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Jiří Fadler: V Kostelci už vypukla 
sezona koupání i golfu

strana 6
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí  2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis ◾ jednání s � nančním, katastrálním 
             a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)
KONTAKT:         e-mail: buda-reality@centrum.cz ◾ telefon: 773 288 833 ◾ web: www.buda-reality.cz

Byt 1+1  
ZLÍN – JS – I.etapa 
Byt v udržovaném stavu v ulici Javorová, slunná 
západní strana, bezbariérové bydlení, nízké náklady 
na bydlení ideální i jako investice. PENB: G

1 250 000 Kč
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BYT 3+1
ZLÍN – CENTRUM
V blízkosti centra (ulice tř. T. Bati), CP 80 m2, 
cihlový, bezbariérový přístup, dobré dispoziční 
řešení, 1. NP.  PENB: G 

1 995 000 Kč
Byt 3+1+2 x lodžie
ZLÍN – JS – I. etapa 
Ulice Polní, žádaná lokalita, slunný zrekonst. byt 
(80 m2) a bytový dům s výtahem, prostorná kuchyň 
s jídelnou, ideální pro rodiny s dětmi. PENB: G

2 295 000 Kč
Bať. 1/2domek
ZLÍN – PODVESNÁ
3+1 s velkou zahradou a příjezdem pro auta 
CP 290 m2, možnost přístavby, v původním stavu, 
blízko centra. PENB: G

1 750 000 Kč
Bať. 1domek
ZLÍN – CENTRUM
5+1, pergola, 2 garáže + 3 parkovací místa, bazén, 
oplocená zahrada CP 677 m2, KLIENT HLEDÁ 
2+kk do 2 mil. ve Zlíně.  PENB: G

3 999 000 Kč
KOMERCE, ZLÍN – PŘÍLUKY
Víceúčelový objekt vhodný pro provozování 
penzionu, restaurace, byt. domu, skladu, kanceláří. 
K nemovitosti je schválena dotace ,,Nová zelená 
úsporám, ve výši téměř 500 tis. Kč. PENB: G

5 200 000 Kč

Byt 2–3 (4) + 1
CIHLA / PANEL
Zlín – Otrokovice – Vizovice

až 4 000 000 Kč
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Byt 2–3 (4) + 1
CIHLA / PANEL  
1-2 + 1 pro investory kdekoliv
2-3(4) + 1 původní stav až 1,8 mil.
2-3(4) + 1 zrekonstruovaný až 2,7 mil.

až 2 700 000 Kč
Baťovský 1/4,1/2 či 1-domek  
ZLÍN – OTROKOVICE
zrekonstruovaný až 5 mil.
původní stav až 1,6 mil.

až 5 000 000 Kč
Pozemek 
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 2 500 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 1 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína 
do 750 Kč / m2 menší obce

do 2 500 Kč / m2

Rodinný dům 
ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
původní stav až 3,5 mil.
zrekonstruovaný až 7 mil.

až 7 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU
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OD13 vám představuje: 
Nová nejlevnější tiskárna, knihárna  
a prodejna v centru Zlína

Polygrafie Zín, s.r.o.
E-mail: obchod@polygrafiezlin.cz
www.polygrafiezlin.cz
Tel:+420 777 238 558
Po – Pá: 7.00 – 16.00 hodin

Při příležitosti 94. výročí založení tiskárny Polygrafie Zlín, s.r.o. jsme otevřeli 
novou prodejnu. Co zde najdete?
Nabízíme přes 400 druhů zdravotních, hospodářských a zakázkových tiskopisů. 
Jsme schopni Vám vyrobit jakýkoliv tiskopis dle Vašeho požadavku. V prodejně 
najdete kompletní nabídku xerografických, ofsetových papírů, kartonů různé 
gramáže, různé papírenské výrobky, bloky, sešity, poznámkové špalíky, 
samolepky i tonery. Dále nabízíme kompletní tiskařské služby a knihařské práce. 
Tiskneme na ofsetových strojích a na optotiskárně jsme schopni tisknout do 
rozměru 326 x 1200 mm o gramáži 40 až 350g/m2 v plné barvě. Vyrobíme vám 
vizitky, kartičky, hlavičkové papíry, svatební oznámení, pozvánky k  oslavám, 
přání,  leporela, docházkové lístky, razítka, letáky, plakáty a  billboardy do 
rozměru 1,4 x 10 m aj. Zajistíme i polep výloh nebo aut. Kopírujeme ČB i barevně 
za nejvýhodnější ceny ve Zlíně.
V  naši knihárně zhotovíme diplomové, bakalářské práce, katalogy, knihy, 
skripta, desky s  tkanicemi, kalendáře, fotoknihy, firemní pořadače, krabičky 
a vše ostatní, co budete chtít svázat ve vazbách V1 až V8, kroužkové plastové 
i  drátěné vazbě, pevné, termovazbě a  kanálkové. Provádíme zlacení textů 
a grafiky na nejmodernější digitální zlatičce. Laminaci provádíme na kotoučové 
i plošné laminovačce.
Grafické práce vám operativně zajistíme dle vašeho požadavku v příslušném 
textovém nebo grafickém programu.
Prodejna se nachází v prodejní pasáži.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás. 

S námi ušetříte

Opomíjená léčivá síla pramenů
Lázně na Zlínsku, to nejsou jen 

proslulé Luhačovice. Minerálních 
pramenů s léčivými účinky je jen 
na území Zlína deset, v celém kraji 
99. Moravským unikátem jsou sir-
né neboli sulfanové prameny. Mají 
vysoký obsah sirovodíku a cha-
rakteristický zápach připomínající 
zkažené vejce. Proto se jim taky ně-
kdy říká smraďavky, vajcůvky nebo 
prdlavky.

Pás sirných pramenů se táh-
ne od Pálavy na jihu Moravy až po 
Beskydy. Dříve byly desítky z nich 
využívány v lázeňství, zvláště k lé-
čivým koupelím při revmatu nebo 
kožních potížích. Naši předkové do-
vedli z léčivých účinků vody vytěžit 
daleko víc.Dnes jsou v provozu jen 
lázně v Kostelci u Zlína a v Ostrož-
ské Nové Vsi.

Sirné lázně s lázeňskou budo-
vou, kde fungovaly koupele, masá-
že i další procedury, ale byly také 
v Malenovicích, kde v údolí potoka 
Baláš pod malenovickým hradem 
vyvěrají tři léčivé zdroje. Malé lázně 
byly také u sirného pramene v Břez-

nici, z jejich budovy je dnes rodin-
ný dům.

Velmi bohaté na minerální pra-
meny jsou Vizovické vrchy. V sa-
motných Vizovicích byly v době nej-
většího rozmachu v první polovině 
20. století hned troje soukromé láz-
ně. Největší z nich, někdejší Moj-
žíšovy lázně, se proměnily na Va-
lašský šenk. Zůstal jen název ulice, 

která se dodnes jmenuje Lázeňská. 
Významné lázně byly v Napajedlích 
– za železniční tratí mezi nádražím 
a továrnou Fatra. Jejich provoz fun-
goval v omezené míře ještě do kon-
ce 20. století.

V Kostelci je celkem pět prame-
nů, místní lázně využívají tři z nich. 
Jen málo z lidí projíždějících po 
zdejší cyklostezce si dovede před-

stavit, jaký působivý lázeňský areál 
tady kdysi stával. 

První zpráva o léčivých prame-
nech v Kostelci pochází z roku 1742. 
Nejstarší lázeňské budovy zde ne-
chal nedlouho poté vystavět majitel 
panství Jan Bedřich Seilern. Největ-
šího věhlasu se kostelecké lázně do-
čkaly na počátku dvacátého století, 
kdy vzniklo několik budov podob-
ných lázeňské architektuře v Luha-
čovicích. Obytné vily pro hosty, lé-
čebné středisko i velká kaple. Tuto 
nejslavnější epochu dnes připomí-
ná jediná historická stavba, budova 
koupelí přímo u cyklostezky.

Hlavní budovu v Jurkovičově 
stylu v roce 1945 vyhodili do vzdu-
chu partyzáni, protože se tam usa-
dili Němci. Ostatní lázeňské stav-
by nepřečkaly komunistickou éru. 
Nejprve je provozoval Krajský ústav 
národního zdraví a od šedesátých 
let národní podnik Vítkovice, který 
v roce 1972 nechal postavit nový ho-
tel a staré vily s kaplí zboural.

 Pavel Stojar 
 šéfredaktor Magazínu Váš Zlín

V někdejších malenovických lázních dnes sídlí stavební firma   Foto | MZA/SOkA Zlín
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Tradiční baťovské oslavy 1. máje letos nabízejí zajímavé zpestře-
ní. Do Otrokovic přiletí legendární letoun Lockheed Electra L-10A, se 
kterým létal při svých ob-
chodních cestách Jan An-
tonín Baťa. Letadlo, které 
je pýchou sbírky podnika-
tele Ivo Lukačoviče, přista-
ne na otrokovickém letišti 
1. května kolem 11. hodiny. 
Lidé si jej pak budou moci 
prohlédnout.

Na programu je také 
křest knihy Jana Hermana 
Baťa létá z Otrokovic. Ote-
vřena bude navíc výstava S Baťou vzhůru do oblak. Připravuje se i ex-
hibice letecké akrobacie. Na nebi svou sestavu představí pilot Martin 
Šonka, pilot světové série Red Bull Air Race, který je mistrem Evropy 
a vicemistrem světa v kategorii unlimited – freestyle.

Otrokovice se v meziválečném období výrazně vyvíjely v souvislosti 
s rozvojem firmy Baťa v sousedním Zlíně. V Otrokovicích vyrostly nové 
závody, baťovské domky, bylo tam letiště i plavební kanál. Důležitou 
spojnicí Zlína a firmy Baťa s celým světem bylo otrokovické letiště, které 
ve druhé polovině 30. let patřilo k nejrušnějším ve střední Evropě. Pro 
vedoucí pracovníky firmy se letecká doprava stala samozřejmostí. (pst)

V trolejbusech a autobusech Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice 
je možné přepravovat na všech linkách, o víkendech stejně jako v pra-
covních dnech v kterouko-
li dobu, také jízdní kola. 
Tato nová služba se osvěd-
čila a tak ji dopravní pod-
nik zachoval i pro letošní 
sezonu. 

„Pokud není prostor 
pro zavazadla v trolej-
busu nebo autobusu ob-
sazen dětskými kočárky 
nebo invalidním vozíkem, 
které mají před cyklis-
ty přednost, lze ho využít ke svezení jízdních kol. Pro cestující to může 
být atraktivní zejména při zdolávání kopců a překonávání výškových 
rozdílů na okrajích města,“ doplnil ředitel Dopravní společnosti Josef 
Kocháň. Podle něj přepravní kapacita spojů většinou stačí k tomu, aby 
umožnila svézt cestujícím i několik jízdních kol najednou.

Pro přepravu jízdního kola městskou dopravou si cestující kou-
pí stejnou jízdenku jako za spoluzavazadlo – tedy lístek za 12 ko-
run, který u zavazadla platí 50 minut a je přestupný. Pokud ale má 
pasažér platný předplacený časový kupon, může přepravovat jedno 
kolo zdarma. (pst)

V posledních dubnových dnech hostí město přehlídku Zlin Design 
Week. Třetí zlínský týden designu přináší současný design a jeho tren-
dy, ukázky tvor-
by firem a desig-
nérů z Česka i ze 
zahraničí.

„Aby se třetí 
ročník návštěv-
níkům nezdál 
moc stereoty-
pní, vytváříme 
nové koncepty 
výstav a instala-
cí. Zůstávají vý-
stavní moduly 
v ulicích, vracíme se na Zlínský zámek, obnovujeme instalaci ve Zlatém 
jablku, designem ožijí i parky,“ říká za organizátory Tereza Baráková 
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V aule univerzity se 25. dubna uskuteční Konference design & mar-
keting, která se bude zabývat překážkami na poli designu, lidským ome-
zením i omezením díky různým faktorům. V kongresovém centru pak 
budou 28. dubna vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže pro všechny 
mladé designéry Best in Design. (pst)

Nezisková organizace Adra doplňuje ve Zlíně svůj tým dobrovolných 
pracovníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas druhým. Po zaškolení 
mohou podle vlastního zá-
jmu navštěvovat osamělé 
seniory, věnovat se dětem 
nebo pomáhat lidem se 
zdravotním postižením.

„Hlavním úkolem dob-
rovolníků je zpříjemnit 
volný čas klientů – povídat 
si s nimi, číst jim knihy, 
doprovázet je na procház-
ky. Důležitá je i podpora 
klientů s postižením nebo pomoc při aktivitách s dětmi a jejich doučo-
váním. Dobrovolnictví není časově náročné – stačí věnovat hodinu týd-
ně,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků Pavlína Pejlová.

Dobrovolníci se mohou zapojit do činnosti například v Domově pro 
seniory na Burešově, v Domě pokojného stáří Naděje, v nemocnici nebo 
v klubech pro děti Unie Kompas.

Zájemci od patnácti let se mohou hlásit každou první středu v mě-
sících duben až červen v dobrovolnickém centru na Burešově. Čas pro 
konzultace je od 13 do 17 hodin, nebo jindy podle domluvy na čísle 
731 157 471.  (red)
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1 | Přiletí legendární Baťův letoun

Foto | Ivo Lukačovič
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Tomáš Karal
telefon: 732 530 071
e-mail: karal@regvyd.cz

2 |  Do trolejbusu i s kolem

Foto | Pavel Stojar

Foto | Zlin Design Week

Foto | Adra
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Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:

3+kk, Zlín, Díly – CENTRUM
2 290 000 Kč plus provize RK
OV, 66 m2, 4. patro, ihned k dispozici

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Valachův žleb, Zlín – Jižní Svahy,

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Sokolská, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Hluboká, Zlín, 

po částečné rekonstrukci
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ŘámŘ nŘjŘiŘŘí nŘŘídku ŘnuŘních pŘŘŘŘnů Ř ČČČ

5 |  Putování za zlínským hradem

INZERCE

Cílem druhého ročníku akce Putování za tajemným zlínským hradem 
je přiblížit Zlíňanům zapomenutou tvrz, která ve středověku stávala na 
kopci Hradisko směrem ke Kudlovu.

O tom, že existoval tento zlínský hrádek, dnes vědí už jen zasvěcení mi-
lovníci historie. Že nejde o pověst, dokázal archeologický výzkum, při kte-
rém byly roku 1940 na Hradisku odkryty pozůstatky opevněného objektu, 
ty jsou na místě dosud patrné. 

Putování za zlínským hradem se koná 29. dubna a začne ve 12 hodin 
v parku Komenského, kde účastníci dostanou mapy a po vyznačené trase 
se vydají na kopec, kde stávala tvrz. Trasa nově vyznačená Klubem českých 
turistů vede po zelené značce lesem až do míst někdejší tvrze a pohodovým 
tempem trvá necelou hodinu. Cesta na Hradisko bude zpestřena středově-
kými úkoly. Na místě někdejšího hrádku pak vystoupí šermířské skupiny 
a bude připraveno občerstvení ve středověkém stylu.  (pst)
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Zlín je lázeňské město. Díky pramenům v Kostelci můžete zakusit 
blahodárný vliv léčivé vody, která má výjimečné složení a je účinná 
hlavně při potížích pohybového ústrojí a kožních chorobách.

„Kostelec je ale vyhlášený i díky 
našemu vyhřívanému koupališti, 
který nově doplnily dva venkov-
ní whirlpooly, nebo kvůli golfové-
mu hřišti, jedinému na Zlínsku,“ 
říká Jiří Fadler, manažer Lázní 
Kostelec a prezident Golf Clubu 
v Kostelci.

Lázně v Kostelci mají docela 
dlouhou historii…

Léčivá síla zdejších pramenů 
byla využívána už v 18. století. Nej-
většího věhlasu lázně dosáhly na 
počátku 20. století. V komunistic-
ké éře ale byly po několik desetiletí 
uzavřené veřejnosti. Provozovaly je 
vítkovické železárny jako rekreační 
areál pro své zaměstnance. Zlíňané 
tak ztratili povědomí o zdejších láz-
ních, i když je jejich tradice dlouhá 
a významná. Už přes dvacet let je 
areál opět otevřený veřejnosti. Ne-
jen bazén a hotel, ale také lázeňské 
provozy s léčebnými procedurami. 

Sezona koupání 
a golfu v Lázních 

Kostelec už 
vypukla

Od roku 1995 máme souhlas k pro-
vozování léčebné lázeňské péče. 
Děláme lázeňské pobyty pro pře-
spolní, ale lázně jsou pochopitelně 
otevřené i místním. Zlíňané sem 
mohou přijít nejen na koupaliště 
nebo na golf, ale také na léčebné 
procedury s využitím odborných 
postupů a kvalifikovaného zdra-
votnického personálu.

V čem jsou kostelecké lázně 
výjimečné?

Opravdovou devizou je zdejší 
sirný zdroj. Minerální voda s tak 
vysokým obsahem sirovodíku je 
v českých zemích naprosto uni-
kátní. Její složení je ideální k léčbě 
chorob pohybového ústrojí, jako 
je revma a ischias. Velice dobré 
výsledky máme s léčbou Bechtě-
revovy nemoci. A také u kožních 
chorob, například ekzémů a lupén-
ky. Spousta lidí, které trápí kož-
ní problémy, ví, že nemají mnoho 
možností léčby a bez chemických 
přípravků se toho moc dělat nedá. 

My sice nedokážeme kožní nemoci 
zcela vyléčit, ale umíme prostřed-
nictvím naší sirné vody zmírnit je-
jich průběh a minimalizovat vněj-
ší projevy. Obecně se dá říct, že si 
velmi ceníme přírodního bohatství 
a rádi ho v léčbě využíváme. Mimo 
naše sirné vody využíváme suro-
viny například z Mrtvého moře, 
sibiřské tundry a spoustu tuzem-
ských bylinných přípravků.  

Jak je to u vás s lázeňskou 
péčí hrazenou pojišťovnami?

Jsme nestátní zdravotnické za-
řízení a s některými pojišťovnami 
máme smlouvu. Nově poskytuje-
me pobyt pro dárce krve, na který 
je možné u některých zdravotních 
pojišťoven získat příspěvek. V sou-
časnosti ve zdravotním systému 
příliš mnoho peněz na lázeňskou 
péči nezbývá, takže většina na-
šich klientů jsou samoplátci. České 
zdravotnictví je bohužel nastave-
no tak, že řeší především následky 
a na prevenci neklade dostatečný 
důraz. Naštěstí se ale začíná měnit 

V okolí hotelového areálu najdete devítijamkové golfové hřiště   Foto | archiv Lázně Kostelec

Jiří Fadler, manažer Lázní Kostelec a prezident Golf Clubu v Kostelci   Foto | Josef Omelka
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Plavecký bazén už je 
vyčištěný, napuštěný a ohřívá 

se. První srdcaři u nás 
plavou již čtrnáct dní!“

myšlení lidí samotných. Čím dál 
víc jsou ochotní do svého zdraví 
investovat. Jde ale o to, aby inves-
tovali správně. Dnes se z nich totiž 
snaží tahat peníze spousta prodej-
ců všeho možného, co jim „zaru-
čeně pomůže“, ale výsledky se ne-
dostavují. Chce to nepodlehnout 
silné farmaceutické lobby a uváže-
ně zvolit způsob prevence. V tomto 
ohledu bude relaxace v lázních jistě 
vhodnější než předražené pilulky.

Kromě léčby poskytujete i re-
laxační masáže a další well- 
ness služby…

Kromě léčebných procedur dě-
láme i relaxační. Bez nich to nejde. 
I lidé, co se léčí, si to zároveň chtějí 
užít a odpočinout si. Nabízíme de-

neplavce a brouzdaliště. Nově jsou 
v areálu nainstalovány dva whirl- 
pooly. Naší filozofií je klidné po-
hodové koupaliště, kde si může 
v pohodě užít člověk ve středním 
a starším věku, ale zároveň díky 
brouzdališti třeba i maminky s nej-
menšími dětmi. Žádné divoké to-
bogány nemáme a ani neplánuje-
me, nemůžeme dovolit, aby našim 
lázeňským klientům létaly ze sklu-
zavek děcka na záda.

Koupací sezona u vás vždy za-
číná daleko dříve než jinde. 
Dá se už jít do bazénu?

Určitě ano. Plavecký bazén už 
je vyčištěný, napuštěný a ohřívá se. 
První srdcaři u nás plavou již čtr-
náct dní. Aktuální teplotu vzdu-

při získávání pozemků. Naše hřiš-
tě je ale velice hezky přírodně mo-
delované, s příjemnými zákoutí-
mi a spoustou vzrostlých stromů. 
Není to umělá placka vybudovaná 
na poli. Respektuje poměrně členi-
tou krajinu, která je devizou golfo-
vého areálu. Velkou výhodou je do-
stupnost. Z krajského města se sem 
dostanete za pět minut, jiná golfová 
hřiště bývají od měst vzdálenější.

Co vše Golf Club nabízí?
Golfový areál nabízí zázemí 

kvalitního devítijamkového hřiš-
tě, tříjamkovou akademii, driving 
range s patnácti odpališti, dva 
cvičné greeny. Když je nepříznivé 
počasí, je k dispozici indoor golf 
s celoročním provozem s pěti tré-
ninkovými odpališti a jemně mo-
delovaným cvičným greenem se 
šesti jamkami. Součástí Golf Clubu 
je také virtuální 3D simulátor. Tak-
že možnosti jsou i přes zimu velké.

Dlouhodobě se snažíte nabou-
rávat mýtus, že golf je exklu-
zivní sport jen pro bohaté...

Minulý režim golf démoni-
zoval a nasazoval mu buržoazní 
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rohy. V lidech to dodnes přetrvá-
vá. Už pěkných pár let se snažíme 
o to, abychom tento mýtus zbo-
řili, protože golf je dnes oprav-
du stejně dostupný, jako každý 
jiný sport. Jistě, tak jako u všech 
sportů i v golfu můžete mít tu nej-
dražší výbavu, ale jinak ji pořídíte 
už za pár tisíc. Můžete si zaplatit 
hřiště na den nebo dát jednorázo-
vý roční členský příspěvek a pak 
si přijít zahrát kdykoliv a na jak 
dlouho chcete, klidně každý den. 
Za žádné hodiny, jako v tenisu, 
squashi nebo spinningu, tady už 
neplatíte.

Co může lidi ke golfu přilákat, 
v čem je jeho kouzlo?

Je to velice pěkný sport v krás-
né přírodě, který zvládne jak dítě, 
tak osmdesátiletý člověk. Může ho 
dělat opravdu každý. V amatér-
ském golfu se hráči vzájemně ne-
poměřují. Každý hraje sám za sebe 
proti hřišti, nikoli proti nějakému 
jinému hráči. Díky tomu mohou jít 
na hřiště společně úplný začáteč-
ník s velice dobrým hráčem a při-
tom si spolu zahrají. To se vám tře-
ba v tenisu stát nemůže.

sítky typů procedur, více než polo-
vina je relaxačních. Masáže, kou-
pele, zábaly. Ty samozřejmě nejsou 
jen pro nemocné, ale pro každého, 
kdo chce relaxovat a udělat něco 
pro své tělo.

Řada vašich procedur je doce-
la netradičních…

Snažíme se co nejvíce naslou-
chat našim klientům, pro které 
s chutí vymýšlíme nové procedu-
ry. Například takové, které jsou 
namíchány z nejlepších valašských 
surovin, kozího mléka a švestek. 
Obojí je zdrojem zdraví a vitality. 
Nově jsme přišli se speciální proce-
durou pro unavené svaly, která je 
založená na extraktech z rakytníku 
a jalovce. Tento nápad se u klien-
tů setkal s velkým ohlasem. Jaro je 
tradičně spjato s detoxikací a na-
startováním organismu po dlou-
hé zimě. Lázně Kostelec připravily 
speciální očistný program založe-
ný na procedurách, které obsahují 
přírodní látky, probouzí tělo a do-
dávají mu ztracenou energii. Patří 
mezi ně medová a lymfatická ma-
sáž, koupel se solí z Mrtvého moře, 
bahenní zábal s mořskou řasou 
nebo obklad s včelím voskem.

Spousta Zlíňáků si v létě užívá 
váš venkovní bazén...

Koupaliště má tři vyhřívané 
venkovní bazény - plavecký, pro 

chu, vody v bazénu a vody ve whirl- 
poolu můžete sledovat na on-line 
kameře na webu hotelkostelec.cz/
koupaliste. Voda v bazénech je vy-
hřívaná minimálně na 28 stupňů, 
takže i když je chladnější počasí, 
je ve vodě velmi příjemně teplo. 
Ve whirlpoolech má voda 40 stup-
ňů. Koupací sezona u nás trvá mi-
nimálně do konce září, když je ale 
pěkný podzim, často ji protáhneme 
až do poloviny října.

Co mohou návštěvníci areálu 
očekávat v nejbližší době?

Rozhodně stojí za zmínku, že po 
dobu letních prázdnin u nás budou 
působit dva animátoři, kteří se bu-
dou starat o zábavný program na 
koupališti i mimo něj. Velmi rychle 
se blíží také akce Pálení čarodějnic 
a stavění máje a slavnost Otevírání 
pramenů. Na obě akce bych veřej-
nost rád pozval. Ježibabu upálíme 
29. dubna od 16.00 hodin a slav-
nost Otevírání pramenů se koná 8. 
května od 15.00. Při obou akcích 
bude hudba, občerstvení a hlavně 
žádné vstupné.

Další věcí, kterou areál v Kos-
telci vyniká, je golfové hřiště...

Naše hřiště je ve srovnání 
s ostatními poměrně malé, máme 
devět jamek plus tréninkové plo-
chy. Vyplývá to z možností, kte-
ré nám dává krajina, a z omezení 

Koupací sezona trvá v Kostelci minimálně do konce září   Foto | archiv Lázně Kostelec



ROZHOVOR8 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

| PAVEL STOJAR

Zatímco jiní atleti trénují v teple jižních zemí a se špičkovým 
profesionálním zázemím, pětatřicetiletá Kateřina Hálová, 
učitelka tělocviku a češtiny na Základní škole Emila Zátopka ve 
Zlíně, chodí po vyučování běhat na Stadion mládeže. Kromě 
práce se ještě věnuje rodině a vychovává sedmiletého syna.

Češtinářka, která 
závodí na atletickém 
mistrovství Evropy

Přesto patří k nejúspěšněj-
ším zlínským atletkám. Když 
běží osmistovku, nechává obvyk-
le mladší soupeřky daleko za se-
bou. Dokonce splnila přísné no-
minační limity a reprezentovala 
Česko na halovém mistrovství 
Evropy, které se v březnu konalo 
v Bělěhradu.

Zajímavostí je i fakt, že jí tre-
néra dělá její manžel Martin 
Hála, také učitel tělocviku. „Kdy-
by manžel nebyl zároveň mým 
trenérem, asi by to nešlo. Moc 
jiných mužů by to netolerovalo. 
Vše jsou to naše společné úspě-
chy, jeho trenérské a mé závod-
nické,“ říká Kateřina Hálová.

Jaký to byl pocit, když jste 
mohla Česko reprezentovat 
v Bělehradu?

Byla to pro mě odměna a za-
dostiučinění za to, co vše pro at-
letiku dělám a obětuji. Já i celá 
rodina. Měla jsem z toho krásný 
pocit a výborně jsem si tu atmo-
sféru užila. Už jen to, že jsem spl-
nila nominační limit, pro mě byl 
opravdu velký úspěch.

Srpnové mistrovství světa 
v atletice v Londýně se blíží. 
Nemáte tajné přání dostat se 
i tam?

Evropský halový šampionát 
mě nakopl hodně, to je pravda. 
Už roky před tím jsem přemýš-
lela, že bych s atletikou skončila. 
Teď mám v tréninku velkou mo-
tivaci. Usiluji o účast na evrop-
ském poháru družstev, ale mist-
rovství světa, to je pro mě hodně 
vzdálený cíl. Ovšem za dva roky 
je další mistrovství Evropy v hale, 
za rok zase další venkovní mist-
rovství Evropy. Tak uvidíme.

A vaše rodinné cíle?
Starat se o syna, aby byl nej-

lepší sportovec z nás a zároveň se 
dobře učil. Věnovat se mu a vyna-
hradit mu ty chvilky, kdy na mě 
musí čekat na stadionu.

Je obdivuhodné, jak zvládáte 
rodinu, práci a atletiku na vr-
cholové sportovní úrovni.

Pomáhají mi přátelé, rodina, 
manžel. Čas na běhání si vždy ně-
jak najdu, horší je to s únavou. 
Pak nemám energii na nic další-
ho. Ale dá se to zvládnout. Ovšem 
přiznávám, že je trochu demotivu-
jící, když si představím, že v tuto 
chvíli na sobě všechny mé sou-
peřky pracují někde v teple třeba 
v Africe a já tady musím čekat na 
příhodné povětrnostní podmínky, 
abych vůbec mohla trénovat. Ale 
dokážu to zvládnout a to je na tom 
to nejlepší.

Vaše cesta k atletice nebyla 
přímá. Nejprve jste závodně 
plavala a až později jste se 
dala na atletiku…

Plavání pořád využívám při 
kondiční přípravě, když si chci še-
třit nohy, takže jsem se ho úplně 
nevzdala. Občas si i zazávodím. 
I když se to nezdá, mají běh i pla-
vání ledacos společného, je to ae-
robní aktivita podobného cha-
rakteru. Samozřejmě je rozdíl 
v zátěži na ruce a nohy.

Dnes existuje spousta 
různých nových atrak-
tivních sportů. Kdybys-
te měla poradit rodičům, 
proč dát děti právě na at-
letiku?

Nejvyšším kladem u jakéhoko-
liv sportu je to, že si děti vytvoří 
díky tréninkům pravidelný režim. 
Musí si najít čas na přípravu, učí 



ROZHOVOR 9|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE

RV
17

00
55

9/
01informace, přihlášky na www.atletikazlin.cz | 777 838 262

příměstský tábor
s atletickou tématikou

pro děti ve věku 6-12 let

Stadion mládeže, tělocvična
aktivsport (Svit, budova 42)

atletická a sportovní průprava,
soutěže, závody, ceny

turnusy:
10.-14.7.2017
17.-21.7.2017
24.-28.7.2017
7.-11.8.2017
14.-18.8.2017

Atletický klub Zlín Vás zve na tradiční 

se s časem hospodařit a nemají 
příležitost zahálet. Ale říct, jestli 
je lepší atletika nebo plavání nebo 
něco jiného, to nemůžu. Sama 
mám ráda oba sporty. Každo-
pádně atletika je sport dostupný 
pro všechny. Běhat může každý, 
a dokonce i v pozdějším věku. Je 
i spousta starších lidí, které uvidí-
te běhat po stezkách kolem řeky.

Dnes je běh velmi trendy 
sportem. Různé půlmarato-
ny a podobné závody se těší 
velké popularitě. Účastníte 
se těchto akcí?

Občas ano, absolvovala jsem 
například loni na podzim noční 
běh v Holešově. Líbí se mi atmo-
sféra, která tam panuje. Všichni 
se nějakým způsobem hecují a po-
vzbuzují, ale nakonec je vlastně 
jedno, kdo vyhraje, základem je 
zúčastnit se. Je to i dobrá spole-
čenská příležitost setkávat se s lid-
mi na sportovních akcích a ne po 
hospodách.

Jaké má atletika ve Zlíně 
podmínky?

Velká změna přišla před pár 
lety. Po mnoha desetiletích, kdy 

jsme měli škvárový ovál, teď 
máme konečně tartanový. To je 
velký posun.

Na Stadionu mládeže vás stále 
kontroluje pohled Emila Zá-
topka, i když je jen z bronzu.

To je opravdu velká motivace. 
Socha na Stadionu mládeže se mi 
moc líbí. Když jdete po Hradské 
ulici, tak máte pocit, jako by právě 
běžel po stadionu. Je to výborné. 
Myslím si, že Emil Zátopek je vel-
ký vzor pro všechny sportovce.

Běháte osmistovku a čtyři sta 
metrů překážek. Co máte ra-
ději?

Jednoznačně překážky, i když 
mě manžel víc tlačí do osmistov-
ky, kde mám lepší výsledky. Pře-
kážky mě ale baví víc a i trénink 
je u nich zajímavější. Člověk víc 
pracuje hlavou, přemýšlí, počítá si 
kroky. Bez překážek to prostě není 
tak zábavné. Letos v létě se víc za-
měříme na osmistovku a uvidíme, 
co bude příští rok. Třeba přijde 
čas zase na překážky.

Snad to není u dámy netaktní 
dotaz, ale do jakého věku se 

dá takhle závodně běhat?
To teprve uvidíme. Nezača-

la jsem s atletikou jako ostat-
ní děvčata už na základní škole, 
ale později. Mají proto naběhá-
no mnohem víc let než já. Mám 
za sebou jen deset let atletiky 
a do toho skoro dvouletou ma-
teřskou přestávku, moje tělo není 

až tak opotřebované. Samozřej-
mě na sebe musíte být opatrnější 
a předcházet zraněním. Regene-
race a hojení ran není tak hladké 
jako ve dvaceti. Takže mám bě-
hem sezony zákaz lyžovat, jezdit 
na kole i jiné rizikové věci. Člo-
věk musí atletice obětovat spous-
tu věcí.

Úspěšná zlínská atletka Kateřina Hálová   Foto | 2x Josef Omelka
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Zlínský 1. máj 1937, z náměstí 
Práce se stalo velkolepé jeviště

Roku 1937 se ve Zlíně konaly 
vůbec největší oslavy Svátku prá-
ce, jejichž vyvrcholením měl být 
návrat šéfa závodů Jana Antonína 
Bati z cesty kolem světa.

Den byl zahájen o šesté hodině 
ráno budíčkem v provedení šesti 
hudebních těles. Sraz všech účast-
níků byl v areálu továrny v 8.15 
a na zahoukání tovární sirény 
v 8.35 měli být již všichni připra-
veni na předem určených místech. 
V 8.50 bylo vše přichystáno na 
slavnostní příjezd J. A. Bati.

Z otrokovického letiště přílet 
i následnou triumfální jízdu do 
Zlína dokumentovali zlínští filma-
ři, za kamerou tehdy stál Alexan-
der Hackenschmied. Mezi mnoha 
fotografy byl také Jan Lukas, mo-
mentálně taktéž zaměstnanec fir-
my Baťa.

Jakmile J. A. Baťa dorazil na 
tribunu připravenou na náměstí 
Práce, rozezněla se opět tovární 
siréna a ze všech stran se vyhrnu-
ly proudy zaměstnanců slévající se 
v mnohatisícovou řeku v prostoru 
před Velkým kinem.

Vše bylo dokonale zinsceno-
váno tak, aby byl účinek celého 
prvomájového představení ohro-
mující. Na dochovaných fotografi-
ích si nelze nepovšimnout jedno-
ho zásadního rozdílu oproti všem 
předchozím oslavám Svátku prá-
ce. Kromě tradičních alegorických 
vozů, mávátek a záplavy textových 

transparentů jsou roku 1937 velmi 
výrazně využity všechny plochy 
výškových budov na náměstí Prá-
ce, po léta tradičním místě hlav-
ních proslovů.

Jan Antonín Baťa vystoupal na 
tribunu před Velkým kinem, je-
hož čelní fasádu zcela vyplňovala 
mapa s vyznačenou trasou letu ko-
lem světa. Střechu tribuny tvořila 
obrovská šipka, na níž bylo posa-
zeno letadlo Zlín.

Hotel Společenský dům zdobi-
ly v horní části znaky všech zemí 
tehdejšího Československa, kte-
ré lemovaly z obou stran umístě-
né státní vlajky a hesla „Vytrvat, 
nepovolit“. Hlavní brána závodů 
byla osazena nepřehlédnutelnými 
grafy znázorňujícími růst denní 

výroby bot v letech 1894 až 1937 
a strmě stoupající křivkou počtu 
zaměstnanců za stejné období. 
Boční stěna obchodního domu 
znázorňovala alegorii boje za zru-
šení celních bariér.

Celý prostor náměstí Práce pů-
sobil jako velkolepé jeviště. Auto-
rem této scénografie byl Zdeněk 
Rossmann, jak potvrzuje zmínka 
v článku baťovských novin: „Se 
vzácným uměleckým cítěním pra-
coval architekt Rossmann z Bra-
tislavy, který navrhl výtvarný ráz 
slavnosti. Dovedl obdivuhodně 
vniknouti do ducha prostředí zlín-
ské architektury, jakož i ideí, kte-
rými slavnost měla být naplněna, 
a vyjádřil je prostými, působivý-
mi a vkusnými prostředky. Modrá 

šipka – v barvě letectva – povzbu-
zovala tisíce spolupracovníků, na-
stupujících ze závodů hlavní bra-
nou na náměstí Práce, rázným 
heslem: Hurá do světa! … Nad tri-
bunou, na níž šéf po čtyřměsíční 
nepřítomnosti mohl opět pozdra-
viti 30.000 svých spolupracovní-
ků, klenuly se v pevném stisku dvě 
obrovské ruce s nápisem: věrnost 
za věrnost. Vliv architekta Ross-
manna se šťastně uplatnil též při 
řešení alegorických vozů.“

Firma Baťa nejenže využila 
Zdeňka Rossmanna pro komplet-
ní výtvarné zpracování zlínského 
Svátku práce, ale následně jej po-
věřila prací na firemní části Čes-
koslovenského pavilonu na světo-
vé výstavě v Paříži.
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prodejna: Dolní Lhota 172 (u Luhačovic)
www.kamenictvi-dione.cz   

e-mail:  rddione@seznam.cz
telefon: 775 553 335

KOMPLETNÍ ŽULOVÝ HROB OD 30 000 Kč

AKCE -30 % DO 30. 6. 2017
NABÍZÍME NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY V KRAJI

DÍKY VLASTNÍMU ZPRACOVÁNÍ 
ŽULOVÝCH BLOKŮ

K PRVNÍM 30 OBJEDNÁVKÁM
BRONZOVÝ KŘÍŽ, LAMPA A VÁZA ZDARMA

POMNÍKY 
OD 

10 000 Kč
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Pro své klienty hledáme
byt ve Zlíně a Otrokovicích.
Volejte na tel.: 733 351 936
REALITNÍ SPECIALISTÉ PRO TUTO OBLAST

Martina Sušňová
Realitní specialista

Mgr. Radim Sukop
Realitní specialista

www.rkokno.cz
Pobočku najdete na adrese: 
Třída T. Bati 6, 760 01 Zlín
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5,9 %
ÚVĚR
S GARANTOVANÝM

BEZ RUČENÍ NEMOVITOSTÍ

ÚROKEM

Živnostníci si zaslouží

S námi mohou živnostníci počítat

Podnikatelský splátkový úvěr Expres Business. Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy.  
MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr. Nabídka platí do 14. 6. 2017.

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz
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Štípa slaví 400 let od založení 
kláštera a kostela

Ve Štípě si v neděli 30. dubna 
připomínají 400 let od vydání za-
kládací listiny kláštera a poutního 
chrámu. V Moravském zemském 
archivu v Brně se podařilo listinu 
vypátrat a při slavnosti bude její 
věrná kopie k vidění, a to včetně 
podpisu a pečeti proslulého voje-
vůdce Albrechta z Valdštejna, kte-
rý pergamen podepsal 1. května 
1617 na hradě Lukov.

„Výročí 400 let od zakládající 
listiny poutního chrámu Naroze-
ní Panny Marie ve Štípě má vel-
ký význam, protože tento chrám 
je po mnoho staletí místem, kam 
přicházeli a budou přicházet pout-
níci, hlavně maminky, které dě-
kovaly za své děti a prosily o je-
jich zdraví. Kdo nezná své kořeny, 
ať rodové nebo náboženské, je 
o mnohé ochuzen, nemá na čem 
stavět. Chceme proto navázat na 
dlouhou tradici poutníků a v tom-
to světě si znovu uvědomit, že 

naše místo je nezastupitelné a bu-
doucí generace budou hledat svou 
identitu podle toho, co jim předá-
me,“ říká štípský farář František 
Sedláček.

Zajímavé je i znění zakládací 
listiny. Dočteme se, že Albrecht 
z Valdštejna byl ke klášteru velmi 
štědrý a krom jiného napsal: „Da-
rujeme a udělujeme klášteru ve 
Štípě částku 30 000 zlatých mo-
ravské ražby, a to bez jakéhokoli 
právního omezení a bez jakýchko-
li výhrad… Převorovi a konventu 
kláštera darujeme část lesa, který 
přiléhá ke klášteru, aby ho užívali 
podle libosti, bez jakékoli překáž-
ky ze strany kohokoli. Tato část 
lesa začíná u dobytčí cesty zvané 
Průhon dvorský, po níž je vyhá-
něn dobytek ze statku tohoto kláš-
tera, a táhne se k tržní cestě tr-
hové a pak k takzvanému Vlčímu 
příkopu a od něj k poli kostelecké-
ho rychtáře… Dále věnujeme kláš-

teru náš mlýn v obci zvané Kaša-
va, mlýn Špicovský, a pilu tamtéž 
pro řezání trámů a prken, společ-
ně s poli a loukami, které k tomu-
to mlýnu náležejí. Také dáváme 
kartuziánům právo brát si podle 
libosti ve všech lesích lukovského 

panství kmeny pro řezání trámů 
a desek na této pile podle potřeb 
kláštera… A dále jim udělujeme 
právo pást bez omezení ve všech 
lesích, hájích, polích, pastvinách, 
bučinách a dubinách lukovského 
panství dobytek bez povinnosti 
cokoli za to platit.“

Celý přepis vzácné listiny 
bude k vidění na výstavě v pout-
ním chrámu ve Štípě věnované 
této události, kde budou vysvět-
leny zajímavé okolnosti a důvody 
vzniku této listiny. Slavnost bude 
zahájena v 10.30 mší svatou. Dal-
ší program bude pokračovat ve 
14.30 přímo na hradě Lukov, kde 
budou návštěvníci přivítáni sa-
motným majitelem panství Al-
brechtem z Valdštejna a jeho do-
provodem. Kromě komentované 
prohlídky hradu a hradních expo-
zic bude připraven bohatý dopro-
vodný program pro děti a mládež, 
a to až do 18.00. (pst)

Zakladatel kláštera Albrecht z Valdštejna 
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Malovaný a Příkazký 
pokřtili knihu rozhovorů

| PAVEL STOJAR

Emília Vašáryová je patronkou 
22. ročníku česko-slovenského 
divadelního festivalu Setkání 
Stretnutie, který každoročně 
pořádá Městské divadlo 
Zlín. Letos se uskuteční 
od 16. do 20. května.

INZERCE

Sedmnáct rozhovorů s osobnostmi kulturního života Zlína a okolí 
najdou čtenáři v nové knize Jakuba Malovaného, inspicienta Městského 
divadla Zlín. 
Kniha nese 
příznačný ná-
zev Sedmnáct 
a originální-
mi ilustrace-
mi ji doplnil 
herec Marek 
Příkazký.

Herci Ros-
tislav Marek, 
Radovan Král, 
Jan Řezníček 
a Tomáš Da-
vid, muzikanti Zdeněk Hrachový, Pepa Tichánek nebo Zuzana Šulá-
ková, majitel produkční agentury Michal Žáček, divadelní kritik Mar-
cel Sladkowski i dlouholetá tajemnice zlínského divadla Eva Kalendová 
mluví v rozhovorech o svých životních touhách, o věčném hledání inspi-
race a cestě k úspěchu. 

„Jde o mou třetí knihu, ale poprvé se ve své tvorbě věnuji kraji, z ně-
hož pocházím. V knize jsou lidé na Zlínsku žijící a tvořící, přibližně půl 
napůl muzikanti a herci,“ prozradil Jakub Malovaný.

Kniha se dá zakoupit v pokladně divadla, v divadelním klubu Díl-
na a ve vybraných knihkupectvích v kraji, například ve zlínském Kan-
zelsbergeru na náměstí Míru či prodejně Kosmas v areálu Svitu, vizovic-
kém Knihkupectví Lípa či luhačovickém Knihkupectví Lekešová. (red)

Patronkou divadelního festivalu 
je Emília Vašáryová

Bratislava Elity – Kriminální pří-
běh s politickým pozadím. 

Kromě toho festival v hlav-
ním programu nabídne napří-
klad inscenaci Dejvického diva-
dla Vzkříšení s Ivanem Trojanem, 
Marthou Issovou a dalšími, Čino-
herní klub Praha přiveze Urnu 
na prázdném jevišti s Veronikou 
Žilkovou, Divadlo Petra Bezru-
če představí Spalovače Mrtvol 
s Norbertem Lichým, Divadlo 
Bolka Polívky Šaška a syna a Slo-
vácké divadlo Večer na psích do-
stizích. Festival zakončí Národní 
divadlo Brno s Otvíráním studá-
nek v režii J. A. Pitínského.  

Bohatý doprovodný program 
bude letos opět celý zdarma. Chy-
bět nebudou oblíbené podvečerní 
koncerty na schodech před diva-
dlem, na kterých vystoupí mla-
dí zlínští talenti, jako například 
Eliška Lajdová, Filip Vítů s Mar-

kétou Vodičkovou nebo funky 
kapela The Chargers. Festivalo-
vý Tančírek s divadelní kapelou 
bude na téma „steam punk“. 

Speciálním hostem bude le-
tos režisér Radovan Lipus, který 
přijede na besedu o divadle a ar-
chitektuře a Šumných městech. 
Divadelníci v rámci tohoto setká-
ní promítnou i jeho film Šumný 
Zlín.

Sobotní festivalový program 
bude už od rána patřit rodinám 
s dětmi. Divadelníci chystají pik-
nik v parku za divadlem, ranní 
rozcvičku s jógou a řadu pohádek 
v šapitó.

Tečkou za letošním ročníkem 
bude koncert slovenské kapely 
Longital v parku za divadlem.

 WWW.SETKANIZLIN.CZ

„Velmi si toho vážím a potěši-
lo mne, že mohu být patronkou 
tak milého a významného festiva-
lu, kde se můžeme všichni spolu 
setkat – stretnúť. Jako každý rok 
budu i letos držet palce, aby měl 
úspěch a podpořil divadelníky 
z Česka i Slovenska v jejich bohu-
milé činnosti,“ řekla oblíbená slo-
venská herečka. 

Na jevišti zlínského Velké-
ho sálu ji mohou diváci vidět 
19. května v 19.00 v inscenaci 
Slovenského národního divadla Slovenská herečka Emília Vašáryová Foto | MDZ
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Živnostníci si zaslouží

NA DANĚ
PŘÍSPĚVEK
MOŽNOST ZÍSKAT

S námi mohou živnostníci počítat

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

Akce probíhá od 1. 4. do 30. 4. 2017. Její úplná pravidla naleznete na www.moneta.cz/podnikatelum/pravidla nebo 
v pobočkách MONETA Money Bank.

MONETA_SME_typo_inzerce_92x130mm.indd   2 17. 3. 2017   16:36:09



KULTURNÍ TIPY14 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

| PAVEL STOJAR

INZERCE

RV
17

00
61

0/
01

UPC CW duben Inzerce_Vas-Zlin.indd   1 13.04.17   9:40

Knihovna pořádá  
festival Literární jaro

Festival zahájí v pondělí 
24. dubna v 17 hodin autorským 
čtením básník, prozaik, hudebník 
a žurnalista Jáchym Topol. Po-
sluchačům bude číst příběhy se-
veroamerických Indiánů z knihy 
Trnová dívka. O hudební dopro-
vod se postará mladá muzikantka 
ze Zlína Eliška Lajdová.

Druhý festivalový večer 
25. dubna v 17 hodin bude patřit 
spisovateli, redaktoru a překlada-
teli Miloši Urbanovi. S sebou při-
veze svou nejnovější knihu, milost-
nou novelu Závěrka aneb Ztížená 
možnost happy-endu. Hudební 
předěly budou pod taktovkou pia-
nisty Jaroslava Derky.

Literární jaro každoročně věnu-
je pořad také dětem. Pod vedením 
spisovatelky, scénáristky a lektor-
ky Kláry Smolíkové si žáci z první-
ho stupně základní školy vyzkouší, 
jak se tvoří komiksy.

Novinkou tohoto ročníku je fil-
mový večer, 27. dubna v 18 hodin 
se bude promítat film německo-
-rakousko-rumunské koprodukce 
Toni Erdmann.

3. května dopoledne je na pro-
gramu panelová diskuze se zástup-
ci vydavatelství, tentýž den večer 
představí Martin Stöhr sbírku bás-
ní zlínského básníka Stanislava 
Špačka s názvem Noční hráč.

 „Literární jaro oslavíme nově 
také v parku. Společně s Marti-
nem Pášmou, Jessicou Exnerovou 
a Eliškou Lajdovou jsme 4. května 
od 17 hodin připravili čtení v par-
ku Komenského. Číst budeme 
knihy od německých autorů,“ do-
plnila ředitelka knihovny Zdeňka 
Friedlová.

Z knihy německého autora Ti-
mura Vermese Už je tady zas bude 
na závěr festivalu 5. května číst he-
rec Lukáš Hejlík se svým kolegou 
Alanem Novotným. (pst)

Dirigent Machek 
s filharmonií 
uvede popové hity

V pořadu Top Pop se 11. květ-
na od 19 hodin představí v Kon-
gresovém centru spolu se zlínskou 
filharmonií stálý ansámbl front-
manů dirigenta Miloše Machka. 
Vystoupí sopranistka Hana Škar-
ková, tenorista Marek Olbrzymek, 
kytarista Jiří Sova a mužské pě-
vecké kvarteto Q Vox. Speciálním 
hostem večera bude jazz-rocková 
flétna pódiového showmana Fran-
tiška Kantora.

Pořad se ponese v pestrém 
spektru popových a rockových le-
gend. Aranžéry večera jsou Petr 
Jirák, zlínští filharmonici Aleš 
Pavlorek, Viktor Kozánek a autor 
projektu Miloš Machek, žádaný 
dirigent především v oblasti sym-
fonického rocku, popu, gospelu, 
šansonu, filmové či muzikálové 
tvorby. V programu uslyšíte na-
příklad legendární skladby Oh! 
Darling od Beatles, Barcelona od 
Queen, Gimme! Gimme!a Mamma 
Mia od Abby nebo Another Brick 
In The Wall od Pink Floyd. (pst)

Všem příznivcům dobrého čtení 
je určen festival Literárního jaro, 
který pořádá Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně.

Festival zahájí Jáchym Topo   Foto | KKFBZ
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Živnostníci si zaslouží
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Výstava Rudolfa 
Kremličky je ve finále

Výstava Rudolf Kremlička 
(1886-1932): Cesta k modernímu 
obrazu představuje v reprezenta-
tivním průřezu dílo českého uměl-
ce charakterizované prolínáním 
figurálních motivů s krajinomal-
bou. K vidění je ve 14|15 Baťově 
institutu už jen do 30. dubna.

Krajské galerii se podařilo za-
půjčit obrazy z institucí, jako je 
Národní galerie v Praze, Morav-
ská galerie v Brně či Západočes-
ká galerie v Plzni, a nabídnout 
tak návštěvníkům ucelený pohled 
na Kremličkovo dílo. Výstava na-
vazuje na volnou sérii výstavních 
projektů Krajské galerie, které 
jsou věnovány vrcholným před-
stavitelům české výtvarné scény 
v přelomovém období závěru 19. 
a první poloviny 20. století.

V úterý 25. dubna v 17 hodin je 
pro návštěvníky přichystána ko-
mentovaná prohlídka s kurátor-
kou výstavy Pavlínou Pyšnou, od 

níž se lidé dozvědí více informací 
o díle i životě Rudolfa Kremličky.

Výstava bude slavnostně ukon-
čena v pátek 28. dubna večerem 
poezie s prozaikem, básníkem 
a zástupcem legendární skupiny 

Štípský kostel hostí 
varhanní recitál

Na zahajovacím koncertu dru-
hého ročníku cyklu komorní hudby 
Čtvero ročních období se v pondělí 
24. dubna od 18 hodin v Poutním 
chrámu Narození Panny Marie ve 
Štípě představí význačný polský 
virtuos a pedagog, hráč na varhany 
Andrzej Białko.

V jeho podání zazní mimo jiné 
skladby Johanna Sebastiana Bacha 
či Felixe Mendelssohna Barthol-
dyho. „Rád bych na tento koncert 
pozval všechny příznivce kvalitní 
hudby a věřím, že to bude jedinečný 
zážitek a příjemné vytržení z každo-

denní reality. Varhany jsou právem 
označovány jako královský nástroj, 
zvláště hraje-li na ně tak vynikající 
umělec, jakým je Andrzej Białko,“ 
uvedl organizátor Igor Františák.

Andrzej Białko se do povědomí 
milovníků hudby natrvalo zapsal 
provedením všech varhanních děl 
J. S. Bacha. Jeho rozsáhlý reper-
toár ovšem obsahuje všechny styly 
a zahrnuje kompletní varhanní dílo 
Dietricha Buxtehudeho, Johannese 
Brahmse, Nicolause Bruhnse, Feli-
xe Mendelssohna, Césara Francka 
a Ference Liszta. (pst)

Šestatřicátníci, Pavlem Švandou. 
Úvodní slovo bude mít Alena Bla-
žejovská a večer poezie s podti-
tulem Mudrc bělmem hudebně 
doprovodí jazzové seskupení Ra-
dima Hanouska. (pst) 

Nahé ženské postavy při koupeli jsou oblíbeným motivem Rudolfa Kremličky   Foto | KGVUZ

Divadlo chystá
Noc na Karlštejně

Divadelní verzi populárního fil-
mového muzikálu Noc na Karlštej-
ně připravuje zlínské Městské diva-
dlo. Premiéra je v sobotu 29. dubna 
v 19 hodin.

Kdo by neznal zápletku Vrchlic-
kého dramatu, které tak mistrovsky 
pozvedla hudba Karla Svobody na 
piedestal české muzikálové produk-
ce? Trůní na něm už více než čtyři-
cet let – písně za tu dobu zlidověly 
a výkony Valdemara Matušky, Jaro-
míra Hanzlíka nebo Jany Brejchové 
se zdají nepřekonatelné. „Proto se 
je nesnažíme překonat ani napodo-
bovat, ale chopili jsme se královské-
ho příběhu se zlínským hereckým 
souborem po svém a možná i tro-
chu nečekaně. Ale o laskavý i řízný 
humor a oblíbené šlágry diváky ne-
připravíme,“ říká Michaela Doleže-
lová, která muzikál režíruje spolu 
s Romanem Venclem.

Hrají Petra Králová, Luděk Ran-
dár, Radoslav Šopík, Radovan Král, 
Gustav Řezníček, Kateřina Liďáko-
vá, Tomáš David, Jan Leflík, Tama-
ra Kotrbová a další. (pst)
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PRODEJ
A REALIZACE
PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

www.kameny-zlin.cz

Třída 3. května 
Zlín–Malenovice
774 715 945
info@kameny-zlin.cz
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odstraňovač 
olejů

odšeďovač
a čistič

dřevěných teras…
Čištění a renovace

Povrchové úpravy Plus, s.r.o. 
Tř. T. Bati 211, Zlín - Louky
+420 605 213 308
+420 731 529 825

www.barvyplus.cz
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29. 4. - 7. 5.

PATRICK, s.r.o. 
Kvítková 248, 760 01 Zlín 
Tel.: 577211206, 724553772 

www.patrick-zlin.czPATRICK, s.r.o. 
Kvítková 248, 760 01 Zlín 
Tel.: 577211206, 724553772 

www.patrick-zlin.cz

Akční slevy až 2.500 Kč
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28. 4. - 1. 5. 2017

Tematická výstava 
Květinové sochy

Eva a Vašek

Petra Černocká

David Deyl

Wabi Daněk 

Dechové 

hudby 

NOVĚ 
výstava rozdělená 

do 2 částí 

5. 5. - 8. 5. 2017

Floria Jaro: dvě tematické výstavy 
i aranžování v přímém přenosu
Na Florii Kroměříž se chystá 41. ročník celostátní prodejní 
výstavy Floria JARO 2017. Pořadatelé se rozhodli využít dvou 
prodloužených víkendů a tradiční výstavu rozdělili do dvou částí. 
Obě návštěvníkům nabídnou odlišné květinové expozice. Ve 
dnech od 28. dubna do 1. května pavilon A provoní květinová 
aranžmá lidských ctností a neřestí, ve dnech 5. až 8. května pak 
pavilon A ožije májovou romantikou. Lidé také mohou sledovat 
klání zahradnických škol i profesionálních zahradníků, kteří budou 
po oba pátky aranžovat květiny přímo během výstavy. Venkovní 
prostor pak rozkvete květinovým ztvárněním řemesel a zvířátek. 
Český zahrádkářský svaz obohatí jarní výstavu ukázkou aranží  
na téma výročí svatby a kytička pro maminku.  V rámci Florie 
JARO si návštěvníci mohou pořídit nejrůznější potřeby pro dům 
a zahradu. Chystá se také bohatý doprovodný program, vystoupí 
například Petra Černocká, Eva a Vašek, David Deyl nebo Wabi 
Daněk, příznivce dechové hudby čeká například kapela Hulíňané 
nebo Hanačka z Břestu. 

Venkovní prostor pak květinové ztvárnění řemesel.

Výstava Floria JARO 2017:
Kdy: Ve dnech 28. dubna až 1. května 2017  
 a 5. až 8. května 2017 
 otevírací doba vždy od 9 do 17 hodin
Kde: Výstaviště Floria Kroměříž 
 1.část http://www.vystavistefloria.cz/vystavy/floria-jaro-2017-1-cast
 2.část http://www.vystavistefloria.cz/vystavy/floria-jaro-2017-2-cast

Za kolik: Základní vstupné 90 Kč,  
 vstupné pro rodiny 200 Kč + další zvýhodněné vstupné

S příchodem jarních měsíců 
mají zahrádkáři práce nad hlavu. 
Odměnou jsou jim okouzlující bar-
vy květů. V dubnu kvetou narcisy 
a tulipány a zahradní stromy za-
halují do kabátů z nového zelené-
ho listí. Stříháme okrasné dřeviny 
a poprvé v nové sezoně posečeme 
trávník, který zároveň provzdušní-
me. Naplno se věnujeme vysévání 
různých druhů zeleniny. Pozor ale 
na zákeřné jarní mrazíky. 

Okrasné rostliny
Duben je charakteristický kve-

tením cibulovin, mezi které patří 
zejména tulipány, narcisy a hya-
cinty. Vedle nich začínají na zahra-
dách kvést dvouletky, jako macešky 
a sedmikrásky, a trvalky, konik-
lec, tařice, kamzičník nebo plicník. 
Z okrasných dřevin, které se v tom-
to období bohatě olisťují, kvete zla-
tý déšť, magnólie nebo sakura.

Je vhodná doba pro to, aby-
chom letos poprvé posekali tráv-
ník a doseli případná holá místa. 
Posekanou trávu můžeme použít 

jako přikrývku k čerstvě vysazeným 
trvalkám, růžím a okrasným dřevi-
nám, abychom v půdě udrželi do-
statek vlhkosti. Trávník provzduš-
níme speciálními hráběmi nebo 
vertikutátorem, aby získal přístup 
k potřebným živinám. Duben je 
také vhodné období pro založení 
nového trávníku.

Věnujeme se stříhání okrasných 
dřevin a růží. Odstraníme suché, 
nemocné a namrzlé větve.

Trvalky okopeme, pohnojíme 
a zavlažíme. Záhony s trvalkami 
vyčistíme od odumřelých nadzem-
ních částí a starého listí. Seme-
náčky letniček přepichujeme do 
pařeniště. Na záhony vyséváme let-
ničky, kterým nevadí nižší teploty. 
Odstraňujeme odkvetlé květy ci-
bulnatých květin.

Okrasné jezírko vyčistíme, na-
pustíme vodou a osazujeme vodní-
mi rostlinami.

Ovocné stromy a keře
Ovocné stromy i keře s drob-

ným ovocem ošetřujeme proti pře-

zimujícím škůdcům a nastupujícím 
chorobám. Měli bychom také upra-
vit tvar koruny jádrovin a pecko-
vin. Koruny stromů bychom měli 
udržovat v pohárkovitém tvaru, 
který jim zajišťuje dostatek světla 
a umožňuje snadnou sklizeň. Toto 
období je velmi vhodné k roubová-
ní spícími zimními rouby.

Půdu kolem keřů s drobným 
ovocem, například angrešt či ry-
bíz, bychom měli prokypřováním 
uchránit před plevely. Půdu pod 

ovocnými stromy bychom měli 
udržovat nezatravněnou, ale nezky-
přenou. Kolem kmenů vyhloubíme 
půdu do tvaru mísy, abychom tím 
stromům poskytli dostatek vláhy.

Zeleninová zahrádka
Čím dříve začneme vysévat 

a vysazovat zeleninu, tím více skliz-
ní můžeme mít - dokonce až čtyři. 
Vyséváme ředkvičky, pažitku, kla-
sický a cukrový hrách, kopr, okur-
ky, tuříny. Proti nočnímu chladu je 
můžeme chránit netkanou textilií. 
Koncem měsíce přesazujeme zako-
řeněné sazenice brambor do asi 10 
centimetrů hlubokých rýh oboha-
cených kvalitním kompostem.

V kelímcích si předpěstováváme 
cukety, salátové okurky a melouny. 
Koncem měsíce můžeme na chrá-
něných a teplých místech začít pěs-
tovat keříčková rajčata. V případě 
nízkých teplot je chráníme netka-
nou textilií. Pěstujeme-li salát ve 
skleníku či pařeništi, větráme a za-
léváme, abychom se tím vyhnuli 
plísním a dalším chorobám.   (pst)
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Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:

3+kk, Zlín, Díly – CENTRUM
2 290 000 Kč plus provize RK
OV, 66 m2, 4. patro, ihned k dispozici

Připravujeme k prodeji
• čtvrtdomek, ul. Mostní, Zlín, 

po rekonstrukci
• půldomek, ul. Dolní, Zlín, 

po venkovní rekonstrukci
• exkluzivní stavební pozemky, 

Zlín - Velíková, 2x 1300 m2 
(možnosti i jako celek 2600 m2)

Vyluštěné znění pranostiky posílejte na e-mail info@vaszlin.cz do 8. května. Vylosovaného výherce oceníme lahví záhlinického piva.

Nikdy neodhazuj šat, ...

Vydejte se za zlatým
záhlinickým pivem

Malých pivovarů přibývá. Zařa-
dil se mezi ně i Záhlinický pivovar, 
kde se začal tradiční český nápoj 
připravovat loni v červnu. Zdejší 
podnik je ale výjimečný. Budova 
pivovaru byla postavena v devade-
sátých letech 19. století a na atmo-
sféru té doby sází i jeho produkce.

Opravdovou raritou jsou ovšem 
použité suroviny. Kromě vyhláše-
ného žateckého chmele pivo vyrá-
bí z vlastního sladu. Vedle pivovaru 
tu totiž najdete velkou raritu, tra-
diční humnovou sladovnu. Jednu 
z mála dochovaných v celé Evropě.

Zdejším sladem firma Raven 
trading zásobuje spoustu pivovarů. 
„Jako jediní v republice vyrábíme 
takřka celý sortiment speciálních 
sladů, minimálně dvanáct druhů. 
Plzeňský, Pale Ale, vídeňský, ba-
vorský, žitný, pšeničný, pražený,“ 
říká jeden z majitelů pivovaru Aleš 
Přinosil.

Ale zpátky k záhlinickému pivu. 
Přestože se vyrábí necelý rok, na 
mezinárodní soutěži Zlatá pivní 
pečeť v Českých Budějovicích mezi 

více než tisíci vzorky z 25 zemí vy-
bojovalo prvenství hned ve dvou 
kategoriích. Za speciální polotma-
vý Sváteční speciál 13% a Vídeňský 
ležák 11% Procházka, který zdobí 
etiketa s podobiznou císaře Fran-
tiška Josefa I.

Areál pivovaru postupně oží-
vá. Buduje se pivovarská restau-
race, konají se tu kulturní akce. 
12. a 13. května se můžete vypra-
vit na Slavnosti piva pod komí-
nem, na kterých vystoupí kapely 
Desmod, Walda Gang, Alkehol 
nebo Fleret.  (pst)

Šéf pivovaru Aleš Přinosil   Foto | Vladimír Musial
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„MAMINKY CHTĚJÍ PRACOVAT“
registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003473

Dne 1. dubna 2017 byla zahájena realizace projektu s názvem „MAMINKY CHTĚJÍ 
PRACOVAT“. Projekt potrvá do 31. března 2019 a je určen pro rodiče s malými dětmi. 

Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení 70 žen v  okrese Zlín pečujících o  děti 
předškolního věku na trhu práce zvýšením jejich zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 
prostřednictvím odstraňování genderových stereotypů a  diskriminace na trhu 
práce, podporou opatření na slaďování pracovního, soukromého a  rodinného 
života, zvovuzačleněním žen na trh práce, posílením ekonomické nezávislosti 
a  ekonomického postavení žen a  snížením rozdílu v  odměňování žen a  mužů na 
průměr EU.
Projekt Maminky chtějí pracovat:

1. Napomůže ke zvýšení využívání flexibilních forem práce  
jako forem podpory slaďování pracovního a rodinného života

2. Podpoří rovnost žen a mužů na trhu práce
3. Přispěje ke snižování pracovní diskriminace na trhu práce

Místo realizace:  Zlín, Kvítková 4703.
Počet účastníků:  minimálně 70 osob vstoupí do projektu.

Projekt účastníkům nabízí:
•  Poradenský program
•  Bilanční diagnostiku
•  Pracovní poradenství
•  Zdokonalení ve finanční gramotnosti
•  Seznámení s projektovým řízením
•  Odborné semináře dle potřeb regionu
•  Odborné vzdělávání a možnost rozšíření kvalifikace
•  Individuální poradenství při hledání zaměstnání
•  Aktivní pomoc při hledání flexibilních forem práce  

a zprostředkování pracovního místa

Projekt realizuje: Jazyková škola ATHENA s.r.o.
Kontakt: 774 408 416, athena@athena.cz, www.ATHENA.cz
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VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 
• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ 
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek 
 od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte: 602 170 916 
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz
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TENISOVÉ PRÁZDNINY 2017 
pro děti ve věku od 4 do 17 let

Termíny týdenních kurzů:

Místo konání:
Tenisový areál Tenisového klubu Zlín – Mladcová.
K dispozici je 6 tenisových kurtů s antukovým a 4 s umělým povrchem.
V případě nepřízně počasí je k dispozici tenisová hala s umělým povrchem.

Program:
Výuka tenisu pod odborným vedením, děti jsou rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti. 
Každý den probíhají soutěže v družstvech i mezi družstvy o ceny. Kondiční příprava. Seznámení 
dětí s historií a pravidly tenisu. Závěrečný turnaj pro účastníky o hodnotné ceny (např. tenisový 
batoh, značkové oblečení apod.). Zapůjčení tenisových raket a míčů po telefonické domluvě.

Doprovodný program:
Každý den polední vědomostní kvíz o ceny. Ve středu whirlpool, florbalový turnaj, tvoření 
tenisového maskota, celotáborová hra s plněním úkolů a jako překvapení milá čtyřnohá 
návštěva. Jako NOVINKA je dětem denně k dispozici nový bazén v našem areálu.

Stravování:
Oběd je zajištěn v místě konání tábora TK SK Zlín – Mladcová.
Dopolední svačina – Odpolední svačina – Pití celodenně k dispozici.
Pro děti s jakoukoliv intolerancí samozřejmě zajištěn 
speciální jídelníček.

Cena: 2.900,- Kč (2. sourozenec 30% sleva).
Cenu jsme zachovali díky příspěvku Magistrátu města Zlín.

Přihlášky a informace:
Milana Galečková Šmejkalová, tel.: 728 079 005
Petr Galečka, tel.: 602 715 441
e-mail: skzlin.mladcova@seznam.cz
www.tenismladcova.cz

Červenec

10.–14. 7. 2017
17.–21. 7. 2017
24.–28. 7. 2017

Srpen

31. 7.–4. 8. 2017
7.–11. 8. 2017

14.–18. 8. 2017
21.–25. 8. 2017
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