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Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
Specializujeme se na prodej bytů po nově  
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu 
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Byt 3+1 Na Honech I, Zlín
5. patro, 74 m2 s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie sklep

Byt 3+1 Na Honech II
2. patro, 72 m2 s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie sklep

Připravujeme k prodeji 
po kompletní rekonstrukci
BYT 3+1 – ulice 2. května, Zlín
Byt v panelovém domě, v 6. patře. 
V osobním vlastnictví.  
K bytu náleží komora na patře  
a sklep v suterénu.  
Plocha bytu 72 m2. 

Byt 3 + 1 – ulice Česká, Zlín
Byt v panelovém domě, ve 4. patře. 
V bytovém domě je výtah.  
V osobním vlastnictví.  
K bytu náleží balkon a sklep.  
Plocha bytu 68 m2.

Stavební firma
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

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu.

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

RV1900736/01
RV1900108/04

STATEČNĚ
za nás v Evropě
STATEČNĚ
za nás v Evropě
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MOJE ČÍSLO NA 

HLASOVACÍM LÍSTKU

  VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24.–25. 5. 2019

MICHAELA ŠOJDROVÁ
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Vždy máme na výběr
Není to tak dávno, kdy jsem 

ještě slýchal dnes již notně otře-
panou hlášku, že 
se ve Zlíně nic 
neděje. Sem tam 
si na ni vzpome-
nu, když jdu přes 
centrum nebo si 
procházím pře-
hledy kulturních akcí. Běžně se 
totiž stává, že mi něco unikne. 
A někdy toho bývá i mnoho. Jar-
ní měsíce si totiž pro nás obvyk-
le nachystají vrchovatou nabídku 
akcí, z nichž si vybere snad každý, 
ať již jde o vyznavače hudby, lite-
ratury, divadla nebo výtvarného 
umění. Na druhou stranu máme 
také volbu nikam nejít a okolní 
ruch sledovat zpovzdálí, nebo se 
něčeho zúčastnit jen čas od času. 
Možná cítíme potřebu poodstou-
pit z centra dění. Potřebu zorien-
tovat se v prostoru, získat novou 
perspektivu a ujasnit si, co vlast-
ně chceme. Pro sběratele zážitků 
možná nic přitažlivého. Pro sbě-
ratele prožitků možná mimořád-
ně důležitý krok.

Přeji vám, ať si dobře zvolíte.
 Marek Adamík

Zoo Lešná odchovala ohroženého gibona

Nové byty mají zlepšit kvalitu 
života duševně nemocným
Celkem jedenáct nových 
bytů pro lidi s duševním 
onemocněním by mělo 
vyrůst na ulici Bratří 
Sousedíků, v areálu Centra 
služeb a podpory na Letné. 
Ačkoliv jde prozatím 
o projekt, který město 
připravuje do budoucna, 
pro jeho realizaci se 
26. dubna vyslovilo 
28 členů zastupitelstva, 
tedy nadpoloviční většina.

| MAREK ADAMÍK Na Letné má vyrůst jedenáct nových bytů  Foto | město Zlín

Zlínská Zoo Lešná si na svůj 
vrub připisuje další chovatelský 
úspěch. A to mezinárodního vý-
znamu. Podařilo se jí totiž od-
chovat mládě ohroženého gibona 
stříbrného, kterého najdete pou-
ze v osmnácti zoologických zahra-
dách na světě. Za uplynulých dva-
náct měsíců se tímto odchovem 
může pochlubit pouze šest zahrad 
a zlínská patří mezi ně. Gibona stří-
brného můžete spatřit v kruhu své 
rodiny včetně dvanáctiletého sam-
ce Peucanga v asijské oblasti zoo 
v expozici HALA-BALA. Jinde se 
vám zřejmě tohoto nesmírně vzác-
ného primáta zahlédnout nepoda-
ří. Ve volné přírodě jich žije méně 
než dva tisíce, převážně v západní 
části indonéského ostrova Jáva.

Gibon stříbrný přitom ve zlín-
ské zoo není sám o sobě novinkou. 

Samec Peucang připutoval z ang-
lické Zoo Howletts již v roce 2014, 
samička Isabel pochází ze Zoo Mni-
chov. Mládě přišlo na svět v únoru 
letošního oku a první měsíce svého 
života se nachází v těsném chova-
telském zázemí svých rodičů. 

„Pohlaví mláděte prozatím ne-
známe. Matka jej velmi pečlivě 
střeží, mládě se po celou dobu pev-
ně drží srsti na jejím břiše,“ uvádí 
hlavní zoolog Kamil Čihák. Ačkoliv 
se v nejbližší době ještě neočekává, 
že budou návštěvníci moci mládě 
zahlédnout v celé jeho kráse, před-
pokládá se, že teplé jarní počasí vy-
táhne rodinu gibonů do rozlehlejší 
venkovní expozice. 

„Mládě je zatím stále zcela zá-
vislé na samici. Krmí se výhradně 
mateřským mlékem,“ vysvětlu-
je Čihák. Současně ale naznačuje, 
že tato závislost má během něko-
lika málo týdnu slábnout. Mládě 
se postupně začne osamostatňo-
vat, ochutnávat potravu dospělých 
a také podnikat krátké výlety po 
okolí – ovšem stále pod bedlivým 
dohledem samice.  ma

„Plánované byty mají pomoci 
v tom, aby se nemocní lidé doká-
zali i přes své onemocnění co nej-
lépe začlenit do společnosti a vést 
plnohodnotný život,“ vysvětlu-
je náměstek primátora Aleš Du-
fek. Současně vyzývá občany, kte-
ří se o tento projekt zajímají, aby 
k němu vyjádřili svůj názor bez 
ohledu na to, zda bude pozitivní, 
či negativní. Sdělit své připomín-
ky mohla veřejnost například již 
koncem dubna na setkání s před-
staviteli radnice, jehož cílem bylo 
záměr podrobně představit a vy-
vrátit případné obavy. Ty se totiž 
u podobných výstaveb objevují 
s železnou pravidelností.

„Obyvatelé dané lokality se bojí 
třeba poklesu ceny svých nemovi-
tostí nebo o své bezpečí. Není se 
ale čeho bát. Duševně nemocní 
lidé využívají zdejší denní sociální 
služby už déle než jedenáct let a na 
jejich chování dosud nebyla jediná 
stížnost. Zcela zbytečná je i obava 
o bezpečnost. Ze statistiky měst-
ské policie vyplývá, že Letná patří 
mezi nejklidnější čtvrti ve Zlíně,“ 
uvedla Kateřina Francová z rady 
města.

O tom, že není třeba mít oba-
vy, hovoří také psychiatr Pavel 
Konečný. Podle něj od potenciál-
ních nájemníků nových bytů, kteří 
jsou pod pravidelným lékařským 

dohledem, žádné nebezpečí ne-
hrozí. Rozhodně menší, než od lidí 
holdujících v nadměrné míře al-
koholu. Na druhou stranu podpo-
ru veřejnosti radnice zaznamená-
vá od občanů, kteří se s obdobným 
onemocněním potýkají v rodině. 
Jejich reakce naznačují, že klíčová 
je především informovanost ob-
čanů. O duševních nemocech se 
obvykle ví jen velmi málo, zvláš-
tě když s nimi člověk nemá osobní 
zkušenost.

Předpokládané náklady vý-
stavby jednopokojových bytů činí 
asi 35 milionů korun, z nichž asi 
90 procent by měly pokrýt dotace 
z evropských fondů.  ma
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Noc kostelů zavede návštěvníky  
na věže i do podzemí chrámů

Technologická 
fakulta slaví 
padesátiny

SATELITNÍ 
DOTACE
 Montáž nového satelitu u Vás 

zdarma –  (Dostanete: parabolu, 
 LNB, držák, koaxiální kabel 
 a technik u Vás vše zprovozní.)

A máte DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu 
servisní poplatek? Přejděte, 

 poradíme jak, je to jednoduché 
 a zdarma.

Te l. :  + 4 2 0  7 7 8  5 2 7  8 9 9 
w w w. s ate l i t n i d o t a ce. c z       
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V mnoha kostelech a kaplích 
na Zlínsku se 24. května uskuteční 
další ročník úspěšné akce Noc kos-
telů. Na návštěvníky čeká spous-
ta aktivit a zajímavostí, například 
mohou sbírat razítka do poutnic-
kých pasů a opět je bude mezi jed-
notlivými svatostánky rozvážet 
poutnický autobus.

Otevřené budou téměř všech-
ny kostely, modlitebny a kaple ve 
Zlíně a jeho bývalém okrese.  Více 
než dvacítka kostelů ve Zlíně a jeho 
okolí opět vydává poutnický pas, 
do kterého budou návštěvníci sbí-
rat razítka. Nově se do akce zapojil 
také architekty oceňovaný sazovic-
ký kostel.

Pro návštěvníky jsou připrave-
ny hudební, pěvecké a varhanní 
koncerty, komentované prohlídky 
kostelů, přednášky, projekce videí 
a fotografií, výstavy a workshopy. 
„Návštěvníci si budou moci pro-
jít kostely a podívat se do míst, 
kam se běžně nedostanou, napří-
klad na věž nebo do podzemí. Mo-
hou nahlédnout do starých kronik 
a matrik nebo se zúčastnit modli-
tebních chvilek či komentovaných 

Noc kostelů se koná také na 
Slovensku, Rakousku, Estonsku, 
Nizozemí a Německu. Myšlenka 
otevřít kostely v noci vznikla před 
jedenácti lety ve Vídni, kde také 
v roce 2005 proběhla první Noc 
kostelů – „Lange Nacht der Kir-
chen“. V roce 2009 se touto za-
hraniční zkušeností inspirovali po-
řadatelé v Česku a poprvé pozvali 
veřejnost na noční program do ně-
kolika otevřených kostelů. Zájem 
návštěvníků o první ročník Noci 
kostelů povzbudil zástupce z mno-
ha dalších kostelů, a tak se již v ná-
sledujícím roce konala Noc kostelů 
po celé zemi.

Seznam zapojených kostelů, je-
jich programy a bližší informace 
najdete na webu.  pst 

Před půl stoletím vznikla ve Zlí-
ně, tehdejším Gottwaldově, Fakul-
ta technologická. Tehdy ještě jako 
součást Vysokého učení technické-
ho v Brně. Po katedře designu Vy-
soké školy uměleckoprůmyslové to 
byla druhá vysokoškolská instituce 
ve městě. Vyústěním tohoto vývo-
je bylo o více než třicet let později 
založení samostatné Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně. 

Prvním děkanem Fakulty tech-
nologické byl Josef Borkovec, 
v nabídce byly studijní obory Me-
chanická technologie kůže, gumy 
a plastů a Konstrukce kožedělných, 
gumárenských a plastikářských 
strojů a do prvního akademického 
roku nastoupilo 469 posluchačů. 
V roce 2001 byla Fakulta techno-
logická jednou ze dvou fakult, kte-
ré vytvořily novou zlínskou Univer-
zitu Tomáše Bati. Nyní má fakulta 
přes 1500 studentů.

Za padesát let se mnohé změ-
nilo. Nové jsou budovy, moder-
ní laboratoře a technické vyba-
vení. Fakultu absolvovalo téměř 
10 000 studentů a vzešlo z ní vy-
nikajících odborníků. K nejvýraz-
nějším absolventům patří světově 
uznávaný vědec v oblasti polymerů 
Martin Zatloukal nebo obuvnický 
expert Petr Hlaváček. pst

NAŠE TIPY

Gotický kostelík ve Štípě
Původní starý gotický kostelík se nachází nedaleko hlavního štípského poutního chrámu. Je to jedna 
z nejstarších architektonických památek na území Zlína. Nebývá běžně otevřený veřejnosti, protože v 
posledních letech probíhá postupná obnova interiérů i exteriérů. Během Noci kostelů zde budou od 19 do 
22 hodin probíhat komentované prohlídky, od 21:15 do 21:45 se můžete těšit na sborové zpěvy při svíčkách 
v podání Mužské scholy ze Štípy.

Evangelický kostel
Funkcionalistický chrám vznikl podle návrhu Vladimíra Karfíka v roce 1937. Působí zde Českobratrská 
církev evangelická i další menší protestantské církve. Prohlídky s výkladem během Noci kostelů 
proběhnou od 18 do 22 hodin, jejich součástí budou i ukázky hry na varhany každou celou hodinu. 
K vidění je zde výstava obrazů výtvarníků Reného Hábla a Pavla Preisnera. Koupit si můžete netradiční 
fair trade pochutiny ze zemí třetího světa a shlédnout projekci filmu z festivalu Jeden svět.

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Foto | Otevřené brány

Starý gotický kostelík ve Štípě Foto | nockostelu.cz

bohoslužeb. Koho nezaujme nic 
z této nabídky, může si jen tak vy-
chutnat atmosféru setmělého noč-
ního kostela či kaple,“ říká organi-
zátor Jiří Vlček.

Cílem celorepublikové akce je 
seznámit návštěvníky s kulturní 
a společenskou hodnotou koste-
lů i s myšlenkami křesťanství. Na 
Zlínsku se koná již podesáté, vždy 
na přelomu května a června. V celé 
České republice se vloni zapojilo 
více než 1400 kostelů.

„Akce se již pravidelně účastní 
církve římskokatolická, řeckokato-
lická, starokatolická, českobratrská 
evangelická, československá husit-
ská, bratrská, baptistická a adven-
tisté sedmého dne včetně Křesťan-
ského kulturního centra v budově 
Zlínského klubu 204,“ dodal Jiří 
Vlček.  www.nockostelu.cz
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Máte skvrnu na 
kůži? Nechte si ji 
bezplatně vyšetřit

Noc kostelů zavede návštěvníky  
na věže i do podzemí chrámů

Léčivý pramen svatého Josefa 
prošel rekonstrukcí

| MAREK ADAMÍK

Krásnou obnovenou kašnu 
nyní spatříte, když se 
vydáte k pramenu svatého 
Josefa v Luhačovicích. 
Pítko bylo od podzimu 
kvůli rekonstrukci 
nefunkční a muselo být 
celé odstraněno. Nyní 
nabízí léčivou minerální 
vodu veřejnosti hned 
ze tří kohoutků.

Rekonstrukce kašny sv. Josefa přišla na 300 tisíc 
korun Foto | Nikola Synek

INZERCE RV1802579/04

od  3. 6.  do 7. 6. 2019
od 17. 6.  do 21. 6. 2019

V uvedeném čase budeme nabízet kamenické práce na hřbitově.
Neuvedené hřbitovy navštívíme po telefonické domluvě. 

Mimo uvedené termíny volejte 774 281 823.

NEJNIŽŠÍ DOSTUPNÉ CENY
VE ZLÍNSKÉM OKRESE

čas/den pondělí středa pátek

08:30 PRŠTNÉ (LOUKY) PRŠTNÉ (LOUKY) MLADCOVÁ
09:00 BŘEZNICE TEČOVICE ŽERANOVICE
09:30 JAROSLAVICE MYSLOČOVICE FRYŠTÁK
10:00 BŘEZŮVKY MALENOVICE ŠTÍPA/KOSTELEC
10:30 PROVODOV KVÍTKOVICE LUKOV
11:00 ŽELECHOVICE POHOŘELICE KAŠAVA
11:30 HVOZDNÁ NAPAJEDLA TRNAVA
12:30 SLUŠOVICE SPYTIHNĚV SLUŠOVICE
13:00 TRNAVA NAPAJEDLA HVOZDNÁ
13:30 KAŠAVA POHOŘELICE ŽELECHOVICE
14:00 LUKOV KVÍTKOVICE PROVODOV
14:30 ŠTÍPA/KOSTELEC MALENOVICE BŘEZŮVKY
15:00 FRYŠTÁK MYSLOČOVICE JAROSLAVICE
15:30 ŽERANOVICE TEČOVICE BŘEZNICE
16:00 MLADCOVÁ PRŠTNÉ (LOUKY) PRŠTNÉ (LOUKY)

INZERCE RV1900291/03

Už čtvrtým rokem se 15. květ-
na ve Zlíně uskuteční preventivně 
vzdělávací program Spolu proti 
melanomu. 

Pořádá jej Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna ve spoluprá-
ci s vybranými městy a dermato-
logy. Jeho cílem je je vyšetření pig-
mentových skvrn na těle a včasné 
podchycení nebezpečí vzniku 
zhoubného melanomu. Stačí se 
mezi 10. až 17. hodinou zastavit 
na námětí Míru a nechat si odbor-
ným okem prohlédnout podezřele 
vyhlížející „znaménko“. 

Vyšetření je bezplatné a je ur-
čeno pro širokou veřejnost. Jeho 
podmínkou není mít pojištění 
u České průmyslové zdravotní po-
jišťovny ani podstoupit jakákoliv 
následná vyšetření. Výsledky jsou 
pouze orientační a nelze si na je-
jich základě nárokovat léčbu. 

Loňský rok se nechalo vyšetřit 
542 osob, z nichž 4,6% byla dopo-
ručena další konzultace. ma

„Šlo o kompletní rekonstruk-
ci této kašny, ke které jsme při-
stoupili po téměř dvaceti letech 
od spuštění pramene. Hlavním 
důvodem bylo, že se ucpával od-
tok z pítka. Původní tvar kašny, 
který je velmi povedený, jsme ale 
zachovali, ovšem bylo nutné ho 
kompletně repasovat. Uvnitř byly 
vyměněny všechny trubičky, také 
byl zabezpečen snazší přístup 

k prameni,“ informovala Veroni-
ka Záhorská, ředitelka lázeňských 
hotelů Miramare, jež pramen vy-
budovaly a spravují. Někdo by si 
mohl říct, že rekonstrukce nevel-
kého pítka nemůže být náročnou 
investicí. Investory ale přišla na 
300 tisíc korun.

Dle Záhorské je voda přivede-
na do budovy a nově byl vybudo-
ván kohoutek s pramenem svaté-
ho Josefa i na venkovní zdi hotelu. 
„Zařídili jsme to tak i kvůli mo-
mentální nepřístupnosti Vincent-
ky související s opravou její haly 
a kolonády,“ vysvětluje ředitelka 
hotelů Miramare. 

To ale neznamená, že pramen 
bude po opětovném zprovozně-
ní Vincentky pozastaven. Zůstane 
přístupný, i když za hlavní pítko je 
stále považována kašna u kostela.
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Ve Zlíně vznikne nový 
cyklokoridor

Zamíříte-li v následujících dnech na Tyršovo nábřeží, 
pravděpodobně se setkáte s dočasným omezením provozu. 
Od května totiž byly zahájeny práce na stavbě Cyklostezka 
Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží, která zahrnuje 
kompletní úpravy místní komunikace, chodníků i veřejného 
osvětlení. Zlatým hřebem je zřízení nového cyklokoridoru.

Mistryně republiky 
v aerobiku je 
z Otrokovic

| MAREK ADAMÍK

Více než 500 závodníků ze 
13 zemí se zúčastnilo mezinárod-
ního závodu Czech Aerobic Open 
2019, který se začátkem břez-

na konal 
v Praze ve 
W e l n e s s 
H o t e l u 
Step. Sou-
časně se 
zde kona-
lo Mistrov-
ství České 
republ iky 
v gymnas-
tickém aero- 

biku, v němž Bára Karlíková, ro-
dačka z Otrokovic, znovu obháji-
la prvenství z roku 2017 a 2018. 
V roce 2019 se tak potřetí stala 
mistryní republiky v kategorii do-
spělých. Nemalý úspěch ovšem za-
znamenala i v závodě Czech Aero- 
bic Open, kde se v konkurenci 
dvaceti závodnic probojovala až 
do finále a se známkou 19,500 b. 
získala bronzovou medaili.

Bára Karlíková z Otrokovic je 
členkou domácího klubu GA-BK 
– Otrokovice, v němž trénuje pod 
vedením Františka Protivínského. 
Mistrovství ČR je jedním z nomi-
načních závodů na letošní Mis-
trovství Evropy v Ázerbájdžánu 
a Karlíková si svým prvenstvím 
nominaci zajistila. ma

Štěrkoviště i městské koupaliště podraží
Městské koupaliště a rekreační 

oblast Štěrkoviště patří v Otroko-
vicích během letních měsíců mezi 
oblíbené návštěvní lokality. Také 
jste tam pečení vaření, jakmile se 
oteplí? Patrně si trochu připlatí-
te. Důvodem navýšení ceny je po-
stupné zvyšování nákladů na pro-
voz areálů.

Změny ovšem nejsou nijak 
dramatické. Městské koupališ-
tě ve srovnání s minulým rokem 
zvyšuje cenu pro dospělé o deset 
korun, celkově tedy na 60 korun 
u celodenního vstupné, předplat-
né pro pět vstupů ze dvou stovek 
poskočí na 240 korun. Novinkou 
je také posunutá doba pro výběr 
odpoledního vstupného z dřívěj-
ších 15 hodin na 16 hodin. Vstup-
né pro děti a ZTP zůstává beze 

změny, děti do pěti let mají vstup 
zdarma. Dvacetikorunu bude 
stát návštěvníky do 15 let a deset 

korun návštěvníky se ZTP. Změ-
na se pochopitelně projeví i u ro-
dinného vstupné; v případě dvou 

dospělých a dvou dětí se zvyšuje 
ze 120 na 140 korun.

U oblíbeného „Štěrkáče“ do-
chází k mírnému zdražení jak 
u vstupného pro dospělé, tak pro 
děti. Za vstupenku pro dospělé za-
platíte místo dvaceti korun třicet, 
za děti od 6 do 15 let místo dese-
ti korun dvacet. „Ceny se prak-
ticky nezvyšovaly od roku 2010. 
Od té doby vznikla míra inflace, 
ceny energií i minimální zaručená 
mzda,“ vysvětluje důvod zdražení 
Tomáš Morys z organizace TEHO-
SU, která areály provozuje.

O popularitě areálů vypovídají 
i čísla. Loni na městské koupališ-
tě zavítalo asi 44 tisíc návštěvníků, 
Štěrkoviště a jeho tobogánu, dět-
ského brouzdaliště a štěrkáče vyu-
žilo 31 tisíc osob.  ma

Městské koupaliště v Otrokovicích Foto | wikipedia

„Cyklostezka bude vedena čás-
tečně po stezkách se společným 
provozem chodců a cyklistů, čás-
tečně ve vozovce zklidněné komu-
nikace a částečně na novostavbách 
samostatných komunikací. Zde se 
bude jednat o mimoúrovňové ře-
šení cyklostezky, kdy budou vybu-
dovány podjezdy pod mosty v čás-
ti Cigánov a u Obchodního centra 

Čepkov,“ uvedl radní pro oblast 
dopravy Michal Čížek. Prakticky 
to znamená, že cyklostezka pove-
de přes ulici Mladcovskou, Výlet-
ní, Fügnerovo nábřeží a Tyršovo 
nábřeží dále.

Omezení provozu se nejprve 
dotkne ulice od Tyršova nábřeží 
po okružní křižovatku u Obchod-
ního centra Čepkov. Pokud jste ji 
dosud využívali na cestě k nákup-
nímu centru, vyžít můžete přilehlé 

Benešovo nábřeží. Toho se žád-
ná omezení nedotknou. Z Tyršo-
va nábřeží se uzavírky přesunou 
k ulici Výletní a v poslední fázi 
na Mladcovskou. Hlavní práce by 
měly být dokončeny do konce le-
tošního roku, termín celkového 
dokončení se odhaduje na polovi-
nu roku 2020.

Rekonstrukce spojená se 
značnými úpravami si klade za cíl 
zlepšit bezpečnost provozu a za-
jistit její plynulost propojením 
páteřních úseků cyklostezek ve 
městě. Kromě toho má umožnit 
občanům i lidem, kteří dojíždě-
jí z okolních obcí, využít bezpeč-
nou, rychlou a ekologickou formu 
dopravy.
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Střecha dělá dům, je jeho korunou
Střecha je hned po stabilních základech tou nejdůležitější 
částí domu a obvykle také bývá tím, co na objektu člověka 
zaujme. Krásná a funkční střecha by měla vydržet desítky 
let bez zásahu majitele. S jejím výběrem při samotné 
stavbě nebo při rekonstrukci dokáží poradit odborníci 
z firmy Maslen. Jedná se o největšího výrobce plechových 
střech na Slovensku, který má ve Zlíně svoji pobočku. 

| JURAJ ALÁČ

„Maslen nabízí svoje výrobky na 
evropském trhu už déle než 15 let. 
Jsme slovenská firma, která spo-
lupracuje s nejlepšími evropský-
mi hutěmi a železárnami a sami si 
v Badíně u Banské 
Bystrice vyrábíme 
a upravujeme oce-
lové střešní krytiny 
s ochrannou znám-
kou. Maximálně se 
chceme přiblížit na-
šim zákazníkům, 
proto máme vlastní 
klempířská centra po 
celém Slovensku, v České republi-
ce, Rakousku a Rumunsku,“ uve-
dl o předním výrobci plechových 
střech jednatel společnosti Juraj 
Moravčík.

Kdo je vaším cílovým zákazní-
kem, komu nejčastěji nabízíte 
své produkty?

Jsme zaměření na koncového 
zákazníka, na majitele nemovitos-
ti. Rádi připravujeme kompletní 
nabídky přímo konkrétním lidem 
a naší prioritou není nabízet náš 
materiál obchodníkům. I když jsme 
rádi za každou spolupráci, snažíme 
se jít vlastní cestou.

S čím vším se na vás může zá-
kazník obrátit? 

Chceme, aby zákazník přišel 
přímo k nám a společně probere-
me, co by měl o stavbě střechy vě-
dět a co mu můžeme nabídnout. 
Poradíme s výběrem povrchové 
úpravy, typem krytiny a pak jede-
me osobně střechu zaměřit. Sa-

mozřejmostí je kom-
pletní servis – od 
zaměření, výroby 
a dodávky – vše do-
kážeme zařídit přímo 
s koncovým zákaz-
níkem a nepotřebu-
je k tomu žádný me-
zičlánek. My sami 
jsme schopni pro 

stavbu střechy, ať už pro novostav-
bu nebo rekonstrukci, zprostřed-
kovat i další řemeslníky jako klem-
píře, tesaře a další, kteří s námi 
spolupracují. Postavíme střechu 
takzvaně na klíč. 

Lidé mají často obavy, že re-
konstrukce střechy je náklad-
nou a složitou záležitostí. Je to 
tak i dneska? 

Jsme schopni připravit hrubou 
cenovou nabídku na základě letec-
kých záběrů. Šetříme tím čas klien-
ta a pokud je to pro něj zajímavé, 
osobně vše zaměříme a vysvětlíme, 
co je možné se střechou udělat. Zá-
kazníci oceňují rychlost takto při-
pravené cenové nabídky a my zá-
roveň vidíme, jak ta střecha vypadá 

a jaký zásah bude potřebovat. Stačí 
nám jen adresa. 

V čem jste jedineční? Co stojí 
za vaším úspěchem na Sloven-
sku? 

Reálným úspěchem na ta-
mějším trhu jsou rychlost dodá-
ní a kvalita. Protože máme vlastní 
výrobu (vstupní materiál nám do-
dávají třeba železárny U.S. Steel 
Košice), dokážeme v našem závo-
dě vyrobit požadovanou krytinu 
do tří dnů a nejdéle do deseti dnů 
ji dodat zákazníkovi. Za celý proces 
odpovídáme my.  Odpadají přepro-
dejci a za kvalitou zpracování a ma-
teriálu si stojíme. Naše portfolio je 
navíc tak široké, že dokážeme ne-
jen dodat standardní krytinu s de-
setiletou zárukou, ale můžeme na-
bídnout i nejvyšší kvalitu – třeba 
hliníkovou krytinu s šedesátiletou 
zárukou. Každá střecha totiž potře-
buje něco jiného, my tomu rozumí-
me a dokážeme zákazníkovi pora-
dit, jakou střechu vybrat. 

Jaké střechy jsou v současné 
době v oblibě?

Nejoblíbenější je falcovaná kry-
tina – je to sice složitější a dražší 
varianta, ale každoročně eviduje-
me nárůst poptávky po těchto stře-
chách – za kvalitu si lidé rádi připla-
tí. Střecha je základ domu, a i když 
je pro klempíře jednodušší použít 
imitaci střešní tašky, zákazníci po-
žadují trvanlivější varianty a vrací 
se k prověřeným technologiím. 

Jak má vypadat správná stře-
cha? Co vše se dá vymyslet?

Rádi zákazníkům vysvětlíme 
rozdíly mezi jednotlivými krytina-
mi a poradíme jim, jakou vybrat, 
protože na každý dům se hodí jiná 
krytina – třeba členitá střecha ne-
může mít krytinu s vysokou vln-
kou, protože by střecha byla moc 
robustní a nekorespondovalo by to 
s objektem. Přistupujeme ke každé 
tvorbě nabídky velmi individuálně 
a snažíme se, aby naše střechy byly 
nejen funkční, ale i hezké. 

MASLEN CZ, 
s.r.o.

Vizovická 442
760 01 Zlín, 

Příluky

Jak postavit kvalitní a krásnou střechu s dlouhou životností umí ve Zlínské pobočce Maslen vysvětlit každé-
mu zákazníkovi   Foto | Josef Omelka

ZLATÝ DUB

-20 % 
dekor

AKCE!
Na žlaby, svody a podstřešní fólii www.maslen.cz

ROZUMÍME STŘECHÁM

INZERCE RV1900608/01
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| ANDREA ALÁČOVÁ

Rozhodování o vývoji a nákupu 
produktů v mnoha průmyslových 
odvětvích včetně módy, průmy-
slového a interiérového designu, 
ale i dalších výrobků, obalů a gra-
fického designu obecně ovlivňuje 
Pantone už bezmála 20 let. Vý-
běr barvy roku je náročným pro-
cesem vyžadujícím důkladné zvá-
žení a analýzu trendů. Odborníci 

z Pantone za tímto účelem zřídili 
Pantone Color Institute, který ob-
jevuje a zkoumá celosvětové ten-
dence a vlivy. Analyzuje například 
to, jak se vyvíjí a jak nás ovlivňuje 
zábavní průmysl (film, reklama), 
současná výtvarná scéna, vysoká 
i pouliční móda, ale také třeba vliv 
oblíbených turistických destinací, 

nové životní styly a kulturní a so-
cioekonomické podmínky. Pan-
tone předpovídá globální trendy 
a radí firmám ohledně barevnos-
ti pro vizuální podobu výrobků 
a značek. 

Pro letošek má vítězný korálový 
odstín vytvářet pozitivní atmosféru 
a poskytnout útěchu i povzbuze-
ní v současném proměnlivém svě-
tě. V reakci na nárůst digitálních 
technologií a sociálních médií, kte-
ré v našich životech hrají stále větší 
roli, hledáme autentické zkušenosti 
umožňující skutečné spojení a in-
timitu. Temperamentní, ale při-
rozený odstín PANTONE 16-1546 
Living Coral, vítá a povzbuzuje vě-
domou aktivitu, symbolizuje naši 
přirozenou potřebu optimismu 
a ztělesňuje touhu po hravosti.

Jak s novou barvou 
pracovat a vnést ji 
do interiéru?

Možností existuje samozřejmě 
celá řada. Rozhodnutí, jak velká 
změna vám bude na jaře příjemná, 
je pouze na vás. Každý váš nápad 
navíc můžete konzultovat s odbor-
níky, kteří vám s realizací budou 
pomáhat.

Vymalujte
Pokud jste se rozhodli pro 

opravdu výraznou změnu, vyma-
lujte. Kvalifikovaný malíř si pora-
dí i se sytými odstíny barev a ani 
úklid už dnes nemusí zůstat na vás. 
Trendů je celá řada, ale platí zde 
pár jednoduchých pravidel. Když je 
budete respektovat, tak chybu ne- 
uděláte. Výraznější odstín korálové 

unesou i větší plochy, zvlášť v kom-
binaci s neutrálními přírodními od-
stíny a materiály. Barvu tak nechte 
vyniknout na dominantní stěně, 
výklenku nebo sloupu. 

Další nepřehlédnutelnou změ-
nou v interiéru může být tapeta. 
Jejich výběr je takřka nepřeberný, 
klíčem k úspěchu je ovšem profe- 
sionální provedení. Zvlášť, pokud 
se rozhodnete investovat do dražší 
varianty, s lepením se určitě obrať-
te na školené tapetáře.

Vyměňte textilie
Interiér s převahou bílých ploch 

by bez barevných akcentů působil 
příliš stroze. Korálová je optimál-
ním řešením pro každého, komu 
se křiklavé odstíny rychle okouka-
jí, ale zároveň si chce dopřát roz-
manitější barevnost. Nejrychlejší 
a nenákladnou změnou je výměna 
bytových textilií. Polštáře, závěsy 
a povlečení dokážou úplně promě-
nit atmosféru místnosti. Pohrajte 
si s detaily a barvu, která se obje-
ví na polštářích, zopakujte třeba 
na vázách, květináčích nebo svíc-
nu. Pokud chcete mít doma oprav-
du jedinečné kousky, v prodejnách 
bytového textilu dnes nabízí i ušití 
přímo na míru.

Pořiďte doplňky
Drobnostmi, kterými postupně 

dekorujete interiér, vytvoříte útul-
ný a osobitý domov. Nesmíte ale 
ustrnout nebo začít drobnosti hro-
madit. Doplňky střídejte, aby se ne-
okoukaly, třeba podle ročních ob-
dobí. V interiéru by neměly chybět 
vázy, které můžete díky aranžmá 
proměňovat sezonně nebo i kaž-
dý den. Jednoduše laděným inte-
riérům dáte díky několika vhodně 
zvoleným doplňkům úžasný náboj. 
Korálová skvěle funguje v kombi-
naci s bílou, šedou a s dřevěnými 
povrchy. Pořídit si můžete barevný 
stolek, hodiny a třeba svícen, čímž 
„nudu“ interiéru rozbijete.

Pusťte domů přírodu
Korálová je živá vibrující bar-

va, tak buďte originální a do bytu ji 
přeneste i pomocí živých věcí. Pří-
roda stejně nabízí ty nejkrásnější 
barevné odstíny. Dejte si tedy do 
vázy květiny a do akvária závojnat-
ku. Design vás má bavit a do vaše-
ho bydlení přinést lehkost, hravost 
a nadšení.

Čas na změny, barvou roku je korálová!
Tvůrci nejen z oblasti 
interiérového 
a produktového designu, 
ale také módy, každý rok 
netrpělivě čekají na událost, 
kdy odborníci z Pantone 
Color Institute v New Yorku 
odhalí očekávanou barvu 
roku. Pro letošní rok se jí 
stala sytě korálová. V jejím 
znamení se mohou v našich 
domovech odehrát jak 
velké změny, tak třeba 
jen drobná vylepšení, 
aby náš interiér zůstával 
moderní a trendy.

Odstín roku 
2019

Pantone  
16-1546 

Living Coral

INZERCE RV1900966/01
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www.downtowninvest.cz+420 739 570 770 

NOVÉ BYTY
JIŽ OD 1 100 000,- Kč

VE ZLÍNĚ

www.zalesna.cz

www.solebyty.cz

Malé byty za unikátní ceny. 

Luxusní bytová rezidence nedaleko 
centra Zlína.

INZERCE RV1900937/01

CELÝ SORTIMENT NAJDETE NA JYSK.CZ
Scandinavian Sleeping & Living 

NABÍDKA PLATÍ OD 16. DO 22. 5. 2019, NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 
A TO POUZE NA PRODEJNĚ V ZLÍNĚ - MALENOVICE. 

ŽIDLE GUDHJEM
 1499,-

Sleva 
67 %

500.-

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

ČTVRTEK 16. KVĚTNA 2019 V 8 HODIN 
TŘÍDA 3. KVĚTNA 1170, ZLÍN - MALENOVICE 

VE ZLÍNĚ! 
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Do Zlína míří svátek filmu. 
Již po devětapadesáté
Nejstarší a největší filmová 
přehlídka svého druhu na 
světě Zlín Film Fest je za 
humny. Přiveze s sebou 
280 snímků z 51 zemí 
světa, kde vedle klasických 
filmových velmocí nebudou 
chybět snímky z netypických 
oblastí, jako jsou například 
Etiopie nebo Albánie. Pro 
letošní rok se stala ústřední 
myšlenkou filmového 
i doprovodného programu 
tematika objevování 
a poznávání, která bude 
diváky doprovázet po celou 
dobu konání festivalu. Tedy 
od 24. května do 1. června.

Jiří Černý 
poodhalí roušku 
chicagského blues

Humor a jazz 
v podání Rudyho 
Linky

Kritik bez konzervatoře, le-
gendární Antidiskotéky či Klub 
osamělých srdcí seržanta Pepře. 
Není třeba mít rozsáhlé hudební 
vzdělání, abychom si tyto pojmy 
spojili s publicistou a hudebním 
kritikem Jiřím Černým. Ten se 
svým pravidelným poslechovým 
pořadem má 22. května namíře-
no i do zlínského městského di-
vadla, tentokrát s programem vě-
novanému hvězdě chicagského 
blues Buddy Guyovi. Dvaaosm-
desátiletý Buddy Guy dnes jako 
poslední černý bluesman repre-
zentuje legendami zahalenou hu-
dební tradici soustředěnou kolem 
Howlina Wolfa, Muddyho Water-
se či Otise Rushe. Tradici, která 
časem zraje jako víno, podobně 
jako pořady Jirky Černého. Od 
19 hodin se můžete těšit na prů-
řez hudební kariérou muzikanta, 
který se na koncertech neostýchá 
hrát na kytaru ručníkem nebo 
vlastními zuby.  ma

Životem s humorem a grácií. 
Chcete-li oslavit třicet let svobo-
dy, stačí zajít na večírek pod tak-
tovkou Rudyho Linky, který se 
uskuteční 16. května od 19 hodin 
v kulturním institutu Alternativa. 
Proslulý skladatel, jazzový kytaris-
ta a umělecký ředitel mezinárod-
ního hudebního festivalu Bohe-
mia Jazz Fest nabídne v programu 
zvaném One Man Show Rudyho 
Linky „balíček“ povídání, hudby 
a videoprojekcí – to vše pod spo-
lečným jmenovatelem dobré zá-
bavy a inteligentního humoru. 
Linka na začátku 80. let opustil 
ČSSR, odkud se dostal do Švéd-
ska a později do USA, kde se při-
hlásil ke studiu na Berklee College 
of Music. Zde se seznámil s řadou 
vynikajících jazzmanů, s jejichž 
pomocí se vypracoval až mezi hu-
dební elitu. Díky odstupu získané-
mu pobytem v zahraničí přináší 
ve své tvorbě nové, minulostí ne-
zatížené úhly pohledu. Vstupné 
na pořad činí 120 korun, snížené  
50 korun.  ma

| MAREK ADAMÍK

Pořadatelé festivalu vybírali 
celkem z více než 3 600 snímků, 
pro samotný festival tak museli 
nastavit poměrně vysokou laťku. 
„Pokračujeme v trendu snižová-
ní počtu filmů v pro-
gramu, reagujeme tak 
na poptávku festiva-
lové obce a preferuje-
me kvalitu. V praxi to 
znamená větší prostor 
pro reprízy a umožně-
ní divákům zhlédnout 
více filmů,“ vysvětluje 
umělecká ředitelka Markéta Páš-
mová. Tématika poznávání a ob-
jevování nebyla zvolena náhodou. 
Program je plný snímků, které bu-
dou poprvé uvedeny poprvé v Čes-
ké republice nebo na festivalech 

vůbec. „Máme štěstí na dostatek 
nových titulů a zájem produk-

cí o jejich premiérové 
uvedení. Proti jiným 
festivalům budeme 
moci divákům i zahra-
ničním hostů nabíd-
nout mnoho nového,“ 
doplňuje Pášmová.

Jste-li zvědaví na 
soutěžní kategorie, 

těch bude tradičně šest. Připrave-
no je osm filmů pro děti, osm pro 
mládež, čtyřiašedesát krátkome-
trážních filmů pro děti, šestapa-
desát studentských filmů a deset 
evropských celovečerních debutů. 

To vše v bohaté tématické roz-
manitosti, od dobrosrdečné ženy, 
starající se o svou pravěkou rodi-
nu přes čínského kovboje, potulu-
jícího se newyorskými ulicemi až 
po chov velbloudů, v němž nalezla 
zalíbení jedna norská rodina.

Ani tentokrát nebudou chybět 
ocenění za práci v oblasti dětské 
filmové tvorby. Za dlouhodobé zá-
sluhy o rozvoj kinematografie pro 
děti a mládež si ji převezme vý-
konný ředitel ČT :D Petr Koliha, 
hvězdu na chodníku slávy před 
Velkým kinem bude organizáto-
ry festivalu s Nadačním fondem 
Kapka naděje odhalena zpěvač-
ce Heleně Vondráčkové a herci 
Janu Hrušínskému. Oproti mi-
nulým ročníkům je v kategorii ev-
ropských debutů přichystáno také 
ocenění zbrusu nové: Cena Karla 
Zemana – zvláštní cena poroty za 
vizuální ztvárnění filmu.

Filmová přehlídka startuje 
24. května celovečerním filmem 
TvMiniUni: Zloděj otázek režisé-
ra Jan Jirků. Australský rodinný 
film Chlapec pelikán od Shawna 
Seeta v tentýž večer zahájí promí-
tání pro dospělé diváky. Podrobný 
program najdete na informačních 
tabulích v centru města nebo na 
stránkách festivalu.

Jaromír Hanzlík přijímá Zlatý střevíček na slavnostním galavečeru v roce 2018  

Doprovodný program se těší vysoké návštěvnosti   Foto | 2x Zlín film Fest

Na letošním 
Zlín Film Festu 

se představí 
280 snímků 
z 51 zemí.

 www.zlinfest.cz
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Loutkový seriál Pat a Mat vznikal i ve Zlíně
Ve Filmovém uzlu ve 
zlínských ateliérech na 
Kudlově můžete můžete 
navštívit výstavu dvou 
pověstných nešikovných 
kutilů známých jako Pat 
a Mat. Bude otevřena 
do neděle 30. června 
denně kromě pondělí 
od 10 do 17 hodin.

Pat a Mat. Poznáte, kdo je kdo?  Foto | Pavel Stojar

Těšit se můžete na originální 
scény a loutky z oblíbeného večer-
níčku, animační dílnu s takzvaným 
praxinoskopem či na hernu a foto-
koutek. Seznámíte se s historií na-
táčení oblíbeného večerníčkového 
seriálu i s dějinami animace jako 
takové. Mnohé z dílů této loutkové 
série vznikaly právě ve Zlíně.

„Nejmenším dětem výstava na-
bídne aktivity, díky kterým budou 
moci dát průchod své fantazii a se-
stavit si svou vlastní vtipnou scén-
ku nebo poskládat veselé obrázky 
s Patem a Matem. Starší děti budou 
moci zúročit své znalosti z výstavy 
při luštění kvízu. Nejvíce pak všich-
ni ocení možnost navštívit kinosál, 

kde se bude v rámci výstavy promí-
tat Pat a Mat ve filmu,“ uvádí ředi-
tel Filmového uzlu Lukáš Sušila.

Pilotní díl pro seriál …a je to!, 
v němž se tyto postavičky popr-
vé objevily, vznikl v roce 1976. Vý-
tvarník a režisér Lubomír Beneš 
ke spolupráci přizval dramaturga 
Jiřího Kubíčka a výtvarníka Vla-
dimíra Jiránka a společně vytvo-
řili film nazvaný Kuťáci. Od roku 
1979 natáčeli tvůrci seriál  …a je to! 
pro Slovenskou televizi Bratislava. 

V seriálu si kuťáci převlékli trič-
ka a dostali rádiovku a kulicha. Po 
krátké pauze, v roce 1985 pokra-
čovalo natáčení přímo pro Krátký 
film Praha.

Svá jména Pat a Mat dostali ku-
tilové v roce 1989, zpočátku pro za-
hraniční distribuci Krátkého filmu. 
Od té doby je seriál nazýván podle 
nich. Loutky nešiků získaly svou 
definitivní podobu. Pat je menší, 
tlustší, na hlavě má rádiovku a nosí 
žluté tričko. Mat je vyšší, hubenější, 

na hlavě má kulicha a už opět nosí 
červené tričko. Pat a Mat se stali 
populárními i v mnoha dalších ze-
mích, například Polsku, Německu, 
Švýcarsku, Brazílii, Finsku, Nizo-
zemsku, Norsku a v Íránu.

Do roku 1995, kdy tvůrce po-
staviček Lubomír Beneš zemřel, se 
natočilo 49 dílů. V letech 2002 až 
2004 přibylo dalších 28 dílů, vy-
robily je Ateliéry Bonton Zlín. Tyto 
díly už vyráběli jiní autoři, částečně 
i jiní animátoři. 

Od roku 2009 vznikly další díly 
pod názvem Pat a Mat na venkově. 
Spojením deseti dílů dohromady 
pak vznikl snímek Pat a Mat ve fil-
mu, který měl premiéru v kinech 
31. března 2016. Na stejném prin-
cipu byl natočen seriál Pat a Mat 
nás baví a devět dílů z něj vytvo-
řilo film Pat a Mat znovu v akci 
z roku 2018. Poslední série se jme-
nuje Pat a Mat: Zimní radovánky. 
Spojením sedmi dílů vznikl stej-
nojmenný film, který měl premi-
éru v kinech 22. listopadu 2018. 
Režisérem byl Marek Beneš, syn 
Lubomíra Beneše.  pst
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Setkání Stretnutie  
přináší novinky i výrazné osobnosti
Emílie Vašáryová, Zuzana Stivínová, Radim Vyzváry, 
divadelní soubory z Česka i Slovenka a spolu 
s nimi široká paleta divadelních inscenací. 

| MAREK ADAMÍK

Muzeum zdobí unikátní sbírka hudebních nástrojů
Křídlovky, kornety, baskříd-

lovky, fagoty, ale také mandolíny, 
citery, tamburášské nástroje, po-
chodové bubínky, tympány, taha-
cí harmoniky a další méně známé 
hudební nástroje. Nemusíte být 
ani hudebními fajnšmekry nebo 
hrát na hudební nástroj, aby vás 
zaujala výstava Gloria musicae!, 
kterou do 7. července hostí Mu- 
zeum jihovýchodní Moravy ve Zlí-
ně. Najdete na ní ucelenou sbírku 
strunných, dechových a bicích hu-
debních nástrojů z 18. až 20. sto-
letí, možná dokonce i nástroj, na 
který hrával váš prapradědeček. 
Výstava je unikátní svou komplex-
ností, o kterou od počátku usiloval 
pražský sběratel Jaromír Růžička.

„V mé sbírce jsou zastoupe-
ny téměř všechny druhy hudeb-
ních nástrojů. Najdete mezi nimi 
nejen nástroje plechové, ale i de-
chové nástroje dřevěné. Její sou-
částí jsou také strunné nástroje 
smyčcové a drnkací,“ přibližuje 
obsah sbírky její majitel Jaromír 

Růžička. I na první pohled stan-
dardní hudební nástroje – jako 
třeba housle – zdobí nějaká ne-
obvyklost, což z nich činí raritu. 
Zastoupeny jsou například pá-
rem houslí s vyřezávanými zvíře-
cími hlavami nebo amatérsky vy-
robenými houslemi, takzvanými 
Cikánkami. Na své si přijdou i ti, 

kteří v dětství chtěli být bubení-
ky. Nechybí totiž zástupci bicích 
nástrojů, mezi nimiž vynikají po-
chodové bubínky, činely nebo 
tympány.

Nejde ovšem jen o hudební 
nástroje. Zajímalo by vás, jak se 
některé hudební nástroje vyrá-
bí? K vidění je vybavení zlínské 

houslařské dílny Pavla Celého 
jako ukázka soudobého regionál-
ního hudebního nástrojářství. Co 
myslíte – je ponk, který máte v do-
mácí dílně stejný, jako u houslař-
ské dílny? A co nástroje na výrobu 
a servis? K celkovému dokreslení 
výstavy slouží reklamní materiály 
nebo keramika a porcelán s hu-
dební tematikou.

Pokud se na výstavu chystá-
te i s dětmi, vězte, že v rámci do-
provodného programu si každý 
najde to své. Od 21. do 30. května 
se děti například  mohou s Hu-
dební školou Yamaha vydovádět 
v převlečení za rytíře a princezny, 
pomyslným vyvrcholením je pak 
vystoupení smíšeného pěveckého 
sboru Cantica Laetitia pod vede-
ním Josefa Surovíka v kostele Čes-
kobratrské církve evangelické. Ten 
se uskuteční 25. května od 18 ho-
din. Podrobný program najdete 
na webu.  ma

 www.muzeum-zlin.cz

Neklamné znamení, že ve Zlíně 
začíná festival Setkání Stretnutie, 
který během pěti dnů – od 13. do 18. 
května – představuje bezmála tři-
cet programových bodů v pestrých 
barvách žánrové různosti. Na své 
si přijdou milovníci divadla i hud-
by, speciální program myslí i na ty 
nejmenší návštěvníky. Patronkou 
letošního čtyřiadvacátého ročníku 
se stala herečka Táňa Pauhofová, 
festivalovou Cenu Martina Porubja 
převezme režisér J. A. Pitínský.

Festivalové klání zahájí v pon-
dělí 13. května v 17 hodin vernisáž 
fotografií z minulého ročníku, na 
kterou navážou oceňované Laska-
vé bohyne Slovenského národné-
ho divadla Bratislava. Slovensko 
je zastoupeno také komorním di-
vadlem Martin. Divákům se před-
staví s biografií slovenského zpě-
váka Karla Duchoňka v podobě 

hudební inscenace Zem pamä-
tá. Navštívit ji můžete 16. května 
v 19 hodin. Novinky si ovšem při-
chystala i řada českých souborů. 
Divadlo Pod Palmovou zazáří na-
příklad s „milostnou příručkou“ 
Jak sbalit ženu 2.0 (14. května, 
16:30), Dejvické divadlo s pre-
miérou hry Elegance molekuly 
(18. května, 19:00), autorskou in-
scenaci pod názvem Společenstvo 
vlastníků si vezme pod taktov-
ku divadlo VOSTO5 (17. května, 
21:00). Do světa pantomimy vás 
zavede jedna z nejvýraznějších 
mezinárodně uznávaných osob-
ností současného mimického di-
vadla v Evropě Radim Vizváry, 
který do Zlína zavítá po roční pau-
ze (15. května, 17:00).

Doprovodný program složený 
z kapel zvučných jmen je povět-
šinou soustředěn do prostor Díl-
ny a je pomyslnou tečkou za kaž- 
dodenním programem. Těšit se 

můžete například na vystoupení 
Jakuba Tichého, Elišky Lajdové, 
kapel Feri and the Gypsies, Wolf 
lost in the poem či progresivní 
formace Talent transport s vlast-
ní verzí muzikálu Petr a Lucie. 
Jako hosté v něm vystoupí Do-
rota Nvotová a Kubo Ursiny. Že 
byste se po všech těch představe-
ních rádi něčemu přiučili? Bude-
te mít příležitost. Připraveny jsou 

dva workshopy, s nimiž pronik-
nete do tajů divadelní fotogra-
fie, tvůrčí práce se světlem nebo 
scénování a komunikace s mode-
lem. Série sobotních dílniček ná-
sledujících po Cirkusu Necirkusu 
Divadla Facka pod vedením her-
ců nakonec zajistí, že se nebudou 
nudit ani nejmenší návštěvníci. 
Podrobný program je k dispozici 
na stránkách městského divadla.

VOSTO5 se představí s inscenací Společenstvo vlastníků Foto | VOSTO5

Součástí výstavy jsou nástroje smyčcové a drnkací Foto | 14|15 Baťův institut
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Mužstvo SK Baťa po vítězství nad Moravskou Slávií 6. srpna 1933. Tímto zápasem se tým stal mistrem země 
Moravskoslezské pro rok 1933. Foto | Josef Vaňhara via MZA, SOkA Zlín

Jak může europoslanec hájit české zájmy?
V  roce 2014 jsem do 
Evropského parla-
mentu kandidoval 
s  heslem  „Hájíme 
české zájmy“. Od té 
doby jsem mnohokrát 
dostal otázku, co to 
vlastně znamená a co 
jsem tedy konkrétně 
udělal. Pokusím se to 
proto vysvětlit.
Osobně za tím vidím tři 

oblasti témat. První jsem si nazval pomáhat českým 
občanům a firmám, druhou je podpora dlouhodo-
bých stanovisek vlády a třetí je prosazování a řešení 
větších témat, která trápí většinu občanů nebo jde 

o  nějaký strukturální problém. K  tomu, aby mohl 
europoslanec pomáhat českým občanům a firmám, 
je potřeba skutečně jezdit do regionů, osobně se zde 
s lidmi setkávat a firmy navštěvovat. Nikdy jsem se 
proto nevymlouval na to, že práce europoslance je 
jen příprava legislativy, přistupoval jsem k dočasně 
získané pozici jako ke službě lidem a dělal věci navíc. 
Když si zadáte mé jméno do Googlu nebo navštívíte  
www.zdechovsky.eu, tak si i  budete moci ověřit, 
že jsem za mandát pomohl desítkám lidí, firmám 
i neziskovkám. Ne všechny případy jsou tak známé 
jako třeba příběh paní Michalákové, které odebrali 
syny v Norsku, nebo kauza ve Francii neoprávněně 
sankcionovaných řidičů, ty totiž skončily brzy a dob-
ře, a příliš se tak o nich neví. Mnoho případů jsme 
s mým týmem ani nemedializovali, protože naším 

cílem bylo pomoci, ne se chlubit. Můžete ale najít 
více o  šťastném konci příběhu maminky Renaty 
Rolle, jíž jsem pomohl s dcerou ve Švýcarsku, nebo 
příběh českého rabína Jaira R., jehož syna chtěly 
české úřady jen tak poslat do Francie, kde zrovna 
pobývala matka. Nebo více o  případu válečného 
novináře Radana Šprongla, který byl ve vazbě 
v Thajsku a za pouhý převoz neprůstřelné vesty mu 
hrozilo až 5 let vězení.
Do podpory stanovisek vlády řadím třeba aktivní 
vzdor proti nesmyslným kvótám na běžence, odpor 
k protizbraňové směrnici, výraznou pomoc s vyjed-
náváním výjimky EIA, aby ČR mohla stavět nové 
dálnice z evropských dotací, nebo podporu Izraele. 
Toto vše byly zájmy ČR a byl jsem v nich naší vládě 
nadstandardní oporou. 

Do třetí kategorie řadím třeba boj proti dvojí kvalitě 
potravin a dalších výrobků. Byli to lidovci, kteří téma 
prosadili k  řešení, a  ukázalo se tak, že český hlas 
opravdu může být v EU slyšet. Ale k tomu potřebu-
jeme mandát od občanů ve volbách. Čím bude sil-
nější, tím více budeme moci za lidi z České republiky 
opět bojovat. Proto to nyní máte ve svých rukách. 
A věřte nebo ne, každý hlas může rozhodnout.

 Tomáš Zdechovský, 
 europoslanec (KDU-ČSL)

Volby do Evropského parlamentu jsou 
24. a 25. května 2019. Kroužkujte číslo 2 

na kandidátce číslo 39 – KDU-ČSL.

Zadavatel: KDU-ČSL / Zpracovatel: KDU-ČSL

INZERCE RV1900932/04

Otazníky kolem fotbalového jubilea
Zlínský fotbalový klub letos slaví sto let existence. 
V květnu měl premiéru dokumentární film o jeho 
historii, vyšla také kniha na toto téma.

| PAVEL STOJAR

Jak to ale vlastně se začátkem 
zlínského fotbalu bylo doopravdy? 
„V roce 1910 založila skupina mla-
dých zlínských fotbalových nad-
šenců (například Bohdan Valšík, 
Tomáš Baťa, Leopold 
Baťa a František Va-
lášek) Sportovní klub 
Zlín. Kopanou, do té 
doby u nás málo zná-
mou, hráli na obec-
ním hřišti (v místech 
pozdější koželužny 
firmy Baťa), ale první 
světová válka činnost 
klubu přerušila,“ píše historička 
Yvona Činčová v publikaci Sláva 
zlínského sportu. Tuto informaci 
potvrzuje i zakládací listina klubu 
datovaná 28. května 1910. Okresní 
hejtmanství v Uherském Hradišti 

činnost spolku povolilo 25. června 
téhož roku.

A nebyl to jen čistě formální 
úkon nebo nezávazný počin party 
kamarádů. Od roku 1911 zlínský 
fotbalový kroužek vyvíjel pravidel-
nou činnost. Zaznamenáno je na-

příklad památné ví-
tězství v roce 1914 ve 
Fryštáku, kde Zlíňáci 
rozdrtili místní hrá-
če 24:0. Když pak 
měli jet na zápas do 
Luhačovic, už se ne-
odehrál, protože vy-
pukla první světová 
válka. Je tedy zřejmé, 

že fotbal ve Zlíně se hrál pravidelně 
už mezi lety 1911 a 1914.

Teprve nyní se dostáváme 
k roku 1919, kdy byla činnost klubu 
po válce znovu obnovena. Stanovy 
z roku 1910 ovšem tehdy byly stále 

v platnosti. Fotbalisté začali tréno-
vat na obecním dobytčím tržišti, 
které se nacházelo zhruba v mís-
tech budoucí 31. tovární budovy.

V letech 1920 a 1921 byly akti-
vity Sportovního klubu rozšířeny 
o lehkou atletiku a ženskou háze-
nou. O rok později firma Baťa po-
skytla sportovcům za symbolický 
poplatek 5 Kč ročně louku nachá-
zející se mezi dnešním vlakovým 
nádražím a řekou Dřevnicí. Tu si 
fotbalisté pro své potřeby sami 
upravili.

Na valné hromadě v roce 1922 
byl zvolen předsedou J. A. Baťa. 
Z jeho iniciativy přešel klub přímo 
pod patronát firmy a v roce 1924 
byl přejmenován na SK Baťa Zlín. 
Na náklady firmy vznikla v roce 
1926 velká zděná tribuna pro 400 
diváků, v níž byly také šatny se 
sprchami, klubovna nebo míst-
nost pro box. Zřízena byla také 
cyklistická dráha a dva tenisové 
kurty.

„Velkým úspěchem mladé-
ho mužstva bylo jeho vítězství 
nad ligovým mistrem republi-
ky AC Sparta v roce 1926. Zájem Fotbalové mužstvo SK Baťa při nástupu k slavnostnímu průvodu na 1. máje 1926 Foto | MZA, SOkA Zlín

o kopanou díky tomu ještě vzrostl 
a fotbalový odbor, který měl více 
než sto členů, se rozdělil na několik 
týmů,“ píše Yvona Činčová.

Zájem o fotbal rok od roku ros-
tl, což se projevovalo rostoucím 
počtem členů klubu i diváků na zá-
pasech. Když v roce 1931 do Zlína 
přijel švédský tým A. I. K. Stock- 
holm, přišlo se na utkání podívat 
devět tisíc lidí! Ve stejný rok se 
tady předvedla také pražská Sla-
via s hercem Vlastou Burianem 
v brance. Zápas zhlédlo sedm ti-
síc diváků. V roce 1932 se muž-
stvo stalo poprvé mistrem Hanác-
ké župy fotbalové a mistrem země 
Moravsko-slezské.

Stadion u nádraží fungoval do 
roku 1934, kdy musel ustoupit vý-
stavbě dalších továrních budov. 
Sportovci se tehdy přesunuli na 
druhý břeh Dřevnice do zcela no-
vého areálu „u elektrárny“, kte-
rý v omezené míře fungoval ještě 
v 80. letech.

Ve třicátých letech pak postup-
ně vznikly další fotbalové kluby na 
Zlínských Pasekách, v Prštném, na 
Kudlově nebo v Jaroslavicích.

Hráči kopané 
nejdříve 
trénovali 

na místním 
dobytčím 

tržišti.
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 6. června 2019. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Výherce získá knihu Petra Hrocha Bindera Udělám z tebe milionáře. Více o Hrochových knihách najdete na: www.petrhrochbinder.cz   
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.

KŘÍŽOVKA | CITÁT FYZIKA ALBERTA EINSTEINA: POUZE DVĚ VĚCI JSOU NEKONEČNÉ. (TAJENKA) A LIDSKÁ HLOUPOST. U TÉ PRVNÍ SI TÍM VŠAK NEJSEM TAK JIST.

Kde se pivo vaří…
INZERCE RV1900962/01

Pokud máte pocit, že se ve Zlíně neumí vařit dobré pivo, zarezervujte si 
datum 15. června. V  Malenovicích se uskuteční čtvrtý ročník Slavností 
pivovaru, na kterém můžete ochutnat až pětadvacet druhů čepovaného 
piva nejen z Malenovic. Ba co víc, chybět nebude ani bezlepkové pivo pro 
celiaky. Koštovačku bude doprovázet bohatý program, takže dostavíte-li 
se na místo již krátce po poledni, nudit se nebudete. Od 12 do 16 hodin vás 
čekají prohlídky pivovaru, od 13 do 22:30 hodin areál firmy VLW rozezvučí 
vystoupení hudebních kapel jako Minami, Premier, Reggay nebo Šamat. 
Po celou dobu se bude prostorem šířit dráždivá vůně pochutin z udírny, 
bramboráků a palačinek, k dispozici bude káva, nealko i zmrzlina. Že nevíte 
co s dětmi? Klidně je vezměte s sebou. Čekají na ně nejrůznější atrakce. 
Vstupné v předprodeji pivovaru stojí 80 korun, na místě 100 korun, sníže-
né polovinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. ma
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 www.brilas.cz 
K vidění na našich prodejnách
za internetové ceny. 

v pohodlí u šálku kávy

s doživotní zárukou
nevypadnutí kamenů

za špičkové ceny
a v bezkonkurenční kvalitě

INZERCE RV1900435/03INZERCE RV1900481/08

RV1900548/03

INZERCE RV1900520/03 INZERCE RV1900949/01



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 2+1 s balkonem, ZLÍN – MOKRÁ
Zrekonstruovaný útulný cihlový byt o výměře 51 m2, 
2x vest. skříně, kuch. linka včetně vesta. spotřebičů, 
sprchový kout. KLIENT HLEDÁ ZREK. BYT 2+1 ve 
Zlíně – Malenovicích. PENB: D

2 199 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 2+1, ZLÍN – BENEŠOVO NÁBŘEŽÍ
Upravený prostorný byt – 69 m2, který se nachází 
v klidné části v zástavbě nízkopodlažních domů 
blízkosti centra, kuch. linka vč. spotřebičů, ideální 
i jako investice na pronájem. PENB: G 

2 150 000 Kč

2 190 000 Kč
RODINNÝ DŮM, ZLÍN – ŠTÍPA
2-patrový dům s garáží o dispozici 4+1, zahrada 
vč. zast. plochy 606 m2, generální rekonstr. domu 
v roce 1987, málo frekventovaná část obce, do 
centra Zlína cca 10 minut jízdy autem. PENB: G

2 650 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – ŠTEFÁNIKOVA
Cihlový 2-generační objekt po nedávné rekonstrukci, 
do centra 5 min. autem, možný vjezd na zahradu, 
parkování pro více, díky dispozici 5+1 je ideální pro 
2 rodiny nebo kancelářské využití. PENB: C

7 200 000 Kč
CHATA, BŘEZŮVKY
Téměř jako v Beskydech… vybavený cihlový objekt 
s krásným výhledem do okolí, přípojka vody, 
oplocená zahrada o CP 599 m2,má dobrou 
dostupnost do Zlína. PENB: G

990 000 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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST...

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

RODINNÝ DŮM, TRNAVA U SLUŠOVIC
2-patrový objekt po částečných úpravách (koupelna, 
wc, vytápění ad.), výborné parkování, centrum obce, 
zahrada s ovocnými stromy – 2,5 tis. m2,možnost pěs-
tování ovoce a zeleniny, ideální pro rodinu. PENB: G

...JSEM TADY PRO VÁS

INZERCE RV1802184/05

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1802193/06


