
EXKLUZIVNĚ PRO KLIENTY FINCENTRUM PREMIER 
JSME VYJEDNALI NEJVÝHODNĚJŠÍ PODMÍNKY HYPOTÉK!

úroková sazba od 1,89 %
vyřízení hypotečního úvěru zdarma
refi nancování až 24 měsíců předem

Fincetrum je největším zprostředkovatelem hypoték v České a Slovenské republice.
33 miliard Kč za rok 2016

od 1,89 %

INZERCE RV1700936/02

MĚSÍČNÍK O VAŠEM MĚSTĚ, O VĚCECH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH   |   ZDARMA DO VAŠÍ SCHRÁNKY   |   NÁKLAD 37 900   |   ČERVENEC 2017

Pavel Chmelík chystá atraktivní 
výstavy v Holešově i ve Zlíně
strana 6



INZERCE2 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV
16

01
30

4/
07

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 2+kk s balkonem
ZLÍN – JS – PODLESÍ II
Kolaudace 2011, slunná strana, výtah, možnost 
vybavení, nízké náklady. KLIENT HLEDÁ RD (Lukov, 
Fryšták, Hvozdná) nebo Bať. 1/2d. do 3 mil. PENB: C

2 295 000 Kč
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Byt 3+1 s lodžií
ZLÍN – JS – SNP
DV, revitalizace domu, interiér v udržovaném stavu, 
dobré parkování, pěkný výhled. KLIENT HLEDÁ BYT 
3-4+1 do 2,5 mil. Zlín. PENB: G 

1 858 500 Kč
Byt 4+1 s lodžií
ZLÍN – JS – NA HONECH III 
CP 85 m2, po kompletní rekonstrukci (klima, rozvody, 
koupelna, kuchyň, stěny, podlahy ad.), doporučuji 
i pro náročné klienty. PENB: D

2 695 000 Kč
Bať. 1/4domek, 2+1
ZLÍN – LETNÁ
Kryté stání, 2 parkovací místa, menší zahrádka 
s posezením, částečná rekonstrukce, téměř v centru, 
i jako investice. PENB: G

1 690 000 Kč
RD, 2+1
VIZOVICE
Útulný přízemní dům, po komp. vnitřní rekonstrukci, 
ihned k nastěhování, parkovací místo, zahrada 
ve svahu vhodná na pěstování ovoce. PENB: G

1 650 000 Kč
RD, 5+1
HORNÍ LAPAČ
CP 1243 m2, přízemní dům, soukromí, garáž, dílna, 
možnost i komerčního využití, pro vícečlennou rodinu, 
14 km Zlín, 5 km Holešov. PENB: G

1 995 000 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: 
Společnost Účetnictví on-line Zlín s.r.o. (UOL). 
Účetní firma, kterou účetnictví baví
Smyslem a cílem naší práce je nabídka komplexních účetních a daňových služeb, jak pro 
fyzické osoby, tak hlavně pro malé a střední podnikatele. 

Kdo je náš typický klient?
Naším typickým klientem je firma s ročním obratem do 20 mil. korun. Nejvíce z našich služeb 
profitují malé a střední výrobní firmy a podnikatelé zejména z oblasti služeb, řemesel apod. 

Jsme tak trochu jiné účetnictví. Proč ?
K nám chodí klienti na kávu a na kus řeči či se poradit, když chtějí, ale jinak jezdíme my za 
nimi. Jedenkrát za týden si vyzvedneme účetní a daňové doklady, které u nás zpracujeme 
a vše zaúčtujeme. Každý náš klient si pak může kdykoliv zkontrolovat stav svého účetnictví 
přes internet, podobně jako kontroluje svůj účet v bance. Samozřejmostí je komplexní služ-
ba, tzn. zajišťujeme veškerou komunikaci s bankami a úřady, řešíme různé dotazy a kontroly 
z FÚ, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven. Podáváme kontrolní hlášení, 
hlášení DPH nebo EET, zpracováváme klientům komplexní mzdovou agendu atd. 

Co od nás můžete očekávat?
Naše společnost je na trhu již 12 let. Za tuto dobu jsme získali přes 1200 spokojených klien-
tů, kteří nám důvěřují, referují o našich službách svým přátelům a známým, a tak přivádějí 
další klienty. Náš tým je stabilní, zkušený a pravidelně profesionálně školený. Naše služby 
průběžně aktualizujeme tak, aby byly v souladu s legislativou a zákony ČR. Naše služby rov-
něž rozšiřujeme nasazováním moderních technologií s cílem zvýšit pohodlí a kvalitu služeb 
pro klienta. Rovněž pro naše klienty vydáváme čtvrtletní magazín UOL Revue, který sezna-
muje se všemi novinkami a vychytávkami, jimiž nás státní správa v oblasti daní a účetnic-
tví bohatě a trvale zásobuje. Výsledkem je spokojený klient, pro kterého nejsou účetnictví 
a daně noční můrou, ale vyřešenou oblastí, o kterou se nemusí starat a v klidu tak může 
rozvíjet své podnikání.

Přátelský přístup a srozumitelná komunikace 
jsou u nás samozřejmostí.

UOL Účetnictví on-line Zlín s.r.o. 
OD 13 – 3. patro  

Vavrečkova 7074, 760 01  Zlín 
Telefon: +420 572 155 300 

E-mail: zlin@uol.cz 
www.uol.cz

Užijte si letní pohodu
Víte, jak poznáte, že potřebujete dovolenou? Zjistíte, že děláte jen těžko uvěřitelné chyby, 

kterých byste se normálně nedopustili ani ve snu. Jako třeba já v minulém čísle Magazínu 
Váš Zlín. Bedlivější čtenáři si určitě všimli, že namísto 85. výročí úmrtí Tomáše Bati jsem 
psal o 75 letech od této tragédie. Zmýlil jsem se o deset let. Naštve to. Snažíte se vypilovat 
pěkný a informacemi nabitý článek a pak ho zkazíte takovou stupidní věcí.

A víte, jak poznáte, že dovolenou potřebují i vaši kolegové? Když si takové očividné 
pitomosti ani jeden z nich nevšimne…

Někteří kolegové už na dovolenou vyrazili. Já odjíždím na pár dní hned poté, co toto 
číslo pošleme do tiskárny. Tak prosím o shovívavost, pokud by se i tentokrát vloudila 
pod vlivem úmorného letního vedra na stránky časopisu nějaká chybička. Nikdo nejsme 
dokonalí.

Ale zpátky k těm dovoleným a odpočinku. Nemusíte se zrovna zašít na měsíc k moři 
na tropický ostrov nebo do islandské divočiny. Vyčistit hlavu si můžete hned za rohem. 
Pár tipů najdete i v červencovém čísle Magazínu Váš Zlín. Třeba na pivních slavnostech 
v Lužkovicích a Prštném si užijete letní pohody až až…

Hlavním tématem tohoto čísla je ovšem dění na holešovském zámku. K vidění jsou 
tam opravdu zajímavé věci. Pokud zrovna neholdujete umění, vyřádíte se na výstavě 
zvířátek. Vzít si do ruky krajtu nebo chameleona, to se vám jinde jen tak nepoštěstí.

Mám nejrůznější živočichy hodně v oblibě, ale patnácticentimetrového pavouka jsem 
po sobě ještě lézt nenechal. Byl to zvláštní pocit, ale žádné drama. Takový netradiční 
chlupatý mazlík…

K tomu, abych se po letech překonal k takovému činu, mě přiměl při našem rozhovoru 
ředitel holešovského Městského kulturního střediska Pavel Chmelík. Aspoň mám trošičku 
pocit, že jsem v něčem překonal sám sebe. I když na Mount Everest jsem nevylezl, že…

Ale jsou i o něco vyšší cíle. Známý si třeba po desetiletích snění a váhání pořídil motorku 
a teď si ji užívá jako malý kluk. Samozřejmě jezdí bezpečně, má na to přece už svůj věk.

Tak jestli se také k něčemu dlouho odhodláváte, proč to nezkusit toto léto? Jděte do toho!
 Pavel Stojar, šéfredaktor Magazínu Váš Zlín
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| PAVEL STOJAR

Každou neděli 
vyjíždí historický 
trolejbus

Dolores Baťa plánuje, jak 
oslavit dědečkovo výročí

Koncem června přijela vnučka 
Jana Antonína Bati Dolores 
Ljiljana Baťa Arambasic 
z Brazílie na Moravu. Ve Zlíně 
navštívila expozici Filmového 
uzlu v kudlovských ateliérech, 
ale především plánovala, 
jak připomenout 120. výročí 
narození svého dědečka, které 
připadá na 11. března 2018.

„Chystáme program v Brazílii, 
ale to nejdůležitější se bude ode-
hrávat v Česku, především ve Zlíně. 
Vymýšlíme, co vše by se dalo udě-
lat,“ říká Dolores Baťa.

Jisté už je, že začátkem břez-
na 2018 se ve Zlíně uskuteční vel-
ká konference a výstava věnovaná 
Janu Antonínu Baťovi a jeho vý-
ročí. Hlavní program by měl být 
v budově OD 13, což je nejstarší za-

chovaná budova v továrním areálu, 
byť to po výrazných rekonstrukcích 
není příliš znát.

Nyní dává Dolores Baťa dohro-
mady fotografie a další materiá-
ly. „Máme k dispozici 270 pane-
lů s fotografiemi, které pocházejí 
z velké výstavy pořádané v Brazílii 
v roce 2003. Všechny je máme di-
gitalizované, celkem přes dva tisíce 
snímků. Ty by měly tvořit páteř vý-
stavy,“ přibližuje vnučka Jana An-
tonína Bati.

Navštívila také mezinárodní 
folklorní festival ve Strážnici. „Vy-
stoupila tam dcera se svým příte-
lem a tančili v kyjovském kroji na 
pódiu před třiceti tisíci lidmi, byl to 
úžasný zážitek,“ říká pyšně Dolores 
Baťa.

A dodává, že v Brazílii krajané 
pečují o kolekci 27 krojů, kterou její 
maminka dávala dohromady skoro 
třicet let. Dva z těchto krojů dokon-

ce pocházejí ještě z roku 1939, kdy 
je Jan Antonín Baťa zakoupil pro 
světovou výstavu v New Yorku.

Rodina Jana Antonína Bati 
dlouhé roky usiluje o získání ales-
poň části majetku, který před vál-
kou patřil jejich dědečkovi. „Chápu, 
že otázka majetku vlastněného fir-
mou je velmi citlivá a jsme otevře-
ní debatě. Dědeček ale přišel také 
o veškerý majetek osobní. Zabavili 
mu i vilu, kterou si postavil a v níž 
bydlel s rodinou. A v tomto případě 
nedokážu liknavost českého státu 
pochopit. Je to zvláštní pocit, když 
přijedete do města, které vybudo-
val váš dědeček, chodíte kolem jeho 
domu, ale musíte spát na hotelu,“ 
posteskla si Dolores Baťa.

Vila Jana Antonína Bati se na-
chází vedle Kolektivního domu 
směrem k lázním, vlastní ji stát 
a sídlí v ní redakce Českého 
rozhlasu.

Lidé, kteří o prázdninách navští-
ví Zlín, ale i místní milovníci tech-
nických zajímavostí a starých vozů, 
mají o víkendech opět příjemnou 
atrakci. Každou prázdninovou ne-
děli jezdí po Zlíně – v centru, na 
Jižních Svazích, v Malenovicích 
a také Otrokovicích – historický 
trolejbus Škoda 9 Tr. 

Dopravní společnost Zlín – Ot-
rokovice obohacuje prázdninovou 
atmosféru Zlína jízdami historické-
ho trolejbusu už několik let. Jízdní 
řády jsou vyvěšeny na zastávkách. 
Cestující zaplatí za svezení stejné 
jízdné, jako v jiných spojích měst-
ské dopravy.

Zlínský historický trolejbus 
Škoda 9 Tr byl vyroben v roce 1979 
v závodě Škoda Ostrov s výrobním 
číslem 7227. V dílnách Dopravní 
společnosti byl rekonstruován včet-
ně nátěrů a některých detailů.  (pst) 

Všechny parkovací automaty ve 
Zlíně kromě mincí nově přijímají 
také bezkontaktní platební karty. 
Řidiči tak nemusejí hledat drobné, 
stačí si dvěma tlačítky navolit poža-
dovanou částku a dobu parkování 
a přiložit kartu. Při platbě bezkon-
taktní kartou do výše 500 korun 
není nutné zadávat PIN.

„Není nutné ani žádné přihlašo-
vání na web, z vybraných poplatků 
si nikdo neukrojí provize za posí-
lání prémiových SMS. Vybavení 
všech městských parkovacích au-
tomatů platebními terminály za-
tím není v Česku v tomto rozsahu 
obvyklé. Osazeny jsou zatím jen na 
Praze 5 a 6 a v Táboře, další města 
o jejich využití teprve uvažují,“ uve-
dl ředitel Technických služeb Ja-
kub Černoch. (red)

U parkovacích 
automatů už jde 
platit kartou

Foto | Filmový uzel 
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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 1+1, Podhoří, 

po kompletní rekonstrukcii

INZERCE

Režisér oceněného filmu
Křižáček pochází ze Zlína
| PAVEL STOJAR

Nemocnice chystá 
nové bistro

Krajská nemocnice Tomáše 
Bati chce vyjít vstříc návštěvníkům 
a pacientům, kteří nebyli spokojení 
s možnostmi a úrovní občerstve-
ní v areálu. V nemocnici proto do 
konce prázdnin vznikne nové bis-
tro pro veřejnost i pacienty. V sou-
časné době fungují v nemocničním 
areálu dva bufety, které nemocnice 
neprovozuje a má je v několikale-
tém pronájmu soukromá firma. 

Nemocnice nové bistro otevře 
v budově po levé straně za hlav-
ní vrátnicí. Původně ubytovna pro 
svobodné lékaře byla již několik let 
nevyužívaná. „Nyní projde drobný-
mi stavebními úpravami a změna-
mi dispozic, vyměníme stará okna 
a upravíme interiér tak, aby se 
tam návštěvníci cítili dobře. Chce-
me otevřít i venkovní posezení,“ 
uvedl ředitel nemocnice Radomír 
Maráček. 

Bistro nabídne vlastní pekáren-
ské výrobky, studenou i teplou ku-
chyni, čerstvé saláty a pomazánky, 
nápoje včetně kvalitní kávy a nebu-
de chybět ani denní tisk a časopisy 
ke čtení. (red)

Foto | Film Servis Festival Karlovy Vary

Křišťálový glóbus na Meziná-
rodním filmovém festivalu v Kar-
lových Varech letos získal zlínský 
rodák, režisér Václav Kadrnka, za 
film Křižáček. Cena tak po patnácti 
letech zůstala v Česku, naposledy ji 
v roce 2002 dostal za Rok ďábla re-
žisér Petr Zelenka. 

Ve Varech měl Kadrnkův sní-
mek světovou premiéru. V českých 
kinech se objeví od 2. srpna, na Slo-
vensku v září.

Křižáček je středověký příběh 
inspirovaný básní Jaroslava Vrch-
lického Svojanovský křižáček. Sle-
dujeme putování zoufalého rytí-
ře Bořka v podání Karla Rodena, 
jak marně pátrá po malém synovi, 
který utekl z domova, aby se vydal 
bojovat za svatou věc. Natáčelo se 
v jižní Itálii, v místech, kudy pro-
šly skutečné středověké křížové 
výpravy. 

Václav Kadrnka se narodil 
10. září 1973 v někdejším Gottwal-
dově a vyrůstal zde. Jeho otec emi-
groval do Anglie a matka se za ním 
se čtrnáctiletým synem pokoušela 
vystěhovat, ale dlouho se to nedaři-
lo. Jak všechny ty peripetie a ústrky 
dospívající hoch prožíval, to Kadrn-
ka popsal ve svém autobiografic-
kém filmovém debutu, normali-
začním dramatu Osmdesát dopisů. 

Odehrává se v Československu ve 
druhé polovině osmdesátých let. 
Natáčení probíhalo ve Zlíně a bylo 
dokončeno v březnu 2010.

Do Československa se Václav 
Kadrnka vrátil v roce 1992. Působil 
jako asistent režiséra Vojtěcha Jas-
ného a od roku 1999 do roku 2008 
studoval režii hraného filmu na Fil-
mové a televizní fakultě Akademie 
múzických umění v Praze.

Zoo otevře expozici
novozélandské fauny

Od konce července nabídne 
Zoo Zlín návštěvníkům zajíma-
vou novinku: expozici věnovanou 
jedinečné fauně Nového Zélan-
du. Rozdělená bude do dvou částí. 
První budou 
obývat ptáci 
flétnáci a pa-
poušci nestor 
kea, druhá 
se stane do-
movem pro 
ptáka dru-
hu kivi hně-
dý a papouš-
ky kakariki. 
Nová expozi-
ce bude ote-
vřena v pátek 
21. července 
a je umístěná 
v blízkosti dětského koutku v dol-
ní části zoologické zahrady.

Kivi hnědý je symbolem No-
vého Zélandu a patří k nezamě-
nitelným živočichům. Mimo jiné 
z důvodu, že je to typicky noční 
tvor. „Proto chceme nabídnout 

prohlídku novozélandské expozi-
ce s možností vidět kiviho v rám-
ci večerních prohlídek,“ řekl Ro-
man Horský, ředitel zoo. Základní 
složkou potravy kiviho jsou žížaly. 

V tomto smě-
ru je o sam-
ce, jehož do-
movem se 
stala Leš-
ná, výborně 
p o s t a r á n o . 
Zoo uzavře-
lo smlouvu 
s hned něko-
lika chovateli 
žížal. O svých 
200 gramů 
žížal denně 
tak má no-
vozélandský 

pták postaráno. 
Expozice je vyvedená do nej-

menších detailů. Včetně kamenů 
ze specializovaného lomu, které 
svou barvou a vzhledem velmi při-
pomínají ty novozélandské. 

 (red) 

Foto | Wikimedia
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Atraktivní výstavy chci nabídnout také  Zlínu, říká Pavel Chmelík
Holešovský zámek i v letošní 
sezoně nabízí atraktivní 
program. Hlavním lákadlem je 
výstava americké pop-artové 
ikony Andyho Warhola a také 
unikátní expozice živých zvířat.

Návštěvníci výstavy zvířat si mohou vzít na ruku třeba živou agamu...

„Nabídka letošní sezony je opět 
velmi bohatá a pociťujeme to na 
návštěvnosti, která s příchodem 
prázdnin roste. Všechny výsta-
vy se snažíme udržet až do kon-
ce měsíce září, protože i o víken-
dech v září jsou expozice výletníky 
velmi vyhledávané,“ říká Pavel 
Chmelík, ředitel Městského kul-
turního střediska Holešov, které 
se kromě zámku stará také o syna-
gogu s židovským hřbitovem a sta-
rou kovárnu. V rozhovoru prozra-
zuje, že zajímavé výstavy chystá už 
na podzim také v nové galerii, kte-
rou založil ve Zlíně.

Co mohou návštěvníci v ho-
lešovském zámku o prázdni-
nách vidět?

Letos uplynulo sto let od za-
ložení Hollaru. To je vedle Bese-
dy a Mánesa jeden ze tří nejstar-
ších českých spolků sdružujících 
výtvarné umělce. Toto výročí nás 
přivedlo na myšlenku navázat 
opět spolupráci s Památníkem 
národního písemnictví a několika 
soukromými galeriemi. Dali jsme 
dohromady kolekci sta špičkových 
grafik od stovky vynikajících čes-
kých a slovenských grafiků, kteří 
zanechali výraznou stopu na naší 

umělecké scéně. Jsou to jména, 
která všichni dobře znají - od Filly, 
Špály, Lhotáka, Jiřincové až po ži-
jící autory, kteří patří ke špičkám 
v současnosti. Česká grafika je vel-
kým fenoménem a je uznávána 
sběrateli i renomovanými galerie-
mi po celém světě.

Na tuto výstavu navazuje 
i menší prodejní expozice…

Před několika lety jsme přišli 
s myšlenkou, že si lidé nechtějí 
z výstavy odnášet jen obyčejné su-
venýry, ale něco skutečně hodnot-
ného. Proto jsme v New Drive Clu-
bu v suterénu zámku soustředili 
prodejní galerii, kde nabízíme díla 
mnoha atraktivních autorů, na-
příklad Oldřicha Kulhánka a celé 
řady dalších především již nežijí-
cích grafiků. Kvalitní umění je to-
tiž velmi smysluplnou investicí.

Po roční přestávce se do Ho-
lešova vrátila výstava exotic-
kých zvířat…

S touto výstavou rodinného 
typu máme velký úspěch. Před-
stavujeme živá zvířata, mnohdy 
velmi bizarní a zajímavá. Chceme 
návštěvníkovi ukázat, že každý ži-
vočišný druh má na této planetě 
svůj význam a nebyl stvořen jen 
tak nahodile.

Některá zvířata si dokonce 
mohou návštěvníci pohladit 
nebo vzít do ruky…

Snažíme se, aby děti i rodiče 
měli bezprostřední kontakt se zví-
řátky. Je úžasné, když v interiéru 

zámku vidíme například tři druhy 
nejmenších opiček světa, které po-
cházejí z Jižní Ameriky. Děti je mo-
hou nakrmit, udělat si s nimi sel-
fíčko. Mohou si vzít do ruky hady 
nebo ještěry. Mohou si vlézt do vý-
běhu nejen ke králíkům a morča-
tům, ale také k velkým suchozem-
ským želvám a pohladit si je.

Umístit přímo v sálech zám-
ku živá zvířata, to není úplně 
běžná věc…

Určitě to není jednoduché. 
Sami návštěvníci se ale mo-
hou nejlépe přesvědčit, že zvířa-
ta u nás nijak nestrádají. Těší se 
skvělé péči. Výstavu živých zvířat 
jsme poprvé uspořádali před dvě-
ma lety a měla obrovský úspěch. 
Proto jsme ji nyní zopakovali 
a ještě zatraktivnili, rozšířili na-
příklad možnosti kontaktu se zví-
řaty. Je to výstava radostná, ale 
zároveň naučná. Poučí děti o vzta-
hu k živé přírodě a ekologii. Ať už 
prostřednictvím osobního výkla-
du nebo informačních panelů. Ve 
výtvarném koutku si děti mohou 

zvířata přímo namalovat. Někte-
ří návštěvníci tu vydrží i hodinu 
a vracejí se až čtyřikrát za sezonu.

Největším tahákem je ovšem 
výstava legendárního ame-
rického umělce Andyho War-
hola…

Je to největší kolekce Andy-
ho Warhola vystavená v Česku za 
posledních pět let. Umístili jsme 
ji do hlavního velkého sálu, ty vel-
ké formáty si zasluhují velkorysý 
prostor. Andy Warhol je naprostý 
fenomén americké kultury a vý-
tvarné scény, zná jej spousta lidí. 
Na začátku šedesátých let začal 
znázorňovat mediální ikony, jako 
jsou Elvis Presley nebo Marylin 
Monroe. Jeho dílo bylo originál-
ní a novátorské a dodnes oslovuje 
další a další generace. 

Návštěvníci si dokonce mo-
hou vytvořit vlastní pop-arto-
vé tričko s vybraným warho-
lovským motivem…

Na tuto výstavu se nám poda-
řilo zajistit velmi atraktivní věc. 

Ředitel Městského kulturního střediska Pavel Chmelík na opraveném nádvoří holešovského zámku
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kůži. Spolu s německou menši-
nou židé zásadním způsobem do-
tvářeli naši zemi. Nebyly to vždy 
jen vzájemné rozpory, ale bylo to 
hlavně obohacování a potkávání 
se. Kdyby tady nebyly německá 
a židovská menšina, neprošly by 
české země takovým rozvojem. 
Bylo velmi důležité, že se český 
živel setkával s těmito kultura-
mi, a je nešťastné, že doba toto 
soužití rozvrátila. Ta éra, o kte-
ré mi vyprávěla ještě má babič-
ka, byla velmi zajímavá a byla 
důležitým bodem ve vývoji české 
společnosti.

Vraťme se zpět k holešovské 
synagoze…

Renesanční holešovská syna-
goga nemá na našem území ob-
doby. Přečkala věky a dnes už to 
není jen muzeum a expozice, ale 
slouží také jako chrám. Židé se tu 
mohou opět modlit. Dům se stává 
živý, když do něj přijdou lidé, kte-
ří o něj mají skutečný zájem, lidé, 
pro které má toto místo hluboký 
význam.

Židovský odkaz Holešova 
přitahuje řadu zahraničních 
návštěvníků…

V Holešově působil rabín Šach, 
který je řazen k deseti nejvýznam-
nějším myslitelům židovského ná-
roda. Psal knihy, které se týkaly 
především židovského práva, a byl 
obrovskou autoritou. Co řekl, to 
platilo v celé židovské komunitě. 
Jeho význam byl daleko větší, než 
u nás populárnějšího pražského 

rabiho Löwa. K Šachovu hrobu na 
holešovském židovském hřbitově 
se proto sjíždějí návštěvníci z celé-
ho světa. Ze Spojených států, Izra-
ele, celé České republiky.

O jaké další památky se Měst-
ské kulturní středisko Hole-
šov stará?

Atraktivní je také kovárna. 
Když expozice kovářství vznika-
la, snažili jsme se, aby vše zůsta-
lo původní. Velmi důsledně jsem 
dbal na to, aby odtamtud zmizela 
veškerá elektřina, aby každý hře-
bík v podlaze byl starý a skuteč-
ně kovaný. Výsledek je, že kovár-
na vypadá, jako by kovář opustil 
svou práci před hodinkou. Vrátil 
se tam duch místa. Je to expozice 
nevelká, ale zajímavá. Kdo přije-
de do Holešova, měl by si udělat 
čas i na toto malé muzeum kovář-
ství. Samozřejmě na zmíněnou 
synagogu a zámek, který nabízí 
prohlídkové okruhy a celou řadu 
výstav. Najíst se můžete v zámec-
ké restauraci a příjemně si odpo-
činout v zámecké zahradě. Prostě 
je to krásný výlet, i když se zrovna 
nekoná některá se spousty našich 
kulturně-společenských akcí.

Zlíňáci vás mohou znát ještě 
z let, kdy jste na Malé scéně 
hrál divadlo. Co vás přivedlo 
k výtvarnému umění?

Výtvarné umění jsem vnímal 
vždy. Největší zásluhu na tom má 
moje maminka. To ona mě v živo-
tě nejvíce ovlivnila a nasměrovala. 
Vždy mě vedla k umění. 

Technologii, kterou Andy War-
hol tisknul, známou jako serigra-
fii. Lidé tak sami uvidí, jak vzniká 
ta úžasná barevnost, kterou War-
hol dával do svých opakujících se 
motivů, aby dosáhl u jednoho ob-
jektu hned několika uměleckých 
výpovědí najednou. Nabízíme ná-
vštěvníkům možnost použít war-
holovský námět a vytisknout si 
originální tričko nebo letní tašku, 
do které si hodí plavky a vyrazí na 
pláž s touto ikonou pop-artu.

Dění na holešovském zámku, 
to nejsou jen výstavy…

Nejznámější akci, rodin-
ný festival Holešovská rega-
ta, už máme za sebou, konal se 
ve druhé polovině června. Nyní 
chystáme folkový festival Toula-
vej. Uskuteční se na zámeckém 
nádvoří v sobotu 22. července. 
Vystoupí Vojta „Kiďák“ Tomáš-
ko, Jaroslav Wykrent, kapely 
Přístav, Lokálka, Sluníčko a dal-
ší. Jinak zámek průběžně pro-
chází rekonstrukcí. Už máme 
dokončenu poslední část fasády, 

i zvenčí je teď zámek krásný. Na-
plnilo se to, co jsme si předsevza-
li, aby se náš zámek stal zářícím 
kulturně-společenským centrem 
východní Moravy. I v této sezoně 
se to určitě podaří.

Jakou máte návštěvnost?
Návštěvnost bývá obrovská. 

Uvedu jedno číslo pro ilustraci. 
28 tisíc návštěvníků, kteří zhléd-
li výstavu Zdeňka Buriana. To 
byla zatím nejúspěšnější výstava. 
Úspěšný byl ale i Alfons Mucha, 
Josef Lada a řada dalších. O něco 
menší návštěvnost měli Moravští 
krajináři - žáci Julia Mařáka. Vždy 
se ale dostáváme přes deset tisíc.

V Holešově stojí za vidění 
i jiné věci, nejen výstavy na 
zámku…

Vedle zámku je určitě 
nejatraktivnější místní unikát-
ní synagoga. Za poslední roky 
se nám podařilo ze suchého mu-
zea s nezáživnou expozicí udě-
lat místo, kde je možné židovství 
opravdu poznat a zažít na vlastní 

Ředitel Městského kulturního střediska Pavel Chmelík na opraveném nádvoří holešovského zámku

... anebo neuvěřitelně pestře zbarveného chameleona Foto | 3x Josef Omelka
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Už jako malý kluk jsem hojně 
navštěvoval výstavy a maminka mě 
učila dívat se na výtvarný kumšt. 
Vysvětlovala mi, co který obraz 
znamená, jakým způsobem ke mně 
má promlouvat.

To byla dobrá škola pro vaši 
nynější práci…

Od malička bylo běžné, že jsem 
navštěvoval nejen výstavy výtvar-
ného umění, ale také divadelní 
představení, koncerty nebo hrady 
a zámky, kde jsem se učil vnímat 
starožitnosti jako odkaz našich 
předků. Věci, které jsou dokona-
le zpracované, mají svůj význam, 
nejsou jen spotřebou, ale nesou 
v sobě kus krásna. U nás doma se 
navíc scházeli poměrně zajímaví 
lidé. Vedle sebe seděl filozof, kněz, 
lékař a já jsem jako dítě měl rád 
to, o čem se ti dospělí bavili a hle-
děl jsem na ně s jakýmsi obdivem. 
Mnohé z těch věcí jsem si dovedl 
uložit v hlavě. Maminka zkrátka 
dokázala být v každé společnosti 
velmi přirozená, vždy se mezi lid-
mi uměla pohybovat a dovedla se 
zorientovat. 

Takže i k divadlu jste se dostal 
díky vlivu vaší mámy?

Určitě. K této iniciativě se chci 
zase vrátit a obnovit velmi úspěš-
nou komedii Pochybnosti otce 
Browna. Uváděli jsme ji s holešov-
ským Divadlem la Rottal a vyhrála 
celou řadu přehlídek. 

Chystáte se ji hrát v Holešově 
nebo ve Zlíně?

Lidé ve Zlíně si zvykli chodit na 
kvalitní komedie, chtějí se bavit, 
takže k tomu chceme také přispět.  
Byl by to pěkný návrat na Malou 
scénu. Je to nádherně opravená 
budova, která potřebuje další im-
pulsy. Některé věci se nepodařilo 
udržet, například klubové filmové 
projekce, a to je škoda. Je tam sice 
promítací technologie, ale využívá 
se jen minimálně. Věřím, že dobré 
divadelní představení by bylo pro 
tu budovu dalším přínosem. Vě-
řím, že se mi hru podaří obsadit 
velmi kvalitně a že toto představe-
ní zase spatří světlo světa.

Takže chystáte návrat na zlín-
skou kulturní scénu?

Své aktivity chci rozšířit také 
na Zlín. Do budoucna se zaměřím 
hlavně na výstavnictví. To je to, co 
umím nejlépe. Výstavy, které jsme 
předvedli v Holešově, měly velký 

ohlas, a proto chci některé nabíd-
nout také Zlínu. Před časem jsme 
založili společnost Artrium, která 
bude provozovat galerii. Nebude to 
jen prostor pro špičkové výstavy, 
ale také pro společenské setkává-
ní. Galerie se nachází v nádherném 
novém funkcionalistickém domě 
na rohu ulic Štefánikovy a Hlubo-
ké poblíž kudlovské přehrady. Už 
v září chceme představit prodejní 
výstavu děl Oty Janečka, který je 
ve Zlíně velmi populární. A budou 
tam skutečné skvosty, dali jsme 
dohromady celou řadu kvalitních 
děl. Další výstava bude v říjnu, to 
představíme dalšího proslulého 
českého umělce Kamila Lhotáka. 
Velkou perlou bude prodejní vý-
stava špičkového českého mezivá-
lečného umění. 

To jsou hodně velké plány…
Příští rok je velmi významným 

výročím vzniku republiky a je po-
třeba oživovat kořeny. Proto plá-
nujeme rozsáhlou výstavu česko-
slovenského umění, které vznikalo 
za první republiky. Bude to výstava 
naučná, ale měla by samozřejmě 
i bavit. Výstava, na kterou přijdou 
děti ze základní školy a najdou si 
tam své, ale osloví také středoško-
láky, vysokoškoláky či jakékoliv 
jiné návštěvníky.

Zmínil jste se, že výstavy musí 
i bavit. Je to správná cesta, 
jak dostat lidi k umění? 

Vždycky jsem se snažil, aby vý-
stavy skutečně bavily. Aby nebyly 
suchopárné a měly nějaké přesahy. 
Člověk musí umět vnímat mladé 
lidi a vývoj ve společnosti. Návštěv-
níci mi často říkají: „Vůbec by mě 
nenapadlo, že výstava může být tak 
zajímavá a zábavná.“ A to je ono! 
Pak už je jen krůček k tomu, aby si 
návštěvník řekl, že si zajde i na ně-
jakou jinou výstavu. To máte jako 
ve školství. Spousta učitelů si stě-
žuje, že děti nemají zájem. Ale to 
přece záleží na osobnosti kantora, 
jestli dokáže zaujmout. Učit dnešní 
děti je daleko náročnější, jsou sa-
mostatnější, mají internet, cestují 
s rodiči po světě a studují v zahra-
ničí. Už nestačí, aby kantor vystu-
doval fakultu a myslel si, že z toho 
bude těžit celý život. Ta doba je 
dávno pryč. Chce to obrovskou 
píli dostát poslání, které je velmi 
náročné.

Asi víte, o čem mluvíte. Než 
jste se stal ředitelem Měst-
ského kulturního střediska, 
působil jste jako pedagog na 
holešovské policejní škole...

Dělat dobře kulturu je velmi 
náročná věc, stejně jako dělat dob-
ře lékaře a pedagoga. Tato tři po-
volání dávám záměrně vedle sebe. 
Utváří naši společnost, její zdraví, 
vnímání krásna a vědomosti. To 
vše nás posouvá dopředu. Nějakou 
dobu jsem přednášel etiku, psy-
chologii a komunikaci. Moc se mi 

to dařilo. Byla to krásná práce a za-
jímavé období života, kdy jsem měl 
příležitost každý den předstupovat 
před posluchače. Před publikem 
mě to vždycky bavilo, dával jsem 
do toho všechno. Kus svého herec-
tví, kus poznání a hlavně osobní 
přístup k člověku. Neexistovalo, že 
by můj student dostal pětku. Ne-
mohl. Známky jsou vizitkou přede-
vším učitele a až potom žáka. Když 
dá kantor pětku, je to hlavně jeho 
selhání.

Měl jste možnost díky své 
práci poznat zajímavé uměl-
ce, z nichž ta starší generace 
postupně odchází. Musí to být 
inspirující…

Je to jen pár týdnů, co odešel 
Olbram Zoubek, obrovský feno-
mén českého sochařství. A byl to 
pro mě trochu šok, protože jsme 
se těšili na jeho další výstavu. Ne-
uvěřitelně zajímavou postavou 
je pro mě Jan Saudek, dodneška 
mezi námi probíhá koresponden-
ce. Několikrát navštívil holešovský 
zámek a několikrát jsme se setkali 
v Praze. Je úžasně inteligentní, má 
obrovský přehled a fantastickou 
inspirující sílu k životu. Mimocho-
dem daří se nám dávat dohroma-
dy pěknou kolekci jeho bratra Káji 
Saudka, což je také velmi populár-
ní osobnost. Jeho díla by mohla 
pěkně obohatit například zlínský 
filmový festival, tak jako letos krás-
ná výstava Theodora Pištěka.

Jedním z hlavních lákadel letošní sezony je výstava Andyho Warhola ve velkém sále holešovského zámku   Foto | Josef Omelka
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Rocková noc 
pod hvězdami

Jedenáctý ročník oblíbeného 
pohodového festivalu Rocková 
noc pod hvězdami se koná v so-
botu 22. července od 17 hodin 
v Zádveřicích.

Vystoupí prešovský písničkář 
Edo Klena se skupinou Klenoty, 
bigbítová kapela Kosovci, Fleret se 
Zuzanou Šulákovou a hlavní hvěz-
dou bude stálice hudebního nebe, 
kapela Buty.

Rocková noc pod hvězdami se 
pravidelně koná od července 2007 
v přírodním areálu na fotbalovém 
hřišti v Zádveřicích. Hlavním po-
řadatelem je kapelník skupiny 
Fleret Zdeněk Hrach Hrachový.

Pro návštěvníky je k dispozi-
ci stanové městečko a parková-
ní zdarma. Parkoviště se nachází 
hned vedle areálu a je volně pří-
stupné v den akce. Občerstvení za-
jišťuje místní oddíl TJ Zádveřice. 
Raritou je stánek s nabídkou pivo-
varu Berounský medvěd, pivo točí 
sám majitel pivovaru. Navíc první 
stovka návštěvníků dostane pa-
náka Jelínkovy slivovice zdarma.
 (red)

Tak jako přibývá po celé repub-
lice malých pivovarů, roste počet 
organizátorů pivních slavností, 
kde si mohou návštěvníci vychut-
nat dříve nebývalé množství dru-
hů tradičního českého nápoje. Tři 
takové akce jsou i ve Zlíně. Slav-
nosti pivovaru Zlínský švec v Ma-
lenovicích proběhly už v polovině 
června, během nejbližších dvou 
víkendů ale chystají své tradiční 
akce hasiči v Prštném a fotbalisté 
v Lužkovicích.

Hřiště Lužkovice
Desátý ročník Lužkovických 

pivních slavností se uskuteční 
v sobotu 29. července od 14 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na vy-
stoupení pěti hudebních skupin, 
převážně kvalitních revivalů svě-
tových rockových legend. Zahraje 
Queenmania, AC/DS, Tabák - Ka-
bát revival, Focus a Motýl band. 

„Nabídneme přes čtyřicet dru-
hů piva z produkce větších i do-
mácích pivovarů. Pro dospělé jsou 
připraveny různé recesistické sou-

těže, například hod pivním su-
dem, zvedání sudu, přeskládávání 
lahváčů nebo pití piva na čas,“ říká 
hlavní organizátor Radim Masařík 
z lužkovického fotbalového klubu.

Nudit se nebudou ani děti. Pro 
ně v Lužkovicích chystají dětský 
koutek se skákacím hradem, ma-
lováním na tvář, projížďky na ko-
ních a čtyřkolkách a různé další 
soutěže.

Akce se koná i za nepříznivého 
počasí. Když bude pršet, návštěv-
níci se ukryjí pod střechy prostor-
ných festivalových stanů.

Náves Prštné
O týden dříve, v sobotu 22. čer-

vence od 13 hodin, se posedmé 
uskuteční Prštenské slavnosti 
piva. Akci pořádají místní dobro-
volní hasiči, koná se za každého 
počasí a vstup na ni je zdarma.

Náves v Prštném zaplní stán-
ky pivovarů a na čepu bude kolem 
třiceti druhů piv, ležáky, anglic-
ké aly, pšeničné. K pivu klobásy, 
steaky, cigára a další pochutiny.

Připravené budou různé sou-
těže, pro děti i dospělé. Malé ná-
vštěvníky potěší kolotoč nebo ská-
kací hrad. A k tomu všemu bude 
hrát DJ Milan Polášek. (pst)

Foto | Pixabay
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Když se sejdou dva chytří 
a kreativní lidé, mohou z toho 
vzniknout zajímavé nápady. Tak 
jako třeba knížka Zoohrátky se 
zvířátky, kterou dali dohromady 
výtvarnice Jana Svobodová 
a zoolog Tomáš Divilek. 

Tvořivá zvířátka Tomáše Divilka a Jany  Svobodové 

Kniha, kterou pokřtili 21. června 
ve 14|15 Baťově institutu, umožňu-
je dětem i rodičům proniknout do 
říše zvířat a zároveň poskytuje ná-
vod k výrobě různých drobností in-
spirovaných popisovanými zvířaty. 
Je to ovšem knížka, která se hodí 
nejen domů, ale také do školních 
družin nebo pro učitele prvního 
stupně základních škol.

„Snažili jsme se spojit to, co 
o zvířatech víme, s tím, jak na nás 
zvířata působí. U každého ze šest-
nácti druhů máte možnost vy-
zkoušet si techniku, při níž si vy-
robíte zvíře, ozdobu nebo doplněk 
domácnosti. Jana Svobodová má 
úžasný cit pro detail a opravdu do-
káže použít každý materiál, který 
kolem sebe vidí,“ popisuje poslání 
knížky Tomáš Divilek, který je au-
torem textů.

Jak vznikl nápad na knížku 
Zoohrátky se zvířátky?

Jana: Byli jste někdy na ně-
jaké akci v zoo, kde Tom Divilek 
vypráví o zvířatech? Je to velmi 
zajímavé, poutavé a moc ráda ho 
vždy poslouchám. Přišlo mi úžas-
né spojit to s mou prací a nama-
lovat k tomu obrázky. Chtěla jsem 
přijít s jiným konceptem, než je 
všude vidět. Proto jsou v kníž-
ce jak ilustrace, tak i fotografie, 
kde dětem názorně ukazuji, jak 
si mohou různými postupy něco 
vytvořit.

Tomáš: Přiznám se, že jsem 
byl k tomu nápadu trošku skep-
tický. Když mluvím v zoologické 
zahradě, je to jiné, bezprostřed-
ní. Nebyl jsem si jistý, jestli do-
kážeme toto povídání přenést do 
knížky, aby bylo pro děti zajíma-
vé. Jana ale řekla, že to zkusíme 
a nabídneme ukázkovou kapitolu 
vydavatelství. Byli nadšení a jak 
kapitol postupně přibývalo, je-
jich nadšení ještě rostlo. Pak už to 
vlastně šlo skoro samo. Když člo-
věk o zvířatech pořád mluví a tráví 

s dětmi spoustu času v zoo i doma, 
tak si snadno najde tu správnou 
cestu. Jsem Janě vděčný, že mě 
k této knížce přemluvila. Kdyby 
bylo jen na mně, sám bych se do 
toho nepustil. 

Spojení faktických informa-
cí s kresbami a kreativními 
nápady, to je docela zajímavá 
věc…

Tomáš: Neuměl jsem si to nej-
prve představit, ale funguje to, už 
máme doma s klukama všechny 
návody vyzkoušené. A samozřejmě 
i vše přečtené. Jsou to krátké kapi-
tolky tak na pět minut, takže vydrží 
poslouchat i malé děti.

Jakou máte na knížku ode-
zvu?

Jana: Zatím mám reakce jen 
z okruhu rodiny. Knížka se jim líbí. 

Tomáš: Dívají se na to kolegové 
ze zoo a překvapuje je spojení zají-
mavých informací o zvířatech s kre-
ativitou a použitím úplně běžných 
materiálů. Důležité je, že u kaž- 
dého z těch šestnácti zvířat najde-
te něco, co je pro ně typické a v čem 

se může zároveň odrážet povaha 
člověka.

Vy jste už, Tomáši, předtím 
nějakou knihu napsal?

Tomáš: Ne. Zatím jen výroční 
zprávy Zoo Zlín a průvodce po zoo-
logické zahradě. Tam jsou ale tex-
ty úplně jiného druhu. Takže to pro 
mě byla novinka, má první kniha. 
Odezva byla velká, vydavatel mě už 
oslovil, jestli nechci napsat samo-
statnou knížku o zvířatech.

A napíšete ji?
Tomáš: To je, myslím, ještě 

hodně daleko. Mám zatím spous-
tu dalších aktivit, kterým se věnuji. 

Jano, vy už jste jako autorka 
docela zkušená…

Jana: Má první knížka se jme-
novala Supermáme. Vyšla loni 
a záhy po ní druhá - Nejkrásnější 
nápady z přírodních materiálů. Pra-
covala jsem na nich současně. Jsou 
to knížky ukazující prostřednictvím 
textů a fotografií názorně postupy, 
jak mohou děti samotné nebo s ro-
diči tvořit různé zajímavé věci.

Fotíte si vše sama?
Jana: Buďto já nebo můj man-

žel. Někdy je kvůli představě měřít-
ka důležité, aby fotografie zachyti-
la například i ruku. To samozřejmě 
sama fotit nemůžu.

A jak vymýšlíte ta dílka? Na-
padají vás spontánně, nebo se 
někde inspirujete?

Jana: Samozřejmě, že se i in-
spiruji. Spousta lidí něco tvoří 
a prezentují to na různých webech 
a dalších informačních kanálech. 
Nikdy ale nekopíruju. Vždy hle-
dám svůj vlastní názor a vlastní 
materiály.

Tomáš: U této knížky to bylo 
jiné v tom, že Jana chtěla, abych 
nejdříve napsal texty. Dodal jsem 
čtyři pět odstavců o každém zvířeti 
a podle nich se inspirovala, co udě-
lat. Takže v tomto případě jsem byl 
tou inspirující múzou já. Dopad-
lo to úžasně. Třeba kapitola o la-
chtanovi teď v létě vyloženě svádí 
k tomu, aby člověk o dovolené na 
pláži tvořil zvířátka z kamínků.

Jana: Využitelných materiá-
lů je opravdu velké množství. Mně 
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Tomáš Divilek
Vystudoval odbornou zoologii 
na Masarykově univerzitě v Brně. 
Od roku 1998 působí v oddělení 
biologické výchovy Zoo Zlín. 
Každým rokem připravuje a realizuje 
vzdělávací aktivity, které absolvují 
tisíce dětí. Sám má tři malé kluky.

Jana Svobodová
Absolvovala Střední 
uměleckoprůmyslovou školu 
v Uherském Hradišti, obor 
návrhářství obuvi a kožené 
galanterie. Jejím tatínkem byl 
zlínský obuvnický expert Petr 
Hlaváček. Dnes se věnuje ilustracím 
a pořádá tvořivé dílny z různých 
materiálů pro děti i dospělé.
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otevírací doba
PO-PÁ od 10.00 do 20.00

KUŘE DĚLANÉ

NA OHNI 

Tvořivá zvířátka Tomáše Divilka a Jany  Svobodové 

jde především o to, aby byly snad-
no dostupné. Základní materiály, 
které najdete v trávě nebo v lese 
a pak si jen něco málo přikoupí-
te, takové návody jsou pro širokou 
veřejnost nejvděčnější. Sama si ale 
občas vyzkouším i něco náročnější-
ho a netradičnějšího, co je na trhu 
k sehnání.

Tomáši, vy spolupracujete 
s Janou Svobodovou i při pro-
gramech přímo v zoo…

Tomáš: Pomáhá nám v zimě 
při adventních dílnách nebo o let-
ních prázdninách na příměstských 
táborech. Vždy si děti vytvoří něco, 
co si mohou odnést na památku 

domů. Například hrneček. Anebo 
na táborech řekne dětem, aby na-
sbíraly co nejvíce pírek od plame-
ňáků, a společně pak vymýšlejí, jak 
je použít. Je to skutečně inspirující. 
Děti potom při procházce s rodiči 
uvidí někde v lese kus dřeva a hned 
si představují, v jaké zvíře by se 
mohl proměnit.

Jano, na umělecké průmys-
lovce jste absolvovala obor 
návrhářství obuvi, váš tatínek 
Petr Hlaváček byl proslulým 
obuvnickým expertem. Vy jste 
se ale od ševcovského kopyta 
dostala hodně daleko…

Jana: Nepřipadá mi, že by to 
bylo až tak daleko. Pořád je to tvůr-
čí práce rukama. Navíc ani na ško-
le jsem se neprofilovala úplně jako 
návrhářka bot. Byl to velmi otevře-
ný obor. A popravdě řečeno jsem 
si tam dělala spíš boty pro skřítky 
a různé jiné postavičky z knih. Ta-
kové nereálné věci mě bavily nejvíc. 
Už tehdy se ukazovala moje budou-
cí cesta.

Éra obuvnické slávy Zlína je 
pryč. Dá se tady dnes vůbec 
návrhářstvím obuvi živit?

Jana: Doba se zase trochu po-
sunula. Dnes už by to nejspíše šlo. 
Zajímavým trendem jsou třeba 
barefoot boty, které jsou na výro-
bu vcelku jednoduché a některé 
menší firmy se pustily do jejich 
výroby.

Nepřemýšlela jste, že byste to 
zkusila? Vašeho tátu by to ur-
čitě potěšilo…

Jana: Přiznám se, že miluji 
vůni obuvnické kůže a lepidla. Asi 
to mám v sobě. Nemyslím si ale, že 
to někdy budu dělat. Láká mě to, 
ale těch aktivit mám už tolik, že na 
to v mém časovém spektru nezbývá 
čas. Snad někdy jen jako hobby…
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Muzeum vystavuje svatební šaty Marie Baťové
Desítky svatebních oděvů a do-

plňků z let 1800 až 2000, včetně 
dokonale věrné repliky šatů, které 
na sobě měla ve svůj svatební den 
manželka Tomáše Bati Marie, mo-
hou návštěvníci vidět na výstavě 
Zlínské nevěsty v Muzeu jihový-
chodní Moravy ve Zlíně. Výstava 
potrvá do 1. října a je k ní připra-
ven také zajímavý doprovodný 
program. 

„Na výstavě mohou návštěvní-
ci vidět repliku svatební róby Ma-
rie Menčíkové, která se v roce 1912 
provdala za Tomáše Baťu. Šaty 
jsou ušity z krajky a hedvábí přesně 
podle dobové svatební fotografie,“ 
uvedla kurátorka výstavy Mirosla-
va Štýbrová. Součástí výstavy je ko-

rie svatebních zvyklostí a rituálů. 
„V minulosti bývala svatba pře-
dem domluvenou záležitostí - ob-
chodem uzavíraným mezi dvěma 
rodinami, která byla v kompetenci 
rodičů. Soužití muže a ženy mělo 
daná pravidla, pevně stanovená ve 
svatební smlouvě. Rituály souvise-
jící s přípravou svatebního obřadu 
bývaly velmi pečlivě dodržovány. 
Každé svatbě předcházelo namlou-
vání, zasnoubení, ohlášky, zvaní na 
svatbu a celá řada dalších zvyklostí. 
Samozřejmostí byla dohoda o výši 
věna a svědomitá příprava svateb-
ní výbavy pro nevěstu. Vrcholem 
pak byl samotný svatební obřad 
s hostinou,“ popisuje Miroslava 
Štýbrová. (red)

Svatební fotografie Marie Menčíkové a Tomáše Bati 
 Foto | SOkA Zlin

lekce oděvů z pozůstalosti pražské 
malířky Marie Fischerové – Kvě-

chové, která je důležitým dokla-
dem dobové módy konce 19. a po-
čátku 20. století. „V podobných 
toaletách se mohly vdávat i dívky 
ze zlínských měšťanských rodin,“ 
doplnila kurátorka.

Vystavenou kolekci doplňují 
svatební oděvy pro nevěsty, dru-
žičky a ženichy, jak z muzejních 
sbírek, tak ze zápůjček od soukro-
mých majitelů. Výstava nabídne 
pohled nejen na svatební oděvy 
a doplňky, ale k vidění bude také 
výbava nevěsty, svatební tabule či 
manželské ložnice z dvacátých let 
20. století. Mezi unikátní exponáty 
patří i svatební kočár z roku 1871.

Prostřednictvím informačních 
panelů lidé nahlédnou i do histo-

Retrohrátky představí 
hračky z dob minulých
V kulturním institutu Alternativa 
v Kolektivním domě se chystá 
výstava Retrohrátky, která 
představí staré a designově 
zajímavé hračky a hry. 
Koná se od 25. července do 
25. srpna a otevřena bude 
denně od 10 do 18 hodin. 

| PAVEL STOJAR

Vystavené hračky si návštěvní-
ci mohou pamatovat ještě z dět-
ství. Zajímavostí však je, že téměř 
všechny tyto hračky se stále vyrá-
bějí, jen z nových materiálů a po-
mocí modernějších technologií. 
Návštěvníky tak čeká mnoho in-
formací z historie spolu s výstavou 
starých her a hraček v původním 

designu. Doprovodný program 
nabídne hravé koutky. Nebudou 
chybět céčka, plechový traktů-
rek a beruška nebo stavebnice 
Merkur. 

Kdo by si také nepamatoval 
oranžovou Tatru 148 nebo ro-
dinou hru Dostihy a sázky. Le-
gendární plastový náklaďák, 
ve kterém se malé děti tak rády 
vozí, měli dříve na písku snad 
všichni. Stejně tak jako Dostihy 
a sázky. Autorem je Ladislav Ma-
reš, který téměř kultovní rodin-
nou hru vymyslel už před více než 
třiceti lety. Inspirací mu byla hra 
Monopoly. Popularitu mu teh-
dy zajistilo Rudé právo, které hru 
odsoudilo s poukazem na kapita-
listické praktiky. Účinek to však 
mělo přesně opačný, prodej šel 

strmě nahoru. 
Hernu doplní ukázka z vý-

stavy Fenomén Igráček, kte-
rou na akci zapůjčí čes-

ká společnost Efko. Ta 
před téměř deseti 

lety obnovila výro-
bu legendárních 
Igráčků. Děti 
se tak seznámí 
s postavička-
mi, které kdy-
si bavily jejich 

rodiče. Nebude 
chybět úplně prv-

ní postavička zedníka 

z roku 1976.  
Chystá se také díl-
nička, ve které si děti 
vytvoří postavičku ve 
vlastním designu. 

Barvité vzpomínky vyvolávají 
také céčka, která už téměř čtyřicet 
let vyrábí Rudolf Chmela se svou 
ženou v domácí dílně v Hradci 
Králové. Dnes už spíše z nostal-
gie a jen na zakázku. Ale mají stá-
le úspěch, barevná céčka vyváže-
jí i do USA. Podnikatele Rudolfa 
Chmelu dnes živí hlavně výroba 
šroubů. Domácí manufaktura na 
céčka má své zvláštnosti. Ve dvou 
zakoupených baleních jich nejspíš 
nenajdete stejné množství. Správ-
ná dávka se do balíčku neměří 
dávkovacím strojem, ale jednodu-
še se nabere hrníčkem. 

Své zastoupení na výstavě 
bude mít také společnost Piatnik, 
která představí sbírku starých ka-
ret. Původně vídeňská továrna 

byla založená už 
v roce 1824. Až v še-

desátých letech minulého stole-
tí ale začala vyrábět společenské 

hry a puzzle. 
Výstava Retrohrátky bude 

zpestřena také nafukovacími 
hračkami z Fatry Napajedla. His-
torie výroby hraček v Napajedlích 
sahá do padesátých let 20. stole-
tí. Tehdy začal podnik ve velkém 
vyrábět nafukovací sedací zvířata, 
která si vedle igráčků nebo sta-
vebnice Merkur našla místo té-
měř ve všech československých 
rodinách. Autorkou většiny nafu-
kovacích hraček byla slavná česká 
designérka Libuše Niklová. Stejně 
jako gumových figurek nebo zví-
řátek s varhánkovým tělem. 

Výstavu obohatí také Pavla 
Hradilová, která chystá ukázku 
ze své bohaté sbírky historických 
hraček.

Vernisáž Retrohrátek se koná 
25. července v 17 hodin.
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Ragby je hra tvrdá, ale férová
V posledních letech se objevila 
řada nových sportů, kterým se 
daří odlákat děti i zkušenější 
hráče z dříve tradičních 
sportovních odvětví. Své by 
o tom mohli vyprávět například 
zlínští ragbisté. Ragby u nás na 
rozdíl od některých jiných zemí 
nikdy nebylo masovým sportem. 
Proto se ho úbytek zájmu dotkl 
citelně. Nyní se ale zdá, že ragby 
začíná chytat druhý dech. Určitě 
k tomu přispělo zařazení mezi 
olympijské sporty loni v Riu.

| PAVEL STOJAR

Na akci Rugby Day ukázali zlínští ragbisté, co vše se dá u tohoto sportu zažít  Foto | Pavel Stojar
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- máslo
- žinčica
- oštiepky

- korbáčky
- ovčí sýr
- pareničky

- gurmánky
- brynza

SLOVENSKÉ SÝROVÉ SPECIALITY

PARKOVIŠTE u ZOO Lešná , Zlín, tel.: 608 772 436, www.mdanacek.cz

Obliba ragby snad opět ros-
te, což je dobře. Ve Zlíně má to-
tiž dlouholetou tradici. První zá-
pas dvou hostujících celků z Brna 
se odehrál na zlínském fotbalo-
vém stadionu v roce 1930. Vznik 
zdejšího klubu se ale datuje až 
do roku 1944. Od roku 1958 sdílí  
ragbisté spolu s atlety areál Stadio-
nu mládeže.

Sport bez falše
Když letos v polovině června 

zlínští ragbisté pořádali pro veřej-
nost Rugby Day, pověsili nad brá-
nu nápis „Kdo vejde, buď uteče, 
nebo navždy zůstane!“ Přesně ta-
kové je ragby podle fanoušků to-
hoto sportu. Buď vás nadosmrti 
vystraší, nebo vám učaruje a úplně 
mu propadnete. Nic mezi tím.

„Ragby je velice intenzivní 
a vášnivý sport. Nemůže ho dě-
lat každý, lidé dnes nejsou zvyklí 
na tak silný kontakt. Narážet do 
sebe navzájem, drát se s míčem 
mezi soupeři dopředu. Ten po-
cit se ale nedá předat slovy, chce 
to přijít a vyzkoušet. Myslím si, 
že v dnešní době nám tento bez-
prostřední kontakt chybí. Svět je 
plný vyumělkovaných věcí, faleš-
ných účesů a kosmetiky. V ragby 
se tohle všechno odbourává. Nic 
se nedá ošidit, nejde hrát na půl 
plynu, relaxačně. Když začnete, 

musíte do toho jít naplno,“ vyzná-
vá se trenér starších žáků Rudolf 
Dittrich.

Čestnost, týmovost, férovost, 
ale zároveň tvrdost a disciplína s ní 
spojená. To jsou jasně dané hodno-
ty, která na hřišti panují. Rozhod-
čí má nezpochybnitelnou autoritu 
a pravidla jsou tvrdě vyžadována 
po všech hráčích. I přes svou tvr-
dost je proto ragby skvělé pro tré-
nink fyzičky a disciplíny dětí.

„Děti umí dobře vycítit faleš 
a přetvářku, tu ale v ragby nena-
jdou. Takových sportů spojují-
cích smysl pro čestnost se silou je 
v dnešním světě málo, jen namát-
kou srovnám s některými v sou-
časnosti populárními disciplínami 
- v kickboxu se mydlí do krve, flor-
bal je zase změkčilou odnoží krás-
ně tvrdého ledního hokeje,“ myslí 
si Rudolf Dittrich.

Ve Zlíně hrají děti od osmi let. 
Tréninky bývají během školního 
roku každé úterý a čtvrtek od čtyř 
hodin odpoledne na Stadionu mlá-
deže na Hradské ulici. Kdokoliv 
přijde, může požádat trenéra, aby 
si to vyzkoušel. Příležitost k tomu 
byla i na akcích, jako je koncem 
května Sporťáček a v červnu Rug-

by Day na Stadionu mládeže. Začít 
se ale samozřejmě dá i v pozděj-
ším věku. Z finančního hlediska je  
ragby velice příznivý sport. Výbava 
je jednoduchá, trenýrky, kopačky 
a tričko.

Zlínským děvčatům se daří
Ostýchat se nemusí ani děvča-

ta. Hráček sice v posledních letech 
přibývá, ale ženské ragby je stále 
v začátcích. V celém Česku se mu 
věnuje jen něco přes tři sta děvčat. 
Výsledky zlínských hráček jsou ov-
šem velmi dobré. „Náš ženský tým 
je úspěšný a parta děvčat je ve Zlíně 
velmi soudržná. I holky mohou být 
rváčky. Ne každá touží ukazovat 
se na vysokých podpatcích a trávit 
všechen čas malováním se před zr-
cadlem,“ říká Rudolf Dittrich.

Nutno ovšem podotknout, že 
dívky hrají zjednodušenou podobu 
hry, takzvané sedmičkové ragby. 
Rugby 7's, sevens neboli sedmičko-
vé ragby je varianta hry, ve které se 
tým skládá ze sedmi hráčů, namís-
to obvyklých patnácti. Sedmičky 
jsou dnes jednou z nejrozšířeněj-
ších forem ragby. Jsou stále popu-
lárnější na jihu Afriky, v Asii, v ně-
kterých zemích Evropy, v Severní 

i Jižní Americe a zvlášť v jižním Pa-
cifiku. Právě v této podobě se loni 
v Riu ragby zařadilo mezi olympij-
ské sporty.

„V době, kdy mají moravské 
kluby nouzi o posily, je to řešení. 
Dát dohromady dvaadvacet hrá-
čů, patnáct v poli a další na stří-
dání, je dnes těžké. V posledních 
letech se objevila spousta nových 
sportů, které nám zájemce odsáva-
jí a mnohé kluby kvůli tomu mají 
existenční problémy,“ podotýká 
trenér.

Ani ve Zlíně, když plánova-
li nadcházející sezonu, to nevypa-
dalo moc růžově. „Řešili jsme, co 
dál, ale nakonec jsme tým posklá-
dali. I když výsledky jsme teď ne-
měli úplně závratné. Hrajeme dru-
hou nejvyšší českou soutěž a jsme 
ve spodní polovině tabulky. Prá-
vě proto začínáme klást důraz na 
mládež. Ragby se stalo olympij-
ským sportem, což jeho popula-
rizaci může hodně pomoci. Snaží 
se i Česká rugbyová unie, která si 
vytkla za cíl dostat Českou repub-
liku na mistrovství světa. Osobně 
tyto aktivity vítám, protože ragby 
je nádherný sport a zaslouží si to,“ 
dodává Rudolf Dittrich.
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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)

Pokud správně vyluštíte tajenku a pošlete nám ji na e-mail info@vaszlin.cz do 6. srpna, můžete získat vstupenky do Městského divadla Zlín.

Lidová pranostika: ...

Lukáš Železník ohlásil návrat
Vedení klubu FC 

Fastav Zlín ohlásilo 
comeback sedmadva-
cetiletého útoční-
ka Lukáše Železníka, 
který do týmu přichá-
zí z Mladé Boleslavi. 
Nyní ve Zlíně pode-
psal smlouvu na ně-
kolik let. 

„Jsem moc rád, že 
se můj příchod poda-
řilo dotáhnout. Sešlo 
se to všechno během 
pár dní. Těším se moc 
na návrat do známého 
prostředí a doufám, 
že mé působení bude minimálně tak úspěšné, jako před mým odcho-
dem,“ řekl po podpisu smlouvy Lukáš Železník.

Útočník Lukáš Železník vyrostl jako fotbalista ve Zlíně, kde také po-
depsal svoji první profesionální smlouvu. V roce 2011 šest měsíců hos-
toval v Hlučíně, který sestoupil z druhé nejvyšší do třetí ligy. Do tehdy 
druholigového Zlína se poté vrátil, vypracoval se ve střeleckou osob-
nost, kapitána týmu a v roce 2015 postoupil s klubem do první ligy. Ve 
zlínském dresu nastřílel 47 gólů ve 124 zápasech.

Pak následoval přestup do pražské Slavie, které se upsal na tři 
a půl roku. Většinu roku 2016 promarodil, po operaci přetržené šlachy 
v kotníku absolvoval dlouhou rekonvalescenci. Do dalšího působiště 
v Mladé Boleslavi přestoupil v lednu letošního roku a během jara ode-
hrál dvanáct zápasů, v nichž vstřelil tři góly. (red)

Foto | FC Fastav Zlín
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800 880 600
www.provident.cz

Vyzkoušejte o prázdninách půjčku, 
se kterou nezaplatíte ani korunu navíc. 

  až 9 000 Kč
  na 3 MĚSÍCE

  ÚROK 0 %
  BEZ POPLATKŮ

Půjčka Provident START
i v létě zcela ZDARMA

18270_PRV_POS_prazdniny_START_92x130.indd   1 30.06.17   13:44
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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. 8. 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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