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Nevážíme si toho,  
jak dobře se máme,  

říká Jaroslav Kovanda
strana 8
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PŘIJMEME DĚLNÍKY  
DO KOVOVÝROBY A SVÁŘEČE

•		pracoviště	Lípa	u	Želechovic
•		dvousměnný	provoz		

(6:00	–	14:00	hod;		
14:00	–	22:00	hod)

NABÍZÍME
•	stabilní	zázemí	výrobní		

společnosti
•	dlouhodobý	pracovní	poměr
•	dobré	finanční	ohodnocení

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

HP – KOVO, spol. s r.o.
Lípa	290,	763	11	Želechovice	nad	Dřevnicí
tel.:	602	429	110
e-mail:	hpkovo@hp-kovo.cz
www.hp-kovo.cz

Přijmeme zaměstnance
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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 3+1 s balkonem, ZLÍN – MALENOVICE
Ulice tř. Svobody, bezbariérový dům s výtahem umís-
těn v centru Malenovic (obchody, cyklostezka apod.), 
slunný 63 m2 s pěkným výhledem, rekonstrukce kou-
pelny, kuchyně, omítek, částečně rozvodů. PENB: D

1 899 000 Kč
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BYT 2+1, ZLÍN – BARTOŠOVA ČTVRŤ
Zrekonstruovaný byt (koupelna, zděné jádro, omítky, 
dlažba, rozvody, atd.), který se nachází v nízkopod-
lažní zástavbě bytových domů, blízko nemocnice, 
koupaliště, škola atd. PENB: D

1 899 000 Kč
Byt 3+1 s balkonem, ZLÍN – CENTRUM
Cihlový tzv. ,,Kolektivní dům‘‘ je dominantou města, 
má 2 výtahy po rekonstr., CP 76 m2, interiér po 
částečných úpravách. KLIENT HLEDÁ BYT NOVÝ 
či ZREK. 2+1 (kk) ve Zlíně. PENB: G   

 2 590 000 Kč
BYT 3+1 s balkonem, ZLÍN – MOKRÁ I
Luxusně zrekonstruovaný zděný byt (82 m2) a bytový 
dům s výtahem – klimatizace, nadstand. podlaha  
vestavěné skříně, podhledy a další, ideální pro rodiny 
s dětmi. PENB: G

3 690 000 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 výhle-
dem do okolí, rekonstrukce v r. 2010. PENB: D

5 490 000 Kč
RD, RACKOVÁ 
Zděný objekt s garáží a terasou z roku 2010, je 
ideální i pro větší rodinu (disp. 5+kk), 4 koupelny, 
zahrada - 350 m2, klidné prostředí s výhledem do 
okolí, možnost dokoupení zahrady. PENB: G

5 290 000 Kč

BYT 2-3+1
OTROKOVICE NEBO NAPAJEDLA 
Původní stav – do 2 mil.
Zrekonstruovaný – do 2,8 mil.
Novostavba – do 4 mil.

až 4 000 000 Kč
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BYT 2-3+1
VIZOVICE NEBO LUHAČOVICE  
Původní stav – do 1,8 mil.
Zrekonstruovaný – do 2,7 mil.
Novostavba – do 5 mil. (zejména Luhačovice)

až 5 000 000 Kč
BYT 1-2+1  
OTROKOVICE, ZLÍN, NAPAJEDLA, 
VIZOVICE, LUHAČOVICE 
Pro klienty s hotovostí do 4 mil. 

do 4 000 000 Kč
POZEMEK 
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 3 000 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 1 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína 
do 1 000 Kč / m2 menší obce

do 3 000 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, 773 288 833

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

Prodávejte s BUĎA-REALITY 
sluncem zalité své reality
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Prázdniny jsou tady. 
Jak si je pořádně užít?

Dětmi toužebně očekávané 
prázdniny jsou tu. Umět užít by si 
je ale měli i dospělí. Letní atmosféra 
a horké noci k tomu svádí. Nesnažte 
se trávit každou chvíli prací. Za pár 
týdnů se ohlédnete a zjistíte, že jste 
z krásného počasí zase nic neměli.

Pokud pořád nevíte, kam na 
dovolenou, nenechte se rozhodit. 
Pokuste se třeba dobrodružně im-
provizovat – jednoduše se sbalte 
a můžete vyrazit, kam vás zrovna 
napadne. Objednejte pobyt přes in-
ternet – anebo, pokud jste opravdu 
odvážní a máte na to, vydejte se na 
letiště a kupte první letenky, co vám 
padnou do oka. Spontánní rozhod-
nutí bývají nezapomenutelná. Ne-
chce-li se vám do zahraničí či na to 
nemáte peníze, volno si můžete užít 
i v tuzemsku. Seberte rodinu, stan, 
spacáky a jeďte tam, kam vás nála-
da zavede.

Nezapomeňte ani na přátele. Se-
tkání s lidmi, které máte rádi, vás 
nabije pozitivní energií. Uspořádej-
te piknik či zahradní party a sezvěte 
známé, které jste dlouho neviděli. 
Aspoň na chvíli zapomeňte na těch 
tisíc věcí, které jste ještě neudělali.

 Redakce

V zoo napjatě očekávají 
narození slůněte

Slonice ve zlínské zoologické zahradě Foto | Zoo Zlín

Největším hitem letní sezony 
ve zlínské zoo bude slůně, jehož 
narození chovatelé už napjatě vy-
hlížejí. Do narození historicky 
prvního mláděte slona afrického 
v Česku zbývají už jen týdny. Ošet-
řovatelé se na jeho příchod pečlivě 
připravují. Pokud se vše povede, 
bude to světový úspěch. Za po-
slední rok se na světě podařilo od-
chovat pouhých pět mláďat slona 
afrického.

Pracovníci zoo už mají uprave-
ný venkovní i vnitřní výběh a na-
instalované kamery tak, aby po-
kryly každý kout. Porod by měl 
být co nejvíce přirozený, tedy ve 
společenství ostatních slonů a bez 
zásahu člověka. Prostor slonince 
pak zůstane uzavřený nejméně na 
jeden až dva měsíce.

Slonice Zola je historicky prv-
ní samicí slona afrického v Česku, 
u níž odborníci provedli insemi-
naci – umělé oplodnění. Ostat-
ní v tuzemsku narozená slůňata 
jsou potomky slona indického. 
Zola podstoupila inseminaci v září 
roku 2016, hned napoprvé byla 
úspěšná. V lednu loňského roku 
testy potvrdily, že slonice je bře-
zí. Od té doby přibrala 150 kilo 
a vše se zatím vyvíjí bez problémů. 

Optimální váha mláděte by měla 
být v rozmezí 60 až 100 kilogra-
mů. Uskutečnily se také už dva 
pokusy o umělé oplodnění slonice 
Kaly, zatím ale bez výsledku.

Zlínská zoo zahájila na podzim 
výstavbu projektu Karibuni, kte-
rý návštěvníky zavede do střední 
a západní Afriky. Roste na pozem-
cích za stávajícím areálem smě-
rem na Lukov. Dominantou nové 
části zahrady bude právě zařízení 
pro slony africké. Těm bude patřit 
skoro třetina z celkových 21 hekta-
rů rozlohy Karibuni.

První ze dvou výběhů budou 
moci sloni využívat už v letoš-
ním roce. „Nový výběh bude mít 
tři hektary, jeho součástí bude 
i velká vodní plocha. Stavební fir-
ma již dokončila oplocení výběhu 
a ohraničení jezera ve spodní části 
výběhu. Probíhají terénní úpravy 
přímo ve výběhu, vznikají ochran-
né příkopy a hráze kolem oploce-
ní.  Budou sloužit jako přirozená 
bariéra kolem cesty, po které jed-
nou pojedou speciální safari auto-
mobily s návštěvníky,“ uvedl ředi-
tel zoo Roman Horský. Postaven 
je i koridor, který propojuje stáva-
jící výběh s novým. Tímto průcho-
dem slonice projdou do nového 

výběhu. Stále však budou využívat 
současný pavilon.

„Slonice Zola tak porodí ve 
známém prostředí, nechceme ji 
v žádném případě stresovat ně-
jakými změnami. Po určité době 
začnou chovatelé slony postupně 
zvykat na vybudovaný průchod 
a výběh,“ dodal Roman Horský. 

Na dokončený výběh navá-
že ještě letos výstavba další části 
chovného zařízení, která by měla 
být hotova v roce 2020. Nový pa-
vilon bude mít plochu 3 600 me-
trů čtverečních, což představuje 
rozlohu dnešního výběhu slonů 
i s vnitřním pavilonem. Bude tak 
patřit mezi tři největší zařízení 
svého druhu v rámci světových 
zoo.

Změny se chystají i na opač-
ném konci zahrady. V roce 2020 
by se měli ve Zlíně objevit jaguá-
ři, kteří se sem vrátí po čtvrtstole-
tí. Nová expozice nazvaná Jaguar 
Trek vznikne ve svahu pod tropic-
kou halou Yucatan. 

Zlínská zoo je druhou nejnav- 
štěvovanější v zemi, hned po praž-
ské zahradě. Letos jen za první čty-
ři měsíce roku hlásila více než 200 
tisíc návštěvníků. Za sezonu jí pro-
jde přes 600 tisíc lidí. -pst-
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V konkurenci téměř 250 pivovarů z celého světa letos 
uspěl Pivovar Malenovice ze Zlína v nejprestižnější české 
soutěži Zlatá pivní pečeť. Významné ocenění získalo 
pivo Zlínský švec za polotmavý jedenáctistupňový ležák 
v kategorii Polotmavé pivo z minipivovaru, který má 
roční kapacitu výstavu piva do deseti tisíc hektolitrů.

Zlínský švec je nejlepším polotmavým ležákem,  získal Zlatou pivní pečeť

| JAN KOPELENT

Zaměstnanci před vjezdem do šternberského pivovaru v Malenovicích Foto | Zlínský švec

„Ocenění nás překvapilo. Je to 
nejprestižnější degustační soutěž 
v České republice. Moc si toho vá-
žíme,“ říká sládek malenovického 
pivovaru Martin Velísek. Letos se 
Pivovar Malenovice Zlaté pivní 
pečetě účastnil poprvé. 

Tři druhy sladu, dva 
druhy chmele

Polotmavý ležák Pivovaru Ma-
lenovice chutnal nejen porotcům, 
už roky patří k nejoblíbenějším 
produktům pivovaru. Podle Ve-
líska je nejvíce vyráběným typem 
piva v Malenovicích. „Možná, že 
ze všech našich druhů už máme 
této polotmavé jedenáctky bě-
hem těch let skutečně nejvíc na-
vařeno,“ podotkl sládek. Hospod-
ští si ji podle něj do restaurací 
berou jako doplněk ke standard-
nímu sortimentu piv.

„Ve skrytu duše jsem vždycky 
doufal, že když něco od nás vy-
hraje něco významnějšího, bude 
to právě polotmavá jedenáctka. 
Hodně se pije a je fakt dobrá. Je 

charakteristická tím, že není pří-
liš hořká, ale ani sladká. Má vyvá-
ženou chuť. Je to pivo přijatelné 
pro dámy i pro chlapy. K nám do 
pivovarské hospody chodí hned 
několik štamgastů, kteří pijí jen 
polotmavou jedenáctku,“ přiblí-
žil Velísek. 

K výrobě používá sládek tři 
druhy sladu, a to plzeňský, mni-
chovský a karamelový. „Do něj 
přidáváme dva druhy žateckého 
chmele, hořký Premiant a aro-
matický Sládek,“ prozradil s tím, 
že od jeho prvopočátku se snaží 
polotmavý ležák vařit podle stej-
né receptury. 

Kromě úspěšné polotmavé je-
denáctky má pivovar v nabídce 
několik spodně kvašených piv 
plzeňského typu, a to 10% svět-
lé výčepní, 11% světlý ležák, 12% 
světlý ležák, 13% světlý speciál 
Citra, 13% tmavý speciál a nově 
též spodně kvašený vídeňský le-
žák. „Čas od času uvaříme i dal-
ší speciály, například medovou 
dvanáctku nebo v létě osmistup-
ňové pivo pro cyklisty,“ dodal 
sládek.

Začátky v garáži
Pivovar Malenovice se řadí 

mezi malé pivovary. Za loň-
ský rok uvařil přibližně tři tisí-
ce hektolitrů piva. Letos hodlá 
výstav zvýšit o dalších dvě stě 
hektolitrů.

Pivovar navázal na původní 
domovarnickou zkušenost Marti-
na Velíska, který začal vařit pivo 
v garáži svého rodinného domu 
v Sazovicích deset kilometrů od 
Zlína. Od „homebrewingu“ na 
oficiální pivovar přešel Martin 
Velísek v březnu 2010, kdy získal 
povolení celního úřadu. Od roku 
2012 pivo vyrábí ve zlínských 
Malenovicích v budově bývalého 
šternberského pivovaru pod hra-
dem Malenovice. 

Před Martinem Velískem byl 
posledním sládkem malenovic-
kého pivovarského komplexu 
Vladimír Linhart. Pivo zde vařil 
od roku 1922, kdy panství patři-
lo Leopoldu Šternberkovi (zemřel 
1937), až do roku 1947, kdy výro-
ba piva pod hradem Malenovice 
skončila.

Staletá tradice
Naopak poprvé měšťané v Ma-

lenovicích vařili pivo zřejmě už 
někdy ve druhé polovině čtrnác-
tého století, když v roce 1356 zís-
kal panství markrabě Jan Jin-
dřich. Malenovice povýšil na 
městečko a udělil mu mílové prá-
vo. S tím souviselo i to, že v okru-
hu jedné míle kolem městečka 

Na zdraví! Pivo z malenovického pivovaru Foto | Jan Kopelent
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Zlínský švec je nejlepším polotmavým ležákem,  získal Zlatou pivní pečeť

I N Z E R C E  RV1800215/04

Exotic Zoo – Bedřich Hruška, Přímá 671, Prštné,  Zlín
Po-Ne 9.00 - 19.30, tel: 608 026 265, info@exotic-zoo.cz

www.exotic-zoo.cz

Akvaristika  �  Velký výběr živých zvířat a rostlin 
Potřeby a krmiva pro psy, kočky a jiná zvířata  �  Steliva  

Antiparazitní přípravky  �  Kosmetika  �  Oblečky 
Vodítka, postroje a potřeby pro výcvik 

Neviditelné ploty, protištěkací a výcvikové obojky  �  Hračky 
Světla, motorky, čerpadla, filtry, akvária, terária 

Poradenství  �  Možnost platit platební kartou

1150 Kč
999 Kč

10 + 1PYTELZDARMA

10 + 1 pytel zdarma 15 Kg Bernard

I N Z E R C E  RV1801365/01

nesměl nikdo jiný vařit ani pro-
dávat pivo, což svědčí o tom, že již 
v té době se zde pivo vařilo. Teh-
dy však ještě nestála pivovarská 
budova pod hradem. 

Jakmile se stal v roce 1484 
majitelem panství vojevůdce 

uherského krále Matyáše Korvína 
Vilém Tetour z Tetova, kterému 
již předtím patřil i sousední Zlín, 
dochází k rozkvětu Malenovic. 
Vláda Tetourů trvala na Zlínsku 
necelých sto let a někdy v té době 
vznikl i panský pivovar. V roce 
1570 je při prodeji malenovického 
panství Burjana Tetoura Nikodé-
movi z Bobolusk poprvé opisován 
„zámek malenovský s pivovarem 
a městečko Malenovice“. S největ-
ší pravděpodobností tak lze vznik 
malenovického panského pivo-
varu datovat do období někdy po 
roce 1517, kdy bylo Svatováclav-
skou smlouvou přiznáno šlechtě 
právo na vaření piva.

V roce 1804 kupuje panství 
hrabě Leopold Šternberk. Přes-
tože na malenovickém hradě 
nebydlel, byl stále udržován. Až 
druhá polovina 19. století však 
byla ve znamení rozvoje male-
novické průmyslové výroby i pi-
vovarnictví. V té době v pivovaru 
jako sládek působil Václav Zil-
var. Po něm nastoupil v obdo-
bí od roku 1879 do 1906 Franti-
šek Pohlreich. Součástí pivovaru 
byla i sladovna, v jejímž těsném 
sousedství pracovali bednáři.  
V roce 1907 se stal sládkem Ar-
nošt Procházka, pivo vařil v Ma-
lenovicích patnáct let. Následně 
jej vystřídal již zmiňovaný Vladi-
mír Linhart.

Zaměstnanec pivovaru Milan Kunst kontroluje kvašení ve spilce Foto | Jan Kopelent

Na zdraví! Pivo z malenovického pivovaru Foto | Jan Kopelent
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Telefon: 777 601 673
www.dentalnihygienazlin.cz

Prázdninová akce

dentální hygiena

neperoxidové bělení zubů 

se slevou 15 %

I N Z E R C E  RV1801363/01

I N Z E R C E  RVRV1801298/01

VYHRÁVÁ 
KAŽDÝ 
TŘETÍ!

Úvěr ve výši 10 000 Kč, splatnost 24 měs., splátka 575 Kč, při splnění podmínek 
Bonusu za řádné splácení vracíme 690 Kč, celkem zaplatíte 13 110 Kč, RPSN 31,16 %.

PŮJČTE SI

A VYHRAJTE EXOTICKOU 
DOVOLENOU ZA 40 000 Kč
A VYHRAJTE EXO

PŮJ

Stačí zavolat, je to zdarma

800 321 333
www.fer-uver.cz Jsme tu pro Vás už 22 let
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Přijďte k nám
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Dlouhá 122,Zlín, tel: 732 606 576
Kvítková 80,Zlín, tel: 731 616 266

Zdravotní  středisko Mediekos, 
        Zlín  tel: 577 522 630

SAMOBARVÍCÍ  ČOČKY
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I N Z E R C E  RV1801360/06

Zastavte se na víno  
či kávu v Balkanexpressu

Jednou z ulic, kterou byste 
dnes marně hledali na mapě Zlí-
na, je ulice Mikuláše Kašpárka, 
původně Mlýnská, protože vedla 
z náměstí k mlýnu. Tam, kde tato 
ulice bývala, dnes stojí dům s ko-
vovou fasádou od architekta Sva-
topluka Sládečka. A v místech, 
kde se napojovala na Zarámí, se 
nyní nachází kavárna a vinotéka 
Balkanexpress.

Útulný interiér kavárny a vi-
nárny je ve stylu prvorepubliko-
vého vlakového vagonu. Najdete 
tady stovky vybraných kvalitních 

značek vína nejen z Moravy nebo 
Rakouska, ale také z daleko exo-
tičtějších destinací, jako je Portu-
galsko, Bulharsko, Moldavsko, Iz-
rael nebo Jižní Amerika.

Kromě vína a kávy tu mají vel-
ký výběr čajů, zákusků nebo sla-
ných dobrot, jako jsou lahodné 
paštičky, nakládané olivy nebo 
křupavé tyčinky. K vínu jako děla-
né. V létě se zchladíte a děti potě-
šíte kopečkovou zmrzlinou.

Otevřeno mají ve všední dny 
od 8 do 19 hodin, v sobotu od 
9.30 do 12 hodin. -red-

Ulice Mikuláše Kašpárka, která vedla ze Zarámí 
k radnici, už dnes neexistuje   Foto | MZA-SOkA Zlín

Na stejném místě dnes stojí vinotéka a kavárna Bal-
kanexpress Jakuba Severina  Foto | Pavel Stojar
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| PAVEL STOJAR

Ulici Zarámí, tak jako 
většinu jiných koutů 
Zlína, byste před sto lety 
nepoznali. Co vlastně 
znamená její název? Ve 
Zlíně mívali několik míst 
s rámy na sušení sukna. Na 
Dlouhé ulici vzniklo podle 
nich v průběhu 17. století 
označení Za ramy, které 
pak dalo vznik ulici Zarámí. 
Tak to alespoň uvádí 
Eduard Staša v publikaci 
Kapitolky ze starého Zlína.

Zlín v roce 1746. Cestička ve spodní části obrazu je dnešní ulice Zarámí. U ní je napravo dobře patrný velký rám se suknem, podle nějž dostala jméno.  Foto | MZA-SOkA Zlín

Na Zarámí stála první zlínská elektrárna

Podíváme-li se na obraz Zlí-
na z roku 1746, rámy na sukno na 
něm jasně vidíme. Je také patrné, 
že tehdy to ještě vůbec žádná ulice 
nebyla. Původně to bývala jen pě-
šina mezi zahradami, která vedla 
z Dlouhé ulice na plácek u Dolního 
mlýna. Na Zedníkově obrazu na-
malovaném o sto let později už na 
stejném místě vidíme řadu domků. 

V západní části ulice Zarámí, 
kde dnes stojí budova České spo-
řitelny, býval kdysi zlínský Dolní 
mlýn. Horní mlýn se nacházel vý-
chodněji proti toku Dřevnice a do-
dnes ho připomínají ulice U Náho-
nu a Hornomlýnská.

V prvním desetiletí 20. století 
se ve Zlíně rychle rozvíjely továrny 
a zaváděly se technické novinky, 
jako je elektřina. První elektrárnu 
ve městě si zřídil v roce 1905 ba-
ron Haupt, sloužila ale jen zámku 
a jeho velkostatku. O skutečnou 
elektrifikaci Zlína se zasloužil až 
o několik let později pokrokový sta-
rosta František Štěpánek.

Nešťastná shoda okolností ved-
la k tomu, že se pro budoucí elek-
trárnu našel vhodný objekt poté, co 
na konci roku 1912 vyhořel právě 
Dolní mlýn. V únoru 1913 nabídla 

pražská firma J. Kohout instala-
ci Francisovy turbíny v opuštěném 
mlýně. Městské radě se pak sešlo 
několik dalších nabídek, z nichž na-
konec radní vybrali vídeňskou ak-
ciovou společnost Ericsson. Ta pak 
na své náklady zřídila v někdejším 
mlýně elektrárnu, která byla v pro-
vozu od ledna 1914. Kolaudace za-
řízení včetně jednoduché rozvodné 
sítě proběhla v březnu 1914. K vy-
bavení patřila vodní turbína, dyna-
mo a také naftový motor. Nafta se 
dovážela z Haliče.

Elektrárna stačila zásobovat 
energií město v okruhu do vzdá-
lenosti 1500 metrů. Budova, kte-
rou vlastnil mlynář Juříček, firma 
Ericsson v roce 1915 odkoupila. 
V roce 1917 pak elektrárnu koupi-
la firma Baťa, která za ni zaplatila 
195 000 korun. Provozovala ji ale 
jen pár let, protože už v roce 1921 
postavila ve svém továrním areálu 

novou moderní elektrárnu. Ta sta-
rá byla v roce 1932 zbourána.

Od konce třicátých let 20. sto-
letí se staré domy v ulici začaly po-
zvolna vytrácet a stavěly se domy 
nové. Ulice dostávala moderněj-
ší architektonický ráz. V místě, 
kde stával rozlehlý dům mydláře 
a barveníka Poláška, později jeho 
zetě rolníka Kovaříka, postavil ve 
druhé polovině šedesátých let sta-
vební podnik PSG, výškovou dese-
tipodlažní kancelářskou budovu, 
a za ní vyrostla ještě obdobná výš-
ková stavba ubytovny. Současnou 
podobu ale ulice získala až v osm-
desátých a devadesátých letech, 
kdy vyrostl nejprve rozlehlý areál 
pošty, pak také budovy České spo-
řitelny a České pojišťovny. Mís-
to pojišťovny jsou dnes kanceláře 
magistrátu.

Vraťme se ale ještě na chví-
li zpět do minulosti… Naproti 

nynější budově PSG fungovala rá-
zovitá Gajdůškova kovárna a vlast-
nil zde domek i městský tajemník 
Limanovský. A kolem sousedního 
domu zelináře Janečky stoupa-
la ulička Mlýnská k náměstí. Poz-
ději byla tato ulička pojmenována 
podle někdejšího starosty Mikulá-
še Kašpárka. Dnes už neexistuje. 
Na jejím místě je jen průchod ve-
doucí ze Zarámí na náměstí mezi 
úřadovnou magistrátu a vinotékou 
Balkanexpress.

Na Zarámí se mimo soukení-
ků dařilo i řemeslu ševcovskému, 
kamnářskému a bednářskému. Byl 
to ale také jakýsi zadní trakt pro se-
verní stranu domů na hlavním ná-
městí s vjezdy do jejich dvorů.

Na západním konci ulice smě-
rem k nádraží stával proslulý hos-
tinec Na Chmelnici. U něj bývalo 
místo pro kolotoče a další pouťové 
atrakce, když přijely do města.

Dům na rohu Zarámí a dnes už neexistující ulice Mikuláše Kašpárka   Na konci Zarámí, směrem k nádraží, se nacházel hostinec Na Chmelnici  První zlínská elektrárna v roce 1932, těsně před zbouráním   Foto | MZA-SOkA Zlín
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Jaroslav Kovanda: Neumíme si vážit toho, jak  dobře se máme
Do baťovského Zlína v období protektorátu 
zavádí čtenáře nová knížka Jaroslava Kovandy 
Třešňové týdny. Je to ostatně jeho osudové téma, 
a teď chystá dokonce i válečnou kuchařku.

| PAVEL STOJAR

Jaroslav Kovanda pochází 
z Letné a žije na Lesní čtvrti. Už 
jen tento fakt zřejmě ovlivňuje 
jeho posedlost baťovským Zlínem 
v době kolem války.

Absolvoval jedenáctiletku 
v Gottwaldově a pak umělecko-
průmyslovou školu v Uherském 
Hradišti. Zkoušel to i na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. Byl do-
konce v ročníku s Václavem Klau-
sem, ale po prvním semestru ško-
ly nechal. A jak sám s nadsázkou 
říká, dodnes si plete DPH s MHD 
a HDP s GPS…

Jaroslav Kovanda byl a je člo-
věkem – jak se říká – renesanč-
ním, mužem mnoha řemesel, a to 
nejen uměleckých. Mimo jiné je 
básník, prozaik, vydavatel, dříve 
divadelní výtvarník, novinář, to-
pič, kulisák, herec, učitel výtvar-
ného a literárně-dramatického 
oboru na Základní umělecké ško-
le v Uherském Brodě, Otrokovi-
cích a ve Zlíně. A také držitel Ceny 
města Zlína za rok 2013.

Od roku 1990 jste napsal už 
snad dvacet knih. Kolik je to 
přesně?

Vydal jsem devatenáct knížek 
v různých nakladatelstvích, za 

čtyřsetstránkový román Gumový 
betlém jsem v roce 2011 získal no-
minaci na Cenu Josefa Škvorecké-
ho. Dostal jsem se mezi pět fina-
listů, což považuji za svůj největší 
literární úspěch. Mám napsané 
i další věci, které zatím podřimují 
v šuplících. O staré básníky, jako 
jsem já, už vydavatelé moc velký 
zájem nemají. Čtyřicátníci, pa-
desátníci, ti se vydávají a píše se 
o nich, ale o nás?

Jak to tedy děláte, že vám 
knížky pořád vycházejí?

Loni na podzim jsem si poně-
kud drze založil vlastní naklada-
telství JáSám. Já sám si to napí-
šu, já sám si to vydám, já sám si 
to prodám a já si u toho někdy 
i jásám. První byl katalog k mé vý-
stavě v Uherském Hradišti, druhá 
Třešňové týdny z protektorátního 
Zlína a nejnovější je sbírka Marie 
McDonová a jiné básně. S parafrá-
zí na Maryčku Magdonovou. Šel 
jsem kdysi po Ostravě a tam mě to 
napadlo. Je to dost parodická kní-
žečka. Ve sbírce je i pasáž věno-
vaná Rusku, které jsem v posled-
ních 12 letech navštívil pětkrát. 
Ale nebudu vydávat jen sebe. Už 
teď mám rozjednané dvě knížky 
od jiných autorů. Navíc se posled-
ní dobou časy mění a od několika 

nakladatelství už mám přísliby 
a dokonce i jednu smlouvu na kni-
hu básní pro děti.

Kniha Třešňové týdny čte-
náře zavádí do Zlína v obdo-
bí německé okupace. Co vás 
nejvíce inspirovalo?

Mluvil jsem s jedním Zlíňá-
kem-pamětníkem, jeho jméno si 
nechávám pro sebe, který mi vy-
právěl svůj životní příběh. Zjis-
til jsem, že pochází z Letné stejně 
jako já. V jejich ulici bydlel Karl 
Raschka, nechvalně známý šéf 
zlínského gestapa. Po válce, v pá-
tek 13. září 1946, popraven na 
fotbalovém hřišti ve Zlíně. Abych 
nepsal jen ze vzpomínek příte-
le pamětníka a ze své hlavy, za-
čal jsem jezdit do archivu na Kle-
čůvku a tam jsem studoval fascikly 
dokumentů o gestapácích, jejich 
konfidentech, o celé té skličující 
době. Byl jsem toho plný, všech-
ny ty detaily a dobové dokumenty 
s člověkem pěkně zamávají.

Co jste našel?
Našel jsem tam strašně silné 

příběhy lidí. Kdyby je měl soudit 
nějaký soudce dnes, tak by dosta-
li  možná pár let, možná podmín-
ku. Tehdy dostali provaz. A někte-
ří toho ani moc neprovedli. Jen se 
třeba snažili uchránit své rodiny. 
A byly také profese, kde se spolu-
práci s tehdejším nacistickým re-
žimem v podstatě nešlo vyhnout. 
Například když zlínští radní dělali 

na povel soupisy židovských ro-
din a jejich majetku. Nebo vysí-
lali učitele, kteří byli vyslýchání 
gestapem, učit někam na venkov, 
aby ve Zlíně zůstali jen pedagogo-
vé„čistí“. Byli to kolaboranti nebo 
ne? A jestli ano, jak bych se tehdy 
zachoval já, ty, on, ona, ono?

Lidé museli zažívat těžká di-
lemata…

Zavřou vás a každý druhý den 
dostáváte při výslechu naloženo; 
ale nezavřou jen vás a vaši man-
želku, ale i vaše rodiče. A ti všich-
ni jsou v tom nevinně jen kvů-
li vám. Půl roku vás takto dusí, 
a přitom se fronty zužují a blíží 
se konec války. Takže mladík vy-
stupující v mé knize pod jménem 
Broněk nakonec podlehne a po-
depíše spolupráci s gestapem.  
I jeho žena Lyda. Jejich osud, 
který jsem objevil v dokumen-
tech MLSu – v poválečných pro-
tokolech Mimořádného lidového 
soudu – mi poněkud připomněl 
osud té dobrodružné americ-
ké dvojice Bonnie a Clyde. Přes-
tože byli vedeni jako konfidenti 
gestapa, aktivně proti nacistům 
vystupovali. Před koncem války 
obsadili třeba tiskárnu Potměšil 
ve Zlíně a s pistolí v ruce přimě-
li zaměstnance vytisknout 32 tisíc 
kusů letáku, který nabádal český 
lid k povstání. Jenže takové úlit-
by už  nestačily – a oba byli coby 
konfidenti popraveni v roce 1946 
v Uherském Hradišti.

Výstava obrazů a soch Jaroslava Kovandy v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde autor vystu-
doval uměleckou  průmyslovku Foto | Pavel Stojar

I při malování se Jaroslav Kovanda často vrací k tématu baťovského Zlína a rodné Letné – obraz s názvem 
Rvačka mezi baťovskými domky Foto | Pavel Stojar
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Jaroslav Kovanda: Neumíme si vážit toho, jak  dobře se máme

Byla to doba vymknutá 
z kloubů, jak kdysi někdo 
řekl…

Člověk si uvědomí, že ani teh-
dy nebyly věci úplně černobílé. 
Gestapáci dovedli svými zvířecí-
mi metodami vymlátit z lidí skoro 
vše, co potřebovali. Ty jejich pří-
šerné praktiky jsem raději v kníž-
ce moc nepopisoval. Smutné je, že 
po válce podobné metody velmi 

rychle převzali i někteří naši lidé 
a použili je. O této naší hanbě se 
však moc nemluví.

Němci ale obsadili Českoslo-
vensko a rozpoutali nejniči-
vější válku v historii…

Ve vyjadřování bychom měli 
být přesnější. Koncentrační tá-
bory nebyly německé, ale nacis-
tické. Bohužel jen hrstka Němců 

nacistické ideologii nepodlehla. 
Drtivá většina nadšeně hajlovala 
a ženské, když uviděly Hitlera, je-
čely a vzrušením omdlévaly. As-
poň tak to viděl 17. března roku 
1939 můj archlebovský strýc, 
když byl coby poštovní zříze-
nec akorát na nádraží přítomen 
Hitlerovu příjezdu do Brna. 

Snažíte se burcovat lidi, aby 
se to všechno neopakovalo?

Ano, ta knížka je silně proti-
válečná, dokonce jsem ji chtěl 
původně nazvat Když kvetla ne-
návist. Moc se bojím toho, aby se 
situace neopakovala. Abychom 
se kvůli svým názorům nezačali 
nenávidět tak silně, že by došlo 
k nějakému konfliktu nebo do-
konce k válce. Masu lidí zmobi-
lizuješ a podpálíš raz dva. A pak 
už ten požár nejde uhasit. Ma-
líř Alois Fišárek svým studen-
tům na vysoké škole říkával, že 
v životě je nejdůležitější zacho-
vat si zdravý rozum a neokoralý 
cit. To my všichni strašně moc 
potřebujeme.

Lidem dnes neustále něco 
vadí a uniká jim, v jak skvělé 
době vlastně žijí…

My se máme jako prasata 
v žitě a neuvědomujeme si, s čím 
se dřív lidé museli potýkat. Vždyť 
kolik lidí bylo popraveno jen pro-
to, že poslouchali cizí rozhlas. Já 
vždycky ráno při snídani klikám 
u televize a sleduji japonskou 
stanici NHK, někdy Al Jazeeru, 
Russia Today, CNN, BBC a větši-
nou končím u našich zpráv. Nej-
sem tak dobrý v angličtině, a tak 
se slovníkem na klíně sleduji 
hlavně lišty. A vidíte, za okupace 
by mě kvůli tomu zastřelili.

Slyšel jsem, že teď chystáte 
kuchařskou knihu…

Kuchařku už má skoro každý, 
takže se na ni také chystám. Ha-
haha. Nebude to ale úplně lehké 
čtení, spíš něco jako Zlínská ku-
chařka do mizérie aneb Mizerná 
zlínská kuchařka, často o smut-
ném vaření za rajchu a po vál-
ce. P. S. Kdyby nakonec opravdu 
něco přišlo, budou ti, co si ji kou-
pí, připraveni. 

Tak už nestrašme a přejdě-
me k výtvarnému umění. 

Témata z baťovského Zlína 
se hodně objevují i ve vašich 
obrazech…

Studoval jsem kamenosochař-
ský obor na Uměleckoprůmys-
lové škole v Uherském Hradišti 
u profesora Jana Habarty a so-
chařina se tehdy zásadně opírala 
o studium lidské figury. Nadaní  
experimentovali , já méně nadaný 
jsem u figury zůstal, jak u soch, 
tak u obrazů.  Maloval jsem tetky 
a dědky z Archlebova, kde jsem 
prožil část dětství, maluju i nahá-
če na koupališti Baťák ve Zlíně, ve 
městě, které se mi v mládí hnu-
silo, fabrika a tak, a na stáří si je 
nemůžu vynachválit. Figury jsou 
i na mých obrazech inspirova-
ných díly starých mistrů, byť tře-
ba značně pokroucené. Dřív jsem 
dělal do cínu nebo do bronzu 
drobnější věci, teď sekám i velké 
plastiky z dubového dřeva, které 
barvím a různě „šnářím“, jak by 
řekla moje stařenka.

Abychom nezůstali jen u li-
teratury a výtvarného umě-
ní. Dříve jste se hodně věno-
val také divadlu…

Dvacet let jsem učil literár-
ně-dramatický obor v Uherském 
Brodě na Základní umělecké ško-
le. Začínali u mě i mnozí sou-
časní „profíci“, jako Josef Koller 
z Městského divadla Zlín nebo Ji-
tka Josková ze Slováckého diva-
dla. A přitom nemám žádné diva-
delní vzdělání. Pouze 13 let coby 
kulisák, jevištní mistr a podobně 
ve zlínském Divadle pracujících, 
kde jsem měl čest všem těm  di-
vadelním  velikánům, jako třeba 
Aloisu Hajdovi, Romanu Mecna-
rowskému, profesoru Miloši Hy-
nštovi a jiným dívat se přímo pod 
prsty.

Sám jste nikdy nehrál?
Musím se pochlubit, že nej-

většího hereckého úspěchu jsem 
se dožil v roce 1978, kdy jsem na 
festivalu v České Lípě získal hlav-
ní cenu za mužský herecký vý-
kon za Martina Kabáta v Drdo-
vých Hrátkách s čertem. To bylo 
s ochotnickým souborem zlín-
ského Závodního klubu Svit, ZPS 
a RŘ. Což mě zblblo natolik, že 
jsem se chtěl stát hercem oprav-
dovým. Osud byl ale rozumnější. 
Naštěstí.

Jaroslav Kovanda Foto | Pavel Stojar
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Změnit zdravotní pojišťovnu je 
snadné. Je třeba vyplnit a podat 
přihlášku k pojišťovně, ke které 
chcete nově přestoupit. Provést to 
ovšem musíte ve vymezeném ter-
mínu, tedy aktuálně od července 
do 30. září 2018. Odhlašovat se 
z vaší původní pojišťovny nemu-
síte, provede to za vás na základě 
přihlášky nová pojišťovna. Ta vám 
také pošle nový průkaz pojištěn-
ce, který začnete užívat v den plat-
nosti smluvního vztahu s novou 
pojišťovnou. 

Oznamovací povinnost 
pojištěnců

Jste-li zaměstnanec, nezapo-
meňte změnu zdravotní pojišťov-
ny oznámit vašemu zaměstnava-
teli. Informace musíte podat do 

@pojistovnazpmvcr

Plánujete změnit svou zdravotní pojišťovnu?  
Čas na to máte do konce září
Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za dvanáct měsí-
ců. Nejbližší termín, kdy je možné přestoupit k nové pojiš-
ťovně, je 1. ledna 2019. Nicméně pozor, pokud tento termín 
chcete stihnout, přihlášku musíte podat nejpozději do kon-
ce září 2018. 

osmi dnů od změny. Změnu se do-
poručuje oznámit písemně, kdy je 
zaměstnavatel povinen vám ozná-
mení potvrdit. V případě, že bys-
te změnu nenahlásili, platby po-
jistného, které za vás odvádí i váš 
zaměstnavatel, by se nepřesmě-
rovaly k nové pojišťovně. Poté by 
u původní pojišťovny vznikl pře-
platek, zatímco u nové nedoplatek 
s hrozbou penále. To pak zaměst-
navatel může vymáhat od vás. 
Změnu pojišťovny nahlaste i léka-
řům, které navštěvujete.

V případě, že jste osoba samo-
statně výdělečně činná (OSVČ), 
musíte připravit kromě přihláš-
ky také kopii živnostenského listu 
a potvrzení o výši záloh hrazených 
předchozí zdravotní pojišťovně. 
Státní pojištěnci (děti, studenti, 

penzisté, občané zapsaní na úřa-
du práce atd.) dokládají doku-
menty prokazující jejich správné 
zařazení v příslušné kategorii. To 
znamená, že studenti předkládají 
potvrzení o studiu, penzisté po-
tvrzení o přiznání důchodu, neza-
městnaní potvrzení od úřadu prá-
ce apod.

Nekoukejte pouze 
na bonusy

V České republice v součas-
nosti funguje sedm zdravotních 
pojišťoven. Každá samozřejmě 
nabízí své programy a příspěv-
ky, kterými se snaží získat nové 

klienty. Rozhodování se jen na 
základě bonusů by ovšem nemě-
lo být jediným kritériem. „Posky-
tované benefity jsou jistě důležité, 
nicméně lidé by se měli podívat 
na pojišťovnu ze širšího spektra. 
Jak dlouho je pojišťovna na trhu, 
zda je stabilní, jestli působí po 
celé republice nebo jen regionál-
ně a především, zda má smlouvy 
s mými lékaři. To je opravdu dů-
ležité,“ radí Hana Kadečková, tis-
ková mluvčí Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra České republi-
ky (ZP MV ČR).

ZP MV ČR působí na českém 
trhu již šestadvacátým rokem a je 
druhou největší zdravotní pojiš-
ťovnou v zemi. Má smlouvy se 
všemi nejvýznamnějšími zdravot-
nickými zařízeními kdekoliv na 
území ČR. V současnosti má více 
než 1,3 milionu klientů. Je držitel-
kou ocenění Zdravotní pojišťovna 
roku 2015 a 2016 a mezinárodní-
ho titulu Czech Superbrands 2017 
a 2018.   -pr-

I N Z E R C E  RV1801065/01
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Přijmeme spolehlivé
KOMUNIKATIVNÍ PRODAVAČKY/ČE

do prodejen el.cigaret  
v OC Centro Zlín a na Čepkově,  

DPP i HPP.  
Zároveň přijmeme

OBLASTNÍ/HO VEDOUCÍ/HO
pro Zlínský až Olomoucký kraj. 

Kontakt 604 263 510 

I N Z E R C E  RV1801225/06

Vivaldi, Lully, Mozart a další
NÁŠ TIp : výhodné ubytovací balíčky

Olomoucké 
barokní slavnosti

http://baroko.olomouc.eu

8.–29. července 2018

baroko_inzerce_92x63.indd   1 9.5.2018   12:55:53

Divadlo se chystá na novou sezonu
Městské divadlo Zlín už 
se chystá na 73. sezonu. 
Ta bude nebývale nabitá 
– v plánu je 11 premiér. 
Hlavním tématem bude 
rozhodování a divadelníci 
budou spolu s Hamletem 
klást celou sezonu 
otázku: Být, či nebýt?

| REDAKCE

„Motiv rozhodování, motiv ži-
votního dilematu se zrcadlí ve 
všech titulech nové sezony a vine 
se jimi jako pomyslná nit, kte-
rá nás provede bludištěm tajem-
ných komnat v lidských duších. 
S každým novým titulem změní-
me úhel pohledu na dané téma,“ 
přiblížil umělecký šéf divadla Pat-
rik Lančarič. „A i když bude někdy 
téma hluboké, bytostné a vážné, 
v mnoha případech na něj nahléd-
neme i optikou humoru a kome-
die,“ dodal.

Divadlo nabídne ve Velkém sále 
tyto nové tituly – komedii o tom, co 
si muži myslí o ženách Testosteron, 
komedii z prostředí domova pro se-
niory Upokojenkyně, nejslavnější 
tragédii všech dob Hamlet, muzikál 
Petr a Lucie, hru o rodinách a fyzice 
částic Moskyti a komedii o zálud-
nosti vyučování cizích řečí písněmi 
a tanci Pan Kaplan má třídu rád.

Rozverný Saturnin
Zlínští herci ovšem umí ovlád-

nout nejen rozlehlé jeviště Velké-
ho sálu, ale také komornější pro-
story. Důkazem toho je letošní širší 
nominace na prestižní Cenu Thá-
lie pro Kateřinu Liďákovou za roli 
Uny v inscenaci Blackbird, kterou 

divadlo uvádí v šatně orchestru, 
kam se vejde sotva třicet diváků. 

Městské divadlo Zlín nabídne 
ve Studiu Z a v Dílně česko-sloven-
ský projekt u příležitosti 100. výro-
čí vzniku Československa nazvaný 
Masaryk/Štefánik, drama Antigo-
na a jiné hlasy nebo dramatizaci 
oblíbeného humoristického romá-
nu Saturnin.

V sezoně 2018/2019 uvede zlín-
ský soubor pět českých premiér –
Upokojenkyně, Masaryk/Štefánik, 
Antigona a jiné hlasy, Petr a Lucie 
a Moskyti. „Také Saturnina chystá-
me v nové dramatizaci Jana Bárt-
ka. A možná bude i nová dramati-
zace knihy Leo Rostena Pan Kaplan 
má třídu rád,“ řekl Patrik Lančarič. 
V českých premiérách divadlo uve-
de i scénická čtení tří her, která 
vznikají přímo pro zlínské jeviště.

Těšit se mohou i děti
Těšit se mohou také děti. Pro 

ně se chystá klasická pohád-
ka Hanse Christiana Andersena 
Sněhová Královna a také pozo-
ruhodný společný projekt profe-
sionálních divadelníků se žáky 
základních uměleckých škol z ce-
lého kraje, děti budou na jevišti 
i v hledišti.

Předplatné na 73. sezonu je 
v prodeji od května a abonentům 
divadlo nabízí řadu výhod – nejen 
že na vstupenkách výrazně ušetří, 
ale mohou například využít i před-
nostního práva na rezervaci vstu-
penek nebo oblíbené služby hlídání 
dětí v divadle zdarma. „Když rozší-
říte řady naší předplatitelské ko-
munity, máte jistotu, že se do sálu 
dostanete, což je vzhledem k čím 
dál větší oblíbenosti zlínského 

divadla skutečně benefit. Ale hlav-
ně – stanete se součástí skupiny 
lidí, kteří vnímají setkání člověka 
s člověkem jako zásadní předpo-
klad lidské existence,“ podotýká 
ředitel divadla Petr Michálek.

V nabídce předplatného na no-
vou sezonu je letos třeba počítat 
s výraznou změnou. „Do základní 
nabídky k našim šesti titulům jsme 
tentokrát nezařadili představe-
ní hostujícího souboru. Místo něj 
k předplatence přidáváme bonuso-
vý kupon v hodnotě 250 Kč navíc. 
Hosté už nebudou vázáni na kon-
krétní předplatitelské skupiny a di-
váci si budou moci svobodně vy-
brat. Věřím, že je to změna, kterou 
lidé uvítají,“ uvedla šéfka vnějších 
vztahů divadla Blanka Kovandová.

Novou sezonu zahájí Městské 
divadlo Zlín 8. září.

Zlínští divadelníci bravurně ovládají i komorní prostory. Důkazem je nominace na Cenu Thálie pro Kateřinu Liďákovou za roli v inscenaci Blackbird, kterou divadlo 
hraje v šatně orchestru, kam se vejde sotva třicet diváků.    Foto | Městské divadlo Zlín
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GARANTOVANÝ VÝNOS 6,2 % p.a.
Pravidelná čtvrtletní výplata výnosů

Jistota splacení díky pojištění

* Splatnost dluhopisů je 5 let, zdanění zisku provádí emitent.

Investujte do dluhopisů v hodnotě 200 000 Kč

Váš zisk za 5 let bude 62 000 Kč*

Celá investovaná částka vám bude vyplacena

Příklad:

NECHTE SVÉ PENÍZE VYDĚLÁVAT!

1.

2.

3.

www.realkredit.cz
tel.: 608 915 103

REAL KREDIT a.s. | Za Olšávkou 365 | Uherské Hradiště

Jsme důvěryhodnou společností s 20 léty
zkušeností na trhu.

Investujeme do stabilně rostoucích fi rem,
které sami řídíme.

Na Velehradě zazpívá Zagorová a Mirai
Začátek prázdnin na Velehra-

dě patří už po devatenáct let lidem 
dobré vůle. 4. a 5. července se sem 
sjíždí lidé ze všech koutů nejen Čes-
ké republiky, aby oslavili Den slo-
vanských věrozvěstů svatého Cyri-
la a Metoděje. Zatímco 4. července 
organizátoři chystají bohatý pro-
gram pro všechny věkové katego-
rie, 5. červenec je spojen s Národní 
poutní mší svatou. Letos si na Vele-
hradě navíc připomenou i 100. vý-
ročí české státnosti.

Pro mladé, nejmenší 
i pro sportovce

Ve středu 4. července proběh-
nou tradiční projekty jako Vele-
hrad dětem s Michalem Nesvad-
bou, Aktivity pro životní prostředí 
v Archeoskanzenu v Modré, Soutěž 
ve fotbalových dovednostech s An-
tonínem Panenkou a pingpongo-
vý turnaj s Orlem, Mladí fandí Ve-
lehradu letos se skupinou Mirai, 
unikátní Ruční přepisování Bible, 
Mezinárodní setkání vozíčkářů či 
zajímavé výstavy a vernisáže v pro-
storách Stojanova gymnázia.

Soutěživým dětem i dospělým 
je určena fotografická soutěž nebo 
rodinná cestovatelská hra Vele-
hradský pas, v níž se hraje o zá-
jezd k moři pro celou rodinu. Sou-
částí nabitého programu budou 
také hry, kvízy a soutěže pro malé 
i velké, dětská představení nebo 
interaktivní workshopy. Rodi-
čům bude určen vzdělávací semi-
nář. Sté výročí vzniku samostat-
ného Československa připomene 
výstava 100 let katolické církve 
a republiky.

Ve středu v 19.30 začne na pó-
diu před bazilikou slavnostní be-
nefiční koncert Večer lidí dobré 
vůle, kterým provede duo Barbora 
Černošková a Filip Tomsa. Divá-
kům a posluchačům se představí 
dva charitativní projekty, na které 
může každý přispět formou DMS 
VELEHRAD. „Během večera zazní 
také příběh a smutný osud politic-
kého vězně nacismu i komunismu, 
velkého vlastence, který posled-
ní roky svého života strávil jako 
vyhnanec v Římě. Kardinál Josef 

Beran se až dlouho po své smrti 
vrátil letos na jaře zpět do své vlas-
ti,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník 
Dnů lidí dobré vůle.

Zazpívají legendy 
i velké hvězdy

V programu večera si na své 
přijdou mladí i ti dříve narození. 
Hudební hostitel velehradského 
Večera lidí dobré vůle Jiří Pavli-
ca s Hradišťanem pozval legen-
dární zpěvačku Hanu Zagorovou 
s Boombandem, kapelu Mirai, 
zpěváka Vašo Patejdla, zlínskou 
Filharmonii Bohuslava Martinů 
a velehradský sbor gymnázia Sto-
janov. Koncert bude v přímém pře-
nosu vysílat Česká televize a Český 
rozhlas Vltava.

Dny lidí dobré vůle 2018 vyvr-
cholí 5. července v 10.30 na nádvo-
ří před bazilikou Slavnostní poutní 
mší svatou. Hlavním celebrantem 
bude Dominik kardinál Duka, ar-
cibiskup pražský, a kazatelem bude 
Jan Graubner, arcibiskup olomo-
ucký. Koncelebrovat budou čeští 
i zahraniční biskupové.   -red-

Pravidelným hostem Večera lidí dobré vůle je zlínská filharmonie   Foto | velehrad.eu
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Zlín hostí evropský  
šampionát cyklistických nadějí

Mistrovství Evropy v silnič-
ní cyklistice do 23 let mužů i žen 
a juniorů se letos koná v České re-
publice. Očekává se účast zhruba 
500 mladých cyklistických nadějí 
z 50zemí. Zatímco časovky jednot-
livců se uskuteční v moravské me-
tropoli kolem Brněnské přehrady, 
silniční závod se pojede přes Zlín, 
kde bude po celý víkend v sobo-
tu 14. a neděli 15. července hlavní 
centrum závodů. 

Start a cíl závodu je na Štefá-
nikově ulici před novou budovou 
Univerzity Tomáše Bati, kde bude 
i zázemí sportovního podniku – 
kanceláře Evropské cyklistické 
unie, pořadatelů, rozhodčích a tis-
kové středisko. Vyroste zde také 
pódium se světelnou obrazovkou, 
kde proběhne vyhlášení vítězů jed-
notlivých závodů.

„Velmi atraktivní bude pro fa-
noušky samotné centrum Zlína. 
Hned po startu čeká cyklisty obrov-
ský kopec na žulových kostkách. 

I cílová rovinka po ulici Štefániko-
va, která bude mít bezmála tři 
kilometry, splňuje parametry 
světových soutěží,“ uvedl Ma-
rián Štětina, prezident evropského 
šampionátu cyklistických nadějí. 
V sobotu 14. července vyjedou na 
trať před polednem nejdříve ju-
niorky a odpoledne poté ženy do 
23 let. V neděli 15. července na-
stoupí na start dopoledne junioři 
a celý šampionát vyvrcholí odpo-
ledne hlavním závodem mužů do 
23 let. 

Pořadatelé připravili pro sil-
niční závod jednotlivců nároč-
ný okruh v délce 10,308 kilomet-
ru s převýšením 315 metrů, který 
povede přes místní části Kudlov 
a Jaroslavice. Na cyklisty čeká ob-
tížný okruh se stoupáním na kost-
kách k bývalému Domu umění, 
poté náročné stoupání na Kudlov 
a dále obtížný sjezd z Jaroslavic 
do Zlína. „Náročnost silnic ve Zlí-
ně a blízkém okolí je mimořádná. 

Podařilo se nám najít okruh, který 
bude svou náročností asi nejtěžší 

v historii evropských 
šampionátů. V hlav-
ní kategorii se pojede 

čtrnáct kol, celkové pře-
výšení bude okolo čtyř tisíc met-

rů, což je srovnatelné s prestižními 
závody na Giro d'Italia nebo Tour 
de France,“ řekl Marián Štětina. 

Ve Zlíně se očekává početná 
divácká kulisa fanoušků cyklis-
tiky a sportu. „Pokud pořadatel-
sky uspějeme, láká nás uspořádat 
v příštím roce závod Visegradské 
čtyřky a možná v roce 2020 i spo-
lečný česko-slovenský šampionát, 
což by byl zároveň kvalifikační zá-
vod na letní olympiádu v Tokiu. 
Fandové by mohli ve Zlíně vidět na 
živo cyklisty, jako jsou mistr svě-
ta Peter Sagan, Roman Kreuziger, 
Zdeněk Štybar a další,“ uvedl Vla-
dislav Hamrla z Agentury H pro-
duction, která má zlínskou část 
šampionátu na starosti. -ro-

Zlínem se pojede cyklistické mistrovství Evropy zá-
vodníků do 23 let a juniorů   Foto | Zlin press, Jiří Zaňát
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MĚSTO STRÁŽNICE

www.beatpoint.cz

13. – 14. července 2018

Olympic
Fleret ● Hop Trop

Jar. Samson Lenk ● Pokáč
René Souček ● WBand ● Fčeličky

Michal Prokop & Framus 5
Vladimír Mišík & ETC

Hammel & Frešo & Preložník
Olin Nejezchleba a KyBaBu

Folk Team ● Pozdní sběr
Mike Fojtík a přátelé

www.ftrecords.cz

www.festival-slunce.cz

I N Z E R C E  RV1702018/07 I N Z E R C E  RV1800990/01

Jason Derulo je americký zpěvák, skladatel a tanečník. Jde o (1. část tajenky) emigrantů z (2. část tajenky). Dvěma úspěšným luštitelům darujeme 2 vstupenky na koncert Jasona Derula. Znění tajenky pošlete 
s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail tajenky.MVZ@regvyd.cz do 2. 7. 2018. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.
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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:
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 

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 3+1, Tř. T. Bati, Zlín
1. patro, 93 m2, s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a ostrůvkem
po kompletní rekonstrukci

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Kpt. Nálepky, Otrokovice, 

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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