slavnostní zahájení návštěvní sezony
hradu Malenovice se uskuteční 7. 5.
v čase od 10 do 16 hodin.
Připraveny jsou ukázky sokolnictví,
koutek středověkých her, střelba z luku
a kuše, komentované prohlídky hradu,
vernisáž nové výstavy na hájence atd.
Program bude čerpat inspiraci jak ze
středověku, tak z přírody.
www.muzeum-zlin.cz /io/

VÝSTAVA V ART GALERII
POD RADNICÍ
V rámci oslav 700 let města Zlína
se uskuteční autorská výstava děl
malířů Borise Jirků a Adély Marie Jirků.
Vernisáž výstavy se koná 14. května
2022 v 17 hodin. Úvodní slovo má
herec Rostislav Marek, o hudební
doprovod se postarají Josef Vojtášek
a František Siegel. Více na:
www.galeriepodradnici.cz. /io/

Nadační fond Credo

Akce

Besedy

MILOVANÉ MĚSTO

PORSCHE VE ZLÍNĚ
POTŘINÁCTÉ

KAMARÁD–NENUDA

Na odpoledne pro rodiny s názvem Milované město zve nadační fond Credo.
Uskuteční se 15. 5. na náměstí Míru od
15 h. Na podiu vystoupí kapela Way to
go, Gedeon, Timothy, ale program na
podiu bude obsahovat i promluvy na
téma 5 jazyků lásky. Děti si užijí nafukovací hrady, elektrická vozítka, balonkového klauna aj. /io/

Již potřinácté se ve Zlíně uskuteční setkání majitelů klasických sportovních vozů
Porsche, a to 7. 5. od 9.30 hod. I letos
diváci uvidí krásná sportovní auta včetně
některých rarit, které jejich majitelé na
náš sraz vozí, ať se jedná o Porsche 356
nebo repliku Porsche 550 Spyder. /red/

Pořádá besedy: 17. 5. v 16.30 h na téma
Jak ulehčit dětem nástup do školky
a 26. 5. v 16.30 h na téma Puberťák
a rodinné vztahy. Dále zve na Letní
příměstské tábory pro starší děti –
Dobrodružný tábor, Mladí vědátoři
a sportovní tábor; pro mladší děti –
Indiánské léto, Svět zvířátek aj. Kontakt:
kamarad@nenuda.eu, tel. 777 779 027. /io/

Galerie

Poutní slavnost

Divadlo

VÝSTAVA CAR KEYS

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ
ZLÍNSKOU POUŤ

DIVADELNÍ SPOLEK
P.O.KRO.K KROMĚŘÍŽ

Po dvou letech se bude v kostele sv. Filipa
a Jakuba a jeho okolí konat poutní slavnost
ke cti jeho patronů. Připadá na 1. 5. a je
určena jak farníkům, tak nejširší veřejnosti.
Cílem je přiblížit občanům města i jeho
návštěvníkům kostel jako kulturní památku,
jako místo setkávání a prostor pro činnost
farnosti a organizací v ní působících. /red/

Divadelní spolek P.O.KRO.K Kroměříž
uvede autorskou detektivní komedii
na motivy případů slavného detektiva
Sherlocka Holmese s názvem „Případ
čestné nevěstky“.
Hraje se v sobotu 7. května 2022 v 19
hodin v TJ Sokol Malenovice, ulice Tyršova 230. /io/

V GAG Galerii Garáž Zlín je do konce
května k vidění výstava Ondřeje Kotrče
Car Keys. Autor nahlíží na tento prostor
z hlediska vlastní introspekce, jakožto
na místo dětských klukovských her
a fantazií. Název Car Keys je referencí
k hledání určitého vnitřního klíče. Klíče
k tomu, co do Kotrčovy garáže vlastně
patří a co ne. /io/
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Sport

Fotbaloví ševci zakončí sezonu ve výročních dresech
Unikátní výroční dresy na sebe obléknou prvoligoví fotbalisté
zlínského klubu FC FASTAV Zlín. Po vzoru hokejistů se tak
připojí k výročí 700 let od první písemné zmínky města Zlína,
a to v rámci posledního domácího utkání letošní sezony
2021/22.
700. jubileum města Zlína si budou moct užít
i fotbaloví fanoušci. Právě tomuto významnému
jubileu bude věnovaný výroční dres, ve kterém
nastoupí zlínští fotbalisté na poslední domácí
utkání v nadstavbové části FORTUNA:LIGY, kam
se v tuto chvíli soutěž přehoupla.
„Tuto akci podpořili také naši hlavní partneři,
kteří umožní odehrát celý zápas v těchto výročních dresech zcela bez reklam, za což jim patří
speciální poděkování. Spojení fotbalu s městem

Zlínem vnímáme do budoucna jako klíčové,“
sdělil viceprezident klubu FC FASTAV Zlín Zdeněk Grygera.
Výroční dres, na jehož podobě se výraznou měrou podílel organizační tým oslav 700. výročí
města, je jedinečný tím, že na jeho přední části
je vyobrazena mapa Zlína v nejmenších detailech. Na hrudi pak dominuje logo 700.
„Jsem rád, že se po hokeji zapojili do oslav 700.
výročí Zlína i fotbalisté. Pro fanoušky to bude

zajímavé zpestření a pevně věřím, že výroční
utkání oslavíme výhrou. Dresy si budou moci
fanoušci a sběratelé po utkání vydražit v aukci,
přičemž výtěžek poputuje na dobročinné účely,“
uvedl primátor Zlína Jiří Korec.
Sedmisté výročí od své první písemné zmínky
si město Zlín bude připomínat prostřednictvím
různorodých akcí po celý rok 2022. Fotbalové
utkání v těchto speciálních dresech bude jednou z mnoha sportovních akcí. V tento den se
můžete těšit i na doprovodný program pro děti
a spoustu zábavy.
O termínu výročního utkání bylo rozhodnuto po
skončení uzávěrky tohoto čísla Magazínu Zlín,
aktuální informace se tedy dozvíte na www.
fcfastavzlin.cz. O celé akci budeme informovat
také na našem portálu zlin.eu a nezapomeňte
sledovat také naše sociální sítě.
/mol/

7. ročník festivalového půlmaratonu odstartuje v neděli
29. května nově už v 10 hodin dopoledne
Festivalový půlmaraton MONET + Zlín je již tradičně součástí
Zlín Film Festivalu a společně s ním se vrací do obvyklého
jarního termínu. Pro letošní ročník připravily společnosti
FILMFEST, s. r. o., a Běhy Zlín, z. s., opět řadu novinek.

Největší změnou pro běžce bude plánovaný
start závodu, který se z odpoledních hodin přesunul na 10 hodin dopoledne. Po loňské dobré
zkušenosti zůstane místo startu u Kongresového centra Zlín. Pro zatraktivnění trasy pro
běžce i diváky došlo navíc po šesti letech také
ke změně směru běhu na připravených tratích.
Od Kongresového centra se tedy běžci vydají
do továrního areálu, přes Rybníky, Čepkov, na
Podvesnou, přes Benešovo nábřeží na Dlouhou
a na náměstí Míru. Zde pro čtvrtmaratonce závod končí, běžci půlmaratonu pokračují do kola
druhého z náměstí opět do továrního areálu
a dále po stejné trase jako v prvním kole. Kapacita závodu je i letos 1 500 běžců.
Součástí akce je již tradičně i Festivalový VIVA
rodinný běh na 1 400 metrů, který odstartuje
v 15:00 hodin. Kapacita závodu je 800 běžců
a mohou se jej zúčastnit dospělí s dětmi, junioři
nebo ti, kdo preferují kratší tratě. Proti předchozím ročníkům bude trasa závodu s ohledem na
stavební práce v sadu Svobody mírně upravena.
Z důvodu bezpečnosti samotných běžců i diváků bude v návaznosti na trasu v některých částech centra města omezena nebo zcela uzavřena doprava a také linky MHD budou odkláněny.
Podrobné informace o závodech, uzavírkách
i možnosti registrace na www.zlinskypulmaraton.cz.
/mar/

ZLÍNSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SE OD 20. DUBNA OTVÍRÁ I VEŘEJNOSTI
Zlínské dětské dopravní hřiště se po zimní
přestávce opět otvírá veřejnosti. Učit se
zorientovat v dopravním provozu zde mohou
školní i předškolní děti od 20. dubna do
26

31. října. Otevřeno je kromě škol i pro
veřejnost, a to v pondělí, středu a pátek od 14
do 18 hodin. V sobotu od 9 do 12 a v neděli
od 13 do 18. Hřiště se nachází v Malenovicích.

V současnosti dopravní hřiště využívají
k dopravní výchově základní a mateřské školy
nejen ze Zlína, ale navštěvují ho děti prakticky
ze všech částí okresu Zlín.
/fab/

Rozhovor

Legenda zlínského ragby Jiří „Dědek“ Kotlový byl uveden
do síně slávy
Ragby patří ve Zlíně k malým sportům, bohatá tradice mu
však nechybí, stejně jako osobnost, která se nesmazatelně
zapsala do historie klubu. Pamětník, který se podílel na
vybudování klubu, někdejší hráč, trenér a funkcionář Jiří
Kotlový oslavil 95. narozeniny a byl uveden do Síně slávy České
ragbyové unie.
Jaké byly začátky zlínského ragby?
Přišel jsem do Zlína jako mladý muž do Baťovy
školy práce, jako strojař. Za nějaký čas se začaly
v novinách objevovat články o náboru do ragbyového klubu. Nikdo nevěděl, co ragby je. Byl to
sport, o kterém málokdo slyšel. Všichni byli přesvědčení, že se jedná o americký fotbal, z něhož
se v novinách již v té době objevovaly fotografie.
Většinou jsme byli kluci z vesnice, takže jsme
přišli do města a byli překvapeni, že se nejedná
o americký fotbal. Slovo ragby tehdy téměř nikdo
opravdu neznal. Průkopníci evropského ragby
neměli odkud čerpat informace. Nikdy totiž neviděli žádné utkání. Pouze jsme věděli, že se hraje
s šišatým míčem. Náš první tehdejší trenér Grosmann nám v kostce vysvětlil pravidla, jak se hází
auty nebo jak se dělají mlýny. Rozestavili jsme
se a tlačili proti sobě. Jinak jsme toho opravdu
moc nevěděli. Všechno bylo v plenkách, neznali
jsme ani cestování autobusem na utkání. Ragby
by ve Zlíně nevzniklo nebýt p. doktora Krejčího,
který jej propagoval coby novinář, a p. Fröhlicha
na postu tajemníka, který držel ragby ve Zlíně.
Jak jste tedy cestovali?
Doprava mezi jednotlivými zápasy byla zpočátku opravdu netradiční. Tehdy žádné klubové
autobusy neexistovaly. Na první utkání venku
s Brnem jsme jeli nákladním autem, na kterém
byly lavičky. V tomto utkání jsme se učili, jak se
pořádně hází auty a nahrává. Ragby je o nahrávkách. A po tomto utkání nás čekalo první mezistátní exhibiční utkání.
To celkem brzy…
To ano. Druhé utkání v životě a hned jsme hráli
proti Bukurešti. Oni měli daleko více zkušenos-

doxem je, že všechna utkání se sehrála mimo
město. Pustit tehdy mladé hráče na travnaté
hřiště nepřicházelo v úvahu, proto museli hrát
mimo Zlín. Muži posílení o nadějné juniory
pak vybojovali dvakrát bronz a čtvrté místo,
což pro tehdejší Gottwaldov znamenalo obrovský úspěch. Před nimi se umístily pouze pražské celky – Pragovka a Dynamo Slavia.
Co bylo pro ragbyový Zlín typické?
V klubu byla vždy výborná parta, která táhla
za jeden provaz. V paměti mám spoustu pěkných zážitků. Poznal jsem mnoho kamarádů,
se kterými jsme se dlouho scházeli. Parta,
která se tady vytvořila, udržovala dlouhodobý
kontakt. Po skončení aktivní kariéry jsme se
potkávali na utkáních, nebo se sešli v klubovně a také hrávali pétangue.
Byl jste uveden do Síně slávy České ragbyové unie, co to pro Vás znamená?
Je to pro mne velké překvapení a zároveň
čest, že moje jméno bude vedle spousty jedinečných hráčů ragby. Zpráva mě zastihla
v nemocnici, jelikož jsem měl úraz, proto jsem
se nemohl zúčastnit ceremoniálu uvedení do
síně slávy. Má mi však přijít plaketa, která
by měla potvrdit, že si ze mě jen nevystřelili
(úsměv). Jsem z toho dojatý.

tí, takže utkání podle toho vypadalo. Poté jsme
však s Bukureští odehráli ještě několik utkání,
střídavě u nás, nebo u nich.
Kde se ve Zlíně ragby hrávalo?
Převážně se využívala škvára, travnatých ploch
mnoho nebylo. Povídalo se, že ragbisté ničí trávník, především mlýny, při kterých se do sebe
zaklínila a přetlačovala dvacítka hráčů. Zápasy
jsme odehráli na hřištích v Prštném, Malenovicích, Mladcové nebo Lukově.

Čím to, že jste u ragby zůstal tak dlouho?
Zbláznil jsem se. Zamiloval… Poté, co jsem
aktivně dohrál, mi bylo navrženo, abych si
udělal trenérský kurz. Tak jsem si jej udělal,
stejně jako potom i kurz rozhodčích. Tak to
šlo dál, až jsem skončil u funkcionáře a kronikáře klubu.
Tomáš Melzer

Co považujete za největší úspěchy zlínského
ragby?
Jednak tituly juniorských mistrů republiky
pro Gottwaldov z roku 1953 a 1954. Para-

SLEDGE HOKEJISTÉ ZLÍNA
JSOU DRŽITELI BRONZU
Zlínští sledge hokejisté zakončili letošní ligovou sezonu ziskem bronzových medailí. Rozhodli o tom v sérii proti Pardubicím v sobotu,
kde navázali na páteční vítězství, tentokrát
poměrem 6:2. Duel byl po první třetině nerozhodný, v prostředním dějství však Moravané
v rozmezí devíti minut čtyřikrát udeřili a zlomili odpor soupeře. Pohár pro mistra, který byl
v Baťově městě od roku 2015, předali Karlovým Varům.
/red/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce
PARNÍ ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A AUT
Čistíme párou sedačky, koberce, matrace, čalounění, dlažby, kuchyně, okna a také provádíme parní ruční mytí aut v centru Zlína.
Pára důkladně vyčistí a dezinfikuje.
www.paromax.cz, tel. 775 405 209
ÚDRŽBA ZAHRAD
Provádíme údržbu zahrad - kosení, stříhání okrasných zahrad,
stříhání ovocných stromů, stříhání živého plotu, postřiky, úpravy
trávníků, čištění zanedbaných zahrad, realizace nových zahrad.
marian.galetka@seznam.cz, tel. 722 535 311
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnosti.
Lokalita: Zlín a okolí. Tel.: 733 209 024
ZLATNICKÝ ATELIER BÖHMOVÁ VĚRA
prodej, opravy, zakázky zlatých a stříbrných šperků - oznamuje
změnu pracovní doby:
Po - Čt 9:00-17:00 hod., Pá 9:00-16:00 hod., So - zavřeno
Kontakt: Kvítková 4352 (OC Zlín - za Baťou),
tel. 731 350 132, 604 975 565
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka
dle domluvy šetrnými čisticími prostředky a profesionálními stroji.

Příběhy adoptovaných psů
a jejich pěstounů
Blacky, Monty a Kuba – psi z našeho útulku,
kteří v současné době mají své nové domovy
a skvělé pány. Cesta k vysněnému happy
endu nebyla vůbec jednoduchá, o to větší
radost z jejich současného štěstí máme.
Je běžné, že psi, kteří skončí
v útulku, nezískají u svých majitelů
žádnou výchovu. Často si psy pořídí lidé, kteří nemají čas, energii ani
zkušenosti, jak se konkrétnímu
psovi věnovat.
Každé plemeno, každý jednotlivý
pes má jiné nároky na život a na
výchovu. Máme v útulku psy, kteří znali jen život na zahradě, neví,
co je vodítko nebo náhubek, neví,
jak se chovat k ostatním psům
a lidem. Nebo zde máme mladé
temperamentní psy, kteří měli žít
v bytě s tím, že jim bude stačit 3x
denně obejít dům. To jim samozřejmě nestačilo, proto byt zdemolovali a vytím a štěkáním iritovali
sousedy.
V horším případě si pak psi ještě
nesou následky přímo nevhodného zacházení a nemají k lidem
důvěru. Díky ošetřovatelkám
a dobrovolníkům psi v útulku prochází socializací, učí se nové věci,

zvykají si na manipulaci a získávají
často ztracenou důvěru k lidem. Je
nesmírně důležité, aby případný
nový pán v tomto pokračoval, byl
trpělivý a naslouchal radám pracovníků útulku, tak aby osvojení
psa bylo trvalé a vedlo ke spokojenému soužití člověka a psa. A to je
právě případ tří psů zmiňovaných
v úvodu. Všichni tři psi mají hodně
specifickou povahu a u každého
bylo potřeba dodržovat trošku jiná
pravidla. Obecně však pomáhají
před samotnou adopcí opakované
návštěvy pěstounů v útulku, používání náhubku a „šouráku“ (pes
má stále připnuté krátké vodítko
i v domácím prostředí, čímž ho můžete vést k požadovanému chování, aniž byste mu sahali na citlivé
místo v oblasti krku). Důležité je
se psovi zpočátku nevnucovat, nechat ho, aby přišel on za vámi, až
bude chtít. Nechat psovi dostatek
klidu a vlastního prostoru. /red/

Krátká doba schnutí.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel.: 775 111 009 PO-PÁ 9.00-17.00. Zlín a okolí.
MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ ZLÍN VÁM NABÍZÍ:
Vymalování vašich bytů, domů, kanceláří, provozních prostor i výrobních hal.
Opravy nátěrů oken, eurooken, dveří, zárubní, nábytku, radiátorů,
podlah atd.
Kvalita za dobrou cenu - vaše spokojenost.
Tel. 737 261 262, e-mail: mnstavo@seznam.cz
JARNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD

BRIT / kříženec pinče, 5 let, vhodný do klidné a trpělivé rodiny, zvyklý
na pravidelné vycházky, kastrovaný

Specializujeme se na údržbu zahrad, sečení trávy a vertikutaci
trávníků, rizikové kácení, ořez ovocných stromů a odvoz zahradního odpadu. Stříhání živých plotů a keřů včetně odvozu.
Tel.: 704 020 900, e-mail: danielovy.zahrady@seznam.cz.
STĚHOVÁNÍ A ÚKLIDOVÉ SLUŽBY ZLÍN S.R.O.
Kompletní profesionální stěhovací a úklidové služby.
Byty, domy, firmy, vyklízecí práce.
www.stehovanizlin.cz, tel.: 773 953 048
www.zlin-uklid.cz, tel.: 606 167 200
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BOHOUŠ / kříženec špingršpaněla, 9 let, aktivní pes, vhodný do
rodinného domu, v útulku čeká
3 roky!

KAZAN / německý ovčák, 11
let, přátelský, zná základní povely, útulek špatně psychicky
zvládá

Už 30 let navazuje Kovárna VIVA na to nejlepší
z baťovských tradic, dnes patří ke světové špičce v oboru.

inzerce

Když v roce 1932 zahájila činnost v baťovském areálu průmyslová kovárna, asi málokdo tušil, že i o devadesát let později na stejném místě a v dalších přilehlých budovách bude úspěšně fungovat firma následující
její baťovský odkaz. Dnes je Kovárna VIVA lídr v oboru průmyslových kováren v ČR a stále významnějším
hráčem na evropském poli. Zaměstnává více než 400 lidí a produkuje ročně více jak 10 milionů kusů ocelových výkovků, které nacházejí uplatnění zejména v náročném odvětví automobilového průmyslu.
za dobrou práci odnesou atraktivní mzdu. Výhodou, na kterou se někdy zapomíná, je i poloha firmy v industriálním centru Zlína. Řada
našich kolegů se do práce dostane do 20 minut.
Obchodně působíte hlavně na mezinárodním
poli, zůstáváte přesto lokálními patrioty?

Sídlo společnosti v rekonstruované budově 74

Ano, rádi jsme součástí zajímavých akcí v našem
kraji. Ať už jde o festival, mladý design nebo
další kulturní projekty. Fandíme sportu – pořádáme vlastní závod Kovářská pětka a podporujeme festivalový rodinný běh. A vlastně
i 30. výročí oslavíme s lidmi ve Zlíně koncertem. Během 62. ročníku Zlín Film Festivalu se
můžeme těšit na Čechomor.

Moderní kovárenství třetího tisíciletí
Jaké má kovárna další záměry a kde ji vidí
za pár let výkonný ředitel a předseda představenstva František Červenka?
Před 30 lety vznikla VIVA jako malá výrobní dílna, která si musela těžce budovat
své renomé. Jak vzpomíná na začátky její
zakladatel a spolumajitel Čestmír Vančura?

průmyslu jako BMW, Scania, Volvo, Linde,
a další. V čem spočívá podstata úspěchu
firmy hodnotí její obchodní ředitel Zbyněk
Rozsypal:

Přál bych si, aby se nám stále dařilo v tom,
co je naší konkurenční výhodou. Tedy přinášet
vždy něco nového, protože se soustřeďujeme
na náročnější kategorii výrobků. Často koveme
bezpečnostní díly, na které jsou kladeny velmi
vysoké požadavky. Takových projektů jsme
v minulosti měli několik a firmu jsme na nich
vlastně postavili. Některé produkty dokonce
umíme vyrobit jako jediní v celé Evropě, což je
důležité pro reputaci VIVY, ale také pro sebevědomí našich lidí.

Podařilo se nám získat důvěru zákazníků. Prokázali jsme schopnost se učit a růst zároveň
s jejich potřebami – tedy držíme krok s vývojem.
V posledních letech jsme investovali stovky
miliónů do nových technologií, lidí i zařízení.
Máme k dispozici nové tvářecí linky, moderní
stroje a stále zlepšujeme i potřebný software.
Faktorem, který nás dnes asi nejvýrazněji limi- Co tedy čeká Kovárnu VIVA v nejbližších
Jaký je tedy recept na vybudování „dobré tuje, je ale aktuální situace na trhu práce. Další letech?
fabriky“?
spolupracovníky stále hledáme.
Další investice do rozvoje a modernizace nejeNapomohlo nám to, že vztahy ve firmě jsme Jak vlastně vypadá takový moderní kovář? nom výrobních provozů při využití nejnovějších
měli od počátku velmi dobré, cítili jsme se
technologií. V robotizaci vidíme naši budoucspolu se spolupracovníky velmi blízko. Bylo Kovář už dnes není tou postavou, jak ho známe nost zcela zřetelně. Jde nám hlavně o to, usnadjasné, že potřebujeme strategii, na které bude- z pohádek, v kožené zástěře s kladivem a ko- nit našim zaměstnancům ty nejnamáhavější
me schopni postavit naši budoucnost. Rozhodli vadlinou. I tak tradiční oblast podnikání v po- a opakované činnosti, zlepšit jim pracovní podjsme se získat zákazníky, kteří jsou nejlepšími sledních letech prošla velkými změnami. Ke mínky. Protože ani sebelepší robot člověka plně
ve svém oboru na světě nebo alespoň v Evropě. slovu se u nás proto dostávají nejnovější špič- nenahradí. Věřím, že za dobře fungující firmou
Na tom jsme postavili obchodní filozofii, a to kové technologie a robotizovaná pracoviště. stojí její lidé, a že spokojený zaměstnanec je
se nám nakonec vyplatilo. Naši zákazníci nás Díky tomu výrazně klesá i podíl fyzicky namá- základním předpokladem pro spokojeného záv podstatě naučili všemu, co je třeba, aby je- havé práce. Snažíme se být pro zaměstnance kazníka. Díky tomu budeme moci jako úspěšná
jich dodavatel uměl, a to od technických pa- přitažlivou firmou s řadou benefitů, ve které si firma pokračovat v podpoře Zlína.
rametrů výrobků až po obchodní strategii
a disciplínu.
Průmysl u nás byl v roce 1992 ve velmi složité
situaci, šlo o začátek docela dlouhého hladového období. S odstupem času jsme především
rádi, že jsme tuto dobu vůbec přečkali. Stál
jsem moc o dobrou fabriku, jakou jsem viděl
u svých kolegů v zahraničí, a tomu jsem podnikání podřídil.

Čím malá firma ze Zlína upoutala jejich pozornost?
Je jasné, že my sami jsme je zaujali více naším
entusiasmem a tahem na branku než tehdejší
úrovní naší firmy. Ta byla dost žalostná, s odstupem času ještě mnohem horší, než jsme si
tenkrát mysleli.

Z malé dílny významným hráčem
Dnes patří VIVA k jedné z nejmodernějších
kováren v Evropě. Odběrateli jejích výkovků
z ušlechtilých ocelí jsou značky světového

Plně robotizovaná kovací linka

Informace

KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ… A CENA JE JINÁ
Sepsat a podat návrh na povolení oddlužení
dnes nemůže kdekdo. Insolvenční zákon (zákon
182/2006 Sb.) jasně specifikuje, kdo je k tomu
oprávněn. Advokáty, notáře, soudní exekutory
a insolvenční správce doplňují akreditované
právnické osoby, což jsou zpravidla neziskové
organizace, které získaly akreditaci u Ministerstva spravedlnosti k poskytování služby. Jednou z těchto akreditovaných právnických osob

poradny
LINKA SOS ZLÍN – 24 HOD.

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

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

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY
ZLÍN

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

PORADNA NA DLANI

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

LOGOS – PORADNA PRO DĚTI,
DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE

Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505,
tel. 734 440 027, www.unko.cz
Individuální a rodinné poradenství a terapie,
podpůrné skupiny pro děti s ADHD.

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE

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

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

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

PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉ
LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Centrum služeb a podpory Zlín, Mostní 4058
e-mail: horizont@cspzlin.cz, tel. 777 721 137

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

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ

Zlínský klub 204, tř. T. Bati,
www.asociace-sos.cz, tel. 775 709 056
30

je i Charita Otrokovice, která své služby v této
oblasti nabízí prostřednictvím Dluhového poradenství Samaritán. Zatímco právník může za
sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení
u jednotlivce požadovat odměnu ve výši maximálně 4 000 Kč bez DPH (4 840 Kč s DPH)
a 6 000 Kč bez DPH (7 260 Kč s DPH) u společného oddlužení manželů, akreditované osoby
poskytují tuto službu v obou případech zdarma.

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 Zlínský 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. 734 435 003,
www.otrokovice.charita.cz
Poskytuje bezplatné sociální poradenství
zaměřené na pomoc s řešením dluhů.

PODIATRICKÁ PORADNA PRO
ZDRAVÉ NOHY

Poradna otevře opět v květnu, a to ve
středu 25. 5. 2022. Poradna sídlí
v přízemí budovy Magistrátu města Zlína
na Zarámí 4421, v místnosti č. 130.
Objednané zájemce čeká bezplatné
vyšetření a diagnostika nohou včetně
cvičení s fyzioterapeutkou i odborného
poradenství. Objednávky na tel. 731 618
730 a e-mail: vaskova@prozdravenohy.cz.
Poradnu provozuje lékařské a rehabilitační
pracoviště Columna centrum.

kluby
SPCCH ZO DIA ZLÍN

11. 5. v 15:30 h v Centroprojektu se koná
setkání členů s přednáškou „Život velkých
šelem v ČR“.

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ

tel. 775 030 411, e-mail: kspodhori@
seznam.cz
Po – němčina pro začátečníky a pokročilé,
st – jóga, angličtina pro začátečníky, čt –
angličtina pokročilí, cvičení, ruční práce,
němčina.
10. 5. Vycházka po „Zlínské dálnici“.
Doprava autobusem z AN ve Zlíně
s odjezdem v 9 h směrem Kudlov, stanoviště
46. Délka trasy cca 4 km bez stoupání.
Přihlášky na tel. 737 005 174.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY

Středy – cvičení
5. 5. Oslava svátku matek, 12. 5. Cvičení na
židlích, 19. 5. Návštěva Luhačovic,
26. 5. Šipky.

KLUB SENIORŮ MALENOVICE

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

Lze předpokládat, že mezi veřejností mohou panovat jisté obavy o kvalitu návrhů sepisovaných
akreditovanými osobami, avšak praxe naznačuje spíše opak a návrhy sepsané akreditovanými
osobami bývají mnohdy daleko propracovanější
a více zohledňující samotnou sociální situaci
dlužníků. Nebojte se tedy v nouzi využít služeb
akreditované právnické osoby. Dostane se vám
kvalitní, a hlavně bezplatné pomoci.
/red/

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR BEAT
CLUB

pieta

tel. 723 236 956
4. 5. Sirénová středa, 11. 5. To všechno
vodnes čas, 13. 5. Hudební večírek – 70.
léta, 18. 5. Návštěva Harley klubu, 20. 5.
Dámský klub, 27.–29. 5. Poznávací pobyt
Jeseníků.

77. výročí osvobození Zlína
Statutární město Zlín uctí slavnostním
pietním aktem 77. výročí osvobození Zlína.
Pietní akt se koná v pondělí 2. května
v 11:30 hodin dopoledne u Památníku
obětem II. sv. války v parku Komenského.

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN

138. výročí narození Dr. E. Beneše
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou
a položením květin 138. výročí narození
Dr. E. Beneše. Vzpomínka se uskuteční
v pátek 27. 5. v 10 hodin dopoledne u busty
Dr. E. Beneše na Benešově nábřeží.
/io/

Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz
26. 5. v 6 h Termální lázně Podhájska –
zájezd nejen pro seniory.

svatební obřady
4. 3. 2022 – radnice
Marcel Blaha (Uherský Brod), Věra Dedková
(Zlín)
12. 3. 2022 – radnice
Antonín Honejsek (Prostějov), Anastasija Košovenková (Zlín)
Radek Konečný (Zlín), Marie Zapletalová
(Lužná)
19. 3. 2022 – radnice
David Tauš (Zlín), Veronika Kadlecová (Zlín)
Milan Malíček (Zlín), Dagmar Drábková (Zlín)
19. 3. 2022 – jiná místa
Jan Sekerka (Praha), Taťána Martincová
(Zlín)

vítání dětí
do života
4. 3. 2022
Beáta Koutná, Anna Málková, Štěpán
Robin Pažout, Stella Konečná, Adriana
Ušelová, Daniela Štěpáníková, Jan Hlavinka,
Alexandra Faltusová, Laura Elšíková,
Vladimír Gerlich, Tereza Hulínová, Matyáš
Bartoň, Ella Vařáková.
11. 3. 2022
Matias Hrachový, Marie Holčáková, Martin
Zíšek, Adéla Baďurová, Matyáš Menša, Sofie
Kozumplíková, Eliáš Březík, Matyáš Cyroň,
Beáta Stuchlíková, Viktor Sitta, Markus
Maňas.
18. 3. 2022
Ella Sousedíková, Šimon Ročák, Liliana
Lukášová, Jonáš Nagy, Karolína Gabáni,
Tereza Balajková, Tomáš Bureš, Malvína
Mayer, Amálie Štěpánová, Tomáš Pivoda,
Emílie Kadlčíková, Agáta Kadlčíková,
Ester Pekárková, David Uherčík, Isabella
Žemličková.
25. 3. 2022
Marta Žabčíková, Laura Hubíková, Tobiáš
Hanák, Teo Isák, Laura Tichá, Filip Vrba,
Natálie Slezáková, Jonáš Janků, Anna
Margaret Kuňáková, Žofie Jarošová, Viktorie
Šubrtová, Tomáš Kadlčík, Lukáš Kadlčík,
Adriana Marie Hlavačková, Theodor Štěpán,
Jasmine Mikl.

jubilanti
od devadesáti let
Beseda Jiří, Bláhová Terezie,
Brejšková Ludmila, Březíková Květoslava, Cibulková Magdaléna,
Cvičková Marta, Červinková Danuška, Čeřovská Ludmila, Dlabač
Eduard, Dohnalová Anna, Doležel
Jan, Dubanská Zdeňka, Dymák
František, Faldíková Radmila, Flekačová Božena, Fremunt Jaroslav,
Fritscherová Jitka, Galová Josefa,
Gaťařík Jan, Gorcová Ludmila,
Havlová Marie, Helštýnová Maria, Horáková Jarmila, Hradílková
Zdenka, Hrdinová Marie, Hubáčková Vlasta, Cholastová Jarmila,
Chromý Stanislav, Ján Miroslav,
Jelínková Jaroslava, Josefíková
Františka, Juračková Věra, Jurák
Zdeněk, Karkošková Marie, Kašná
Anna, Kliková Věra, Köhlerová Miroslava, Kopřiva Zdeněk, Koutný
Květoslav, Kriššová Anna, Kukulová Oľga, Kúřilová Libuše, Ladmanová Vlasta, Mecnarowski Roman,
Navrátilová Anna, Odstrčilíková
Růžena, Okůnková Vlasta, Pančochová Božena, Plačková Anděla,
Plačková Věra, Řezáčová Zdenka,
Sedláčková Marie, Skácelíková
Vlasta, Slováková Ludmila, Starobová Marie, Stöcklová Dagmar,
Ševčíková Zdeňka, Šlesingerová
Jindřiška, Špačková Zdenka, Štěpánová Františka, Štuler Jaromír,
Švenda Vladimír, Tichavská Amália, Váhalová Marie, Valla Stanislav, Velcerová Vlasta, Vlachynská
Božena, Vodáková Marie, Vojče
Karel, Vraníková Naděžda, Vyorálek Oldřich, Zábojníková Františka,
Zajícová Marta, Zámečníček Rudolf, Zapletal Alois, Žárská Věra.

Magazín Zlín _ duben - 92 x 136 mm _ tisk
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DESIGNOVÉHO NÁBYTKU, DOPLŇKŮ
A INDICKÝCH KOBERCŮ
z důvodu rekonstrukce showroomu
luxusní sedací soupravy, jídelní židle,
stoly, kancelářské židle...

DOVYPRODÁNÍ!
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Posledních

23 bytů
v nabídce

BYTOVÉ A KOMERČNÍ PROSTORY
VE VýSTAVBě
RIVERFRONT GARDENS
6 bytových domů, 110 moderních bytů
dispozice 1+kk až 5+kk
výtah, sklepy a krytá parkovací stání
11 komerčních ploch s parkováním
předpokládané dokončení 2022

www.riverfront.cz
VýhRADNí PRODEjcE

michal.malanik@re-max.cz

+420 603 177 361

