
Foto | Josef Omelka

ROKO-MOTOR, s.r.o.
Sokolská 5613, 760 01 Zlín
Tel.: +420 571 894 710  
E-Mail: prodej@roko-motor.cz

www.roko-motor.cz

DISCOVERY SPORT 
BUSINESS

* Nezávazné cenové doporučení, neslouží jako nabídka 
k uzavření kupní smlouvy. Platí pro nové, skladové 
a předváděcí vozy při uzavření kupní smlouvy/převzetí 
vozu a registraci do 30.9.2018.

Spotřeba paliva v l/100 km: Discovery 
Sport: 10,2–5,5 (ve městě); 7,3–4,2 
(mimo město); 8,4–4,7 (kombinovaná); 
Emise CO2 v g/km: 190–123. Ilustrační 
fotografie.

JIŽ OD 799 000 Kč BEZ DPH* 
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Anna Randárová jde 
ve stopách svého táty
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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 – BARTOŠOVA ČTVRŤ
Částečně zrekonstruovaný byt (kuchyň, podlahy, 
zděné jádro, linoleum, rozvody elektřiny, ad.), který se 
nachází v nízkopodlažní zástavbě bytových domů, 
blízko nemocnice, koupaliště, škola ad.. PENB: G

1 540 000 Kč
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BYT 2+KK S TERASOU, ZLÍN – JS – PODLESÍ II
Téměř novostavba z r. 2009, výměra 60 m2 vč. 
velkého sklepa a terasy, krásný výhled na Zlín, výtah, 
bezbariérový vstup, velice nízké náklady na bydlení.  
PENB: C   

2 690 000 Kč
BYT 3+1 s balkonem,  ZLÍN – MALENOVICE
Ulice tř. Svobody, bezbariérový dům s výtahem v 
centru Malenovic (obchody, cyklostezka apod.), 
slunný 63 m2 s pěkným výhledem, rekons. koupelny, 
kuchyně, omítek, částečně rozvodů. PENB: D  

 1 899 000 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: C

3 690 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – VELÍKOVÁ
Slunný pozemek v rovině i pro náročného klienta, 
všechny sítě a komunikace u pozemku, výměra 
pozemku 3060 m2, MHD, dojezd autem do Zlína cca 
12 až 15 minut.

4 690 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – LUŽKOVICE 
Svažitý pozemek i s návrhem na projekt domu, 
všechny sítě a komunikace u pozemku, výměra 
pozemku 600 m2, MHD, vlak, do Zlína dojezd 
autem cca 10 minut.

890 000 Kč

BYT 2-3(4)+1, CIHL./PANEL 
ZLÍN – OTROKOVICE – VIZOVICE 

až 4 000 000 Kč
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BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEL   
většinou pro investory kdekoliv s platbou hotově  

DOHODOU
BAŤ. 1/4,1/2 ČI 1-DOMEK 
ZLÍN – OTROKOVICE 
Zrekonstruovaný až 5 mil.
Původní stav až 1,6 mil.

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

partnerem                                         je společnostpartnerem                                         je společnost
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

K čemu jsou zákazy?
K  různým  úředním  nařízením 

a  vyhláškám  jsou  Češi  vždycky 
skeptičtí, často je přehlíží a ignoru-
jí. Když se loni v létě začaly kolem 
silnic a polí objevovat po stovkách 
sloupky s kelímky s molitanem na-
puštěným páchnoucí látkou, mnozí 
neznalí si říkali, jak taková „ptáko-
vina“ vůbec může fungovat. Se zá-
kazem vstupu na pole a do lesů si 
mnozí hlavu nelámou,  i když platí 
dodnes.

Přiznám  se,  že  i  pro  mě  bylo 
překvapením,  když  jsem  zjistil,  že 
to opravdu zafungovalo. Mezi více 
než pěti  tisíci uhynulými nebo za-
střelenými prasaty na půlce Mora-
vy mimo Zlín se nákaza neobjevila.

Stejně tak může někoho naštvat, 
když mu úřady zakážou zalévat vo-
dou s potoka, když  to byl vždycky 
zvyklý  dělat.  V  souvislosti  se  su-
chem,  které  nás  trápí,  bychom  se 
možná mohli  zamyslet  i  nad  tím, 
jak  je  možné,  že  zrovna  Česko  je 
podle statistik na třetí příčce v Ev-
ropě  v  počtu  soukromých  bazénů 
na počet obyvatel. Nechci vypadat 
jako  škarohlíd  nebo  ekoteroris-
ta, ale nepodřezáváme si náhodou 
sami pod sebou větev?
 Pavel Stojar, šéfredaktor Magazínu Váš Zlín

I N Z E R C E  RV1801662/01

I N Z E R C E  RV1801616/01

Ohradníky zabraly, mor se dál nešíří

HLEDÁME KOLEGU DO NAŠEHO 
TÝMU V OTROKOVICÍCH 

na pozici: 
 ELEKTRO KONSTRUKTÉR 

 

HLAVNÍ ÚKOLY: 
• návrh, projekce a konstrukce elektrovýzbroje jednoúčelových strojů 
• tvorba technické a projektové dokumentace a její aktualizace 
• aktivně se podílet na součinnosti při oživování strojů a strojních zařízení 

POŽADUJEME: 
• znalost a orientaci v programu EPLAN Electric P8 
• VŠ / SŠ vzdělání se zaměřením na obory elektro a automatizace 
• praxe v oboru elektro (i při studiu) 
• řidičské oprávnění sk. B 
• samostatnost, spolehlivost, analytické myšlení, flexibilitu 
• ochotu dále se vzdělávat a učit se novým věcem 

VÝHODOU: 
• odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
• nadstandardní uživatelská znalost výpočetní techniky 
• znalost cizího jazyka – angličtina 

NABÍZÍME: 
• zázemí silné společnosti 
• motivující finanční ohodnocení 
• měsíční výkonnostní bonusy 
• 5 týdnů dovolené 
• penzijní připojištění 
• závodní stravování 
• služební telefon a notebook 
• půlroční a roční odměna 

 
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte zaslat svůj strukturovaný životopis 
na níže uvedenou emailovou adresu. 
 
KONTAKT:  pilna@sogos.cz 
 

 

 

HLEDÁME KOLEGU DO NAŠEHO 
TÝMU V OTROKOVICÍCH 

 

na pozici:  
 

STROJNÍ KONSTRUKTÉR 
HLAVNÍ ÚKOLY: 

• návrh a konstrukční řešení jednoúčelových strojů a zařízení 
• tvorba technické, projektové a předávací dokumentace 
• spolupráce při montáži a oživování stroje 
• tvorba poptávek u dodavatelů a komunikace s nimi 

POŽADUJEME: 
• znalost programu Inventor 2016, AutoCAD 2016 
• znalost kreslení pneumatických schémat v programu FluidDraw / PneuDraw 
• VŠ / SŠ vzdělání zaměření strojní – min. praxe 2 roky 
• řidičské oprávnění sk. B 
• kreativitu, samostatnost, spolehlivost, analytické myšlení, flexibilitu 
• ochotu učit se novým věcem, schopnost dokončit zadané projekty 

VÝHODOU: 
• znalost práce s dalšími programy typu Inventor 
• znalost cizího jazyka – angličtina  
• nadstandardní uživatelská znalost výpočetní techniky 

NABÍZÍME: 
• zázemí silné společnosti 
• motivující finanční ohodnocení na základě dosažených výkonů 
• 5 týdnů dovolené 
• penzijní připojištění 
• závodní stravování 
• služební telefon a notebook 
• měsíční výkonnostní bonusy 
• půlroční a roční odměna 

 
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, neváhejte zaslat svůj strukturovaný životopis 
na níže uvedenou emailovou adresu. 
 
KONTAKT:  pilna@sogos.cz 
    

S  velkou  mediální  pozorností 
se loni v létě setkala opatření, kte-
rá vznikla kvůli rozšíření afrického 
moru  prasat  na  Zlínsku.  Přestože 
takzvaná  „vysoce  riziková  oblast“, 
do níž  je zakázán vstup, stále pla-
tí, v současnosti už jednotlivci ten-
to zákaz prakticky nerespektují. Za 
to komplikuje život organizátorům 
některých akcí, například cyklistic-
kého  závodu  Zlínská  50,  který  se 
pojede v září.

I  když  opatření,  jako  je  zákaz 
vstupu do přírody a různé ohradní-
ky, se setkala u lidí mnohdy s nepo-
chopením a úsměšky, čísla ukazu-
jí, že svůj účel splnila. Od 1. února 
2018  eviduje  veterinární  správa 
ve  Zlínském  kraji  156  nalezených 
uhynulých  divočáků.  Mor  prasat 
byl potvrzen u 12 kusů nalezených 
ve vysoce rizikové zakázané oblas-
ti  východně  od  Zlína.  Ve  stejném 
období lovci v takzvané „zamořené 

oblasti“,  která  je  podstatně  vět-
ší  a  zahrnuje  téměř  celý  někdejší 
okres,  odlovili  871  divočáků.  Vy-
šetření prokázalo mor pouze u jed-
noho kusu odloveného u Lužkovic, 
v rizikové zóně uvnitř ohradníků. 

V  širší  oblasti  s  intenzivním 
odlovem divočáků,  tedy  prakticky 
na  celé  východní  polovině  Mora-
vy, bylo zastřeleno 5 538 divokých 
prasat.  Ani  jedno  z  nich  africký 
mor nemělo.    -red-

Celou  republiku  trápí  už  od 
jara  mimořádné  sucho  a  vysoké 
teploty.  Vysychají  řeky  a  potoky, 
klesá  hladina  vody  ve  studnách. 
Zlín  se  proto  přidal  k  městům, 
která  regulují  odběr  vody  z  pří-
rodních toků. Týká se to Dřevnice 
i všech  jejích menších přítoků na 
celém  území  města  včetně  míst-
ních částí. 

Lidé  tak  musejí  omezit  napří-
klad  zalévání  zahrad,  zavlažování 

sportovišť  a  trávníků,  napouštění 
cisteren nebo bazénů, pokud v nich 
používají vodu z přírody. Nejde jen 
o  získávání  vody  pomocí  čerpa-
del, platí to dokonce i v případě, že 
si  pro  vodu  k  potoku přijdete  jen 
s kbelíkem nebo konví.

Zákaz platí až do odvolání. Ten 
ale nelze  čekat brzy, protože me-
teorologové předpokládají, že tep-
lé a suché počasí bude pokračovat 
i během podzimu.   -red-

Je sucho, lidé nesmí brát vodu z potoků

Motoristický svátek je tady

Skvostné  startovní  pole  opět 
nabízí nadcházející 48.  ročník Ba-
rum  Czech  Rally.  Přinese  souboj 
nejlepších jezdců z Česka, ale také 
lídrů prestižního evropského šam-
pionátu ERC. Předposlední srpno-
vý víkend od 24. do 26. srpna se na 
start  nejprestižnějšího  tuzemské-
ho automobilového závodu postaví 
138 posádek z 26 zemí světa.

„K  soudobým  soutěžním  vo-
zům  pak  můžeme  připočíst 

dalších 93 v rámci Star Rally Historic  
a Rally Legend. Barumku tak poje-
de v hlavních dvou závodech úcty-
hodných  231  soutěžících,“  uvedl 
mluvčí závodu Roman Ordelt.

V  rámci mistrovství  Evropy  se 
Barum Czech Rally jede jako šestá v 
pořadí a je nejkvalitněji obsazenou 
soutěží tohoto seriálu. Přihlásilo se 
36 týmů ve špičkových vozech kate-
gorie R5. Soutěž zahrnuje 15 rych-
lostních zkoušek, které dohromady 

měří 213 kilometrů. Tradičně nej-
populárnější je u diváků páteční ve-
černí jízda centrem Zlína.

Mezi největší favority patří ved-
le  šestinásobného  vítěze  Barumky 
Jana Kopeckého  španělský  závod-
ník  Daniel  Sordo  nebo  ruský  jez-
dec Alexej Lukjaňuk. Nejúspěšněj-
ší  jezdci z  regionu,  jako  je Roman 
Kresta,  Pavel  Valoušek  či  Tomáš 
Kostka, ale tentokrát chybí.

 -red-

Šestinásobným vítězem Barum Rally je Jan Kopecký   Foto |Zlín Press
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Příliš dusný srpen před 50 lety

Více informací na billa.jobs.cz

V případě zájmu kontaktujte 
Petra Svobodu,
tel.: 606 670 862,
e-mail: p.svoboda@billa.cz.

Centro Zlín – Malenovice, třída 3. května
PRIOR Zlín – náměstí Práce 2523

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE
DO NOVÝCH 
PRODEJEN

NABÍZÍME:
· Práci na plný i zkrácený úvazek,  
 možnost brigád.
· Týden dovolené navíc.
·  Stravenky v hodnotě 80 Kč.
·  Smlouvu na dobu neurčitou.
·  Pravidelnou mzdu 
do 15. dne v měsíci.

·  A další benefi ty, se kterými 
vás rádi seznámíme.

BILLA_Zlin_Centro_inzerce_92x130.indd   1 10.05.18   9:57

I N Z E R C E  RV1801675/01

Letošní rok je rokem velkých osmičkových výročí. 
Tím rozhodně nejvýznamnějším je připomínka vzniku 
Československé republiky v roce 1918. V historii 
města, i celé země, jsou ale i temná období. Jedním 
z nich je srpen 1968, kdy Československo bez 
varování a proti vůli vedení státu přepadly a obsadily 
stovky tisíc vojáků v čele se sovětskou armádou.

Bylo  to  jaro  velkých  nadě-
jí  a  léto  plné  hořkého  zklamaní. 
Srpnová okupace a následná nor-
malizace přinesla deziluzi pro ce-
lou další generaci. 21. srpna 1968 
vtrhly  do  Československa,  které 
začalo  prosazovat  myšlenky  „so-
cialismu s lidskou tváří“, okupační 
jednotky  států  Varšavské  smlou-
vy. Z přátel a  spojenců se  ze dne 
na den stali zrádci, okupanti a bo-
hužel i vrahové.

Také  Zlín  obsadilo  sovětské 
vojsko,  městem  projížděly  řady 
automobilů,  tanků  a  obrněných 
vozidel. Lidé se srocovali a protes-
tovali, ale proti převaze hrubé síly 
jim  to  nebylo  nic  platné.  Na  ve-
řejných prostranstvích, na zdech, 
trolejbusech,  autobusech  i  ve  vý-
lohách obchodů se objevovaly ná-
pisy a plakáty vyjadřující podporu 
československé  vládě  a  vyzývající 
okupanty k odchodu. 

Místní úřady stály 
za vládou

Tehdejší  Gottwaldov  zřejmě 
sovětský štáb nevnímal jako stra-
tegický uzel, nebyla zde ani vojen-
ská posádka, a tak do města dora-
zily první tanky a transportéry až 
po  půlnoci  ve  čtvrtek  22.  srpna. 
Už 21. srpna ovšem vyšlo zvláštní 
číslo  okresních  novin Naše  prav-
da, v němž se zdejší komunistické 

| PAVEL STOJAR vedení  postavilo  za  legální  před-
stavitele Československa, reform-
ní komunisty v čele s Alexandrem 
Dubčekem.

Po  představitelích  okresní 
správy sovětští důstojníci po svém 
příjezdu  požadovali  prostory  pro 
velitelství a mužstvo a dožadovali 
se  odstranění  protisovětských  le-
táků a nápisů. Místní úřady stály 
pevně za svým a požadavky odmít- 
ly. Okupační vojska se tak musela 
utábořit na okraji  lesa za zimním 
stadionem.

Významnou  úlohu  sehrálo 
v  dramatických  srpnových  dnech 
roku 1968 vysílání gottwaldovské-
ho okresního rozhlasového studia. 
Poté,  co  zcela  umlklo  celostátní 
rozhlasové  vysílání,  podařilo  se 
zdejším technikům připojit na vy-
sílač  v  Topolné  a  necenzurované 
vysílání místního studia bylo něja-
ký čas slyšitelné po celé republice.

Kvůli  utajení  se  improvizova-
né  rozhlasové  studio  několikrát 
stěhovalo  a  vysílalo  z  provizor-
ních  podmínek,  aby  sovětští  vo-
jáci zdroj vysílání nenašli. Jedním 
z úkrytů byla například technická 
místnost  v  novostavbě  tehdejší-
ho Divadla  pracujících,  dnešního 
Městského divadla.

Strach a rezignace
V  těch  pohnutých  srpnových 

dnech  byla  sounáležitost,  odhod-
lanost  a  obětavost  lidí  obrovská, 

Přesvědčování mladičkých ruských vojáků bylo marné. Byli zmanipulovaní sovětskou propagandou a dez- 
orientovaní   Foto | zlin.eu

v  dalších  měsících  ale  postupně 
ochabovala. Sovětské tanky a oku-
pační  jednotky, které se v Česko-
slovensku usadily na dalších více 
než  dvacet  let,  znamenaly  konec 
demokratizačního  procesu  a  ná-
stup normalizace. 

Přišly čistky v médiích, kultur-
ních  organizacích,  podnicích,  na 

úřadech i ve vedení místní komu-
nistické  strany.  Lidé  spjatí  s  re-
formami  přišli  o  práci  a  museli 
vykonávat  podřadná  zaměstnání, 
byli  vězněni nebo přinuceni  emi-
grovat  na  Západ.  Popotahováni 
ale byli i jejich příbuzní, manželky 
a děti. Zavládla atmosféra strachu 
a rezignace.

Podporu československé vládě vyjadřovaly i nápisy na fasádě Velkého kina  Foto | zlin.eu Sovětský tank projíždějící kolem areálu národního podniku Svit   Foto | MZA-SOkA Zlín

Okupanty vítaly plakáty a nápisy na zdech, výlohách, trolejbusech. Někdy byly naštvané a burcující, jindy 
měly nadhled a vtip   Foto | MZA-SOkA Zlín

Koupací biotopy,  
návrat k přírodě

Že by žáby a pulci plavající ko-
lem  mohli  odradit  návštěvníky? 
Naopak.  Díky  nim  je  vidět,  že  je 
voda  čistá.  Zatímco  v  Německu 
nebo  v  Rakousku  už  mají  bioto-
pová  koupaliště  dlouho,  v  Čes-
ku  teprve  nyní  objevujeme  jejich 
kouzlo.

Jde  o  jakousi  střední  cestu 
mezi  vykachlíkovanými  chloro-
vanými  bazény  a  neudržovanými 
rybníky.  Nejbližší  koupací  bio-
top  najdete  v Modré  u  Uherské-
ho Hradiště, hned vedle oblíbené-
ho archeoskanzenu. Méně známý 
je  v  Honěticích  na  Kroměřížsku 
a  v  Prostřední  Bečvě  na  Vsetín-
sku.  Za  koupání  v  biotopech  se 
obvykle platí, na rozdíl od běžné-
ho rybníka.

Biotop je uměle založené jezír-
ko s  fólií na dně. Může mít řadu 
bazénových  prvků,  velká  část 
práce  se  ale  nechává  na  příro-
dě. Voda  není  chemicky  čištěná, 
čerpadla  ji  ženou  do  zóny,  kde 
se  o  přírodní  čištění  starají  ko-
řenové  systémy  vodních  rostlin 

a miliony mikroorganismů, které 
v nich žijí.

Důvod  obliby  biotopů  je  jas-
ný,  kombinují  výhody  bazénu 
a  přírodního  koupání.  Chemické 
přísady,  které  se  používají  k  čiš-
tění  bazénů,  mohou  dráždit  oči, 
u citlivých lidí mohou mít vliv na 
vznik  ekzémů.  V  klasickém  ryb-
níce  se  zase  člověk  často  boří  do 
nepříjemného  mazlavého  pách-
noucího bahna na dně. Biotop  je 
dostatečně komfortní, ale zároveň 
ekologický.

Rizika  tu  ovšem  jsou.  Třeba 
střevní  infekce  se  v  biotopu mo-
hou  podobně  jako  v  rybníce  šířit 
snadněji  než  v  dezinfikovaném 
bazénu,  kde mikroorganismy  za-
bije chemie. 

Normální  je  nazelenalá  barva 
vody i nějaké ty řasy u dna, podob-
ně jako plankton nebo malí vodní 
živočichové,  obojživelníci  nebo 
třeba vodní šneci. 

Kvalitu vody v biotopech v kra-
ji sledují hygienici, výsledky měře-
ní najdete na www.khszlin.cz. -red-

Koupací biotop v Modré u Uherského Hradiště Foto | Pavel Stojar
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I N Z E R C E  RV1801713/01

Kostelec získal jméno po zaniklém kostelíkuSeverovýchodně od centra města mezi Vršavou, 
Fryštáckou přehradou a Štípou se nachází zlínská místní 
část Kostelec. V současnosti má přes 1 800 obyvatel 
a jejich počet díky nové výstavbě stále roste.

První  zmínka  o  vsi  Kostelec 
pochází  z  roku  1399,  kdy  byla 
uvedena  jako  součást  lukovské-
ho  panství.  Významným  milní-
kem  v  historii  Kostelce  je  změ-
na  majitele  lukovského  panství, 
kterým se v roce 1724 stal hrabě 
Kristian  August  Seilern,  vysoký 
dvorský  úředník  ve  Vídni,  kanc- 
léř  císaře  Karla  VI.  Seilernové 
později stáli u zrodu lázeňské tra-
dice v Kostelci.

Kostel vyhořel
Součástí  lukovského  panství 

Kostelec  přestal  být  po  bouřli-
vých revolučních událostech roku 
1848, v roce 1850 se stal obcí no-
vého politického okresu Holešov. 
V roce 1935 se stal součástí nově 
zřízeného  okresu  Zlín,  už  jako 
Kostelec u Zlína. V roce 1960 byla 
obec spojena pod společný Míst-
ní  národní  výbor Kostelec-Štípa, 
v  roce  1976  se  obě  vesnice  staly 
součástí Zlína.

Pojmenování Kostelec pravdě-
podobně souvisí s kostelem, který 

v obci kdysi stával. Dřevěný kos-
telík  je připomínán v písemných 
dokumentech v  roce  1516 a  zno-
vu  v  roce  1550.  Poté  s  největší 
pravděpodobností vyhořel a jeho 
základy  nebyly  dodnes  prozkou-
mány.  Podoba  kostelíka  je  vy-
obrazena  na  pečeti  obce  Koste-
lec a nachází se i na neoficiálním 
znaku Kostelce, který při příleži-
tosti oslav 600  let obce Kostelce 
vytvořil v roce 1999 heraldik An-
tonín Javora.

Soška Panny Marie
V  kostelíku  údajně  byla  pů-

vodně umístěna  jedna ze  tří nej-
starších  moravských  sošek  Pan-
ny Marie s Jezulátkem z lipového 
dřeva.  Její  původ  není  známý 
a  vznik  bývá  nejčastěji  datován 
do 13. až 14. století. Z kostelecké-
ho kostelíku se prý soška záhad-
ně ztratila a později byla naleze-
na oráčem v háji v nedaleké Štípě, 
ozářená  mezi  stromy  na  místě, 
kde později stál oltář starého štíp- 
ského  kostelíku.  Další  zázrak  je 
vzpomínán v souvislosti s přene-
sením sošky do nového poutního 

chrámu  dne  30.  září  1764,  při 
kterém  mohli  poutníci  vidět 
zvláštní  úkaz  –  kromě  slunce 

Hlavní lázeňská budova, která byla zničena na konci druhé světové války  Lázeňské vily a kaple na dobové pohlednici 

Secesní lázeňské vily připomínaly luhačovické Jurkovičovy stavby Kostelecké lázně na dobové pohlednici, pohled ve směru od ZlínaLázeňská kaple v Kostelci počátkem 20. století Foto | MZA-SOKA Zlín

další  dvě  zářící  hvězdy  na  denní 
obloze.  Dřevěnou  sošku  může-
te  dodnes  obdivovat  v  poutním 

chrámu Narození Panny Marie ve  
Štípě.

Kostelec  přišel  nejen  o  svůj 
kostel, ale i o další duchovní his-
torickou památku – křížovou ces-
tu končící na kopci Vršku poblíž 
hotelu  Lázně Kostelec,  kde  stála 
také  kaplička  sv.  Anny  postave-
ná v polovině  19.  století manželi 
Dobešovými, kteří si zde vybudo-
vali i hrobku. Za komunistického 
režimu  byly  obě  památky  necit-
livě  zničeny,  z  kaple  zůstala  jen 
hromada trosek pod starou lípou.

Lázeňství
Jen málo  z  lidí  projíždějících 

po  cyklostezce  přes Kostelec  ko-
lem staré lázeňské budovy si do-
vede  představit,  jaký  působivý 
lázeňský  areál  tady  kdysi  stával. 
I když lázně s hotelovou budovou 
na kopci dodnes patří k hlavním 
dominantám Kostelce.

Sirnatý  pramen,  u  něhož  ne-
chala  vrchnost  postavit  první 
lázeňskou  budovu,  byl  objeven 
v roce 1742. Největšího rozmachu 
dosáhly lázně na počátku 20. sto-
letí,  kdy  je  vlastnil  kroměřížský 
lékař  Jan  Kovář.  V  roce  1903 

byly lázně rozšířeny o dvě lázeň-
ské  vily  postavené  ve  stylu  sel-
ské  secese.  Kapacita  byla  55  lů-
žek a o nedělích a svátcích  lázně 
navštěvovalo až 1 500 lidí. V roce 
1910  vznikla  akciová  společnost 
Lázeňské  družstvo  Kostelecké, 
které však v roce 1913 lázně pro-
dalo hraběnce Seilernové.

Na sklonku Druhé světové vál-
ky byly budovy poničeny, honos-
nou  hlavní  budovu  v  Jurkovičo-
vě  stylu  v  roce  1945  vyhodili  do 
vzduchu partyzáni poté, co se v ní 
usídlili  němečtí  vojáci.  Obnova 
ostatních  staveb byla dokončena 
až na jaře 1948.

V  roce  1949  byly  lázně  ze-
státněny a provozoval  je Krajský 
ústav  národního  zdraví.  V  roce 
1964  lázně  přešly  do  majetku 
Vítkovických  železáren,  které  na 
kopci  nad  původními  lázeňský-
mi  budovami  postavily  nové  re-
kreační  středisko  s  koupalištěm. 
Historické  budovy  lázeňských 
vil ale chátraly a v sedmdesátých 
letech byly strženy. K obnově lá-
zeňství došlo až ve druhé polovi-
ně devadesátých let, kdy bylo také 
vybudováno nové golfové hřiště.

Vyhřívaný bazén u hotelu v Kostelci patří k nejoblíbenějším místům ke koupání ve Zlíně   Foto | Lázně Kostelec

Z historických lázeňských budov se zachovala jediná. Dnes v ní jsou balneoprovozy   Foto | Lázně Kostelec Socha T. G. Masaryka na návsi v Kostelci   Foto | Pavel Stojar
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Tanec, nejpřirozenější forma pohybu
Taneční škola Orientální 
tance JANA působí ve 
Zlíně už jedenáct let. 
Pořádá kurzy pro děti 
i dospělé, začátečníky 
i pokročilé. Naučíte se 
tady orientální tanec ve 
všech jeho podobách, 
také indický moderní 
filmový tanec Bollywood, 
street dance, burlesque, 
Hawaii, fusion dance.

I N Z E R C E  RV1801631/01

I N Z E R C E  RV1801641/01

„V září chystáme ukázkové lek-
ce.  Budou  v  týdnu  od  10.  do  14. 
září. Může přijít kdokoliv na jakou-
koliv  lekci  a  vyzkoušet  si  její prů-
běh  a  nasát  atmosféru  tanečního 
studia,“ říká Jana Norková. 

Co  chystáte  za  novinky  do 
nové sezony?

Od  září  chystáme  nový  kurz 
pod  názvem  Tancem  ke  zdraví. 
Koncept tohoto kurzu bude zamě-
řený na zdravotní a tělesnou strán-
ku  ženy  a  její  vnímání  svého  těla 
prostřednictvím  tance.  V  kurzu 
bych  chtěla  využít  všech  znalostí 

a  technik  jednotlivých  stylů,  kte-
ré  blahodárně  působí  na  fyzickou 
i  psychickou  stránku  ženy.  Lekce 
bude  rozdělená  na  taneční  a  cvi-
čební část, ve které se zaměříme na 
protažení  a  posílení  jednotlivých 
částí  těla.  Kurz  bude  určen  pro 
všechny bez omezení věku a taneč-
ních  zkušenostní. V  lekcích  půjde 
především o prožitek a uvolnění.

Chystáte  i nějaká veřejná vy-
stoupení?

Pravidelně  organizujeme  ta-
neční show, na kterých můžete vi-
dět vystoupení  jednotlivých kurzů 
a  profi  tanečnic. Nejbližší  veřejná 
akce bude 24. listopadu. Jinak pro-
vádíme  vystoupení  na  rodinných 
oslavách, svatbách a firemních ve-
čírcích dle přání klienta.

V  čem  je  podle  vás  největší 
kouzlo tance?

Já  osobně  vnímám  tanec  jako 
nepostradatelnou  součást  života. 
Tancem  vyjádříte  všechny  emoce 
i váš temperament, zbavíte se stre-
su,  stáváte  se  sami  sebou.  Tanec 

vám  pomůže  v  těžkých  životních 
situacích. Každý vnímá tanec jinak, 
ale důležité v životě je mít něco rád 
a dělat to s vášní a naplno.

Jaký styl máte osobně nejra-
ději?

Mám ráda všechny styly, které 
učím.  Nejde  říct,  který  nejraději. 
Záleží na tom, v jaké životní etapě 
se nacházím a co zrovna prožívám. 
Podle  toho  upřednostňuji  i  určitý 
styl. 

Co  když  si  některá  žena  do 
tance  netroufá,  čím  byste  ji 
motivovala?

Tanec  je  nejpřirozenější  forma 
pohybu,  díky  které  pozná  sama 
sebe, zbaví se stresu a zvýší sebevě-
domí. Nejde o to být super taneč-
nicí, ale mít z tance radost a užít si 
lekci naplno. 

Mohou  se  u  vás  realizovat 
i muži, nebo je to čistě ženská 
záležitost?

Ve světe je celkem běžné, že orien- 
tální tanec, bollywoood, street dan-
ce i některé styly havajského tance 
dělají  muži.  Bohužel  v  Česku  to 
tak běžné není. Třeba se to časem 
zlepší.

 -redakce-

Lektorka tance Jana Norková   Foto | Orientální tance JANA

Beat Up Zlín
Street dance taneční skupina zde fun-

guje již od února roku 2009, kdy se díky 
svému zakladateli Martinu „Fidli“ Fiedlero-
vi dostalo opravdu kvalitní street tancová-
ní z Brna a Ostravy i k nám do Zlína.

Od té doby se nám ve Zlíně podařilo 
vybudovat zázemí s největším tanečním 
sálem v centru Zlína hned u náměstí Míru 
a díky našim zkušeným lektorům také vy-
tvořit skvělé taneční složky, které napří-
klad v loňském roce sbíraly na soutěžích 
po celé České republice krásná ocenění! 
Největším úspěchem je 1. místo na mis-
trovství České republiky – BEAT STREET 
2018 v Brně ve street dance skupinových 
choreografiích s dospělou složkou, 
kdy již z regionálního kola šli se 
zlatými medailemi až do úpl-
ného finále, a dále jejich po-
stup do Prahy na MČR Ta-
neční skupiny roku, kde se 
dospělí umístili v TOP 6, a vý-
let na MČR s Czech Dance Tour 
2018 do TOP 8 tanečních skupin 
s našimi juniory. 

Každý rok nás také můžete kromě ta-
nečních soutěží vidět i na doprovodném 
programu filmového festivalu ve Zlíně, 
dále na našich Vánočních a Závěrečných 

show, které si sami produkujeme a při-
pravujeme v divadle Malá scéna Zlín, a na 
různých dalších akcích pořádaných měs-
tem Zlín, či soukromých akcích nejen ve 
Zlínském kraji.

S našimi lektory Adamem Klempárem, 
Lucií Mynářovou, Michaelou Dvořákovou 
a Eduárdem Kotikovem připravujeme od 
září novou sezonu a to pro Street dance 
i Break dance taneční složky a doufáme, 
že se zase letos povede o něco lépe než 
vloni. 

Nabízíme lekce pro všechny věkové ka-
tegorie od nejmenších dětí od 4 let až po 
jejich rodiče 30+ a to v různých stupních 

taneční pokročilosti. Nemusí se bát 
přijít i úplní začátečníci ne-ta-

nečníci! Každoročně pořádá-
me pro děti také příměstský 
tábor.

Adam Klempár, skvělý ta-
nečník z Olomouce, hlavní 

choreograf a lektor, dojíždí učit 
pokročilé taneční složky dětí od 

9 let, juniorů i dospělých a jako bo-
nus i kurzy začátečníků/rodičů.

Lucie Mynářová a Michaela Dvořáková 
jsou skvělý tým a pracují s dětmi od 6 let 
až po juniory, připravují výborné soutěžní 

choreografie a věnují se navíc i speciálním 
lekcím ladies a dancehallu.

Eduárd Kotikov se věnuje výhradně 
lekcím b-boyingu a pod jeho vedením se 
velmi rychle ze začátečníků stávají pokro-
čilí tanečníci break dance.

Od září se navíc vrací zpět k výu-
ce nejmenších dětí od 4 do 6 let i Petra 
Žemličková.

Hned první týden v září, od 3. do 
7. září v čase od 17 do 19 hod., Vás rádi 
uvítáme na zápise do nové taneční sezony 
2018/19 a to v prostorách našeho taneč-
ního sálu – ul. Bartošova 4393, ve 2. pat-
ře nad restaurací Kozlovna. 

Kids gang junioři 9-14 let, kids crew 7-12 let

Mezi mladými frčí street dance
Jaké taneční styly dnes 
frčí u mladé generace? 
Nejvíce oblíbený je street 
dance, což je název 
vícero tanečních stylů 
pocházejících především 
z amerických ulic. Ať 
už je to hip hop, funky, 
house dance, break 
dance, locking, popping 
nebo new jack swing.

Taneční skupina Beat Up v čele 
s  jejím  zakladatelem  Martinem 
Fidlim  Fiedlerem  stála  u  zrodu 
české  taneční  street  dance  scény 
hned  po  revoluci  začátkem  de-
vadesátých  let  minulého  století. 
Během více než dvaceti  let  získa-
la titul mistra světa v hip hop tea-
mech, působí s vlastními předsta-
veními  v  Národním  divadle,  má 
několik  mistrovských  titulů  ve 
street dance choreografiích, orga-
nizuje přední české a mezinárodní 
taneční soutěže. Dnes patří k ab-
solutní české špičce.

Specializuje  se  na  tuzemské 
i  mezinárodní  soutěže  v  kolek-
tivních  choreografiích,  takzvané 

battle  soutěže,  což  jsou  kolektiv-
ní  i  individuální klání  formou ta-
nečního  souboje,  dělá  divadelní 

i  komerční  firemní  projekty,  ta-
neční  módní  přehlídky,  ale  také 
pořádá  workshopy  zahraničních 
hvězdných choreografů.

„Beat  Up  Zlín  je  super  parta 
mladých lidí, co mají hudbu a ta-
nec  v  srdci  a  kteří  energií,  vůlí 
a  vlastní  pílí  dokazují  každým 
dalším rokem, že  i ve Zlíně se dá 
tančit kvalitní street dance. Začát-
ky  nebyly  lehké,  ale  o  to  víc  nás 
stmelily a posílily odhodlání bojo-
vat o místo na české taneční street 
dance scéně. Ambice máme velké. 
Můžete  nás  vidět  vystupovat  na 
různých  komerčních  a  společen-
ských  akcích  ve  Zlíně,  na  taneč-
ních  soutěžích a  show,“  říká Pet-
ra  Žemličková  ze  zlínského  Beat 
Upu.

Každé léto pořádá Beat Up také 
příměstské tábory pro děti.   -red-

Taneční skupina Beat Up Zlín vyhrála v květnu první místo na mistrovství republiky Beat Street v Brně   Foto | Beat Up Zlín

Se skupinou Beat Up si děti užijí spoustu akcí. Každé léto se také mohou účastnit příměstského tábora  Foto | Beat Up Zlín
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Anna Randárová jde ve  stopách svého tátyHerec zlínského divadla Luděk Randár oslavil 
v červenci šedesátiny a tak jsem jej požádal o rozhovor 
pro Magazín Váš Zlín. Řekl mi: „Rád, ale už jsem 
odpovídal čtyřikrát. Nechcete si raději popovídat třeba 
s dcerou Aničkou?“ A tak vznikl tento rozhovor.

| PAVEL STOJAR

Jednadvacetiletá Anna Randá-
rová je nejmladší ze tří dětí Luďka 
a  Jitky Randárových.  Studuje Di-
vadelní  fakultu  Akademie  múzic-
kých  umění  v  Praze.  Ve  Zlíně  ji 
v  divadelních  rolích  zatím  neuvi-
díte, zato ale ztvárnila jednu z ved-
lejších postav v novém filmu Dana 
Svátka Úsměvy smutných mužů.

Váš táta je na šedesát let po-
řád ve výborné fyzické kondi-
ci a zůstává idolem zlínských 
žen…

Tatínek  je  stále  v  pohybu. 
Opravdu si přes den nesedne, aby 
si na chvíli odpočinul a vydechnul, 
pořád musí něco dělat. A když jde 
běhat do lesa se psem, náš mladý 
aktivní pes vždy vypadá podstatně 
strhaněji než  táta. Ve  své  věkové 
kategorii  dokonce  vyhrál  čtvrtku 
na zlínském půlmaratonu.

Proč navrhl na rozhovor prá-
vě vás namísto sebe?

To je dobrá otázka. S Josefem 
Meszárosem  jsme dělali před ča-
sem rozhovor pro kulturní portál 
Scena.cz.  První  se  uskutečnil  na 
začátku  mého  studia  na  pražské 
DAMU, další bude následovat na 
konci studia. Když tatínek ten prv-
ní četl, dojal se a říkal, že mu udě-
lalo velkou radost, že jsem o něm 
i o celé rodině tak hezky povídala. 
Možná proto ho to napadlo.

Co si na Luďkovi Randárovi 
nejvíce ceníte? Jako na herci 
i na tátovi…

Jako na herci si na něm cením 
to, že je velmi profesionální. Jaká-
koliv nepřipravenost u něj nepři-
padá v úvahu. Zároveň dovede být 
pokorný i vůči režisérovi, který je 
třeba  o  dvě  generace mladší  než 
on. A  jako táta? To  je  těžké zfor-
mulovat,  protože  jsou  to  každo-
denní věci… Všechny nás podpo-
ruje  a  největší  odměnou  pro  něj 
je,  když  jsme  šťastní. Oba  rodiče 
nám vždy pomůžou, když se něco 
děje. Máme zázemí a víme, že za 
námi budou stát.

Na  fotkách,  kde  jste  s  ce-
lou  rodinou,  vypadáte  vždy  

úplně  idylicky.  Opravdu  tak 
držíte při sobě?

Ve skutečnosti  je  to  ještě  lep-
ší než na fotkách. Vždycky říkám, 
že za tyto čtyři  lidi bych neváha-
la položit život. Máme mezi sebou 
krásný  vztah  a  jsem  za  to  moc 
ráda.  Čím  jsem  starší,  tím  víc  si 
uvědomuji,  že  to  není  samozřej-
most a že mám neskutečné štěstí, 
že můžu vyrůstat v úplné a krás-
né  rodině.  Táta  přišel  o  tatínka 
už  jako  malý  kluk,  zahynul  při 
neštěstí v dole. Maminka mu ze-
mřela, ještě než dokončil JAMU. 

Jaké je žít v herecké rodině?
Maminka  je  speciální  peda-

gog, takže oba rodiče mívají letní 
prázdniny, za to jsem velice ráda. 
Samozřejmě  i  přes  léto mají  své 
povinnosti,  táta  například  pra-
cuje pro  rádio,  ale  je  to podstat-
ně volnější tempo, proto můžeme 
trávit více času spolu. To je velký 
benefit.

Od  malička  jsem  byla  moc 
ráda,  když  jsem  mohla  jít  večer 
na představení. I když ze začátku 
se stávalo, že jsem paní uvaděčce 
usnula na rameni. Třeba Figaro-
vu  svatbu  jsem  viděla  snad  dva-
náctkrát. Neopustilo mě to ani po 
nástupu puberty. Spolužáci třeba 
chtěli jít v pátek večer na pivo, já 
jsem raději místo toho šla do di-
vadla. Rodiče nás ale k divadlu 
nikdy nenutili. Láska k němu 
přišla tak nějak sama od sebe. 
Krásné  bylo  i  to,  že  jsme  se 
všichni  tři  sourozenci  mohli 
objevit  na  jevišti  v  nějakých 

malých  dětských  rolích.  Divadlo 
je jiný svět, ale mně se v něm moc 
líbí.

Kdy  jste  poprvé  stála  na  je-
višti?

V  představení  Naši  furianti, 
kde  jsme  se  objevili  i  s  bratrem. 
Byla jsem tehdy v první třídě. Pak 
jsem se mihla ještě v Dekamero-
nu.  Největším  zážitkem  byl  ale 
muzikál  Kabaret,  který  režíroval 
Dodo Gombár. V něm  jsem  jako 
malé  děvčátko  zpívala  sólovou 
písničku. Na to představení vzpo-
mínám moc ráda. 

Proč zrovna vy jste se vydala 
v tátových šlépějích a ne ně-
který  z  dalších  dvou  souro-
zenců?

To  bych  taky moc  ráda  vědě-
la.  Všichni  tři  sourozenci  máme 
ke kultuře blízko. I proto, že jsme 
v  divadle  vlastně  vyrůstali.  Vždy 
jsem mluvila o tom, že by mě he-
rectví  lákalo,  i  když  jsem  nikdy 
nechodila  do  dramaťáku. 
U tatínka prý rozhodlo, 
když  jsem  řekla,  že 
bych si hrozně vy-
čítala,  kdybych 
to  nezkusila. 
Nerozmlou-
val  mi  to 
a  ne-

odrazoval  mě,  protože  věděl,  že 
herecký  svět  znám  a  vím,  jak  to 
v něm chodí. Příprava na přijíma-
cí  zkoušky na DAMU byla  velice 
rychlá. Dělala  jsem  si  legraci,  že 
se vlastně  jdu  jen podívat,  jak to 
tam vypadá. A nakonec  to vyšlo, 
na podzim začínám třetí ročník.

A  čím  to,  že  ze  všech  tří  dětí 
právě  já?  Vlastně  nevím.  Sestra 
Jitka  byla  ve  škole  vždy  vzorná 
studentka,  a  přestože  absolvova-
la práva, stejně se kolem kultury 
pohybuje.  Pracuje  pro  karlovar-
ský  festival  a  Českého  lva.  Bratr 
Matěj je scenárista a dramaturg.

V které roli na vás táta zapů-
sobil nejvíc?

Tak  to  je  docela  čerstvá  věc. 
Úplně  mě  dostalo  představe-
ní Blackbird, které se nehraje na 
jevišti, ale netradičně v šatně or-
chestru.  Během  děkovačky  jsem 
strašně plakala, jak to na mě do-
lehlo – to se mi opravdu hodně 

dlouho nestalo. Vůbec jsem neče-
kala, že mě to tak vezme. To před-
stavení jde až na dřeň. 

Jste teprve na startu své he-
recké  dráhy,  přesto  se  ze-
ptám, jestli si dovedete před-
stavit život bez divadla?

Asi  ne.  Měla  jsem  sice  i  mi-
moumělecké alternativy, na jakou 
školu 

bych se hlásila – byla to veterina 
a medicína. Dovedu si představit, 
že bych se živila něčím jiným, ale 
být úplně mimo divadelní svět, to 
by mi hodně chybělo.

Hrála  jste  už  také  ve  filmu. 
Nejprve  to  byl  Anděl  Páně 
2  a  pak  především  Úsmě-
vy  smutných mužů.  Co  vám 
dala tato zkušenost?

Za  Úsměvy  smutných mužů 
jsem  moc  vděčná.  Měla 

jsem velkou radost, když 
jsme  se  loni na  závě-
rečném večeru zlín-
ského  filmového 
festivalu  sezná-
mili  s  režisé-
rem  Danem 
S v á t k e m , 
s p i s o v a -
t e l e m 

Josefem  Formánkem  a  hercem 
Ivanem Fraňkem. Náhodou jsme 
seděli vedle sebe a Ivan Franěk se 
mě zeptal,  jestli nejsem herečka, 
protože  právě  hledají  dívku  do 
role Moniky v jejich novém filmu. 
Slovo  dalo  slovo  a  hned na  dru-
hý den byly kamerové zkoušky – 
a  klaplo  to. Občas mám  tenden-
ci  srážet  si  sebevědomí,  být  vůči 
sobě  příliš  kritická.  Zvlášť  silně 
jsem  to  cítila po prvním ročníku 
školy.  Tohle  pro  mě  byl  záchyt-
ný bod, který přišel v tu v pravou 
chvíli. Nakoplo mě to.

Z natáčení mám nádherné zá-
žitky.  Měla  jsem  velké  štěstí  na 
to,  s  jakými  lidmi  jsem  mohla 
pracovat. Jsou to skutečné hvěz-
dy, ale přitom naprosto normální 
skromní lidé, kteří nemají potře-
bu  se  vyvyšovat. Mluví  za  ně  je-
jich  práce.  Ať  to  je  Jaroslav Du-
šek, Ondřej Malý, David Švehlík, 
Ivan  Franěk  nebo  Rostislav  No-
vák starší. Normálně bych kolem 
nich  jen  s  úctou  prošla  a  najed-
nou  jsem  s  nimi  byla  na  společ-
ném  natáčení!  Krásně  mě  mezi 
sebe přijali. 

Zkušenost  krásná,  ale  film 
docela smutný, ne? Člověk si 
uvědomí,  jak  nebezpečný  je 
démon alkoholu…

Měla  jsem  možnost  po-
tkat  skutečné  předlohy  po-
stav a bylo to jako studená 
sprcha. Uvědomíte si, že 
všechny  ty hrozné osu-
dy  jsou  naprosto  re-
álné.  Nechápu,  že  je 
člověk schopný něco 
takového  zvlád-
nout a přežít. Já se 
sice  ve  filmu  ob-
jevím odhalená, 
ale  oni  se  ob-
nažují  daleko 
víc. Je to pro 
ně  oprav-
du  trýznivé 
p ř i z n án í . 
Autor  před-
lohy  Josef 

Formá-

nek, který si to vše sám prožil, ří-
kal, že kdyby ten film měl pomoci 
od závislosti na alkoholu jen jed-
nomu jedinému člověku, tak to za 
to stojí.

Jedním z nejsilnějších zážitků 
pro mě byla návštěva psychiatric-
ké léčebny Petrohrad v severních 
Čechách,  kde  se  velká  část  filmu 
odehrává.  Setkala  jsem  se  s  pa- 
cienty i personálem, mnozí z nich 
ve filmu také hrají.

Hodně  času  nyní  trávíte 
v Praze. Jaké je to ve srovná-
ní se Zlínem?

Někteří  se mě  už  po  půl  roce 
ptali,  jestli  mě  už  začala  Praha 
štvát, ale protože  jsme první dva 
ročníky každodenně trávili kolem 
deseti  hodin  ve  škole,  tak  jsem 
vlastně  ani  neměla  kdy  si  Prahu 
zprotivit.  Mám  Prahu  moc  ráda 
a  studentský  život  tam  je  báječ-
ný. Když ale nepřijedu o víkendu 
domů a vracím se do Zlína po del-
ší době,  tak  se moc  těším na  ten 
zdejší klid, na to, že jsem za deset 
minut pěšky v lese.

Pokud  je  člověk  sám  nebo 
jen  s  partnerem,  je  Praha  skvělá 
a plná příležitostí, ale bydlet tam 
s malým dítětem, to je oproti Zlí-
nu  obrovský  rozdíl.  V  jednadva-
ceti ale tohle ještě neřeším, zatím 
jsem tak na půl cesty a  je mi tak 
dobře.

Deset hodin denně ve škole? 
Překvapuje  mě,  že  studium 
DAMU je tak náročné…

První  ročník  byl  snad  nejná-
ročnější.  Běžně  začínáme  kolem 
osmé  hodiny  ráno  a  nekončíme 
dřív  než  v  šest  večer.  Mí  bývalí 
spolužáci  ze  střední, kteří  studu-
jí na jiných školách, tím byli pře-
kvapení. Na druhou stranu, když 
přijde  zkouškové  období,  nemu-
síme se  tolik učit, protože máme 
hodně praktických předmětů. 

Někdy nechápu,  jak se herci 
dokážou  naučit  tak  dlouhé 
a komplikované texty…

Musím  to  zaklepat,  ale  tohle 
mě netrápí. Myslím si, že je to dar, 
který  mám  po  tatínkovi.  Nemu-
sím sedět doma za stolem a drtit 
se to. Než se začne zkoušet na je-
višti,  bývají  čtené  zkoušky,  začí-
ná  se  za  pochodu  a  já  najednou 
zjistím, že mám text v hlavě a ani 
o tom nevím. Zatím to jde tak ně-
jak samo.

Luděk Randár se svou nejmladší dcerou Annou Foto | Josef Omelka
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Kandidát na post primátora 
Ing. Roman Kaňovský, MBA 
je ředitelem v logistické 
společnosti. Vystudoval 
systémové inženýrství 
na Vysoké škole báňské 
v Ostravě. Je mu 41 let, má 
jednoho syna.

Ve Zlíně se realizovalo mnoho zajíma-
vých věcí a  projektů a  rád bych v  tom 
pokračoval. Přesněji řečeno navázal na 
dokončené a  završil započaté. Nicmé-
ně neměli bychom se bát projektů vět-
ších, vyřešit neutěšenou dopravní situaci 
ve městě, parkování na ulicích a kolem 
nemocnice, dořešit co nejlépe využití 
plochy po torzu na Jižních Svazích, re-
konstrukci a  budoucí obsahovou náplň 
Velkého kina. Chtěl bych udržet a zlep-
šovat hodnotu města ke spokojenos-
ti jeho obyvatel i  návštěvníků. Aby se 
sem lidé rádi vraceli ať už po dokončení 
studia nebo po zkušenostech nabytých 
v  zahraničí nebo jen tak na výlet. Aby 
Zlín nebylo „jen to Baťovo město“, histo-
rie je hezká, nicméně nelze žít jako v mu-
zeu. Dnešní nároky na životní i pracovní 
podmínky jsou jiné než před 100  lety. 
Rád bych zapojil obyvatele do aktivního 
života Zlína, protože město – to není bu-
dova radnice, ale lidé, co mu dávají duši. 
Když budeme mít čisté a upravené ulice, 
lidé sami udělají pár kroků k odpadko-
vému koši. Když uvidí hezké hřiště, na 
kterém si bezpečně hrají jejich děti, sami 
případné vandaly pošlou pryč nebo za-
volají policii. Nebo podřídí s  pochope-
ním svůj řidičský um smysluplně, úspor-
ně upraveným křižovatkám.

Čím to je, že jste pro zlínskou veřejnost 
zatím neznámý? 

Jsem pro širší veřejnost neznámý, 
protože jsem dosud nezastával žádnou 

funkci ve veřejné správě . Ale účastním 
se místních akcí, tam měli lidé možnost 
mě poznat.

Nemyslíte si, že je to do voleb pro ANO 
handicap? 

Kandiduji sice z  pozice číslo 1, ale 
v TOP 15 máme řadu zkušených lidí, kte-
ří už odvedli kus práce pro město i kraj, 
odborníky na sociální služby, právo, 
ekonomiku, dopravu. Všichni se dobře 
známe, umíme spolupracovat.

Takže když přesvědčíme voliče a zís-
káme patřičný počet hlasů, jsme schop-
ni město rozhýbat dopředu. 

 
A jaká je tedy vaše specializace? 

Svou profesní kariérou se pohybuji ve 
výrobě, logistice, dopravě. Takže na rad-
nici je mi hodně blízká doprava ve měs-
tě. Za poslední roky je stav stále horší, 
průjezdnost městem pomalejší, v  pří-
padě nějaké nehody začíná doprava 
kolabovat. Je potřeba s tím začít rychle 
něco dělat, instalovat chytré křižovatky, 
vybudovat parkoviště na periferiích, ale 
hlavně se zbavit tranzitní dopravy. 

Jakým jste kandidátem? 
Nejsem nezávislý, jsem členem hnu-

tí ANO 2011, vstoupil jsem tam, proto-
že mě zaujal program a oslovili mě lidé 
ze Zlína, které jsem zde potkal. Stále si 
myslím, že mohu pomoci ke zlepšení, 
udržitelnému rozvoji a dobré náladě ve 
společnosti. Jsem zvyklý na týmovou 
práci, jeden nezmůže a neudělá všech-
no , ale já si plně uvědomuji, že každý 
může přispět, dát impulz, návrh, začít, 
ale také řídit a táhnout ostatní. Osobně 
rád táhnu ty ostatní a nebojím se převzít 
zodpovědnost. S  chutí spojuji zdánlivě 
nespojitelné, tvořím systémy.

Nejen prací živ je člověk, tak se budu 
ještě zajímat o vaše koníčky. 

Rozhodně si ve volném čase vyjdu 
s  rodinou do přírody, navštívím něja-
kou historickou památku, rád jezdím na 
kole či bruslích, nebo se zajímám o dění 
u nás a ve světě. 

Hlavně se ale snažím věnovat svůj 
volný čas synovi, ostatně pro něho to 
přece dělám, aby se tady dalším gene-
racím žilo dobře. 

Kdybyste měl jmenovat jednu věc, co 
teď nejvíce trápí obyvatele Zlína? 

Teď v  srpnu? Samozřejmě horko. 
Tady bychom měli přemýšlet o vodních 
prvcích v kombinaci se zelení. Rozpále-
né město vláhu potřebuje např. v podo-
bě umělých kanálků, menších fontánek, 
jezírek. 

Celkově pak voda a hospodaření s ní. 
A to nemyslím jen diskuzi na téma do-
davatelé vody, ale skutečnou spotřebu 
vody. Chybí mi její rozdělení na pitnou 
a  užitkovou a  možnost toho účelně  
využívat. 

Mám rád vyzvy'
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Pane magistře, jak se za dvacet u nás 
změnilo právo?

Myslím, že právo se příliš nezměnilo, 
spíše se mění lidé, celá společnost. Určitě 
se zrychlila činnost soudů, byť si to možná 
někteří nemyslí, lidé strašně rychle zapo-
mínají, jak jste třeba na konci devadesá-
tých let třeba i víc než rok čekali na vydání 
platebního rozkazu při vymáhání nezapla-
cených dluhů. 

A v čem se změnili lidé a společnost?

Tak lidé jsou určitě sebevědomější, se-
bestřednější, díky internetu mají asi větší 
právní povědomí, jsou ochotni více bojo-
vat za svá práva, což je samozřejmě dob-
ře. Na druhou stranu to s sebou přines-
lo někdy například neuvěřitelně drsné 
spory při rozvodu mezi rodiči o výchovu 
vlastních dětí, někdy naprosto šílené žalo-
by o zaplacení nejrůznějších odškodnění 
v podstatě za cokoli.

V politice se pohybujete osm let, toto 
období lze srovnat?

Před osmi lety byl hlavním problémem 
ve společnosti boj proti korupci, teď se 
hlavním tématem stává otázka migrantů, 
v komunální politice samozřejmě o něco 
méně. Mnohem více ale vzrostl vliv so- 
ciálních sítí na konečné rozhodování voli-
čů, což fakticky znamená, že na konečný 
výsledek voleb mají velký vliv emoce, ni-
koli rozum, a často virtuální problémy, ni-
koli problémy reálné.

Mgr. Aleš Dufek 

advokát s více než  
dvacetiletou praxí,  
kandidát KDU–ČSL  
na primátora Zlína
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A co je největším problémem či 
nebezpečím dnešní doby?

Každá doba s sebou přináší jiná nebez-
pečí, ve dvacátém století to byl nacismus, 
později komunismus. V  dnešní době ale 
západní společnost deformuje podivný li-
beralismus, bohužel ne ekonomický, ale 
názorový. Útočí na základní hodnoty, na 
kterých je postavena od věků lidská spo-
lečnost, především tedy na rodinu, která 
je založena na manželství muže a  ženy. 
Na skutečnost, že jedinec je součástí ně-
jakého kolektivu, buď rodiny, nebo obce, 
nebo státu, a že by pro tento kolektiv měl 
něco přinášet, nikoli od něho jenom něco 
neustále požadovat.   

Jak z toho ven?

Moc nevěřit reklamě a  některým mé-
diím. Jdou spolu ruku v ruce. Ověřovat si 
informace.  

A hlavně lidé, kteří stále ještě drží tra-
diční hodnoty, si musí více věřit. Žena, kte-
rá přivedla na svět děti, kvůli nim omezi-
la svou kariéru. Muž, který neustále platí 
nejrůznější hypotéky a úvěry, protože se 
snaží svou rodinu zabezpečit. Student, 
který průběžně studuje jenom jednu vy-
sokou školu a ví, že po jejím dokončení za-
loží rodinu a půjde pracovat. Babičky a dě-
dečci usilovně se snažící podporovat své 
potomky. To jsou hrdinové dnešní doby, 
kteří ještě tuto společnost drží pohroma-
dě, musí si to uvědomit a být na to hrdí. 
Hrdinkou není pološílená lidskoprávní 
aktivistka, kterou emoce zbavily rozumu. 

Pro společnost má nulový přínos čtyřiceti-
letý „věčně mladý“ seladon, který neustá-
le hledá bezchybnou partnerku k založení 
rodiny, až si nakonec stejně nikoho nena-
jde, protože nikdo z nás není bezchybný.

Co má vše výše uvedené společné 
s komunálními volbami?

Úplně všechno, komunální politika je 
základem pro politiku celostátní. Jestli 
chcete změnit myšlení ve státě, musíte je 
změnit v  obcích. Obec musí podporovat 
hrdiny dnešní doby, příklady jsem uvedl 
výše. Pomáhat jim, nepřizpůsobit se vše-
obecné náladě. 

A lidovci jsou toho zárukou? Sám jste 
se přece stal členem KDU – ČSL teprve 
loňský rok.

Lidovci jsou snad poslední strana 
v naší zemi, která se i ve svém názvu ote-
vřeně hlásí ke křesťanským hodnotám. 
Ty jsou jasně definované. Já vím, že větši-
na lidí pak poukazuje na skutečnost, ko-
lik tato strana v minulosti udělala chyb, 
kolik lidovců se třeba chová špatně. I  já 
jsem v  minulosti tento názor zastával. 
Ale s přibývajícím věkem zjišťuji, že ani já 
nejsem bezchybný, že jsem sice v životě 
udělal spoustu dobrých věcí, ale některé 
bych si zrovna za rámeček nedal. Říká se 
tomu vnitřní vyzrávání. A v tom momen-
tě jsem pak byl schopný do této strany 
vstoupit. 

A osobně garantuji, že za tradiční hod-
noty budeme bojovat, dokud to půjde. 
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Kandidát na primátora Ivo Mitáček:  
„Zlín si zaslouží dynamičtější rozvoj...“

jsem byl několik let členem místní 
komise městské části Kostelec, kde 
jsem byl přímo u  řešení různých si-
tuací v sousedství mého bydliště. Zá-
sadní rozhodnutí padlo poté, co se mi 
zalíbil program koalice Soukromní-
ků, Svobodných a Nezávislých, a také 
fakt, že většina kolegů jsou, stejně 
jako já, nezávislí kandidáti bez poli-
tické příslušnosti – tedy lidé z  praxe 
a zkušení odborníci.

Můžete už teď prozradit, jaký-
mi hlavními problémy se chcete 
zabývat?

Jsem přesvědčen o tom, že kdo to 
myslí s občany tohoto města skuteč-
ně vážně a  smysluplně, tak nemůže 
přijít s jinými tématy než s těmi, kte-
ré se v  posledních letech stále opa-
kují a  které občany Zlína skutečně 
trápí. Opakovat se přitom oprávněně 

budou až do doby jejich vyřešení. 
Těmi tématy a zároveň problé-

my jsou: bydlení, zdravotnic-
tví, život ve městě, vzdělá-

ní, doprava a bezpečnost. 
Všechno ostatní jsou spí-

še líbivé vábničky, které 
jsou buď jen okrajové 

nebo naprosto ne-
smyslné pro toto 
krásné město.

Dobře, tak si to 
pojďme projít 

postupně. Co 
tedy v daných 
tématech 
navrhujete 

konkrétně?
Naprostou prio-

ritou je bydlení. Udržet 
ve městě mladé rodiny 

s  dětmi, nabídnout jim jis-
totu, důvod, proč zde zůstat 
a přímo tak podpořit rozvoj 
města. Zlín musí rozjet vlast-

ní výstavbu malometrážních 
bytů, bytových jednotek pro 

mladé, seniory, sociálně slabé a  po-
třebné. Na to navazuje zmiňovaný 
život ve městě a další důležité oblas-
ti k řešení, jako je např. nejpalčivější 
otázka – nemocnice. Tady hned ří-
kám, že ve Zlíně musí zůstat a musí 
nabídnout služby, odpovídající kraj-
ské nemocnici! Jakékoliv oklešťování, 
nebo nedej Bůh stěhování, nepřipa-
dá v úvahu. K náměstí se musí vrátit 
pošta, byť by to bylo jen s  omeze-
nými službami. Pro danou službu se 
nám jeví vhodné například prosto-
ry v  budově bývalého soudu. Oka-
mžitě je nutné řešit otázku kina, kdy 

Před šesti lety oznámil Ivo 
Mitáček, že odchází od krajských 
profesionálních hasičů ze Zlína 
do Prahy. Tam jezdil především 
za pracovními povinnostmi, které 
měl až do července letošního 
roku u Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. 
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Karate ve Zlíně – republikový fenomén

Trenérský tým je složen z dr-
žitelů černých pásků, pro které je 
karate  a  jeho  učení  životní  ces-
tou. V  trenérském  týmu najdete 
zkušené  pedagogy,  jako  je  Mgr. 
Marek Čechák, ale také naše stát-
ní reprezentanty Hanku Juráňo-
vou  a  Jindřicha  Mašláně,  kteří 
vyhráli  medaile  na  Mistrovství 
Evropy i Mistrovství světa. 

Hlavním  trenérem  Akademie 
je  několikanásobný  mistr  Čes-
ké  republiky  v  tradičním  karate 
Robin  Bařák,  který  je  držitelem 
5.  danu  (černý  pás)  a  karate  se 
aktivně věnuje už 27 let v roli zá-
vodníka, reprezentanta a posled-
ních 18 let také trenéra. 

Karate  je  bojové  umění  učící 
člověka  účinné  obraně.  Vychá-
zí z toho, že karatista může zne-
škodnit i výrazně silnějšího útoč-
níka za pomocí přesně mířených 
a natrénovaných pohybů.

Speciální  tréninky  jsou  urče-
ny pro děti ve věku 6 až 14 let, ale 
možnost  začít  cvičit  karate mají 
také dospělí ve věku 15 až 55 let.

„V Akademii karate se děti ne-
učí pouze bojovat. Snažíme se je 
i  vychovávat  v  duchu  samuraj-
ských  tradic.  Všechny  poznatky 
a  dovednosti  získané při  trénin-
ku karate si děti odnášejí s sebou 
do  běžného  života,“  podotýká 
hlavní trenér Robin Bařák.

Hrdost  i  pokora,  disciplína, 
odhodlání,  respekt a preciznost, 
to  jsou hlavní principy  tréninku 
tradičního karate. „Cílem je v dě-
tech  probudit  odhodlání  a  tou-
hu  být  v  něčem  lepší  než  ostat-
ní  a  zároveň  zůstat  skromnými 

lidmi.  Správný  způsob  výuky 
tradičního  karate  má  obrovský 
výchovný  efekt,“  dodává  Robin 
Bařák. 

Děti  i  dospělí  mají  možnost, 
nikoliv  však  povinnost,  účastnit 
se  závodů  na  národní  i meziná-
rodní úrovni a porovnat tak svou 
výkonnost  s  ostatními  karatisty. 
Za poslední tři roky si z Mistrov-
ství ČR v tradičním karate odvez-
la zlínská Akademie vždy nejvíce 
medailí  ze  všech  zúčastněných 
klubů.  Tyto  výsledky  dokláda-
jí  dobré  podmínky  pro  trénink 
a  skvělé  vedení,  které  Akademii 
karate Zlín řadí k největším klu-
bům karate v České republice. 

Trénink  tradičního  kara-
te  není  jen  dominantou  chlap-
ců  a mužů,  ve  zlínské  Akademii 
aktuálně  cvičí  přes  40  %  dívek 
a žen.    

S  tréninkem  můžete  začít 
v  jakémkoliv  věku  bez  ohledu 
na  Vaše  pohlaví  nebo  aktuál-
ní  fyzickou  zdatnost.  Výhodou 
je,  že  karate  jde  aktivně  cvičit 
i  v  pokročilém  věku.  Proto  jej 
dnes  praktikují  všechny  věkové 

Akademii karate ve Zlíně 
pravidelně navštěvuje přes 
260 karatistů. V centru 
Zlína na ulici Kvítková 
probíhají tréninky karate 
pro děti i dospělé. 

Od září Akademie Karate Zlín otevírá hodiny přímo 
pro nováčky, kteří budou cvičit samostatně a začínat 
společně s tréninkem od prvních kroků.
Informace o náboru:
Děti (6 až 14 let) – pondělí 10. září nebo čtvrtek 13. září vždy v 15.00
Dospělí (15 až 55 let) – úterý 11. září nebo pátek 14. září vždy v 19.30
Více informací o tréninku karate pro děti i dospělé na webu, kde 
doporučujeme také nezávazně rezervovat volné místo, protože 
každoročně kapacita zájemců překračuje volná místa.

VYZKOUŠEJTE KARATE

 www.karate-zlin.cz  ↗

skupiny – děti, teenageři, dospělí 
i lidé v důchodovém věku.

Trénink  karate  totiž  není  fy-
zicky  náročný  jako  jiné  bojové 
a  úpolové  sporty.  Pro  vykoná-
ní  většiny  účinných  technik  sta-
čí  velice  krátký  okamžik  a  tedy 

i vaše tělo není trénováno k vytr-
valostnímu výkonu. V karate jde 
hlavně o  zkušenosti  a  o  správné 
využití  fyziky  ve  svůj  prospěch, 
které  jsou daleko důležitější  než 
síla  nebo  rychlost.  To  je  základ 
celého tradičního karate. -red-

Po pětadvaceti letech se ale 
rozhodl opustit službu v  bez-
pečnostních složkách a zakot-
vit zpět ve Zlíně, kde by rád 
pomohl dalšímu rozvoji to-
hoto krajského města. Pro-
to se rozhodl kandidovat 
na post primátora a stát se 
nezávislým lídrem za ko-
alici Soukromníků, Svo-
bodných a  Nezávislých, 
pod heslem ROZHÝBEJME 
ZLÍN!

Vracíte se po několika letech zpět 
do Zlína, co to pro Vás osobně 
znamená?

Především se musím přiznat, že 
jsem nikdy Zlín neopustil a ani s ním 
neztratil kontakt. Byl mým domovem, 
i  když jsem trávil pracovní týden na 
území celé republiky. Ve Zlíně jsem 
měl kancelář a v ní byl daleko častěji 
než např. v té pražské. Proto tak inten-
zivně vnímám zdejší problémy, které 
bych rád v  následujících letech po-
mohl řešit.

Jako aktuální lídr kandidátky Sou-
kromníků, Svobodných a Nezávis-
lých k tomu můžete dostat příleži-
tost. Ostatně jak jste se vůbec ocitl 
v této pozici?

Za posledních deset let mě oslo-
vily různorodé skupiny zástupců 
politických stran a  uskupení v  re-
gionu, ale až teď, po ukončení mé 
práce v  bezpečnostních sborech, 
dozrál čas, abych se mohl politice 
začít věnovat naplno. V  minulosti 

neexistuje jiná varianta, než je jeho 
zachování a nasměrování k různoro-
dému kulturnímu využití. 

A jak vnímáte dopravu ve Zlíně? Za 
poslední měsíce je ve městě řada 
omezení, která se lidem nelíbí.

Doprava? Nepochopím, že pou-
ze dva týdny v roce máme skutečnou 
zimu, ale všechny dopravní stavby se 
řeší jen s ohledem na to, aby se stih-
ly do závodů Czech Rally Zlín. Pak se 
může člověk zbláznit, když vidí, jak se 
všechno honí na poslední chvíli, a při-
tom jsou ta staveniště prázdná a bez 
činnosti. Vyřezaná díra v naší ulici je 
už skoro měsíc, ale vyspravit ji, zdá se 
být nepřekonatelný problém… vždyť 
je tam přece značka?!? Cyklostezky? 
Chybí logická napojení, další rozšiřo-
vání a využívání stávajících cest, větší 
prostor pro ostatní uživatele tohoto 
typu komunikace. Město také poma-
lu reaguje na aktuální boom – elek-
trokola a  koloběžky. Naším zájmem 
je určitě snížit nápor osobních aut, 
ale v tomto případě je pak ale nutné 
zavést dopravu MHD zdarma a moti-
vovat lidi používat tento typ přepra-
vy. A dopravní problémy jsou v každé 
části města, tak je pojďme společně 
řešit!

Jak vnímáte některé započaté 
nebo dokončené projekty města?

Pozitivně určitě vnímám opra-
vený park Komenského, který lidem 
nabídl nové možnosti v centru měs-
ta. Podobné parkové zóny ale mo-
hou vzniknout i na řadě jiných míst, 
včetně okrajových částí Zlína. Líbí se 
mi rozvoj kultury, ale i ta má své re-
zervy. Stejně tak obnova některých 
sportovišť, která by však měla být 
přístupná více široké veřejnosti, ne 
jen například žákům u škol. O našich 
projektech a záměrech se více dozví-
te na webu.

 www.rozhybejme.to

rozhyb  jm
Zlín

e e
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_
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PRÁZDNINOVÁ 
SOUTĚŽ 
O SKVĚLÉ CENY 

DDNNIINNOOVVÁ Á Á 
ĚĚĚĚĚĚŽ Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

O SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENY

WWW.AQUAPARK-UH.CZWWW.AQUAPARK-UH.CZWWW.AQUAPARK-UH.CZWWW.AQUAPARK-UH.CZ

společenské večery ▪ vyhlídkové lety balonem ▪ jízdní kola ▪ tablet 
▪ pobyty na hausbótech ▪ poukazy na módní pánskou konfekci 
▪ sportovní příměstský tábor ▪ pobytové poukazy ▪ koloběžka 
▪ jazykové kurzy ▪ zážitkové vaření piva ▪ pronájem sportovní haly 
▪ auto na víkend ▪ vstupenky do kina ▪ poukazy na občerstvení, 
zboží a služby ad.

I N Z E R C E  RV1801554/01

Přihlášky 
do konce září 2018

www.mpzlin.cz

I N Z E R C E  RV1801715/01

Mor prasat ohrozil cyklistický závod
Pojedenácté ožije 
Zlín 30. září velkým 
cyklistickým závodem 
Zlínská 50. Letos čeká 
účastníky několik novinek. 
Chybělo totiž málo 
a svátek horské cyklistiky 
se ve Zlíně vůbec nekonal.

„Rozšíření  nákazy  Afrického 
moru  prasat  a  s  tím  spojené  roz-
sáhlé  zákazy  vstupu  do  lesů  na 
Zlínsku  a  Luhačovicku  nás  přinu-
tily  změnit  jak  trasu,  tak  i  samot-
né  zázemí  závodu.  Původní  trasa 
vedla z více než jedné třetiny nyní 
zakázaným  prostorem,  navíc  hro-
zilo  velké  riziko  rozšíření  nákazy. 
Nebylo  tedy možné  tradiční  trasu 
zachovat.  Se  změnou  trasy  jsme 
museli  řešit  i přesun areálu startu 
a  cíle  do  jiných  prostor.  Prioritou 
bylo zachovat start a cíl v centru Zlí-
na. Nově bude mít Zlínská 50 záze-
mí u Sportovní haly Euronics, kte-
rá je od původního areálu u Prioru 
coby kamenem dohodil. Bezplatné 
parkování v centru bude zajištěno,“ 

vysvětluje hlavní organizátor Ond-
řej Kobliha.

Závodníci  si  mohou  vybrat 
ze  dvou  tras,  které  povedou  lesy 
v okolí hradu Malenovice a Tlusté 
hory.  Kratší  bude mít  15  kilomet-
rů a 380 metrů převýšení, ta delší 

42 kilometrů a 1050 metrů převý-
šení, pojede se na tři okruhy. 

„Chceme, aby si závod užili  jak 
závodníci, tak jejich doprovod. Asi 
kilometr  od  startu  bude  na  trase 
umístěna  Fans  zona,  kde  budou 
hostesky  rozdávat  fandítka,  bude 

hrát  hudba  a  společnými  silami 
podpoříme  závodníky.  Díky  okru-
hům  tak budou moci  diváci  a  do-
provod  fandit  a  povzbuzovat  své 
favority  několikrát  bez  toho,  aby 
museli přejíždět,” dodává Kobliha.

Rád by opět přivítal přední čes-
ké závodníky. Minulých ročníků se 
zúčastnili  například  reprezentan-
ti  a profesionální  jezdci  Jan Škar- 
nitzl,  Jan  Hruška,  Martin  Stošek, 
Petr  Vabroušek  nebo  závodnice 
Jana Pichlíková či Irena Berková.

„Příprava letošního ročníku ne-
byla  jednoduchá,  jsem  moc  rád, 
že  lidé  oceňují  naše  nadšení  a  že 
mají náš závod rádi. To je náš mo-
tor a patří jim za to náš velký dík,“ 
uzavírá  za  tým pořadatelů Ondřej 
Kobliha.

Prezentace bude otevřena v den 
závodu 30.  září  od 8.30 do  11.00. 
K  závodu  se  můžete  přihlásit  na 
webu  www.zlinska50.cz  nebo  pří-
mo na místě,  také  do  11.00.  Start 
dlouhé trasy je ve 12.00, start krát-
ké trasy ve 12.10. Vyhlášení vítězů 
proběhne v 16.00.    -red-

Jezdci na trase závodu Zlínská 50. Větší část se ale jede lesem   Foto | František Blaha

Muzeum ukazuje holínky následníka trůnu

Ulice Zlína oživí stovky 
muzikantů a mažoretek

Konec léta zpestří  
Lešetín Fest

Po  vzoru  populárního  tradič-
ního  Lešetínského  fašanku  orga-
nizátoři  ze  spolku Lešetín  Zlín  už 
čtvrtým rokem oživují v závěru léta 
město  letním  rodinným  festivál-
kem Lešetín Fest. Koná se na par-
kovišti  za  hotelem Baltaci Atrium 
a v přilehlé hospůdce U Kovárny.

Můžete  se  těšit  na  vystoupení 
zejména zlínských hudebních ka-
pel, dobré pivečko a jídlo a spous-
tu  další  zábavy.  Pro  děti  budou 

Desítky  souborů,  stovky  hu-
debníků  a  tanečníků.  Dech  be-
roucí  pochody,  swingující  kape-
ly,  folklorní  soubory,  mažoretky, 
nádherné kostýmy a kroje. To vše 
se objeví v ulicích Zlína na 19. roč-
níku mezinárodního Festivalu de-
chových hudeb a folklorních sou-
borů FEDO. Festival se uskuteční 
od  čtvrtku  30.  srpna  do  neděle 
2. září. 

Účinkující  a  diváci  zaplní  ná-
městí  Míru  ve  Zlíně,  park  Ko-
menského  za  bývalou  knihovnou 
i  další  místa  ve  městě.  Vyvrcho-
lením  sobotního  programu  bude 
slavnostní průvod po hlavní třídě 
města, který začíná v 10 hodin do-
poledne. V souvislosti se slavnost-
ním  průvodem  dojde  k  omezení 
dopravy v  centru Zlína,  třída To-
máše  Bati  bude  uzavřena  a  auta 
i autobusy odkloněny.

Letos bude navíc festival FEDO 
spojen  s  jinou  velkou  zlínskou 
akcí  –  Garden  Food  Festivalem. 
Třetí  ročník  gurmánské  akce  se 

Výstava Pochodem pod císař-
ským  praporem,  kterou  připra-
vilo  Muzeum  jihovýchodní  Mo-
ravy ve Zlíně, je věnována stému 
výročí konce první  světové války 
a vzniku samostatného českoslo-
venského  státu.  Připomíná neje-
nom památné události roku 1918, 
ale  i  předešlých  téměř  400  let, 
kdy byly země Koruny české sou-
částí habsburské monarchie. Vý-
stava je k vidění ve 14. budově do 
14. října.

„Návštěvníci výstavy se mohou 
seznámit  nejenom  s  habsburský-
mi  panovníky,  ale  i  s  válečnými 
konflikty,  kterých  se  museli  zú-
častnit  čeští  vojáci  v  řadách  ra-
kouské  armády.  Svou  chrabrost 
prokázali nejen v bojích proti Tur-
kům  z  Osmanské  říše,  ale  i  bě-
hem  třicetileté  války,  ve  válkách 
s Pruskem anebo v bitvách s fran-
couzskou  armádou  vedenou  Na-
poleonem  Bonapartem,“  uvedla 
kurátorka Yvona Činčová.

Posledním  válečným konflik-
tem  za  účasti  rakousko-uher-
ské  monarchie  byla  první  svě-
tová  válka,  během  níž  vznikly 

připraveny  dílničky, malování  na 
obličej, skákací hrad.

Na  pódiu  se  vystřídají  hudeb-
ní i taneční skupiny nejrůznějších 
žánrů,  vystoupí  The  Only  Way, 
Reggay,  Ukulele  Troublemakers, 
Blue Night, Kochta Band  a Oria-
na Dance.

Lešetín Fest  se  koná  v  sobotu 
1. září od 14 do 22 hodin.   -red-

uskuteční o prvním zářijovém ví-
kendu, tedy 1. a 2. září, přímo na 
hlavním zlínském náměstí. Vstup 
je proto po oba dny zdarma. 

V neděli čeká návštěvníky gas-
tronomický  program  včetně  vy-
stoupení špičkových kuchařů  jako 
je  Zdeněk  Pohlreich,  Pavel  Sapík 
a  další  kuchařské  osobnosti.  Pro-
gramem  provede  herečka,  mode-
rátorka a autorka několika kuchař-
ských  knih  Markéta  Hrubešová. 
Více informací na vdozlin.cz   -red-

Hvězdou festiválku bude svérázná brněnská kapela Ukulele Troublemakers   Foto | ukulele-troublemakers.cz

Atraktivní mažoretky a šikovní muzikanti patří k 
sobě   Foto | Pavel Stojar

československé  legie  jako  zá-
klad  budoucí  Československé 
armády.

Na  výstavě  si  návštěvní-
ci  mohou  prohlédnout  spous-
tu  zajímavých  předmětů,  jako 
například zbroj používanou za tři-
cetileté války, uniformu rakouské-
ho důstojníka z období napoleon-
ských  válek,  součásti  uniformy 

z  rakousko-pruské  války  v  roce 
1866, uniformy rakousko-uherské 
armády  z  konce  19.  století  a  vý-
stroj  rakousko-uherských  vojáků 
a legionářů z první světové války. 
Vystavené  stejnokroje  doplňuje 
kolekce zbraní habsburské armá-
dy,  která  dokumentuje  technický 
vývoj  palných  zbraní  v  průběhu 
čtyř století.

zlin.gardenfoodfestival.cz  ↗  www.ukovarny.cz  ↗

 www.14-15.cz  ↗

„Jedinečným unikátem výstavy 
jsou  vojenské  holínky  následníka 
rakousko-uherského  trůnu  Fran-
tiška Ferdinanda d'Este, jehož ná-
silná smrt v Sarajevě v roce 1914 se 
stala záminkou k rozpoutání první 
světové války,“ doplnila kurátorka 
výstavy.

Zmiňované historické předmě-
ty  pocházejí  ze  sbírek  Muzea  ji-
hovýchodní Moravy ve Zlíně, Mo-
ravského zemského muzea v Brně, 
Muzea města Brna, Vlastivědného 
muzea v Olomouci, Muzea Kromě-
řížska,  Arcibiskupství  olomoucké-
ho a Vojenského historického ústa-
vu  v  Praze.  Výstavu  uzavírá  část 
věnovaná  vzniku  Československa 
dne  28.  října  1918  a  následným 
událostem ve zlínském regionu.

Součástí  výstavy  je  také  pro-
stor, kde se nejen děti mohou po-
bavit  připravenými  interaktivní-
mi prvky k tématu výstavy. Mimo 
to je možné se zde obohatit o do-
plňující  informace  a  zajímavos-
ti  prostřednictvím  počítačových 
programů.   -red-

K zajímavostem výstavy v muzeu patří rakousko-uherské zbraně a uniformy   Foto | MJVM Zlín
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Citát Jana Wericha: …
Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail tajenky.MVZ@regvyd.cz do 3. 9. 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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JÓGA KROK ZA KROKEM
 cesta ke zdraví a vnitřnímu klidu

Krok za krokem – přes jemně dynamická průpravná cvičení  
připravujeme tělo na léčivé jógové polohy. Nacvičíme jejich 
správné provedení a vysvětlíme vliv na naše zdraví. Učíme se 
dechovým technikám pro odstranění stresu a psychického napětí. 
V relaxaci se hluboce uvolníme, abychom pocítili léčivé působení 
života, který pulzuje uvnitř našeho těla. 

ARKÁNA Zlín, T. G. Masaryka  1281                                                                                                                                            
pondělky  9:30–10:45 nebo 17:30–18:45 hodin

První lekce 17. září zdarma, kurzovné 15 lekcí 1200 Kč (úhrada do konce září)
Samostatně 100 Kč/lekce

Přihlášky a informace
e-mail: lenka.vychodilova@seznam.cz 
mobil: 607550224

I N Z E R C E  RV1801583/01

I N Z E R C E  RV1702018/09

I N Z E R C E  RV1801677/01

I N Z E R C E  RV1801065/02

Reklama na vozech MHD? Tu nepřehlédnete
V  těchto dnech potkáte na 

linkách MHD ve Zlíně trolejbus 
s  motivem skupinky lidí na kolo-
běžce. Je to tým společnosti MO-
BILBOARD. Víte, že za velkoploš-
nými reklamami na autobusech, 
trolejbusech a tramvajích po celé 
republice stojí právě tato zlínská 
firma? 

MOBILBOARD v letošním roce 
slaví 15 let na trhu s  reklamou 
a k této příležitosti si vyrobil polep 
trolejbusu, kde „jede“ celá firma. 
„Chtěli bychom dát na vědomí, že 
ve Zlíně sídlí firma s celorepubliko-
vých dosahem. A také, že za ní sto-
jí lidé, kteří tyto kampaně zajišťují,“ 
říká Radmila Pospíšilová, ředitelka 
společnosti.

Název firmy vznikl díky reklam-
nímu formátu mobilboard, tedy 
mobilní billboard, který vůbec jako 
první v celém Česku jezdil na auto-
busu zlínské MHD. Od roku 2003 
a prvního mobilboardu firma rea- 
lizovala stovky kampaní v  rámci 
celé republiky. Zajišťuje reklamní 
polepy nejen na vozy MHD, ale 
také na příměstské a dálkové au-
tobusy. MOBILBOARD byl dokon-
ce první, kdo umístil v  roce 2005 
reklamu na žluté autobusy Stu-
dent Agency. Význam firmy pro 
všechny dopravce je také v  tom, 
že díky práci MOBILBOARDU jsou 
povoleny folie na okenní plochy 
vozů a jsou homologovány pro ve-
řejnou dopravu.

Od roku 2008 byla otevřena 
kancelář na Slovensku v Bratisla-
vě a  Trebišově. V  letošním roce 
vzniklo také zastoupení v  Praze 
– MOBILBOARD PRAHA.

Jaké kreativní kampaně moh-
li lidé potkat na autobusech ve 
Zlínském kraji? Jedná se napří-
klad o nepřekonatelnou kampaň 
pro Renault Thalia, kde kola au-
tobusu nahrazovaly kola auto-

mobilu. Také pro Radegast byla 
vytvořena kampaň s prvenstvím 
využití dveří, které při otevření 
a  zavření znázorňovaly přípitek 
sklenicemi.

Potkali jste taky nějakou 
reklamu na vozech MHD, kte-
rá se vám líbila? Napište nám 
na facebookový profil MOBIL-
BOARD – rádi si s vámi na kam-
paně zavzpomínáme! -PR-

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 

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-

Divadlo se chystá 
na sezonu

Městské divadlo Zlín se chystá 
na start nové sezony. Lákavý pro-
gram nabídne  už  v  sobotu  1.  září 
a v neděli 2. září, kdy Jaroslav Du-
šek uvede představení Čtyři doho-
dy  a Pátá dohoda. Navíc  se  v ne-
děli od 14 hodin uskuteční beseda 
s tímto oblíbeným hercem. Oficiál-
ní  zahájení  sezony  spojené  s  pře-
dáním  diváckých  cen  Aplaus  se 

uskuteční 8. září. První premiérou 
sezony bude 22. září v 19 hodin in-
scenace  Testosteron,  situační  ko-
medie  o  lásce,  sexu,  partnerském 
soužití, manželství i smrti. O vstu-
penky  do  Městského  divadla  pro 
dvě osoby můžete soutěžit, pokud 
nám  pošlete  vyluštěnou  tajenku 
křížovky. Pište do 7. září na e-mail 
info@vaszlin.cz.   -red-



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, Hlavní, Otrokovice
6. patro, 62 m2, balkón, sklep
po kompletní rekonstrukci

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

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Družstevní, Slušovice

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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