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kam vyrazit v září

Kulíškův park ve Velkých Karlovicích
Více na str. 8
Foto: Resort Valachy

• Montáže, demontáže
strojních zařízení
• Stěhování strojů a zařízení
• Montáž ocelových konstrukcí
• Montáž potrubních rozvodů
• Zámečnická výroba

+420 577 932 683
www.montema.cz

HLEDÁME KOLEGY NA POZICI:

Manipulační dělník - svoz odpadu
Požadujeme:  dobrý zdravotní stav
 vazačský průkaz výhodou
 práce na 2 směny

Benefity:

Nabízíme:

 pět týdnů dovolené

 stabilní práci

 příspěvek na důchodové pojištění

 motivující mzdové

 stravenky 100 Kč

ohodnocení

 kvalitní ošacení a obuv
 možnost zvyšování kvalifikace

V případě vašeho zájmu zasílejte své životopisy na e-mail:
mminarikova@tszlin.cz
Personální oddělení – tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

www.tszlin.cz

16.00—21.00
Fakulta technologická UTB
Objevujte vědu zdarma
Workshopy, experimenty, přednášky,
Laboratoře, úniková hra
Vavrečkova 5669

@ft.utb

noc-vedcu.cz

Nabídka podzimních měsíců je pestrá i co se chutí týká. Foto: archiv Karlovského gastrofestivalu

Září nemusí znamenat začátek drilu
Milí čtenáři a čtenářky Okna do kraje!
Když jsem byla školačka, nesnášela jsem neděle. Černé myšlenky, že
UŽ další den zase budu muset vstát s budíkem, učit se, psát
úkoly, mi vlastně úplně otrávily 50 % víkendu. Ráda bych
teď napsala, že jsem z toho vyrostla, ale znáte to… Ty
nedělní večery mají pořád takovou pachuť blížících
se povinností. Ale dost proti tomu bojuju pozitivním
myšlením. A většinu svého profesního života také prací,
která víkendy a svátky moc netoleruje…
Stejné je to s prázdninami. Jak se zlomí červenec do
srpna, začne všechno ubíhat rychleji, dospělí frustrují
dotazy na blížící se školu děti stále častěji (zakázala bych
pod pohrůžkou těžkého žaláře všechny ty reklamy v obchodech, které školákům celé prázdniny podsouvají, že musí myslet
na novou aktovku nebo super vybavený penál). Člověk má pocit, že

s příchodem září všechno hezké skončí a že nudný dril už číhá někde
blízko za rohem!
Ale dost proti tomu bojuju, stejně jako číslo Okna do kraje, které jste právě otevřeli. Chceme vám ukázat, že babí
léto může být stejně zábavné jako prázdniny! No dobrá,
úplně stejně ne, protože do školy a do práce se prostě
musí – ale víkendy nebo volná odpoledne mohou patřit
zážitkům! Máme tipy na výletnické novinky po celém
kraji, kasteláni na hradech a zámcích chystají hezké
akce, pro milovníky vína a dobrého jídla s podzimem
sezóna vlastně začíná, a také se znovu otevřou dveře
divadel a koncertních sálů…
A jak tohle všechno využijeme, záleží jen a jen na nás!
Krásné září vám za redakční tým přeje

Blanka Kovandová

Střípky z regionu:
Víno, kniha i dobročinnost
Přes dvě stovky jely na dřeň
Barum Czech Rally Zlín pomáhá. Její součástí
je totiž dobročinná akce Jedu na dřeň. Letos
se během tří dnů zapsalo 238 potenciálních
nových zachránců života. „Tak jako učíme
naše jezdce fair play při soutěžích, tak kvitujeme přístup lidí, kteří umějí pomáhat,“ říká
předseda Autoklubu ČR Jan Šťovíček.
Nejlepší víno Slovácka
Vítězem letošního ročníku soutěže TOP Víno
Slovácka se stal Hibernal Organic Collection
z pozdního sběru ročníku 2018, vyrobený ve
společnosti Víno Hruška z Blatničky. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo
v sobotu 17. srpna na Vinařských slavnostech
v Polešovicích.

ÚVODEM

Máte rádi zlínský hokej?

Legenda má vlastní knihu
Křest knihy Volant a čtyři kola Jiřího Sedláře
se uskutečnil ve čtvrtek 15. srpna na terase
Baťova mrakodrapu. Autor, motoristický
fotograf Jiří Jermakov, v ní na 250 stranách
zmapoval úspěšnou kariéru jezdce, od jehož
tragické smrti uplynulo již 30 let.

Boj proti hluku
Krajští radní schválili plán protihlukových
opatření pro vytížené silnice. Mezi navrženými opatřeními jsou směrová úprava
a rozšíření silnice mezi Bílovicemi a Uherským Hradištěm, rekonstrukce Kotojedské
ulice v Kroměříži, Nádražní ulice ve Vsetíně,
Březnické ulice ve Zlíně, ale i akce většího
charakteru, jako jsou silniční obchvaty.

Chtěli byste vidět všechny domácí zápasy?
Pak pro vás máme dvě permanentky na sezonu 2019/2020. Stačí jen správně odpovědět
na otázku a mít štěstí, aby vaše odpověď
byla doručena jako 77. či 377. v pořadí.
Otázka: Čí jméno nese zlínský zimní
stadion?
Odpovědi posílejte na: soutez@oknodokraje.
cz, formou SMS na číslo 775 661 729 nebo
poštou na adresu Okno do kraje, Vavrečkova
5262, Zlín, 760 01.

OKNO DO KRAJE. Nezávislý měsíčník pro Zlínský kraj
Vydavatel: HEXXA.CZ s.r.o.,IČO: 26304333; Registrace MK ČR E 23185 | Neprodejné | Adresa: Vavrečkova 5262, Zlín, tel.: 577 271 206,
e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakce: Světlana Divílková, Blanka Kovandová, Martina Žáčková, Jaroslav Janečka, David Grác |
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z regionu

Dostane modernizace současné krajské
nemocnice šanci?
Studie na modernizaci a dostavbu Krajské nemocnice T. Bati.
To je jeden z bodů, o němž budou na svém zářijovém zasedání
rozhodovat krajští zastupitelé. Pokud zastupitelstvo vznik
studie podpoří, vznikne srovnatelně rozsáhlá a podrobná
dokumentace, jako je tomu v případě záměru na výstavbu zcela
nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.
Když v červnu po dramatickém jednání neprošel zastupitelstvem záměr na výstavbu nemocnice na zelené louce, zaznívaly
hlasy vyjadřující kromě obav z vysokých
nákladů a následků zadlužení také další
argumenty. Mezi nimi ten, že není dostatečným způsobem zpracována varianta
možnosti modernizace stávajícího areálu
– ať už postupnou rekonstrukcí či výstavbou monobloku v něm. „Přesto věřím, že se
nová nemocnice prosadí, protože je to nejlepší
a nejlevnější řešení,“ uvedl tehdy hejtman Jiří
Čunek (KDU-ČSL).
„Je pravdou, že nějaké materiály zabývající se
variantou modernizace, ať už zadané krajem
či opozicí, zpracovány byly. Svým rozsahem
a propracovaností ovšem ani zdaleka nebyly
na úrovni toho, co vzniklo ohledně záměru
výstavby nové nemocnice. Nikdo tak nemohl
objektivně rozhodovat,“ je přesvědčen ná-

městek hejtmana Jiří Sukop (ANO 2011)
odpovědný za finance, rozpočet a majetek.
Proto na jednání krajské rady předložil

Anketa:
Je podle Vás vhodné obdobnou studii zpracovat? Jaký je váš postoj
k této variantě?
Taťána Valentová Nersesjan, krajská zastupitelka za ČSSD
Srovnatelná studie o stávající nemocnici,
jako byla ta o nové nemocnici v Malenovicích, měla být na stole už dávno. A to nejen
kvůli rozhodování, která varianta je lepší. Ale
aby krajská nemocnice neuvízla na dlouhá
léta ve vzduchoprázdnu. Pro mě osobně při
rozhodování nehraje roli jen cena a trvání
stavby, ale další souvislosti. Je to hlavně poloha nemocnice z hlediska dostupnosti péče
pro celý kraj. A co může způsobit její posun
do Malenovic. Desetiminutová dojezdnost
do Kroměříže může vést k významnému
omezení péče v kroměřížské nemocnici.
Na Vsetínsku by si naopak vzdálení krajské
nemocnice vyžádalo další investice a rozšíření péče ve vsetínské nemocnici. Podle
původního plánu minulého vedení kraje měla
krajská nemocnice už nyní disponovat novou

internou a modernizovat další budovy. Dnes
neexistuje ani její aktualizovaný generel,
projekty, neběží stavební řízení… Vše se
o roky zpožďuje, tudíž prodražuje. Zhoršují se podmínky, v kterých je poskytována
zdravotní péče. A nikdo neví, co bude dál.
Pokud by byla na stole srovnatelná studie
KNTB, bylo by dnes už rozhodnuto.
Ivan Mařák, krajský zastupitel za KSČM
Zpracování srovnávací studie k modernizaci
současného areálu KNTB podporujeme za
předpokladu, že bude vycházet z platného
generelu rozvoje KNTB. Je chybou, že taková
studie nevznikla na samém startu projektu,
což byl požadavek velké části opozice především z důvodu možnosti objektivního posouzení vhodnosti jedné ze dvou variant. Pokud
se jedná o můj postoj k variantě modernizace
KNTB, jsem od počátku jejím zastáncem.
4

návrh na vypracování studie Modernizace
a dostavby KNTB. Krajští radní bod po úpravách a rozšíření schválili a poslali zastupitelům. Ti jej projednají 9. září. I přes kladný
verdikt rady to ale navržené zpracování
studie nebude mít jednoduché. Hejtman Jiří
Čunek na tiskové konferenci kraje prohlásil,
že návrh nepodpoří. Podle něho jde o ztrátu
času a zbytečné výdaje. Naproti tomu Jiří
Sukop je přesvědčen, že zpracování studie je
správným krokem. „Navíc, pokud se chceme
chovat jako odpovědní hospodáři, to občanům
dlužíme,“ dodal. 
/jjn/

Ivo Valenta, krajský zastupitel a senátor
Jako zastupitelé za Stranu soukromníků České republiky to říkáme od samého začátku.
Doposud neexistovalo plnohodnotné srovnání výstavby nové nemocnice a její modernizace ve stávajícím areálu. Hejtman Čunek
se takového zodpovědného srovnání bál jak
čert kříže, a proto s takovou nelibostí nesl
i to, když jsme jako opozice předložili nezávislá expertní stanoviska, ve kterých odborníci nabourali představu, kterou hejtmanství
vtloukalo veřejnosti dlouhé měsíce lidem do
hlavy, že nová nemocnice je jediné správné
řešení. V tomto kontextu vítám aktuální změnu kurzu a jsem rád, že se koalice domluvila
na tom, že konečně přestane tabuizovat modernizaci současného areálu KNTB a zpracuje v tomto ohledu snad skutečně nezávislou
studii. Jen je škoda, že jsme ztratili několik
měsíců zbytečným handrkováním, ve snaze
zastavit zbrklou sólo akci hejtmana Čunka,
která by mohla přivodit bankrot krajského
rozpočtu a byla zcela nezodpovědná k osudu
dalších okresních nemocnic, ale i lékařům,
zdravotnímu personálu a v konečném důsledku i pacientům.

z regionu

Každý pes musí mít do konce roku elektronický čip.
Jinak majitelům hrozí pokuty
Majitelům psů zbývají poslední čtyři měsíce na to, aby nechali
svého psa očipovat. Čipování psů je totiž povinné od 1. 1. 2020.
Aplikace elektronického čipu je velmi jednoduchá. „Mikročip
velikosti rýžového zrnka vpravíme psovi pod kůži na krk za levé
ucho pomocí speciální jehly. Pak už je na majiteli, aby psa zapsal
také do registru,“ uvedl veterinář Dominik Gregořík.

čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární
lékaři si za ni účtují 300 až 550 korun. Životnost čipů se odhaduje na 25 let. Zákon
neukládá povinnost zapsat psa do registru
čipovaných zvířat, což vyjde asi na dvě stě
korun. Registrů je u nás několik a provozují
je soukromé firmy. Jednotný registr zatím
ministerstvo nepřipravuje.

Co přesně říká zákon
Povinné čipování psů zavádí zákon
č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů. Povinně by
se měli čipovat všichni psi, nejdříve však
ve věku kolem půl roku, v době prvního
očkování proti vzteklině. Povinné očkování
psa proti vzteklině je od tohoto data platné,
pouze pokud je pes takto označen.
Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 000 až 100 000 korun
v závislosti na druhu provinění. Výjimkou
je pouze pes, který je označen čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem
2011. 
/sve/

Je prakticky nemožné odhadnout, kolika psů
ve Zlínském kraji se čipování v tuto chvíli ještě týká. Neexistuje totiž žádná souhrnná statistika chovaných psů. Každé město a obec
sice eviduje psy kvůli poplatkům, například
ve Zlíně je evidováno 5 826 psů a v Kroměříži
2 533 psů, ale to nemusí odpovídat jejich
skutečnému množství.
„Odhaduji, že u nás zatím ještě není očipováno
padesát procent psů,“ zmínil Dominik Gregořík a dodal, že bez čipu jsou většinou psi
chovaní na vesnici.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje
mezi 120 až 450 korunami – závisí na typu

inzerce

Lékař na telefonu 24/7
bezplatná konzultační služba
poskytovaná prostřednictvím
kvalifikovaných lékařů

Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září

Pracoviště Zlín

Vavrečkova 7074 - budova 13 B
tel: 585 238 466
Po: 08:00 - 17:00
Út: 08:00 - 15:30
St: 08:00 - 17:00
Čt: 08:00 - 15:30
Pá: 08:00 - 12:00

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program

slev a výhod

Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní návštěvu u lékaře ani
záchrannou službu. Máte-li akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112.
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ROZHOVOR

Petr Vavrouška: Když máš strach zkusit něco
nového, nevíš, zda ti neutíká velká šance
Pokud by se hledal nejlepší žurnalista ze Zlínského kraje,
k finalistům by bezpochyby patřil Petr Vavrouška ze Zlína.
Ostřílený zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, autor
dvou knih rozhovorů, držitel prestižních novinářských
ocenění. Přes nesporné profesní úspěchy ale, pro mnohé
nepochopitelně, dráhu žurnalisty opustil. Místo štací
zpravodaje v Polsku či Rusku ho tak od roku 2016 najdete
úplně jinde. A ve zcela jiné pozici – v Bílovicích jako člena
představenstva společnosti mmcité+.
Proč respektovaný žurnalista s perspektivou další kariéry vše najednou utne?
Ono to nebylo tak najednou, zrálo to delší
dobu. Hlavní roli hrály dva faktory. Za prvé,
byli jsme jako rodina 12 let trvale v zahraničí.
Já jsem trpěl nostalgií a děti vlastně nikdy
v Česku nežily. Chtěli jsme, aby zjistily, kam
patří, kde mají kořeny. A druhý důvod byl
profesní. Už jsem byl z práce unavený. Měl
jsem pocit, že ze mě vyprchala zvídavost, což
je pro reportéra asi to nejdůležitější. Stejná
místa, tytéž události, rutina… Už mě prostě
žurnalistika tak nenaplňovala jako dříve.
Takže jsi věděl, že vrátit se zpět a opustit
svět médií je to jediné řešení?
To ne, byl jsem přesvědčený, že budu dál
v rozhlase. Na jiných pozicích, třeba v Praze. A pak, za pár let, bych možná zase vyjel
pracovat za hranice. V té době jsem hodně
komunikoval s Radkem Hegmonem, designérem a spolumajitelem několika významných
firem se sídlem v Bílovicích. Dvakrát jsem
se tam zastavil. A jako všechny, kdo měli
možnost areál navštívit, mě to okouzlilo –
výjimečné prostředí, duch místa, celková
atmosféra, prostě láska na první pohled. Říkal jsem si, že pokud mám teď a v tuto chvíli
zkusit něco nového, tak to je to pravé.

Společnost mmcité+ navrhuje a staví vlaková či autobusová nádraží a protihlukové stěny. A to po celém světě. Neměl jsi
obavy, že pozice člena představenstva
a obchodního ředitele pro Polsko je velký
krajíc?
Možnost selhání jsem si vůbec nepřipouštěl.
Přeci jen, obchodní jednání je žurnalistické
praxi podobné. Je to o potkávání, zapojení
empatie, o získávání důvěry. Navíc jsem cítil
oporu v podobě přátelského prostředí firmy.
Po relativně krátké době mi svěřili zásadní
zakázky. Kluk, který přišel z pohledu byznysu vlastně odnikud, najednou odpovídá za
obrovské obraty. Ale v klidu jsem rozhodně

už spíše v podobě koníčku, věnuji i nadále.
Píšu rozhovory pro několik médií. Jde svým
způsobem o kompenzaci.

Tebe lze s ohledem na působení v Polsku
v roli zpravodaje považovat za experta na
naše severní sousedy. Jak si vysvětluješ
výraznou disproporci mezi tím, jak vnímají Poláci nás a jak my Poláky?
Poláci nás vidí jako západní zemi a pořád
jsme pro ně inspirací. My naopak máme zažité klišé z 90. let, že co Polák, to kšeftař.
Navíc jsou mediálně dost známé kauzy nekvalitního masa či posypové soli v potravinách. Já jsem se v době mé rozhlasové kariéry
snažil vysílat pozitivní věci, protože jsem
sám Polsko vnímal velmi dobře. A myslím,
že se k tomuto názoru přiklání stále více lidí.
Jakýmsi zlomem byl rok 2012, kdy Polsko
hostilo mistrovství Evropy ve fotbale. Desítky tisíc Čechů tam přijely a viděly, že je to
jiná země, než jak si ji představovaly. Prostě
se dostavil pozitivní šok.

Nic na tvém pohledu na někdejší působiště nezměnily ani zkušenosti z pozice
obchodního ředitele pro tuto zemi?
Polsko mám rád. Mimo jiné jsem vydal knihu rozhovorů s významnými osobnostmi
a zajímavými lidmi s názvem Polské duše.
Ovšem stavebnictví, to je prostě jiný svět, jiní
lidé. A když bych se na Polsko měl dívat jen
pohledem obchodníka ze stavebnictví, tak
dojem je úplně jiný. Ale nedělám si iluze, že
jinde je to jiné. Stavebnictví je tvrdý byznys…

nebyl. Občas jsem nemohl spát, během dne
mě doháněl stres. Ovšem neřekl bych, že šlo
o něco zásadního, čím by si takřka každý
v podobné situaci neprošel.

Kdyby v té době přišla nabídka od jiné
firmy, využil bys ji?
Ani náhodou. To bylo všechno tak výjimečné,
osoba Radka Hegmona, jeho bohémské energie. Fascinuje mě i ten příběh, kdy dva mladí
designéři z instalace pár laviček v jednom
městě postupně vybudovali tak obrovskou
firmu. Nebýt této nabídky, z novinařiny bych
nikdy neodešel. Ostatně pořád vedu vnitřní
monolog, zda mi kreativní svět žurnalistiky nebyl bližší. V novinařině jsem se stýkal
s lidmi, kteří mě samotného inspirovali. Ve
stavebnictví to tak rozhodně není. Člověka
to tolik nerozvíjí. Proto se novinařině, ovšem
6

I v Bílovicích jde o tvrdý byznys?
Tady je alfou a omegou, od nichž se vše odvíjí,
dvojice majitelů. Jde o designéry, pro které je
hlavním smyslem kvalitní produkt, ne o tvrdé podnikatele honícími se za co nejlepšími
ekonomickými výsledky. Tady se naplňuje
heslo, že nic není nemožné. Jakýkoliv nápad
či myšlenka se nezavrhne hned na začátku, dává se prostor kreativitě. A buď z toho
vznikne zajímavý projekt, nebo ne. Ale do
háje vás předem nikdo nepošle. Prostě trochu jiný svět. Vím, že to zní až moc pozitivně,
ale tak to cítíme. Toto místo má atmosféru,
která na každého působí. Právě proto, abychom DNA naší firmy ukázali všem, kdo o to
stojí, uspořádali jsme loni přímo u nás v areálu hudební festival WiFič VEN! Pořádáme
ho i letos, už ale v trochu větším měřítku.
Dva dny, více kapel, více zážitků… To vše ve
dnech 12. a 13. září. 
Jaroslav Janečka
Pozn.: Program festivalu WiFič VEN! najdete
na straně 9.

z regionů

Desítky táborů, tisíce dětí,
prohřešků minimum

Čerpadla, přilby či opravy.
Miliony pro hasiče

Přes 150 táborů, v nichž tráví část prázdnin 11 320 dětí. Tato čísla
byla ve statistikách hygieniků ze Zlínského kraje v polovině srpna.
Vzhledem k rozsahu, v jakém se pobytové akce pro děti letos
konaly, bylo prohřešků minimum – hygienici zjistili dvě desítky
nedostatků. A žádný z nich nebyl zásadní.

Minimálně 6,7 milionu korun má připraveno Zlínský kraj na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí. Formulář žádosti je zveřejněn na úřední desce
a webu Zlínského kraje. Příjem žádostí obcí bude probíhat od 1. do 31. října,
o poskytnutí dotace bude rozhodnuto
do konce roku 2019. Tyto finanční prostředky budou moci příjemci použít na
nákup nové či opravu stávající zásahové
požární techniky i na pořízení nebo opravu věcných prostředků požární ochrany.
Podporován bude například nákup čerpadel, elektrocentrál, proudnic, motorových stříkaček, dýchacích přístrojů, ale
i pořízení používaných cisternových automobilových stříkaček nebo opravy těch
stávajících a nově také technické zhodnocení nebo oprava požárních automobilových plošin. Stejně jako v minulosti bude
dále podporován nákup zásahových oděvů, přileb, rukavic a obuvi. 
/zk/

Účet za medvěda a vydru
platí kraj

Hygienici tyto prázdniny řešili spíše drobnosti. Foto: archiv

Hygienici kontrolují dětské tábory a jiné
podobné akce na území Zlínského kraje během celých letních prázdnin. V období od
28. června do 15. srpna provedli celkem 92
kontrol. Navíc byly provedeny čtyři kontroly
provozoven stravovacích služeb, do kterých
děti na stravování dochází.
„Dosud jsme během kontrol odhalili 21 nedostatků. V osmi případech se jednalo o závady
ve stravování dětí, ve čtyřech případech šlo
o závady ve zdravotnické dokumentaci dětí,
čtyři závady se týkaly ubytování dětí, třikrát
jsme řešili problém v zajištění podmínek pro
osobní hygienu, v jednom případě šlo o závadu ve zdravotním zabezpečení akce a jedna

akce nebyla ohlášena,“ upřesnila Ivana Lukašíková z Krajské hygienické stanice ve
Zlíně. Ve většině případů přitom nešlo o nic
závažného, čemuž odpovídá i výše postihů.
Uděleny byly dvě sankce v celkové výši 2 500
korun, ve třinácti případech hygienici vše vyřešili domluvou na místě.
V oblasti stravování šlo zejména o nesprávné skladování potravin či mytí nádobí, v případě pochybení v ubytování pak
například o neprůchodnost mezi lůžky.
Zjištěny byly i nedostatky v zajištění nedostatečné kapacity hygienického zázemí či
nevyhovující vodě k mytí. Jedna akce pak
nebyla vůbec ohlášena. 
/zcz/

Náhrady škod, které letos mají na svědomí medvěd hnědý a vydra říční, vyplatí poškozeným krajský úřad. Medvěd
způsobil v květnu škody na včelstvech
a úlech dvěma včelařům ze Vsetínska,
a to v celkové výši 12 440 korun. Vydra
způsobila škody na rybách rybářům
z Valašského Meziříčí ve výši 112 245
korun. Náhrady za škody způsobené
ve Zlínském kraji zvláště chráněnými
živočichy se proplácejí na základě zákona. Většinou jde o škody způsobené
vlkem, bobrem, vydrou, kormoránem
či medvědem. Například za celý loňský rok bylo takto proplaceno celkem
649 990 korun. 
/zk/

inzerce

hokej je zpet
permanentky stále v prodeji!
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neděle, 15. září

pátek, 20. září

pátek, 27. září

tipy

Konec prázdnin neznamená stop pro výlety a zábavu
Blanka Kovandová se v úvodníku zmiňuje o tom, že s koncem
prázdnin se často může dostavit pocit, že všechno hezké končí
a dril už číhá za každým rohem. Jak s tím bojovat?
Třeba tak, že pro vás září a říjen nebudou představovat stopku
pro volnočasové aktivity. Proto s kolegyněmi Světlanou Divilkovou

a Martinou Žáčkovou připravily přehled toho, co lze ve Zlínském
kraji zažít – od návštěvy hradů a zámků přes zábavní parky
a gastrofestivaly až třeba po návštěvu koncertu filharmonie. Tak
se nechte inspirovat a nenechte si nástupem povinností zkazit
náladu. 
/red/

Kulíškův park u hotelu Pod Javorem, kde
si můžete naplánovat během výletu pauzu.
Mají tu obří pískoviště, dřevěné atrakce,
kuchyňky pro tvoření, lodičky nebo oázu
u potoka s „rýžováním drahokamů“, dvakrát denně se tu konají animační programy a k dispozici je i půjčovna segwayů,
elektrokol a koloběžek. V restauraci hotelu
se můžete dobře najíst a pak třeba ještě
vyrazit na vycházku po Kulíškově naučné
stezce, která začíná přímo u parku, nebo se
zajít vykoupat do termálních bazénů Wellness Horal. Kulíškův park je v září a říjnu
otevřen o víkendech při příznivém počasí
od 10.00 do 18.00.

www.valachy.cz


Stezka Valaška měří 610 metrů, věž sahá až do výšky 22 metrů. Foto: www.stezkavalaska.cz

Kam v září na výlet ve Zlínském
kraji? Objevujte letošní novinky
S koncem prázdnin doba výletů rozhodně nekončí. Počasí stále
přeje tomu, vydat se minimálně o víkendu někam ven za zábavou,
poznáváním, do přírody… Pokud jste v létě nestihli objevit
zajímavé novinky, které přibyly na turistické mapě ve Zlínském
kraji, napravte to nyní.
Zvuková mapa Luhačovic
S originální novinkou pro turisty přišli letos
v létě v Luhačovicích. jde o zvukovou mapu.
Stačí si v informačním centru půjčit přehrávač nebo si otevřít Zvukovou mapu v mobilu,
nasadit sluchátka a nechat se nasměřovat na
některou z pěti tematických tras nazvaných
Básník dřeva, Janáček, Příběh vody, Seréniyové nebo Zákulisí lázní – podle tématu,
kterému jsou zasvěceny. Na každé trase vás
čeká deset zastavení u významných míst,
budov, pramenů či památek, kde se zaposloucháte do krátké rozhlasové hry přibližující
zajímavé souvislosti daného místa, to vše
v podání Arnošta Goldflama, Igora Bareše
či Valérie Zawadské.

www.zlinsko-luhacovicko.cz

Stezka Valaška na Pustevnách
Kdekoli se objeví, stávají se stezky v oblacích či korunách stromů přitažlivými
turistickými atrakcemi. Letos vyhlídková
trasa vznikla také v Beskydech, na Pustevnách. Stezka měří 610 metrů, její věž sahá
do výšky až 22 metrů, součástí je i nejdelší
skleněná vyhlídková plošina v Evropě nebo
150 metrů dlouhý lanový chodník. Ze stezky dohlédnete na Jeseníky či Velkou Fatru.
V září můžete stezku navštívit denně od
9.30 do 19.00, v říjnu do 18.00.

www.stezkavalaska.cz
S dětmi do Kulíškova parku
Oblast Velkých Karlovic má další unikátní
atrakci. O prázdninách se tam otevřel nový
8

Procházky baťovskou architekturou
Zajímá vás baťovská architektura? Vydejte se na procházku krajským městem po
trase, kterou pro turisty i místní připravil
zlínský spolek aArchitektura. Trasa „Po
baťovském bydlení“ vám představí různé
podoby legendárních dělnických domků
budovaných firmou Baťa v dnešní čtvrti Letná od začátku dvacátých let. Trasu
lze projít zhruba za 1,5 hodiny s pomocí
tištěné mapky, psané populárně naučnou
formou, kterou obdržíte v Infopointu baťovského bydlení (Nad Ovčírnou 1295),
v Nadaci Tomáše Bati (v Baťově vile), nebo
si ho můžete stáhnout z webu.

www.aarchitektura.cz.
Spolek Aarchitektura organizuje i občasné
komentované prohlídky města Zlína. Nenechejte si je ujít třeba program festivalu
Den Architektury, který proběhne od 1. – 7.
října 2019.

Obdivujte Kroměříž z výletní lodi
Krásy Kroměříže jsou pro mnoho lidí důvodem k opakovaným návštěvám. Od letoška si můžete dopřát netradiční pohled na
krásy Kroměříže také z vodní hladiny díky
lodním turistickým plavbám. Výletní loď
vyplouvá až do konce září každou sobotu
a neděli v 10.00 z přístaviště na Erbenově nábřeží. Kapacita je 12 osob, proto si
termín raději rezervujte předem. Trasa
Kroměříž – Kvasice – Kroměříž měří 18
kilometrů a výlet trvá asi 2,5 hodiny.

www.kromeriz.eu, www.plavebni.cz

/mž/

tipy

Do divadla nebo na koncert?
Městské divadlo Zlín odstartuje sezonu slavnostním Galavečerem
14. září v 19.00. Součástí komponovaného večera, kde diváci uvidí
herce v netradičních rolích muzikantů a zpěváků, bude i vyhlášení
divácké ankety APLAUS o nejoblíbenějšího herce, herečku
a inscenaci uplynulé sezóny.
Městské divadlo Zlín
„Celá sezona má podtitul SVO30DNÁ, protože si budeme připomínat 30 let od sametové
revoluce. A v září začneme pořádně zostra
- 21. 9. pozveme na premiéru komedie Václava Havla Žebrácká opera a doufáme, že nám
naše jeviště nezdemolují 29. 9. při premiéře
pohádky kutilové PAT a MAT,“ pozval ředitel
MDZ Petr Michálek s tím, že ještě v září je
možné pořídit si předplatné na celou sezónu
a startuje také prodej vstupenek na představení hostujících divadel.

ných abonentek na celou sezónu, mají čas
do konce září. Filharmonici, kromě koncertů
na domácí scéně ve Zlíně, zahrají například
6. září v Zámeckém parku Kinských ve Valašském Meziříčí známé filmové melodie.
Koncert věnovaný památce Mahátmá Gandího je plánován v Arcibiskupském zámku
v Kroměříži na 12. září. Tento koncert si FBM
zopakuje 20. 9. v Kongresovém centru Zlín
a 2. 10 tento program uvede v Praze.

Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Slovácké divadlo zahájí poprázdninový provoz již 3. 9., kdy fanouškům nabídne svůj nejnovější muzikál Chicago. A v září také budou
mít diváci poslední možnost vidět mimořádnou inscenaci Kříž u potoka (derniéra 18. 9.).
Slavné drama Přelet nad kukaččím hnízdem
začne na podzim ve Slováckém divadle připravovat režisér Igor Stránský. Premiéra je
naplánována na listopad. „Na svoji další práci
ve ´Slováckém´ se těším moc, protože každá
nová inscenace je nové a krásné dobrodružství,
které prožíváte s lidmi, které máte rád,“ uvedl
Igor Stránský, režisér a dlouholetý ředitel
Slováckého divadla, který letos slaví 50 let
spolupráce s hradišťskou scénou. 
/bk/

Filharmonie Bohuslava Martinů
Ve Filharmonii Bohuslava Martinů se předprodej vstupenek na jednotlivé abonentní
koncerty spustil na začátku srpna. Všichni,
kteří by si chtěli koupit některou z nabíze-

inzerce
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Hrady a zámky na podzim neosiří. Běžte se podívat!
Do Kroměříže
nejen za koňmi

Zámek Lešná se stane Královstvím etikety
Království etikety, kde se děti naučí vybranému chování, otevírá opět v září své brány.
Zámek Lešná v areálu Zoo Zlín chystá ve dnech 14. a 15. září speciální víkendový program
pro rodiny s dětmi. V interiérech zámku se návštěvníci přenesou do pohádkového království. Princezna Koloběžka porušuje snad všechna pravidla slušného chování, prohání
se po celém zámku na své koloběžce a před králem se schválně schovává. Král se bojí, aby
mu dcerka neudělala ostudu, a tak prosí děti, aby mu společně s průvodkyní pomohly
princeznu Koloběžku najít a napravit její chování. Po úspěšném absolvování všech úkolů
v královském paláci obdrží děti řád „Mistr Etikety“. Prohlídky zámku se konají 14. a 15.
9. od 9.30 do 17.00, v půlhodinových intervalech. Program je vhodný pro děti od 3 do 12
let. Rezervace pro skupiny je možné zajistit na adrese divilkova@zoozlin.eu. 
/sve/

V noci vyrazte do
vizovického zámku

Nejočekávanější akcí sezony na zámku
Vizovice jsou zářijové noční prohlídky, které se vrací po dlouhých šesti
letech. Návštěvníci se mohou těšit na
téma inspirované knihou Vítězslava
Nezvala Valérie a týden divů. Akce se
už tradičně uskuteční na konci babího
léta, 20. a 21. září. Rezervace vstupenek budou spuštěny 1. září.
Zámek Vizovice ovšem stojí za návštěvu i mimo tuto akci. Budova totiž letos
prošla velkou proměnou. Úspěšně byla
dokončena komplikovaná akce obnovy, která zahrnovala opravy komínů,
krovů a výměnu střešní krytiny na
budově zámku. Po dvou letech specializovaných prací v mnoha řemeslných
oborech se zámek oblékl do červené
barvy.
Jeho nová cihelná střecha, která nahradila nepůvodní břidličnou krytinu,
i bělostné komíny s tvarovanými klenutými „čepicemi“ teď svítí do krajiny
a významně zviditelňují stavbu, která
patří k výjimečným památkám druhé
poloviny osmnáctého století. /red/

Provokativní snímky
Roberta Vana
Světově proslulý fotograf mužských
aktů Robert Vano vystavuje do 15. září
na zámku v Holešově. Jeho celoživotní
tvorbu reprezentuje výběr 99 snímků.
Výstava nabídne autorovy fotky od
sedmdesátých let minulého století až
po současnost. Fotografie je možné
zakoupit. 
/dp/
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Pestrou sezonu letos pro návštěvníky
připravil Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž. Program ale ještě nekončí,
na začátku podzimu se Kroměříží rozezní klapot koňských kopyt. Ve dnech 28.
– 29. září se totiž v Podzámecké zahradě
koná Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží. Součástí akce je průvod kočárů
městem i vozatajský parkur v Podzámecké zahradě.
Do 29. září je ještě v obrazárně Arcibiskupského zámku otevřena hlavní
výstava Za chrám, město a vlast – biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna
uprostřed barokní Evropy. 
/sve/

Den hradu Lukova
Největší kulturně společenská akce letošního roku se chystá na hradě Lukově
v neděli 15. září 2019. „V rámci Dne hradu
představíme výsledky celoroční památkové
obnovy a archeologického výzkumu,“ uvedl
správce hradu Jiří Holík. Neméně zajímavou aktivitou Spolku přátel hradu Lukova
a dalších partnerů bude kulturní akce „Od
hradu ke hradu (Zlínského kraje)“. Program, jenž proběhne 2. – 3. listopadu 2019
na hradě v Kurovicích, bude zahrnovat
přednášky odborníků z oblasti památkové péče. Sobotní večer přinese bohatý
kulturní program. V neděli budou mít registrovaní účastníci možnost absolvovat
komentovanou prohlídku hradů Lukova,
Cimburku a Křídla. 
/sve/

TIPy

Putování za chutí: Slavnosti vína, ochutnávka chleba
nebo Karlovský gastrofestival
Babí léto ve Zlínském kraji přeje milovníkům dobrého jídla,
právě v září a říjnu se koná řada vyhlášených gastronomických
festivalů a dalších akcí. Vypravte se za gurmánskými zážitky,
je z čeho vybírat.
na pokrmy z brambor a zelí. Možná budete
překvapeni, k čemu všemu se v kuchyni
dají využít. Těšte se i na folklórně laděný
doprovodný program.

www.skanzenrochus.cz

Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek
7. – 8. 9., Uherské Hradiště
Náměstí, ulice, domy a jejich nádvoří, historické památky, vinné sklepy i lodě na řece
Moravě – takřka každý kout slovácké metropole ožije bohatým programem za účasti
více než šedesáti obcí regionu. Vedle příznivců folklóru si přijdou na své i gurmáni
a milovníci vína. Nenechejte si ujít návštěvu
Vinného stanu, Slováckou jídelnu s nabídkou tradičních slováckých pokrmů nebo
populární Procházku vinohradskou ulicí,
kde se můžete těšit na otevřené měšťanské
sklepy, dvě desítky venkovních vinařských
a gurmánských stanovišť, cimbálové muziky
a vína od místních kuchařů i Národní výstavu vín slovácké podoblasti.

www.slavnostivinauh.cz
Slovácký festival chutí a vůní
21. 9. Uherské Hradiště
Festival v parku Rochus potěší milovníky
tradiční a poctivé kuchyně, letos se zaměří

Pečení a ochutnávka chleba
21. 9. Zvonice Soláň
Informační centrum Zvonice na hoře Soláň
na Vsetínsku již počtvrté provoní čerstvý
chleba. Připravena bude ochutnávka různých druhů chleba dochucených domácím
sádlem, oškvarky, kyškou, domácím máslem či tvarohem. Během odpoledne zazpívají
Rožnovštví ogaři.

www.zvonice.eu

místních i hostujících kuchařů a užijete si
den na čerstvém vzduchu.
Mezi gastro zastávkami v 3,5 km dlouhém
údolí vás popovezou koňské povozy, vláčky
a historické autobusy, nebo se projdete po
cyklostezce Bečva. Součástí jsou i velký farmářský trh, soutěž o nejlepší frgál a klobásu,
kuchařské show, barmanské večery nebo
frgálová manufaktura, ve které si vyzkoušíte
pečení frgálů.
Milovníky zážitkové gastronomie potěší
tradiční galavečeře ve Spa hotelu Lanterna,
pro kterou pořadatelé každý rok přilákají
zajímavou kuchařskou osobnost oceněnou
michelinskou hvězdou. Letos poprvé se degustací ujme žena – první a jediná michelinská
šéfkuchařka ve střední Evropě, teprve 32letá
Eszter Palágyi z Maďarska.

www.karlovskygastrofestival.cz

Jarošovský Oktoberfest
28. 9. Uherské Hradiště
V den svatého Václava, patrona českého
piva, vás čeká v areálu Jarošovského pivovaru slavnost spojená s ochutnávkou pivních
speciálů i oblíbené klasiky včetně oceněných
novinek. K tomu vás čeká stylové občerstvení, cimbálová muzika Harafica, kapela
Sekec a doprovodný program s historickou
střelnicí a historickým siloměrem.

www.jarosovskypivovar.cz

Odpočinek ve wellness

Odpočinek v atraktivním prostředí wellness
centra vyhlášeného hotelu Alexandria
v Luhačovicích? S námi vás to nebude stát nic.
S poukazem můžete ve wellness strávit dvě
hodiny, dopřát si masáž či si dát dezert v Lobby
baru. Stačí správně odpovědět na otázku a mít
štěstí, aby vaše odpověď byla doručena jako
55., 105. či 250. v pořadí.
Otázka: Kolik hvězdiček má hotel Alexandria?
Odpovědi posílejte na: soutez@oknodokraje.cz,
formou SMS na číslo 775 661 729 nebo poštou
na adresu Okno do kraje, Vavrečkova 5262,
Zlín, 760 01.

Karlovský gastrofestival
4. – 6. 10. Velké Karlovice
Nejnavštěvovanější gastrofestival na Moravě
opět láká na víkend s dobrým jídlem uprostřed přírody. V karlovickém údolí Léskové
se projdete mezi místními hotely, restauracemi a hospůdkami, ochutnáte speciality
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Pomáhat a chránit. I to je role spolků
Jsou jich na území Zlínského kraje tisíce – dobrovolnické spolky
a různá zájmová sdružení. A v nich lidé se zájmem o stejnou
věc. V mnoha obcích i městech jsou právě spolky výrazným
hybatelem společenského a kulturního života i všech dalších
obyvatel. Vždyť díky dobrovolným hasičům, orlům, sokolům,
včelařům, zahrádkářům, divadelním ochotníkům a folklorním
kroužkům se v nejedné obci koná ples, brigáda nebo dětský den.
S mírnou nadsázkou tak lze říct, že právě spolky jsou ty, které
pomáhají chránit naše kulturní dědictví.

Letošní Dýňobraní je v parku Komenského naplánováno na 26. 10. Foto: Inspirace Zlín

Spolky na našem území fungují od roku
1867. „Tehdy nový zákon o spolkovém právu
přinesl možnost zakládat rozmanitá sdružení. Jako první vznikaly spolky hasičské, čtenářské a sportovní. K bouřlivému rozmachu
spolkové činnosti došlo ve 20. a 30. letech 20.
století, kdy bylo například jen ve Zlíně založeno přes osmdesát nejrůzněji zaměřených
spolků. Po roce 1948 byla spolková činnost
postupně centralizována, aby mohla být lépe
kontrolována a řízena státem. Mnohé spolky
při tom zanikly. Od roku 1990 nastalo opět
období pro spolky příznivé. A jejich existence
je nesmírně důležitá i dnes,“ vysvětlila historička Muzea jihovýchodní Moravy Yvona
Činčová.
Zachráněná historie
Spolek přátel hradu Lukova vznikl na jaře
roku 1990 a sdružuje nadšence ochotné
pomoci památkové obnově a provozování
zříceniny hradu Lukov. A povedlo se jim
na lukovském panství doslova obrátit čas,
protože zřícenina vypadá rok od roku lépe.
V současnosti má spolek 54 členů a desítky
příznivců. „Za téměř třicet let existence jsme
dosáhli mimořádných úspěchů při záchraně

hradu, který byl v roce 2017 oceněn titulem
Památka roku 2016. V průměru dobrovolníci odpracují ve prospěch záchrany starých
lukovských zdí až 6 000 hodin ročně a pořádají zde také speciální akce, například Den
stromů, Strašidelnou prohlídku či Hradní
jarmark. Právě spolek má lví podíl na tom, že
Lukov navštíví ročně téměř 27 000 výletníků,“
vypočetl předseda spolku Jiří Holík. Více
na www.hradlukov.cz.
Staré dobré časy
Okrašlovací spolek Calma z Luhačovic má
zcela jiný program – umocňuje kouzelnou


Skanzen hostí i svatby Foto: Spolek J. Valašsko
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atmosféru lázeňského města. Členů spolku
je 45, spolupracujících přátel pak kolem
devadesáti. „Naší hlavní náplní je rozvíjet
vztah ke kulturně historickému dědictví Luhačovic. Členové na vlastní náklady postupně tvoří šatník replik historických kostýmů
z období přelomu 19. a 20. století,“ uvedla
jednatelka Blanka Petráková. Calma pořádá různé kulturní akce – například historické módní přehlídky, Kloboukový den
Marie Calmy Veselé, pikniky. A účastní se
pravidelně i oficiálních akcí pořádaných
městem nebo lázněmi Luhačovice. Členové
vydávají publikace, Okrašlovací noviny,
a dokonce založili vlastní taneční složku
Crazy Flappers. Podrobnosti na www.spolekcalma.cz.

Pro budoucí generace
Dne 21. března v roce 2014 začal růst na
louce, v lokalitě Trhovisko na okraji Valašských Klobouk, skanzen. Tento na první
pohled bláznivý nápad začala realizovat
parta mladých kamarádů, která funguje
pod hlavičkou Spolek Jižní Valašsko.
„Prozatím se nám podařily realizovat drobné
stavby – kaplička, studna, zvonička a salaš.
Teď zažíváme ve spolku zrovna trochu útlum,
ale to, co jsme zatím vybudovali. Místní sem
chodí na procházku, je to oblíbená kulisa
pro svatby či stylové fotografování. Máme
do budoucna v plánu postavit roubenou chaloupku a dvě stodoly, které nám poskytnou
zázemí pro další aktivity. Potácíme se však
s nedostatkem času a především členů, tedy
pracovních sil, ale zůstáváme optimisté. Náš
záměr je běh na dlouhou trať, ale chceme dodat Valašským Kloboukám zajímavou atrakci, která přiláká návštěvníky nejen z okolí,“
vysvětlil předseda Miroslav Maňas. Více
na www.facebook.com/Jizval.

Aktivity pro ostatní
Inspirace Zlín je spolek, který čtyři roky
vede Věra Stojarová. Chtěla obyvatelům
Zlína a později i dalších měst nabídnout
atraktivní možnosti trávení volného času.
Přišla s výukovými programy zaměřenými
na historii Zlína pro děti ze školek a škol,
pořádá vycházky městem s výkladem
o jeho historii, široké veřejnosti volně
přístupné jsou akce Velikonoce v parku,
Putování za tajemným zlínským hradem,
Žijeme středověkem, či Dýňobraní. Inspirace Zlín je také pořadatelem řady putovních výstav stavebnic, chytrých hraček či
retropředmětů a sbírek.
„Na podzim spustím nový projekt, kterým
chci ukázat, že šikovné ruce se nikdy neztratí
– bude se jmenovat Dětský festival řemesel,“
doplnila Věra Stojarová. Více na adrese
www.inspiracezlin.eu.
/bk/

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH VOZŮ
ZA SKVĚLÉ CENY!

Zlín-Malenovice | akcnivozyunicars.cz

Komplexní řešení koupelen. Kvalitní výrobky s úspornými funkcemi
za výhodnou cenu. Obklady a dlažby do koupelny i do interiéru
ve všech cenových kategoriích. Profesionální vizualizace koupelny.
Zdarma 3D virtuální prohlídka Vaší budoucí koupelny.
Náš zkušený personál Vám poradí.

Krasna a komfortni koupelna nemusi byt draha
I

I

I

I

I

I

ACE
INSPIR
ŘEŠENÍ
SERVIS
64. budova, Areál Svit Zlín, tel.: 735 700 300
Kvítkovická 1633, Napajedla, tel.: 734 439 559

Jsme zde pro Vas‚

www.elements-cz.cz

NABÍZÍME
PRÁCI:

PŘIHLÁŠKY NA VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM

Vyrábíme vstřikovací formy a jsme dodavatelem plastových dílů
do všech interiérů evropských automobilů.

NOVĚ akreditované vzdělávací programy:

SMĚNOVÁ TECHNICKÁ KONTROLA
▶ třísměnný provoz, praxe v kontrole výhodou

 MARKETING PRO STŘEDNÍ STUPEŇ ŘÍZENÍ

OBSLUHA VSTŘIKOLISU

 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ

▶ ochota pracovat v třísměnném provozu (víkendy volné)
▶ práce je vhodná pro ženy, pracoviště v centru Zlína
▶ mzda až 134 Kč/hod.+ nadstandardní příspěvek na stravování,
odměna za docházku, 2x ročně mimořádné odměny, 5 týdnů
dovolené, penzijní připojištění
▶ brigáda vhodná pro studenty od 18 let, mzda 100 Kč/hod

• tříleté prak�cky zaměřené ekonomické studium
• důraz na cizí jazyky, informační technologie
• povinná odborná praxe v ČR nebo v zahraničí

SKLADNÍK

▶ nakládka a vykládka výrobků, manuální zručnost, VZV průkaz

Přihlášky lze podat do pátku 20. září 2019.

ÚDRŽBÁŘ

▶ údržba a rychlé opravy strojního vybavení, manuální zručnost,
vyhláška č.50 výhodou

MECHANIK VSTŘIKOVACÍCH FOREM
▶ požadujeme strojní vzdělání, ranní směna
▶ svářečský průkaz výhodou pro mikrosvařování

PROGRAMÁTOR NC STROJŮ
▶ strojní vzdělání
▶ znalost software Surfcam, WorkNC

OBSLUHA CNC STROJE

▶ požadujeme strojní vzdělání
▶ obsluha 5osého obráběcího centra HERMLE 400

KONFORM – Plastic, s.r.o., 46. budova, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín
personální oddělení, mob. 778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz
www.konform-zlin.cz

e-mail: k.mertova@oazlin.cz, tel. 577 006 551

www.vosezlin.cz

TIP
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Knihy regionálních autorů, které vyšly v letošním roce

Emil Běžec / Kosatík, Pavel
Druhé, doplněné vydání. První ucelený životopis legendárního běžce Emila Zátopka.
Vypráví o jeho dětství v početné rodině,
o mládí v baťovském Zlíně, o době, kdy se
u nás rodil běžecký sport, o respektovaných
soupeřích i přátelích, o armádě a disciplíně,
o manželství a také o politice. Ale především
a stále o běhání. Kniha je připomenutím osudu člověka, kterému se jako jedinému atletovi v historii světového běžeckého sportu
podařil zlatý hattrick na olympijských hrách
v roce 1952.

Půlstoletí na vsi / Zetěk, Jan
Snahou autora je popsat, zčásti i na vlastním životním příběhu, dění ve valašské
obci Zádveřice především v druhé polovině
dvacátého století, zmínit se o změnách, jež
souvisely s politickým děním, a snad také
zachytit církevní specifika místa i sociální poměry rodin, které braly těžký úděl
rolnického prostředí jako samozřejmost
patřící k protestantské komunitě.
Valašský komiks / Kubík, Martin
Pohádky a pověsti z Velkých Karlovic a okolí zpracované jako komiks. Autor publikace
Martin Kubík, pracovník Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, se inspiroval ob-

líbenou knihou Heleny Mičkalové „O čem
si vyprávjajú Karlovjané“, která přinesla
v 90. letech doposud méně známé pověsti
a legendy. Forma komiksu – kresba černou
tuší – osloví jak dospělé, tak dětské čtenáře. V knize je použit valašský dialekt.
Tajemství Libosadu / Hudec, Petr
Národní památkový ústav vydal knihu
Petra Hudce Tajemství Libosadu. Je určena dětem i rodičům. Hlavním hrdinou
příběhu je Robert, který je v Kroměříži
na prázdninách u prarodičů, při návštěvě
Květné zahrady se díky paměti stromů oci-

tá v době zbudování Libosadu. Má možnost
objevovat podobu, významy a krásu zahrady v míře, jak to její dnešní stav bezezbytku
neumožňuje. Poutavý příběh je doplněn
působivými, poetickými ilustracemi Elišky
Chytkové.
14

Od S.K. Baťa po současnost, 1919-2019
aneb 100 let zlínského fotbalu / Hošek,
Arnošt a autorský kolektiv
Obsáhlá obrazová publikace provází sto lety
zlínského fotbalu, připomíná místa, kde vznikala první hřiště, a osobnosti se zlínským
fotbalem spjaté. Celkem 224 stran zdokumentované historie zlínského fotbalu, autentických fotozáběrů, zajímavostí, rozhovorů
a zákulisních informací. Součástí knihy je
také DVD – film mapující zlínskou fotbalovou
historii DEJ ŠEVČE GÓL.
Zlínští knihovníci doporučují
Karel chodí po zemi (o životě a dobách
Karla Pavlištíka) / Holcman, Josef
Kniha vzpomínek na zlínského etnografa,
folkloristu a muzejního pracovníka Karla
Pavlištíka (1931-2018) z pera jeho přítele Josefa Holcmana. První poznámky ke
knize si začal dělat v roce 1996: „Knihu
jsem psal čtyřmi různými žánry, aby byla
jako celek román. Román o životě chlapa,
který nešel do kolen, ale dokázal se postavit
nespravedlnosti.“ Knihu doporučuje i Eva
Filípková z Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně. A proč? „Protože jedna
zajímavá osobnost a zajímavý autor píše
o jiné zajímavé a významné osobnosti, která
nás nedávno opustila.“ 
/sve/
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Volkswagen
Tiguan Allspace.
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Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Tiguan Allspace Trendline 1,5 TSI ACT v ceně 718 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců
a nájezd25
15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 8 320 Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka
obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností
5 ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,9–8,3 l / 100 km, 128–190 g/km.
Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.
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Autorizovaný prodejce Volkswagen SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 623, 763 02 Zlín, tel.: 577 616 119, www.samohylmotor.cz

ODNIKOVÁ PRODEJNA
CE ZLÍN (naproti OD PRIOR)
OBECINY ZLÍN
ODK_srpen 2019 tisk

čtvrtek 15. srpna 2019 11:41:59

tel.: +420 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Podnikové prodejny:

TRŽNICE ZLÍN

(naproti OD PRIOR)

OBECINY ZLÍN

 Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
 Pokládka a vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými
technologiemi
 Frézování živičných povrchů
 Odvodnění komunikací
(příkopy, žlaby, propustky)
 Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích

 Realizace a opravy mostních
objektů a silničního
příslušenství
 Realizace a dodávka veřejného
osvětlení
 Sečení travních porostů podél
místních a účelových
komunikací
 Čištění komunikací a ploch
…a další

www.suszlin.cz

