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ROZZÁŘÍME
VÁM ŽIVOT!
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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.)

BYT 1+1, ZLÍN – MALENOVICE
Ulice tř. Svobody, bezbariérový dům s výtahem 
umístěn v centru Malenovic (obchody, cyklostezka 
apod.),původní stav, ideální pro méně pohyblivé 
klienty. PENB: C

1 220 000 Kč
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BYT 2+1 s balkonem, ZLÍN – MALENOVICE
Ulice Husova, bezbariérový dům s výtahem umístěn 
v centru Malenovic (obchody, cyklostezka apod.), 
slunný 55 m2 s pěkným výhledem, rekonstrukce 
koupelny, kuch., omítek, částečně rozvodů. PENB: C 

1 690 000 Kč
BYT 2+1, ZLÍN – BARTOŠOVA ČTVRŤ 
Kompletně zrekonstruovaný byt (koupelna, kuchyň, 
elektřina, nábytek, rozvody, ad.), který se nachází 
v nízkopodlažní zástavbě bytových domů, blízko 
nemocnice, koupaliště, škola ad. PENB: D

2 303 000 Kč
BYT 3+1+2 lodžie, ZLÍN – JS – I.etapa
Ulice Javorová, žádaná lokalita, kompletně 
zrekonstruovaný byt (87 m2) a bytový dům včetně 
výtahu,  prostorný obývací pokoj, ideální pro rodiny 
s dětmi. PENB: C

2 790 000 Kč
RD, ZLÍN – VRŠAVA
Objekt s garáží z roku 1994, který je ideální i pro 
vícečlennou rodinu (disp. 6+1), 2 koupelny, menší 
zahrada, zázemí i pro fi rmu, klidné prostředí 
s výhledem do okolí, rekonstrukce v r. 2010. PENB: D

5 690 000 Kč
RD/KOMERCE, ZLÍN – PRŠTNÉ 
Dva objekty, kde jeden z nich je určen pro bydlení 
(4+1) či případné kanceláře a druhý objekt z roku 
2013 pro provozovnu – už. pl. 149 m2 (v současnosti 
je zde posilovna), 10 park. míst. PENB: C, G

4 995 000 Kč

Byt 2–3 (4) + 1
CIHLA / PANEL
Zlín – Otrokovice – Vizovice
(pův., zrekonstr.)

až 4 000 000 Kč

P
O

P
TÁ

V
K

A

BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEL  
1-2+1 většinou pro investory kdekoliv 
s platbou hotově  

DOHODOU
Baťovský 1/4,1/2 či 1-domek  
ZLÍN – OTROKOVICE
zrekonstruovaný až 5 mil.
původní stav až 2 mil.

až 5 000 000 Kč
Pozemek 
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 2 700 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 1 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína 
do 750 Kč / m2 menší obce

do 2 700 Kč / m2

Rodinný dům 
ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
původní stav až 3,5 mil.
zrekonstruovaný až 8 mil.

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

   

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ◾ telefon: 773 288 833 ◾ web: www.buda-reality.cz

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

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

Cena: 2 900 Kč
(2. sourozenec 30% sleva)
Cenu jsme zachovali díky příspěvku
Magistrátu města Zlín.

Místo konání: Tenisový areál Tenisového klubu Zlín – Mladcová. 
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. Soutěže v družstvech i mezi družstvy 
o ceny. Kondiční příprava. Závěrečný turnaj pro účastníky.
Stravování: Oběd je zajištěn v místě konání tábora. 
Pro děti s jakoukoliv intolerancí speciální jídelníček.
Bohatý doprovodný program 
+ NOVINKA nový bazén v areálu.

ČERVENEC

SRPEN

TERMÍN

9.–13.
TERMÍN

16.–20.
TERMÍN

23.–27.
TERMÍN

30.–3.

TERMÍN

6.–10.
TERMÍN

13.–17.
TERMÍN

20.–24.
TERMÍN

27.–31.

pro děti ve věku od 4 do 17 let
Termíny týdenních táborů:

TENISOVÉ
PRÁZDNINY2018

Tenis2018 92x130 27-03 | Datum výstupu: 2018/03/27 14:32
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Vítání jara
„Jaro je tady.“ Ludvík Vaculík 

začínal tímto konstatováním svůj 
fejeton každoročně od jara 1968. 
I když už Ludvík Vaculík není tři 
roky mezi živými, ono prozaické 
konstatování o odchodu zimy zů-
stává stále platné. Děj se co děj. Ta 
neuvěřitelná energie, s níž v posled-
ních týdnech začalo vše pučet zelení 
a kvést všemi barvami, je ohromu-
jící. Tak jako každý rok. Tomu se 
zkrátka nedá nepodlehnout.

Vždyť i kavárníci a hospodští už 
vytáhli své stolky a židle na zahrád-
ky plnící se hosty, kteří se vyhřívají 
na jarním sluníčku. Děvčata vytáh-
la krátké sukně a šaty. Motorkáři 
vypucovali a osedlali své mašiny 
a s burácením se vydali na cestu za 
zážitky. Cyklisté se zase vyzbrojili 
svými koly a vyrojili se na stezkách 
v městech i v lesích. Turisté už zača-
li pořádat nájezdy na své oblíbené 
výletní cíle. I v našem magazínu na-
jdete tipy, kam se můžete ve slun-
ných jarních dnech v našem městě 
vydat.

Do akce vyrazili také zahrád-
káři. O tom, co vše je třeba venku 
udělat, jsme ostatně psali už v mi-
nulém čísle. S přírodou to totiž není 
jen souznění, ale někdy docela boj. 
Pokud máte vlastní zahradu, jste na 
jaře v jednom kole a na nějaké vy-
sedávání nebo výletování moc času 
nezbývá.

Ale abych nebyl zdlouhavý... 
Jaro je zkrátka tady a zase mě do-
stalo. Jako každý rok.

 Pavel Stojar, šéfredaktor

Zlin Design Week oživí město
Na začátku května se Zlín opět 

stane centrem designu – Zlin De-
sign Week se hlásí o slovo. 

Uskuteční se od 4. do 11. květ-
na. Letošním tématem je hra. 
Příznivci designu se mohou tě-
šit jak na výstavy v ulicích a ve 
Zlínském zámku, tak i na dal-
ších místech. Nebude chybět 
ani Konference design & marke-
ting a další doprovodný program 
včetně mezinárodní soutěže Best 
in Design.

Hlavním tématem, které bude 
prostupovat všemi částmi projek-
tu, bude hra. Kurátorem, který si 
„vyhraje“ s připravovanými výsta-
vami, bude člen kreativní skupiny 
Okolo Adam Štěch.

Zlin Design Week není jen 
o designu, ale především o šan-
cích a příležitostech pro mladé 
designéry. Každý rok se vyhlašuje 
možnost účastnit se pro studenty 
a designéry do třiceti let. Přihlásit 
se mohou jak jednotlivci, tak sku-
piny. Ty nejlepší návrhy dostanou 
prostor k realizaci na jedné z hlav-
ních výstav projektu.

Součástí Zlin Design Weeku 
se před čtyřmi lety stala i mezi-
národní designérská soutěž Best 

in Design. Ta je určena mladým 
tvůrcům do 30 let. Soutěž vyvr-
cholí slavnostním galavečerem. 

Na vítěze bude čekat finanční od-
měna až 4000 eur a stáž v přední 
designérské firmě.   -red-

Nová ulice vznikla za Vzdělávacím komplexem zlínské univerzity   Foto | Petra Svěráková

Vznikla nová ulice, má jméno Univerzitní
V centru Zlína vznikne od 1. srp-

na nová ulice. Část ulice Štefániko-
va, která „obchází“ nový Vzděláva-
cí komplex Univerzity Tomáše Bati 
a vede dál mezi ním a školami, se 
bude nově jmenovat Univerzitní. 
Přejmenování schválilo na základě 
žádosti zlínské univerzity zastupi-
telstvo města.

„Ulice se nachází v místě, kde 
je největší koncentrace budov uni-
verzity. Změnu tedy vítám a věřím, 
že pomůže k lepší orientaci lidem, 
kteří do města a na univerzitu při-
jíždějí poprvé,“ vysvětlil rektor 
zlínské univerzity Petr Sáha. 

Nová ulice vznikne v místech, 
kde nejsou žádné rodinné ani by-
tové domy, změna tedy nezasáhne 
občany, kteří by byli nuceni si po-
řizovat nové doklady. „Na samotné 
univerzitě se změna adresy dotkne 

budovou Vzdělávacího komplexu, 
se ocitly v podstatě mimo Štefániko-
vu ulici, proto bylo pro lepší orien- 
taci třeba, aby tato část získala 
nové pojmenování.  -red-

jen dvou budov – Fakulty multi-
mediálních komunikací a menzy,“ 
upřesnil rektor. 

Školní objekty, které se nyní 
nacházejí za nově postavenou 

Výstava v modulu na zlínském náměstí   Foto | Pavel Stojar
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Chytré hlavy a šikovné ruce, na tom je založená tradice 
českého průmyslu. A platí to obzvlášť pro Zlínsko, kde 
z této filozofie těžil Tomáš Baťa. Můžeme to vidět i dnes.

MGM COMPRO,
hi-tech firma ze Zlína

Asistent vedoucího výroby
Hledáme nového parťáka do našeho výrobního týmu. Máte šikovné ruce a nebojíte se mechanických prací, 
jako je stříhání kabeláže, práce s vrtačkou nebo kompletování elektrotechnických celků? Potom jste na 
správném místě!
Staňte se součásti týmu výrobce špičkové elektrotechniky a pracujte na projektech pro firmy jako 
Airbus, SIEMENS, Virgin Galactic a spoustu dalších.

Co od vás očekáváme?
Kromě chuti a ochoty učit se novým věcem, na pozici pomocníka požadujeme:
 - Schopnost práce na kompletaci elektronických celků
 - Zručnost pro mechanické práce: řezání, vrtání komponentů pro výrobu, stříhání kabeláže apod.
 - Schopnost naučit se obsluhovat stroje a výrobní linku

Co za to nabízíme
- Férové finanční ohodnocení - čím lepší výsledky práce odvedete, tím více si vyděláte

 - Práci, která má smysl a budoucnost - výsledky své práce za sebou okamžitě vidíte
 - Kompaktní tým převážně mladých lidí se stejným cílem
 - Příspěvek na stravu
 - Rádi se budeme podílet i na vašem dalším odborném vzdělávání – kurzy, školení, konference, workshopy apod.
Stále nejste rozhodnuti a chybějí Vám informace o tom, na čem naše společnost pracuje?

Neváhejte nám poslat svůj životopis

+420 577 001 350

info@mgm-compro.com

mgm-compro.com

INOVACE, ZKUŠENOSTI, VÁŠEŇ
S PARTNERY JAKO:
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Staňte se součástí týmu výrobce špičkové elektrotechniky a pracujte  
ve Zlíně na projektech pro firmy, jako jsou Airbus, NASA, Virgin Galactic 
nebo SIEMENS.

▶▶▷ Account Manažer
Dáme vám na starost konkrétní zákazníky, u kterých budete zodpovědní 
za prodej a budování dobrého jména naší značky. Budete komunikovat 
s obchodními partnery a připravovat obchodní nabídky, plnit požadavky 
klientů a spravovat zakázky.

Co očekáváme?
• SŠ nebo VŠ vzdělání, ideálně ekonomického směru
• Znalost angličtiny minimálně na úrovni B2, uvítáme i němčinu
• Zachovávat si lidský přístup a vědět, kdy převzít iniciativu
• Výhodou je praxe na obdobné pozici
• Nutností pak dobrá znalost MS Office, hodí se i znalost práce 

s CRM systémy

▶▶▷ Projektový manažer
Budete odpovědní za řešení konkrétních projektů, jako jsou 
elektrické pohony pro letadla, drony nebo třeba surfová prkna 
s proudovým pohonem. Budete komunikovat se zahraničními 
obchodními partnery, ale také s vývojáři a výrobou při hledání 
optimálního řešení pro zákazníka. 

Co očekáváme?
• SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru, nejlépe elektro 

slaboproud
• Znalost angličtiny minimálně na úrovni B2
• Dobrou znalost MS Office
• Výhodou je praxe na obdobné pozici

▶▶▷ Hardware & Firmware Engineer
Narodili jste se s pájkou v ruce, pod lavicí jste si tajně kreslili schémata 
plošných spojů a vystudovali jste to, pro co žijete - elektroniku nebo IT?

Co očekáváme?
• Nejlépe VŠ vzdělání v oboru elektroniky-slaboproudu nebo v IT
• Programování (vytváření FW produktů) v jazycích typu C nebo C++
• Zvládnutí práce s osciloskopy a další měřicí technikou
• Schopnost domluvit se anglicky
• Znalost MS Office

▶▶▷ Asistent vedoucího výroby
Hledáme nového parťáka do výrobního týmu. Pokud máte šikovné 
ruce a nebojíte se mechanických prací, jste na správném místě!

Co očekáváme?
• Zručnost pro mechanické práce
• Schopnost práce na kompletaci elektronických celků
• Schopnost naučit se obsluhovat stroje a výrobní linku

▶▶▷   Co za to nabízíme? 
• Férové finanční ohodnocení – čím víc se vám toho podaří,  

tím víc si vyděláte
• Práci, která má smysl a budoucnost – výsledky za sebou  

okamžitě vidíte
• Záruku, že nezakrníte - pokud budete chtít, máte vždy kam růst
• Přístup k novým technologiím
• Kompaktní tým převážně mladých lidí, který oceňují i uznávané světové 

technologické společnosti
• Firemní benefity, jako je příspěvek na stravu nebo jazykové  

a odborné vzdělávání
Neváhejte nám poslat životopis s motivačním dopisem na e-mailovou 
adresu info@mgm-compro.com, rádi vám pak osobně řekneme víc. 
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Daří se i spoustě malých čes-
kých firem, které umí najít místo 
na trhu a stát se dokonce techno-
logickým lídry v oboru. Platí to tře-
ba pro zlínskou společnost MGM 
COMPRO, která už téměř 30 let vy-
víjí a vyrábí regulátory otáček, sys-
témy pro řízení baterií, bateriové 
systémy, přidružené systémy pro 
elektrické pohony a další speciální 
elektroniku.

Daří se jí stále být o krok před 
konkurencí. Není to jednoduché, 
protože elektromobilita je na vze-
stupu a přístroje musí být stále leh-
čí a výkonnější, aby našly uplatně-
ní například v leteckém průmyslu. 
Právě ten je jednou z hlavních do-
mén společnosti MGM COMPRO.

Její přístroje zajišťují chod elek-
trických letounů z produkce uzná-
vaných světových technologických 
lídrů, jako jsou Airbus, Virgin Ga-
lactic, NASA nebo mnozí výrobci 
ultralightů. Kromě leteckého prů-
myslu se MGM COMPRO prosa-
dila u další zajímavé technologické 
novinky. Jsou to vodní sporty. Stále 
více trendy se totiž stávají takzva-
né „jet surfy“, což jsou vodní prk-
na s proudovým pohonem na 
elektřinu.

Jako mnohé další vývojové a vý-
robní firmy musí MGM COMPRO 
bojovat o kvalitní technicky zamě-
řené zaměstnance, po kterých je 
na českém pracovním trhu velký 
hlad. Na rozdíl od nadnárodních 
koncernů zlínská firma nedispo-
nuje mnohamilionovými rozpočty 
na reklamní a náborové kampaně. 
Přesto je schopná šikovné lidi zís-
kat a zaujmout.

Důvodů je několik. Vedle fi-
nanční stránky, kde s mezinárod-
ními korporacemi nemá smysl sou-
těžit, je hlavní motivací možnost 
pracovat na zajímavých projek-
tech. Můžete být na špici techno-
logického vývoje a přitom ve Zlí-
ně. Seriózní platové ohodnocení je 
samozřejmostí. 

„Ve velkých firmách pracujete 
na výrobních sériích o milionech 
kusů, děláte stále dokola totéž a ne-
vidíte výsledky v praxi. Nebo vás 
zaměstnají na nesmyslných před-
ražených projektech do šuplíku. 
Nebaví vás to, nenaplňuje. Naše 
práce oproti tomu má smysl a bu-
doucnost, výsledky za sebou oka-
mžitě vidíte. Je to třeba letadlo, kte-
ré vzlétne. U nás vývojáři, technici, 
výrobní pracovníci ani lidé z admi-
nistrativy opravdu nemají šanci za-
krnět, pořád pracují na nových vě-
cech,“ říká Martin Dvorský z firmy 
MGM COMPRO.

Své místo tady mají vysokoško-
láci a středoškoláci s elektrotech-
nickým, případně IT vzděláním, 
ale také klidně výrobní pracovní-
ci bez maturity, kteří elektronice 
rozumí. „Náš tým tvoří jak mladí 
lidé, tak velmi zkušení inženýři. 
Nejsme obří korporace, takže tady 
nemáte pocit odcizení jako v nad-
národních společnostech, kde jste 
jen malé kolečko v obrovském cel-
ku, které nikoho moc nezajímá. 
Nenarazíte tady ani na nějaké zá-
kulisní intriky, jsme zkrátka v po-
hodě – parta nadšenců do nových 
technologií, kteří společně děla-
jí na zajímavých věcech,“ dodává 
Martin Dvorský.   -pst-

Elektrický letoun Airbus E-Fan, do nějž firma MGM COMPRO dodává komponenty Foto | MGM COMPRO
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PETROTRANS, s.r.o. 
přijme šikovné řidiče s ŘP sk. C, E s praxí 
pro pracoviště Loukov u Bystřice pod Hostýnem

• Rozvoz zboží (pohonné hmoty)  
na čerpací stanice

NABÍZÍME:

• Příspěvky na penzijní připojištění
• Poukázky na odběr pohonných hmot
• Moderní vozový park
• 5 týdnů dovolené

Kontaktní telefon: 736 507 517, 266 753 389
E-mail: personalni@petrotrans.cz
www.petrotrans.cz
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INZERCE

Jak napsat strukturovaný životopis

Správně napsaný životopis 
s relevantními informacemi oteví-
rá dveře k osobnímu pracovnímu 
pohovoru. Obsahuje váš životopis 
potřebné informace a je vhodně 
formulovaný? Každý personalis-
ta v životopise hledá něco jiného 
a univerzální vzor jak napsat živo-
topis pravděpodobně neexistuje. 
Následující body vám napoví, jaké 

informace v něm rozhodně nesmí 
chybět.  

Osobní a kontaktní údaje
Napište adresu, na které ak-

tuálně bydlíte. Vaše trvalé bydliš-
tě může být v jiném městě, nebo 
dokonce v jiné zemi. To může 
být pro zaměstnavatele matou-
cí, že budete mít problém dosta-
vit se na pohovor nebo nastoupit 

včas do zaměstnání. Dejte 
personalistům přímo 

do životopisu e-mail 
a telefonní čís-
lo, aby měli mož-
nost vás snadno 
kontaktovat.

Klíčové znalosti a profil
Zkušení uchazeči by měli uvést 

klíčové znalosti a dovednosti re-
levantní pro hledanou pozici. Po-
kud jste absolvent nebo jsou vaše 
dosavadní pracovní zkušenos-
ti omezené, zaměřte se na osob-
nostní profil a profesní cíle, kte-
rých chcete dosáhnout. Rozsah 
5 až 10 řádků je přijatelný k tomu, 

aby příjemce vašeho CV měl chuť 
tuto část přečíst. Pište tedy struč-
ně a zajímavě.

Vzdělání
Začněte poslední studovanou 

školou. Uveďte časové rozpětí, 
název školy a obor studia. Pokud 
stále studujete, uveďte očekávané 
datum ukončení a jestli se jedná 
o denní, nebo dálkové studium. 
Relevantní pro potřeby životopi-
su jsou vysoká a střední škola. Zá-
kladní školu uveďte jen pokud je 
to vaše jediné ukončené vzdělání.

Pracovní zkušenosti
Uveďte název společnosti a po-

zici, kterou jste zde zastávali. Na-
víc připojte předmět činnosti 
dané společnosti. Samotný název 
firmy nemusí být potenciálnímu 
zaměstnavateli známý. Na druhé 
straně její činnost může být dost 
zásadní.

Popište také vaši náplň práce 
na dané pozici, ideálně v bodech. 
V případě, že jste na pozici dosáh-
li významných úspěchů, můžete 

zmínit i ty. Absolventi se mohou 
zaměřit na účast na významných 
školních projektech či aktivitách.

Vždy začínejte poslední fir-
mou a pozicí. Uveďte odpovídají-
cí období vašeho působení pomocí 
údajů o měsíci a roku.

Další dovednosti
Nebojte se vyzdvihnout svo-

je další schopnosti, které můžete 
nabídnout potenciálnímu zaměst-
navateli. Jde zejména o praxi při 
studiu nebo účast na zajímavých 
projektech, konzultantskou nebo 
jinou nezávislou činnost relevant-
ní k hledané, jazyky, které ovládáte 
alespoň na komunikativní úrovni, 
a počítačové znalosti – programy, 
systémy a software, které jste vyu-
žívali v práci i soukromě.

Můžete také popsat své zájmy 
a záliby, které potenciálnímu za-
městnavateli napoví něco o vaší 
povaze a osobnosti. Například člo-
věk se zálibou v kolektivních spor-
tech je potenciální týmový hráč. 
Pište ale opravdu o tom, co vás 
baví, ne smyšlené zájmy. -red-
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Jiří Gergel má za sebou nespočet sjezdových závodů na 
kolech. Patřil k nejúspěšnějším českým bikerům. Teď už 
velké soutěže nejezdí, ale kolo pro něj zůstalo největším 
životním koníčkem. Tak to ostatně má od malička, už jako 
sedmiletý si totiž v garáži montoval své první bicykly.

Jiří Gergel si už jako sedmiletý 
montoval vlastní kola

Na kole se dá dělat spousta 
disciplín, jaké máš nejraději?

Má hlavní disciplína je sjezd. 
Jezdí se na speciálních kolech 
a většinou na speciálně uprave-
ných tratích. Mohlo by se zdát, že je 
to brnkačka, jenom se vezete z kop-
ce. Ale samotné tratě i překážky na 
nich jsou náročné na fyzičku i na 
techniku jízdy. Už se tomu příliš 
závodně nevěnuji, jen pro radost 
na pár lokálních závodech. Velké 
závodní ambice už nemám.

Populární je v současnosti 
takzvaný pumptrack, tomu se 
v posledních letech také hod-
ně věnuješ…

To je hodně specifické ježdění 
na malé dráze plné terénních vln 
a klopených zatáček. Je to vlastně 
takové malé hřiště pro bikery. Cí-
lem je projet trať bez šlapání. Je to 
dobrá věc na učení techniky, i pro 
děti. Na okruhu mohou jezdit ti nej-
menší na odrážedlech, stejně jako 
dospělí jakéhokoliv věku. Existuje 
sice speciální kolo na pumptrack, 
ale dá se jet na jakémkoliv jiném 
kole – horském, trekingovém nebo 
i silničním. Povrch bývá hliněný 
nebo asfaltový, není skoro potřeba 
ho udržovat. Malé pumptracky na-
jdete například v Zádveřicích nebo 
Bratřejově.

Říkáš, že už velké závodní 
ambice nemáš. Jak jsi spoko-
jený s tím, čeho jsi dosáhl?

Na české scéně jsem byl na mis-
trovství republiky třetí v nejvyš-
ší kategorii Elite a na Slovensku 
jsem pár pohárových závodů i vy-
hrál. U menších lokálních závodů 
to byl nespočet umístění na bed-
ně vítězů, včetně prvních příček. 
Jsem spokojený s výsledky, kte-
rých jsem dosáhl, ale jednoho dne 
přišlo zranění ramene, na sezonu 
jsem vypadl a pak už byl návrat 
k velkým závodům složitější. Složil 
jsem instruktorské zkoušky a stal 

závodem, pomáhám hlavně mla-
dým klukům i holkám popaso-
vat se s tratí a připravit se na zá-
vod, aby dosáhli lepších výsledků 
a bylo to pro ně i bezpečnější.

Kromě toho děláme indivi-
duální výuku na požádání. Když 
někdo napíše nebo zavolá, jsem 
schopný domluvit si s ním indivi-
duální trénink. Přes léto pak po-
řádáme dvoudenní nebo třídenní 

kempy pro větší skupiny lidí.

Kde jsou nejbliž-
ší kvalitní tratě na 

sjezdy?
Asi nejblíž je kva-

litní sjezdová trať 
v Koutech nad Des-

nou v Jeseníkách. 
Tam je docela 
velký kopec, trať 
má pěkné para-
metry, je tam 
dobrý vývoz. 
U sjezdu je po-
třeba dostat se 
s kolem naho-

ru, to je limitu-
jící. Sjezdové kolo 

nemá převody a do kopce 
se s ním dost dobře šlapat 
nedá. Proto je potřeba la-
novka nebo dobrý vlek. 
Sjezdová trať funguje 
i ve Velkých Karlovicích, 
ale není ideální. Příjem-
ný bikepark s dobrým 

se instruktorem. Založili jsme s ka-
marádem bike školu a začali pře-
dávat zkušenosti dál.

Vaše firma Gergel, s. r. o., 
podporuje závody Wood 
Bike Series. Podílíš se 
na nich také nějak?

Na Moravě se už několik 
let jezdí lokální 
závodní série 
WBS bikerally. 
Letos odstar-
tovala 14. dub-
na v Bučovicích, 
pak se jede vět-
šinou na Zlínsku 
– ve Slopném, 
Podkopné Lhotě, 
Trnavě nebo Vše-
mině. Dělám tré-
ninky před 

Jeho revírem je les, jeho tempo je vražedné. Biker Jiří Gergel   Foto | archiv Jiřího Gergela
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Gergel Wood Bike Series
Seriál závodů určených pro širokou veřejnost. Ale kdo se bojí, 

nesmí do lesa! Pokud tedy chcete změřit síly s ostatními, je třeba 
se vybavit podle pravidel závodu. Samozřejmostí je kromě kola 
ve výborném stavu například přilba s pevným chráničem obličeje, 
rukavice nebo chrániče kolen. Součástí některých závodů 
bude i bikeškolka, která se v minulém roce osvědčila a našla si 
své příznivce z řad nejmenších budoucích závodníků. Děti za 
doprovodu rodičů a instruktorů překonávají společně překážky 
nachystané Ondřejem Krhánkem. Všichni závodníci mohou 
využít i MTB School Jiřího Gergela a strávit trénink před závodem 
s instruktáží jednoho z předních jezdců startovního pole, který 
k tomu má i potřebné vzdělání. Více na www.bikegeneration.cz.

Kde a kdy se pojede?
Sobota 14. dubna – Bučovice; Sobota 26. května – Slopné;
Sobota 23. června – Všemina; Sobota 4. srpna – Podkopná Lhota;
Pátek 28. září – Trnava; Sobota 20. října – Otrokovice

Jiří Gergel
Úspěšný zlínský biker, především v disciplíně downhill – sjezd 

na kole. Vystudoval Střední průmyslovou školu a technologickou 
fakultu zlínské univerzity. V srpnu mu bude třicet. Bydlí ve Zlíně, 
pracuje v rodinné strojírenské firmě Gergel, s. r. o., v Holešově.

zázemím je na Slovensku v Kálni-
ci, kousek od českých hranic. Dě-
láme tam kempy pro bikery. Větší 
bikeparky najdete v Čechách, u Li-
berce nebo na Lipně. To už je ale 
o dost dál a tak se vyplatí jet spíše 
do Rakouska nebo do Francie. Tam 
už je to o úplně něčem jiném. Pro-
slulá lyžařská střediska se po zimě 
mění ve velké bikeparky. Dají se 
tam strávit třeba tři týdny a každý 
den si člověk může užít na jiné trati. 
Navíc mají různou obtížnost a jsou 
přizpůsobené úplně všem, stejně 
dobře se svezou závodní sjezdaři 
i naprostí amatéři. Každý si najde 
to své. Prostě paráda.

Jak moc je sjezd na kole ne-
bezpečný?

Vždycky říkám, že člověk se 
může zabít i doma na schodech. 
Když pojedete neopatrně po cyklo-
stezce, tak i tam to pro vás může být 
fatální. Jistě, sjezd je adrenalinový 
sport. Určitě je nebezpečný a riziko 
existuje. Od toho jsou ale chrániče, 
přilba a výbava. Bez nich to prostě 
nejde. I já mám za sebou pár zraně-
ní, ale zatím naštěstí nic úplně váž-
ného. Nejhorší úraz se mi stal před 
dvěma lety, když jsme otevírali prv-
ní asfaltový pumptrack na Sloven-
sku. Zrovna pršelo a chtěli jsme 
ukázat, že se na asfaltovém – roz-
díl od hliněného – dá jezdit i v deš-
ti. Jenže čerstvý asfalt dost klouže… 
Stalo se to v malé rychlosti, pády 
v malé rychlosti bývají nejzáludněj-
ší. Spadl jsem v zatáčce a probral se 
až v sanitce. Ve Zlíně mě pak dokto-
ři sdrátovali. Už za měsíc a půl jsem 
ale zase seděl na kole. 

Pumptrack si nejen rád zaje-
deš, ale také okruhy vymýšlíš 
a stavíš…

Ano. V poslední době se tomu 
hodně věnuju. Loni v létě jsme 
postavili asfaltový pumptrack 
v Bratřejově u fotbalového hřiš-
tě. Letos v létě bude hotový nový 
ve Hvozdné, taky u hřiště. Bude-
me ještě dělat asfalt v Zádveřicích, 
kde je zatím jen hliněný okruh. 
Naším hlavním cílem je postavit 
pumptrack ve Zlíně, ten by si ho 
jako krajské město zasloužil. Letos 
se uskuteční třetí ročník závodů 
na pumptracích Zlínského kraje. 
Zahrnuje asi šest závodů v oko-
lí. Jede se v Bratřejově, Zádveři-
cích, Kvasicích, Tvarožné Lhotě, 
Ostrožské Nové Vsi. Jsou určené 
hlavně dětem, jezdí tam i čtyřletí 
a pětiletí caparti. Je velký zážitek 

kilometrů za den. Jezdit na silnič-
ním kole dlouhé trasy mě vůbec 
nebaví. Taky se přiznám, že se tro-
chu bojím pohybovat se s kolem 
v provozu. Na frekventované sil-
nici mi to přijde daleko nebezpeč-
nější, než jezdit sjezdy v lese.

vidět, jak mezi sebou soupeří. Do-
poledne závodí děti, odpoledne 
dospělí. Když nejsem zahlcený or-
ganizováním, rád se s nimi svezu.

Už v sedmi letech sis prý za-
čal skládat vlastní kola…

Od malička jsem fušoval do kol 
a to mě poznamenalo na zbytek ži-
vota. Už jako kluk jsem si kola sta-
věl a pomáhal s tím kamarádům 
i sousedům. Kolům zkrátka obě-
tuju veškerý volný čas.

Stavíš si kola pořád?
Když si ve firmě udělám svou 

práci, bavím se výrobou věcí na 
kolo. Když něco potřebuju, tak si 
to zkrátka udělám. Vymýšlím de-
sign součástek a pak je testuju na 
svém kole. Absolvoval jsem Střed-
ní průmyslovou školu ve Zlíně 
a vystudoval technologickou fa-
kultu. Ve strojařině se orientuju 
od malička. Je to můj denní chle-
ba, takže vymyslet si a udělat něco 
na kolo není žádný problém.

Dá se koly uživit? Nemyslím 
jejich prodej, ale třeba kurzy 
a podobně…

Třeba výstavbou pumptracků 
určitě. Co se bike školy týká, lidé 
u nás nejsou ochotní za to platit. 
Dobré kolo není levná věc a tak už 
víc utrácet nechtějí. Panuje názor, 
že když už na kole sedím a baví 
mě to, nemá mě někdo jiný co po-
učovat, natož abych za to někomu 
platil.

Na kolik přijde speciální sjez-
dové kolo?

Není to levná věc. Pod sto ti-
síc nové nekoupíte, slušný použi-
tý sjezďák přijde na třicet čtyřicet 
tisíc. Když ale chcete honit dese-
tinky sekundy, tak můžete klidně 
za závodní kolo zaplatit i 300 ti-
síc. A tím to nekončí. Když na něm 
jezdíte, je potřeba údržba, opravy 
a výměna součástek. Částka po-
tom dál roste. Bikeři jsou ale srd-
caři, pro svou vášeň se obětují a do 
kola jsou ochotní investovat. Když 
přijedete do bikeparku, vidíte, jak 
si lidé přiváží svá kola v autech, je-
jichž hodnota je o hodně nižší.

Baví tě delší trasy? Honíš ki-
lometry?

Nejsem žádný hltač kilometrů. 
Nejraději to mám z kopce dolů. 
Chodím třeba s enduro kolem na 
odpolední vyjížďky po lese. Ma-
ximálně ale do třiceti padesáti 

Co máš na kole nejraději?
To asi nedovedu vyjádřit slovy. 

Prostě mě to baví. Na kole jsem 
každý den, když je čas. Někoho 
baví jezdit na kole z kopce, něko-
ho baví sedět v neděli u rybníka 
a chytat ryby.

Sjezd na kole je adrenalin    Foto | archiv Jiřího Gergela
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Senát je pojistka demokracie, 
proto některé politiky 
znervózňuje,  
říká Tomáš Goláň

Zlínský daňový expert Tomáš Goláň proslul především 
díky svému boji proti nezákonným postupům finanční 
správy. V posledních letech ale také stále častěji 
komentuje společenské a politické dění, a proto byl 
Deníkem Referendum vyhlášen za jednu z osobností 
roku 2017. Všechny důležité životní okamžiky si prožil 
na Zlínsku. Není proto divu, že se rozhodl kandidovat 
do Senátu a zúročit své schopnosti a zkušenosti v jeho 
zájmu. 18. a 19. května bude usilovat o hlasy voličů 
v doplňovacích volbách na uvolněné místo po Františku 
Čubovi, který ze zdravotních důvodů rezignoval.

Tomáš Goláň pochází ze Vsetí-
na z  rodiny učitelů. Je mu 49 let, 
je ženatý a  má tři syny. Ve svých 
čtyřiadvaceti letech se stal jedním 
z  nejmladších daňových poradců 
v  republice a  velmi záhy také jed-
ním z  nejvýraznějších. Speciali-
zuje se na složité případy, správní 
a  soudní spory. Ve volném čase se 
jako fotbalový trenér věnuje dětem 
a kvůli svým synům, ale také profesi 
svých rodičů, se velmi zajímá o stav 
českého školství. 

Co vás vedlo k rozhodnutí kandi-
dovat?

Senátor Václav Láska delší dobu 
sleduje mou práci a říkal mi, že bych 
se na to místo hodil. Senát si zaslou-
ží pozvednout a  potřebuje novou 
krev. Někoho, kdo bude nezávislý, 
bude mít vlastní názory a  přitom 
dokáže ostatní senátory strhnout 
pro dobrou věc, například změnit 

zákony, které nefungují. Díky tomu 
jsem o tom začal přemýšlet.  A když 
mě nyní oslovil s  konkrétní nabíd-
kou kandidovat, rozhodl jsem se do 
toho jít.

K mému rozhodnutí přispěla vý-
razně i má žena. Přesvědčila mě, že 
pokud to vyjde, mohu získat pod-
poru dalších senátorů a  můj hlas 
bude mít daleko větší váhu v  boji 
proti nepravostem. Senát kontrolu-
je zákony vytvořené ve Sněmovně 
a má i vlastní zákonodárnou inicia-
tivu. Má sílu věci měnit. Navíc slovo 
senátora je prostě víc slyšet. To co 
jsem říkal doteď, budu moci říkat 
důrazněji a víc nahlas.   

Budete v  Senátu častěji, než 
František Čuba?

Budu se samozřejmě pravidel-
ně účastnit všech zasedání a  jed-
nání výborů. Ale také chci aktivně 
působit v regionu. Prostřednictvím 

senátorské kanceláře, kam za mnou 
mohou lidé chodit se svými pro-
blémy. A  čtyři dny v  týdnu tam 
najdou mě, nebo mého asistenta.  
Také mám v plánu poskytovat bez-
platné právní poradenství a pomá-
hat lidem orientovat se ve sporech 
s úřady. Na tohle hodlám třeba vy-
užít takzvané „expertovné“, na které 
mají senátoři nárok. Nejsou to malé 
peníze. A já chci, aby z nich lidé měli 
přímý užitek. Chci za ně třeba pla-
tit právníka, který bude v  mé kan-
celáři lidem zdarma radit s  jejich 
problémy. 

Věnujete se i  trénování dětí ve 
fotbalovém klubu SK Louky. 
V tom chcete pokračovat? To vše 
zvládnete?

Jasně že ano. Děti trénuju ve 
svém volném čase. A  tak to budu 
dělat i  dál. Někdo svůj volný čas 
využije k  relaxování u  televize. Já 
mám potřebu být pořád v zápřahu 
a dělat něco užitečného s lidmi. A je 
to strašně fajn, když můžete svůj 
volný čas trávit tak, že vás to baví. 
Odpočinete si a  ještě děláte něco 
užitečného. 

Volný čas se také hodně sna-
žím věnovat svým dětem. Mám tři 
úžasné kluky. To je můj největší ko-
níček. S nejmladším osmiletým hra-
ju právě fotbal, s prostředním dva-
náctiletým chodím na jeho zápasy 

a turnaje a ten nejstarší už zase po-
máhá nám, rodičům. Se všemi rád 
lyžuju. Sám taky hraju dvakrát týd-
ně florbal. Sportem prostě žiju.

Čemu byste chtěl jako senátor 
pomoci?

Daňového poradce dělám 25 let 
a  čtyři roky aktivně veřejně analy-
zuji a  kritizuji postupy finančních 
úřadů. Toto téma pro mě zůstane 
prioritou. Chci dál brojit proti nezá-
konným postupům finanční správy. 
Její práce je výsměchem právní-
mu systému, lidé se v  ní nevyznají 
a často nerespektuje ani rozhodnu-
tí soudů. V  Senátu je jen pět práv-
níků a žádný z nich se nespecializu-
je na daňovou problematiku. Takže 
chci v  Senátu pracovat na osvětě 
v této oblasti. Pokud pak jde i o dal-
ší oblasti veřejného života, těším se 
na spolupráci s dalšími nezávislými 
senátory, kteří tam už jsou a s nimiž 
plánujeme založení společného 
nestranického klubu, kde bychom 
sdíleli nikoli stranické pokyny, ale 
své životní a  odborné zkušenosti 
a  mohli si pomáhat v  zájmu svých 
obvodů. 

Komentujete také problematiku 
českého školství…

Mám to v sobě zakořeněné, pro-
tože pocházím z  učitelské rodiny. 
Maminka i tatínek byli učitelé, sestra 

Tomáš Goláň by chtěl jako senátor pomoci našemu regionu   Foto | Petr Huser
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je učitelka, teta je učitelka, dvě sest-
řenice jsou také učitelky. Naši učite-
lé se snaží a  patří jim za to veškerá 
úcta. Ale školství potřebuje mno-
hem více naší pozornosti a  pomo-
ci. Jen pokud bude prioritou státu 
a  držet krok s  dobou, tak dovede 
vychovávat sebevědomé a  přemýš-
livé jedince a  každý dovede obje-
vit svůj vlastní potenciál. Učitelé na 
to sami nestačí, systém jim neustá-
le hází klacky pod nohy, svazuje je 
a stát je nedovede za jejich práci ani 
pořádně ocenit. Občas to působí, že 
snad ani nechce vychovávat lidi, kte-
ří samostatně přemýšlí. Mám na to 
podle mnohých možná příliš vyhra-
něné názory, ale prostě jsem si tím 
prošel se svými dětmi a jako rodiče 
mě to dlouhodobě trápí. Začíná to 
už v první třídě, kde se hodnotí jen 
tři kritéria – čtení, psaní, počítání. 
A  když je všechny perfektně nespl-
ňujete, tak se to s vámi veze. V první 
třídě vám říkají, že jste slabší, v páté, 
že z vás nic nebude a tak dále. A vy 
tomu nakonec sami začnete věřit, 
protože vám to někdo pořád doko-
la opakuje. Ale ty děti, které neumí 
dobře psát a počítat, mohou být sil-
né v úplně jiných věcech, které jsou 
opomíjené. V kreslení, hudbě, před-
stavivosti, zručnosti… Děti jsou 
vnímavé a  velmi tvořivé, mají chuť 
něco předvést a  ukázat. Ale nesmí-
me je od toho odrazovat. A systém 
známek je strašně demotivující a za 
každou chybu vás trestá. Už naše ba-
bičky nás ale přece utěšovaly tím, že 
chybami se člověk učí. Jak se ale mají 
děti něco naučit, když jsou za chyby 
trestány? Proto chci přispět k  po-
stupné změně k lepšímu. Pro učitele, 
rodiče a hlavně pro děti. Pro učitele, 
rodiče a hlavně naše děti.

Existuje alternativa? 
Existují alternativy například 

v podobě montessori nebo waldorf- 
ského vzdělávání. Ale to jsou větši-
nou soukromé školy, které nemo-
hou být základem vzdělání celé-
ho národa, protože nejsou běžně 
dostupné. A  neříkám, že všechno 
je na současném systému špatně. 
Je prostě třeba jej postupně a  ne-
násilně proměnit a  dát prostor no-
vým metodám a  myšlenkám. To je 
ovšem dlouhodobý proces. Někde 
s  tím už začali. Základní škola Bře-
zová na Uherskobrodsku nebo Zá-
kladní škola Sychrov ve Vsetíně, to 
jsou ukázky, že to může fungovat. 
Jsou to školy, kam děti rády chodí, 
těší se na vyučování a  nejraději by 
tam byly i  o  víkendech. Podporují 

v dětech to, v čem jsou silné. Každý 
dobrý nápad je respektovaný, dítě 
má stoprocentní důvěru, profiluje se 
ve svých schopnostech a v předmě-
tech, které mu jdou výborně. Jejich 
prostřednictvím se pak zdokonaluje 
v  ostatních předmětech, které mu 
už tolik nesedí.

A jak učit naši historii?
V  dějepise se děti naučí per-

fektně středověk celé Evropy, ale 

ani jednoduše ovládnout, protože 
každé dva roky se objeví jen třeti-
na nových senátorů. Proto některé 
politiky znervózňuje, mluví o  jeho 
zbytečnosti a  je jim trnem v  oku. 
Ale demokracie a  její instituce jsou 
to nejlepší, co máme, a  musíme je 
společně bránit. Demokracie není 
dokonalá, ideální by byla asi osvíce-
ná monarchie s hodným králem, tak 
jako v pohádkách. V realitě ale nic ta-
kového neexistuje.

schopný postavit dálnici z  Hradce 
Králové do Olomouce, je cesta au-
tem sebevražda. Díky tomu se mno-
ho lidí naučilo jezdit vlakem. Ov-
šem spojení ze strany Českých drah 
není dostatečně kvalitní. Ať už se to 
týká úrovně cestování nebo četnos-
ti spojů. 

Rád bych také pomohl fotbalo-
vému klubu SK Louky. Je tam dvě 
stě dětí, a přitom nemají ani vlastní 
hřiště. To je tristní záležitost, kterou 
je třeba řešit.

A  třetí téma se týká vodárenství 
a francouzské Veolie.

Proč právě problematika vodá-
renství?

Dostal jsem se k tématu zlínské-
ho VaKu vlastně náhodou. Za mno-
ho milionů se u nás v Malenovicích 
postavila zbrusu nová silnice. Ply-
nárenská společnost RWE při tom 
kompletně vyměnila veškeré ply-
nové vedení. Využili toho, že cesta 
je rozbouraná, a postavili novou in-
frastrukturu. Moravská vodárenská 
nevyměnila ani metr a  staré trubky 
zůstaly. Po dvou letech už je ces-
ta zase na pěti místech přesekaná 
a jsou na ní velké díry zasypané jen 
kamením. To byl motiv, který mě při-
měl zajímat se o provozní model ve 
zlínském vodárenství. A  zjistil jsem 
velice zajímavé věci.

Valná hromada, která schváli-
la prodej části podniku společnos-
ti Veolia, byla soudem prohlášena 
za neplatnou. Přesto město situaci 
neřeší, i  když je hlavním akcioná-
řem VaKu. Nezasáhlo ani aktivně 
do soudních sporů. Další soud řeší 
platnost samotné provozní smlou-
vy. Společnost VaK, která by měla 
usilovat o  zachování svého majet-
ku, poslala však vyjádření k  okres-
nímu soudu, že považuje smlouvu 
s Veolií za platnou. Přitom má ma-
jetek za tři miliardy a  dostává za 
jeho pronájem jen 120 milionů roč-
ně. Z toho nestačí ani platit opravy, 
natož investovat do obnovy a  roz-
voje sítě. Jeden (VaK) vlastní trub-
ky a musí se o ně starat, jiný (Veo-
lie) na provozu pouze vydělává. To 
je opravdu zvrácené. Tohle všechno 
před lety ve Zlíně zpackala místní 
ODS se sociálními demokraty. Voda 
je základ života, a  pokud bych byl 
zvolený senátorem, chtěl bych pro-
sadit, že ji nelze privatizovat. Musí 
se přijmout zákony, které zakáží 
privatizaci strategických zdrojů, na 
nichž jsou lidé životně závislí. V Se-
nátu chci pro tuto myšlenku najít 
dostatečnou oporu.   ■ (pr)

„Voda je základ života, 
a pokud bych byl zvolený 

senátorem, chtěl bych prosadit, 
že ji nelze privatizovat.“

nedostanou se k  moderním ději-
nám. Školství tak způsobilo, že se 
pořád nedovedeme vypořádat se 
svou minulostí. Děti se nedozví, že 
komunistický režim byl zločinecký 
a tvrdě ovládal lidi. Kdo chtěl jinam, 
za hranice, toho zastřelili. Žádné 
plus z té doby nemůže vyvážit fakt, 
že osmnáctileté kluky na základní 
vojenské službě nutili, aby stříleli do 
lidí, kteří utíkají přes hranice. Tohle 
se nedá absolutně ničím omluvit. Je 
to zvěrstvo a úpadek lidské společ-
nosti, která tohle tolerovala a mlčela. 
Dnes místo toho, abychom přiznali, 
že jsme udělali chybu, a řekli, že se za 
to stydíme a už nikdy nic takového 
nedopustíme, tak mlčíme a děláme, 
že se to nestalo.

Občas se mluví o  nadbytečnosti 
Senátu…

Svou prací chci ukázat, že to není 
pravda. Senát je úžasná demokra-
tická instituce, pojistka demokra-
cie a  stability. Nepodléhá momen-
tálním vlivům, nelze jej rozpustit, 

Navíc díky většinovému volební-
mu systému nejde v  senátních vol-
bách tak moc o politické strany, jako 
spíše o osobnosti. Senátoři cítí, že se 
tam nesvezli na stranické kandidát-
ce jako ve sněmovních volbách, ale 
že hlas dostali od lidí přímo oni. A to 
je vnitřně posiluje. Proto vím, že i se 
senátory z jiných stran lze společně 
dělat dobré věci. Senát není odkla-
diště starých vysloužilých politiků. 
A  pokud jej senátor nemá jen jako 
jednu z mnoha židlí, na kterých sedí, 
může spolu s  ostatními odvádět 
opravdu dobrou a  důležitou práci. 
Například také dohlížet nad činnos-
tí místních politiků. Což logicky není 
možné, pokud jsou sami v  nejvyš-
ších patrech komunálu. Nemohou 
se občanů zastávat sami proti sobě.

A co regionální témata?
Velký problém je dopravní ob-

služnost. Zlín je na konci republi-
ky a prakticky všechno se odehrává 
v  Praze, jsme proto nuceni hodně 
cestovat. Ale za situace, kdy stát není 

Tomáš Goláň jako fotbalový trenér dětí v SK Louky   Foto | archiv Tomáše Goláně RV
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● Menší domek, chalupu nebo chatu na rekreaci
v okolí Zlína do 15 km.

● Byt 2-3+1 s dobrou dostupností do centra Zlína

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY:

737 534 156

www.rkokno .cz

Vaši realitní specialisté se na Vás těší 
zde:
Třída T. Bati 6, Zlín
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Za Vaši 

www.rkokno.cz

Těšíme se na vás:
Zlín, Třída T. Bati 6 733 351 936
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INZERCE

Bartošova ulice bývala  kdysi Kovářskou
Bartošova ulice vedla od rad-

nice kolem zdi zámeckého parku 
k mostu na Čepkov a dál k ná-
draží. Původně spojovala hlavní 
zlínské náměstí s náměstíčkem 
Trávník. Ten byl několik stole-
tí samostatnou obcí s vlastním 
kostelíkem svaté Barbory. Během 
minulého století ale Trávník, ně-
kdy taky zvaný Grygov, nenávrat-
ně zmizel. Nejprve jej pozname-
nala výstavba železniční trati 
a nádraží, pak rozmach Baťovy 
továrny a nakonec poslední domy 
náměstíčka zmizely kvůli nádraží 
autobusovému.

Své nynější jméno získala Bar-
tošova ulice v roce 1925. Dříve 
se jmenovala Kovářská, podle 
kováren, které tu byly. Připomí-
ná je kamenná socha kováře od 
F. L. Gahury na severním průčelí 
radnice. Nejpůvodnější název ale 
byl Žebratka nebo také Žebrácká. 
Vznikl podle starého chudobince, 
který stával pod radnicí. Pozdě-
ji na jeho místě bývala radniční 
hospoda a obecní dům.

Na protější straně ulice stál 
dům Aloise Lidmily, který se 

oženil s dcerou starosty Vin-
centa Kašpárka a v domě pak 
otevřel obchod se železářským 
zbožím. Poblíž, v domě číslo 52, 
založil v roce 1870 Robert Flo-
rimont první zlínskou továrnič-
ku na obuv. O jejím zakladateli 
toho mnoho nevíme, podle his-
torika Zdeňka Pokludy pochá-
zel možná z Francie, ale spíše ze 
Švýcarska.

Nikdo už dnes neví, co jej za-
válo až do Zlína. Každopádně 
využil toho, že tady byl dostatek 
zkušených ševců. Nepříliš spo-
lehlivé zdroje tvrdí, že zaměstná-
val až 200 lidí a své zboží vyvážel 
nejen po celé habsburské monar-
chii, ale až do Egypta. Pak ovšem 
přišla v roce 1873 hospodářská 
krize, která někdy po roce 1875 
vedla k zániku podniku. V domě 
pak bývala četnická stanice a také 
prodejna firmy Baťa..

Na protější straně si vybudo-
val pánský krejčovský závod Jan 
Žaludek z Příluku, jeho patrový 
dům vyrostl na místě menšího 
domku rolníka Tlustáka.

Na rozcestí k pivovaru, tedy na 
dnešní křižovatce se Soudní uli-
cí, bývala kaplička s vodou, která 

prý byla léčivá. Naproti ní vyrost-
la cukrárna a kavárna U Malo-
tů, jeden z nejvyhlášenějších 

podniků tehdejšího Zlína. Cho-
dili tam nejen Zlíňané, ale i ce-
lebrity jako Oldřich Nový nebo 

Proslulá cukrárna a kavárna U Malotů patřila k nejoblíbenějším ve Zlíně   Foto | www.staryzlin.cz
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     RURAL HOUSE
     Vaše nová adresa ve Zlíně

www.ruralhouse.cz
tel. 777 347 404

INZERCE

Bartošova ulice bývala  kdysi Kovářskou

Ljuba Hermanová, když zavíta-
ly do Zlína. Legendární cukrárnu 
založila Emilie Malotová společně 

s manželem Ludvíkem v roce 1933 
a jejich podnik si rychle vybudoval 
mimořádný věhlas. 

Na svou dobu to byla velmi 
moderní budova. Všude kolem 
ještě stály přízemní domky, za-
tímco nad nimi se vypínala vý-
razná funkcionalistická stavba ar-
chitekta Lorence. V přízemí byla 
cukrárna, v patře taneční kavárna 
s barem a sálem, kde i několikrát 
do týdně hrávala živá hudba. Čaje 
o páté i taneční večery vždy přilá-
kaly zájemce ze širokého okolí. 

Ještě v šedesátých letech byl 
tento podnik oblíbený. Vedení so-
cialistické firmy Restaurace a jí-
delny ale nechalo budovu zcela 
zdevastovat, a když ji rodina při 
restituci v devadesátých letech 
přebírala zpět, zbyl z ní jenom 
skelet. Malotovi nechali budovu 
kompletně přestavět a od roku 
1996 tady sídlí obchodní dům Mo-
dus, který vede vnuk zakladate-
le Ludvík Malota. Někdejší slávu 
symbolicky připomíná kavárna ve 
třetím poschodí.

Na dolním konci ulice smě-
rem k nádraží pak býval hostinec 
U Jelena, který patřil hostinské-
mu a řezníkovi Františku Nesrsto-
vi. V roce 1925 zde firma Baťa zří-
dila abstinentní Baťovu Besedu, 
kde se tři roky scházívali odpůrci 

alkoholu, členové Abstinentního 
klubu.

Pak se z něj ovšem zase stala 
klasická restaurace, která získa-
la nejprve novou moderní budo-
vu, a pak v roce 1939 i nový název 
Morava, pod nímž fungovala až do 
konce 20. století.

Na vedlejší parcele bývala v mi-
nulosti kovárna, podle níž bývala 
ulice pojmenována. Nejznáměj-
ším ze zdejších kovářů byl v prv-
ní polovině 19. století František 
Vrla, otec prvního zlínského léka-
ře Františka Vrly a dědeček spiso-
vatele Františka Bartoše. V roce 
1928 šla stará kovárna k zemi 
a byl zde vybudován dámský mód-
ní dům Novosad.

K opravdu radikální změně 
podoby Bartošovy ulice došlo na 
konci sedmdesátých let, kdy byla 
zbourána celá severní strana od 
křižovatky se Soudní až po ná-
městí. Dlouhou řadu domů nahra-
dil mohutný a nepříliš vzhledný 
blok pošty, telekomunikací a cel-
ního úřadu. Nedávno tento objekt 
koupila od zahraničního vlastníka 
zlínská společnost Tescoma a má 
s ním velké plány, tak se nechme 
překvapit. 

Severní strana Bartošovy ulice těsně před demolicí koncem sedmdesátých let  Foto | MZA-SOkA Zlín
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Kde natankovat?  
Malá zajížďka se vyplatí

Společnost Alitron CZ provozuje 
síť osmi čerpacích stanic. Přímo ve 
Zlíně jsou dvě – v průmyslové zóně 
Rybníky nedaleko centra a v areálu 
Správy a údržby silnic U Majáku, 
poblíž silnice na Březnici. Najdete 
je také ve skladové zóně v Lípě ne-
daleko silnice na Slušovice, v areálu 
Razov u firmy Sykora ve Vizovicích 
a v areálu AGAS v Želechovicích, ve 
směru na Provodov. Nechybí ani na 
Luhačovické ulici u železniční tra-
tě v Bojkovicích, v Držkové poblíž 
Dřevařských závodů a mezi Slu-
šovicemi a Neubuzí, naproti firmě 
Greiner Packaging.

Nejsme kavárna, 
ale benzinka

Benzinky Alitronu nenajdete 
u hlavních silnic. Nelákají zdálky 
zářivými světelnými cedulemi, ba-
revnými neony, barevnými fasá-
dami, nablýskanými prosklenými 
stěnami a regály přetékajícími nej-
různějším zbožím. „Zaměřujeme se 
na kvalitní paliva, ty jsou pro mo-
toristy nejdůležitější. Nejsme ani 
restaurace ani kavárna, z doplň-
kového sortimentu u nás najdete 
opravdu jen ty základní věci,“ zdů-
razňuje šéf Alitronu Jan Bravenec.

Přestože pumpy Alitronu najde-
te převážně v komerčních areálech, 
slouží nejen firmám, ale i běžným 
řidičům. Nabízí nižší ceny a větši-
nou i kvalitnější palivo, než načer-
páte u většiny benzinek na hlavních 
tazích. Proto se vždycky malá od-
bočka vyplatí.

Ve Zlíně U Majáku je otevřeno 
v pracovní dny od 6 do 20 hodin, 

v sobotu od 7 do 12 hodin. V areálu 
Rybníky během týdne natankujete 
od 6 do 19 hodin, v sobotu od 7 do 
12 hodin. Ve Slušovicích a Lípě ve 
všední dny od 6 do 18 hodin, v so-
botu od 7 do 12 hodin. V Bojko-
vicích v pracovní dny od 6.30 do 
19 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin. 
V Držkové v pracovní dny od 6 do 
19 hodin, v sobotu od 7 do 17 ho-
din. V Želechovicích lze natanko-
vat denně včetně víkendů od 6 do 
18 hodin. Všude je možnost platit 
kartami. Aktuální ceny paliva na-
jdete na internetových stránkách 
www.alitron.cz.

„Původně jsme byli zaměřeni 
hlavně na dopravce, provozovatele 
kamionové dopravy a podobně, ale 
to už dávno neplatí, jsme tu i pro 
běžnou veřejnost. Nekoupíte si 
u nás sice nejkvalitnější kávu nebo 
bagetu, ale o to kvalitnější palivo,“ 
dodává Jan Bravenec.

Na palivo musí být 
spolehnutí

Pohonné hmoty od Alitronu 
odebírá například i Dopravní spo-
lečnosti Zlín – Otrokovice, Správa 
a údržba silnic Zlínska, Technic-
ké služby Zlín, hasiči, záchranná 
služba, kamionové dopravní firmy 
E&H Internationale Jindřicha Šo-
šolíka nebo Truckport Czech Mila-
na Dobiáše.

„Alitron patří k našim hlavním 
dodavatelům pohonných hmot. 
Jde o paliva od společností Slovnaft 
a MOL. Jejich vysoká a stálá kvali-
ta se projevuje zejména v zimním 
období, kdy zmíněné vlastnosti bě-
hem tuhých mrazů zvlášť vynikají,“ 
říká Josef Kocháň, ředitel Dopravní 
společnosti Zlín – Otrokovice.

„Tak důležité zákazníky nemů-
žeme kvalitou zklamat, pak by-
chom přišli o dobrou pověst a moh-
li to ve Zlíně zabalit. Dlouhodobě 
spolupracujeme přímo s rafinérií 

Slovnaft a dovážíme prémiová pa-
liva přímo od výrobce. To je dlou-
hodobě záruka stabilní vysoké kva-
lity,“ vysvětluje Jan Bravenec.

Diesel do tuhých mrazů
Bezolovnaté automobilové ben-

ziny společnosti Slovnaft se vyzna-
čují vysokou kvalitou a jsou při-
způsobeny vlastnostem tradičních 
karburátorových motorů, nejno-
vějších zážehových motorů s pří-
mým vstřikováním i motorů přepl-
ňovaných. Plně aditivovaná paliva 
zabezpečují maximální omezení 
tvorby usazenin a celkově dlouho-
dobou životnost motoru.

Motorové nafty ve špičkové 
kvalitě v mnohých parametrech 
převyšují technické požadavky ev-
ropských a českých norem. U pré-
miových paliv Slovnaft Drive vý-
robce zaručuje nejméně o pět 
procent nižší spotřebu oproti běž-
ným palivům. Nafta Drive Diesel 
se vyznačuje bezproblémovou star-
tovatelností při velmi nízkých tep-
lotách až do minus 32 stupňů, při-
tom podle normy je dostatečných 
minus 20 stupňů.

„Tankování kvalitních pohon-
ných látek u osvědčených prodej-
ců je zvláště v zimě jedním z před-
pokladů pro bezproblémový chod 

Čerpací stanice Alitron nabízejí výhodnější ceny než velké řetězce   Foto | Pavel Stojar

Benzinka Alitron ve skladovém areálu v Lípě   Foto | Pavel Stojar
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auta. Kvalita benzinu ovlivňuje 
bezprostředně hlavně spotřebu, 
tedy dojezd. U dieselových motorů 
navíc v případě nekvalitního paliva 
hrozí riziko poškození celé palivo-
vé soustavy, čerpadla a vstřikování. 
Náprava je pak finančně bolestivá, 
vstřikování a čerpadlo patří k nej-
dražším součástem motoru,“ dodá-
vá Jan Bravenec.

Kde tankují mistři
Historicky je Alitron jedním 

z největších prodejců benzinu také 
do závodních speciálů. Proto vznikl 
slogan „Tankujte s mistry“. A loň-
ská Barum Czech Rally potvrdila, 
jak je pravdivý. Vozy, které obsadily 
první tři místa, pohánělo právě pa-
livo dodávané společností Alitron. 
Stejně jako další čtyři auta z první 
desítky.

„Kvalitní palivo je v motoristic-
kém sportu jednou z nejdůležitěj-
ších věcí, které nám dopomáha-
jí k vítězství,“ podotýká Miroslav 
Houšť, šéf stáje H-Racing, která 
speciální závodní benziny odebírá 
právě od společnosti Alitron CZ.

Úvodním podnikem letošního 
mistrovství Evropy FIA v rally byla 
o posledním březnovém víkendu 

obávaná a náročná Azores Airli-
nes Rallye na Azorských ostrovech. 
Startovní listina překypovala sluš-
ným počtem vozů R5 i nižších tříd. 
Vítězem se stal právě jezdec stá-
je H-Racing, Rus Alexej Lukjaňuk 
s osvědčeným Fordem Fiesta R5, 
jehož hlavními vyzyvateli byli Por-
tugalci Bruno Magalhaes a Ricardo 
Moura, oba se Škodou Fabia R5.

Alitron a motoristický sport 
zkrátka patří k sobě. Zlínská spo-
lečnost je zároveň vydavatelem 
specializovaného motoristického 
magazínu Rally. Je to exkluziv-
ní časopis zaměřený na motori-
stický sport, jediný svého druhu 
v Česku. Vychází ve Zlíně už bez-
mála dvacet let a má obrovskou 
popularitu u fanoušků, ale také 

mezi samotnými jezdci a dalšími 
profesionály. Magazín mapuje 
všechny prestižní akce, počína-
je proslulou Rallye Dakar, sou-
těžemi českých šampionátů, ME 
i světa, o které se jinak v médiích 
příliš nepíše. Potenciální zájem-
ci o předplatné najdou všechny 
informace opět na internetových 
stránkách www.alitron.cz. -red-

Marcel Tuček se svým Subaru na Barum Rally. Jeden z těch, kdo spoléhá na speciální závodní benzin dodávaný Alitronem    Foto | Alitron CZ
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Proslulé zlínské Svátky práce
| PAVEL STOJAR

První máj si většina lidí starších 
přes čtyřicet let spojuje s povinný-
mi komunistickými manifestace-
mi s mávátky, alegorickými vozy 
a soudruhy na tribunách. Svátek 
práce má ale ve Zlíně daleko delší 
tradici, na kterou se nyní nadšen-
ci s řad spolků snaží navazovat. Ve 
dvacátých a třicátých letech býval 
největší událostí baťovského Zlína.

Poprvé se Svátek práce ve Zlíně 
slavil ještě za Rakouska-Uherska 
v roce 1918. Podobné tábory lidu 
se tehdy konaly všude v Čechách 
a na Moravě. Třeba v Praze se jich 
účastnilo kolem sta tisíc lidí. Vel-
ké prvomájové manifestace v roce 
1918 byly prvním otevřeným vy-
stoupením proti monarchii.

Na zlínském náměstí se teh-
dy sešly tisíce lidí z města i oko-
lí.  „Dne 1. máje 1918 manifestoval 
český národ za mír. Manifestace 
stala se bezpříkladně památnou 
účastí všech vrstev a nesčítatelnou 
účastí příslušníků jejich. Z Mlat-
covy vyjeli na třech vozech ověn-
čených s červenobílým praporem 
– velezrádnými barvami – plných 
účastníků. Ještě více jich šlo pěš-
ky. Svolavatelem a pořadatelem 
této manifestace byl zemský posla-
nec a továrník František Štěpánek 
ze Zlína. Vládní zástupce, komisař 
z okresního hejtmanství Čičatka 
protestoval proti barvám a průvo-
du od nádraží do města, ale po-
slanec Štěpánek vzal na sebe od-
povědnost za to,“ napsal tehdejší 
kronikář Mladcové u Zlína Adolf 
Šiška.

Svátku práce se za první repub-
liky ve Zlíně brzy chopil Tomáš 

Baťa. Poprvé uspořádal oslavy 
v roce 1924, kdy pozval na zahra-
du své vily všechny zaměstnance. 
Jejich počet v dalších letech rostl, 
na zahradu se už nevešli, a tak se 
přenesl Svátek práce do ulic měs-
ta. Oslavy to byly velkolepé, sta-
ly se největší událostí ve Zlíně. 
Účastnily se jich desetitisíce lidí. 
Ulicemi projížděly alegorické vozy, 
které si vždy vyzdobily různé dílny 
podniku.

Nejvelkolepější oslavy Svát-
ku práce se ve Zlíně konaly v roce 
1937. Jejich vyvrcholením měl být 
návrat šéfa závodů Jana Antonína 
Bati z cesty kolem světa. Vše bylo 
dokonale zinscenováno tak, aby 
byl účinek celého prvomájového 
představení ohromující.

Náměstí práce, srdce nového 
Zlína, se proměnilo v jeviště velko-
lepé inscenace. Kromě tradičních 
alegorických vozů, mávátek a zá-
plavy textových transparentů byly 
výrazně využity stěny okolních 
výškových budov. Propagační plo-
chy s obrázky a hesly je pokrývaly 
odshora až dolů. Velké kino se sta-
lo obrovskou tribunou, z níž řečnil 
šéf firmy Jan Antonín Baťa.

Po okupaci v roce 1939 Němci 
1. máj zatrhli a po válce se jej cho-
pili komunisté, kteří ovládli nej-
prve znárodněnou továrnu a brzy 
i celé město. Tak se 1. máj ve Zlí-
ně, tehdy už Gottwaldově, stal kaž- 
doročně největší manifestací ko-
munistického režimu, stejně jako 
v celém tehdejším Československu 
i v dalších zemích východního blo-
ku. A tak to bylo až do konce osm-
desátých let.

Teprve před nedávnem při-
šly zlínské spolky v čele s kapelou 

Pochodující Baťovi mladí muži Nezbytnou součástí baťovských Svátků práce byly velkolepé alegorické vozy   Foto | 4× MZA-SOkA Zlín

Avion Big Band na nápad vzkřísit 
myšlenku baťovských Svátků prá-
ce. Před několika lety tak vznik-
la tradice nových prvomájových 
průvodů podle Baťovských tradic, 
kterých se účastní zlínské decho-
vé orchestry, mažoretky, folklorní 
soubory, taneční školy, veteránský 

klub, sportovci a další sdružení 
působící ve Zlíně a okolí. Oslavy 
Svátku práce také každoročně po-
řádá Nadace Tomáše Bati v areá-
lu Baťovy vily – na stejném místě, 
kde kdysi tuto tradici Tomáš Baťa 
založil. Dodnes sem na 1. máje při-
jíždějí jeho potomci.

Prvomájový průvod na náměstí Práce ve 30. letech  

Vedení firmy na oslavách Svátku práce. Jan Antonín Baťa (vlevo) a  jeho bratr Tomáš (vpravo). Uprostřed 
baťovský ředitel a pozdější starosta Zlína Dominik Čipera
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zadavatel: ČSSD
zpracovatel: GRETA PUBLIC, s.r.o.

nictví, ale i v jiných oblastech. Třeba sportu. 
Dnes pořád pláčeme nad tím, že výsledky 
nejsou, co bývaly. U hokeje je to nejvýraznější. 
Projel jsem mnoho zemí, kde je přístup 
odlišný než u nás. Potřebujeme hlavně děti 
přivézt ke sportu a pohybu, a z nich pak vybrat 
talenty. Jenže to se u nás moc nenosí. Politici 
se raději vyfotí s ligovým hokejistou, přispějí 
na jejich platy a snaží se oslovit fanoušky, 

aby přišli k volbám. Chtěl bych proto pomoci 
zlepšit podmínky zejména pro děti a jejich 
rodiče a dostat je nejlépe společně na dostupné 
sportoviště a do přírody.

Proč kandidujete za ČSSD, ačkoliv jste 
nestraník? Nehrají v tom roli peníze?

Teď jste mne pobavil. Co se týká peněz, 
existuje spousta jiných stran a kandidátů, 
kteří se těší mnohem větší nejen finanční 

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

MUDr. Radim Jünger
Lékař České ženské hokejové reprezentace
do 18 let kandiduje do Senátu.
Radim Jünger je známým chirurgem a traumatologem na Zlínsku, 
který se nebojí komplikovaných operací. Proč se rozhodl k té nejtěžší 
operaci, a to kandidatuře do Senátu PČR a povinností s tím spojených?

Pane doktore, jak dlouho jste 
hlavním lékařem dívčí reprezentace 
v hokeji? Jako muž si neodpustím 
otázku, není u vás volné místo asistenta 
lékaře?

Lékařem ženské reprezentace ledního 
hokeje žen do 18 let jsem již 10 let. Práce je to 
náročná, ale velmi zajímavá. Člověk při ní 
prožívá řadu zajímavých situací. Na jednu 
stranu člověk řeší, kdy může do šatny a na 
druhé straně se nemůže ptát. Vzhledem 
k tomu, že se vydáte třeba na 2 týdny za moře, 
musíte se připravit téměř na vše. Od virózy 
až po ustřelený prst pukem. Ženy prožívají 
spustu věcí mnohem emotivněji. Například 
se mi stalo, že brankářka po prohraném 
zápase přestala chodit. Vaše druhá otázka 
je nejčastější, kterou dostávám v souvislosti 
s ženským hokejem. Těší mne, kolik mužů má 
zájem pracovat u ženského  hokeje. Místo teď 
momentálně není, ale hned jak se uvolní, jste 
asi 150. v pořadí, tak se ozvu.

V souvislosti s vaší mnohaletou 
a úspěšnou kariérou mě napadá 
otázka, proč vlastně kandidujete 
na pozici senátora?

Vyplynulo to celé z mé dlouholeté práce. 
Chodí ke mně pacienti nejčastěji z volebního 
obvodu 78. Zajímavá shoda, že? Trávím 
s nimi spoustu času při vyšetřeních, přípra-
vách k operacím a později při kontrolách. 
Velmi často se stává, že řeč zavedeme i na jiné 
problémy a pak si člověk uvědomí, že by mohl 
pomáhat i jinak. A to nejen v oblasti zdravot-

podpoře. Je fakt, že se mi to v některých 
připadech těchto voleb zdá až neetické. 
Například když se kandidát nechá podporovat 
herním magnátem. Nemohu si sice dovolit 
propagaci jakou mají jiní straničtí kandidáti, 
ale nestojím o krajské agitace a ovlivňování 
občanů třeba i stran dalšího rozvoje nemocnice, 
jak je to u jiného z kandidátů. Mě osobně 
velmi mrzí zrušení infekčního odd. ve Zlíně. 
Vždyť ještě před rokem tam tatínek ležel. 
Nyní by musel do Uherského Hradiště. A to se 
týká nás všech. Témat, se kterými se s ČSSD 
ztotožňuji, je mnoho. ČSSD udělala řadu 
chyb, ale mám pocit, že si tyto chyby uvědo-
mila, omluvila se a snaží se je napravit. 
No a hlavně jsem se za celou dobu nesetkal 
s upozorněním, že kandiduji za ČSSD, a abych 
se podle toho choval. Jsem nezávislý nestra-
ník. Budu se snažit, aby zákony nebyly šity 
na míru stranám, ale lidem. To je hlavní úkol 
senátora!

Co vnímáte jako největší problém 
regionu za který kandidujete, případ-
ně, jaká jsou řešení?

Jsem velký patriot zdejšího regionu 
a z toho vyplývá co mě tíží. Spousta lidí 
odchází a důvodů je několik. V poslední době 
je sice práce dost, ale je špatně ohodnocena 
a zejména mladým lidem nedělá problém 
přestěhovat se jinam. Mnoho podnikatelů 
se ohání Baťou, a přitom nejsou schopni 
si udržet zaměstnance. V tom jim musí 
pomoci i další instituce, pomoci budovat silný 
region. Není to jen práce, co může udržet 
obyvatele. Jde i o zábavu, oddych a péči 
o všechny, kteří to potřebují. Musí být 
dostupná všem a na nejvyšší úrovni. Nenuťme 
lidi ze Slavičína jezdit za lékařem do Kroměří-
že. Je to opravdu daleko. Chtěl bych, aby 
všichni lidé mohli říct s radostí v našem kraji, 
v našem městě, v naší vesnici, v naší nemocnici 
a v neposlední řadě NÁŠ SENÁTOR. Narodil 
jsem se v Kostelci, žil v Malenovicích, jeden 
děda je ze Slušovic a druhý z Brumova. Všude 
v okolí mám rodinu a kamarády. Kandiduji 
do Senátu! Nemohu se pyšnit dalšími politický-
mi funkcemi jako ostatní, a ani nechci. Nepatřím 
mezi ty, kteří umí a zvládnou uplně všechno, 
ale tím, co umím, bych chtěl pomoci ostatním.
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Přírodní kámen má své 
kouzlo, ale je dražší

Při výběru náhrobního kame-
ne je třeba volit takové kamenictví, 
které vás osloví svojí nabídkou. Re-
ferencemi, vzorkovníkem kamene, 
popřípadě cenami za služby nebo 
doplňky na hrob. Nabídky jednot-
livých firem mohou být odlišné 
v přístupu kameníka k zákazníkovi, 
ceně, termínu zhotovení a kvalitě 
nabízeného druhu kamene. A také 
zkušenostmi kameníka. Ne vždy se 
vyplatí nejnižší cena, přinejmenším 
stejně důležitá je kvalita materiálu 
a práce.

Pokud jste se již rozhodli pro 
konkrétní kamenictví, zvolte osob-
ní jednání. Při osobním jednání je 
důležité upřesnit druh a odstín ka-
mene se všemi potřebnými rozmě-
ry, provedení, nákres s rozměry, 
výběr hřbitovních doplňků a zho-
tovení nápisu. Pokud jste neroz-
hodní, může vám pomoci návštěva 
hřbitova, na kterém najdete spous-
tu hotových náhrobků, které vás 
budou inspirovat.

Je třeba si dát pozor na to, 
aby výběr a rozměry náhrobku 

vyhovovaly místu na hřbitově, kde 
má být náhrobek umístěn. Proto je 
to potřeba konzultovat s provozo-
vatelem pohřebiště.

V dnešní době si můžeme pro 
zhotovení hrobu vybrat jak kámen 
umělý, tak přírodní. Žula, mramor, 
pískovec, vápenec, travertin, če-
dič, břidlice. Přírodní kámen má 
své osobité, ničím nenahraditelné 
kouzlo, které je však vykoupeno 
vyšší cenou. Fyzikálními vlastnost-
mi jednotlivých druhů přírodního 
kamene jsou dány možnosti jejich 
opracování a využití. Krása žuly 
a mramoru vynikne, jsou-li vyleště-
ny – proto vítězí. A prvenství žuly 
je dáno její odolností. Ušlechtilý 
kámen překonává všechny módní 
vlny a výstřelky. V největší oblibě 
jsou hlubinné vyvřelé horniny, pře-
devším černá leštěná žula, z níž vy-
zařuje klid, elegance, sebevědomí. 

Pochopitelně na místě je otáz-
ka po ceně. Ta je samozřejmě 
odvislá nejen od velikosti a síly 
desky, ale také od náročnosti 
zpracování.    -red-

Čtyřicet let zlínského krematoria
Krematorium ve Zlíně slaví 

40. výročí uvedení do provozu. Od 
té doby se v jeho obřadní síni usku-
tečnily desetitisíce smutečních ob-
řadů a bylo zpopelněno přes 134 ti-
síc zesnulých.

Krematorium je umístěno v are-
álu Lesního hřbitova a má dvě čás-
ti. Obřadní síň – komorní objekt 
ze skla, dřeva a kamene, jehož vel-
ké prosklené plochy vytvářejí pří-
mé uklidňující propojení s okolní 
přírodou. Interiér obřadní síně je 
komorně laděný s originálně řeše-
ným zařízením pro posuv rakve se 
šikmým odjezdem za křišťálovou 
plastiku. Součástí obřadní síně jsou 
čekárny pro pozůstalé, pro smu-
teční hosty, galerie pro hudebníky 
a místnost pro vystavení zesnulé-
ho. V hospodářské části kremato-
ria se nachází vlastní technologie 
v podobě dvou kremačních linek. 
Nezbytné příslušenství doplňují 
prostory pro chladicí boxy, shoz na 
květinové dary a kancelář dispečin-
ku krematoria.

Stavba krematoria začala v roce 
1974. Do užívání bylo včetně 

technologické části předáno v dub-
nu roku 1978. Projekt zpracoval 
architekt Jiří Čančík a generálním 
dodavatelem stavby byl tehdejší 
národní podnik Průmyslové stav-
by Gottwaldov. Po dvaceti letech 
provozu v roce 1998 byla prove-
dena výměna původní technologie 
spalování lehkého topného oleje 
za nejmodernější zařízení na zem-
ní plyn. Zemní plyn je zde používán 
dodnes.

Obě kremační linky prošly v le-
tech 2010 a 2012 generální opra-
vou. Splňují vysoké technické ná-
roky i požadavky na etiku kremace 

a ekologickou nezávadnost, este-
tiku, hygienu a bezpečnost práce. 
Dodavatelem stávajících kremač-
ních linek je společnost TABO CS 
Olomouc.

Při příležitosti čtyřicátého výro-
čí se na podzim uskuteční den ote-
vřených dveří. Bude možné si pro-
hlédnout obřadní síň krematoria 
včetně technologické části. Infor-
mační bannery poskytnou infor-
mace o historii a současnosti zpo-
pelňování a pohřebnictví v Česku 
i informace o zlínském kremato-
riu. V rámci dne otevřených dve-
ří se představí také provozovatel 

KONTAKTY
Nonstop služba 
604 220 303
Kancelář na ulici Dlouhá
778 400 337

krematoria, kterým je městská spo-
lečnost Pohřebnictví Zlín, nositel 
ocenění Znaku kvality za poskyto-
vané pohřební služby, člen Sdru-
žení pohřebnictví v ČR a Evropské 
federace pohřebních služeb EFFS.

Pohřebnictví Zlín provozuje 
krematorium od roku 1993. Tato 
společnost jako jedna z mála v re-
publice poskytuje komplexní služ-
by, tedy služby kremační, pohřební 
i hřbitovní – spravuje sedm hřbi-
tovů města Zlína. „To znamená, že 
na Pohřebnictví Zlín si při vyřizo-
vání věcí posledních nejen sjedná-
te a zajistíte vypravení pohřbu, ale 
i pronájem hrobového místa. Naše 
společnost provede i pohřbení, a to 
buď zpopelněním či uložením těla 
do hrobu, který jako správci hřbito-
vů vykopeme,“ dodává ředitel spo-
lečnosti Milan Macura.  -red-
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Zlínská pouť připomene patrony kostela
Když se řekne pouť, málokdo si 

dnes představí její tradiční podo-
bu, tedy dlouhé a namáhavé puto-
vání korunované návštěvou místa 
způsobem spojeného s postavou 
některého z křesťanských světců. 
Dnes pouť vnímáme spíše jako 
příležitost ke společnému setkání, 
oslavě i zábavě. Každý rok máme 
příležitost „vykonat pouť“ přímo 
v srdci našeho města. Na první 
květnovou neděli, kdy se ve zlín-
ském kostele svatého Filipa a Ja-
kuba a jeho nejbližším okolí koná 
poutní slavnost ke cti jeho patro-
nů. Pouť letos připadá na neděli 
6. května a je určena nejen farní-
kům, ale i široké veřejnosti.

Pro místní i přespolní bude 
zpřístupněn kostel svatého Filipa 
a Jakuba k organizovaným i indivi-
duálním prohlídkám. Dostanete se 
i na hodně neobvyklá místa chrá-
mu, můžete vystoupat na věž, pro-
hlédnout si varhany, půdu a zvony. 
To vše s výkladem průvodců.

Vedle tradičních pouťových 
stánků bude kolem kostela pro-
bíhat doprovodný program pro 

dospělé v podání dechové hudby 
Fryštácká Javořina a cimbálové 
muziky Paléska, ve farním klubu 
Pod Kánoí se uskuteční posezení  
s harmonikou. Pro děti budou při-
praveny různé atrakce, představení 
historického šermu nebo třeba vy-
stoupení kouzelníka.

„Cílem celého dne je přiblížit 
občanům města i jeho návštěvní-
kům kostel svatého Filipa a Jakuba 
jako kulturní památku, jako mís-
to setkávání a prostor pro činnost 
farnosti a organizací v ní působí-
cích,“ uvedl za organizátory Moj-
mír Jurák.

Stalo se již pravidlem, že 
v předvečer pouti se v kostele koná 
zajímavý koncert. Letos v sobotu 
5. května v 19 hodin vystoupí křes-
ťanská skupina Adorare, jejímiž 
hosty budou skupina T.S.M.P.S.R. 
a pěvecký sbor Schóla z místní Cír-
kevní základní školy.

Historie chrámu
První přímá zmínka o zlínském 

kostele z 16. století říká, že byl 
„znovu vybudován a věž dostavěná 

v roce 1566 opatřena novými zvo-
ny“. Chrám zde tedy musel stát ješ-
tě dříve, zřejmě byl postaven někdy 
mezi lety 1390 až 1420. V druhé 
polovině 16. století byl rozšířen. 
Také věž byla zvýšena. Stála tehdy 
samostatně vedle kostela, se kte-
rým byla spojena malým klenutým 
obloukem. Ve věži byly tři zvony.

K podstatným změnám došlo 
na počátku 19. století. V roce 1800 
začala zásadní přestavba. Došlo 
ke změně orientace otočením ze 

směru východ – západ do dnešní-
ho směru severojižního a k rozšíře-
ní chrámové lodi.

Při velkém požáru 19. července 
1819 kromě domů na náměstí vyho-
řel i kostel a fara. Oprava byla ukon-
čena až v roce 1830. V roce 1834 
byly na věž kostela pořízeny hodi-
ny. Při dalším požáru města v roce 
1849 opět shořela střecha, poškoze-
ny byly zvony i hodiny. Konečná po-
doba chrámu tedy pochází z druhé 
poloviny 19. století. -red-

Loutkové divadlo na Zlínské pouti   Foto | Farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín
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Špaček a Viewegh představí 
své knižní novinky

Ve středu 2. května od 16 ho-
din se uskuteční beseda a autogra-
miáda Ladislava Špačka. Předsta-
ví svou nejnovější knihu Etiketa / 
Moderní etiketa pro každého, která 
vyšla na konci loňského roku. Jde 
o nejobsáhlejší příručku etikety, 
jaká v Česku kdy vyšla. Obsahuje 
komplexní soubor pravidel slušné-
ho chování ze všech oblastí lidské-
ho života. Najdete v ní poučení pro 
všechny životní situace a budete vě-
dět, jak být svým dětem vzorem.

V Etiketě se dočtete leccos 
z toho, co bylo zmíněno v předcho-
zích knihách. Například, že bram-
bory se krájejí vidličkou a krájely 
se tak i před deseti lety, sako se za-
píná na horní knoflík už od vévody 
z Windsoru, ale najdete v ní i mno-
há pravidla, u nichž došlo oproti 
minulosti ke změně. Třeba že kra-
vata už není vyžadována tak často 
jako před dvaceti lety nebo za ja-
kých okolností si lze obléct džíny do 
společnosti.

Kniha Etiketa si všímá i rozdílů 
mezi mladou a starší generací, vy-
světluje stylové rozlišení konzer-
vativního a ležérního stylu a neod-
suzuje módní vlivy. Je moderní, 

praktická a srozumitelná. O dva 
týdny později, ve středu 16. května 
od 18 do 20 hodin zavítá na autor-
ské čtení a autogramiádu spisovatel 
Michal Viewegh u příležitosti vydá-
ní své nové knihy Muž a žena.

Nejznámější český spisova-
tel se v „malém dvojrománu“ vra-
cí k tomu, co na něm jeho čtenáři 
oceňují nejvíce. Svůj humorně iro-
nický pohled na vztahy mezi muži 
a ženami propůjčuje v novele Fa-
mily Frost zkrachovalému restau-
ratérovi Vincentovi, který si prona-
jme mrazící vůz známé firmy a živí 
se jako řidič. Tím se jeho zbabraný 

Divadlo Inspirace 
láká na zubařskou 
komedii

Zlínské Divadlo Inspirace uvá-
dí komedii Rozpaky zubaře Svato-
pluka Nováka. Premiéra je v úterý 
8. května v 18 hodin ve Zlínském 
klubu 204, první repríza v úterý 
22. května ve stejný čas a na stej-
ném místě.

Putování za Hradiskem se koná v parku
Třetí ročník Putování za tajem-

ným zlínským hradem se koná v so-
botu 28. dubna a začne ve 14 hodin 
v parku Komenského. Tentokrát se 
ovšem neuskuteční obvyklý a oblí-
bený výšlap na vrch Hradisko.

„Vzhledem k aktuálnímu záka-
zu vstupu do lesa kvůli africkému 
moru prasat musíme oslavit zapo-
menutý zlínský hrad v parku Ko-
menského,“ vysvětluje organizátor-
ka Věra Stojarová.

Cílem akce je informovat Zlíňa-
ny, od rodin s dětmi až po seniory, 
o polozapomenutém zlínském hra-
du, který ve středověku stával na 
kopci Hradisko, asi kilometr jižně 
od centra Zlína. „O tom, že existo-
val zlínský hrad, vědí většinou jen 
znalci místní historie, což je vel-
ká škoda. Právě touto akcí chce-
me ukázat cestu k zapomenutému 
místu. Že se nejedná jen o pověst, 
přinesl svědectví archeologický vý-
zkum, při kterém byly roku 1940 na 

Hradisku odkryty pozůstatky opev-
něného objektu, který je patrný na 
místě ještě dnes,“ říká organizátor-
ka Věra Stojarová.

V lidovém vyprávění zachy-
ceném ve Starozlínských pověs-
tech Karla Pekárka se o zlínském 
hradě traduje, že šlo o mohutnou 

třípatrovou stavbu se dvěma válco-
vými věžemi. Zdi byly prý silné na 
dva sáhy a dovnitř se vcházelo přes 
padací most střežený děly. Hradu 
i městu pod ním podle legend vládl 
tajemný rytíř Miloš. 

Takové po mnoho pokolení tra-
dované představy jsou sice přeh-
nané, ale mají určitý reálný základ. 
Průzkumy potvrdily, že na tom-
to místě někdy od druhé poloviny 
13. století stávala menší, opevněná, 
zřejmě převážně dřevěná tvrz.   

Akci v parku zpestří skupina 
historického šermu a tance Nuntius 
Regis, odborné souvislosti nastíní 
historik Zdeněk Pokluda a pověst 
Karla Pekárka přečte herec Pavel 
Vacek. Po celou dobu akce bude 
k dispozici středověký kolotoč, vý-
stava informací a kvíz o zlínském 
hradě, hry pro děti, středověké le-
žení s ochutnávkou středověkých 
jídel a s ukázkami zpracování vlny, 
středověkých zbraní a oděvů.  -red-

Putování za tajemným zlínským hradem se letos 
odehraje v parku Komenského   Foto | Pavel Stojar

život dostane do nečekané spirály 
událostí.

Druhá novela, Čarodějka z Kře-
melky, si pohrává s mírně fantastic-
kým námětem. Krásná Dominika 
má celý život smůlu na muže a svou 
přitažlivost považuje spíš za pro-
kletí. Jako dar naopak chápe svou 
schopnost číst lidem myšlenky. Dá 
se žít se ženou, která doopravdy ví, 
co si její muž myslí?

Knihy Ladislava Špačka i Mi-
chala Viewegha můžete vyhrát 
v soutěži na webu www.vaszlin.
cz, takže sledujte pozorně i naše 
stránky.   -jas-

Spisovatel Michal Viewegh a znalec etikety Ladislav Špaček  Foto | Euromedia, Tomáš Škoda

Bláznivá komedie se odehrá-
vá v jedné zubařské ordinaci ne-
jmenované zlínské kliniky, kde si 
zubaři originálně zpestřují běžný 
pracovní týden. 

Ať máte zubaře rádi nebo ne, 
Svatopluka Nováka si zamiluje-
te. Je vynikající dentista a čestný 
muž s pevnými morálními zásada-
mi, jen trochu moc často upadá do 
rozpaků. Od toho jsou diváci, aby 
mu pomohli se rozhodnout. Svým 
hlasováním budete mít možnost 
ovlivnit děj.

Autory textu jsou Kazimír Lu-
pinec a Soňa Šemberyová. Reži-
sérem komedie je Petr Nýdrle. 
Titulní roli hraje Jaromír Dar-
nady, další postavy z lékařského 
prostředí ztvárnili Marek Soukup, 
Pavla Matuchová, Jarmila Plevo-
vá, Soňa Šůstková, Mirek Gajdo-
šík a Věra Stojarová, postavu mo-
derátora Michal Březovják.

„Pracovat s tak nadšenými 
amatéry, kteří jsou neskonale po-
ctiví k hereckému kumštu, je velká 
radost. A divák rozhodně nebude 
zklamaný. Komedie je to vtipná 
a divácky atraktivní. Už jen pro-
to, že budou moci sami určit, jak 
děj bude pokračovat nebo si do-
konce s herci na jevišti několi-
krát zahrát,“ podotýká režisér Petr  
Nýdrle.  -pst-

Komedie Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka má 
premiéru 8. května   Foto | Miroslav Herold
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Na festival Setkání si pro cenu přijede Emília Vášáryová
Zlínský divadelní svátek se blíží. 

Od 14. do 19. května se v Městském 
divadle Zlín uskuteční 23. ročník 
česko-slovenského divadelního fes-
tivalu Setkání Stretnutie. Festivalo-
vou cenu převezme herečka Emília 
Vášáryová.

Patronem letošního roční-
ku je Radim Vizváry, známý čes-
ký mim, performer, režisér, peda-
gog a choreograf. Patří mezi jedny 
z nejvýraznějších mezinárodně 
uznávaných osobností současného 
mimického divadla v Evropě. Do 
Zlína přijede s inscenací Sólo, za 
kterou získal prestižní Cenu Thálie, 
a festival s ní zahájí. Diváci ho uvidí 
také v inscenaci Pejprbój.

Dalšími zajímavými hosty bu-
dou Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště s novinkou Přes ploty, 
Slovenské komorné divadlo Mar-
tin s inscenací Vojna nemá ženskú 
tvár, nejlepší inscenací festivalu 
Nová dráma 2017, Cirk La Putyka 
s novocirkusovou básní Up End 

Down, oceněnou Cenou Divadel-
ních novin jako Inscenace roku 
2010 v kategorii Tanec a balet, 
nebo Národní divadlo Brno s dra-
matem U Kočičí bažiny – v něm se 
představí také zlínskému publiku 
důvěrně známí herci Helena Čer-
máková, Hana Tomáš Briešťan-
ská a Tomáš David. Nové divadlo 
v Nitre uvede Annu Frankovou, 
která vynesla Lucii Korené cenu 
Dosky za nejlepší ženský herecký 
výkon minulé sezony.

V rámci festivalu budou opět 
uděleny dvě ceny. Během zaha-
jovacího večera převezme cenu 
Martina Porubjaka za mimořád-
ný přínos česko-slovenským vzta-
hům herečka Emília Vášáryová. 
Poslední den festivalu oznámí 
agentura Aura-Pont vítězný text 
Dramatické soutěže, která pře-
vzala štafetu po ceně Alfréda 
Radoka.   

Poprvé vyrostou dvě festivalo-
vá šapitó. První bude v parku za 

divadlem a konat se v něm budou 
koncerty kapel Franc Alpa, Brajgel 
nebo Fresh Minute a Slam poetry. 
Druhé šapitó u Baťovy vily vznik-
ne pro jedno jediné festivalové 

představení, které přiveze sloven-
ské divadlo Teatro Tatro. Jejich 
ďábelská podívaná Majster a Mar-
garéta bude patřit k jednomu z vr-
cholů letošního ročníku. -red-

Mim a performer Radim Vizváry v představení Sólo   Foto | Městské divadlo Zlín

Literární jaro se inspirovalo ženami
Autorská čtení, moderované 

besedy, osobní setkání s autory 
současné literatury, bohatý do-
provodný program. Nadchází de-
vátý ročník Literárního jara, ten-
tokrát pod titulem Inspirativní 
ženy. Festival si pro návštěvníky 
připravil celkem jedenáct progra-
mem nabitých dní, kdy je rozhod-
ně na co se těšit.

Vše vypukne 23. dubna 
v 17 hodin slavnostním zaháje-
ním v přízemí 15. budovy Baťova 
institutu, po něm v pořadu Ženy 
o ženách vystoupí Jakuba Katal-
pa a Petra Dvořáková se svými 
novými románovými tituly Dou-
pě a Dědina. Navážou s nimi na 
svou dosavadní tvorbu, nezřídka 
ověnčenou literárními cenami, 
podobně jako dílko naplánova-
né hned na příští den. Kdekdo již 
slyšel o populárním blogu Marie 
Doležalové z prostředí hereckého 
„podsvětí“ Kafe a cigárko. Vědě-
li jste ale, že k němu vedle knihy 
vzniklo i scénické čtení? Nezbývá, 
než se přijít přesvědčit a nechat 
se pobavit trefnými autorčinými 
postřehy.

V pátek 27. dubna se o žánro-
vou pestrost postarají dvorní au-
torky brněnského nakladatelství 

Host. Sylva Fischerová a Jitka N. 
Srbová představí své nové básnic-
ké sbírky a pohovoří o almana-
chu Nejlepší české básně. Kdopak 

neboť jde o rodačku z Uherského 
Hradiště. Možná znáte její sloup-
ky a fejetony z magazínu Ona 
Dnes či Víkend. Nyní jsou shrnuty 
ve knize Je na kostele pět?, boha-
tě ilustrované Alžbětou Vlčkovu. 
Úspěšné autorky Hostu neopustí 
prostory knihovny ani v posední 
festivalový den. Petra Soukupová 
jej 3. května završí čtením ze své-
ho nejnovějšího tvůrčího počinu 
Nejlepší pro všechny.

Literární jaro tentokrát vyrazí 
za posluchači i do ulic a ve spo-
lupráci s Živým Zlínem navští-
ví park Komenského. Ve středu 
25. dubna se zde setkáme s veřej-
ným čtením z knížky Vejce a já od 
Betty MacDonald, slavného au-
tobiografického románu aneb ži-
vot na slepičí farmě v panenském 
koutě amerického severozápadu. 
A že nepůjde o ledasjaké čtení, 
dokládá řada účinkujících, včetně 
Romany Julinové, Blanky Kovan-
dové a organizátorů festivalu.

Festival Literární jaro organi-
zuje Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve spolupráci s Baťovým 
institutem a navazuje na tradici 
někdejšího studentského festiva-
lu Literární květen, jehož historie 
sahá až do roku 2001.  -ma-

byl asi podle editorů v roce 2017 
„nejlepší“ poeta? Se svou publi-
cistickou tvorbou přijede Magda 
Jogheeová doslova zpoza rohu, 

Spisovatelka Petra Dvořáková   Foto | Nakladatelství Host Brno
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Zlínské divadlo hraje Stopparda
Městské divadlo Zlín 
si připomíná britského 
dramatika Toma Stopparda. 
Nejvíce se proslavil 
scénářem k oscarovému 
filmu Zamilovaný 
Shakespeare, právě jeho 
jevištní adaptace má 
28. dubna v Městském 
divadle premiéru.

| PAVEL STOJAR

Hra Zamilovaný Shakespeare 
vznikla podle stejnojmenného fil-
mu. Slavný dramatik Shakespeare 
se v ní marně pokouší dopsat hru, 
která se má už brzy začít zkoušet, 
avšak v rozletu ho brzdí zklamání 
z nešťastné lásky. Seznámí se však 
s krásnou Violou a začne se rodit 
jedna z jeho nejslavnějších her, Ro-
meo a Julie.

Ve Zlíně Zamilovaného Sha-
kespeara režíruje Jakub Nvota. 
V titulní roli mladého Willa uvidí-
te Vojtěcha Johaníka. Okouzlující 
Violu, která se pokusí proniknout 
do světa divadla vyhrazeného jen 
mužům, hraje Kateřina Liďáková.

Stoppard a Zlín
Jedna z nejvýznamnějších 

osobností britské kulturní scé-
ny pochází ze Zlína. Nyní osmde-
sátiletý Tom Stoppard se narodil 
v rodině židovského lékaře Baťovy 
nemocnice, na svět ovšem tehdy 
přišel jako Tomáš Straussler.

Zlínské divadlo uvedlo Stoppar-
dovy hry již dříve. Krátce po revo-
luci v roce 1990 to byla hra Enter 
a Free Man, v překladu režiséra 
Josefa Morávka měla název Přišel 
jsem na svět svobodný. „V porevo-
luční, raně kapitalistické a podni-
katelské atmosféře, byla hra o chla-
píkovi, který je přesvědčen, že má 
se svými vynálezy zaděláno na vel-
ký byznys, více než třaskavá,“ říká 
dramaturg Městského divadla Vla-
dimír Fekar.

Podruhé se zlínské divadlo ke 
Stoppardovi vrátilo za doby umě-
leckého ředitele Petra Veselého 
v letech 2009 až 2011. „Vizí tehdej-
šího uměleckého vedení bylo před-
stavit jakousi trilogii her Toma 
Stopparda s tím, že třetím, závě-
rečným dílem trilogie, by byla hra, 
kterou by pro Městské divadlo Zlín 
Tom Stoppard přímo napsal,“ po-
pisuje dramaturg.

Tom Stoppard byl nabídkou po-
těšen, ale do hry, jež by byla reflexí 
i jeho zlínských let a dětství, se pou-
štět nechtěl. Z původního záměru 
zbyla Stoppardova adaptace Ne-
stroyovy komedie, kterou pod ná-
zvem Na flámu ve Zlíně režíroval 
překladatel hry Šimon Dominik.

Inspirace Československem
Ačkoli Tom Stoppard vyrůstal 

od dětství hodně vzdálen Česku, je 
zlínským rodákem a na svůj původ 
nezapomíná. Dění v tuzemsku mu 
několikrát poskytlo i námět k dí-
lům. Známá je také jeho podpora 
disidentů v čase normalizace či přá-
telství s exprezidentem Václavem 
Havlem. Česká divadla Stoppar-
dovy hry hrála několikrát. Národ-
ní divadlo například od roku 2006 
uvádělo Rock'n'roll, v němž autor 
zkoumá svět salonního marxismu 
v Anglii a konfrontuje jej s jeho 
posrpnovou normalizační realitou 
v Československu. V inscenaci vy-
stupovala i kapela The Plastic Peo-
ple of the Universe. Z roku 1979 pak 
pochází aktovka Krhútův Macbeth, 
kterou Stoppard věnoval Pavlu Ko-
houtovi a inspiroval se v ní byto-
vým divadlem Vlasty Chramostové.

Britský dramatik začínal jako 
novinář, svůj první úspěch zazna-
menal v roce 1966, kdy se díky ins-
cenaci Rosencrantz a Guildenstern 
jsou mrtvi zařadil mezi elitní ost-
rovní dramatiky. Stoppard, který 
byl v roce 1997 povýšen do šlech-
tického stavu, má na svém kontě 
přes třicet divadelních her. Je au-
torem řady rozhlasových a televiz-
ních her nebo filmových scénářů. 
Kromě Zamilovaného Shakespe-
ara je to Brazil, Říše slunce nebo 
Enigma.

Za svou uměleckou práci byl 
Stoppard několikrát oceněn. Kro-
mě Oscara má i několik stejně 
prestižních divadelních cen Tony. 

Válečný příběh
Tom Stoppard, vlastním jmé-

nem Tomáš Sträussler, se naro-
dil ve Zlíně v rodině lékaře Baťo-
vy nemocnice. Jeho otec Evžen 
Sträussler do nemocnice nastou-
pil v posledním roce před promo-
cí jako medik. Byl aktivním členem 
židovské komunity. Matka Toma 
Stopparda se za svobodna jmeno-
vala Marta Becková a byla také za-
městnaná u firmy Baťa.  Vzali se 
v roce 1934 a o rok později se jim 

narodil syn Petr a 3. července 1937 
pak syn Tomáš.

Po svatbě se Sträusslerovi na-
stěhovali do baťovského domku 
na Zálešné. Ve stejné ulici bydleli 
i další lékaři nemocnice. Rodině se 
dařilo velmi dobře, ale pak přišla 
Mnichovská dohoda. Rodina po-
dala u vedení firmy žádost o vystě-
hování do Singapuru.

Vyšlo to, krátce po příchodu 
Němců firma Baťa vyslala Evžena 
Strausslera i s rodinou do jihový-
chodní Asie. V Singapuru Evžen 
Sträussler pracoval jako lékař, jeho 
žena jako zdravotní sestra. V úno-
ru 1942 paní Sträusslerová s dětmi 
odjela lodí do Indie. I přes útoky ja-
ponské armády na lodě evakuující 
civilisty z bombardovaného města 
se jim opět podařilo uniknout.

Později odjel jinou lodí ze Sin-
gapuru i její muž. Jejich loď však 
byla potopena a doktor Sträussler 
zahynul. Paní Sträusslerová se 
v Indii seznámila s důstojníkem 
britské armády majorem Ken- 
nethem Stoppardem, který si ji 
později vzal za ženu, a přestěhovali 
se společně do Británie. Z Tomáše 
Sträusslera se tak stal anglický ob-
čan Tom Stoppard. 

Britský dramatik Tom Stoppard (vlevo) se zlínským spisovatelem Antonínem Bajajou na křtu Bajajovy knihy v Londýně    Foto | Pavel Stojar
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Novinář, coby hlídací pes demokracie, kandiduje do Senátu 
Aleš Fuksa: Sloužit lidem je poslání, s úřady vám pomůžu 
Aleši, čeho bys chtěl v Senátu 
dosáhnout?

V Senátu i mimo něj bych rád spo-
joval lidi, kteří to myslí s  naší zemí 
dobře. Ne je rozděloval, jak je teď běž-
ným zvykem. Byl prodlouženou ru-
kou pro ty, kteří ve svém zvoleném 
zástupci vidí sami sebe, jen s rozšíře-
nými možnostmi. Svým dcerkám od-
mala vštěpuju do hlavy, že existují tři 
druhy lidí. Ovečky, vlci a  ovčáčtí psi. 
A vždy jim říkám, že lidi je třeba před 
vlky chránit, pomáhat jim a ukazovat 
správnou cestu, i  když někdy remca-
jí. A to by měl být i úděl senátora. Se-
nátorství vnímám jako práci, poslání. 
A  nejen na půdě Senátu, ale hlavně 
ve zlínské kanceláři. Zde budu častě-
ji než v Praze, a proto mi budou stále 
nejbližší setkání s  lidmi. Budu pro ně 
"obvodním ombudsmanem". Hodlám 
sloužit lidem, kteří mohou přicházet 
se zajímavými podněty. A pak se roz-
hodnout a pokusit se tyto přenést ja-
koukoliv možnou cestou do praxe.

Může práce v Senátu ovlivnit život 
lidí na Zlínsku?

Proč někoho ovlivňovat? 
Když je mnohdy lepší sa-
motným lidem naslouchat 
a  pomáhat. Skupině lidí, jed-
notlivcům, ale i spolkům atd. 
Například referováním v  Se-
nátu či formou nezištné po-
moci zastáním se některých 
lidí či skupin na úřadech či 
v jiných institucích. Příklad za 
všechny? Piráti měli připrave-
nou v Kroměříži pěknou spo-
lečnou akci důchodců s  dět-
mi z  mateřských škol, ale ta 
nakonec skončila kvůli „poli-
tizování“ nezdarem. A z pozi-
ce senátora bych mohl tyto 
aktivity viditelněji a  aktivně-
ji podporovat, napříč poli-
tickým spektrem. Například 
jednáním právě se zástupci 
města. Jde o lidi, ne o politic-
ké body.

Má dvouletý mandát smysl?
Má smysl pro ten pocit, že člověk 

může spustit revoltu a  být součástí 
změny, která bude, doufám, znamenat 

odklon od směřování některých vrchol-
ných politiků. A přinejmenším pomohu 
udržet současný stav věci především 
v zákonech týkajících se svobody slova 
a  svobodného přístupu k  informacím. 
Důležitá bude stálá a  hlavně výrazná 

podpora nezávislosti médií, 
především pak veřejnopráv-
ních. Jakožto oblastí, které jsou 
mi profesně nejbližší.

Nástupce za rezignující-
ho Františka Čubu (SPO) musí 
v Senátu obnovit důvěru v náš 
region a v regionu obnovit dů-
věru v  Senát. Obojí pan Čuba 
svou senátorskou neúčastí 
od srpna 2016 do února 2018 
pokazil. Nechodil do práce, ve 
které měl sloužit lidem, a  při-
tom mu tato vydělávala nema-
lé peníze.

Jak vnímáš instituci Senátu?
Jak jsem již řekl jinde, Senát 

je bez nadsázky záchrannou 
brzdou demokracie a  uvědo-
muje si to stále více lidí. 

A co Tvůj vztah k východní Moravě?
Jsem Zlíňák a  jako novinář jsem 

na východě Moravy už devatenáct let 
denně v terénu. A předtím coby hajný 
:) Mám rád tento kraj, a proto jsem ho 
nikdy neopustil. 

Aleš Fuksa bude 18. a 19. května bojovat o senátorské křeslo v obvodu 78
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PRODEJNÍ AKCE - od 29.3. do 30. 6. 2018

PATRICK, s.r.o.
Kvítková 248
760 01 Zlín
Tel.: 577 211 206
         724 553 772
www.patrick-zlin.cz
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Michal 
Filip

Zveme vás na besedu 
s kandidátem do 
doplňovacích senátních 
voleb.

www.filipdosenatu.cz
www.chcemelepsicesko.cz
www.anobudelip.cz

CHCI LEPŠÍ ZDRAVOTNICTVÍ,
ŠKOLSTVÍ, DOPRAVNÍ 
DOSTUPNOST,  PODPORU SENIORŮ. 
BEZ VÁS TO ALE NEDÁM.
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Alternativa Zlín 
(Kolektivní dům) 

10. května
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V novém muzikálu KRÁLOVNA KAPESKA je největším (1. část tajenky) planety postava jménem (2. část tajenky). Tajenku křížovky pošlete 
pomocí SMS ve tvaru MVZ 1 prvnislovotajenky druheslovotajenky na 903 55 10 do 7. 5. 2018. Dva úspěšní luštitelé dostanou po 4 vstupenkách na 
představení. Cena SMS je 10 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s. r. o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz. 
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název dealera | ulice | telefon | webové stránkyBCServis CZ s.r.o.   |   Záluští 54, 763 02 Zlín – Louky   |   577 119 454   |   www.bcservis.cz



RV
17

02
01

9/
04

RV
17

02
03

0/
04

INZERCE

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:
Byt 1+1, Družstevní, Zlín
5. patro, 32 m2, s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie, sklep

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Tř. T. Bati, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Hlavní, Otrokovice,

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Na Honech II., Zlín, 

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

po kompletní rekonstrukci 
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