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Úvodem – rozhovor

Jiří Jaroš:
Kraj a město mají jeden
společný cíl, a tím je rozvoj
území
Radní Jiří Jaroš je od podzimu loňského roku v roli
politika na plný úvazek. Mimo členství v Radě
města Zlína působí i v Radě Zlínského kraje.
V politické dvojroli, kterou zastává, chce pomoci
městu a kraji ve spolupráci v některých oblastech.
V jakých se dočtete v rozhovoru.
Vaší prioritou je elektronizace úřadu, jak Kdy se mohou občané těšit na avizované
postupuje?
nové webové stránky města?
Jsme na prahu dalšího velkého posunu, kte- Nové webové stránky města Zlína se spustí běrým je digitalizace jednotlivých institucí.
hem června. Pro občany, ale i podnikatele nebo
třeba turisty jsou zdrojem důležitých
Tím nemám na mysli jen Magistrát
informací, které jim chceme poskytměsta Zlína, ale také jeho organout přehledně na jednom místě,
nizace anebo třeba nemocniChodit kvůli
kde se intuitivně zorientují, a ktece. Čeká nás řada procesů
vyřízení dokladů
ré bude hezké a moderní. Zkráta nastavování, ale nechceme
na úřad je
ka takové, jaké si lidé z našeho
čekat a jdeme tomuto rozvoji
opravdu přežitek.
města zaslouží. Web magistrátu
aktivně naproti. Chceme mít
Dal jsem si za cíl
je hodně rozvětvený, muselo se
bezpapírový, digitální úřad.
to změnit.
ručně převádět přibližně 7 800
Jediný papír, který by se měl
podstránek a 16 000 souborů. Proto
v budoucnu na úřadech použíprosím občany, kteří případně narazí na
vat, je ten toaletní. Nejenom u nás
nějakou chybku, aby kontaktovali IT oddělení,
ve Zlíně, ale v celém Zlínském kraji
mapujeme území a pracujeme na digitálně to se pak postará o nápravu.
technické mapě, která se stane zdrojem informací, které nám pak pomohou zrychlit napří- Plánuje se zjednodušit některé administklad stavební řízení, mohou ji využít vlastníci rativní úkony s úřadem?
nemovitostí, investoři a další. Takový ucelený Nedávno mi moje známá vyprávěla, jak byla
vyřídit pasy dětem – třem dětem. Fronta,
a důvěryhodný systém tady zatím neexistuje.

děti to samozřejmě nebavilo a na konec
přemlouvání a scény u focení. Tohle jsou
přesně momenty, kdy si uvědomujete, jak
zbytečně člověk plýtvá drahocenným časem. Chodit kvůli vyřízení dokladů na úřad
je opravdu přežitek. Máme technologie,
díky kterým platíme hodinkami, telefony,
které odemykáte obličejem a na úřad pořád
musíte fyzicky. Dal jsem si za cíl to změnit
a udělat komunikaci s úřadem efektivnější.
To znamená dát lidem možnost podávat formuláře z pohodlí domova nebo si právě zmiňovaný pas a další doklady vyřídit na dálku,
stejně jako žádosti o dotace a další. Jdeme
tomu naproti a jsme tomu čím dál blíž, věřím, že příští rok si to v novém portálu občana už reálně vyzkoušíme.
Jak jste spokojen se službou Mobilní rozhlas?
Mobilní rozhlas má sloužit k lepší informovanosti obyvatel města.
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Rozhovor – aktuálně

Jiří Jaroš:
Kraj a město mají jeden společný cíl, a tím je rozvoj území
Dokončení ze str. 3
Ti mohou prostřednictvím Mobilního rozhlasu dostávat do telefonu nebo e-mailu
důležité a praktické informace ze Zlína.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích
či praktických upozornění na odstávky el.
energie mají uživatelé přehled o dopravních
uzavírkách, dostávají informace z úřadu, informace pro seniory apod. Mobilní rozhlas
je skvěle využitelný i v případě krizových
situací, kdy lze občany varovat před případným nebezpečím. Systém nyní používá
přibližně 4 200 uživatelů, což není špatné
číslo. Naším cílem však je, aby systém využívala široká veřejnost, proto se snažíme
průběžně zvyšovat povědomí o této službě.
Jaká je spolupráce mezi městem a krajem?
Sedmdesát milionů korun poskytnutých
krajem na rozvoj Zlína. Tak by se dala jednoduše shrnout letošní spolupráce mezi
městem a krajem. Máme mimo jiné jeden

společný cíl, a tím je rozvoj území. Zmiňovanou částkou kraj podpoří námi realizované projekty ve Zlíně, například rekonstrukci
tržiště, kruhový objezd na Kocandě nebo
třeba chodník ke hřbitovu na Mladcové.
Dalším společným projektem, který je současně podpořený Ministerstvem dopravy,
je budování sítě dobíjecích stanic na elektromobily. Elektromobilita je trend, který se
pomalu rozšiřuje, a až se tento typ dopravy
stane běžnější, chceme být na to připraveni
a mít nabíječky na auta rozmístěné na veřejných a strategických místech nebo při turistických cílech, třeba u zlínské zoo.
Co říkáte na zřízení krajské tenisové akademie ve Zlíně, která bude také podporovat přípravu talentovaných hráčů?
Sport kvůli covidu velmi utrpěl. Všechno se
zastavilo, část lidí se přestala sportu aktivně věnovat, finanční dopad to mělo na kluby
a sportoviště, a v neposlední řadě se to dotklo také fanoušků. Teď se všichni pokouší

znovu nastartovat a jsem rád, že za podpory
města i kraje se to daří. Dobře si uvědomujeme, že sport a práce s mládeží je důležitá,
a proto Zlínský kraj navýšil finanční podporu
mladých hokejistů, fotbalistů a házenkářů
a ve spolupráci s městem Zlínem a tenisovým oddílem se podařilo vytvořit tenisovou
akademii. Mladí tenisté ze Zlína budou trénovat pod vedením profesionálních trenérů
spolu se svými vrstevníky z Kroměříže, Uherského Hradiště, Vsetína, Valašského Meziříčí a Otrokovic. Věřím, že akademie bude
pro město Zlín přínosem a vytvoří kvalitní
podmínky pro tenistky a tenisty. Sportovci
budou navíc pod profesionálním dohledem
masérů, lékařů, chiropraktiků, výživových
poradců či sportovních psychologů. O naší
akademii se dozvěděla dokonce i držitelka
zlaté olympijské medaile, vítězka French
Open Barbora Krejčíková, která nám poslala podepsanou ročenku se vzkazem, ať se
nám daří. To mě potěšilo.

Tomáš Melzer

Vedení Zlína chce pokročit v budování chytrého
a zeleného města
Vedení statutárního města Zlína se dohodlo se zástupci
energetické společnosti ČEZ ESCO, která se zaměřuje na
chytrá energetická řešení pro firmy, obce a veřejné instituce, na
spolupráci při budování Smart City Zlín, modernizaci energetické
infrastruktury ve městě a celkovém „ozelenění“ krajské metropole.
Společné prohlášení podepsal primátor Zlína
Jiří Korec a předseda představenstva ČEZ
ESCO Kamil Čermák.
Úlohou energetiků bude pomáhat Zlínu
s koncepcí chytrého města a navrhovat moderní úsporná energetická řešení s pozitivním vlivem na životní prostředí.
„Koncept chytrého města znamená spolupráci napříč obory. Týká se nejen energetiky,
ale i dopravy, informačních technologií, životního prostředí, zdravotnictví, bytové problematiky a v našem případě také cestovního
ruchu. ČEZ ESCO se těmto oborům věnuje
dlouhodobě v Česku i v zahraničí, a proto
jsem rád, že jeho odborníci budou k dispozici také Zlínu,“ uvedl primátor města Zlína Jiří
Korec.
„Město Zlín vždy bylo a je významným průmyslovým, obchodním a kulturním centrem
východní Moravy s moderní architekturou,
k čemuž skvěle ladí záměr města být aktivní
v oblasti moderní energetiky. Právě rozsah
městských budov skýtá potenciál na energetické úspory, které mají v době zvyšujících
4

Primátor Jiří Korec podepisuje společné
Prohlášení s ČEZ ESCO
se cen elektrické energie stále větší význam,
ruku v ruce s dekarbonizací a vytvářením
kvalitního životního prostředí pro obyvatele
a návštěvníky města,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Moderní energetická řešení nabízí ESCO
komplexně, od energetického managementu přes realizaci energetických úspor tzv.
EPC metodou, kdy zákazník splácí investici z úspor, což je obzvlášť po pandemii Co-

vid-19 a omezení investičních rozpočtů měst
velmi atraktivní produkt. Vhodně je lze doplnit instalací obnovitelných zdrojů na střechy
objektů, které zajistí bezemisní energii za
stabilní cenu. „Chceme být pro Zlín dobrým
a dlouhodobým partnerem v oblasti energetiky a všechny tyto oblasti budeme s městem
rádi konzultovat,“ dodal Kamil Čermák.
Společnost ČEZ ESCO již ve Zlíně jeden projekt Smart City dokončila. Šlo o energetickou modernizaci pěti základních a deseti
mateřských škol, která snížila náklady na
elektřinu o 30 procent. Během deseti let trvání projektu město za energie ušetřilo 24
milionů korun. Vše bylo realizováno formou
energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), což městu přineslo řadu výhod:
výši úspor mělo garantováno smluvně, investice byla splácena z budoucích ušetřených nákladů na energii a systém byl prostřednictvím energetického managementu
celou dobu sledován a vylepšován, aby přinášel maximální efekt.
ČEZ ESCO také nabídne Zlínu své služby
v rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu a s ním spojené elektrifikaci
městského vozového parku, ostatně trolejbusy mají ve městě mnohaletou tradici. ČEZ
nabízí zázemí a zkušenosti provozovatele
největší dobíjecí sítě elektromobilů v České
republice.
/io/

Aktuálně

Voda na Zlínsku zpátky v rukou měst a obcí
V závěru dubna se ve Zlíně uskutečnila valná hromada společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále „VaK Zlín“), na které zástupci
akcionářů schválili transformaci vodárenství.
Tato transformace pojednává zejména o získání majetkové kontroly nad provozováním
vodárenské infrastruktury městy a obcemi
již od poloviny tohoto roku a zkrácení doby
trvání smlouvy se společností Moravská
vodárenská, a.s. (dále „MoVo“) o 5 let (do
roku 2029 místo do roku 2034), nebo změně stanov společnosti VaK Zlín tak, aby byl
posílen hlas menších akcionářů.
Na valné hromadě bylo zastoupeno více než
90 % akcionářů společnosti VaK Zlín a pro
samotnou transformaci hlasovalo přes 92 %
přítomných zástupců, což jasně deklarovalo
jasný signál zástupců měst a obcí, že chtějí
mít vodárenství na Zlínsku pod kontrolou.
„Jsem opravdu rád, že se od 1. 7. 2022 vodárenství na Zlínsku vrátí pod majetkovou
kontrolu měst a obcí. Je to obrovský úspěch,
kterým se ukončují mnohaleté spory. Zároveň se jasně definuje i budoucnost vodárenství na Zlínsku neboli co se stane po roce
2029. Vše má proběhnout bez negativního
vlivu na cenu vody a míry investic čili bez
zdražování a snížení investic do vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.
Nová provozní společnost Vodárna Zlín
(dále „VZ“) bude mít 7 členů představen-

stva a stejný počet členů dozorčí rady. Společnost VaK Zlín bude mít v představenstvu
této nové společnosti Vodárny Zlín 3 své zástupce a 6 zástupců v dozorčí radě. Společnost VZ bude fungovat s prvky tzv. „německého modelu“, neboli dozorčí rada bude mít
v řízení nové společnosti důležitou roli.
„Účastníci mediace odvedli obrovský kus
dobré práce a zaslouží poděkování. Jsem

rád, že ačkoliv město Zlín nebylo účastníkem mediace, tak se mi podařilo dohodnout navýšení počtu zástupců měst a obcí
v představenstvu nové provozní společnosti,
které bylo následně potvrzeno v mediačním
řízení. V této nové společnosti Vodárna Zlín
budou mít od počátku města a obce prostřednictvím VaK Zlín 75% majetkový podíl.
Právní i ekonomická analýza nám doporučila tyto změny schválit a zlínští zastupitelé
na svém mimořádném jednání transformaci
jednohlasně doporučili,“ informoval primátor města Jiří Korec.
Schválené změny vycházejí z výsledků mediačního řízení mezi městy Fryšták a Otrokovice a společnostmi VaK Zlín a MoVo. Transformace mění provozní model vodáren,
dříve ukončuje stávající provozní smlouvy
s MoVo a v konečném důsledku i vede k zastavení dlouholetých soudních sporů, které
souvisely právě se zavedením současného
provozního modelu.
„Jedním z důvodů mého vstupu do politiky
bylo i přesvědčení, že voda by měla patřit
městům a obcím a chtěl jsem pomoci jejímu
návratu pod kontrolu municipalit. Jsem rád,
že se nám společně podařilo této změny
dosáhnout a po 18 letech ukončit desítky
soudních sporů. V plné míře jsme tak splnili volební slib, který jsme před lety voličům
dali,“ doplnil náměstek primátora Pavel
Brada, který má společnost VaK Zlín v gesci.
/red/

Město Zlín vyhlásilo soutěž na dostavbu objektu radnice
Po Velkém kinu se také dostavba radnice bude řešit takzvaným
soutěžním dialogem. Ten je sice složitější a časově náročnější
než klasická soutěž o návrh, jedná se však o otevřenější postup,
který umožňuje porotě aktivně zasahovat do podoby návrhu už
v průběhu soutěže.
Prostory radnice, a především sousední objekt
číslo 10, si již prohlédlo šest architektonických
týmů, které vybrala komise ze dvanácti do soutěže přihlášených účastníků.
Mezi vybranými účastníky jsou Apropos Architects s.r.o. spolu s A.B.S. spol. s r. o.; Karel Filsak
architekti s.r.o. spolu s Ing. arch. Přemysl Jurák
a Atelier Bod architekti; Malý Chmel s.r.o.; ORA
Kutná Hora s.r.o.; Ing. arch. Pavel Mudřík; Fránek Architects s.r.o.
„Hlavním důvodem vyhlášení soutěže je špatný stav budovy číslo 10, která je nyní vyklizená
a provizorně staticky zajištěna. Špatný je také
stav budovy číslo 15 v ulici Bartošova, která je
rovněž částečně vyklizená. Z toho pak plyne
mimo jiné nedostatek kancelářských prostor
pro zaměstnance radnice. V rámci přípravy pro-

jektu zohledňujeme a využíváme i synergie dalších připravovaných projektů v okolí, například
revitalizace náměstí Míru, díky čemu optimalizujeme i jejich náklady,“ konstatoval primátor
Jiří Korec.
Rozptýlení úředníků do několika budov tak komplikuje chod magistrátu i každodenní život občanů, kteří si potřebují vyřídit úřední záležitosti.
„Soutěžní dialog počítá s rozdělením celého stavebního záměru do dvou etap. První etapa spočívá v náhradě budovy číslo 10 známé jako Minutka. Další etapa prověřuje možnosti dostavby
vnitrobloku radnice a náhrady objektu číslo 15,“
doplnil náměstek primátora Pavel Brada.
Od návrhů představitelé radnice očekávají současný architektonický počin v prostředí městské
památkové zóny, který bude v přímé návaznosti

na sousední budovy nemovitých kulturních památek, především budovy radnice postavené
v letech 1922-24. Výsledky architektonické
soutěže by měly být známy v září tohoto roku.
Soutěžní návrhy poté budou představeny za přítomnosti jejich autorů veřejnosti.
Následovat by měl podpis smlouvy s vítězem
soutěže, zpracování dokumentace a řízení za
účelem povolení stavby. Právě samotná realizace bude vzhledem k poloze v proluce mezi dvěma domy náročná. Na základě zkušeností s obdobnými projekty proto nelze očekávat zahájení
stavby před rokem 2025.
/fab/
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Aktuálně

Městská policie Zlín letos oslaví již 30. výročí
Na letošní rok připadá již 30. výročí znovuobnovení činnosti zlínské
městské policie.
Proč znovuobnovení? Určitě se totiž sluší připomenout, že historie
obecního bezpečnostního sboru ve Zlíně sahá až do roku 1888, kdy
se prvním strážníkem stal Jan Klinkovský.
Již o dva roky později pak ve Zlíně sloužili dva schválila Česká národní rada zákon o obecstrážníci a dynamický rozvoj prvorepubliko- ní policii a 27. května následujícího roku tak
vého Zlína, který je neodmyslitelně spojený mohla vzniknout Městská policie Zlín. Již na
s expanzí firmy Baťa, se logicky musel odra- konci roku 1992 dosáhl počet strážníků 28
zit i v oblasti bezpečnosti a veřejného pořád- a v dalším roce se v organizační struktuře
ku. Ještě v roce 1925 tak ve Zlíně sloužilo objevují první specializace. V současnosti je
5 strážníků, ale na konci třicátých let tvořilo MP Zlín vnitřně rozčleněna do několika orBezpečnostní stráž města Zlína již 52 stráž- ganizačních jednotek, mezi něž patří útvary
níků, kteří měli k dispozici
operativního zásahu, kynonejen koně, ale také motologické, hlídkové, dopravní
cykly a automobily.
a také strážní služby.
Tato úspěšná kapitola plně
Původní sídlo městské polimunicipálního policejního
cie bylo na náměstí Míru ve
sboru se začala uzavírat
vícepodlažním objektu přiléběhem německé okupace,
hajícím k radnici. Již v roce
kdy byl služebně podří1994 se ale tyto prostory
zen orgánům ministerstva
ukázaly jako nedostatečvnitra, a na více než čtyři
né a strážníci se stěhovali
desítky let zanikl v roce
na ulici Santražiny, kde se
1948, kdy se stal nedílbudova ředitelství nachází
nou součástí Sboru národdosud. Od roku 1995 se se
ní bezpečnosti. Novodobá
svými strážníky začali setkáhistorie zlínské městské
vat obyvatelé místní části
policie se pak začala psát
Malenovice a o rok později
na začátku devadesátých
také na největším zlínském
Bezpečnostní stráž města
let minulého století.
sídlišti Jižní Svahy. V roce
Zlína – strážník Rudolf Tlusták,
Celospolečenské
změny
2000 byla zřízena okrsková
rok fotky cca 1935
po roce 1989 se musely
služebna v tehdejší místnutně promítnout také do práce bezpečnost- ní části Želechovice, odkud se v roce 2009
ních složek. V prvním pololetí 1991 se Úřad přestěhovala k hlavnímu vstupu zlínské Zoo,
města Zlína intenzivně zabýval otázkou bez- a vznikl tak nový okrsek Kostelec – Štípa. Na
pečnosti občanů města. Policie ČR, která se osvědčené principy výkonu územní hlídkové
transformovala ze Sboru národní bezpečnos- služby pak od roku 2015 navázala čtveřice
ti, nedokázala v požadované míře zajišťovat strážníků, kteří vykonávají územní dohled
bezpečnost v ulicích, navíc zde zcela absen- v centru města, v Přílukách, Jaroslavicích
tovala instituce, která by byla schopna kont- a na Kudlově.
rolovat a zajišťovat místní záležitosti veřejné- Od roku 2001 patří také Zlín mezi města, jeho pořádku. Proto byla v červnu 1991 zřízena jichž ulice, náměstí a další veřejná prostranMěstská pořádková služba, k níž nastoupilo ství jsou monitorovaná pomocí kamerového
7 mužů a jedna žena. Na konci téhož roku systému. Ten dodnes patří k nejvýznamněj-

ším prvkům technické podpory výkonu
služby a sehrává nezastupitelnou úlohu jak
v preventivním působení, tak i při odhalování
pachatelů různých protiprávních jednání.
Již od devadesátých let je také v České republice zavedeno národní číslo tísňového
volání městské policie – 156, které je pro poskytnutí okamžité intervence i v současnosti
klíčové. Zlínští strážníci byli postupně vybavováni odpovídající technikou, která jim umožnila elektronickou evidenci událostí z výkonu
služby i jejich další zpracování, přinesla moderní komunikační prostředky nebo rozšířila
možnost provedení i komplikovaných zákroků. Vývoj společnosti a logicky také požadavky na činnost strážníků se postupem doby
měnily, mění a měnit budou. S určitým zpožděním se tak měnil i právní rámec působení
obecních policií, aby mohly účinně přispívat
k vnitřní bezpečnosti a veřejnému pořádku.
Rozsáhlé změny legislativy i systém pravidelného periodického přezkušování odborné
způsobilosti kladou v současné době stále
vyšší nároky na samotné strážníky i celý sbor.
Na přelomu let 2019 a 2020 proto vzniklo
Akreditované centrum profesní přípravy, které umožňuje rekvalifikační i následné vzdělávání nejenom zlínským strážníkům, ale také
jejich kolegům z regionu.
Neodmyslitelnou součástí práce Městské policie Zlín je také prevence kriminality a sociálně-patologických jevů. Jednotlivé programy
jsou zaměřeny od dětí z mateřských škol až
po seniory, s nimiž se strážníci setkávají při
každoroční Senior akademii. Prvkem, který
úspěšně integruje prevenci s výkonem služby,
je posílení územního dohledu ve všech částech Zlína. Nově k tomu slouží také mobilní
služebna, se kterou strážníci pravidelně vyjíždějí do okrajových částí města. Žádná policie
na světě, tudíž ani městská policie, nemůže
fungovat bez spolupráce s veřejností. Je proto na místě poděkovat všem spoluobčanům,
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a jsou
ochotni pomáhat strážníkům v jejich práci, aby byl Zlín i nadále bezpečným městem
a dobrým místem k životu. 
Pavel Janík

Festivalový půlmaraton ovlivní dopravní situaci ve městě
V neděli 29. května se uskuteční 7. ročník Festivalového
půlmaratonu MONET+ Zlín, který pořádá Zlín Film Festival
společně s Běhy Zlín.
Největší běžecká akce v kraji je přímou
součástí filmového festivalu, který se koná
od 26. května do 1. června. S ohledem na
některá omezení v dopravě, která souvisejí
s přípravou i organizací závodu a také s letošní změnou trasy, žádají organizátoři veřejnost
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o shovívavost a respektování pokynů. Hlavní
závod odstartuje od Kongresového centra ve
Zlíně v neděli nově již v 10.00 hodin. 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. Od 10 hodin dojde tak k přerušení pravidelných tras linek 2, 4, 8, 9, 33, 34
a 36, které budou směrovány na náhradní
trasy. Pár minut před závodem bude zcela
uzavřen průjezd Zlínem po třídě Tomáše Bati.
V tu dobu bude také na nezbytně dlouhou
dobu omezen příjezd na autobusové nádraží.
Podrobné informace k závodům i k uzavírkám a omezení v dopravě jsou k dispozici na
www.zlinskypulmaraton.cz.
/red/

Aktuálně

MP Zlín zvládá oproti začátkům řešit neporovnatelně větší
množství různých událostí
U příležitosti 30. výročí Městské
policie Zlín jsme se zeptali jejího
ředitele Milana Kladníčka,
který u sboru působí téměř od
jeho úplného začátku, na vývoj
fungování organizace.
Městská policie ve Zlíně letos slaví 30. výročí, jak toto jubileum vnímáte, pane řediteli?
Rok 2022 znamená pro MP Zlín výročí 30 let
od znovuobnovení činnosti městského bezpečnostního sboru, jehož primárním úkolem
je dohled nad veřejným pořádkem. Historie zajišťování bezpečnosti občanů a jejich majetku
ze strany města je však mnohem starší a jsme
hrdí, že na ni v mnohém navazujeme. Ostatně
k omezení Bezpečnostní stráže města Zlína,
jak se tehdy městská policie nazývala, došlo
až v době německé okupace a v poválečném
období se pak obecní strážníci stali součástí
sjednoceného Sboru národní bezpečnosti. Proto jde z historického pohledu o znovuobnovení.
Jak dlouho trvá Vaše kariéra u MP Zlín?
Nebyl jsem úplně mezi prvními strážníky, kteří byli u vzniku novodobé městské policie, ale
i tak se dá říci, že zde pracuji v podstatě od začátku. Výročí 30 let MP Zlín se tak kryje i s délkou mého pracovního působení.
Jak tedy vzpomínáte na začátky před 30 lety?
Převratné události, ke kterým došlo po Sametové revoluci, přinesly obrovské změny v životě
každého občana. Pocit náhle nabyté svobody
byl mnohdy zaměňován s anarchií a nepochybně se odrazil v pocitu vnímání bezpečnosti. Na
to nebyly státní bezpečnostní složky připraveny
a místní politici byli pod palbou občanů, kteří
volali po zajištění bezpečí. Logickým krokem
tak byl vznik obecních a městských policií, které nesuplují republikovou policii v oblasti vyšetřování trestné činnosti, ale dodnes se podílejí
na zajištění veřejného pořádku. MP Zlín tehdy

měla jeden hlídkový vůz, služebnu vedle radnice na náměstí Míru, mužstvo tvořilo několik
strážníků, kteří v černých uniformách se znakem města Zlína na rukávech vyrazili prosazovat zákon a pořádek do ulic.
Co se od té doby nejvíce změnilo?
Na takto širokou otázku je strašně složité odpovědět, protože se změnilo snad úplně všechno. Dnes máme nesrovnatelně větší technické
zázemí, mnohem více strážníků s celou řadou
specializací, zvládáme řešit neporovnatelně
větší množství různých událostí. Samozřejmě
tak, jak se postupem času vyvíjela, vyvíjí a stále
vyvíjet bude celá společnost, se postupně měnil i právní rámec fungování obecních policií.
Nejrůznější předpisy dnes vypadají úplně jinak
a činnost strážníků se musela posunout i k těm
oblastem, které občany trápí a kteří tak logicky
očekávají jejich řešení. To je například záležitost
nepopulárních dopravních přestupků, od špatného parkování až po měření rychlosti v silničním provozu. Určitě je potřeba také zmínit, že
bez aktivní spoluúčasti strážníků s policisty se

dnes ve Zlíně neobejde žádná významnější kulturní, společenská nebo sportovní akce. Velký
důraz za mého působení klademe na prevenci
kriminality, podařilo se nám rozšířit a zintenzivnit dohled strážníků nad svěřeným územím, kde
komunikují s kancelářemi místních částí i tamními občany, a také jsme vybudovali Akreditované centrum profesní přípravy, kde se kromě
našich strážníků dostává odborného vzdělání
i kolegům z jiných městských a obecních policií.
Děkuji za krátké shrnutí. Co byste tedy popřál zlínské městské policii do dalších let?
Přál bych nejen zlínským strážníkům, ale
všem obecním a městským policiím v ČR, aby
se jim v bezpečnostním systému naší země
dostalo odpovídajícího zařazení a ohodnocení. Městské policii ve Zlíně bych popřál, aby
i nadále byla spolehlivým partnerem těch
občanů, kteří chápou, že pro spokojený život
v komunitním prostředí je nezbytná nejen
vzájemná ohleduplnost a tolerance, ale také
dobrovolné dodržování nastavených pravidel
a zákonů.
Tomáš Melzer

Na slovíčko s primátorem se lze zastavit i v červnu
Pravidelné setkání primátora města Zlína s občany pokračuje.
Zlíňané mohou pořad Na slovíčko s primátorem Jiřím Korcem
sledovat online, nebo se jej mohou zúčastnit osobně.
Setkání se Zlíňany se uskuteční ve čtvrtek
9. června v 16 hodin v obřadní síni zlínské radnice. Pořad bude zároveň vysílán online prostřednictvím facebookové stránky zlin.eu. Dotazy lze
posílat předem na e-mail naslovicko@zlin.eu,
nebo je mohou účastníci setkání klást osobně.

Dostane se i na otázky vložené do
komentářů pod online vysílání.
„Jsem velmi rád za zpětnou vazbu od občanů, kterou dostávám
v průběhu volebního období. Nechci se s nimi potkávat pouze na

osobních schůzkách nebo v rámci předvolební kampaně. Přímý kontakt s obyvateli města
a získání zpětné vazby jsou pro mě velmi důležité. Je dobře, že si čím dál
více Zlíňanů najde čas a přijdou si
osobně promluvit o věcech, které
je zajímají nebo trápí. Zároveň
mě těší, že občané oceňují, že
dostávají odpovědi na otázky,
které je zajímaly,“ sdělil primátor
Jiří Korec./mel/
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Doprava

Město začíná realizovat nový navigační parkovací systém

Zaparkovat snadno a bez přejíždění z parkoviště na parkoviště. Ke
snadnějšímu hledání volného místa pomůže tzv. chytrý navigační
systém, na kterém město pracuje.
Navigační tabule budou směřovat řidiče na
městská parkoviště ve Zlíně. Počítá se i s rozšířením tohoto navigačního systému i na soukromá parkoviště. Mimo navigačního parkovacího
systému budou digitální tabule sloužit i například k předávání aktuálních mimořádných informací o dopravě ve městě.
Celkem bude umístěno 20 ks navigačních cedulí, kdy v první fázi budou rozmístěny 4 nové
tabule. Následovat bude výměna 8 stávajících
tabulí, které nyní zobrazují jen dojezdové časy,
a ve třetím kroku bude doplněno dalších 8 tabulí.
„Díky této technologii bude umožněna větší
variabilita informací pro řidiče, včetně grafického zobrazování dopravního značení pro
předávání aktuálních a mimořádných
dopravních informací,“ doplňuje informace Michal Čížek.
Vedle projektu navigačních cedulí
budou doplněna parkoviště tzv.
závorovým systémem s kamerami,
které budou umět načítat registrační značky. V praxi půjde o klasický
vjezd na parkoviště osazenými závorami,
kdy si řidič odebere parkovací lístek. Před od-
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jezdem zaplatí u parkovacího automatu a po
zaplacení bez vkládání parkovacího lístku do
výjezdního terminálu odjíždí.
Předplatitelé parkování se mohou těšit na
RFID čtečky dlouhého dosahu, to znamená, že
by mělo stačit mít za předním sklem parkovací
kartu a závory se budou automaticky otevírat.
„Naším celkovým cílem je vybudovat ve městě
Zlín další inteligentní prvky dopravy a vše spojit
do jednoho řídicího centra. Rozhodli jsme se
proto vybudovat i nové dispečinkové pracoviště, které je nezbytné pro fungování a správu
těchto dopravních systémů,“ uvedl radní pro
dopravu Michal Čížek.
Předpokládaný harmonogram: Jednotlivé
termíny se mohou změnit v závislosti na
postupu stavebních a montážních
prací.
Všechna parkoviště budou po dobu
realizace (uzávěry) přístupná pro
zásobování jedním pruhem nebo
s omezením vjezdu a výjezdu pro
návštěvníky. Úplné uzavírky budou
platné vždy již od půlnoci daného
dne. Po započetí stavebních prací nebude možné z parkoviště vyjet!

1. Parkoviště Velké kino: 6. 6.–17. 6. 2022
– uzavírka, v rámci akce Živý Zlín bude provoz
parkoviště upraven.
Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 3. 6.–4. 6. – provoz parkoviště bude
plně funkční.
2. Parkoviště Nad Tržnicí (pod OD Prior): 20.
6.–1. 7. 2022 – uzavírka, v rámci akce Živý Zlín
bude provoz parkoviště upraven.
Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 17. 6.–18. 6. – provoz parkoviště
bude plně funkční.
3. Parkoviště Gahurova: 11. 7.–22. 7. 2022 –
uzavírka.
Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 8. 7.–9. 7. – provoz parkoviště bude
plně funkční.
4. Parkoviště Městské divadlo (pod kostelem):
8. 8.–19. 8. 2022 – uzavírka.
Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže buněk: 5. 8–6. 8. – provoz parkoviště bude
plně funkční.
5. Parkoviště Bartošova: 29. 8.–9. 9. 2022 –
úplná uzavírka, vjezd bude provozován pro rezidenty a zásobování střídavě přes ulici Rašínova
nebo z ulice Vodní (na Bartošovu ulici). Omezený vjezd na parkoviště po dobu demontáže
buněk: 26. 8.–27. 8. – provoz parkoviště bude
plně funkční.
/red/

Doprava

Město zahájí další část revitalizace sídliště Podhoří
„Jsem rád, že v letošním roce můžeme díky přiděleným finančním
prostředkům pokračovat v další etapě revitalizace sídliště Podhoří.
Věřím, že během několika let se podaří celou revitalizaci tohoto
sídliště dokončit, jako se to povedlo před časem v Malenovicích,“
sdělil radní Michal Čížek.
V letošním roce se realizace etapy bude týkat řešení dopravní obslužnosti obytných
objektů a zejména související dopravy v klidu v rámci sídliště – tj. doplnění chybějících
parkovacích stání. Důležité je rovněž zkvalitnění stávajících a doplnění chybějících
úseků chodníků a zajištění bezbariérového

řešení komunikací pro pěší a tím zvýšení bezpečnosti obyvatel – zejména starších osob,
matek s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu. Oprava veřejného osvětlení
zajistí zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích, obyvatel a jejich majetku v nočních hodinách. Konečný charakter a rozsah

jednotlivých úprav byl stanoven na základě
vyhodnocení ankety občanů.
/fab/

V ČERVENCI SE USKUTEČNÍ OPRAVA KLÍČOVÉHO ÚSEKU TŘ. T. BATI

Ředitelství silnic a dálnic bude ve dnech 4. až 23. Zlín dohodlo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
7. provádět plánovanou rekonstrukci komunika- aby tuto opravu termínově směřovalo na začátek
ce I/49 - tř. T. Bati. Rekonstrukce bude probíhat prázdnin s týdnem s dvěma státními svátky. Pov úseku od ul. K. Světlé po ul. Přímá (čerpací sta- kud vše dobře půjde, tak oprava potrvá 14–19
nice MOL) ve směru do centra Zlína a v úseku od dní. Průjezd bude zajištěn, bude ale sveden do
ul. Topolová po ul. Přímá (zastávka MHD Prštné) jednoho jízdního pruhu. Odbočení na Jižní Svave
směru na Otrokovice. „Termín byl předmětem
hy přitom
nebude1 možné. Prosím řidiče, aby
pozvánka_otrokovice_zlin_210x95.qxp_Sestava
1 16.05.22
19:35 Stránka
dlouhých jednání, kdy nakonec statutární město byli ohleduplní a před vjezdem do tohoto úseku

dodržovali pravidlo zipování,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek. Opravy jsou rozděleny do
dvou etap. Úsek ve směru do centra Zlína bude
realizován v 1. polovině července, směr do Otrokovic pak ve 2. polovině července. Rekonstrukce
vozovky omezí jak dopravu samotnou, tak i pěší
a městskou hromadnou dopravu. V obou etapách
dojde k úplné uzavírce odbočení do a z ul. Přímá
(směr do i z Prštného), světelné signalizační zařízení bude v celé křižovatce vypnuto a přechody
pro chodce u Hypermarketu Albert budou dočasně uzavřeny. V případě 1. etapy bude zastávka
MHD Prštné dočasně přesunuta před přechod
pro chodce u odbočení do ul. L. Váchy a Topolová. Během 2. etapy bude zastávka MHD Prštné
dočasně zrušena bez náhrady. Opravy budou obsahovat frézování stávajícího podkladu, výměnu
a úpravu uličních vpustí, výměnu poklopů šachet,
pokládku nového povrchu a další. V případě, že
nenastanou neočekávané okolnosti, bude rekonstrukce dokončena v třetím červencovém týdnu.
Aktuální informace o uzavírkách naleznete na
webu http://mapa-uzavirek.zlin.eu.
/mel/

Informativní setkání občanů Zlína k plánované stavbě
Modernizace a elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice
Dovolujeme si vás pozvat na informativní setkání o plánované investiční akci Správy
železnic Modernizace a elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice, které se uskuteční
ve středu 8. června 2022 od 17 hodin v Obřadní síni zlínské radnice, nám. Míru 12.

Program:

· Informace o stavu přípravy
· Změny oproti původnímu řešení z roku 2017
· Dotazy občanů
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Informace

Jaguar Trek, největší expozice jaguárů v Evropě
V neděli 15. května Zoo Zlín za účasti ředitele zoo Romana
Horského, primátora statutárního města Zlína Jiřího Korce
a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše otevřela expozici
pojmenovanou Jaguar Trek. Po dvaceti letech se tak největší
jihoamerické šelmy vrátily zpět.
Kromě jaguárů se návštěvníci mohou těšit
i na rozlehlou voliéru s kondory andskými
a velkými papoušky ara. Komplex Jaguar Trek
postupně vznikal v americké oblasti zoo ve
svahu pod tropickou halou Yucatan. „Abychom se mohli vrátit k chovu jaguárů, museli

jsme vytvořit opravdu něco výjimečného. Prostor pro jaguáry má rozlohu přes 2 000 m2
a je největší expozicí svého druhu v Evropě,“
uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Primátor Jiří Korec vyzdvihnul jedinečné pojetí celého jaguářího komplexu, zmínil i ekonomickou úspěšnost zoo. „Díky skvělému nasazení
pana ředitele Horského a celého jeho týmu
máme ve Zlíně nejsoběstačnější zoologickou
zahradu České republiky,“ ocenil primátor
Korec. Součástí prostoru je také nová trasa
pro vláček a pěší cesta pro návštěvníky. „Do
zlínské zoo ročně zavítá přes 600 000 lidí, je
nejnavštěvovanějším turistickým místem Zlínského kraje. Věřím, že lidé si Jaguar Trek oblíbí a že své zážitky budou hojně sdílet na sociálních sítích,“ uvedl hejtman Radim Holiš.
V Jaguar Trek návštěvníci uvidí dva jaguáry,
čtrnáctiměsíčního samce Danyho a téměř
dvouletou samici Yunu. V současné době si
teprve zvykají na nový domov, proto má prozatím každý svůj vlastní prostor. Chovatelé však
věří, že se v budoucnu podaří samce a samici
spojit a že se zoo dočká i mláďat.
/red/

KLUBÍČKO FUNGUJE SAMOSTATNĚ
Koncem roku 2021 Zastupitelstvo města Zlína
schválilo samostatnou organizační složku –
Klubíčko. Předmětem činnosti je vyplňovat volný
čas osobám s pohybovým, smyslovým, lehkým
mentálním znevýhodněním i kombinovaným
postižením. Cílovou skupinou jsou zejména
osoby po ukončení školní docházky. Stěžejní

náplní práce organizace je nalezení vhodných
postupů pro každého jednotlivce, který hledá
účinné rady či pomoc. Pro inspiraci se na Klubíčko může obrátit rodič handicapované osoby,
pedagog, student nebo sám handicapovaný.
Klienti mohou využít stálou nabídku aktivit,
např.: sportovní a šachové odpoledne, výtvarný

a rukodělný ateliér, PC – možnost se domluvit
i s lektorem, stolní hry a další. V závislosti na ročním období jsou pořádány jednodenní poznávací, vzdělávací a společenské akce. Návštěva je
možná po telefonické domluvě na tel: 773 765
204. Současnou i předchozí činnost je možno si
prohlédnout na: www.klub-icko.eu.
/red/

PRACOVNÍ NABÍDKY
Statutární město Zlín vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici INVESTIČNÍ REFERENT/KA
v oddělení investic v Odboru dopravy.
Podání přihlášky, jejíž povinný formulář je zveřejněn na úřední desce, je možné:
 
poštou na adresu Statutární město Zlín,
Odbor kanceláře tajemníka, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín; podací razítko nejpozději
s datem 25. 5. 2022,
 
dále do datové schránky: 5ttb7bs, statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01; s datem a časem dodání nejpozději do 26. 5.
2022 do 14 h,
 
nebo osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12,
Zlín, nejpozději do 26. 5. 2022 do 14 h.
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Dále město obsadí pozici VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
INVESTIC v Odboru dopravy.
Podání přihlášky, jejíž povinný formulář je zveřejněn na úřední desce, je možné:
 
poštou na adresu Statutární město Zlín,
Odbor kanceláře tajemníka, náměstí Míru
12, 760 01 Zlín; podací razítko nejpozději
s datem 25. 5. 2022,
 
dále do datové schránky: 5ttb7bs, statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín;
s datem a časem dodání nejpozději do
26. 5. 2022 do 14 h,
 
nebo osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12,
760 01 Zlín, nejpozději do 26. 5. 2022 do
14 h.

Další podrobnosti získáte na webových stránkách www.zlin.eu.
Brigáda
Město hledá pracovníka – studenta VŠ – na
výpomoc při přípravě voleb. Jedná se o nepravidelnou výpomoc v měsících srpen až
říjen v předem stanovené dny dle domluvy.
Nutná časová flexibilita. Jedná se o práce při
přípravě volebního materiálu, úklid po volbách aj. a výdej a příjem volebního materiálu
ve dnech voleb 23.–24. 9. 2022 (130 Kč/h).
Další informace na MMZ, nám. Míru 12,
Odbor kanceláře primátora, Klára Čuříková,
kancelář č. 117, tel. 778 400 511, e-mail:
klaracurikova@zlin.eu. 
/io/

Doprava

Sdílená kola budou ve Zlíně pokračovat i v dalších letech
Zkušební projekt na sdílená kola se dle počtu pozitivních
ohlasů setkal s úspěchem. Město Zlín tak bude v tomto
projektu pokračovat i nadále.
Obyvatelé a návštěvníci Zlína tak budou moci
sdílená kola využívat i v dalších třech letech
a stejně jako dosud budou mít prvních patnáct
minut jízdy zdarma. Ve výběrovém řízení na provoz do dalších let zvítězil dosavadní poskytovatel společnost Nextbike. Pro uživatele se tak nic
nemění.
„Těší nás, že se sdílená kola ve Zlíně dobře ujala
a podle počtu výpůjček je o tuto službu ve městě
opravdu zájem. Podpora alternativních způsobů

dopravy je jednou z cest, jak nezhoršovat dopravní situaci ve městě,“ konstatoval primátor
Jiří Korec.
Bezmála 90 % jízd se uskutečnilo v limitu do
15 minut a lidé tak mohli tuto službu využít
bezplatně. V nejlepších dnech se čísla denních
výpůjček blížila k hranici 500 jízd. Kola byla v ulicích k dispozici celoročně a v zimních měsících
docházelo cca ke čtvrtinovému počtu letních výpůjček.
/fab/

TOP 8 STANIC
VÝPŮJČKY A VRÁCENÍ
1. Stadion Letná ...... 6 450 / 6 335
2. OC Čepkov............. 5 998 / 6 183
3. Kúty ....................... 4 483 / 4 842
4. Magistrát............... 4 014 / 3 965
5. OD Zlín................... 3 113 / 3 162
6. J. A. Bati ................ 2 804 / 2 805
7. LIDL ....................... 2 255 / 2 309
8. Archa...................... 2 248 / 2 568

intro - základní data z 12 měsíců provozu

12 měsíců pilotního provozu nextbike přineslo městu Zlín:
Počet mechanických kol v provozu…….………………….…………120

Komentáře provozovatele:
‣

Nextbike se za dobu pilotního provozu na území města ujal jako
udržitelná a rychlá forma dopravy pro všechny. Flexibilita sdílených kol
bez omezování jízdními řády, dostupných 24/7 a podpora magistrátu
15 minut vždy zdarma udělal z nextbike “dobrého souseda” téměř 7
tisícům Zlíňáků.

‣

Nextbike se stal synonymem rychlé a šetrné univerzitní dopravy pro
studenty Univerzity Tomáše Bati.

‣

Téměř 90% všech výpůjček bylo do 15 minut. Investice města tedy
směřuje v maximální míře do jeho obyvatel. Město plní svoji roli,
Þnančně podporuje zdravou a udržitelnou mobilitu a lidé ji využívají.

‣

Za 12 měsíců provozu Zlíňáci díky podpoře města najeli na sdílených
kolech téměř 100 tis. km.

‣

Pokud by stejná porce cest byla uskutečněna autem, znamenalo by to
pro město zátěž cca 11 tun CO2. Pro představu, asi 500 dospělých
stromů pracuje po celý rok, aby podobný objem oxidu uhličitého
absorbovalo.

Počet e-kol v provozu……..…………….….………….………………30
Počet uživatelů…………………….……….…………..………..…6 975
Celkový počet výpůjček……………….………….….……..….75 689
Přepočet výpůjček na 1 měsíc…………….………….………..6 308
Přepočet výpůjček na 1 den.…………………….…………….…204
Celkový počet výpůjček do 15 minut….…………….……..…68 056
Podíl výpůjček do 15 minut…………………..…..….…………89,9 %
Celkový nájezd…..………………………..…..….…………99 153 km
Průměrný nájezd na 1 výpůjčku……………………….…….1,31 km
Úspora CO2 (teoretická)…………………..….…………………11 tun
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Místo přátelské seniorům? To je Senior Point Zlín!
Skoro osm let se naskýtá možnost navštívit ve Zlínském klubu
204 informační, kontaktní a poradenské středisko Senior Point
Zlín, jehož provozovatelem je Centrum pro rodinu Zlín.
Senior Pointy jsou definovány jako kontaktní místa přátelská seniorům. V současné době je jich
v naší republice třicet a nacházejí se v šesti krajích. „Senior Point Zlín je jediné místo takového
druhu ve Zlínském kraji a od většiny ostatních
se vymyká svou programovou nabídkou. Je také
zapojen do komunitního plánování sociálních
služeb na Zlínsku, díky čemuž můžeme lépe reflektovat a naplňovat potřeby seniorů v našem
městě,“ uvedl Vojtěch Volf, náměstek primátora

města Zlína. Do zlínského Senior Pointu lze zavítat každý den. V příjemném prostředí s krásným
výhledem do parku Komenského lze posedět, dát
si kávu nebo čaj, začíst se do časopisů či knížek
z domácí knihovničky, zahrát si společenské hry,
využít veřejný počítač s internetem, nebo si třeba
vypůjčit semínka ze zlínské Semínkovny. Navíc
proškolená obsluha je připravena seniorům poradit v mnoha oblastech každodenního života.
Kromě individuálních návštěv jsou na programu

i setkání podpůrných skupin a další organizované
akce. Program probíhá díky obětavým lektorům
a dobrovolníkům. Jednou z nejpoptávanějších
volnočasových aktivit jsou kurzy trénování paměti. Někteří účastníci chodí do těchto kurzů, které
nazývají chozením „do školy”, již od prvopočátku.
Během tohoto školního roku se scházely čtyři skupinky s více než 40 účastníky. Součástí volnočasové nabídky jsou také hudební odpoledne nebo
rukodělné aktivity. Oblíbené jsou cestovatelské
přednášky s promítáním, osvětové přednášky
zaměřené na zdraví aj. Služby Senior Pointu jsou
klientům nabízeny zdarma. Činnost je podpořena
statutárním městem Zlínem, Zlínským krajem
a nadačními fondy.
/red/

HLEDÁ SE ZASLOUŽILÝ SENIOR ROKU 2022
Statutární město Zlín přijímá nominace na
titul Zasloužilý senior roku 2022. Ocenění si
odnese pět kandidátů, kteří jsou svým aktivním
přístupem k životu a zapojením do činnosti
komunity i ve vyšším věku inspirací a přínosem
pro své okolí.
Nominaci může podat kdokoliv z řad veřejnosti,
podmínkou je pouze trvalé bydliště kandidáta

na území statutárního města Zlína. V návrhu
je nezbytně nutné uvést jméno a příjmení
kandidáta, kontakt na něj (nejlépe telefonický,
popř. e-mailový) a stručný popis jeho zásluh. Je
rovněž nutné uvést, že s předáním těchto údajů
pro uvedený účel kandidát souhlasí.
Členové Komise sociální a pro zdravotně
postižené Rady města Zlína vyberou 5 seniorů,

PODĚKOVÁNÍ
Aktivní seniorky z TJ Sokol Štípa chtějí tímto
poděkovat vedení za pozornost, kterou věnují nám, nejstarším, i když nejsme schopní ji
reprezentovat žádnými sportovními výkony.
Pro nás, kteří jsme omezeni nejrůznějšími zdravotními problémy, přináší radost do
všedních dnů. Organizuje pro nás cvičení na
židlích, kurzy trénování paměti a zve nás na
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všechny aktivity spojené se sportem, kterých
je nemálo. My se zase na oplátku snažíme
pomoci se vším, na co nám síly stačí. Dne
2. května 2022 pro nás – matky, babičky
a prababičky, připravila důstojnou oslavu
Dne matek. Sešlo se nás 24 a na závěr jsme
se setkaly u přátelského posezení s občerstvením. Děkujeme. Za seniory Ivana Ráčková

kterým bude v rámci tradičního divadelního
představení pro seniory předán pamětní list
a drobný dárek.
Návrhy na jmenování shromažďuje do pátku
29. 7. 2022 sekretariát Odboru sociálních věcí
Magistrátu města Zlína, tř. T. Bati 3792, 2. etáž.
Kontakt: Dana Piškulová, tel. 577 630 801,
e-mail: danapiskulova@zlin.eu.
/red/

nabízíme:

Pronájem bytu 1+kk,
Zlín, ulice Vejvanovská
po kompletní rekonstrukci
k dispozici společná terasa,
prádelna, posezení v zahradě

REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.

Cena: 7.900 Kč / měsíc + zálohy na energie a provize RK

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
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)

Cena: od 9.500 Kč / měsíc + zálohy na energie a provize RK

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

Cena: 6.300.000 Kč + provize RK
Prodej bytu 3+kk, Zlín,
ulice Benešovo nábřeží
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
byt v klidné části Zlína

Cena: 5.750.000 Kč + provize RK

776 797 007

www.g2reality.cz

G2 reality

@g2reality

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

STAV E B N Í FIR 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

Volkswagen Taigo
Udávejte směr

Výrazný sportovní design, komfortní výbava a inteligentní systémy. To je nové SUV kupé
pro všechny, kteří nechtějí jít s davem a každý den je pro ně výjimečný.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,5−6,9 l/100 km, 124−156 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model
může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

EURO CAR Zlín s.r.o.

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

Informace

Zlínský kraj zavádí od 1. července předplatné jízdné
v regionálních vlacích a autobusech
Jezdíte autobusy nebo vlaky ve Zlínském kraji? Dojíždíte
pravidelně do zaměstnání nebo do školy? Chcete zároveň
ušetřit?
V tom případě vás jistě potěší, že od 1. července letošního roku si bude možné pro cesty v autobusech a vlacích na linkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) pořídit
předplatnou jízdenku, a to na 30 nebo 7 dní.
„Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí do práce, do školy nebo kamkoliv jinam, nabídneme
od poloviny letošního roku předplatné jízdné,
na které budou moci jezdit jak vlakem, tak
autobusem,“ říká jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KO-

VED) Martin Štětkář a pokračuje: „Předplatné jízdenky budou vázané na krajskou kartu
Zetka nebo kartu Moravskoslezského kraje
ODISka, na níž je budou mít cestující nahrané. Apelujeme proto na obyvatele kraje, kteří
uvažují o předplatném jízdném, aby si kartu
včas pořídili. Nyní ji dokonce prodáváme za
zvýhodněnou cenu 99 Kč.“
Předplatné jízdné bude fungovat na zónovém principu. Zlínský kraj je rozdělený na 98
zón, zájemce si koupí předplatnou jízdenku

pro ty zóny, jimiž jeho pravidelná cesta prochází. V těchto zónách se pak bude moci po
dobu platnosti předplatného neomezeně pohybovat vlaky i autobusy.
V první fázi bude v nabídce 30denní nebo
7denní předplatná jízdenka. „Ceny jsou nastaveny tak, aby se třicetidenní jízdné většině cestujících vyplatilo už po zhruba 12
dnech, sedmidenní jízdné pak pátý den,“
připomíná dále Martin Štětkář. V dalším
období pak kraj počítá s rozšířením nabídky
časových kuponů.
Veškeré informace k předplatnému jízdnému
na linkách IDZK najdou cestující na webu www.
idzk.cz, v informačních kancelářích dopravců
a na vlakových nádražích v regionu.
/red/

Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy
přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené
žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně
používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly
vyhazovat do směsného odpadu.
Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo
zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé
druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší.
Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními
technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá
šanci poznat, o jaký typ světelného zdroje se
jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, aktuální zákon o výrobcích
s ukončenou životností nedělá mezi světelnými
zdroji rozdíly. Tím pádem všechny žárovky spadají do zpětného odběru a měly by se odevzdat
do speciálních sběrných nádob či ve sběrných
dvorech. U nás v obci se sběrné dvory nachází v Malenovicích – ul. Zahradní, na Zálešné
a v areálu Technických služeb Zlín v Loukách.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost
uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších

elektrozařízení, výši recyklačního příspěvku.
Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste při-

spěli na ekologickou recyklaci zakoupeného
elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží
– neměl skončit v komunálním odpadu, ale ve
sběrném dvoře.
Speciální nádoby na světelné zdroje
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních sběrných nádob
určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat
s ostatním elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru
na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních
a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí
únik toxické rtuti, kterou tyto světelné zdroje
v malém množství obsahují. Většina surovin
získaných ze žárovek při recyklaci (zejména
kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije
ve výrobě. Díky recyklaci je možné využít více
než 90 % materiálů ze sebraných světelných
zdrojů.
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará
o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení.
V České republice provozuje síť více než 4 300
veřejných i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na
stránkách www.ekolamp.cz. 
/red/

ČERNÉ SKLÁDKY
V roce 2021 bylo v rámci úklidu černých skládek
na území města Zlína odklizeno okolo 42 tun
odpadu a celková částka za jejich likvidaci činila
530 000 Kč. Jednalo se především o bioodpad,
stavební suť a velkoobjemový odpad.
Velkoobjemový odpad jako nepotřebný nábytek
(skříně a křesla), linoleum a koberce, pneumatiky a elektroodpad (lednice, televize a mikrovlnky) je velmi často odložen u odpadových nádob
přesto, že tento odpad mohou občané zdarma

odevzdat do sběrných dvorů. Vytváření černých
skládek je přestupek proti veřejnému pořádku
i obecně závazné vyhlášce a lze za něj uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Pro odložení odpadu je možné také využít mobilní svozy odpadů na území města, více informací o časech a místech najdete v Odpadovém
kalendáři na rok 2022, který byl přílohou březnového magazínu, nebo na www.zlin.eu a www.
tszlin.cz.
/red/
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ZLÍN ŽIJE: Velkolepý zážitkový festival pro všechny!
Třídenní festival Zlín žije je největší akce, kterou Zlín ve svém
výročním roce zažije. Nabídne program, který je jedinečný
a v mnohém neopakovatelný.

Hudební zážitky se prolnou s vizuálními. Nejvelkolepější akce přinese čtyři multižánrové scény
ve veřejném prostoru, pouliční umění a zážitkový program. Na pódiích se vystřídá téměř pět
desítek kapel a orchestrů nejrůznějších žánrů.
Program festivalu dotvoří 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, pyroefekty i atraktivní
vystoupení wall dancerů.
Zlínská filharmonie uvede open air ve světové
premiéře dílo zlínského rodáka Tomáše Illeho –
melodram nese název DĚJINY VELKÉHO ZLÍNA
VE ZVUCÍCH A HUDBĚ a vedle zlínské filharmonie na pódiu budou i herci městského divadla
a žáci ZUŠ Zlín. Hlavní stage uvítá velké zlínské
orchestry, Ondřeje Havelku a jeho 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 i uměleckou intervenci umělce Radima Hankeho připravil fenomenální hudebník Vojtech Szabó.
Mezi 24. a 26. červnem si přijdou na své příznivci všech hudebních žánrů. Park Komenského ožije díky padesáti kreativními stanovištím,
která hudebně doprovodí žáci zlínských ZUŠ,
a k večeru promění atmosféru parku DJs. V areálu naproti Baťovy vily se vystřídají především
místní hudební formace a zámek i okolní park
pak pohltí úchvatný světelný happening, půlnoční cirkus a těšit se můžete také na karnevalový
průvod.
Popis lokalit:
Náměstí Práce – VELKÝ ZLÍN – Největší
program, ty největší orchestry a kapely, to největší překvapení, ta největší show
Park Komenského – ZLÍN NA JEDNOM
MÍSTĚ – Umění, gastro, hry, zážitky, mlá16

dí a budoucnost, chill out, móda, Zlín všemi
smysly
Sad Svobody a zámek – KOUZELNÝ ZLÍN
– show, cirkus, karneval, hra světel, oslavy
Prostranství naproti vily Tomáše Bati
– VĚČNÝ ZLÍN – kultovní kapely, nesmrtelné
songy, geniální hudebníci, mimořádná tradice
PÁTEK 24. 6.
15.00 – 24.00
Hrají: Žlutá ponorka, Eliška Lajdová, Filip Vítů
& Markéta Vodičková band a spousta dalších
Zážitkový program: pouliční umění, Cirkus
trochu jinak, Chůdadlo (kejklířské vystoupení, novocirkusová show, akrobatické divadlo),
pouliční umění, zážitkový program, svítící face
painting, tvořivé dílny
19.00 FLERET
21.00 Karnevalový průvod (obří svítící nafukovadla)
22.00 Půlnoční cirkus – akrobaticko – ohňová show
23.00 Tokyo
15.00 – 24.00
Zážitkový program: tvořivé dílny, interaktivní
stanoviště, odpočinková zona,
Hudební program: ELEKTRO PŠTROS 18.00
– 24.00: DJ Karine, DJ Hydrophonic, Ian Kita,
Manisch, Mirko Solo
16.00 – 24.00
Hudební program: Chorus, Tendence, Drumphonic, Beat Vox While, Blues Station, REGGAY
SOBOTA 25. 6.
11.00 – 23.00
Hrají: Jazzbook, Blue night, Avion Big Band
a další

16.30 VOJTECH Szabó & band a jeho hosté
(Helena Čermáková, Eliška Lajdová, Radim
Hanke, Zuzana Sapárová a další)
20.30 Chill out mix DJ Tommy Rogers feat. special guest
21.30
audiovizuální koláž ZLÍN 700, vyslání vzkazu
příštím generacím, přímý přenos ukládání
PROVAZOCHODECKÁ SHOW v oblacích, pyro
show
WALL DANCING na zlínském mrakodrapu
22.00 – FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
– světová premiéra skladby (Tomáš Ille)
10.00 – 24.00
Slovem provází známí moderátoři Českého rozhlasu Zlín
Rodinný zážitkový program: až 50 stanovišť
– tvořivé dílny, interaktivní stanoviště, odpočinková zóna, výroční sedmistovkové produkty,
hudební workshopy, film, lokální produkty, gastrozóna, školství, móda, ekologie, kreativní tvoření, aktivity pro děti, sportovní zákoutí, ukázky
práce Městské policie Zlín, deskové hry, ukázky
umělé inteligence, Busfest stanoviště a další
Hudební program:
10.00 – 17.00 Jsme ZUŠ, jsme budoucnost Zlína! Hrají kapely zlínských ZUŠ, divadlo, tanec
18.00 – 24.00 Busfest žije (elektro) (ve spolupráci s FMK UTB): Lord K + MeLeon, Michal
Synovec
16.00 – 24.00
Hrají: Albion, KOAN, F.Z.Q, Kochta Band, Šufunky gang, NŠO-ČI
19.00 – 21.00
Koncert jazz, pop, rock; gastro zóna, tvořivé
a zážitkové aktivity, světelné efekty na zámek
a okolí
NEDĚLE 26. 6.
13.00 – 23.00
13.00 Velký dechový orchestr Zlín
14.30 F-Dur Jazzband a hosté
17.00 Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
18.30 ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
21.00 TATA BOJS koncertní show
12.00 – 21.00
Hrají: Jacks Band, Pro Tebe a další
17.00 FRANC ALPA
Zážitkový program: gastro, tvořivá a zážitková
stanoviště, hudební workshop, keramická dílna a spousta dalších aktivit 
/red/

Kompletní
program festivalu
naleznete
naskenováním
QR kódu:

Informace

Zanechejte “Vzkaz příštím generacím – pro Zlín800“
V rámci série akcí k oslavě 700 let města proběhne mimo
jiné také “historicko-archivační happening“ VZKAZ PŘÍŠTÍM
GENERACÍM – PRO ZLÍN800.

Kdokoliv z občanů Zlína může zanechat svůj
vzkaz, obrázek, otisk... jakoukoliv písemnou
stopu pro příští generace.
Vzkazy budou zaznamenávány na kontaktním místě v přízemí pasáže Obchodního
domu Zlín a na náměstí Práce pod hlavním
podiem oslav.
Večer v sobotu 25. 6. před světovou premiérou Zlínské symfonie budou všechny vzkazy zapečetěny do měděné schránky, která
bude v přímém přenosu uložena primátorem Zlína ve věži kostela sv. Filipa a Jakuba
jako poselství do budoucích let.
Stánek pro psaní vzkazů bude umístěn
v Obchodním domě Zlín od středy 22. 6.
do pátku 24. 6. vždy mezi 14.-19. hodinou,
v sobotu pak celý den přímo na náměstí Práce pod hlavním podiem oslav.
/red/

Objevte zcela novou tištěnou zážitkovou mapu v projektu
Zlín všemi smysly
Sedmistovková káva ve speciálním výročním designu od Jamai
Cafe, přímo k výročí uvařené pivo Zlínský švec či výroční tenisky
Zlíňanky od Kave Footwear – všechny tyto výjimečné produkty
nyní najdete přehledně na jednom místě. V nové tištěné zážitkové
mapě, která vznikla v rámci projektu Zlín všemi smysly!
Tento projekt, jenž je součástí oslav 700. výročí první písemné zmínky o městě, oslavuje
kreativní potenciál provozovatelů zlínských
podniků a lokálních značek. Právě díky nim
vznikla řada naprosto unikátních sedmistovkových produktů a služeb. Objevte je všechny
v nové speciální zážitkové mapě. K dostání

je na náměstí Míru ve výročním Infopointu,
v showroomu Živého Zlína na zámku Zlín,
v zapojených podnicích a dalších spřátelených místech. Mapu si můžete také stáhnout
na webu www.zlin700.eu v rubrice Zlín všemi
smysly, kde se zároveň dozvíte vše o tomto
projektu.
/red/
inzerce
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Tenkrát ve Zlíně: Na krásné modré Dřevnici
Dnešní vzpomínání na zašlé zlínské časy je věnováno zlínskému
spisovateli Antonínu Bajajovi, který patří k nejvýraznějším
osobnostem zlínské kulturní scény a také k nejvýznamnějším
českým literárním autorům současnosti. Letos 30. května slaví
osmdesátiny.

Antonín Bajaja
Foto: David Valůšek

Antonín Bajaja se narodil v roce 1942 do lékařské rodiny. Od dětství žije v domě na Tyršově nábřeží, hned u řeky Dřevnice. A odtud pochází i název jeho románu Na krásné modré
Dřevnici, který je v titulku tohoto článku.
Jako kluk zažíval u řeky a v okolí mnohá dobrodružství. Řadu z nich popisuje právě ve své
knize: „Středem našeho dětského světa nebyl
jeden jediný rodný dům, ale domy dva. Ty spolu sousedily a byly stejné včetně zahrad. Obě
vily nechal v roce 1932 pro své dcery – naši
maminku a tetu Olu – vyprojektovat a postavit děda. Kdysi mi řekl, že využil krachu na
newyorské burze a následné krize. Díky tomu,
a taky díky rozkvětu fy Baťa, si mohl s výhodou vybrat prvotřídního architekta, stavitele
i zednického mistra. V přízemí našeho domu
provozoval později otec lékařskou praxi, my
jsme bydleli nahoře. Vedlejší dům obývali kromě tety a jejího muže Jana Maloty (majitele
malířské firmy) i babička s dědou, nahoře měli
nájemníky.“
A právě u prarodičů Knapkových se zastavíme
trochu více, hráli totiž důležitou roli nejen v životě Antonína Bajaji, ale také v historii našeho
města za první republiky. Do Zlína přišli v roce
1920 jako navrátilci z Ameriky. Koupili dům
na severní straně náměstí, kde sídlil později
proslulý hotel Balkán. Po příchodu Knapkových se stal jedním z hlavních center kulturního a společenského života tehdejšího Zlína.
Scházela se tam pokroková inteligence, spiritisté, studenti, umělci. Hrál tam prý dokonce
na piano Leoš Janáček, popíjel podivínský literát a výtvarník Josef Váchal nebo architekti
Le Corbusier s Gahurou.
„Vedly se zde učené i šprýmující rozpravy, jejichž aktéry byli národopisci i volnomyšlenkáři, estéti, spiritisté, básníci i muzikanti, vědci
18

i úředníci, architekti i studenti, kteří tu například v roce 1927 založili satirický časopis pokrokového studentstva Pcháč,“ říká o podniku
svého dědy Antonín Bajaja.
Stěny hudebního salonu kavárny Balkán pokrývaly od podlahy ke stropu zasklené skříně
plné knih, které si manželé Knapkovi přivezli
jako největší cennost z Ameriky. Tato knihovna lákala mnoho čtenářů a řada z nich do ní
přidala vlastní oblíbené kousky.
Kromě úctyhodné knihovny hudebnímu salonu vévodil ještě klavír Petrof – právě k němu
v roce 1922 usedl Leoš Janáček, když se na
cestě z Hukvald do Luhačovic zastavil ve Zlíně, kde se setkal se svým přítelem spisovatelem Karlem Kálalem.
„Dědeček byl dobrodruh, na železničních vagonech procestoval celou Ameriku. Vyprávěl
mi, že jednou uprostřed prérie potkal Siouxe,
který mu dal hroudu zlata. Tu si s sebou přivezl z Ameriky domů a zlato zakopal do podzemí
pod svůj hotel,“ vzpomíná zlínský spisovatel.
Podle něj je hrouda zlata ukrytá v podzemí
dodnes. Neobjevili ji totiž ani dělníci, kteří
v osmdesátých letech Balkán zbourali kvůli
výstavbě nové pošty, ani ti, kteří v roce 2004
pracovali na stavbě nového domu v proluce
vedle dnešního Penny marketu.
Po nejslavnější éře hotelu Balkán ovšem přišla válka a pak další tragédie v podobně nástupu komunistů k moci. „Po únorovém puči
v osmačtyřicátém roce soudruzi bojující za
spravedlnost babičce a dědovi zkonfiskovali
veškerý majetek a vyhnali je ze Zlína,“ podotýká smutně Antonín Bajaja.
Právě toto pohnuté období v poválečných letech je hlavním dějištěm románu Na krásné
modré Dřevnici. Kromě něj ovšem Antonín
Bajaja napsal i další úspěšné tituly. Prvním

dě
Antonín Bajaja (uprostřed) při bese
v knihovně
oše
Foto: Krajská knihovna Františka Bart

Zlínské náměstí s hotelem Balkán
Foto: MZA-SOkA Zlín

z nich byl v roce 1982 román Mluviti stříbro,
v roce 1988 následovaly Duely, v roce 1994
soubor textů Pastorální a v roce 2004 román
Zvlčení, za který autor získal prestižní cenu
Magnesia Litera. Kromě řady dalších literárních a novinářských cen Antonín Bajaja v roce
2010 dostal také Cenu města Zlína.
Ale vraťme se ještě do doby, kdy této zemi
vládli tvrdou pěstí komunisté. Protože po-

Antonín Bajaja a Tom Stoppard v Londýně
Foto: Pavel Stojar

cházel z „buržoazních“ poměrů, nepřipadalo v úvahu žádné veřejně viditelné povolání.
A tak mladý Antonín Bajaja na začátku 60.
let vystudoval Vysokou školu zemědělskou
v Brně a v zemědělství pracoval až do pádu
režimu. Byl zootechnikem v JZD a v této profesi zužitkoval svůj blízký vztah ke zvířatům.
„Každé z nich má svou duši,“ říkává Antonín
Bajaja.
Po roce 1990 se začal intenzivněji věnovat
psaní, živil se jako novinář a publicista. Působil řadu let například jako redaktor Rádia
Svobodná Evropa. Učil také tvůrčí psaní na
univerzitách v Olomouci a ve Zlíně. Stál u zrodu festivalu Literární jaro, který dodnes pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše, nebo
kulturně-společenské revue ZVUK Zlínského
kraje.
Vážený pane Bajajo, vše nejlepší k vašim osmdesátým narozeninám. Hlavně zdraví. A také
mír. To jsou věci, které dnes potřebujeme nejvíce. A díky za vaše úžasné knihy! Pavel Stojar

Červen v Obchodním domě:
burgery, Salvador Dalí i živá muzika

Obchodní dům Zlín není jen místem moderního
nakupování a společenského setkávání. Vyrazit
sem můžete také za dobrým jídlem, zábavou
a dokonce i relaxací. Nechejte se inspirovat:
Burger Street Festival: vstup zdarma
Od pátku 3. do neděle 5. 6. ovládne Obchodní
dům a jeho okolí oblíbený putovní Burger Street
Festival. Těšte se na pestrou nabídku burgerů
včetně variant pro vegetariány či bezlepkáře
a další street food pochoutky u stánků, zajděte si
také na speciality v gastro podnicích v Obchodňáku. Ochutnáte i burger navržený speciálně pro
Zlín. Vstup je zdarma.

a k vidění budou i legendární fotoportréty od
českého fotografa Václava Chocholy. Některá
díla bude možné i zakoupit.
Pro školy je možné si objednat komentované
prohlídky se zábavným kvízem.
A nenechejte si ujít ani speciální večerní komentované prohlídky (nejbližší termíny 9. a 23. 6.).
Užijte si sezonu zahrádek a pikniků
Přijďte si také posedět u dobrého jídla a pití na
čerstvém vzduchu. U Obchodňáku můžete vybírat hned ze čtyř zahrádek: u Baru 1931, Bistrotéky Valachy, Budvarky a Delikany.
Tip: V Baru 1931 ochutnejte nové drink menu
na počest 700 let od první písemné zmínky
o Zlínu. Zkuste, jak chutná baťovský Dřevák, Zátopek nebo třeba Páternoster.

Salvador Dalí v Desítce: od 3. 6.
Obchodní dům pokračuje v pořádání jedinečných výstavních akcí: po Janu Saudkovi a Zdeňku
Burianovi se od 3. 6. do 8. 9. můžete seznámit s legendárním Salvadorem Dalím. Výstava představí
300 děl – obrazy, ilustrace, sochy, užité umění

Na zmrzlinu a snack do kornuterie
Kornuterie v přízemí není jen místem, kde koupíte polední občerstvení s sebou. Mají tu i vynikající zmrzlinu podle italských receptur a vždy
od 13 hodin svačiny: hot dog, panini, vafle nebo
quesadillu.

Hudební večery v Bistrotéce Valachy
Bistrotéka Valachy zve na další hudební středy.
Od 17 do 20 hodin vám zahrají:
8. 6. Štěpán Holík & Zdeněk Marušák
22. 6. Markéta Vodičková & Filip Vítů
Chřest a akční středy v Budvarce
Pivní restaurace Budvarka láká na „trojkové středy“. Ve středu je čepovaný Budvar 33 za 33 Kč.
K tomu můžete využít slevu 33 % na specialitu dle aktuální nabídky. Navíc: každý měsíc
je v Budvarce jiné zajímavé měsíční menu o 3
chodech. Červen bude zasvěcen chřestu.
Žhavé novinky ve Škole vaření
Co nového ve Škole vaření v Bistrotéce Valachy? V kalendáři akcí přibyly další novinky:
více na www.bistrovalachy.cz/skola-vareni
• 29. 5. a 19. 6. – Kurz pečení chleba
• 5. a 6. 6. – Velká pánská jízda II. (novinka!)
• 8. 6. – Vaření podle Jamieho Olivera
• 12. 6. - Thajská kuchyně I.
• 15. 6. – Vietnamská kuchyně
• 24. a 25. 7. – Velká dámská jízda

Zdraví

„Kupme lidem čas na život“ – projekt Pomáháme
onkologii
Leukémie, rakovina prostaty, chemoterapie, rakovina prsu,
onkologie – to jsou slova, která nikdo z nás nechce slyšet a už
vůbec ne, aby se ho týkala.
Přesto se stávají součástí každodenní komunikace a jsou slyšet stále více. Před 15
lety se s touto nemocí setkal každý 4. člověk, dnes je to každý 2,5.
Na vývoj léků a samotnou léčbu onkologických onemocnění se vynakládá obrovské
množství finančních prostředků, nikdy jich
však nebude DOST.
A s touto myšlenkou vznikl před 6 lety, ve
společnosti Jiří Křístek – OFSITO, charitativní projekt Pomáháme onkologii. Jeho hlavním cílem je zajišťování finančních prostředků pro pacienty Komplexního onkologického
centra v KNTB a.s. ve Zlíně. Získané peníze
jsou využívány pro zvýšení komfortu při léčbě pacientů centra.
Speciální polohovací křesla do aplikačních
místností, ultrazvukový systém používaný

k šetrnému diagnostickému snímkování
lidského těla, vybavení čekárny, nábytek
do aplikační místnosti, oxygenátory a další
vybavení. Toto je částečný výčet věcí, které jsme pro onkologické centrum zajistili.
Za dobu provozu projektu byla již zajištěna
částka 2 650 000 korun a naše činnost nekončí.
Naším velkým přáním je vtáhnout do projektu co nejvíce firem podnikajících ve
Zlínském kraji, a nejen v něm, které by se
chtěly účastnit dobré věci a podílet se na
vybudování špičkového zdravotnického centra. Projektu se samozřejmě může účastnit
každý, třeba jen koupí náramků přátelství či
drobným darem na transparentní účet.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, nikoli o nadační fond nebo neziskovou orga-

nizaci, jsou všechny získané peníze 100 %
převedeny na konto Komplexního onkologického centra KNTB a.s. ve Zlíně.
Více informací o naší práci lze získat na
www.pomahejteonkologii.cz nebo na www.
facebook/podporujeme. 
/red/

S rehabilitací pomáhají roboti
„Neexistuje stav, se kterým by se nedalo nic dělat.” Tak zní
osobní motto majitelky neurorehabilitační kliniky
MUDr. Jarmily Zipserové, jež se specializuje na léčbu pacientů
s různým stupněm poškození mozku.
Pomoc na klinice nachází kupříkladu děti po
náročné léčbě mozkové obrny, s diagnózou
spinální muskulární atrofie, s poruchami
autistického spektra, ale také dospělí léčící
se s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou
chorobou nebo lidé s motorickým postižením
způsobeným například v důsledku úrazu či
cévní mozkové příhody. Velkou roli v úspěšné neurorehabilitační léčbě hraje především
centrum robotické rehabilitace.
„Využívané švýcarské robotické vybavení
poskytuje našim pacientům tu nejlepší rehabilitační péči ve střední Evropě. Jako jediná
soukromá klinika v České republice disponujeme plně vybavenou dvojicí robotů Lokomat, které jsou určeny k nácviku správných
pohybových vzorců,“ uvedla primářka MUDr.
Jarmila Zipserová, která má třicetiletou lékařskou praxi v oboru fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace, a doplnila: „Unikátní rehabilitace za pomoci virtuální reality
a hi-tech techniky posiluje nejen vnitřní motivaci, ale zvyšuje také efektivitu cvičení, díky
které svaly závratnou rychlostí posilují.“
Kromě robotické léčby patří ke stěžejní terapii, kterou klinika AXON ve Zlíně využívá,

americký koncept TheraSuit. „Obleček TheraSuit, jenž je využíván pro účinnou podporu
trupového svalstva, působí během terapie
na svalovou i nervovou soustavu. Důsledkem této komplexní léčby je trvalé přepsání
mapy mozku a následné vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců. Mimo
to dochází také ke zlepšení soběstačnosti

pacienta, posílení jeho svalové síly a v neposlední řadě také k posunu senzomotorického vývoje,“ vysvětlila lékařka.
Jak probíhá celý cyklus neurorehabilitační
léčby?
Samotné léčbě předchází bezplatné vstupní
vyšetření v budově Neurorehabilitační kliniky AXON, která ve Zlíně sídlí v ulici 2. května 3070. Primářka kliniky během prohlídky
zjistí aktuální stav klienta, podrobně ho vyšetří a indikuje nejvhodnější terapii. Podle
indikace a potřeb zahrnuje kombinaci fyzioterapie, ergoterapie nebo logopedie. Mimořádný důraz je přitom kladen na intenzitu
terapie, jež hraje v léčbě významnou roli.
„Pro utváření nových pohybových vzorců
je klíčová pravidelnost cvičení a dostatečná intenzita. Pacienti u nás absolvují tří až
čtyřtýdenní neurorehabilitaci, 5 dní v týdnu,
4 terapeutické hodiny denně. Terapeutická
hodina trvá 50 minut,“ upřesnila primářka
kliniky.
Co dalšího klinika nabízí?
Dveře má však klinika otevřeny i pro zájemce
o klasickou fyzioterapii nebo terapeuticko-relaxační masáže. Žádané jsou sportovní rehabilitace, ať už napravují přetížené nebo poraněné svaly nebo třeba jen nespokojenost
se sportovním výkonem. Informace o všech
poskytovaných službách jsou podrobně popsány na webu www.neuroaxon.cz.
/io/
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Za oponou:
Kongresové centrum Zlín
Kongresové centrum Zlín je určeno pro pořádání
kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.
Foto 1: Stěhování rostlin do foyer po zahradní údržbě.
Foto 2: Osvětlovací a zvuková režie velkého sálu, kde
je umístěn i centrální dataprojektor.
Foto 3: Nad podhledem velkého sálu je skryté celé
patro obslužných lávek.

4.

Foto 4: Změna scény – zasouvání sektorů sedadel
pod jeviště velkého sálu. Nyní je prázdné hlediště
připraveno na stolové úpravy pro taneční akci nebo
konferenci.
Foto 5: Pod hledištěm se nachází další dvě
patra technických místností, skladů mobiliáře
a hudebních nástrojů.
Foto 6: Využití pódiového nákladního výtahu při
přestavbě interiérů Kongresového centra.

5.
6.
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Město má nové propagační předměty
Oddělení cestovního ruchu přišlo s novou nabídkou
propagačních předmětů města. Zájemci o koupi
upomínkového suvenýru mohou vybírat z pestrého sortimentu
praktických věcí, publikací o historii Zlína a jeho osobnostech,
a také z oblíbených „jedlých“ dárků.
Letošní nabídka je navíc rozšířena o předměty
připomínající významné jubileum města Zlína.
„U příležitosti 700. výročí od první zmínky o Zlíně jsme řadu propagačních předmětů vyrobili
speciálně s logem tohoto významného výročí.
Tuto limitovanou nabídku je možno zakoupit
pouze v našem informačním středisku. Mimo
to je letošní novinkou dárkový poukaz na komentovanou procházku města ZÓNA ZLÍN a originální tašky vyrobené přímo z bannerů ZÓNA
ZLÍN,“ uvedla vedoucí Oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Zlína Eva Manišová.

V nabídce propagačních předmětů jsou například plátěné tašky přes rameno, hrníčky plecháčky, pomády na rty, magnetky s fotkami
Zlína nebo mezi turisty žádané klobouky. Zakoupit lze také balíčky zrnkové kávy, vybrané
čajové směsi, mandle v čokoládě či Navrátilovu slivovici, vyráběnou v rodinné pálenici ve
Zlíně.
Na své si přijdou i sběratelé – pro ně jsou vyrobeny keramické známky v minimalistickém
designu. V sortimentu informačního střediska
nechybí ani zajímavé publikace o Tomáši Ba-

ťovi, např. Inspirace Baťa, Myšlenky T. Bati či
Baťa na všech kontinentech.
Propagační předměty jsou k zakoupení
v Městském informačním a turistickém středisku v budově radnice. Ostatní originální
výrobky nebo zážitkové poukazy lze zakoupit
u zapojených subjektů.
/io/

V centru města vznikl designový infopoint
U příležitosti oslav 700. výročí Zlína byl na náměstí Míru
instalován designový infopoint, který bude sloužit Zlíňanům
i návštěvníkům města.
Modul je zpracován minimalisticky a v návaznosti na vizuální styl oslav, kde dominuje symbol
nekonečna. V interiéru budou použity dřevěné
materiály pro zútulnění. „Tento designový městský mobiliář, který je z dílny společnosti KOMA
modular, má 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 vyrobené speciálně pro letošní výroční rok,“

sdělil tiskový mluvčí Zlína Tomáš Melzer. Pro zájemce jsou připraveny stylové klobouky, Navrátilova slivovice, knihy Inspirace Baťa a Myšlenky
T. Bati ve výroční edici, plátěné tašky, propisky,
zrnková káva, Příručka správného Zlíňáka s ilustracemi Moniky Tobolíkové, které vás seznámí
s historií a zajímavostmi Zlína. Postupně budou
přibývat další sedmistovkové produkty. Infopoint
bude otevřen do září od pondělí do pátku v časech 11.00 - 18.00 hodin. Během víkendu pak
bude otevřeno od 10.00 do 16.00 hodin. /red/
inzerce

nebo

nebo

Dlouhá 4216, Zlín
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Kultura

Koncerty

Festival

FILHARMONIE BOHUSLAVA
MARTINŮ

FESTIVAL ŠUMIVÉHO VÍNA
MÍŘÍ DO ZLÍNA

V červnu vystoupí filharmonie na platformě 14|15 Baťova institutu, tentokrát s programem STRAUSS GALA
(3. 6.). V Kongresovém centru Zlín
8. a 9. 6. zazní největší hity populární
skupiny ABBA. A 14. 6. bude slavit
filharmonie spolu s Václavem Hudečkem jeho významné jubileum. /red/

Festival zábavy, dobrého jídla a především skvělých bublin? Ano, už
11. června od 11 hodin v prostorách
parku před Vilou Tomáše Bati. Akce má
zprostředkovat autentický zážitek, možnost ochutnat skvělé produkty z celé
Evropy. Prezentována budou šumivá
vína jako prosecco, champagne a další.
Vstup zdarma. /red/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice pořádá tradiční Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohou prohlédnout areál,
vozy i technické zázemí MHD nebo se
nechat svézt historickými vozy. Na programu je také ukázka techniky IZS Zlín,
program pro děti i prezentace novinek
v dopravě. Občerstvení zajištěno. Akce
se koná v sobotu 11. 6. 2022 9–16 h
ve vozovně DSZO, Podvesná XVII. /io/

Památník

Galerie

Muzea a galerie

ČERVEN V PAMÁTNÍKU
TOMÁŠE BATI

ALTERNATIVA

KRAJSKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Divadelní představení
Zlínské divadlo završí trilogii o slavném
obuvníkovi příběhem Tomáše Bati
mladšího, syna zakladatele baťovského
impéria.
Premiéra site-specific projektu s názvem BAŤA III se koná v sobotu 11.
června od 16 hod. v Památníku T. Bati.
Podrobnosti a vstupenky na www.divadlozlin.cz.
Vstup zdarma
Baťův památník dále zve na vstup zdarma k poslednímu dni školního roku,
a to ve čtvrtek 30. 6. 2022 v čase od
10 do 17 h.
Volné vstupenky je potřeba si přijít
vyzvednout do infopointu památníku
a až poté průvodce zpřístupní památník. Pravidelné prohlídky od úterý do
neděle od 10 do 17 h.
Více na www.pamatnikbata.eu. /red/
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Akce

3.–23. 6. vernisáž 3. 6. v 17 h
VÝSTAVA: TYPOPLAKÁTOK
Výstava typografických plakátů od tvůrců
ze zemí V4. Součástí výstavní expozice jsou
také animované typografické kompozice
studentů Fakulty multimediálních komunikací – ateliérů Grafický design a Digitální
design UTB.
21. 6. v 18 h
ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ HARMONIE
22. 6. v 18 h
MUSICA ANGELICA
Do tajemné a kouzelné hudby vtáhnou
diváky harfenistka Lucie Fajkusová a zpěvačka Magdaléna Malaníková. Předvedou
vlastní tvorbu a další různorodé žánry okořeněné například filmovou hudbou. Hostem bude pianistka Mirka Soukalová.
29. 6. v 18 h
ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ JIŽNÍ SVAHY
Více na www. zlin.eu/alternativa.

Proměně krajiny a její flóry se věnuje nová
výstava v krajské galerii, která studuje
reálná místa z krajinomaleb a starých
krajinářských fotografií. Mezi autory patří
Joža Uprka, Alois Kalvoda a další. K vidění
od 15. 6. do 11. 9. Vernisáž výstavy se koná
14. 6. od 17 h. Více na galeriezlin.cz. /io/

Akce
DEN OTCŮ – TATA PRIDE!
Jižní Svahy opět slaví Den otců. Akce se
koná před kostelem na Jižních Svazích
19. 6. od 15 h. K poslechu zahraje dechová
hudba Fryštácká Javořina, v 16:30 h bude
žehnáno motorkám, kolům, koloběžkám
a veteránům. V průběhu akce bude probíhat výstava fotografií J. Řezníčka, k vidění
i přehlídka auto a moto veteránů a pro děti
skákací hrad. Občerstvení zajištěno. /io/

Kultura

Koncert

Galerie

Akce

BLÍZKO NEBE

RAKOUSKÝ SPISOVATEL
JOSEF WINKLER PŘIJEDE DO
ZLÍNA

NOC KOSTELŮ 2022

V sobotu 11. 6. od 18 do 21 hodin je
pro všechny milovníky hudby a zlínské
architektury připraven jedinečný letní
podvečer na střešní terase 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Na programu je vystoupení zlínské kapely Jasno doplněné o komentované výhledy na zlínskou
architekturu. Vstupné 199 Kč. Více na
www.14-15.cz. /io/

Josef Winkler, jeden z nejvýznamnějších současných rakouských autorů,
vystoupí 10. června 2022 v 18.30
v Krajské galerii výtvarného umění ve
Zlíně. Hudební doprovod zajistí smyčcový komorní orchestr RB: ORCH.
Více na kfbz.cz/winkler. /io/

Letošní akce Noc kostelů se koná v pátek 10. 6. a jsou do ní zapojeny tyto
kostely:
kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kostel Českobratrské církve evangelické,
starý gotický kostel ve Štípě, kostel
Narození Panny Marie ve Štípě, kaple
Kristova vzkříšení ve Štípě.
Program v jednotlivých kostelích na
www.nockostelu.cz. /io/

Akce

Představení

Charita Zlín

ZUŠ

DIVADLO POD ŠIRÝM
NEBEM

POZVÁNKA NA OSLAVU

Základní umělecká škola Zlín-Malenovice připravila následující kulturní akce:
Hudební obor nabídne 7. června od
17:30 h Flétnový recitál v obřadní síni
zlínské radnice,
Taneční obor odehraje 10. června
v 17 h představení na Malé scéně ve
Zlíně
a Výtvarný obor představí práce absolventů ve vestibulu oboru;
vernisáž výstavy je 15. června
od 16:30 h. /io/

Open-air scéna vyroste v červnu opět za
Městským divadlem Zlín. 23. 6. v 19 h
Dnes večer nevařím, 24. 6. v 19 h
Válka Roseových nebude!, 26. 6. v 10
h Pohádka o Palečkovi, 26. 6. v 19 h
Poslední ze žhavých milenců, 27. 6.
v 19 h Řidič slečny Daisy, 28. 6. v 19 h
Dnes večer nevařím, 29. 6. v 19 h Válka Roseových nebude!, 30. 6. v 17 h
Tančírek – herci v roli muzikantů, rozloučení se sezonou, vstup volný. /io/

Charita Zlín zve na první červnový
páteční podvečer s názvem – Charita
Zlín 1921–2021 – ruka podaná
v nesnázích. Akce je připomínkou
loňského 30. výročí vzniku Charity Zlín,
a uskuteční se v kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů Zlín na Jižních
Svazích. Duchovní koncert gospelů od
17:30 h. Po skončení bude sloužena
mše svatá.
„Těšíme se na všechny,“ vzkázala za
charitu Pavla Romaňáková. /io/
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Pohřebnictví Zlín zve na komentované prohlídky Lesního
hřbitova
Městská společnost Pohřebnictví Zlín zve veřejnost na
komentované prohlídky Lesního hřbitova. Akce se uskuteční
v sobotu 11. června v 10, 12 a 14 hodin.
K příjezdu na Lesní hřbitov a k odjezdu zpět
do Zlína budou moci zájemci využít speciální
linky DSZO, která bude pro tuto příležitost
zřízena, jízdní řád je uveden na webu www.
dszo.cz.
Lesní hřbitov je ikonické místo, o jehož poznání projevují zájem nejen Zlíňané, ale také
lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Například
v loňském roce uskutečnilo Pohřebnictví Zlín

dvě komentované prohlídky, kterých se zúčastnilo 170 zájemců. „V rámci červnového
programu účastníkům představíme Lesní
hřbitov jako celek. Dotkneme se také jeho historie a osobností, které na tomto místě spočinuly, a neopomeneme ani éru Baťů, ve které
byl tento hřbitov založen,“ sdělil David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín,
který bude při komentovaných prohlídkách

opět průvodcem. Dodal, že sraz účastníků
bude vždy pět minut před začátkem u vchodu
do areálu.
Lesní hřbitov byl postupně zřizován v letech
1931–1932. Je unikátní tím, že v jeho areálu
roste několik tisíc stromů, které umožňují intenzívní pocit souznění s přírodou. V současné
době je na Lesním hřbitově evidováno 11 583
hrobových míst, z toho tradičních do země
4 600, urnových míst 2 519 a vsypových míst
4 464. „Pohřbena je zde řada osobností, například slavní režiséři Hermína Týrlová a Karel
Zeman nebo úspěšní sportovci,“ doplnil Milan Macura, ředitel Pohřebnictví Zlín. /red/

Setkání Stretnutie
Česko-slovenský divadelní svátek je tu zas! Program 26. ročníku
bude nabitý a nabídne to nejlepší, co se za poslední rok urodilo
na divadelních prknech na obou stranách hranice.
Konat se bude ve dnech 6.–11. 6. 2022
v Městském divadle Zlín a okolí.
Dejvické divadlo přiveze novinku Vina?, Divadlo Petra Bezruče adaptaci bestselleru Karin
Lednické Šikmý kostel, nebudou chybět ani
oblíbení Radošinci, kteří tentokrát ve Zlíně
představí inscenaci Pán Strom. V rámci festivalu se uskuteční i premiéra závěrečné části
baťovské trilogie Baťa III v Památníku Tomá-

še Bati. Celý program na www.divadlozlin.cz.
Patronem letošního ročníku je David Prachař,
kterého mohou diváci vidět na zahájení festivalu v oceňované inscenaci Manželské vraždění. Doprovodný program bude plný koncertů
a představení pro děti.
Součástí festivalu budou i oblíbené workshopy
– například se spisovatelkou Karin Lednickou
(Šikmý kostel). Vstupenky už jsou v předpro-

deji. Předplatitelé mohou na nákup vstupenek
uplatnit bonusy z předplatenek.
/red/

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
DOTACE Z FILMOVÉHO
FONDU
Město Zlín vyhlašuje výběrové řízení na
poskytnutí dotací z Filmového fondu statutárního města Zlína na vytvoření první
verze scénáře pro následující druhy audiovizuálních děl:
a) celovečerní hrané audiovizuální dílo,
b) celovečerní animované audiovizuální dílo,
c) dokumentární audiovizuální dílo,
d) animovaná epizoda seriálu, pilot,
e) hraná epizoda seriálu, pilot.

VEŘEJNÁ VÝZVA
Statutární město Zlín hledá pro připravovaný dokumentární film o rekonstrukci objektu Velkého kina ve Zlíně bývalé zaměstnance kina, spolupracovníky a pravidelné
návštěvníky, kteří by pro film mohli poskytnout svá osobní svědectví anebo obrazové
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a písemné dokumenty k někdejšímu provozu kina.
Přihlásit se mohou na telefonním čísle:
577 630 325 anebo na e-mailové adrese:
velkekino@zlin.eu do 30. 9. 2022. Děkujeme.
/red/

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

Sport

Aerobik klub s medailemi
O posledním dubnovém víkendu se v Praze konalo první kolo
Poháru federací. Reprezentantky Aerobik klubu Zlín trenérek
Moniky Rybáčkové a Johany Hořákové zúročily tvrdou přípravu
a v silné konkurenci kromě řady skvělých umístění přivezly
i jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.
V nejmladší kategorii 6-9 let získala stříbrnou medaili Kája Hasíková. V této kategorii
také závodily Ela Mikuláštíková a Tea Lysáková, které obsadily krásné 10. a 11. místo.
Tato děvčata se spolu představila i v triu
a získala 5. místo. V kategorii 9–11 let se
mezi 37 závodnicemi probojovala až na stu-

pínek obrovská bojovnice Míša Hrbáčková
a domů si tak odvezla cenný bronz! „Míša
je velký talent. To by ale samo nestačilo,
úspěchy nepřicházejí jen tak. Bez poctivé
přípravy na trénincích je talent k ničemu,“
uvedla hlavní trenérka týmu gymnastického
aerobiku Monika Rybáčková.
/red/

Celosvětový štafetový běh pro mír přiběhl do Zlína
Mírový běh, celým názvem „Sri Chinmoy Oneness-Home
Peace Run“, přiběhl ve čtvrtek 12. května do České republiky.
Mezinárodní tým přiběhl ze Slovenska přes hraniční přechod
Starý Hrozenkov a den zakončil ve Zlíně.
Pochodeň převzal za město Zlín primátor Jiří Korec. V pátek se potom na náměstí Míru uskutečnil asi hodinový program pro základní a mateřské
školy. Školy se na návštěvu Peace Run připravovaly: učily se píseň Mírového běhu a malovaly
obrázky, jimiž bylo pódium na náměstí vyzdobeno. Některé třídy potom štafetu doprovodily na
další cestě směrem do Holešova a Lipníku nad
Bečvou. Mírový běh na své cestě navštíví desítky
měst a obcí. Pochodeň stráví v ČR 10 dnů a urazí přibližně 600 km. V mezinárodním týmu jsou

v tuto chvíli kromě českých a slovenských běžců běžci z Guatemaly, Ruska, Ukrajiny a Polska.
Běhu se může zúčastnit každý: sportovci i nesportovci, mladí i staří. Každý může pochodeň
poponést několik kroků nebo několik kilometrů,
může také přijít běžce povzbudit, až budou probíhat jejich městem, nebo si pochodeň jen podržet
a vložit do ní vlastní přání pro mír. Tuto dobrou
vůli potom tým symbolicky nese na své cestě dál.
Mírový běh je organizován sportovci a dobrovolníky ze sdružení Peace Run International. Tuto
čistě nekomerční akci je možné uskutečnit jen
díky spolupráci se zástupci měst a obcí, školami a sportovními kluby na trase. Více informací
včetně harmonogramů, reportáží a fotografií ke
stažení najdete na: www.mirovybeh.cz v sekci
MEDIA.
/red/

ХЛОПЦІ ТА
ДІВЧАТА З УКРАЇНИ! KLUCI A HOLKY Z UKRAJINY!
Rugby Club Zlín nabízí dětem z Ukrajiny
zdarma možnost sportovního vyžití na hřišti
v centru Zlína. Trénuje se v úterý a ve čtvrtek

od 16 do 17:30 hodin na Stadionu mládeže,
Hradská 854. Kontakt: 606 700 631, www.
rugbyzlin.cz.
/io/

SNÍDANĚ S DO PRÁCE
NA KOLE
Ve středu 11. 5. již od 5. hodiny ranní se mohli
nasnídat zdarma účastníci a účastnice motivační květnové celorepublikové výzvy Do práce na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem
(DPNK). Snídalo se na velmi oblíbeném odpočívadle v Loukách až do 8.30. Ke kávě nebo
čaji byly nachystané tvarohové, makové nebo
ořechové koláčky, škvarkové pagáčky, jablka
a banány. Drobné reklamní předměty od MMZ
a KCK CYKLOSPORT-MODE potěšily všechny,
kteří se na odpočívadle zastavili.
/red/
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Inzerce – útulek

Obchody a služby | inzerce
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
JARNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
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
VLOŽÍM NOVOU VANU DO STARÉ
BEZ BOURÁNÍ! Chtěli byste příjemné koupání, ale ve vaší stávající
vaně to z různých důvodů není možné? Máme pro vás řešení! Vložením nové akrylátové vany. Volejte po 16. hodině 724 276 347
nebo pište na renovacevan@seznam.cz,
www.renovacevan.kvalitne.cz
HODINOVÝ MANŽEL
Provádím drobné údržbářské práce všeho druhu pro firmy i domácnosti.
Lokalita: Zlín a okolí. Tel.: 733 209 024
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ U ZÁKAZNÍKA
Provádíme čištění koberců a čalounění (i vlněných) u zákazníka
dle domluvy šetrnými čisticími prostředky a profesionálními stroji.
Krátká doba schnutí.
Více info na www.vycistimeuvas.cz.
Objednávky tel.: 775 111 009, Po-Pá 9:00-17:00. Zlín a okolí.

Konec školního roku
v útulku
I u nás v útulku je vždy znát konec školního
roku. V tento čas si plní v útulku praxi
v týdnu nejméně dva studenti ze střední
školy v Uherském Brodě nebo Kroměříži.
Praktikanti nám pomáhají jak s úklidem
klecí, kotců a výběhů, tak se socializací psů
a koček. Pokud jsou to studenti prvního
ročníku, učí se spíše základní věci, jak se
psem nebo kočkou správně a bezpečně
manipulovat.
Naopak studenti, kteří už jsou
u nás opakovaně, už se s ošetřovatelkami mohou podílet na
náročnější socializaci psů.
Často náš útulek také v tento
čas navštěvují děti základních
a středních škol, které si tak se
třídou udělají pěkný výlet do útulek často spojený s procházkou
v lese. Děkujeme moc paním
učitelkám, které vždy iniciují
nějakou materiální nebo finanční sbírku pro náš útulek. Často
jsou to drobnosti jako pamlsky
pro psy, kapsičky pro kočky, deky
nebo ručníky, ale nakonec se
vždy zaplní celý stůl před provozní budovou. Podle věku dětí
také přizpůsobíme výklad o našem útulku, a hlavně o zvířatech,

o která se staráme. Děti nás často samy nasměrují svými otázkami na to, co je zajímá a o čem by
se chtěly dovědět víc. Máme pro
tyto návštěvy i vyrobeny krásné
přívěsky i klíčenky, které si děti
nebo studenti mohou koupit přímo v útulku. Odnesou si domů
na památku malou pozornost
a přispějí tak na útulek darem ve
výši 30-50 Kč.
Měsícem červnem se také prodlužuje venčení útulkových psů,
a to do 16.45. Záměrně píšeme
tento čas, protože v 17.00 hod.
už začíná krmení a když se náhodou opozdí, hafani to dávají patřičně najevo. Děkujeme, že budete dodržovat tento čas návratu
psa zpět do útulku.
/red/

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
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

ZELÍK / kocourek, 5 let, zvyklý v bytě, přítulný, kastrovaný

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
DIGITALIZACE VHS KAZET
Zachráníme vaše vzpomínky ze starých videokazet. Převod do digitálního formátu od 250 Kč. Telefon: 608 726 090
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BEN / kříženec labradora, 10 let,
kastrovaný, vhodný do domu, pro
staršího člověka

ČERT / kříženec novofundlandského psa, 7 let, vhodný k domu
jako společník a hlídač

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

velký výběr
balkónovek
ZLÍN, Areál Rybníky, Nábřeží 297
+420 604 460 786

+420 731 403 496
www.bytybřeznice.cz

Informace

ZLÍN MÁ NOVÉ ULICE
Zastupitelstvo města Zlína schválilo nové názvy
ulic. Všechny ulice jsou v k. ú. Prštné a nyní mají
pojmenování Sýkory I – IV a Elektrická. Zastupitelé zároveň schválili prodloužení stávajících
ulic. Výstavbou čtyř ulic v lokalitě B 118 v místní části Prštné vznikla nová uzavřená lokalita
s vjezdem z ulice Nad Humny. Ulice v této lokalitě se budou jmenovat Sýkory I – IV. Jedná se
o neutrální pojmenování a souvisí se zeměpis-

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

VÝUKA MALBY A KRESBY

ným označením místa a názvem vrcholu kopce
Sýkory, na kterém se lokalita nachází. V lokalitě
Pod Rozvodnou dochází k postupnému rozšiřování výstavby domů a budování komunikace.
Ulice Za Úvozem bude prodloužena od nového vjezdu do lokality až k ulici Pod Rozvodnou.
Vznikající slepá ulice, která se bude napojovat
z ulice Za Úvozem, bude pojmenována názvem
Elektrická.
/io/

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

Otevře 21. 6. 2022 v budově Magistrátu
města Zlína, Zarámí 4421. Vyšetření
a diagnostika nohou vč. cvičení
s fyzioterapeutkou i odborné poradenství jsou
zdarma. Provozuje lékařské a rehabilitační
pracoviště Columna centrum. Objednávky
na tel. 731 618 730 či mail vaskova@
prozdravenohy.cz.

kluby
KLUBÍČKO (volnočasové aktivity pro

handicapované osoby)
M. Knesla 4056, Zlín; tel. 773 765 204,
klub.icko@zlin.eu, www.klub-icko.eu.

SPCCH ZO DIA ZLÍN

Setkání členů dne 8.6. 2022 v 15:30 h
v Centroprojektu.

KLUB SENIORŮ PODHOŘÍ

tel. 775 030 411,
e-mail. kspodhori@seznam.cz
Po – němčina začátečníci a pokročilí,
st – jóga, angličtina pro začátečníky,
čt – angličtina pokročilí, cvičení, ruční práce,
němčina.
14.6. Vycházka přes Oškerovy Paseky.
Pohodová trasa 5 km povede z Příluk
U kapličky na Burešov. Doprava MHD ze
zastávky Školní, linkou č.11; odjezd v 9:17 h.
Přihlášky na tel. 737 005 174.
28. 6. Zájezd - Mladečské jeskyně, Lošticetvarůžky, Čechy pod Kosířem- Muzeum
kočárů. Sraz v 6:15 h u divadla; informace na
tel. 603 234 406.

KLUB SENIORŮ – SEKCE UČITELŮ

Upozornění: setkávání členů se koná dočasně
v objektu KS Podhoří
7.6. Klubové setkání – cestovatelská beseda
s promítáním, 14., 21. a 28.6. Cvičení,
besedy, vycházky, výstavy.

KLUB SENIORŮ PŘÍLUKY

Středy – cvičení, 2.6. Společenské hry, 9.6.

Pořádá Ateliér M Zlín. Je určena pro studenty i veřejnost, ul. Bartošova 4393. Více na:
www.machalinkova-kurzy.webnode.cz. /io/

DEN STROMŮ
Den stromů na hradě Lukově, sobota 4. 6. od
9 do 17 h. Návštěvníky čeká např. naučná zábavná stezka a zážitkové stromolezení. /io/

Městská knihovnice – veselé čtení, 16.6.
Receptář, 23.6. Zájezd dle dohody.

KLUB SENIORŮ MALENOVICE

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

KS ŠTEFÁNIKOVA SENIOR BEAT
CLUB

tel. 723 236 956
1.6. Sirénova středa, 8.6. Výstava obrazů S. Dalí, 14.6. Den seniorů, 15.6. Hudební
večírek, 22.6. Setkání Blíženců, 24.6. Bigbeat
Pod Lipami, 28.6. Zájezd - Kopřivnice,
Nošovice,

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ ZLÍN

Tel. 606 171 503, rscr.zlin@seznam.cz.
23.6. v 6 h Zájezd do termálů Velký Meder

svatební obřady
1. 4. 2022 – radnice
Marian Dvorný (Zlín), Terezie Macenauerová
(Zlín)
Stanislav Devátý (Zlín), Renáta Devátá (Zlín)
2. 4. 2022 – radnice
Štěpán Stenzl (Zábřeh), Blanka Vašířová
(Zlín)
Zdeněk Šebesta (Zlín), Monika Papšová (Zlín)
Jan Bortel (Zlín), Hana Studená (Zlín)
Tomáš Dederle (Zlín), Radka Šemberová
(Zlín)
2. 4. 2022 – jiná místa
Jaroslav Marek (Zlín), Alena Maňáková
(Horní Lideč)
23. 4. 2022 – jiná místa
Marek Pšenka (Zlín), Monika Preisnerová
(Zlín)
Tomáš Pavelka (Zlín), Lucie Geherová (Zlín)
29. 4. 2022 – radnice
Jakub Skočdopole (Praha), Tereza Novosadová (Zlín)
30. 4. 2022 – jiná místa
Petr Dostál (Zlín), Lucie Slaměnová (Zlín)

vítání dětí
do života
1. 4. 2022
Hugo Zedek, Anastázie Amchová, František
Otáhal, Elen Vítková, Jonáš Suchý, Anna
Špidlová, Dominik Horáček, Julián Pavlečka,
Elena Vondráková, Marie Gyuricseková,
Antonín Jan Klečka,Tomáš Korecký, František
Plaček, Stella Černíčková.
8. 4. 2022
Adéla Pekařová, Dalibor Mrázek, Natálie
Váňová, Albert Janča, Tomáš Vrlíček, Nikol
Obdržálková, Patrik Šich, Štěpánka Beránek,
Viktorie Čechová, Anna Gajdošíková,
Anastázie Krčmová.
22. 4. 2022
Viktorie Janásová, David Běhůnek, Teodor
Kraus, Ester Teličková, Martin Hrbáč,
Alexandros Andronikidis, Robin Pohoda,
Samuel Fridrich, Viktorie Řezníčková, Matyáš

Kouba, Tobiáš Zezula, Lily Emilia Frančák,
Natálie Kučerňáková, Antonín Vodička,
Meda Holubářová, Filip Drábek, Elena
Ondroušková, Ema Ševelová.
29. 4. 2022
Adéla Fialová, Christian Kahaja, Zdenka
Hrádková, Felix Jokl, Julie Švarcová,
Liliana Dostálová, Elena Sylvie Zezulková,
Vojtěch Olšák, Viktorie Matera, Izabela
Zaoralová, Štěpán Koňařík, Anna Záchvějová,
Timea Tomášková, Daniel Žaludek, Lea
Vašková, Julie Hradilová, Anna Klimková.

vzpomínky
Den památky obětí komunistického režimu
Statutární město Zlín uctí tichou vzpomínkou
a zapálením svíček Den památky obětí
komunistického režimu. Pietní akt se koná
v pondělí 27. června v 11 hodin u Pomníku
obětem totality na rohu radnice.
/io/

jubilanti
od devadesáti let
Brázdilová Františka, Bystřický Oldřich, Calábek Oldřich, Cigánek
Jaroslav, Cigánková Jitka, Diviš
Ladislav, Dlabaja Josef, Dostálová-Bystřinová Jarmila, Dvořáková
Marie, Fleková Vlastimila, Fornůsková Ludmila, Gajslerová Dagmar,
Garguláková Olga, Geržová Anežka, Glazová Marie, Hašpicová Božena, Hermanová Libuše, Hilbertová Lidmila, Hlavenková Vlasta,
Hochmannová Olga, Horká Marie,
Horsák Josef, Hrabina Vítězslav,
Hradilová Radoslava, Hrbáčová
Pavla, Jančová Jiřina, Jančová Anastázie, Janišová Aloisie, Juráková
Anežka, Kitnerová Anna, Křupka
Josef, Kulička Ludvík, Láník Dobroslav, Materová Naděžda, Mertová
Anna, Minaříková Viera, Mošnovská Emilie, Neumanová Marie,
Nováková Marie, Novotná Anna,
Paprskářová Božena, Pastyřík Miroslav, Pilíšková Marie, Piškulová
Libuše, Poláchová Alenka, Polanská Viera, Polčák Jan, Polepil Rostislav, Rabas Milan, Remsová Věra,
Rosík Ladislav, Rybka Zdeněk, Skopal Jiří, Součková Marie, Ševčíková
Libuše, Škubicová Božena, Šnábl
Rudolf, Tešnarová Marie, Tomková
Alena, Urbanovská Libuše, Vaculík Jan, Valová Marie, Venený Petr,
Veselá Olga, Vodičková Ludmila,
Vojčová Olga, Zbranek Vladimír, Zezula Ivan, Zimmelová Jarmila.

Zelený internet
i ve Zlíně
od 195 Kč

Bez sekání. Bez starostí.
Na zelenou.

nordictelecom.cz
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DÁ SE
HHLLEED
Požadujeme:
VŠ - obor právní nebo ekonomický
SŠ - obor ekonomický
výhodou alespoň částečná znalost
problematiky zadávání veřejných zakázek
a práce v elektronickém nástroji NEN

MANAŽER/KA
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ODMĚNA
35 000 KČ

POPELÁŘ

ODMĚNA
26 000 KČ

PRACOVNÍK TŘÍDICÍ
LINKY

ODMĚNA
24 000 KČ

ŘIDIČ

ODMĚNA
33 000 KČ

Benefity:
 dovolená pět týdnů
 příspěvek na ubytování
 příspěvek na stravu
(stravenky 130 Kč)

 možnost zvyšování kvalifikace
 příspěvek na důchodové
pojištění

e-mail: mminarikova@tszlin.cz
tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

ZZZWV]OLQF]NDULHUD

Realitní služby, jaké si přejete

Nově přijímáme

REALITNÍ MAKLÉŘE
Přidejte se k nám!
Nabízíme:
Moderní kancelář s příjemnou pozitivní atmosférou
Přátelský kolektiv
Volná pracovní doba
Svoboda, kreativita, zkrátka práce, jakou si přejete
Výborné kafe samozřejmostí
Kontaktní osoba: M: +420 603 986 976 E: pavla.rathuska@re-max.cz

Potoky 552

Realitní kancelář REMAX/Via Zlín

760 01 – Zlín

remax_via_zlin

Česká republika

www.remax-via.cz

NA PRODEJ

POSLEDNÍ BYT
3+kk | 96,6 m2
K nastěhování
PODZIM 2022

ČEPKOVSKÁ
REZIDENCE

www.cepkovska.cz

