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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

JE  ZBYTEČNÉ  PLATIT  VÍC
JSME  VÁM  BLÍŽ

K novým brýlím dárek zdarma 

990,-Kč

za kompletní brýle včetně an�reflexu

Podzimní akce -50%  OBRUBY
-30% MULTIFOKÁLY

Pla� do 30.11.2018 ,  bližší informace o akci v op�ce
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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: C

1 499 000 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. 3. května, nízkopodl. dům s výtahem, slunný 
67 m2 s pěkným výhledem, kompl. rekonstrukce – 
omítky, koupelna, kuchyň, podlaha, kompl. rozvody, 
zděné jádro ad. PENB: G

 2 390 000 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
RODINNÝ DŮM, LHOTA U ZLÍNA
Cihlový objekt po rekonstrukci, dojezd do Zlína 
10 min. autem, možný vjezd na slunnou oplocenou 
zahradu (533 m2), pergola u domu, díky dispozici 
5+1 je ideální pro rodinu. PENB: G

3 990 000 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 - 15 minut

3 995 000 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 750 Kč / m2 menší obce

do 2 700 Kč / m2

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

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU   

Michal Jiříček, Váš makléř, 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

Volby jsou tady
Volby do zastupitelstva města 

jsou tady coby dup. Konají se v pá-
tek 5. a v sobotu 6. října. Politická 
reklama je letos nepřehlédnutelná. 
Stejně tak je tomu tentokrát i v na-
šem magazínu, kde dostaly ve spe-
ciální volební příloze prostor kan-
didující strany a jejich lídři.

Valí se na nás nejrůznější sliby 
a hesla. Mnohé se odkazují na To-
máše Baťu, který kromě toho, že 
byl úspěšný podnikatel, byl také 
úspěšným zlínským starostou. 
A dokázal mnohé. Jenže dnes je 
doba jiná. Takového Baťu tady už 
asi mít nebudeme. A taky se pod-
statně změnily podmínky. V Baťo-
vých dobách měly obce daleko větší 
možnosti a pravomoci, stejně jako 
podstatně větší procento z vybra-
ných daní.

I dnes lze slibovat ledacos, ale 
mnohé může narazit na nepřeko-
natelné překážky v podobě růz-
ných zákonů a nařízení, kterých od 
dob Baťových přibylo neuvěřitelné 
množství. I proto už dnes zřejmě 
nikdo další nemůže ve městě doká-
zat to, co kdysi Baťa.
 Pavel Stojar, 

 šéfredaktor Magazínu Váš Zlín
I N Z E R C E  RV1801616/02

ZOO Zlín slaví 70 let  
od otevření veřejnosti 
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I N Z E R C E  RV1801820/04

Zlínská zoo vznikla v parku, který obklopoval zdejší 
zámek. Ve třicátých letech minulého století hrabě Josef 
Karel Seilern, tehdejší majitel zámku a lukovského 
panství, zavedl v Lešné chov oborních a exotických zvířat. 
V areálu zoo se pohybovala vysoká zvěř, drobné antilopy, 
jeřábi, ve velkém vytápěném skleníku volně poletovali 
exotičtí ptáci, především papoušci vlnkovaní, snovači 
a pěnkavy. Seilernové od roku 1929 odchovávali dokonce 
i australské běžce emu hnědé. Součástí areálu bylo od 
začátku 20. století také hraběcí přírodovědné muzeum.

Zámek a celý areál byl po 
skončení druhé světové války 
rakouské hraběcí rodině Seiler-
n-Aspang zkonfiskován. Město 
Zlín, které se stalo jeho vlastní-
kem, přišlo se záměrem využít 
celý areál ke kulturním účelům, 
a tak byl v roce 1948 vytvořen ná-
vštěvní řád a zřízena zoologická 
zahrada. Až do konce 90. let se 
však jednalo spíše o zoopark regi-
onálního významu s návštěvností 
kolem 200 tisíc osob.

Tvář zlínské zoo se změnila 
především v posledních patnác-
ti letech. Společně se zámkem 
Lešná nyní tvoří jedinečný celek 
s neopakovatelnou atmosférou. 

Návštěvu si každoročně nenechá 
ujít více než 600 tisíc lidí. „Roz-
hodně to však neznamená, že by-
chom usnuli na růžích. Již nyní 
chystáme nové projekty, napří-
klad expozici pro jaguáry nebo 
aligátory, usilujeme o získání 
nových druhů zvířat, připravu-
jeme rozšíření služeb. A hlavně 
postupně budujeme africké Kari-
buni. Na dvaceti hektarech bude 
na návštěvníky čekat ojedinělé 
prostředí, projížďka v loďkách 
a náklaďácích nebo přespání 
v africkém kempu Hlavní ozdo-
bou Karibuni však budou sloni, 
kterým bude patřit téměř třeti-
na z celkového prostoru,“ sdělil 

Roman Horský, ředitel zoologic-
ké zahrady.

Letos zoo úspěšně dokonči-
la první ze dvou výběhů pro slo-
ny – výběh B, na podzim se roz-
běhne realizace vnitřního ustájení 
pro slony, které by mělo být hoto-
vé v roce 2020. „Město Zlín, jako 
vlastník zoologické zahrady i zám-
ku Lešná, poskytuje pravidelně fi-
nanční podporu na provoz i na in-
vestiční výstavbu. Mohu potvrdit, 
že jsme doslova pyšni na to, jak 
velkého nadregionálního významu 
tato městská příspěvková společ-
nost dosáhla,“ uvedl náměstek pri-
mátora Bedřich Landsfeld.

Oslavy sedmdesátin chystá zoo 
ve velkém stylu. Od pátku 28. do 
neděle 30. září bude v areálu zoo 
nachystána spousta překvapení 
a zážitků. „Podíváte se třeba do ne-
přístupných prostor zámku Lešná, 
pokřtíme mládě kasuára, naučíme 
vás žonglovat, promítneme doku-
ment mapující 70 let zoo. Velkou 
oslavu zakončí v neděli 30. září 
koncert kapely Fleret,“ zve mluvčí 
zoo Romana Bujáčková.  -red-

Symbolem zlínské zoo je ara hycintový, má zlínské barvy.  Umí ale ošetřovatelům pěkně zavařit, několik chytrých papoušků rozpletlo klec a uniklo pryč. Za pomoci 
veřejnosti byli lapeni.  Foto | Zoo Zlín
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V parku na sídlišti je Wi-Fi zdarma

V parku Komenského 
bude Dýňobraní

Ve Zlíně se chystá tradiční ro-
dinná akce Dýňobraní. Uskuteč-
ní se v sobotu 20. října od 14 do 
18 hodin v parku Komenského.

Podzimně laděná akce je sou-
částí projektu Živý Zlín. Pro rodi-
ny s dětmi bude připravena stez-
ka s podzimními úkoly, dlabání 
halloweenských dýní, různé vý-
tvarné tvoření, soutěž ve dlabá-
ní dýní, strašidelné malování na 

obličej a další aktivity. Nebudou 
chybět dýňové speciality.

Program moderuje Pavel Va-
cek z Městského divadla Zlín.  
Nově se děti mohou těšit na klau-
na Brdíka.

A jaké je vstupné na akci? Pouze 
jablíčko do jablečné spirály. Vítány 
jsou zvláště děti ve strašidelných 
kostýmech. V případě deště se akce 
přesouvá na zlínský zámek.  -red-

Dýňobraní bude v duchu podzimu a halloweenu   Foto | Inspirace Zlín

Muzikanti na cestách  
ve vzpomínkách Jana Trávníčka

Československé hudební ka-
pely, které se v době nejtužší 
normalizace trmácely po neko-
nečných šňůrách po západních 
zemích. Zní to skoro jako fikce. 
Ale tak to fungovalo. Ekonomi-
ka socialistického Českosloven-
ska potřebovala tvrdou západní 
měnu a tak si vysněné koncer-
tování na Západě užily i některé 
zlínské kapely, tedy tehdy vlastně 
gottwaldovské...

Mělo to ale i své háčky, když 
se někdo z muzikantů rozhodl 
do socialistické vlasti nevrátit, 
byl z toho průšvih a obstrukce. 
Další prozření následovalo, když 
muzikantům polovinu honoráře 
strhla státní umělecká agentura 
Pragokoncert jako „zprostředko-
vací odměnu“, přičemž veškeré 
hraní si musely kapely zajišťovat 
samy.

Stejný byl i příběh zlínské hu-
dební skupiny Orpheus band, 

který vypráví Jan Trávníček ve 
své knížce Zlatokopové z Prago-
koncertu. Vyšla v roce 1995 a le-
tos přišlo na svět její pokračování.

Nová knížka, jejíž křest se 
uskutečnil 21. září ve zlínském 
Senior Beat Clubu na Štefániko-
vě ulici, popisuje zážitky z hu-
debního vandrování po Norsku, 
ale vyprávění je také prokládáno 
epizodami z prostředí regionál-
ních novin, kde Jan Trávníček 
v 90. letech pracoval.

„Jsem ročník 1948, takže jsem 
v šedesátých letech naplno za-
žil beatlemánii. Poslouchali jsme 
kapelu Shadows a Radio Luxem-
bourg, pak jsme se zbláznili do 
Beatles. Kdo měl ruce a nohy, 
tak na něco hrál. Bylo jedno na 
co, protože moc nástrojů v té 
době nebylo. Dlouho jsme tře-
ba ani nevěděli, že existuje něco 
jako baskytara,“ vzpomíná Jan 
Trávníček.

Začínal s kapelou Ozvě-
ny, později hrál se skupinou 
Orpheus band, se kterou se 

v sedmdesátých letech vydali na 
cesty po Norsku. A jezdili tam až 
do roku 1994. „Když je někde pět 
chlapů pohromadě půl roku, tak 
z toho jsou neuvěřitelné histor-
ky. Jeli jsme třeba dva a půl dne 
z kšeftu na kšeft, z jihu Norska až 
za polární kruh. Tehdy to nebyly 
žádné koncerty, hrávalo se pros- 
tě k tanci. Tak začínaly i ty nej-
slavnější kapely, včetně Beatles. 
V jednom tanečním baru v Nar- 
viku hrála jen pár let před námi 
proslulá švédská skupina ABBA,“ 
říká Jan Trávníček.

Podobný hudební kvas ale byl 
i doma. „Byla to doba, kdy všude 
hrály živé kapely. Ve Zlíně v sedm- 
desátých letech jste mohli během 
jednoho večera zajít třeba na osm 
kapel. Dvě hrály na hotelu Mo-
skva, další v kavárně u Malotů, 
na Moravě, v Avionu, v tehdej-
ší Družbě, v otrokovické Sýpce,“ 
dodává.  -pst-

Jan Trávníček se svou novou knížkou   Foto | Pavel Stojar

Návštěvníci Centrálního parku 
na Jižních Svazích se mohou nově 
připojit k internetu prostřednic-
tvím signálu Wi-Fi. Služba je 
bezplatná.

„Pro spoustu lidí je odpočinek 
spojený s brouzdáním po inter-
netu. Jsou ale i lidé, kteří chodí 
do Centrálního parku na největ-
ším zlínském sídlišti pracovat. Ti 
všichni nyní mají bezproblémový 
přístup k síti,“ prohlásil náměstek 
primátora Jiří Korec.

Centrální park rozšiřuje Na 
Jižních Svazích počet míst ve Zlí-
ně s volným přístupem k inter-
netu. Radnice už signálem Wi-Fi 
pokryla také park Komenského, 
část Gahurova prospektu a pro-
stor před Zlínským klubem 204. 
Signál je dostupný i v Kongreso-
vém centru. Bezplatné připoje-
ní k internetu letos rozšířila také 

zlínská zoo. Zde nově funguje ne-
jen u hlavního vstupu a restaurace 
Tyrol, ale i v prostoru sezonního 
vstupu.

Návštěvníky Centrálního par-
ku potěší ještě jedna novinka. Mo-
hou totiž využívat nově zprovoz-
něné pítko. Zařízení vybudovali ve 
spolupráci se společností VaK Zlín 
zaměstnanci Odboru městské ze-
leně zlínského magistrátu.

„Již léta zde máme jedno pítko 
u centrálního dětského hřiště, kde 
jsme vypozorovali, že se těší hoj-
né návštěvnosti. Nově zbudované 
pítko jsme nyní umístili do blíz-
kosti fitness sportoviště, teniso-
vé stěny a dvou fotbalových hřišť. 
Jeho lokalizace je volena i s ohle-
dem na páteřní cyklostezku, kte-
rá parkem prochází,“ vysvětlil To-
máš Polehňa, vedoucí oddělení 
městské zeleně na Jižních Svazích.

Voda je pochopitelně pitná. 
Pítka jsou napojena na běžnou vo-
dovodní síť, kde voda podléhá pra-
videlným kontrolám. Nezdá se to, 
ale i pítko je v podstatě stavba jako 

Prostor pod hotelem 
ozdobí 28 lip

Významnou proměnou prochá-
zí veřejný prostor mezi rekonst- 
ruovaným obchodním domem 
Prior, Velkým kinem a hotelem 
Moskva. Úpravami prochází par-
koviště před obchodním domem, 
prostranství před hotelem Moskva 
a přilehlé komunikace pro pěší.

V rámci oslav výročí vzniku Čes-
koslovenska zde bude také vysa-
zeno 28 lip, které vytvoří takzvaný 
bosket útvar, kdy jsou dřeviny pěs-
tované tak, že se vzájemně propojí 
větvemi.

„Původně jsme uvažovali o tom, 
že vysadíme sto lip, ale tak velký 
prostor bychom jen těžko hleda-
li. Navíc číslo 28 má také svou jas-
nou symboliku, protože 28. října 

Sledge hokejisté Zlína 
poprvé vyhráli turnaj 

Led skrápěly slzy štěstí a do-
jetí. Po osmi letech pořádání 
prestižního klubového turnaje 
se dočkali. Úřadující mistři čes-
ké nejvyšší soutěže sledge ho-
kejisté SHK Lapp Zlín poprvé 
v historii vyhráli domácí turnaj 
LAPP Cup Zlín poté, co otoči-
li duel s italským týmem South 
Tyrol Eagles.

Nepříznivě se vyvíjející duel 
0:2 Zlín vyrovnal Geierem a Jop-
pou na 2:2 a o samostatných ná-
jezdech rozhodl Kuboš. Fanoušci 
pak vytáhli transparent s nápisem 
„Vládci Evropy“.

každá jiná, která vyžaduje všechny 
podklady a povolení. Není až tak 
jednoduché vyřídit všechny nále-
žitosti a současně zajistit, aby pít-
ko a okolí slušně vypadalo.  -red-

V Centrálním parku je teď Wi-Fi signál   Foto | archiv

Turnaj byl Memoriálem Jaro-
slava Knedly, prvního zlínského 
i českého sledge hokejového gól-
mana, který byl před utkáním in-
-memoriam uveden do síně slávy.

„Uctili jsme památku Jarka, 
jak nejlépe to šlo. Byl to psychic-
ky i fyzicky velmi náročný zápas, 
ale naštěstí jsme jej zvládli. Vy-
hrát tento turnaj je maximum. Je 
to nejlepší klubový turnaj, jsme 
vládci Evropy,“ potěšilo Pavla Ju-
linu, obránce Zlína, který načal 
svou dvacátou sezonu ve zlínském 
dresu, jak nejlépe to šlo. Zápas do-
hrál se zraněním na ruce.   -red-

vzniklo Československo,“ vysvět-
lil Bedřich Landsfeld, náměstek 
primátora pro oblast životního 
prostředí.

Nová podoba tohoto prostran-
ství lidem poskytne odpočinkový 
prostor s lavičkami. V novém mla-
tovém povrchu budou navíc zabu-
dovaná svítidla, díky kterým místo 
vynikne i ve tmě.

Úpravy plochy vyjdou na 
3,5 milionu korun. Mimo úpravu 
zeleně se chystají i další práce, pů-
jde především o rekonstrukci chod-
níků. Proměny se dočká i samotné 
parkoviště pod rekonstruovaným 
obchodním domem Prior. Chystá 
se výměna povrchů a změna roz-
místění parkovacích stání.  -red-

Sledge hokejisté SHK LAPP Zlín ve finálovém utkání   Foto | Jaroslav Kvapil

Spolu s opravou Obchodního domu probíhají úpravy okolního prostranství   Foto | Jsf Abb
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Tady straším leda tak já. Už 25 let, říká kastelán  z Malenovic Luděk Bubeník
Letos v září uplynulo čtvrtstoletí od okamžiku, kdy 
se Luděk Bubeník stal kastelánem malenovického 
hradu. Že s rodinou žije v nejstarší budově na území 
Zlína, to už za ty roky nijak zvlášť nevnímá. 

Kastelán Luděk Bubeník na nádvoří hradu Foto | Pavel Stojar

Začátkem léta skončila rekon-
strukce hradu Malenovice a jeho 
brány se znovu otevřely návštěv-
níkům. Co se na hradě během 
oprav změnilo? „Nešlo ani tak 
o rekonstrukci, jednalo se o sta-
tické zajištění. Takže to hlavní, co 
se změnilo, moc vidět není. Táhla 
zpevňující hrad totiž byla vedena 
podlahami a v obvodu budovy. Co 
je ale patrné na první pohled, je 
opravená fasáda. Jinak nejdůleži-
tější věci zůstaly skryty,“ říká kas-
telán Luděk Bubeník.

Vznikly i nové expozice?
V hradní zbrojnici je výsta-

va, která prezentuje materiály od 
památkáře Radima Vrly mapují-
cí stavební vývoj hradu. Zmiňuje 
i nálezy, které se objevily při sta-
vebních pracích. Při každé takové 
opravě se totiž najdou věci, které 
ledacos vypovídají o stavebním 
vývoji hradu. Vrátila se sem také 
zoologická expozice, která na hra-
dě vznikla před rekonstrukcí. Byly 
zde také muzejní depozitáře, kte-
ré se ovšem po přestěhování už 
zpátky nevrátily, protože se nyní 
nachází v novém muzejním de-
pozitáři v Otrokovicích. Uvolnilo 
se tak hodně prostor, kam bude-
me postupně umísťovat nové ex-
pozice a výstavy. V plánu je toho 
mnoho, takže by se měl postupně 
veřejnosti otevřít skoro celý hrad.

Můžete být konkrétnější?
Už v příštím roce tady návštěv-

níci budou moci zhlédnout dvě 
sezonní výstavy. Jedna bude vě-
nována zoologii a připravuje ji ko-
lega z Muzea jihovýchodní Mora-
vy Dušan Trávníček. Pak to bude 
výstava Léčivé stromy, která byla 
na jaře a v létě k vidění přímo ve 
zlínském muzeu ve 14. budově. 
Jelikož se na hradě ještě nedávno 
bydlelo – až do 80. let tady sku-
tečně žily celé rodiny – chceme 
jednu expozici věnovat dobové-
mu bydlení v období první polo-
viny 20. století. Pracuje se na tom 
a už je k dispozici i nějaký odpo-
vídající nábytek. Muzeum navíc 

získalo historický výčepní hospod-
ský pult, který by se tady také měl 
objevit, protože v Malenovicích 
pod hradem se už po staletí vařilo 
a zase vaří pivo. V jedné místnosti 
tak vznikne aranžovaný výčep. To 
jsou plány na rok 2020. Lidé tak 
uvidí prostory, které ještě veřej-
nosti nikdy nebyly přístupné. Do 
budoucna se uvažuje ještě o ar-
cheologické expozici, která bude 
vybudována v podobném pojetí 
jako ta zoologická, a lidé si ji bu-
dou procházet sami bez průvodce. 
Archeologická expozice na hradě 
v minulosti dlouhé roky bývala. 
Byla už ale zastaralá, proto byla 
zrušena.

Jak dlouho jste kastelánem?
Letos v září je to přesně 25 let. 

Tehdy jsem netušil, jak mě ta prá-
ce bude naplňovat. Uteklo to jako 
voda.

Jaké musí mít člověk vzdělá-
ní a předpoklady?

Jsem vyučený nástrojář, takže 
jsem měl štěstí, že začátkem deva-
desátých let mi stačilo pomaturit-
ní studium památkové péče v Pra-
ze. S tím bych dnes už asi neuspěl. 
Ale na každé památce to funguje 
jinak. Někde je kastelán manaže-
rem, kdežto já jsem spíš technický 
typ – správce, co zajišťuje provoz. 
I když taky občas musím dělat ad-
ministrativu. V žádném případě 
ovšem nejsem manažer, maleno-
vický hrad spadá pod Muzeum ji-
hovýchodní Moravy a to pod Zlín-
ský kraj.

Jak jste se k této práci dostal?
Pocházím z východních Čech 

a na vojně jsem poznal kamará-
da ze Zlína. Byla to pro mě jedna 
z možností, kde se usadit. Druhou 
byla naše chalupa v Krkonoších, 
kde jsem mohl nastoupit jako 
údržbář ve vápencovém lomu. 
Rozhodl jsem se pro Zlín, kde 
jsem měl dělat kominíka. Z toho 
ale nakonec sešlo a nastoupil jsem 
v Malenovicích v kotelně ZPS. Pak 
jsem poznal svou budoucí man-
želku, která dělala průvodkyni na 
zámku ve Vizovicích. Díky ní jsem 

dostal místo ve zlínském muzeu, 
kde jsem instaloval výstavy. Když 
se pak uvolnilo místo na hradě, 
nabídli mi ho, prošli jsme výběro-
vým sítem a od té doby jsme tady.

Co nejvíc oceňujete na životě 
na hradě?

Za těch 25 let mi už ani nepři-
jde, že vlastně bydlím na hradě. 
Hlavní výhody jsou, že je to hned 
u lesa a blízko města a lidí. To u ji-
ných podobných památek tak ob-
vyklé není.

Nabíjí historie člověka po-
zitivní energií? Nebo jste 
naopak zaznamenal nějaké 
nepřirozené či nadpřirozené 
jevy?

Během těch staletí se na hra-
dě děly různé věci. Čekal jsem, že 
mě to nějak výrazněji poznamená, 
ale naštěstí mě to minulo. Nějaké 

nadpřirozené jevy jsem opravdu 
nezaregistroval. Snažím se hradu 
neškodit, takže se ke mně chová 
hezky.

To jste mě zklamal. Opravdu 
na malenovickém hradě ne-
straší?

Tady straším leda tak já. Už 
25 let.

Myslím, že při nočních pro-
hlídkách je tady toho strašení 
dost…

To ano. Mí kolegové z muzea 
i další dobrovolníci se vždy vyřá-
dí a z Malenovic se stane opravdu 
strašidelný hrad.

Jaká je návštěvnost hradu?
Než se hrad zavřel před re-

konstrukcí, bylo to asi dvacet ti-
síc lidí za sezonu. Letos takového 
čísla nedosáhneme, protože jsme 

otevírali až těsně před prázdnina-
mi. Ty se ale z hlediska návštěv-
nosti opravdu vyvedly. Udělali 
jsme jednu změnu. Dříve byly tři 
samostatné návštěvnické okruhy 
– hradní sály, zoologická expozi-
ce a hájenka. Nyní máme jedno 
vstupné na vše a osvědčilo se to. 
Lidé jsou potěšení, že za jednu 
cenu uvidí tři expozice. S průvod-
cem si projdou hrad, podívají se 
na věž a do hladomorny a zbytek 
si pak projdou sami.

Malenovický hrad zajímavý, 
ale celkem nenápadný. Řada 
Zlíňáků o něm ani pořádně 
neví… 

Tak už to bývá. Co máte za 
humny, to neuteče… Běžně se 
nám stává, že Zlíňáci říkají, že to 
mají hned za domem a přitom do-
kud sem nepřišli, vůbec nevědě-
li, že tady máme takovou hezkou 

památku. Po znovuotevření je ale 
zájem docela velký, přes prázdni-
ny to byly hlavně rodiny s dětmi 
a prarodiče s vnoučaty.

Atraktivitě určitě pomáhají 
zajímavé akce, které se tu po-
řádají…

Samozřejmě. Máme několik 
hlavních akcí během roku, jako 
jsou prázdninové noční prohlíd-
ky, vánoční jarmark nebo pouť ke 
svatému Vendelínovi. Pak jsou tu 
akce, které pořádají jiní organizá-
toři, ať už jsou to Zlínské slavnosti 
vína nebo koncerty místní Základ-
ní umělecké školy. Program je do-
cela pestrý.

Proč se koná pouť ke svaté-
mu Vendelínovi?

Pouť ke svatému Vendelínovi 
letos pořádáme 20. října. Vendelín 
je patron pastevců a na někdejším 

malenovickém panství najdete tři 
jeho sochy. Jedna je v Tečovicích, 
další v Pohořelicích a třetí u nás 
pod hradem. Váže se k tomu za-
jímavá pověst: V Malenovicích 
žil ovčák, který měl krásnou dce-
ru. Ta se zahleděla do hradního 
pána, což se nelíbilo jejímu táto-
vi, takže jí bránil v této známosti, 
což se zase nelíbilo hradnímu pá-
novi. Uvrhnul ovčáka do žaláře, 
kde ho umučili a ani ho nenechali 
pohřbít. Zakopali ho pod hradem. 
Přišel nový hradní pán a bylo mu 
líto toho, co se stalo, a aby uleh-
čil svědomí, nechal na tom místě 
postavit sochu svatého Vendelína. 
Ale proč vlastně byly ty sochy tři, 
těžko říct…

Čím je malenovický hrad uni-
kátní?

Jedná se o středověký gotický 
hrad, který měl původně strategic-
ko-vojenskou funkci. Přestavoval 
se renesančně a barokně a všech-
ny ty přestavby jsou dodnes pa-
trné. Uvidíte tady gotické prvky, 
okna a portály, potom renesanč-
ní portály a barokní věž. Všechna 
ta období jsou tady zastoupena 
a to je na našem hradu velmi cen-
né. I když se barokní přestavbou 
prakticky změnil na zámek, díky 
zachované ucelené obvodové zdi 
si pořád zachovává vzhled hradu.

Jaké byly hlavní milníky jeho 
vývoje?

Hrad začal stavět markrabě 
moravský Jan Jindřich Lucem-
burský, mladší bratr krále Kar-
la IV. Později Malenovice přešly 
do držení šlechty a v pozdně go-
tickém a renesančním stylu hrad 
přestavěli Tetouři z Tetova. Dal-
ší zásadní přestavba byla barok-
ní, tu už uskutečnili Lichtenštej-
nové z Kastelkornu. Poslední, ale 
zřejmě nejznámější majitelé, byli 
Šternberkové. Ti už přímo na hra-
dě nežili. Bydleli na zámku v ne-
dalekých Pohořelicích, který tam 
postavili předposlední majitelé 
hradu Salm-Neuburgové. To jsou 
hlavní šlechtické rody, které hrad 
zásadně ovlivnily.

Máte v tom zástupu hrad-
ních pánů nějakou oblíbenou 
osobnost?

Sympatický je mi Jaroslav 
Šternberk, poslední majitel. Jeho 

socha stojí před hradem. Byl to 
docela zajímavý člověk, který měl 
těžký osud. Za první republiky byl 
důstojník, utrpěl ale komplikova-
nou zlomeninu při těžkém pádu 
z koně. Léčili ho a dávali mu na 
bolest morfium. On si na to zvykl 
a vytvořil si závislost. Přesto do-
kázal po okupaci vzdorovat Něm-
cům, kteří ho tlačili k tomu, aby se 
přihlásil k německé národnosti. 
Svým odmítnutím přišel o mož-
nost kontrolovat svůj majetek, 
velkostatek i hrad, protože na něj 
Němci uvalili nucenou správu. 
Nechali ho bydlet na zámku v Po-
hořelicích a v únoru 1943 zemřel. 
V Pohořelicích pak zůstala jeho 
manželka, rozená Grošová. Až 
po válce stát zabavil malenovický 
hrad i pohořelický zámek.

A někdo další?
Další velmi zajímavou posta-

vou je Jakub Arnošt z Lichten-
štejna-Kastelkornu. Byl známou 
osobností a jako olomoucký bis-
kup korunoval v roce 1743 císa-
řovnu Marii Terezii za českou krá-
lovnu. Lichtenštejnové v té době 
hrad přestavěli v zámeckém sty-
lu a bydleli tady stabilně, takže to 
bylo přepychově zařízené sídlo, 
podobně jako zámky ve Vizovicích 
nebo Buchlovicích. Nakonec tady 
ale nic z toho nezůstalo. Šternber-
kové tady už nebydleli a to málo, 
co tady zůstalo, se nedochovalo. 
Snad jen hodinový stroj ve věži je 
původní. Část nábytku v hradních 
sálech a klavír už pocházejí z po-
hořelického zámku.

Jedním ze symbolů hradu 
jsou zdejší draví ptáci. Kde 
vlastně hnízdí? Ve věži? A ne-
vyhnala je pryč rekonstruk-
ce?

Nejsou ve věži, ale v půdních 
prostorách. Zřídily se tam pro ně 
speciální budky. Bývá tady pravi-
delně kolem deseti párů poštolek 
a zhruba stejný počet kavek. Je-
den rok se hnízda monitorovala 
kamerou, která zachytila, jak se 
jim tady žije. Nyní tento záznam 
z hnízdění pouštíme v zoologické 
expozici jako smyčku. Když se le-
tos dělala fasáda, tak jsme se báli, 
že vůbec nebudou hnízdit, proto-
že všude kolem hradu bylo lešení. 
Těm ptákům to ale až tak nevadilo 
a nenechali se rušit.
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Panelákové sídliště z 60. let změnilo Malenovice k nepoznání
Vedle samotného 
centra Zlína s Jižními 
Svahy jsou Malenovice 
největší zlínskou místní 
částí. Žije zde přes 
sedm tisíc obyvatel.

Malenovický hrad hostí v říjnu Zlínské slavnosti vína Foto | Zlínské slavnosti vína

13. 10. 2018 | Zlín –  Hrad Malenovice
celodenní akce s bohatým kulturním a doprovodným programem – prezentace vinařství | farmářské výrobky | 
cimbálovka | kouzelník Šeklin | vystoupení s dravci | lukostřelba | malování na obličej | soutěž o ceny

4. 

www.zlinskeslavnostivina.cz |        | organizátor: Best4Life, z. s. | www.best4life.eu

vstupné  

75 Kč 
+ sklenička 

zdarma
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Nejstarší zaznamenané histo-
rické zprávy hovoří o tom, že Ma-
lenovice byly ve 14. století vesni-
cí, ale už krátce před rokem 1400 
získaly statut městečka. Už tehdy 
byl jeho dominantou hrad vypí-
nající se na skalnaté vyvýšenině. 
Pravěké lidské osídlení v oko-
lí řeky Dřevnice zde ale bylo už 
před tisíciletími, jak dokládají 
nálezy archeologů.

Doba hradních pánů
Zdejší panství bývalo v mi-

nulosti velmi významné, o čemž 
svědčí i to, že jedním z jeho prv-
ních držitelů byl Jan Jindřich Lu-
cemburský, bratr krále Karla IV. 
Během staletí se zde ale vystří-
dalo vícero šlechtických rodů, od 
Tetourů až po Šternberky.

Do historie městečka vstou-
pila také vojenská tažení. V roce 
1427 dobyli Malenovice radikální 
husitští sirotci, v srpnu 1470 tady 
tábořil český král Jiří z Poděbrad 
při tažení proti uherskému králi 
Matyáši Korvínovi. V roce 1626 
byla obec vypálena Mansfeldo-
vým protestantským vojskem. 
Mnohé ze stovky malenovických 
gruntů pak zůstaly pusté.

Gotický kostel sv. Mikulá-
še byl počátkem 19. století pře-
stavěn, později vznikla poblíž 
nová škola. V polovině 19. století 

bylo malenovické panství pro-
slulé chovem ušlechtilých ovcí. 
Po zrušení poddanství a roboty 
roku 1848 měly Malenovice asi 
1 380 obyvatel. V roce 1863 Ma-
lenovice postihl velký požár, bě-
hem něhož vyhořelo celé „měs-
tečko“, tedy dnešní Jarolímkovo 
náměstí a nejbližší okolí. 

Bývaly tu lázně
Důležitým zlomem v his-

torii obce byla stavba dráhy 

Otrokovice – Zlín – Vizovice kon-
cem 19. století. Tehdy se Maleno-
vice staly sídlem perleťářského 
průmyslu. Přistěhovalo se sem 
asi 20 dělnických rodin, které se 
živily výrobou perleťových knoflí-
ků a ozdob z mušlí. To už je dnes 
téměř zapomenutá kapitola ma-
lenovické historie.

V září 1912 byly pod hradem 
v údolí potoka Baláš otevřeny sir-
né lázně, které byly v první polo-
vině 20. století velmi oblíbené. 

Vyvěrají zde tři léčivé prameny, 
v jejichž blízkosti vznikla lázeň-
ská budova připomínající Jurko-
vičovy luhačovické stavby. Probí-
haly tady koupele, masáže i další 
procedury. V září 1910 a v srpnu 
1913 se Dřevnice vylila z břehů 
a Malenovice postihly povodně. 
V roce 1921 žilo v Malenovicích 
1 655 obyvatel. V roce 1932 byla 
vystavěna nová sokolovna. V roce 
1937 začala firma Baťa směrem 
na Zlín stavět cihelnu.

Malenovický hrad opět 
ožije slavnostmi vína

Dobré víno, příjemné historic-
ké prostředí a zajímavý program. 
Již po čtvrté se můžete těšit na 
oblíbenou akci Zlínské slavností 
vína, která se uskuteční v sobo-
tu 13. října od 10 do 20 hodin na 
hradě Malenovice. Od letošního 
4. ročníku je akce přesunuta o více 
než měsíc, z listopadového na říj-
nový termín. A i v budoucnu se 
bude konávat v tomto čase. Letos 
navíc na akci přibude další dopro-
vodný program pro děti i dospělé.

Na co vše se můžete těšit? Sa-
mozřejmostí je bohatý kulturní 
program, kterým provedou oblí-
bení moderátoři v dobových kos-
týmech. Na své si přijdou příznivci 
cimbálové muziky, krásného zpě-
vu, kytary a možná i harmoniky. 
Program bude prokládán vystou-
pením kouzelníka Šeklina a také 
losováním o hodnotné ceny.

Součástí programu budou také 
ukázky s dravci, exhibice jízdy RC 
modelů a také lukostřelba. Na 

slavnostech vína nebude chybět 
prezentace špičkového vína nej-
méně od čtrnácti vinařství a za-
stoupeni budou i farmáři a vý-
robci domácích a regionálních 
potravin. Je zajištěna také výbor-
ná káva a další teplé i studené ne-
alko nápoje. 

Cena vstupenek je letos vel-
mi příznivá. Pouhých 75 korun 
na osobu a v ceně vstupenky kaž- 
dý návštěvník obdrží degustační 
skleničku od sklárny Crystalex. 
Děti do patnácti let mají vstup 
zdarma. Vstupenky je možné za-
koupit ve Zlatém jablku na po-
kladnách kina Golden Apple Cine-
ma nebo na místě.

Akce se koná za každého po-
časí. Bude zajištěno mnoho sta-
nů a krytých ploch. Akce se koná 
pod záštitou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana. Pořadatelem 
akce je spolek Best4Life.  -red-

 www.best4life.eu  ↗

Letecký pohled na Malenovice. Objekt uprostřed snímku připomínající UFO je kopule kina Květen, které je 
momentálně mimo provoz.   Foto | Jsf Abb

Na panském velkostatku fun-
goval pivovar, jehož součástí byla 
i vlastní sladovna. V nejlepších 
letech malenovický pivovar pro-
dukoval přes 4 000 hektolitrů 
piva ročně. Vozilo se do mnoha 
obcí v okolí, od Napajedel až po 
Vizovice. Během německé okupa-
ce, kdy majetek Šternberků zaba-
vili Němci, byla výroba zastavena 
a po válce už nebyla obnovena. 
Dnes se ovšem v malenovickém 
podhradí pivo zase vaří, v areá-
lu někdejšího pivovaru se usídlil 
jeho nástupce Zlínský švec.

Součást Gottwaldova
3. května 1945 osvobodila 

Malenovice rumunská armáda 
a brzy po válce přišly velké změ-
ny. V roce 1949 byly Malenovice 
spolu s dalšími obcemi sloučeny 
se Zlínem a vznikla tak aglome-
race nesoucí jméno Gottwaldov, 
podle komunistického preziden-
ta Československa. Ve stejném 
roce začala v polích západně od 
Malenovic výstavba první haly 

budoucí strojírenské továrny ZPS 
(Závody přesného strojírenství). 

Jako součást Zlína, tedy Gott- 
waldova, se Malenovice měnily 
k nepoznání. Mezi lety 1962 až 
1974 tady vyrostlo rozlehlé pane-
lové sídliště pro několik tisíc nově 
příchozích obyvatel. Pro ně poz-
ději vzniklo zázemí v podobě kina 
s poštou, kulturního domu, zdra-
votního střediska, nové školy, 
školky i samoobsluhy. V devade-
sátých letech bylo velmi oblíbené 
koupaliště Riviéra s tobogánem 
a skluzavkou, které se nacháze-
lo v údolí pod hradem směrem 
k rybníku. Dnes už ale nefunguje.

Další rozšiřování Malenovic 
je spojené s obchodní a výrob-
ní zónou ve směru na Otroko-
vice naproti továrny ZPS a také 
s průmyslovou zónou směrem na 
Tečovice.

Oblíbeným cílem turistů je 
nejen zdejší hrad, ale také pra-
men s poutním místem Svatá 
voda nacházející se v lesích nad 
hřbitovem.

Sirné lázně pod malenovickým hradem, první polovina 20. století   Foto | MZA, SOkA Zlín
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Dvorní architekt Tomáše Bati
František Lýdie Gahura 
byl sochař a architekt, po 
kterém zůstalo ve Zlíně 
nepřehlédnutelné dílo. 
V parcích, sadech, ulicích, 
na vzdušných náměstích 
a bulvárech, zkrátka všude 
můžeme vnímat kouzlo 
zahradního města, které 
dál Zlínu do vínku. Byl 
to právě on, kdo uvedl 
v hmatatelnou skutečnost 
vize Tomáše Bati.

Tento pocit můžete zažít nejen 
ve Zlíně. Jak píše Zdeněk Poklu-
da v knize Baťovi muži, osvědčený 
model Gahurova zahradního měs-
ta se exportoval do dalších zemí 
Evropy a Ameriky. Letos 15. září 
uplynulo 60 let od smrti tohoto 
významného Zlíňana.

Syn cihláře
F. L. Gahura se narodil 10. říj-

na 1891 jako syn zlínského cihláře, 
třeba právě tady má kořeny jeho 
fascinace čistým režným zdivem. 
Po obecné a měšťanské škole cho-
dil na průmyslovou školu v Uher-
ském Hradišti. V roce 1909 dostal 
v sochařství a štukatérství Aloise 
Amorta výuční list.

S Tomášem Baťou se popr-
vé potkal na stavbě jeho vily, kde 
pracoval jako pomocník. Baťa si 
ho všiml a podpořil jeho další stu-
dia v Praze. Tam studoval nejprve 
v letech 1910 až 1917 na Umělec-
koprůmyslové škole a pak od roku 
1919 do roku 1923 architekturu na 
Akademii výtvarných umění. Od 
roku 1924 pracoval u firmy Baťa.

V roce 1916 se oženil se spo-
lužačkou Lýdií Rousovou, která 
mu byla velkou inspirací. Nevá-
hal dokonce přijmout za své její  
křestní jméno.

Projekt nové radnice
Od začátku usiloval o to, aby 

mohl tvořit velká díla. Proto se 
krátce po první světové válce 
ucházel o stavbu zlínské soko-
lovny. Tu ale nakonec sokolové 
přiřkli kroměřížské firmě Krajča 
a Mesenský. Brzy ovšem dostal 
Gahura v rodném městě jinou vel-
kou příležitost, mimořádně pres-
tižní zakázku. Městská rada totiž 
vybrala jeho návrh nové radnice. 
V srpnu 1922 byl položen základ-
ní kámen, hotovo bylo do konce 
roku 1923. To už byl zvolen sta-
rostou Tomáš Baťa. Ten se ovšem 
o novostavbě dominující náměstí 
příliš lichotivě nevyjadřoval a už 
v předvolební kampani ji vydatně 
kritizoval kvůli zbytečné monu-
mentálnosti a nákladnosti.

Ani tyto rozpory ovšem neov- 
livnili úzké vztahy mezi mladým 
architektem a jeho mecenášem, 
průmyslníkem a teď už i staros-
tou města. Před oběma se oteví-
raly nové a mimořádné příležitos-
ti. Z tohoto souznění se už v roce 
1924 zrodil první pozoruhodný 
projekt nazvaný Továrna v zahra-
dách. Od něj se pak záhy odvíjely 
další, které zahrnovaly budování 
celého zahradního města.

Gahura navrhoval pro Zlín jed-
notlivé stavby i urbanistická ře-
šení pro celou aglomeraci Zlín- 
Otrokovice. Podle jeho návrhů 
se také stavěla baťovská města 
v cizině.

Komunisté ho propustili
Po tragické smrti Tomáše Bati 

opustil F. L. Gahura firemní areál 
a působil jako městský architekt. 
Svůj ateliér měl přímo na zlínské 
radnici a úzce spolupracoval s no-
vým starostou, baťovským ředite-
lem Dominikem Čiperou. Společ-
ně v roce 1935 pozvali k firemní 
bytové soutěži věhlasného fran-
couzského architekta Le Corbusi-
era, který nakonec přijel a zdržel 
se ve Zlíně šest týdnů.

S Janem Antonínem Baťou si 
příliš do noty nepadli. Nový šéf fir-
my netíhl k funkcionalismu tolik, 

jako Tomáš Baťa nebo Dominik 
Čipera. Preferoval zdobnější 
a monumentálnější architekturu.

Přesto Gahura dál zůstával věr-
ný firmě Baťa i Zlínu. V roce 1939 
se podílel na vzniku zlínské Školy 
umění, kde pak učil obor Estetika 
architektury. Z firmy byl propuš-
těn v srpnu 1945, kdy ji po zná-
rodnění ovládli komunisté. Pra-
coval nejprve jako samostatný 
projektant, později jako plánovač 
brněnského Zemského národního 
výboru. V roce 1949 se trvale od-
stěhoval do Brna, kde v roce 1958 
zemřel.

Architekt F. L. Gahura (klečící vpravo) ukazuje J. A. Baťovi a dalším firemním ředitelům plány na výstavbu 
nových Otrokovic   

Slavný francouzský architekt Le Corbusier (uprostřed) na návštěvě ve Zlíně. F. L. Gahura stojí vlevo  
 Foto | 3x MZA, SOkA Zlín

Gahura byl také sochař, zde ve svém ateliéru s bustou Tomáše Bati
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Profesor Petr Sáha: 
Pokud teď 
nepromarníme 
příležitost, může 
být Zlín jednou 
prosperujícím 
metropolitním 
městem 

Dosud se pohyboval na akademické 
půdě a ve vědeckém prostředí, nyní se 
profesor Petr Sáha rozhodl, že se bude 
věnovat také komunální politice…

Co vás vedlo ke vstupu do komunální 
politiky? 

Máte pravdu, doposud jsem se věnoval 
projektu budování zlínské univerzity. Ta má 
již dnes své stabilní postavení mezi ostat-
ními českými vysokými školami a  nastává 
správná doba, aby byl zahájen projekt s ná-
zvem Univerzitní město Zlín. 

Do voleb jdete jako dvojka na kandidát-
ce za hnutí Zlín 21. Proč by mu podle vás 
lidé měli dát svůj hlas? 

S  panem Čestmírem Vančurou dlouho-
době spolupracujeme na propojování uni-
verzity s  reálnou praxí a  na toto téma mě 
oslovil, zda bych nepodpořil hnutí Zlín 21 
z pohledu bližšího propojení univerzity a Zlí-
na. Přesvědčila mě i silná kandidátka, kterou 
tvoří kromě něj zajímavé osobnosti a odbor-
níci v mnoha oborech.

Co považujete dnes za klíčové pro bu-
doucnost města Zlína? 

Za významné považuji i zvýšení počtu no-
vých inovativních institucí a  firem, které bu-
dou propojeny s univerzitou a budou nabízet 

zajímavé pracovní pozice. Potom také řešení 
absence ubytovacích podmínek pro mladou 
generaci. Z mého pohledu je důležité zamě-
řit se na čtyři oblasti. V první řadě je to zlep-
šení dopravní dostupnosti nejen do Zlína, ale 
i v rámci Zlína. A v neposlední řadě také budo-
vání mezinárodního věhlasu města Zlína v ob-
lastech, které jsou zde pěstovány. 

Hnutí Zlín 21 má podle svého volebního 
programu poměrně ambiciózní cíle. Je 
možné je vůbec naplnit během čtyřleté-
ho mandátu?

Hnutí Zlín 21 má krátkodobé i dlouhodo-
bé cíle. Dlouhodobé cíle se strategickou vizí 
většinou nelze realizovat v jednom volebním 
období, ale není také dobré stále na něco če-
kat a otálet. Je třeba zahájit práce na navy-
šování rozpočtových příjmů města, stanovit 
rozpočtové priority a  připravit projektovou 
dokumentaci pro vybrané projekty. Popsaný 
proces je kontinuální a v  jednom volebním 
období lze připravit přinejmenším projek-
tovou dokumentaci pro několik vybraných 
projektů. 

Jedním z hlavních bodů programu hnutí 
je i partnerství mezi univerzitou a měs-
tem. Proč je to podle vás důležité? 

Univerzity obecně produkují znalost-
ní potenciál, který lze využívat k  budování 

moderní metropolitní infrastruktury. Trans-
formace tohoto potenciálu do prosperující 
infrastruktury je náročný úkol, který je třeba 
tvrdě odpracovat. 

Dá se nějak zabránit odlivu absolventů? 
Zcela určitě ne úplně, protože část absol-

ventů chce poznat jiná místa. Můžeme však 
vytvořit podmínky, které budou pro absol-
venty vysokých škol lákavé, takže rádi zůsta-
nou nebo se budou vracet, pokud ve Zlíně 
bude právě inovativní firemní infrastruktura 
a dobré podmínky pro život.

Jaký by podle vás mohl být Zlín za 50 let? 
Prosperující metropolitní město s velkým 

inovačním potenciálem, mezinárodním vě-
hlasem a slavnou univerzitou. 

Více o programu hnutí Zlín 21  
na www.zlin21.cz

prof. Ing. Petr Sáha, CSc. 
(* 15. února 1948, Janov) je český 
vědec, v letech 2001 až 2007 a opět 
od roku 2010 rektor UTB ve Zlíně. 
Ve své vědecké činnosti se věnuje 
materiálovému inženýrství, 
polymerním procesům, polymerům 
v medicíně a potravinářství 
a kompozitním systémům. 

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Vrátíme do centra Zlína pobočku České pošty. Prosadíme rychlou rekonstrukci Velkého 
kina. Zlepšíme péči o veřejnou zeleň a pořádek ve městě. Chceme budovat další parky, 
odpočinková a relaxační místa pro občany i návštěvníky. Chceme nové veřejné tržiště 
a prostor pro farmářské trhy.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ I SENIORY
Důslednou revizí městských bytů a programem bytové politiky chceme razantně posílit 
dostupné bydlení pro mladé, rodiny s dětmi, sociálně slabé, seniory a osoby s omezením. 

OCHRÁNÍME ZLÍNSKOU NEMOCNICI
Budeme všemi prostředky bránit zamýšlenému slučování nemocnic ve Zlínském 
kraji, které prosazuje vedení Zlínského kraje a které by ohrozilo dosavadní fungování 
nemocnice T. Bati. 

DOPRAVA RYCHLE A BEZPEČNĚ
Respektujeme a podporujeme všechny druhy dopravy s cílem bezpečné a rychlé přepravy ve městě. 

POSÍLÍME BEZPEČNOST MĚSTA
Zachováme Zlín jako „bezpečné město“. Posílíme naše schopnosti čelit novým hrozbám, především 
pomocí moderních technologií a zvýšením připravenosti občanů. Posílíme fyzickou 
přítomnost strážníků ve městě nejen přes den, ale také v noci, což se týká všech 
městských částí. 

ŽIVNOSTNÍCI, PODNIKATELÉ A INVESTICE
Město musí být partnerem místních podnikatelů i živnostníků a dát jim jasně 
najevo, že stojí o spolupráci. Budeme s podnikatelským sektorem a univerzitou 
předem projednávat rozvojové plány města, strategické a investiční záměry, 
posílíme veřejnou diskusi. 

VÝHODY PRO KAŽDÉHO
Chceme zavést Zlín kartu, na které nabídneme občanům a návštěvníkům města Zlína 
zvýhodněné ceny za služby města. 

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Navýšíme kapacitu jeslí a mateřských škol ve městě i v městských částech tak, aby reflektovala 
potřeby mladých rodin a demografický vývoj. Podpoříme nadstandardní nebo individuální 
vzdělávání.

MAGISTRÁT PRO OBČANY
Chceme, aby na Magistrátu města Zlína seděli skutečně vstřícní úředníci, kteří budou 
lidem ochotně a profesionálně radit a pomáhat s jejich požadavky. Radnice musí 
být otevřená veřejnosti a především transparentní ve svém konání. 

PRÁCE PRO MĚSTO
V případě, že dostaneme důvěru voličů, budeme správu města vykonávat s cílem: 
vše pro občany města.

Více se dozvíte na www.rozhybejme.to nebo facebookovém profilu. 

Označte náš tým
Soukromníci Svobodní Nezávislí
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Není obvyklé, aby člověk ve vašem věku 
zastával funkci náměstka primátora. Jak 
jste se do této funkce dostal?

Mohu říci, že vlastně náhodou. V  roce 
2014 mě oslovil kamarád, zda bych nepomo-
hl hnutí ANO 2011 ve Zlíně s oblastí sportu. 
Souhlasil jsem. Následně jsem dostal otázku, 
zda bych nechtěl být na kandidátce a zda ne-
chci vstoupit do hnutí. S umístěním na kan-
didátce ani se vstupem jsem neměl problém. 
Andrej Babiš pro mě představoval úspěšné-
ho podnikatele, finančně nezávislého, takže 
se podle mě odlišoval od tehdejších poli-
tiků. Svůj názor jsem ostatně nezměnil. Na 
kandidátce jsem byl v první desítce, což mě 
příjemně překvapilo. Pak už rozhodli voliči 
a následná koaliční jednání.

Jak zpětně hodnotíte tuto náhodu?
Tato práce mi mnohé dala i vzala. To je 

však úplně normální. Takže za zmíněnou ná-
hodu jsem opravdu rád a hodnotím ji kladně. 

Říkáte, že vám práce na postu náměstka 
primátora něco dala, ale i vzala. Prozradíte, 
jak to myslíte?

Začnu tím negativním. Jednoduše řeče-
no – časová náročnost. Býval jsem zvyklý 
mnohem více sportovat. Zastávám názor, že 
člověk má svou práci dělat co nejlépe, jak 
je to jen v daný čas možné. Ale nestěžuji si, 
protože pozitivního je mnohem víc. Poznal 
jsem spoustu velmi schopných lidí, jiné ná-
zory i jiné pohledy na řešení problémů, které 
z  pohledu občana vypadají mnohem jed-
nodušeji. Jsem však rád, že jsem mohl své 
názory přenést například do pravidel pod-
pory sportu, kultury i  bydlení. Navíc jsem 
mohl pokračovat v  započatých projektech 
či zahájit projekty nové. Některé věci se mi 

Nuda mu nehrozí

Jiří Korec ve svém volném čase trénuje děti ve sportovní gymnastice

Jiří  
Korec

Ačkoliv je jen dva roky ve funkci náměstka primátora, je za ním již kus 
koncepční práce i výsledky. Ing. et Ing. Jiří Korec je rodák ze Zlína, 
který po návratu ze studií v Praze pracoval jako vedoucí technického 
oddělení v soukromé firmě. Ve svých 32 letech vidí velký potenciál 
pro rozvoj našeho města. Jeho cílem je, aby se Zlín stal sebevědomým 
nejen krajským, ale i celostátním lídrem, jak tomu bylo v Baťově éře.

podařilo dotáhnout, jiné připravit pro reali-
zaci v příštím volebním období. Za to jsem 
opravdu rád, protože realizací těchto pro-
jektů se město Zlín opět posune o kus vpřed. 
Jedná se například o přípravu soutěže na re-
konstrukci Velkého kina, náměstí Míru, trži-
ště Pod Kaštany nebo revitalizaci parku za 
divadlem.

Není od sportu ke kultuře, bydlení 
a investičním projektům trochu daleko?

Ale vůbec ne. Obecně se podle mě vždy 
jedná o  projektové řízení a  selský rozum. 
S  řízením projektů a  lidí mám zkušenosti 
z mých pracovních pozic. Když vezmu vámi 
uváděné oblasti, tak sport a  kultura mají 
k sobě velmi blízko ve všech směrech. Za-
stávám názor, že pro město je cílem, aby 
děti a  mládež měli možnost využívat svůj 
volný čas všestranným vzděláváním a aktivi-
tami jakéhokoliv druhu. Pak totiž nebudou 
zažívat nudu, která zpravidla vede k užívá-
ní návykových látek, výtržnostem, šikaně 
a  dalším nevhodným životním postojům. 
Za mě je tedy potřeba, aby město volnoča-
sové aktivity férově podporovalo, protože 
díky tomuto typu prevence ve finále vydě-
lá. Co se týká profesionální kultury a sportu, 
tak Zlín jako krajské město musí nabídnout 
atraktivní akce pro své občany. Díky podpo-
ře divadla, filharmonie, fotbalu, hokeje, pla-
veckých bazénů a dalších jsou tyto aktivity 
pro naše občany dostupné jak finančně, tak 
za nimi nemusejí nikam dojíždět. V otázce 
bydlení se mi podařilo udělat pasportiza-
ci městských objektů a  zároveň koncepci 
budoucího rozvoje. Není reálné, aby město 

výrazně ovlivňovalo trh. Je však potřeba, 
aby se postaralo o  jednotlivé cílové skupi-
ny, jako jsou mladí lidé, matky samoživitelky, 
invalidé, senioři aj. Tím se vlastně dostává-
me k poslední vámi zmiňované oblasti, tedy 
k projektům. Rekonstrukce bytových domů 
či případná výstavba dalších korespondu-
jí s  odpovědí na předchozí otázku. Neboli 
musím určit problém, znát cíl, mít i vizi, jak 
toho dosáhnout a samozřejmě vše podložit 
ekonomickou rozvahou.

Vypadá to, že jste do práce zapálený…
Já jsem byl odmala vedený ke sportu 

a myslím, že tuto cílevědomost a pracovní 
nasazení mám i díky tomu. Můj starší bratr 
i mí vrstevníci ve sportovní gymnastice byli 
kolikrát talentovanější než já. Nezbývalo mi 
nic jiného, než je dohánět tvrdou prací. Vý-
sledkem této tréninkové dřiny pod vedením 
trenéra Jurije Bezručka bylo mé zařazení 
do juniorské i seniorské reprezentace a ze-
jména má účast na mistrovství Evropy ve 
sportovní gymnastice. Zjistil jsem, že když 
člověk opravdu chce, tak může dosáhnout 
takřka čehokoliv. Tímto bych tedy chtěl po-
děkovat svým rodičům i trenérovi.

Ve svém volném čase tedy nejspíše 
sportujete?

Kéž by… Při škole jsem kromě sportovní 
gymnastiky dělal takřka každý sport. Do-
dnes je pro mě sport odreagováním, při 
kterém opravdu vypnu. Moc se k němu ale 
nedostanu, protože mnohem více než dří-
ve chodím po kulturních akcích, abych měl 
adekvátní zpětnou vazbu. Navíc v loňském 
roce jsme se společně s pár kolegy rozhodli, 
že rozšíříme aktivity jednoho již roky fungu-
jícího spolku. Během necelých tří měsíců se 
nám podařil takřka zázrak a v  současnosti 
tento spolek navštěvují stovky dětí. Takže ve 
svém volném čase působím také jako trenér 
dětí, mládeže i dospělých ve sportovní gym-
nastice a parkouru.
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Náš Zlín
město k bydlení i k žití

1/ Dořešit vlastnictví vodovodů a kanalizací
2/ Podpora výstavby startovacích bytů  

pro mladé rodiny a domovů pro seniory
3/ Zdarma dopravu pro seniory  

nad 65 a děti do 15 let
4/ Zbavit město objektů,které narušují  

jeho vzhled
5/ Našim úkolem bude informovat a naslouchat 
občanům a být otevřeni jejich potřebám a ná-
zorům.Budeme podporovat všechny rozumné 

návrhy ve prospěch obyvatel bez ohledu na 
stranickou příslušnost navrhovatele  

Pracujeme pro občany Zlína

Topení uhlím nebo dřevem vychází 
nejlevněji, nejdražší je elektřina
Topná sezona je opět tady. 
Chladné zimy bývají velkým 
zásahem do rozpočtů 
domácností, protože 
vytápění stojí rok od roku 
čím dál víc. Výběr energie, 
kterou k topení zvolíte, 
je proto velmi důležitý. 
Své domovy můžeme 
vytápět elektřinou, plynem, 
tuhými palivy, jako je uhlí 
a dřevo, ale také solárními 
panely nebo tepelným 
čerpadlem. Různé zdroje 
se také dají kombinovat.

| REDAKCE

Podívejme se na to, jaké jsou 
výhody a nevýhody nejrozšířeněj-
ších typů vytápění. Záleží samo-
zřejmě na typu vašeho bydlení i na 
tom, zda máte dům zateplený. 

Pohodlné řešení
Topení elektřinou je jedno-

značně nejdražší, zvláště pokud 
použijete přímotopy, máte starý 
netěsnící dům a nevyjednáte si 
u dodavatele levný tarif, takzva-
ný noční proud. Ideální je vytá-
pět elektřinou novostavby a níz-
koenergetické domy, kde je dobré 
zateplení stěn i stropů, okna jsou 
kvalitní a těsní a teplo nemůže ni-
kudy unikat. 

Je to také velmi pohodlné řeše-
ní. Ovšem u domu o velikosti vytá-
pěné plochy zhruba 100 m² počí-
tejte s náklady minimálně 30 tisíc 
korun, může to ale být i dvakrát 
více.

Podobně pohodlným řešením 
jako elektřina je vytápění plynem. 
Nastavíte si na termostatu teplotu 
a nic dalšího neřešíte. Cenově plyn 
zatím vychází o něco výhodnější 
než elektřina. V mnoha obcích ale 
dosud není zavedený.

Z hlediska pořizovací ceny je 
nejlevnější rozvěšení lokálních 
WAV topidel do každé místnosti, 
kde si pak teplotu regulujete na kaž- 
dém přístroji zvlášť. Druhou va- 
riantou je pořízení plynového kotle. 
Oblíbené jsou kondenzační kotle, 
které využívají i teplo vzniklé kon-
denzací spalin. Kotel rozvádí teplo 

do radiátorů v jednotlivých míst-
nostech. Plynový kotel je ovšem 
dost velkou investicí – i s instalací 
a kompletními rozvody po domě je 
to nejméně 100 tisíc korun.

Za rok za vytápění plynem za-
platíte od 25 tisíc, opět záleží na 
tepelně-izolačních vlastnostech va-
šeho domu.

I uhlí může být ekologické
V menších obcích se ale stále 

nejčastěji topí tuhými palivy. Jed-
ním z důvodů je, že topení elek-
třinou je ve starších, hůře izolova-
ných domech drahé a plyn nemusí 

být k dispozici. Nejlepší variantou 
pro starší domy je proto jedno-
značně kotel na tuhá paliva. Jeho 
cena začíná kolem 20 tisíc korun, 
kvalitnější automatický je ale pod-
statně dražší. Můžete na něj ale do-
stat dotaci od státu.

Topení uhlím a dřevem je pod-
statně levnější variantou než elekt-
řina a plyn. I když je pracnější, pro-
tože musíte přikládat. Časem si na 
to ovšem zvyknete. Navíc moderní 
kotle mívají automatické podava-
če, takže není nutné k nim chodit 
tak často. Náhradou starého kotle 
s ručním přikládáním za nový au-
tomat domácnost ušetří na vytápě-
ní a ke kotli nemusí chodit pětkrát 
za den, ale jen jednou za tři dny. 
A okolí už prakticky nikdo nepo-
zná, že topí uhlím. Někdy totiž tyto 
kotle vykazují lepší parametry než 
při topení biomasou v automatic-
kém kotli.

Výrobci kotlů na uhlí dokázali 
u svých produktů až závratně zvý-
šit účinnost a snížit emise a dostat 
tak uhelné kotle mezi ekologické 
zdroje tepla. Dnešní moderní tech-
nologie umožňují spalovat uhlí 
s účinností přes 90 % a s emisemi 
srovnatelnými s kotli na biomasu. 

Dlouhodobě je uhlí a dřevo vý-
razně levnější způsob vytápění než 
plyn a neočekává se v tomto smě-
ru žádná změna ani do budoucna. 
Vytápění za sezonu vás u uhlí nebo 
dřeva může stát třeba jen 10 tisíc, 
záleží na tom, jaký máte typ kotle 
a jaké uhlí či dřevo zvolíte. Samo-
zřejmě i na tom, jak velké chcete 
mít teplo.

Volba způsobu vytápění hodně ovlivní váš rozpočet   Foto | W. R. Wagner

S přípravou dřeva a přikládáním budete mít více práce    Foto | Barbara Nobis Moderní kotle na uhlí jsou účinné a ekologické    Foto | pxhere

V říjnu lidé rozhodnou, kdo povede město
Na podzim lidé rozhodnou, 
kdo další čtyři roky 
povede město. Volby do 
zastupitelstev obcí se 
konají ve dvou dnech, 
v pátek 5. října od 14 do 
22 hodin a v sobotu 6. října 
od 8 do 14 hodin. Vzejde 
z nich 41 zastupitelů.

Voličem je občan České repub-
liky, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let 
a který je v den voleb ve Zlíně při-
hlášen k trvalému pobytu, ale také 
občan jiného státu Evropské unie, 
který v druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je v den vo-
leb ve městě přihlášený k trvalé-
mu nebo i přechodnému pobytu. 
Volit mohou cizinci ovšem pouze 
tehdy, pokud jsou u příslušného 
úřadu zapsáni v dodatku stálého 
seznamu voličů. Požádat o zápis 
do dodatku seznamu mohou do 
středy 3. října do 16 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve 
volebních místnostech na území 

Zlína. Hlasování na zastupitel-
ských úřadech České republiky 
a hlasování na voličský průkaz na 
jiných místech republiky ve vol-
bách do městských a obecních za-
stupitelstev není možné. 

Na území Zlína je 74 voleb-
ních místností. Příslušnou voleb-
ní místnost podle místa trvalého 
pobytu najdou voliči uvedenou na 
doručovací obálce společně s hla-
sovacími lístky. 

Kdo kandiduje?
Ve Zlíně usiluje o křesla v za-

stupitelstvu dvanáct stran a hnu-
tí. Pozici primátora obhajuje Mi-
roslav Adámek v čele kandidátky 
hnutí Starostové a nezávislí, kte-
rému se v roce 2014 podařilo ve 
Zlíně získat třetinu hlasů. Druhým 
subjektem v koalici, která dosud 
vedla město, bylo hnutí ANO, je-
hož volebním lídrem je manažer 
Roman Kaňovský.

V zastupitelstvu města byli také 
lidovci, jejichž lídrem je Aleš Du-
fek, právník a někdejší náměstek 

primátora. Sociální demokraty 
vede do volebního klání veterinář 
Michael Javora. V čele komunistů 
je zastupitel Stanislav Remeš.

Velmi silnou pozici ve Zlí-
ně mívala ODS, v minulých vol-
bách se ale ani nedostala do 

zastupitelstva. V jejím čele stojí 
i nyní bývalý hokejista Miroslav 
Chalánek.

Je tady také řada nových tvá-
ří, které se nepřehlédnutelně hlá-
sí o slovo. Například hnutí Zlín 
21 v čele s podnikatelem a majite-
lem zlínského filmového festivalu 
Čestmírem Vančurou nebo Sou-
kromníci, Svobodní a Nezávislí, 
jejichž lídrem je bývalý policejní 
mluvčí Ivo Mitáček, a jako číslo 4 
je na kandidátce sázkový magnát 
Ivo Valenta.

Velké šance mohou mít díky 
celostátní vlně obliby Piráti. Po-
někud to ale pokazila jejich dvoj-
ka Jakub Stacke, který byl přisti-
žen při sprejerství a musel odejít 
z kandidátky i ze strany. 

Úplně novým subjektem na 
zlínské politické mapě je Nový 
impuls pro Zlín s lídrem Janem 
Hrbáčkem. Zelení jdou do vo-
leb v čele s občanským aktivis-
tou a bojovníkem proti hazardu 
Tomášem Pasterným. Poslední 
z kandidujících stran je SPD. -red-

Volební místnosti se otevřou 5. a 6. října  
 Foto | Pavel Stojar

Památné volby roku 1923
V čase blížících se komunál-

ních voleb stojí za to připomenout 
si památné hlasování o obecním 
zastupitelstvu v roce 1923. Teh-
dy byla ve Zlíně atmosféra mimo-
řádně bouřlivá. Hlavními aktéry 
bylo tehdejší komunistické vedení 
radnice v čele se starostou Fran-
tiškem Novákem, proti kterému 
stál nejvýznamnější zaměstnava-
tel a největší plátce daní ve měs-
tě, průmyslník Tomáš Baťa. Ten 
potřeboval rozvíjet svou továrnu 
a vadilo mu, že mu komunističtí 
radní házejí klacky pod nohy.

Je třeba zmínit, že vedení měs-
ta tehdy sídlilo v provizorních 
podmínkách, protože stará rene-
sanční radnice v roce 1921 vyho-
řela a bylo nutné ji zbourat. Nová 
radnice podle návrhu F. L. Gahury 
byla ještě rozestavěná.

Právě stavba nové budovy na 
náměstí, v níž magistrát dodnes 
sídlí, byla Baťovcům trnem v oku. 
Tvrdili, že je předražená a na zlín-
ské poměry zbytečně honosná. 
Ze stejných důvodů kritizovali 
přestavbu bývalého pivovaru na 
okresní soud. Prý se marnotratně 
utrácejí peníze za monumentální 

stavby namísto budování potřeb-
né infrastruktury, především vo-
dovodu a kanalizace.

Předvolební kampaň rozhodně 
nebyla korektní. Bojůvky obou tá-
borů narušovaly schůze svých sou-
peřů, vyvolávaly hádky a rvačky.

Na baťovské kandidátce bylo 
30 zaměstnanců firmy, tolik bylo 
tehdy městských zastupitelů. To-
máš Baťa se nechal napsat až na 
patnácté místo v pořadí. Byl by 
tedy zvolen jen v případě mimo-
řádného úspěchu a zisku polovi-
ny ze všech zastupitelů. A právě to 
byl neskromný Baťův cíl, protože 
jinak se bál toho, že se bude mu-
set „domlouvat o psí chlup s devíti 
stranami řízenými z Prahy“.

Den voleb byl prý příjemný 
a slunný. A výsledek zcela jed-
noznačný. Baťovci získali 17 míst 
v třicetičlenném zastupitelstvu! 
Tomáš Baťa byl zvolen starostou 
Zlína a byl starostou oblíbeným, 
vždyť o čtyři roky později měl ve 
volbách úspěch ještě fenomenál-
nější. Baťovci získali 25 mandátů 
ze 30! Dalších obecních voleb už 
se nedožil, pár měsíců před nimi 
zahynul při letecké havárii.   -pst-
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Den architektury se inspiruje  
výročím Československa
| MAREK ADAMÍK

Program Dne architektury 
s podtitulem Architektura společ-
ně je mimořádně bohatý a kromě 
Zlína zasahuje i do nejbližšího oko-
lí včetně Vizovic a Otrokovic. Obě 
města mají se Zlínem společného 
více než jen sdílení společného re-
gionu. Ve druhém z nich, v hotelu 
Baťov, se mohou návštěvníci v pá-
tek 28. září vydat společně s ku-
rátorkou Karolínou Juřicovou do 
útrob stavby, původně určené ke 
společenskému vyžití zaměstnan-
ců obuvnické firmy Baťa. Možná 
leckoho překvapí, jaký potenciál 
svého času skýtala a stále skýtá.

Vizovice a EXPO
V dopoledních sobotních ho-

dinách se s přistaveným autobu-
sem vydáte do Vizovic hned na 
tři prohlídkové okruhy. Na nich 
se seznámíte s bronzovou medai-
lí oceněným EXPO pavilonem od 
architektů Chybík + Krištof AA, 
s firemní jídelnou či výrobním zá-
vodem. Pozornosti bude věnová-
no prostorům, kde se vyrábí mo-
dulární objekty, zejména Centru 
modulární architektury. Součástí 
okruhů jsou expozice doprováze-
né výkladem těch nejpovolaněj-
ších. Zatímco na konci progra-
mu bude k vidění výstava EXPO 

mapující historii expozic Česko-
slovenska a České republiky na 
mezinárodních výstavách EXPO, 
zhlédnout lze také díla Lukáše 
Rittsteina a Báry Šlapetové, kteří 
prostorami osobně provedou.

Koho by nefascinovala jedna 
z nejcharakterističtějších budov 
ve Zlíně – první segment na Již-
ních Svazích? Také jste si někdy 
položili otázku, jak vypadá ze-
vnitř? Příležitost dozvědět se něco 
o jeho historii, technologii a sou-
časném stavu budete mít v neděli 
od 10 hodin v přítomnosti archi-
tekty Jitky Ressové a historičky 
umění Lucie Šmardové.

Kolektivní bydlení 
a kultura

Tímto váš Den architektury 
nemusí skončit. Můžete se nechat 
inspirovat k návštěvě kulturního 
institutu Alternativa a navazují-
cí přednášky historika Huberta 
Guzika věnované kolektivním do-
mům a vývoji společného bydle-
ní v poválečném Československu. 
Prohlídka začíná v 16 hodin, před-
náška o dvě hodiny později.

Tematice kulturních domů je 
věnován závěr přednáškového 
cyklu. Ve čtvrtek 4. října historič-
ka Veronika Vicherková představí 
vývoj kulturních domů v průběhu 
20. století a seznámí návštěvníky 

s některými zajímavými projekty 
a realizacemi.

Neodmyslitelnou součástí le-
tošního Dnu architektury se sta-
ly filmové projekce, které byly 
promítány v rámci Mezinárodní-
ho festivalu filmů o architektuře 
a urbanismu. Tradice obchodních 
domů Prior se v úterý 3. října do-
tkne snímek Obchodní dům, vy-
právějící o osudech několika lidí 

obývajících tuto architektonickou 
kuriozitu, jejíž bizarní atmosféru 
vykresluje s humorným nadhle-
dem. Do polského zahraničí pak 
o den později zabrousí film BLO-
KI, představující sociologickou 
sondu do tamních historických 
i současných bytových komplexů.

Den architektury pořádá spo-
lek Kruh ve Zlínském kraji ve spo-
lupráci s Živým Zlínem.

28. 9. Bez práce… není kultura
 Sraz ve 13.00, Hotel Baťov – Společenský dům, Otrokovice
29. 9. Vizovice u Zlína – KOMA MODULAR
 Sraz v 10.00, náměstí Práce ve Zlíně, zastávka u tržnice,  
 předpokládaný návrat autobusu okolo 15.00. Zajištěna zdarma  
 cesta ze Zlína do Vizovic a zpět. Komentované prohlídky  
 začínají v 11.00. Rezervaci nutné potvrdit předem na e-mail  
 info@koma-modular.cz.
30. 9. Sídliště Jižní Svahy – 1. segment
 Sraz v 10.00, Okružní 4701, Zlín
30. 9. Kolektivní dům
 Sraz v 16.00, Osvoboditelů 3778, Zlín
30. 9. Přednáška Huberta Guzika
 Sraz v 18.00, Alternativa – kulturní institut,  
 Osvoboditelů 3778, Zlín
2. 10. Film Obchodní dům
 Sraz v 18.30, BLOK 12, Jana Antonína Bati 5637, Zlín
3. 10. Film BLOKI
 Sraz v 15.00, Baťův institut (15. budova)
4. 10. Přednáška Kulturáky
 Sraz v 17.00, Baťův institut (15. budova)

PROGRAM DNE ARCHITEKTURY

Program Dne architektury návštěvníky zavede i do zlínského Kolektivního domu   Foto | wikimedia

Český pavilon ze světové výstavy EXPO je nyní k vidění ve Vizovicích   Foto | KOMA MODULAR

Zlínské divadlo vstoupilo do nové sezony
Slavnostním Galavečerem zahá-

jili v sobotu 8. září zlínští divadel-
níci 73. sezonu. Během večera byly 
vyhlášeny výsledky divácké ankety 
Aplaus 2018. Nejoblíbenějšími her-
ci se stali Marie Vančurová a Ma-
rek Příkazký, který je i absolutním 
vítězem hlasování. Do hlasování se 
zapojilo 600 diváků. Nejlepší ins-
cenací minulé sezony se stala ko-
morní adaptace literární bestsel-
leru Dobrý proti severáku v režii 
Petra Michálka. Na repertoáru je 
v divadelní Dílně. 

Cenu ředitele letos převzal herec 
Stanislav Valla, který v divadle začí-
nal jako inspicient a členem herec-
kého souboru je od roku 1962. Na 
kontě má krásných 111 rolí. 

Večerem jako moderátor pro-
vázel Vojtěch Johaník, který se tím 
se zlínským jevištěm rozloučil, pro-
tože odchází do angažmá v Ostra-
vě. Divákům se naopak představila 
nová posila souboru Lucie Rybni-
kářová, mladá a talentovaná hereč-
ka a zpěvačka, která mimo jiné zpí-
vá s cimbálovou muzikou Harafica. 
Je také vítězkou celostátní pěvecké 
soutěže Zpěváček 2011 a se šansony 

Hany Hegerové dobyla ostravskou 
hudební scénu.

Neokoukaná herecká tvář ale 
není jedinou novinkou ve zlín-
ském divadle. Pokud nebudeme 
počítat nové nátěry a různá tech-
nická vylepšení a modernizace, 
nelze si nevšimnout nového vi- 
zuálního stylu, který vyšel ze sou-
těže mezi grafiky a výtvarníky. 
„Vybírali jsme z 11 dodaných kon-
ceptů. Úroveň dodaných návrhů 
byla velmi vysoká. Rozhodování 
bylo docela těžké, do procesu jsme 
zapojili například i některé čle-
ny hereckého souboru. Nakonec 
jsme se rozhodli pro vizuál výtvar-
níka Michala Maliny z Uherské-
ho Hradiště. Oslovil nás minima-
listickou grafikou a dokonalým 
propracováním,“ vysvětlila šéfka 
vnějších vztahů Blanka Kovando-
vá s tím, že půjde o výraznou změ-
nu oproti minulé sezoně. 

Nová komedie otevře téma péče 
o seniory. Městské divadlo Zlín to-
tiž intenzivně zkouší hru Kazimira 
Lupince Upokojenkyně, nomino-
vanou v roce 2015 na Cenu Mar-
ka Ravenhilla. „Hra nabízí vhled 

do světa běžných každodenních 
starostí a radostí starých lidí v do-
movech seniorů, ale také možnost 
pocítit hloubku samoty a až exis-
tenciální tísně, které toto odloučení 
způsobuje,“ říká dramaturgyně Ka-
tarína Kašpárková Koišová. V hlav-
ních rolích se představí Jana To-
mečková a Milena Marcilisová.

Unikátní projekt rozjelo di-
vadlo ve spolupráci se Základní-
mi uměleckými školami z celého 

kraje. Během náročných konkurzů 
bylo na jaře vybráno 14 talentova-
ných dětí z dramatických kroužků, 
které dostaly příležitost přivonět 
si ke skutečnému velkému diva-
dlu. Spolu s herci Markétou Holc-
manovou a Matějem Štruncem 
a pod vedením režiséra Vladislava 
Kracíka zkouší Čapkovy Povídky 
z jedné a druhé kapsy. Premiéra 
bude 30. září ve 14.30 ve Velkém  
sále.  -red-

Vítězové divácké ankety Aplaus 2018 Marek Příkazký a Marie Vančurová s ředitelem Městského divadla Pe-
trem Michálkem   Foto | Městské divadlo Zlín

Filharmonici slaví jubileum českou hudbou
K důstojným oslavám 
století republiky chce 
přispět 16. ročníkem 
hudebního festivalu 
Harmonia Moraviae 
zlínská Filharmonie 
Bohuslava Martinů. 

Skvosty našich autorů
Zazní reprezentativní skladby 

takřka výhradně českých autorů, 
kteří výraznou měrou formova-
li specifickou tvář české národní 
hudby. Osm festivalových kon-
certů nabídne pestrý výběr symfo-
nické, komorní, operní i duchov-
ní tvorby ze skladatelských dílen 
Dvořáka, Fibicha, Janáčka, Sme-
tany či Suka. Návštěvníkům se 
zároveň představí řada předních 
českých sólistů. Z celé plejády při-
zvaných umělců vyčnívají jména 
Evy Urbanové, Valérie Zawadské 
nebo Daniela Wiesnera. Unikát-
ní bude společný koncert pěvkyně 
Magdaleny Kožené a barokního 
souboru Collegium 1704. 

Prvním koncertem bude 
27. září Smetanova Má vlast, akce 

vyvrcholí 25. října operou Libu-
še. V titulní roli kněžny Libuše se 
představí Eva Urbanová, herečka 
Valérie Zawadská společně s Dvo-
řákovým kvartetem připomene 
významné ženy rodiny Masaryko-
vy. „Zcela mimořádnou produkci 
bude představovat koncert 3. říj-
na, na němž se představí jed-
na z nejoceňovanějších českých 
pěvkyň současného hudebního 
světa Magdalena Kožená. Tato 

prominentní mezzosopranistka 
uvede ve spolupráci s barokním 
souborem Collegium 1704 unikát-
ní projekt nazvaný Zahrada ná-
řků, v rámci něhož zazní několik 
pozoruhodných barokních opu-
sů,“ uvedl dramaturg.

Soudobá hudba
Nový šéfdirigent filharmonie 

Tomáš Brauner chce v letošní se-
zoně nabídnout také soudobou 

hudbu. V lednu zazní světová pre-
miéra skladby současného sklada-
tele Petra Wajsara napsaná přímo 
pro zlínskou filharmonii.

Představí se také houslist-
ka Olga Šroubková, vítězka hu-
dební soutěže Pražské jaro, kte-
rá nedávno uspěla také v soutěži 
v Šanghaji. 

V listopadu bude na programu 
suita Osud Leoše Janáčka v úpravě 
Tomáše Illeho. „Je to suita, která 
bude mít u nás světovou premié- 
ru. Všechny úpravy, které udělal 
Tomáš Ille, jako suita z Pastorky-
ně a Rusalky, se mu nejen hrají po 
celém světě, ale natáčejí to velké 
labely. Je to velice respektovaný 
skladatel a suity jsou velice popu-
lární,“ uvedl Brauner. Zazní také 
Illeho vlastní dílo, suita nazvaná 
Pražské čtvrti.

Filharmonie před letošní se-
zonou zvýšila ceny o 15 procent. 
I přesto je již prodáno 1 830 před-
platných, což odpovídá 98 pro-
centům minulé sezony. Některé 
koncerty nové sezony jsou již nyní 
vyprodány.  -red-

Hvězdou letošní sezony zlínské filharmonie je mezzosopranistka Magdalena Kožená   Foto | FBM
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KOUPÍME DŮM 
SE ZAHRADOU A SKLEPEM.
STAV NEROZHODUJE.
PLATBA IHNED

TEL.: 774 414 525
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Kdyby létání bylo jazykem lidstva, ... tajenka... Více info na: www.letistechrudim.cz
Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 3. 10. 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.

Zlínské Kongresové 
centrum provoní káva

Milovníci kávy, těšte se! Před-
nášky o kávě, degustace káv, 
workshopy i trh kávy. To vše na 
vás čeká v říjnu v prostorách Kon-
gresového centra ve Zlíně. Koná 
se zde Guru-Caffé Kávafest 2018 
– Den kávy ve Zlíně.

Na týdenní oslavu kávy v zapo-
jených podnicích Zlínského kraje 
(1. až 7. října) navazuje oblíbený 
Den kávy, který se bude ve Zlíně 
konat 20. října, nově v prostorách 
Kongresového centra. „Stejně jako 
každý rok i letos bude akce spoje-
na s mnoha zajímavými přednáš-
kami. Ty se budou konat v pro-
storách Malého sálu s kapacitou 
až 140 míst. Loni na zámku byly 
přednášky ve venkovním prosto-
ru a některým lidem už byla zima, 
což tedy letos nehrozí. K dispozici 
bude také šatna pro návštěvníky. 
Stejně jako loni počítáme s dět-
ským koutkem,“ připomíná orga-
nizátor festivalu Jaroslav Střecha. 
Výhodou je i dostupné podzemní 
parkoviště a fakt, že je Kongreso-
vé centrum v centru Zlína a dobře 
dostupné MHD.

V rámci Dne kávy se uskuteč-
ní opět minitrh kávy, celoden-
ní přednášky o kávě, degustace 
káv (je lepší si rezervovat místo 
předem pro omezenou kapaci-
tu) a workshop Udělej si vlastní 
espresso, kdy si lidé budou moci 
pod dohledem baristy udělat svoje 
espresso. 

Bližší informace k festivalu na-
jdete na www.KavaFest.cz a prů-
běžně na Facebooku.  -red-

facebook.com/KavaFest  ↗
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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:
Rezidence Nela, Luhačovice
1+kk až 4+kk, 
nadstandardní novostavba

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 


