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Do závodního biografu chodilo  
přes dva tisíce návštěvníků

podrobnosti na straně 6

Jak se zorientovat  
v houštině (dez)informací 

podrobnosti na straně 8
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Prodej bytů po kompletních 
rekonstrukcích.

Výkup nemovitostí až 120 % 
znaleckého posudku.

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště Pod Kaštany)

STAVEBNÍ FIRMA

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní 
radost z vašeho domova.

Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

připravujeme – k prodeji 
duben 2022
po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo nábřeží

nabízíme:

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

776 797 007 www.g2reality.cz G2 reality @g2reality

Máte zájem o rekonstrukci?
                      Ozvěte se nám:

připravujeme – k pronájmu 
duben/květen 2022
nadstandardně vybavené 
a zařízené, včetně klimatizace
více info v RK

Pronájem 7 bytů,
dispozice 2+kk, 1+kk, 
Zlín, ulice Štefánikova

nově zrekonstruováno
k dispozici společná terasa, 
prádelna, posezení v zahradě

Pronájem bytu 1+kk, 
Zlín, ulice Vejvanovská

v cihlovém bytovém domě
po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci
nadstandardní vybavení
2 prostorné balkóny
právě v prodeji

Prodej bytu 4+kk, Zlín, ulice Přílucká

INZERCE RV2200720/01
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Malenovický hrad 
bývá tradičně jedním 
z míst, která během 
sezóny lákají k návštěvě 
celé rodiny. Muzeum 
jihovýchodní Moravy tak 
s radostí oznamuje, že 
po několikaleté pauze, 
která nepřála hromadným 
akcím a kultuře vůbec, 
může znovu veřejnost 
pozvat na slavnostní 
zahájení nové sezóny. 

Dívat se dětskýma očima
S příchodem májového měsíce 

vstupujeme do období, kdy okol-
ní  příroda  o  sobě 
dává  nejvíce  vě-
dět. O to více nás 
také nabádá, aby-
chom  nezůstáva-
li  doma  a  stali  se 
součástí  divadla 
zvaného život. Dalo by se namít-
nout, že jeho součástí jsme vlast-
ně  pořád,  že  není  rozhodující, 
jestli  se  nacházíme  doma,  v  ob-
choďáku, v  lese nebo v kavárně. 
Ztratíme-li však z dohledu posled-
ní  lidské příbytky a město se pro 
nás alespoň na chvíli stane minu-
lostí, máme jedinečnou příležitost 
oprostit se od všeobklopující infor-
mační  pavučiny  a  prostě  jen  tak 
být.  Možná  nalezneme  něco,  co 
nás překvapí. Něco, o čem jsme si 
mysleli, že je dávno v nenávratnu. 
Podobně  jako schopnost dívat se 
dětskýma očima, kdy svět pozbý-
vá ostrých hran a jakoby se zhlu-
boka nadechuje. Není třeba zvlášť 
rozjímat ani se o něco mermomocí 
snažit.  Stačí  být  jen  sami  se  se-
bou. S vlastním dechem. Ostatně 
nic cennějšího nemáme.

  Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

Okolí hradu láká k návštěvě bez ohledu na otvírací dobu. Foto | 2x Marek Adamík

Ta bude mít podobu niko-
liv neznámých Hradovánek, a to 
s doprovodným programem a ver-
nisáží sezónní výstavy na hrad-
ní hájence. Akce se uskuteční 
7. května od 10 do 16 hodin. Děti 
jsou vřele vítány.

Letošní Hradovánky s podti-
tulem Křížem krážem do přírody 
a šupky dupky do středověku čás-
tečně napovídají, jakým směrem 
se bude program ubírat. Návštěv-
níky čekají rodinné hry s přírodo-
vědnou tematikou v okolí hradu, 
s Mysliveckým sdružením se do-
tknou tématu poznávání přírody 
a zblízka si budou moci prohléd-
nout i některé dravce. Pro děti je 
připravena střelba z kuše, zkouš-
ka dobových kostýmů nebo stře-
dověké dílny s možností nahléd-
nout, čemu se řemeslníci v dobách 

minulých věnovali. Chybět samo-
zřejmě nebude ani závěrečný tá-
borák s opékáním špekáčků.

Zahájení sezóny má rovněž na-
povědět a připomenout, co skrýva-
jí útroby hradu. Ty kromě prohlíd-
kových tras a zpřístupněné hradní 
věže nabízí i několik stálých expo-
zic. Hradovánky mohou rodiny 
s dětmi využít například k návště-
vě zoologické expozice Zvířata na 
Zemi a člověk nebo Hostince na-
šich pradědečků či Na hradě neži-
li jen rytíři. Novinkou pro letošní 

rok je výstava Jantar ze Studlova, 
perla Moravských Karpat, která 
potrvá do konce října. V průběhu 
května a června je k ní přidružen 
doprovodný program, kde si děti 
mohou vyzkoušet výrobu jantaro-
vého šperku. Konečně příjemným 
zastavením je i expozice Řemes-
la starých Malenovic, umožňující 
nahlédnout do minulosti maleno-
vického regionu.

Milovníci rukodělných řemesel 
si v areálu hradu Malenovice vů-
bec přijdou na své. Expozice Dře-
vo proutí sláma v barokní hájence 
v sousedství hradu vezme na výlet 
do historie využívání těchto mate-
riálů v běžném životě našich před-
ků, od 9. května je navíc přístupná 
také výstava folkloristy Jaroslava 
Koželuhy pod názvem Jaroslav 
Koželuha – poutník moravskou 
krajinou. Autor je zde představen 
prostřednictvím své zájmové čin-
nosti, souborového tance a doku-
mentace lidových staveb. Druhá 
polovina roku je ještě poměrně 
daleko, ale už teď se návštěvní-
ci mohou těšit na oblíbené noční 
prohlídky, různé lektorské pro-
gramy nebo na největší akci sezó-
ny Stará řemesla na hradě.

Hrad Malenovice je od května 
otevřen kromě pondělka každý 
den od 10 do 16 hodin s hodino-
vou polední pauzou.
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Zlin Design Week zve na designerské špičky

INZERCE RV2200754/01

PRONÁJEM PROSTOR
OBCHODY-KANCELÁŘE-ORDINACE

tel. | 739 646 048
e-mail | info@okozlin.cz

www.okozlin.cz

Společně s dalším ročníkem 
festivalu Zlin Design Week se blí-
ží i konference, která je jeho nedíl-
nou součástí. V pondělí 9. května 
čekají návštěvníky ve zlínském 
kongresovém centru inspirativní 
přednášky a setkání s odborníky 
a zajímavými osobnostmi, které 
mají co do činění s tématem fes-
tivalu. Vstupné na konferenci je 
možné zakoupit do 4. května.

Konference Zlin Design Week 
se v předešlých letech zaměřova-
la především na propojení desig-
nu a marketingu. Letos se však 
stane platformou 
pro zkoumání spe-
cifických potřeb 
lidské různorodos-
ti, sociálního a en-
vironmentálního 
dopadu produktů 
a služeb nebo no-
vých participativ-
ních způsobů na-
vrhování, pozorování a týmové 
práce. Diskutovat se bude o his-
torickém kontextu i propojení 

designu, vzdělávání, byznysu i ve-
řejného sektoru.

Mezi řečníky vystoupí napří-
klad inovátor na poli inkluzivního 
designu Rama Gheerawo, mimo 
jiné ředitel Helen Hamlyn Cent-
re for Design v Londýně. Design 
a kreativní řízení se v jeho rukou 
stávají nástroji pro řešení nejtěž-
ších společenských problémů – od 
stárnoucí populace po dostupnost 
zdravotní péče. Dalším hostem 
bude Mariana Chytilová, která 
stojí za návrhy přístupnosti pro 
festival Jeden svět či pražské Cen-

trum architektury 
a městského pláno-
vání CAMP.

Konference Zlin 
Design Week vzni-
ká ve spolupráci 
s organizací Design 
and Architecture 
Norway a Kreativní 
Prahou v rámci pro-

jektu Univerzální design – mapo-
vání potenciálu a zapojení nové 
generace v oblasti kreativních 

průmyslů za podpory Fondů 
EHP a Norska. Společně s Fakul-
tou multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati, která je 
oficiálním pořadatelem Zlin De-
sign Weeku, je letošní konferen-
ce zároveň propojena s projektem 
100 let zlínského designu.

„Design, který pomáhá a je pro 
každého. Takto bych mohla spe-
cifikovat letošní konferenci Zlin 
Design Weeku, která je opravdu 
pro všechny. Ať už pro imobilní zlindesignweek.com

účastníky, nebo pro neslyšící, pro 
které bude k dispozici tlumoče-
ní do znakové řeči,” uvedla k pří-
stupnosti akce jedna z produk- 
čních, Iveta Klúčiková.

Festival Zlin Design Week, 
jehož je konference součástí, 
se bude konat ve Zlíně od 6. do 
13. května. Podrobnější informace 
jsou na webu.  ma

Jedním z řečníků 
bude Rama 
Gheerawo, 

inovátor na poli 
inkluzivního 

designu

INZERCE RV2200802/01

www.martoni.cz

NEJEN PRO SENIORY

PRODEJ A SERVIS
ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ

K PASEKÁM 5680, ZLÍN | tel.: 577 001 314 | 792 304 293

RODINNÁ FIRMA

K Pasekám 5680
760 01 Zlín

tel.: 577 001 314
mobil: 792 304 293

www.martoni.cz
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Aby lidé s autismem žili s námi, ne vedle nás
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Na oslavě výročí nechyběli ani ti nejdůležitější...
 Foto | Za sklem

INZERCE RV2200786/02

zasklem.com

Možná jste se někdy setkali 
s tím, že někdo o někom prohlásil, 
že žije ve vlastním světě. A možná 
to někdo prohlásil i o vás. Samo 
o sobě nemusí jít ještě o nějaký 
problém. Někdy to značí pouze 
to, že dotyčného vnímání světa se 
„poněkud více“ odlišuje od toho, 
co považujeme za běžné, případ-
ně se odlišuje svými specifickými 
zájmy, které se doslova staly jeho 
tělem i duší. Jsou však i lidé, je-
jichž výše uvedené projevy vyplý-
vají z celoživotní jinakosti – autis-
mu – poruch autistického spektra 
(PAS). Ve Zlíně lidem s autismem 
pomáhá tým specialistů v organi-
zaci Za sklem. Tato již jedenáct let 
nabízí lidem na spektru autismu 
takovou podporu, aby mohli žít, 
pracovat a vzdělávat se v běžném 
prostředí, obdobně jako jejich 
vrstevníci.

Na začátku byla neformální 
iniciativa převážně maminek dětí 
s poruchou autistického spektra, 
které cítily potřebu změnit stávají-
cí úroveň péče o děti s autismem. 

Ta působila od roku 2006 pod ná-
zvem PAS klub. Skupina aktivních 
rodičů dospěla v roce 2011 k roz-
hodnutí svoji činnost formalizo-
vat a založila občanské sdružení 
Za sklem. Pouhé tři roky stačily 
k tomu, aby sdružení získalo re-
gistraci poskytovatele sociálních 
služeb.  Spolek Za sklem dnes 
nabízí širokou škálu aktivit. Kro-
mě sociálních služeb jako Odbor-
né sociální poradenství, Sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny 
dětí s PAS, Sociální rehabilitace 
pro dospívající a dospělé s PAS 
a Centra denních služeb, jsou to 
osvětové a vzdělávací aktivity pro 
pedagogické a sociální pracovní-
ky. Zástupci organizace se také 
věnují advokační činnosti, účast-
ní se pracovních skupin při mini-
sterstvech práce a sociálních věcí, 
školství a zdravotnictví.

Zdálo by se, že takto zaměře-
ná iniciativa osloví jen úzkou sku-
pinu uživatelů. Opak je ale prav-
dou. S poruchou autistického 
spektra se dle epidemiologických 

průzkumů narodí každé osmaše-
desáté dítě. Žijí s ním tedy více než 
dvě procenta obyvatel, což v České 
republice představuje přes dvě stě 
tisíc lidí. Rostoucí zájem o služby 

organizace Za sklem tak na jaře 
roku 2019 vedl k rozšíření působ-
nosti a vzniku dalších pracovišť 
v Praze a Olomouci, začátkem loň-
ského roku i v Brně.

V rámci rozšiřování nabíd-
ky služeb se organizace v červnu 
roku 2021 přestěhovala do no-
vých, větších prostor. Slavnost-
ní otevření nového zázemí ve Zlí-
ně se nyní symbolicky propojilo 
s oslavou desetiletého výročí trvá-
ní Za sklem, která se ze známých 
důvodů nemohla loni realizovat. 
Součástí oslav byly kromě před-
stavení historie a činnosti spolku 
i praktická ukázka technik práce, 
virtuální realita s 3D brýlemi, sé-
rie akcí pro děti včetně skákacího 
hradu, a dokonce i spanilá jízda 
motorkářů. 

Zájemci o podrobné informace 
o nabízených službách se mohou 
obrátit na cdszlin@zasklem.com, 
tel. 777 337 707 nebo navštívit 
web.  ma

Pokosíme
+420 608 436 501
www.pokosime.cz
Veškeré služby Vaši 
vysněnou zahradu 
na jednom místě.
Návrhy a realizace zahrad | 
Údržba zahrad | Rizikové kácení | 
Ořezy stromů  | Čištění pozemků |  
Drobné zednické práce | Tesařské práce 

INZERCE RV2200771/01
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Sokolovna okolo roku 1930, tedy v době, kdy se zde konala i filmová představení.  Zdroj | Fotohistorie

Do závodního biografu  
chodilo přes dva tisíce návštěvníků
Loni tomu bylo již sto 
let, kdy se ve Zlíně začala 
psát historie prvních 
biografů. Za tuto dobu 
filmový průmysl a historie 
veřejného promítání urazily 
nesmírně dlouhou cestu. 

| MAREK ADAMÍK

Uvědomovali si to i Zdeněk Po-
kluda a Jiří Madzia při sepisování 
knihy Baťovi filmaři, která niko-
liv náhodou spatřila světlo světa 
na podzim minulého roku. Kolem 
baťovského filmu byla sepsána již 
řada článků a vzpomínek, zmíně-
ná publikace se však snaží na fil-
movou tvorbu u firmy Baťa přinést 
souhrnný pohled a neopomenout 
například ani tvorbu reklamní, 
instruktážní, školní či loutkovou. 
Kromě toho kniha předkládá i po-
drobnou historii zlínských kin, 
která byla dosud známá jen v ne- 
urovnaných, kusých informacích 
a především pak ve vzpomínkách 
pamětníků. Jak to tedy podle ní 
vlastně bylo?

První pokusy o zřízení kina se 
podle autorů datují ještě o několik 
let dříve, než došlo k prvnímu pro-
mítání. Psalo se datum 21. června 
1915, když Jan Polášek podal žá-
dost o udělení koncese k provo-
zování kina v budově Záložny na 
náměstí Míru. Ačkoliv úspěšný 
nebyl, nevzdal se a pokus několi-
krát opakoval, až nakonec dosáhl 
svého. K promítání pak skuteč-
ně došlo. „To je také všechno, co 
o tom víme. Nedozvídáme se, kdo 
tato představení provozoval ani co 
bylo promítáno. Nepochybně ale 
šlo o kočovné kino,“ uvedl k nej-
starším počátkům zlínské „kinofi-
kace“ Zdeněk Pokluda. Pokusy 
o zřízení kina samozřejmě pokra-
čovaly dál, ale až teprve v roce 
1921 se ledy začaly hýbat.

Začátky v boudě
Dřevěným objektem s dostateč-

ně prostorným sálem vhodným pro 
účely kina (ne)překvapivě vypomo-
hl až Tomáš Baťa. Postavil jej na-
proti továrně v prostoru dnešního 
náměstí Práce na popud sokolské 
jednoty, která tehdy hledala místo 

pro cvičení. Z objektu se záhy stala 
takzvaná Sokolská búda – názvem 
předjímající i její hlavní účel –, 
s postupně narůstající snahou z ní 
udělat jakýsi multifunkční prostor, 
kde by se mimo jiné mohlo hrát di-
vadlo, promítat filmy nebo pořádat 
koncerty. Úspěšně získaná konce-
se a opětovná pomoc Tomáše Bati 
se zajištěním vybavení k promítá-
ní nakonec učinila z 27. února 1921 
ono klíčové datum prvního filmo-
vého představení.

Sokolovna jako stálice
„Kino tak vzniklo spojenými 

silami. Blízkost továrního areálu 
navíc napovídala, kdo byl nejčas-
tějším divákem, tj. zaměstnanci 
Baťova závodu, kteří mohli přímo 
ovlivňovat, co se v kině hraje. Pozi-
ce kina se ještě více upevnila poté, 
co se sokolská organizace přesu-
nula do nově zřízené sokolovny 
a objekt v podstatě přenechala pro 
účely kina,“ vysvětluje dále Zdeněk 
Pokluda osudy začátků filmového 
promítání. Jak velký zájem o kino 
ze strany veřejnosti byl, dokazuje 
i skutečnost, jak rychle se jej poda-
řilo „oživit“ po velkém požáru v lis-
topadu roku 1922, kdy takřka celé 
lehlo popelem. Během pouhého 
jednoho měsíce se znovu zprovoz-
nilo, ovšem tentokrát v novostavbě 
zlínské sokolovny, kde nedlouho 
předtím nalezla zázemí i zmíně-
ná sokolská organizace. Zde kino 
s menšími či většími peripetiemi 
fungovalo až do roku 1939.

Sokolská búda, opředená řa-
dou historek, se vepsala do histo-
rie i z dalších důvodů. Tomáš Baťa 
zde například zavedl takzvané vol-
né promítací dny se vstupem zdar-
ma. Chtěl, aby si na film mohli za-
jít i nemajetní zaměstnanci jeho 
závodu, což ve výsledku vyvolalo 
masivní návštěvnickou odezvu. 
Před kinem se tvořily fronty a sál 
se třemi sty volnými místy býval 
prakticky ihned obsazený.

Až dva tisíce diváků
Nebyl by to Tomáš Baťa, aby 

záhy nerozpoznal velký vzdělá-
vací potenciál filmů. V roce 1924 
se tak v továrně začaly formovat 
podmínky pro vznik vnitropod-
nikového kina. Zpočátku se stalo 
součástí tematických přednášek 
a besídek pro zaměstnance, ale 
s tím, jak se v podniku „zabydlo-
valo“, rozšiřovala se i četnost pro-
mítání. Návštěvnost na podzim 
roku 1925 přesáhla rekordních 
dva tisíce diváků, ze dvou před-
stavení týdně se stala čtyři, pak 
šest a v době vzniku populární-
ho venkovního kina se již hráva-
lo dvakrát denně pět dní v týdnu 
– pro všechny samozřejmě zdar-
ma. Svůj program měli vyhraze-
ný učni (takzvaní Mladí muži), 
ti se na promítání scházeli vždy 
v neděli v 15 hodin.

Éra Baťových biografů
Velkou změnu přinesly dvě 

novostavby: Dívčí domov, de 

facto ubytovna pro zaměstnan-
kyně, a Obchodní dům, dnešní 
Tržnice. Oba objekty disponova-
ly velkými společenskými míst-
nostmi. Svého času se Baťovo 
závodní kino přestěhovalo do 
obou těchto míst, nejlépe se mu 
však dařilo v Obchodním domě, 
kde zabralo celé horní patro, kte-
ré pojalo téměř půl druhého ti-
síce návštěvníků. „Pro bezplat-
ný vstup do kina do konce roku 
1926 stačilo, aby zaměstnanec 
předložil kontrolní lístek. Když 
se zavedlo placené vstupné, kte-
ré v předprodeji stálo padesát 
haléřů a u pokladny jednu koru-
nu, v podstatě tím zaniklo Baťo-
vo závodní kino jakožto činnost 
provozovaná uvnitř firmy. Před-
znamenávalo to novou éru. Éru 
Baťových biografů,“ uzavírá jed-
nu z důležitých kapitol historie 
zlínských kin Jiří Madzia.

Pro „běžné“ Zlíňany, tedy 
i obyvatele, kteří v Baťově pod-
niku nepracovali, to znamena-
lo rozšíření možností, kam si 
zajít na film. Kino se tím přiřa-
dilo k dalším dvěma již existují-
cím. Jednak šlo o nejstarší bio-
graf umístěný v sokolovně, který 
dlouho představoval jediné mís-
to, kam si mohl zajít skutečně 
kdokoliv z řad veřejnosti, jednak 
nově vzniklé kino v hotelu Zálož-
na. Baťův biograf mezi nimi však 
stále výrazně dominoval návštěv-
ností i počtem uskutečněných 
promítání.
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Chodník slávy před Velkým kinem  
ozdobí dvě nové hvězdy

INZERCE RV2200717/01S Nadějí nejen k pokojnému stáří
Stáří je neodvratnou součástí 

lidského života. Stejně tak je jeho 
přirozenou součástí, že se nemusí 
ubírat cestou plného zdraví a jas-
né mysli. Uvědomuje si to i Nadě-
je, jejíž působnost sahá téměř do 
všech koutů republiky. Ve Zlíně 
nabízí širokou škálu 
služeb pro seniory, 
ať již se jedná o den-
ní podporu, nebo 
pobytovou službu 
v Domě pokojné-
ho stáří na Jižních 
Svazích.

Vstřícné pro-
středí, odpovídající 
péče, respekt. Hod-
noty, na kterých si Naděje zaklá-
dá, jsou vlastní všem jejím pra-
covníkům a je jimi prostoupeno 
klima organizace. Ve dvou den-
ních stacionářích poskytují péči 
lidem s Alzheimerovou nemocí 
či jiným typem demence dle hes-
la „na život s demencí nemá ni-
kdo zůstat sám“. Určeny jsou pro  
klienty s pokročilým i méně po-
kročilým stadiem nemoci, od če-
hož se odvíjí šíře poskytované 

péče. Pracovníci se také věnují 
pomoci rodinám pečujícím o své 
blízké v domácí péči a umožňují 
jim propojit běžný život i potřebný 
odpočinek s péčí o blízkou osobu. 
Pro lidi s mentálním postižením 
nabízí Naděje chráněné bydlení 

a sociálně terapeu- 
tické dílny, tedy 
služby, díky kterým 
mohou žít svobod-
ný a zodpovědný ži-
vot. To vše doplňuje 
terénní služba so-
ciální rehabilitace, 
pomáhající nejen 
se získáním pracov-
ního uplatnění, ale 

i s takovými „maličkostmi“, jako 
je například vyřizování záležitostí 
na úřadech.

Naděje je zde i pro děti a mlá-
dež v nepříznivé sociální situaci. 
Na pobočce ve Vizovicích najdou 
prostor, kde jsou lidé ochotni jim 
naslouchat a kde získají potřebný 
prostor porozumět sobě a svému 
okolí. Podrobnější informace jsou 
na webu nadeje.cz/zlin nebo FB @
nadejezlin.  ma

Na kamenných dlaždicích 
před Velkým kinem se letos ob-
jeví dvě nové hvězdy. Z pocty se 
tentokrát budou radovat her-
ci Barbora Seidlová a Jan Šťast-
ný. Odhalit je přijedou v úterý 
31. května v rámci 62. ročníku 
Zlín Film Festivalu.

Zlínský rodák Jan Šťastný se 
považuje za patriota a stále se sem 
vrací za rodinou. Jeho kariéra za-
čala už v pouhých třinácti letech 
před zlínskou kamerou v rodin-
ném seriálu Jedno malé sídliš-
tě, který režíroval Josef Pinkava. 
Později, už jako středoškoláka, 
jej oslovil další místní režisér Ra-
dim Cvrček, díky čemuž se objevil 
v oblíbených filmech Mezi námi 
kluky a Za humny je drak.

Z ocenění měl Jan Šťastný ob-
rovskou radost. „Je to pro mne 
velká pocta, naplňuje mě pýchou 
právě udělení této pocty ve Zlíně. 

Moje kariéra zde vlastně začala, 
ještě když jsem byl dítě školou po-
vinné,“ prozradil herec. Barboru 

Seidlovou má mnoho televiz-
ních diváků spojenou s nezapo-
menutelnými rolemi princezen. 

„Myslím, že jen málokdo si ne-
vybaví skvělou pohádku režisé-
ra Karla Smyczka Lotrando a Zu-
bejda, kde Bára ztvárnila hlavní 
roli princezny Zubejdy. Tehdy 
jí bylo patnáct let,“ připomněla 
umělecká ředitelka festivalu Mar-
kéta Pášmová. Hvězdy na chod-
níku slávy si herečka velmi cení. 
„Samozřejmě, pokud to beru jako 
hraní si. Ve skutečnosti by si hvěz-
du zasloužil každý z nás. Ač se to 
nezdá a my se to všelijak snažíme 
dokazovat, rozdělovat a škatul-
kovat, jsme si prostě rovni,“ říká 
skromně Bára Seidlová.

Historie zlínského Chodníku 
slávy sahá až do roku 2006. Ve 
spolupráci s Nadačním fondem 
Kapka naděje na něm každoroč-
ně zazáří dvě až tři nové hvězdy. 
Ta zcela první připadla legendě 
českého dětského filmu Tomáši  
Holému.  ks

Chodník slávy ve Zlíně existuje od roku 2006.  Foto | archiv Zlín Film Fest

Na život 
s demencí 

nemá nikdo 
zůstat sám, říká 

Naděje
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Jak se zorientovat v houštině (dez)informací

PORADNA

Dezinformace. Slovo, které ještě před pár lety téměř 
nikde nezaznělo, se dnes „hřeje na výsluní“ pozornosti, ba 
dokonce se například ve spojení s webovými stránkami 
a sociálními sítěmi stává i předmětem diskusí mezi 
zákonodárci. Co však toto poněkud nezvykle znějící 
slovo znamená? A jak se s dezinformacemi může běžný 
smrtelník se svými každodenními strastmi a radostmi 
popasovat při zachování zdravého rozumu?

Zjednodušeně řečeno, dezin-
formace slouží především k šíření 
vlivu. Jak uvádí Příručka pro boj 
s dezinformacemi Ministerstva 
vnitra, jejich cíle jsou různé, od 
relativně neškodných až po mimo-
řádně nebezpečné. Nejčastěji se 
celkem logicky vytvářejí za účelem 
získání ekonomického prospěchu 
nebo k prosazení politických cílů. 
Za vůbec nejnebezpečnější pak lze 
považovat organizované šíření ta-
kových informací například stát-
ními nebo polostátními subjekty 
v rámci rozsáhlejší kampaně s cí-
lem někomu ublížit.

Záludnosti vědomých lží
Různé zdroje mohou uvádět 

různá doporučení, jak dezinfor-
mace a vědomě lživé informa-
ce rozpoznat. Ministerstvo vni-
tra uvádí, že: 1. Dezinformace 

vždy předkládají falešný obsah, 
vědomě manipulují s obsahem, 
padělají dokumenty a obrazové 
materiály upravují v grafických 
programech; 2. Dezinformace 
obvykle uvádí pochybné zdroje, 
různými způsoby je maskují či ji-
nak komplikují jejich dohleda-
telnost. Na sociálních sítích pra-
cují s falešnými účty; 3. Typická 
dezinformační „mluva“ pracuje 
s irelevantními argumenty, s cí-
lem vyvolat emoční reakci, nej-
častěji zlobu a agresi. Takto pra-
cují takzvaní trollové provokující 
svými reakcemi ostatní uživate-
le na diskusním fóru; 4. Běžné je 
zneužívání komunikační hodnoty 

| MAREK ADAMÍK i oficiálně potvrzených informací, 
jejich relativizace, zpochybnění, 
celkově navození pocitu „kdo ví, 
jak to ve skutečnosti bylo“. Děje 
se tak například u násilných a te-
roristických útoků; 5. Dezinfor-
mace využívají především výhody 
moderní technologie. Takzvaní 
internetoví boti mohou pomáhat 
masovému šíření falešných zpráv, 
aniž by za nimi museli stát živí 
lidé.

Klamat a rozvrátit, co se dá
Na otázku, proč to všechno 

někdo dělá, proč nás chce někdo 
vědomě klamat, existuje vícero 
odpovědí. V první řadě to někdo 
dělá pro finanční zisk. Nalákání 
na dezinformační weby prostřed-
nictvím kliknutí na „to pravé tla-
čítko“ se může proměnit v tisícové 
částky, pokud se „příběh“ začne 
virálně šířit a na web se pohr-
nou davy. Jde o běžně využívaný 

způsob, který nás dostává napří-
klad na stránky s reklamním ob-
sahem. Méně častým, avšak stá-
le široce rozšířeným důvodem, je 
získání osobního prospěchu a re-
spektu ostatních. Dělám to tedy 
proto, že jednoduše můžu, že to 
umím. Podobné jednání vychází 
z hackerské nebo hráčské menta-
lity, která předpokládá, že systé-
my je třeba nějak technologicky 
vytěžit a získat z nich například 
utajované nebo osobní informa-
ce. Diskreditace je další motivací, 
která se za tímto typem činnos-
ti může ukrývat. Nabourat dů-
věryhodnost, spolehlivost a po-
špinit pověst lze jak seriózního 

zpravodajského média, tak orga-
nizace nebo jednotlivce. Jestliže 
se například podaří „pošpinit“ se-
riózní médium, publikum se pak 
může přesunout k médiím jiným, 
„důvěryhodnějším“.

Polarizace společnosti
Snad každý z nás se setkal s po-

jmem „polarizace společnosti“. 
I to je výsledek úspěšné dezin-
formační kampaně. Cílem v tom-
to případě je prohloubit rozpo-
ry ve společnosti, vyprovokovat 
konflikty a znemožnit prostor pro 
vytvoření kompromisu. V hlubo-
ce polarizované společnosti nelze 
vést konstruktivní dialog, naopak 
se otevírá prostor pro různé ex-
tremistické skupiny, podněcová-
ní k násilí, ostrakizaci určité části 
obyvatelstva apod. Odtud pak už 
zbývá jen krůček k podrývání ná-
rodní prosperity a bezpečnosti. 
Takto pracují nepřátelské státní 
či nestátní subjekty, které se sna-
ží poškozovat pověst státních in-
stitucí a naopak podporovat cíle 
zahraniční politiky nepřátelského 
státního subjektu. To může vyús-
tit v rozpad důvěry mezi vládou 
a občany nebo narušit vztahy mezi 
státy.

Stačí zdravý selský rozum?
Co z výše uvedeného plyne? 

I když nemáme chuť nebo čas po-
drobně informace studovat, určité 

varovné signály, že s nimi něco 
není v pořádku, jsou patrné již 
na první pohled. Předně je dobré 
si všímat, jaký pocit v nás vyvo-
lávají. Cítíme zlobu? Rozhořčení? 
Znakem nedůvěryhodnosti jsou 
už samotné titulky. Jsou psané 
velkými písmeny? Využívají až ne-
přirozeně často vykřičníky? Obojí 
do seriózního zpravodajství nepa-
tří. Věnujte pozornost fotografiím 
v článku. Jejich původ si můžete 
jednoduše ověřit pomocí interne-
tového prohlížeče. Kupříkladu při 
používání Google Chrome stačí 
kliknout na obrázek pravým tla-
čítkem, vybrat Vyhledat obrázek 
a Najít zdroj obrázku. Může vy-
jít najevo, že fotka ve skutečnosti 
s tématem nesouvisí a je pořízena 
v jiném čase nebo na jiném místě.

Dezinformační techniky samo-
zřejmě používají rafinované a stá-
le důmyslnější postupy, jak rozši-
řovat svůj dosah a jeho účinnost. 
Ačkoliv Ministerstvo vnitra do-
poručuje i vhodné strategie pro 
boj s dezinformacemi – užitečné 
zejména pro podnikové účely –, 
v každodenním životě se uplat-
ní především strategie bdělosti 
a ochoty informace si ověřovat. 
Nic nepokazíme ani tím, když se 
na nějaký čas od mediálních sdě-
lení jednoduše odpojíme, aby-
chom od nich získali odstup a zba-
vili se informačního balastu ve své 
mysli.

Takzvaným fake news se nejvíce daří na sociálních sítích. Ilustrační foto

V hluboce polarizované 
společnosti nelze vést 
konstruktivní dialog
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Zlínští filharmonici  
zazářili na světové výstavě v Dubaji

INZERCE RV2200781/01

w w w.domyludkovice . cz

Místo, kde chcete bydlet 
Výstavba zahájena

Prodáno

Velký úspěch sklidila Filhar-
monie Bohuslava Martinů na 
světové výstavě EXPO 2020 
v Dubaji. Návštěvníci si mohli vy-
slechnout hudbu převážně čes-
kých autorů, zazněly však i popu-
lární písně od Beatles.

Do Dubaje odjelo pětadvacet 
filharmoniků, konkrétně smyč-
cový komorní orchestr a Žesťo-
vá harmonie. Hudební program 
doplnilo vystoupení Valašského 
souboru Kašava, který reprezen-
tovaly dva páry tanečníků.

První jarní den dopoledne po 
desáté hodině zavlála za zvuku 
státní hymny na ústřední ploše Al 
Wasl Plaza česká vlajka. Oficiálně 
tím začal Národní den České re-
publiky, jehož program připravila 
společnost ARTProm. Filharmo-
nici návštěvníkům dubajského 
EXPA představili především hud-
bu českých autorů. Zazněla třeba 
Škoda lásky od Jaromíra Vejvo-
dy, fanfáry ze Sinfonietty Leoše 
Janáčka, část z II. a IV. věty No-
vosvětské nebo Slovanský tanec 
č. 3 od Antonína Dvořáka.

Filharmonie spolu s taneční-
ky do večera vystoupila ještě čty-
řikrát v půlhodinových blocích 
před českým pavilonem. Kromě 
klasiky od Antonína Dvořáka si 
návštěvníci vyslechli moravskou 
lidovou hudbu nebo populární 
světové hity. Jejich vystoupení se 
setkalo s ohromným nadšením 
publika. „Mám velkou radost, že 

zlínská filharmonie měla možnost 
představit se v rámci českého dne 
na veletrhu EXPO v Dubaji. Vel-
ký ohlas, který zde její vystoupení 
vyvolalo, svědčí o tom, že jde o hu-
dební soubor světové kvality,“ vy-
zdvihl hejtman Zlínského kraje 
Radim Holiš, který se Národního 
dne České republiky také účast-
nil. „Pro Filharmonii Bohuslava 

Martinů byla čest být součástí to-
hoto projektu. Věřím, že jsme dob-
ře reprezentovali nejen zlínskou 
filharmonii, ale i statutární město 
Zlín a Zlínský kraj. Expo 2020 je 
mimořádnou událostí celosvěto-
vého významu a je skvělé, že naše 
filharmonie byla přímým účast-
níkem,“ radoval se ředitel zlínské 
filharmonie Josef Němý.  ks

Filharmonici představili především hudbu českých autorů.  Foto | archiv Filharmonie Bohuslava Martinů
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Absolventi ZUŠ Morava  
naplní náměstí tancem a hudbou

Cimbálové muziky Moravěn-
ka, Jasenná, Baňa, Cérky, Mladí 
Gajdoši z Kašavy, ale také rockové 
seskupení Štípská smršť, Young 
Moravia Jazz Band a Dechový 
orchestr mladých. Absolventská 
přehlídka ZUŠ Morava je vskut-
ku bohatá a každý, kdo se v neděli 
8. května od 15 hodin bude pohy-
bovat po náměstí Míru ve Zlíně, 
ji nebude moci přeslechnout ani 
přehlédnout. Hudební odpoledne 
ponese příhodný název „Byli jsme, 
jsme a budeme“, poukazující na 
skutečnost, že škola je zde proto, 
aby vychovávala muzikanty, vý-
tvarníky a dramatiky, kteří budou 
kulturně aktivní v regionu, kde 
škola působí.

„Základní škola tímto koncer-
tem opět veřejně připomíná, že 
aktivní regionální kultura jí není 
ve své vzdělávací činnosti lhostej-
ná a považuje ji za neodmyslitelný 
základ pro takzvanou kulturu vyš-
ší,“ uvádí Libor Mikl, který pouka-
zuje rovněž na kulturní dědictví 

regionu v širším významu. „Mo-
rava má stále své tradice. Jsou tu 
celé enklávy, jako Valašsko a Slo-
vácko, kde se udržují. A na tom je 
třeba pořád pracovat, což by měly 
mít na starosti právě umělecké 
školy. Stačí se podívat na obce 
a města, kde společenský a kultur-
ní život funguje, a na to, jak odliš-
ně se lidé k sobě navzájem chova-
jí tam, kde nefunguje,“ vysvětluje 
Mikl.

Pásmo hudebních vystoupe-
ní je spojeno s hudebním jar-
markem, kde se mohou zájemci 
pod dohledem pedagogů sezná-
mit s různými hudebními nástro-
ji – například gajdou či tubou –, 
tedy s nástroji, s nimiž za běžných 
okolností třeba ani nepřijdou do 
styku. Vyvrcholením hudebního 
odpoledne se pak stane vystoupe-
ní Big Bandu Zlín Lubomíra Mo-
rávka pod vedením Ivo Thurnera. 

Návštěvníci se na něj mohou těšit 
přibližně mezi 19. a 20. hodinou.

„Tradice Big Bandů je se Zlí-
nem neodmyslitelně spjata. Za-
čalo to vlastně už na počátku de-
vadesátých let ve zlínském Domu 
kultury, který byl tehdy ještě Zá-
vodním klubem ROH. Do něho 
se soustředila veškerá činnost tý-
kající se kultury ve Zlíně. Působil 
v něm Big Band, folklorní sou-
bory, dechovka, divadlo, různé 
taneční a šermířské kurzy a po-
dobně,“ vzpomíná ředitel ZUŠ 
Morava.

Jedním ze záměrů ZUŠ Mora-
va je, aby učitel dojížděl za žákem, 
nikoliv naopak, jak je zvykem. 
Škola tak chce poskytnout veřej-
nou službu tam, kde je dopravní 
dostupnost do města složitá, a vy-
tvářet tak rovné podmínky základ-
ního vzdělávání dětí a školní mlá-
deže. Snahou školy také je, aby 
žáci co nejdříve hráli ve školních 
souborech a jako dospělí pak obo-
hacovali hudební život v obci.  ma

Soutěž Poznej a chraň! učí vztahu k přírodě již 22 let
„Včera jsem v lese byl“ – právě 

takový název nese téma letošního 
ročníku ekologické soutěže Poznej 
a chraň!, která v těchto dnech vr-
cholí ve školách Zlínského kra-
je. Bez ohledu na to, jestli jste 
o soutěži někdy slyšeli, pro žáky 
čtvrtých až sedmých tříd a primy 
a sekundy víceletých gymnázií ji 
už dvaadvacet let připravuje zlín-
ské Ekocentrum Čtyřlístek.

„Organizujeme tuto soutěž, 
abychom u nejmladší generace 
podpořili zájem o životní prostře-
dí a ekologickou problematiku,“ 
vysvětluje předseda ekocentra 
Martin Davidov. „Proto se každo-
ročně snažíme přicházet se stále 
novými tématy, abychom účast-
níkům představili co nejširší šká-
lu rostlin a živočichů, se kterými je 
možné se ve Zlínském kraji setkat. 
Měli jsme již témata týkající se by-
linek, života ve vzduchu, v krajině, 
ve vodě a řadu dalších,“ vzpomí-
ná na uplynulé ročníky Davidov 
a dodává, že jedinou vynucenou 

pauzou, kdy se soutěž kvůli vlád-
ním omezením neuskutečnila, 
byly poslední dva roky.

Koncepce soutěže je ustále-
ná a podobně jako dřívější roční-
ky soutěží prochází i letošní roč-
ník teoretickou a praktickou částí. 
Ten se v nejobecnějším smyslu 
týká života v lese, testuje napří-
klad znalosti různých typů dře-
vin, hmyzu a rostlin nacházejících 
se v lesích v okolí Zlína, ale stejně 
tak i učí, jak lesy můžeme chránit 
a pečovat o ně, aby mohly existo-
vat v pospolitosti s člověkem i ná-
sledující dekády.

Soutěž Poznej a chraň! byla 
vždy jen jednou ze součástí pravi-
delné činnosti ekocentra. To vznik-
lo již v roce 1997 a dlouhá léta se 
věnovalo například přípravě envi-
ronmentálních programů pro zá-
kladní a střední školy, stejně jako 
péči o chráněná území na Zlín-
sku, eko-poradenství nebo rea- 
lizaci naučných stezek. Mezi pra-
videlné a dlouholeté stálice patří 

také pořádání podzimní Jableč-
né neděle na Obecinách. Za je-
jím vznikem stojí snaha zachovat 
jabloňový sad a její náplní je sběr 
jablek s následným moštováním 
za účasti místních obyvatel. Akce 
již během let zdomácněla, vytvo-
řila se z ní tradice a původní zá-
měr, tj. zachránit jabloňový sad, 
se podařil.

Členové Ekocentra Čtyřlístek 
se nezřídka věnují i vlastním „pro-
jektům“ souvisejícím se životním 
prostředím. V březnu například 
mohli návštěvníci ve třetí etáži 
21. budovy zhlédnout fotografic-
kou tvorbu ornitologa a dlouhole-
tého člena ekocentra Oldřicha Ku-
žílka. Výstava nesla název Kouzlo 
fauny a flóry Zlínského kraje.  ma

Soutěž si za dobu své existence získala prestiž.  Foto | Ekocentrum Čtyřlístek

Jedním z rysů školy je, že učitel dojíždí za žákem, nikoliv naopak. Foto | ZUŠ Morava
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TALAŠOVO 
ZAHRADNICTVÍ 
V TLUMAČOVĚ nabízí
- sazenice zeleniny i roubované, jahod,
  borůvek, bylinky 
- široký výběr balkonových květin 
  za super ceny
- kvalitní substráty a hnojiva
- čerstvou sezonní zeleninu a ovoce 

OTEVŘENO: 
po - pá: 8 - 17 hod.
       so: 8 - 12 hod.
       ne: 9 - 12 hod.

Dolní 566, Tlumačov 
tel.: 731 930 706
Facebook: Talasovo zahradnictví
www.talasovozahradnictvi.cz

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line.

INZERCE RV2200753/01 INZERCE RV2200721/01
INZERCE RV2102218/04
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Jan Honsa čerpal sílu i inspiraci v přírodě

INZERCE RV2200761/01 INZERCE RV2200795/01

„Nemáš-li opory nikde kolem 
sebe, zklamalo-li tě vše, nábožen-
ství, věda a zvláštní věc, zakolí-
sala-li i tvoje víra v umění – opři 
se o přírodu, opři se o sebe“. Tato 
slova jsou připisována Janu Hon-
sovi (1876–1937), českému malíři 
a grafikovi přelomu 19. a 20. sto-
letí. Není výmluvnějšího příkladu, 
který by lépe charakterizoval jeho 
celoživotní směřování. Příroda 
mu byla nade vše. Nacházel v ní 
inspiraci, harmonii, oporu i mou-
drost. A maloval. Hodně maloval. 
Výstava pod názvem Samotář se 
srdcem venkova je toho důkazem. 
Navštívit ji můžete v Krajské gale-
rii výtvarného umění od 16. břez-
na do 5. června.

Jméno Jana Honsy je spojeno 
s krajinářskou školou Julia Ma-
řáka na pražské Akademii, kte-
rá se v podstatě stala jeho osu-
dem. Krajina ho v jeho tvorbě 
doprovázela prakticky neustá-
le – v souladu se svým samo-
tářským založením prožil s vý-
jimkou několika studijních cest 

do Německa a Francie téměř 
celý život na venkově v Běstovi-
cích u Chocně, kde se při svých 
toulkách nechal inspirovat zdej-
ším přírodním bohatstvím. Jeho 
tvorba zprvu vycházela z Mařá-
kova školení s charakteristickým 
výškovým formátem v souladu 
s plenérovou malbou 19. století, 
později však do své práce začle-
ňuje i novější výtvarné postupy 
v duchu impresionismu. „Obrazy 
Jana Honsy se stávají záznamem 
momentálního dojmu, kdy se za-
stavuje čas a nálada určitého oka-
mžiku. Vedle výseků zahradního 
či parkového zákoutí se přiklání 
k rozlehlým, tvarově dynamizo-
vaným krajinám s absencí vel-
kých partií oblohy. Niterně zalo-
žená malba se vyznačuje zvláštní 
citlivostí a takřka snovým ladě-
ním,“ přibližuje výstavu kurátor-
ka výstavy Pavlína Pyšná s tím, že 
představené obrazy se zaměřují 
na vývoj a tematická východiska 
Honsovy tvorby v časovém obdo-
bí mezi lety 1895 až 1935.

Uvedené období je dostateč-
ně dlouhé, aby zachytilo i autorův 
odklon od zachycení momentál-
ních nálad směrem k dekorativ-
ním kompozicím, vyznačující se 
rozsáhlými krajinnými celky s bo-
hatou květenou, výhledy do kraje 
a typickými venkovskými used-
lostmi. I v tomto pozdějším období 
využíval své znalosti z Akademie, 
nově i při grafické tvorbě, zejmé-
na v technice leptu a dřevorytu. 

Rozhodně nešlo o procházku rů-
žovou zahradou. Svou tvůrčí prá-
ci totiž autor musel sladit s po-
vinnostmi spojenými s chodem 
hospodářství.

Honsova tvůrčí i životní pouť 
se uzavřela na podzim roku 1937, 
čtyři roky po smrti jeho ženy. Vý-
stavu umožňující nahlédnout do 
jeho vnitřního světa si můžete 
projít s kurátorkou Pavlínou Pyš-
nou 17. května v 17 hodin.  ma

Atmosféra Honsovy tvorby je nepřenosná. Lze ji pouze zažít.  Foto | Marek Adamík

INZERCE RV2200786/01
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Jiřího Králíka  
dovedl hokej k nejvyšším metám

INZERCE RV2200708/01

telefon +420 577 434 534
mobil +420 732 766 518
e-mail info@pohrebnisluzbapribylak.cz
web   www.pohrebnisluzbapribylak.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS
Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883

Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké 
stále u srdce.

Během sedmi let odchytal 
v Dukle 273 zápasů, průměr obdr-
žených branek na zápas činil 2,19. 
V ligové soutěži odehrál dvanáct 
sezón, přesněji 420 utkání. V le-
tech 1982 a 1983 se stal mistrem 
ČSSR, v roce 1984 stříbrným me-
dailistou z olympijských her v Sa-
rajevu a o rok později se dočkal 
ocenění nejvyššího. To když byl 
vyhlášen nejlepším brankářem 
turnaje a současně mistrem svě-
ta. Jiří Králík, který letos v dub-
nu oslavil sedmdesátiny, je tak do 
historie Zlína a československé-
ho ledního hokeje zapsán doslova 
zlatým písmem.

Říká se, že k údělu hokejové-
ho gólmana člověk dospěje teh-
dy, když ho ještě jako nejmenšího 
nebo nejmladšího postaví do bran-
ky jeho kamarádi. Nebylo tomu tak 
ovšem u Jiřího Králíka, který se do 
branky postavil sám a už jej od-
tamtud takzvaně nikdo nedostal. 

Rodinné kořeny se zde patrně 
nezapřely. Otec, ačkoliv vyučený 
knihař, chytal za tehdejší Spartak  
Gottwaldov a hokeji se nevyhnul 
ani mladší bratr Václav jakožto 
útočník. Netypický pro vrcholové 
sportovce byl ovšem zájem Jiří-
ho Králíka o matematiku a fyziku, 
stejně jako studium na VUT Brno 
v oboru řízení obuvnického prů-
myslu. Žádnou z oblastí, kterým 
se věnoval, se však snažil nešidit, 
školu ani hokej nevyjímaje.

Oporou se pro Jiřího Králí-
ka bezesporu stala i jeho pova-
ha. Byl spíše introvert, uzavřený, 
vrcholně soustředěný, pozičně 
velmi zdatný gólman s vynikají-
cí koncentrací na utkání. Vyrůs-
tal ve stínu brankářských legend 
Holečka a Dzurilly a do vrcholné 
formy se dostal na prahu třicít-
ky. V letech 1963 až 1976 nastu-
poval v barvách TJ Gottwaldov, 
odkud na několik let přijal angaž-
má v Dukle Jihlava, aby se pak 

v roce 1983 znovu vrátil do své-
ho domovského klubu v Gottwal-
dově. Králík se nikdy netajil tím, 
jak důležitou součástí jeho hráč-
ské kariéry byl tamní kolektiv. 
„Před sezonou chtěl trenér Uher 
zvolit kapitána a navrhoval Mi-
loše Říhu. Znali jsme jej, ale my 
starší jsme si mysleli, že by to měl 
být rodilý Zlíňák. Dohodli jsme se 
a nominovali někdejšího obrán-
ce Miloše Sedláka, který byl na-
konec i zvolen. Zlínské zázemí 
v týmu znamenalo, že se vytvořila 
parádní parta,“ vzpomíná Králík 
na své působení v TJ Gottwaldov.

Poslední angažmá, které letoš-
ní jubilant a člen Síně slávy české-
ho hokeje přijal, byla Bundesliga 
DJK Rosenheim. Zde také v roce 
1987 ukončil svoji hráčskou ka-
riéru. Lední hokej ale nikdy zce-
la neopustil. Čas od času o něm 
přednáší nebo spolukomentuje 
hokejové přenosy.  ma

INZERCE RV2200729/01

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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30 let na trhu30 let na trhu
Jste manuálně zruční, spolehliví  

a pracujete rádi v týmu? 
Pokud ano, neváhejte se přidat k nám! 
Právě hledáme pracovníky na pozice:  

• Skladník
Žádosti posílejte na e-mail: slobodian@megat.cz

www.megat.cz

INZERCE RV2101720/06 INZERCE RV2200482/01

INZERCE RV2101910/04

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 16. 5. 2022.
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 | V tajence najdete citát Karla Čapka: Zkušenost je dobrá škola, ale školné je...

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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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 2+1 S BALKONEM, ZLÍN – MOKRÁ
Zrekonstruovaný útulný cihlový byt o výměře 51 m2, 2x vest. skříně, kuch. 
linka včetně vesta. spotřebičů, sprchový kout, IDEÁLNÍ I PRO INVESTORY.
PENB: D

4 199 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – I. ETAPA (STŘEDOVÁ)
Nadstandardně zrekonstruovaný byt v roce 2020 o výměře 79 m2 vč. 
lodžie a sklepa, má designově řešenou koupelnu se sprchovým koutem, 
prostorné vestavěné skříně, díky jižní slunné orientaci krásný výhled na Zlín. 
DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ KLIENTY. PENB: D

5 600 000 KČ

RD / KOMERCE 4+1, OTROKOVICE - KOMENSKÉHO
Cihlový dům s krásnou zahradou, který se nachází téměř v centru Otrokovic. 
Výhodou je blízký nájezd na dálnici D55, zast. MHD nebo díky poloze je možné 
i komerční využití. V přízemí je dispozice 1+1, v patře jsou 3 pokoje a terasa. 
Vjezd na zahradu je i z druhé strany vjezdovou bránou. PENB: G

4 750 000 Kč
POZEMEK – POLICHNO U LUHAČOVIC
Krásný pozemek s výhledem o výměře 702 m2. Je situovaný 
pouhých 6 km od lázeňského města Luhačovice. Elektřina 
k dispozici. Ostatní sítě cca 50 m2 od pozemku. 

1 250 000 Kč 

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

byt, dům, komerce, pozemekbyt, dům, komerce, pozemek

1/2DOMEK, ZLÍN – LETNÁ, 3+KK S PŘÍSTAVBOU
Cihlový objekt s menší oplocenou zahradou. V zahradě je k dispozici zahradní 
domek. V roce 2017-2018 prošel kompletní rekonstrukcí včetně instalace předo-
kenních rolet, zateplení, cihlových pásků apod. Zastávka MHD se odsud nachází 
20 m, do centra se dostanete za 10 minut pěší chůze PENB: C

6 500 000 Kč

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

nebo PIŠTE na e-mail buda-reality@centrum.cz
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