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VZHŮRU NA HORY
Kde všude se dá v kraji nejen lyžovat

LÍSTKY NA  
KONCERT /  
WELLNESS

Pravidla  
uvnitř vydání.

16 LET
ZPRAVODAJSTVÍ

V KRAJI



Manipulační dělník odpadového 
hospodářství – třídírna
Požadujeme:   základní vzdělání – vyučen – zaučíme
             dobrý zdravotní stav
             dvousměnný provoz 

Nabízíme:
� stabilní a rozmanitou práci ve významné městské firmě
� motivující mzdové ohodnocení – 21 000 Kč
� nástup ihned/dohodou

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

HLEDÁME KOLEGU NA POZICI:

Benefity:
� pět týdnů dovolené
�  příspěvek na důchodové 

pojištění
� stravenky 100 Kč

�  možnost zvyšování 
kvalifikace

�  příspěvek na ubytování

Střední průmyslová škola Zlín

Nabízené obory vzdělávání

Škola s tradicí

Škola s budoucností

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče 

i veřejnost na den otevřených dveří:

Úterý 4. února od 13.30 do 17.00 hodin

Strojírenství

Programování CNC

CAD/CAM systémy

Elektrotechnika

Zabezpečovací systémy

PC v automatizaci a robotice

Technické lyceum

čtyři volitelná zaměření:

Stavebnictví     Strojírenství

Pozemní stavitelství

Stavebnictví

    ITElektrotechnika

třída Tomáše Bati 4187, Zlín 760 01

skola@spszl.cz

www.spszl.cz

Střední průmyslová škola Zlínfacebook
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A je to tady. Svátky jsou za námi. Každoročně touto dobou vyráží mnoho 
z nás na hory. Někdo jen na jeden či dva dny, další se tam, daleko od shonu 
měst, snaží strávit co nejvíce času. Dobrou zprávou je, že Zlínský kraj 
má v tomto směru co nabídnout. Proto jsme pro vás připravili obsáhlý 
přehled toho, jaké jsou u nás možnosti. Od sjezdového lyžování přes 
běžky až po další radovánky, které  horská střediska nabízejí. Věříme, 
že pro vás bude inspirací. Kromě toho jsme pro vás připravili i tradiční 
přehled těch nejzajímavějších akcí podle našeho výběru. 
Právě tento druh materiálů bude mít do budoucna v našem magazínu 
převahu. V dnešní době, kdy na zpravodajství narážíme na každém 

rohu, nám dávají ucelené přehledy a nad-
časové materiály největší smysl. Už teď 
přemýšlíme nad festivalovým, prázdni-
novým či volebním vydáním. Okno do 
kraje bude v roce 2020 vycházet méně 
často, o to nabitější ale bude.

Tak na viděnou. Třeba na horách.
 
  Za redakci David Grác

Hokejové kluby budou spolupracovat
Hokejové kluby Zlínského kraje chtějí sys-
tematicky spolupracovat, aby zefektivni-
ly výchovu mladých hokejistů v regionu. 
„Chceme udržet talentované hráče ve Zlín-
ském kraji, a to v ideálním případě až do do-
spělého věku. Pokud se nám podaří vychovat 
vzdělaného a slušného člověka s vazbou na 
region, pomůže to nejen sportovním klu-
bům, ale celému kraji,“ vysvětlil manažer 
mládeže HC Berani Zlín Tomáš Valášek. Ze 
spolupráce devíti klubů v regionu by měli 
těžit především mladí hokejisté – společná 
práce si klade za cíl zkvalitnit podmín-
ky pro jejich výchovu a sportovní rozvoj. 
Memorandum podepsaly tyto kluby: PSG 
Berani Zlín, VHK Robe Vsetín, HC Bobři Va-
lašské Meziříčí, HC Spartak Uherský Brod, 
HC Uherské Hradiště, HOKEJ Uherský Ost-
roh, HK Kroměříž, HC Brumov-Bylnice a HC 
Rožnov pod Radhoštěm.  /tz/

Za 50 let minus 124 000 obyvatel?
I tak může vypadat realita
Pokles počtu obyvatel, zvyšování průměr-
ného věku a vyšší naděje na dožití. Tak vy-
padá nová projekce Českého statistického 
úřadu pro Zlínský kraj. 
Podle statistiků klesne do roku 2071 počet 
obyvatel na východě Moravy o 124  000, 
tedy o celou pětinu. Předpokládá se, že po 
celou dobu příštího půlstoletí si Zlínský 
kraj udrží svou pozici regionu s nejvyš-
ším průměrným věkem – na konci tohoto 
období by mohl mít hodnotu bezmála 48 
let. Dobrou zprávou je, že se zvýší naděje 
dožití. U žen bude činit lehce přes 89 let, 
u mužů pak 84,5 roku. 
Projekce obyvatel ukazuje na hypotetický 
vývoj počtu a věkového složení obyvatel 
kraje, který by byl výsledkem naplnění 
scénáře vývoje jednotlivých složek popu-
lačního vývoje.  /red/

Střípky z regionu

OKNO DO KRAJE. Nezávislý měsíčník pro Zlínský kraj

��Únor je časem fašanků, končin, masopustního veselí. A to nejen na vesnicích. Pár tipů najdete i v tomto vydání. Foto: Lešetínský fašank

Plno tipů nejen na lyžování
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Odpočinek ve wellness
Odpočinek v atraktivním prostředí wellness 
centra hotelu Alexandria v Luhačovicích? 
S poukazem od nás můžete strávit ve well-
ness dvě hodiny. Platí pro dvě osoby.
Otázka: Jaká minerální voda proslavila 
Luhačovice?
Pokud vaše správná odpověď  bude 177. 
v pořadí, pak vyhráváte. Odpovědi posílejte 
na soutez@oknodokraje.cz, formou SMS na 
775 661 729 nebo poštou na adresu Okno do 
kraje, Vavrečkova 5262, Zlín 760 01.

POUKAZ PRO DVA
Výherci z minulého vydání

Kniha Beatles: 
Richard Šůstek 

Vstupenky na koncert:
Ludvík Ocelík, Vlasta Bezděková
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Ve všech velkých městech Zlínského kraje již mají schválen 

rozpočet na rok 2020. Jaké částky jsou vyčleněny na investice 

a co radnice přesně plánují? Připravili jsme přehled, jak to bude 

vypadat v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně.

Kroměříž
Kroměřížská radnice plánuje na rok 2020 
investice za bezmála 180 milionů korun. 
Schválený rozpočet počítá s příjmy asi 722 
milionů korun, výdaje ale budou vyšší. „Plá-
novaný schodek ve výši 111,9 milionu korun 
uhradíme z úspor z předchozích let. Peníze 
jsme šetřili na velké investiční akce a jsem 
rád, že v roce 2020 některé z těchto projektů 
začneme realizovat,“ 
uvedl starosta Jaro-
slav Němec.
Největší investicí by 
mělo být snížení ener-
getické náročnosti 
městského bytového 
domu v Lutopecké 
ulici, které přijde na 
40 milionů korun. Téměř 15 milionů ko-
run město na tuto akci získá z evropských 
fondů. Začne i stavba parkovacího domu 
v Havlíčkově ulici, na kterou je v rozpočtu 
pro rok 2020 vyčleněno 38 milionů. Celkový 
rozpočet projektu přitom dosahuje 115 mi-
lionů korun, z toho 51 milionů město obdrží 
z evropských fondů. Další velkou investicí 
bude oprava technologie chlazení zimního 
stadionu za 37 milionů korun. Na tuto akci 
by radnice měla získat téměř osm milionů 
korun ze Státního fondu životního prostře-
dí. Více než 29 milionů korun je vyčleněno 
na opravy chodníků a komunikací. Pokra-
čovat bude projekt na vylepšení vybavení 
základních škol nazvaný Škola pro všechny, 
věda hrou, na který je v rozpočtu na příští 
rok deset milionů korun.

Ve znamení investic. Co plánují města pro rok 2020

Zlín
Zlín bude mít v roce 2020 přebytkový roz-
počet. Celkové příjmy by měly dosáhnout 
výše 1,66 miliardy korun. Na investice je 
pamatováno částkou 234 milionů korun. 
„Další volné zdroje na investice budou známy 
po ukončení kalendářního roku,“ prohlásil 
náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do 
jehož kompetencí patří ekonomika města.

Schválený rozpočet 
opět počítá s vý-
znamnými investi-
cemi do oblasti do-
pravy, konkrétně se 
jedná o částku zhru-
ba 50 milionů korun. 
Ta umožní napří-
klad dokončit práce 

v rámci vybudování cyklostezky na ulici 
Výletní a Tyršově nábřeží nebo realizaci 
SMART – Navigačního parkovacího systé-
mu a dispečinku ITS ve Zlíně. Na investice 
do místních částí je v rozpočtu vyčleněno 
25 milionů korun, stejně jako v předcho-
zích letech. Mezi největší investice bude 
patřit také rekonstrukce a přístavba školní 
jídelny v Hradské, schválena je i investiční 
dotace zoologické zahradě na první etapu 
expozice Karibuni.
Třetím rokem bude pokračovat projekt 
Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané 
navrhovat proměny veřejného prostoru. 
V rozpočtu je na něj vyčleněná částka 5 mi-
lionů korun. Pokračovat budou dále práce  
na cyklostezce Výletní či na opravě střechy 
zámku Lešná.

��Ve zlínské zoo se bude opět investovat do stavby expozice Karibuni. Foto: archiv Zoo Zlín-Lešná

Uherské Hradiště
Také v Uherském Hradišti budou hospoda-
řit se schodkem. Plánované výdaje činí 809 
milionů korun, předpokládané příjmy jsou 
o zhruba 122 milionů nižší. Město ztrátu 
z hospodaření pokryje přebytkem z vlast-
ních zdrojů vytvořených v předcházejícím 
období. Kapitálové výdaje pro rok 2020 činí 
téměř 183 milionů korun, což je v dlouhodo-
bém srovnání nadprůměrná částka. 
„Největší položkou je 17,9 milionu korun na 
rekonstrukci  sportovního  areálu  Mojmír. 
Investiční akce započala letos, dokončení je 
plánováno právě v roce 2020,“ říká mluvčí 
města Jan Pášma.
Mezi další významné investice bude patřit 
druhá etapa revitalizace veřejného pro-
stranství sídliště Na Rybníku za 15,5 milionu 
korun, autobusové zastávky Malinovského, 
Sokolovská, Rybárny a Svatojiřské nábře-
ží v hodnotě 13,8 milionu korun či rekon-
strukce ulice Za Kovárnou v místní části Sady 
v hodnotě přes deset milionů. Rozpočet pa-
matuje i na rekonstrukci ulic Příkrá a Radovy 
v Míkovicích či výstavbu skateparku.

Vsetín
Příjmy 630 milionů korun, ale výdaje o více 
než 194 milionů korun vyšší. Tak vypadá 
schválený rozpočet na rok 2020 ve Vsetíně. 
„Schodek ve výši 194,5 miliónu je vyrovnán 
smluvně zajištěnými krátkodobými půjče-
nými prostředky a finančními prostředky, 
kterými město disponuje na bankovních 
účtech z přebytku hospodaření z minulých 
let,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička. 
Důvodem schodku je vysoká míra investic 
– ty by měly činit přes 273 milionů korun. 
Z toho například do dopravy půjde asi 46 
milionů, investice do školství činí přibliž-
ně 58 milionů, sportu a tělovýchovy 70 
milionů a do bydlení, komunálních služeb 
a územního rozvoje 88,5 milionu korun.
Z investičních akcí plánuje radnice napří-
klad výstavbu točny na sídlišti Sychrov, na 
kterou je v rozpočtu vyčleněno 10 milionů. 
Počítá se s pokračováním výstavby cyk-
lostezky Rokytenka. Rozpočet pamatuje 
také na projektovou přípravu stavebních 
úprav Dolního náměstí a vyčleňuje rovněž 
finance na projektovou dokumentaci před-
nádražního prostoru. 
V oblasti tělovýchovy a sportu se počítá 
například s financováním rekonstrukce 
městských lázní nebo montáží bezpečnost-
ních skel na zimním stadionu. 
„Vyčleněny jsou i peníze na vznik projektové 
dokumentace na sportovní areál na Ohradě 
u Bečvy a také prostředky na revitalizaci 
území u střední průmyslové školy, kde během 
příštího roku vznikne pumptrack,“ dodal 
starosta.  /jjn/

Stavba parkovacího domu 
v Kroměříži si vyžádá 115 milionů 

korun. Z toho 51 milionů město 
obdrží z evropských fondů
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Schválení výstavby nové nemocnice ve zlínských Malenovicích, 

stopka pro studii na rekonstrukci stávajícího areálu krajské 

nemocnice a další posun ve výkupech pozemků. Takový je 

výsledek prosincového zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. 

Ani jeden z těchto bodů přitom na progra-
mu původně nebyl. Rozhodnutí tak pro-
vázejí emoce, vše možná vyústí v rozpad 
krajské koalice. 

Investiční záměr byl schválen nejtěsnější 
většinou 23 hlasů, což je o dva více než při 
posledním projednávání záměru. Jeden při-
byl z koaliční ODS, druhý z opoziční ČSSD. 

Nová nemocnice? Záměr nečekaně 
prošel těsnou většinou

Proti záměru bylo opět koaliční hnutí ANO. 
A právě to by mohlo v lednu z krajské koa-
lice odejít. „Celou situací se budeme zabývat 
na krajském předsednictvu, které proběhne 
v lednu. Já tam půjdu s názorem, že bychom 
měli  spolupráci  ukončit,“ uvedl krajský 
předseda hnutí ANO Pavel Pustějovský. 
Vášně přitom nebudí samotné schválení 
investičního záměru, ale způsob, jakým 
se k němu dospělo. „Především je třeba si 
uvědomit, že jde o zásadní bod, který ovlivní 
život kraje na mnoho let dopředu. A proto je 
podle mě velká škoda, že o tento bod nebyl 
součástí programu zastupitelstva. O jeho 
projednávání tedy nevěděli občané, kteří na 
to mají ze zákona právo, místní samospráva 
a dokonce ani samotní členové zastupitel-
stva, kteří k němu včas neobdrželi podklady,“ 
poznamenal krajský zastupitel a senátor 
Ivo Valenta.

Co bude dál?
Dalším krokem po schválení výstavby bude 
rozhodnutí rady, která vyhlásí výběrové říze-
ní na projektanta, který by mohl být znám do 
tří měsíců. Následovat bude podpis smlouvy 
s projektantem, který by za zhruba rok a půl 
až 2 roky měl dodat projekt. Předpokládá 
se, že cena se bude pohybovat kolem 200 
milionů korun. Poté bude vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele stavby. „Začátek stavby 
by tak mohl být za dva roky od této chvíle. No 
a stavba by měla trvat asi dva roky,“ vyjme-
noval hejtman Jiří Čunek.  /red/

Ve Starém Městě  
vznikne Cyrilometodějské 
centrum za 123 milionů
Stavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě je zahájena. Po 
svém dokončení se má stát významnou součástí budované Evrop-
ské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Investice ve Starém Městě 
patří do čtveřice významných projektů, pro které se Zlínskému 
kraji podařilo získat téměř půl miliardy korun z Integrovaného 
regionálního operačního programu, přičemž pro celou Českou 
republiku byla vyčleněna částka jedna miliarda korun. Celkové 
náklady projektu, který je financován z dotačního programu 
IROP, rozpočtu Zlínského kraje a z vlastních zdrojů Slováckého 
muzea, činí 123 milionů  korun. „Slovácké muzeum v posledních 
desetiletích prošlo celkovou obnovou, ale naším snem bylo vybudovat 
Cyrilometodějské centrum. Touto výstavbou vznikne moderní odborné 
a prezentační centrum specializované především na období Velké 
Moravy,“ sdělil Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea.
V novém centru vznikne zázemí pro archeology, kteří v současné 
době pracují v nevyhovujících podmínkách, a reprezentativní 
výstavní prostory s multimediální expozicí zaměřenou na ži-
vot a odkaz Cyrila a Metoděje. Stavba bude realizována ve třech 
etapách. Do konce roku 2021 bude ukončena výstavba objektu, 
následovat bude instalace vybavení expozice. První návštěvníci 
by do nového objektu mohli zavítat na konci června 2022.  /tz/

Masopust ve skanzenu

Máte rádi bujaré masopustní veselí? Pak si nenechejte ujít 15. úno-
ra Masopust ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Uvidíte typické masopustní obchůzky, nebude chybět ani 
pochovávání basy a celý areál provoní výrobky řeznických mistrů. 
Ochutnáte z pestré nabídky zabijačkových specialit a v návštěvnic-
ké anketě můžete hlasovat o nejlepší řeznický stánek. Uskuteční se 
i tradiční soutěže o nejlepší valašskou klobásu a nejlepší tlačenku. 
Více na www.nmvp.cz/roznov. Foto: archiv NMvP /mž/
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V Luhačovicích se po roční rekonstrukci otevřela kolonáda. 

Celkové náklady přesáhly 115 milionů korun, z toho 98 milionů 

pokryla dotace z Evropské unie. Lázně Luhačovice a.s. zaplatily 

zbylých 17 milionů. Střed lázní tak znovu ožívá. 

„Proměnil se v kulturní a společenské cent-
rum s atraktivní obchodní zónou a místem 
pro posezení u moderní gastronomie. Revi-
talizace uvedla kulturní památku do původ-
ního stavu a rozšířila možnost jejího využití 
zpřístupněním  nových,  dosud  uzavřených 
míst,“ uvedl Dalibor Chrastina z Lázní Lu-
hačovice. 
Podle něj byl stav objektů kolonády už 
havarijní.  Lázeňská kolonáda v Luhačovi-

cích je kulturní památkou České republiky. 
Pozdě funkcionalistický komplex je citlivě 
zapojený do okolní krajiny, je dílem brněn-
ského architekta Oskara Pořísky. Tvoří ho 
tři vzájemně propojené objekty haly Vin-
centka a Velká a Malá kolonáda. Kompozicí 
uzavírají prostor a tvoří protiváhu výraz-
ných objektů Společenského domu Luha-
čovice, Jurkovičova domu a Domu Bedři-
cha Smetany.  /tz/

Kolonáda je po rekonstrukci znovu otevřená

��Část kolonády. Foto: Lázně Luhačovice 

Jednotný tarif pro celý kraj a stejné ceny pro vlaky i autobusy. 

To jsou hlavní změny, kterých doznala od poloviny prosince 

veřejná doprava. Na území kraje začala platit nová pravidla. 

O hladký start zrovna nešlo, pro některé je navíc cestování dražší.

„Na základě smluv s dopravci platných od 15. 
prosince nově jako objednatel neseme rizi-
ko tržeb z jízdného a jsme i jejich příjemcem. 
Strukturu tarifu a výši jízdného jsme tedy na-
stavili tak, aby byli cestující motivováni vy-
užívat veřejnou dopravu, ale současně i tak, 
aby to nemělo významně negativní dopad do 
krajského rozpočtu. Je nutné zdůraznit, že 
tento tarif byl vytvořen jako dočasné řešení, 
před zavedením plnohodnotné Integrované 
dopravy Zlínského kraje,“ uvedl náměstek 
hejtmana zodpovědný za oblast dopravy 
Pavel Botek. Nový tarif je podle něj spra-
vedlivější v tom, že je kilometrický a lidé tak 
zaplatí jen za to, co opravdu ujedou. „Díky 
tomu a také díky sjednocení tarifu pro celé 
území kraje tak v mnoha případech cestující 
ušetří,“ dodal. Vzhledem k tomu, že při ces-
tách uvnitř kraje přestanou platit některé 
slevové karty Českých drah, se ale objevují 
i opačné případy – pro některé je nyní jízda 
dražší. Zachovány stále zůstávají ve všech 
vlacích a autobusech slevy 75 % pro děti, 
studenty a důchodce.

Kilometrický tarif
U nového kilometrického tarifu se cena zá-
kladního jízdného u autobusů i vlaků jedno-
duše vypočítá tak, že k pevné nástupní sazbě 
ve výši 9 korun se vždy připočte 1 koruna za 
každý kilometr. Například za cestu dlouhou 
10 kilometrů tak cestující zaplatí 19 korun.

Změny v dopravě. Hladký start se nekonal

Start s problémy
Společnost ARRIVA vlaky se na sa-
mém začátku potýkala s problémy. 
Některé spoje měly zpoždění, často 
nefungoval odbavovací systém. Ces-
tující se tak mnohdy svezli zadarmo. 
Dopravce svou chybu přiznal a po-
dle mluvčího Jana Holuba výpadek 
v tržbách kraji uhradí. Krajský radní 
Pavel Botek uvedl, že v případě po-
kračování problémů by Zlínský kraj 
sáhl i k smluvním sankcím. ARRIVA 
vlaky zajišťuje spoje z Rožnova pod 
Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do 
Velkých Karlovic, mezi Starým Měs-
tem u Uherského Hradiště a Bylnicí 
a Uherským Brodem a Luhačovicemi. 

Vlaky
Krajský tarif platí ve všech osobních a spěš-
ných vlakových spojích v rámci Zlínského 
kraje a dále také na tratích 303 do stanice 
Kojetín, 330 do stanice Moravský Písek 
a 340 do stanice Veselí nad Moravou. Ces-
tující přitom nemusí řešit, zda využijí vlak 
Českých drah nebo společnosti ARRIVA 
vlaky, protože jízdenka je platná u obou 
dopravců a bude navíc i přestupná. Zakou-
pit ji je možné na nádražích u prodejních 
přepážek obou dopravců. Kde pokladna 
nebude, tak přímo ve vlaku bez navýšení 
ceny. V případě, že cílová zastávka ces-
tujícího je za hranicemi Zlínského kraje, 
zakoupí u Českých drah jízdenku vychá-
zející z jejich tarifů. Výjimku tvoří výše 
zmíněné úseky tratí 303, 330 a 340, kde 
bude možno využít tarif Zlínského kra-
je. U dopravce ARRIVA vlaky by měla být 
cestujícímu v rámci tarifu Zlínského kraje 
prodána jízdenka buď do posledního místa 
na trati na území Zlínského kraje, nebo do 
místa, kde bude cestující přestupovat na 
navazující spoj Českých drah. Pro ty, kteří 
jezdí pravidelně, jsou k dispozici i 7denní 
a 30denní časové jízdenky.

Autobusy
Tarif Zlínského kraje platí u všech auto-
busových linek v rámci Zlínského kraje 
a rovněž také u spojů za hranice kraje, 
jejichž objednavatelem je Zlínský kraj. 
U ostatních bude platit tarif příslušného 
dopravce. Na rozdíl od železnice je jízden-
ka nepřestupná, cestující si ji vždy může 
koupit pouze na daný spoj. Časové jízden-
ky nejsou u linkové autobusové dopravy 
k dispozici.  /red, foto: Zlínský kraj/
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Lyžařská sezóna je tu 

a Zlínský kraj milovníkům 

zimních radovánek 

skutečně přeje! Díky celé 

řadě lyžařských areálů, 

ale i menších sjezdovek 

si můžete prakticky kousek 

od domova zalyžovat 

nejen ve volných dnech 

a o víkendech, ale díky 

vstřícné otevírací době 

to mnohde stihnete 

i odpoledne po práci. 

Nechejte se inspirovat našimi tipy na vy-
braná lyžařská střediska v regionu. Sa-
mozřejmostí jsou zde doprovodné služby 
v čele s půjčovnami vybavení, skiservisem 
nebo lyžařskými školami, ale všude najde-
te i něco navíc. 

✔   Ski centrum Kohútka: 
sedačka a krásné výhledy

Legendární Ski centrum Kohútka nabízí 
díky své poloze na hřebeni nad Novým 
Hrozenkovem úchvatné výhledy, které 
jsou bonusem kvalitního lyžařského zá-
žitku. Areál nabízí pestré vyžití na 10 sjez-
dovkách různé náročnosti v celkové délce 
6 610 metrů, z nichž jedna sjezdovka je 
černá. Od horní stanice lanovky se dá vy-
razit na běžky po upravené stopě. V areálu 
funguje i skibus.
Zajímavosti a tipy: V areálu je jediná čtyř-

Kam za lyžováním ve Zlínském kraji?

sedačková lanovka v kraji. Při příznivých 
podmínkách bývá v provozu i kluziště. 
V areálu je otevřeno 1. česko-slovenské 
infocentrum s informačním servisem pro 
lyžaře i turisty. Tip pro gurmány: ochutnej-
te vyhlášené borůvkové knedlíky v Horské 
chatě Kohútka. www.kohutka.ski 

✔   Skiareál Karolinka: 
nejdelší snowpark v Beskydech

Toto valašské středisko si oblíbili nejen 
lyžaři, které láká zdejší hlavní sjezdov-
ka svou délkou (1 km), komfortní šířkou 
či možností večerního lyžování. Areál je 
také populární mezi snowboardisty. Zdej-
ší snowpark je nejdelší v Beskydech, bývá 
v provozu obvykle od poloviny ledna a je 
vzorně udržovaný a denně upravovaný 
– strojově i ručně. Láká i ty nejnáročnější 
jezdce, na své si ale přijdou i začátečníci. 

���Lyžařské středisko Stupava v Buchlovských horách. Foto: archiv střediska  

���Mnohá střediska lákají na provozní doby až do setmění či na večerní lyžování: Foto: Josef Vrážel

Jezdci mohou takřka po celé délce sjezdov-
ky využívat překážky, bedny, raily i skoky, 
vše pod heslem „Ride For Fun“, tedy s dů-
razem na zábavu i bezpečí.
Zajímavosti  a  tipy:  Vynikající regionální 
kuchyni nabízí Restaurace U Vleku. Pokud 
přijedete vlakem, obdržíte s platnou jíz-
denkou slevu 20 % na denní skipas (sleva 
ČD Ski). Od středy do soboty se při dobrých 
podmínkách koná večerní lyžování (17.30–
20.30). www.skikarolinka.cz 

✔   Ski areál Synot Kyčerka: 
lyžování pro celou rodinu

Univerzální areál pro rodiny s dětmi i ná-
ročné sjezdaře se nachází v údolí Plusko-
vec ve Velkých Karlovicích. Nabízí 8 sjez-
dovek v celkové délce téměř 2,5 km včetně 
dětského parku s pohyblivými koberci.
Zajímavosti a tipy: K občerstvení můžete 
využít stylovou Hospodu Kyčerka přímo 
u sjezdovky. V okolí je řada stylových va-
lašských chalup k ubytování. Na jedné ze 
sjezdovek bývá ve vybraných časech v pro-
vozu časomíra, kde si můžete změřit svou 
rychlost jízdy. www.skiarealkycerka.cz  

✔   Ski areál Razula: 
lyžování s koupáním 

Ve Velkých Karlovicích patří k vyhledáva-
ným místům díky atraktivním doprovod-
ným službám. Na 1 km dlouhé sportovní 
sjezdovce Razula rádi jezdí nároční sjez-
daři, trénují tu i lyžařské oddíly a profesi-
onálové. Druhá, rodinná sjezdovka Horal je 
oblíbená u začátečníků a rodin s dětmi pro 
svůj mírný profil a délku (350 m, 40 m pře-
výšení) a možnost zamířit ze svahu přímo 
do termálního bazénu. Lyžuje se denně  
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Legendární kapela Fleret 
po roce zahraje ve Zlíně
Kapela Fleret, která se řadí mezi folk-
rockovou scénu, vyráží na turné. Startuje  
17. ledna 2020 v klubu Masters of Rock Café. 
Hostem bude zlínská kapela PREMIER.
Máme pro vás připraveny dvě vstupenky.
Otázka: Které město je domovem legendární 
skupiny?
Pokud vaše správná odpověď bude 181. 
v pořadí, pak vyhráváte dvě vstupenky.
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.

DVĚ VSTUPENKY
do 17.30, novinka – pro poslední dvě ho-
diny platí zvýhodněná cena. Při dostatku 
přírodního sněhu je na sjezdovce Horal 
i snowtubing. 
Zajímavosti  a  tipy:  V Bistru Razula pod 
sjezdovou Razula vás čeká moderní nabíd-
ka občerstvení z vyhlášené kuchyně blízké-
ho hotelu Lanterna. Vedle sjezdovky Horal 
se můžete po lyžování zahřát v termálních 
bazénech Wellness Horal, ke skipasu Razu-
la dostanete do bazénů volnou vstupenku. 
Blízké hotely Lanterna, Horal a Pod Javorem 
nabízí výbornou gastronomii i pobyty se 
slevou na skipasy. www.razula.cz 

✔   Lyžařský areál Rališka: 
lyžování i projížďky rolbou

Čtyři sjezdovky v délce 200 až 650 metrů 
na vás čekají v tomto malebném středisku 
v Horní Bečvě. Kromě vleků se svezete i na 
dvousedačkové lanovce.
Zajímavosti  a  tipy: Středisko nabízí zá-
jemcům atraktivní svezení rolbou. Může-
te tak být přímo u toho, když se upravují 

sjezdovky. Vyjíždí se po ukončení denního 
a poté i večerního lyžování z dolní stanice 
lanové dráhy, nutno jízdu objednat předem 
v pokladně. www.raliska.cz 

✔   Lyžařské středisko Stupava: 
denně až do 20.15

Středisko s velkorysou otevírací dobou, 
které zahajuje sezónu vždy mezi prvními 
a zavírá mezi posledními: to je Stupava na 
Uherskohradišťsku, v Buchlovských horách. 
Lyžuje se tu denně od 8.30 do 20.15, hlavní 
sjezdovka měří 500 metrů, k dispozici jsou 
tři vleky. K občerstvení využijte restauraci 
Akvárko s výhledem na svah.
Zajímavosti  a  tipy:  Kromě „běžné“ půj-
čovny tu můžete využít i služeb Testcentra 
s možností vypůjčit si top modely lyží Elan 
(na 2 hodiny až několik dnů). Každé pondělí 
od 17 do 19 hodin se koná kroužek lyžová-
ní pro děti starší 6 let, které již umí lyžovat 
a chtějí se zdokonalit a užít si zábavu s vrs-
tevníky – není nutné se předem objednat, 
stačí přijít v daný čas. www.stupava.cz

✔   Ski areál Troják: 
Lyžování kousek od města

Známé lyžařské středisko je díky své po-
loze dobře dostupné ze Zlínska, Vsetín-
ska i Kroměřížska: vzhledem k otevírací 
době (až do 20.00) sem často míří lyžaři 
z regionu zasportovat si „po práci“. Areál 
má vylepšené zázemí s půjčovnou vyba-
vení.
Zajímavosti  a  tipy:  Kolem střediska 
vede stopa Hostýnské běžecké magistrá-
ly. www.trojak.cz 

✔ Ski areál U Sachovy studánky
Středisko s pěti mírnými sjezdovkami 
v délce 60 až 640 metrů a dětským parkem 
v Horní Bečvě.  www.skisachovka.cz 

✔ Ski areál Machůzky
Menší středisko ve Velkých Karlovicích má 
se svými 1 050 metry nejdelší vlek v kraji. 
Výborná poloha přímo u běžkařské stopy. 
 www.skiarealmachuzky.cz

✔ Lyžařský areál RS Trnava
Čtyři sjezdovky, z toho dvě pro malé děti, 
jedna pro lyžaře a jedna speciálně pro 
snowboard. Při dobrých podmínkách je zde 
upravován 4 km dlouhý běžkařský okruh. 
V blízkém penzionu lze využít wellness cen-
trum.  www.rstrnava.cz 

✔ Víte, že….
….vybrané lyžařské areály v Beskydech jsou 
propojeny společným skipasem? Platí v are-
álech Kohútka, Kyčerka, Razula, Machůzky, 
Jezerné, Karolinka, Bílá a Mezivodí.               ���Při dostatku sněhu je ve Ski areálu Razula také snowtubing. Foto: archiv střediska

���Pro rodiny s dětmi je ideální sjezdovka Horal ve Ski areálu Razula. Foto: archiv střediska
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inzerce

���Vyhlášený rajón běžkařů se sítí 50 km upravených stop: to jsou Velké Karlovice. Foto: Josef Vrážel

Lze je pořídit ve variantě na dva a více 
dnů. Při dovolené na Valašsku tak můžete 
s jedním skipasem lyžovat každý den jinde. 
 www.valachy.cz/skiregion-valassko 

✔ Tipy na akce, závody:
19.  1. – O pohár strašidýlka Razuláka 
(Ski areál Razula – sjezdovka Horal)
26. 1. – Karlovský CAP CUP (Ski areál Sy-
not Kyčerka)
9. 2. – Ski fičák pod Kantorkú (Ski areál 
Synot Kyčerka)
23. 2. - O pohár strašidýlka Razuláka (Ski 
areál Razula – sjezdovka Horal)
23. 2. – O pluskovjanskú lyžu (Ski areál 
Synot Kyčerka)
29. 2. – Skialpinistické závody (Ski areál 
Synot Kyčerka)
1. 3. - O pohár strašidýlka Razuláka (Ski 
areál Razula – sjezdovka Horal)
7. 3. – Bobcross#6 (Skiareál Karolinka)
14.  3.  – Maškarní lyžovačka (Ski areál 
Razula – sjezdovka Horal)

✔   Kam na běžky? Pustevny, Velké 
Karlovice či Hostýnská magistrála

Kam vyrazit ve Zlínském kraji do „bílé 
stopy“? Když vyjde počasí a pořádně na-
sněží, stávají se běžkařským rájem pře-
devším terény na Valašsku a Hostýnské 
vrchy. 

Velké Karlovice a okolí
Když se zima vydaří a napadne dosta-
tek sněhu, stává se oblast kolem Velkých 
Karlovic opravdovým rájem běžkařů. 
Obec je známá svou velkou rozlohou, jen 
„od cedule k ceduli“ měří přes 10 km. 
Na jejím území obecní úřad upravuje síť 
50 km stop, které se vzájemně prolínají 
v 11 okruzích a díky převážně rovinaté-
mu terénu jsou ideální i pro začátečníky 
a rekreační sportovce. 
Kouzlo běžkování v obci podtrhuje kuli-
sa dřevěných chaloupek podél stop. Na 
tuto údolní síť navazuje dalších 50 km 

na okolních hřebenech. Informace o sto-
pách: www.velkekarlovice.cz. 
Náš tip: Nenechejte si ujít dva běžkařské 
závody v karlovické stopě: legendární 
Karlovskou 50 (24. a 25. 1., www.ski-
-tour.cz) nebo Noční stopu Valachy (8. 2., 
www.valachytour.cz). 

Pustevny
Pustevny bývaly dříve hlavně známým ly-
žařským střediskem, dnes tomuto místu 
s krásnými výhledy dominují běžky. Když 
jinde v okolí podmínky běžkám nepře-
jí, na Pustevnách sníh a upravené stopy 
zpravidla mají. Upravováno zde bývá 49 
km tras. K nejvyhledávanějším patří ne-
náročná hřebenovka směrem na Radhošť 
nebo na opačnou stranu trasa na Mar-
tiňák. Najdete tu i upravovaný závodní 
okruh v délce 5 km.
Náš tip: Spojte výlet na běžky s oblíbeným 
Festivalem ledových soch (11. 1. – 26. 1.).
Informace o stopách: www.pustevny.cz.

Hostýnská běžecká magistrála
Při dostatku přírodního sněhu najdou 
běžkaři dobré vyžití také v oblíbené ob-
lasti Hostýnských vrchů. Hostýnská bě-
žecká magistrála nabízí soubor 52 upra-
vovaných a značených běžkařských stop 
– celkem 8 tras v délce od 2 do 19 kilo-
metrů s převýšením od 140 do 350 metrů. 
Informace o stopách: www.hm52.cz. 
 Připravila: Martina Žáčková���Noční stopa Valachy. Foto: Valachy tour
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Dosud nikde neprezentovaná kolekce 
sedmdesáti dokumentárních fotografií 
personálu a provozů firmy T. & A. Baťa 
bude k vidění v 1. patře zlínského zámku. 
„Před sto lety si baťovští zaměstnanci při-
pomněli čtvrt století od založení své firmy. 
Nechali zhotovit album 89 snímků jednot-
livých skupin zaměstnanců,“ vysvětlil au-
tor výstavy Jiří Madzia. Alba vznikla dvě. 
Jedno z nich je ve sbírkách baťovských 
artefaktů autora výstavy.Výstava bude 
otevřena od 6. 1. do 1. 3. denně. Více na 
https://vystavybata.cz. 
 Foto: Archiv pořadatele

Unikátní fotky

Příležitost zapojit se do běžeckých vytr-
valostních závodů s příchodem zimy ne-
končí. Běhat se bude například 11. ledna, 
kdy jste zváni na Trailový běh Tří králů na 
5 a 10 km do Otrokovic. O týden později, 
18. ledna, se koná Hulmenská 10 v Hulíně, 
následně 15. února Běh Jižními Svahy ve 
Zlíně na trase dlouhé 6,5 km a 22. února 
Rohálovská 10 v Prusinovicích. Více in-
formací na adresách www.svetbehu.cz, 
www.behyzlin.cz.  Foto: Milan Mikšík

Lešetínský fašank už po jednadvacáté 

V uplynulém roce oslavila Střední umě-
leckoprůmyslová škola v Uherském 
Hradišti 80. výročí svého založení. Této 
události věnovaly velkou pozornost gale-
rie ve Zlíně i v Uherském Hradišti. Spolu-
práce Slováckého muzea s „umprumkou“ 
ale neskončila, pokračuje hned další 
výstavou. Veřejnosti nabídne možnost 
seznámit se s výsledky práce dvou oborů, 
kterým dosud nebyla v Galerii Slovácké-
ho muzea věnována pozornost. Jedno-
ho z nejstarších, kterým je Modelářství 
a návrhářství obuvi a módních doplňků, 
obor byl založen v roce 1947, a naopak 
jednoho z nejmladších, Modelářství a ná-
vrhářství oděvů, obor byl založen v roce 
1994. Vernisáž je naplánována v Galerii 
Slováckého muzea na 12. února. Více na 
www.slovackemuzeum.cz.
 Foto: archiv Slováckého muzea

Přijďte obdivovat umění „ledových řez-
bářů“ na Pustevny. Od 11. do 26. ledna 
se v tomto horském středisku koná již 
20. ročník festivalu Ledové Pustevny. 
Tvůrci při něm postupně zpracují a umě-
lecky ztvární 40 tun ledu a vytvoří z nich 
originální díla. 
O víkendech vás čeká i doprovodný 
program: ledové soutěže, animační pro-
gram pro děti, bobovací dráha, lezecká 
stěna, malování na sníh, tesání dárků 
z ledu a další aktivity. Letos poprvé bu-
dou dospělí (pouze o víkendech) platit 
vstupné do stanů se sochami, s jízden-
kou z lanovky je ale vstup nadále zdar-
ma. Více na www.pustevny.cz.

Design obuvi 
a oděvů v galerii

Za ledovými 
sochami na Pustevny

Pojďte na běžecké 
závody. I v zimě

Už po jednadvacáté se 15. února 2020 zaplní ulice Lešetín I, Lešetín II a Kvítková ma-
sopustním veselím. Akce Lešetínský fašank původně vznikla jako sousedská recese 
a kratochvíle v místní Hospůdce U Kovárny. Léty se rozrostla na zábavu s bohatým 
programem, který si nenechají ujít tisíce Zlíňanů. Chybět nebudou vystoupení hu-
debních a folklorních souborů, průvod masek, zabijačka, ukázka lidových řemesel 
a atrakce pro děti. Pořadatelé každý rok chystají tematický průvod masek (loni na-
příklad „žlutomodrý Zlín“). Letos mají kreativci hodně volnou ruku – téma je „Hurá 
karneval“.  Foto: Archiv Spolku Lešetín Zlín
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TIPY

Za běžkařskými závody do Velkých Karlovic

Milovníci dokumentární fotografie 
by si měli udělat výlet do Kroměříže. 
Do 2. února je v Muzeu Kroměřížska 
k vidění tvorba světově proslulého 
fotografa Jindřicha Štreita. Rozsáhlá 
výstava (AB)NORMALIZACE vznikla 
k 30. výročí listopadu 1989 a předsta-
vuje 106 velkoformátových fotografií, 
které jsou připomenutím a mementem 
toho, jak se živořilo v kulisách norma-
lizační doby. Obsahuje i doposud nevy-
stavované a nepublikované fotografie. 
Více na www.muzeum-km.cz.

Jindřich Štreit 
v Muzeu Kroměřížska

V sobotu 25. ledna se koná legendární Karlovská padesátka. Bouřlivá atmosféra, občer-
stvovačky s frgály, startovní výstřel valašských portášů a jedinečná trať lemovaná va-
lašskými chaloupkami, to vše dělá z této akce jednu z nejvyhledávanějších běžkařských 
událostí u nás. Vybrat můžete z tras v délce 50, 25 nebo 10 kilometrů. Den předtím, 
v pátek 24. ledna, tradičně závodí děti. Více na www.ski-tour.cz. V sobotu 8. února se 
bude ve Velkých Karlovicích pro změnu závodit za tmy. Závod Noční stopa Valachy 
má unikátní atmosféru – startuje se intervalově od 18 hodin a závodící běžkaři si na 
cestu svítí čelovkami. Před setměním jsou na programu závody dětí. Více na adrese  
www.valachytour.cz.  Foto: SkiTour

Víte, že první zmínky o perníku u nás 
pochází již z roku 1 335? Toto oblíbené, 
dnes běžné pečivo bývalo až do 18. sto-
letí luxusní pochutinou určenou pouze 
pro nejbohatší domácnosti. Jeho hlavní 
složkou byl totiž drahý med a ještě draž-
ší dovážené koření. Rozšiřte si obzory 
na výstavě Perníčky, která je k vidění 
do 23. února v Muzeu regionu Valašsko 
ve vsetínském zámku. Více informací 
na webu www.muzeumvalassko.cz.

Městské divadlo Zlín chystá na leden 
a únor dvě premiéry. 25. 1. uvede v české 
premiéře současnou hru z mediálního 
prostředí Glorie v režii Patrika Lančari-
če. Na jeviště si našla cestu i dramatizace 
knihy spisovatele Josefa Holcmana Osobní 
poplach. Příběh autorova strýce s podti-
tulem „Balada o řezníkovi“ režíruje Bře-
tislav Rychlík, hudební stránku inscenace 
má na starosti Jiří Pavlica a v titulní roli 
diváci uvidí Zdeňka Julinu. Premiéra je 
29. 2. Více na www.divadlozlin.cz.
 Foto: MDZ – Marek Malůšek

Výstavu historie čokolády, výuku správné 
degustace pochutiny z kakaových bobů 
nebo vaření s čokoládou ve zcela neob-
vyklých chuťových kombinacích – to vše 
slibuje Festival čokolády, který provoní 
zlínskou Sportovní halu Euronics o ví-
kendu 17. – 19. 1. Více na webové adrese 
www.cokoladovy-festival.cz.
 Foto: Archiv pořadatele

Perníčky na zámku 
ve Vsetíně

Glorie a Cena facky

Jedlíkům čokolády

Přehled připravily Blanka Kovandová 
a Martina Žáčková
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ROZHOVOR

Jak probíhaly námluvy se Slováckým 
divadlem? A co vás přesvědčilo, že jste 
na post uměleckého šéfa kývnul?
Námluvy probíhaly povětšinou uprostřed 
horkého dne. Snad aby se to upeklo ještě 
za tepla. Všechny schůzky provázela velká 
otevřenost, přátelský duch a letní outfit. 
Na první setkání přijel ředitel Michal Ze-
tel dokonce na kole. To na mě zapůsobilo. 
Letmo si mě změřil a řekl: „Ty cvičíš?“. 
A já popravdě odvětil, že na zahradě kopu 
krumpáčem a ve volných chvílích tam há-
zím lopatou. Asi ho oslovilo, že umím vzít 
za práci a že višňový sad, kterému toliko 
dal, by nemusel zplanět. Podávám to možná 
trochu bulvárně, ale jsou to mé mimik-
ry, které mě chrání před ne zcela libými 
pocity, že mě okolnosti dohnaly k tomu, 
že dávám rozhovory dříve, než jsem stihl 
vystoupit před uměleckým souborem. Tak 
to tak berte.
 
Měl jste možnost se spolupodílet na na-
bídce inscenací pro rok 2020? Na který 
titul se těšíte?
Dramaturgický plán pro rok 2020 byl již 
hotový. Jedním z mých hlavních úkolů, kte-
rými jsem byl pověřen, je připravit sezónu 
následující. A na který z titulů se v probí-
hající sezóně těším? Jsem rád, že v případě 
Slováckého divadla mohu napsat, že v pod-
statě na všechny, a nebude to přitom jenom 
obligátní „šéfovská“ fráze. Když to vezme-

Lukáš Kopecký: Elán i pokora. A dobré divadlo
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti bude mít od ledna 2020 

nového uměleckého šéfa. Lukáš Kopecký pochází z Brandýsa 

nad Labem, ale již několik let žije na moravském venkově.  

me postupně – Její pastorkyňa, V žabím 
pyžamu, Prokletí nefritového škorpióna, 
Deskový statek, Hraj komedii i muzikál Je-
sus Christ Superstar – to je skvělá nabídka!
 
S čím do Uherského Hradiště přicházíte? 
Čím chcete oslovit místní publikum?
Přicházím s elánem a pokorou. Vnímám 
silný odkaz vynikajících divadelníků pře-

de mnou. Ta tradice zavazuje i podněcuje 
všechny následovníky. A tak nemohu na 
druhou polovinu otázky odpovědět jinak, 
než že chci místní publikum nadále oslovo-
vat především dobrým divadlem. 
 
Jak hodnotíte zdejší umělecký soubor?
Umělecký soubor Slováckého divadla je 
hlavním důvodem, proč jsem na nabídku 
šéfování kývnul. Ti lidé mě inspirují svým 
umem, přístupem, otevřeností.
 
Chystáte nějaké změny, ať již personální 
nebo umělecké? 
V tuto chvíli je pro mě je nejdůležitější za-
chovat kontinuitu uměleckého směřování 
divadla, udržet vysoko nastavenou laťku. 
Chci, aby se souborem nadále spolupraco-
valy výrazné režijní osobnosti a rozvíjely 
jej v intencích svých vyhraněných poetik. 
Chci herecký talent nadále zušlechťovat, 
aby byl i napříště magnetem pro špičko-
vé tvůrce. Pro udržení tohoto magického 
kruhu mi pochopitelně půjde i o posunutí 
perspektivy souboru.
 
Ve Slováckém divadle jste režíroval ko-
medii Dva úplně nazí muži, v Městském 
divadle Zlín znají vaši práci diváci de-
tektivky Past na myši nebo lingvistické 
komedie Pan Kaplan má stále třídu rád. 
Jaký žánr je vám nejbližší jako divákovi 
a co je pro vás naopak režijní výzva?
Všechny Vámi uvedené tituly pro mě byly 
režijní výzvou. Ani jeden z těch titulů bych 
si sám nevybral, ale ve výsledku jsem rád, 
že jsem byl s těmito úkoly konfrontován. 
Jako divák vyhledávám inscenace, které se 
vztahují k dnešku, které mají ambici arti-
kulovat to, co žijeme. Bez ohledu na žánr.
 
Doposud bylo těžiště vaší práce hlavně 
v rozhlasové tvorbě. Zůstáváte pořád 
jednou nohou v rozhlase nebo jak se 
toto změní?
Prozatím ano. Tuhle dualitu bych si rád ješ-
tě chvíli zachoval, protože mě osobnostně 
i profesně stále rozvíjí a ani jedna věc není 
na úkor té druhé.
 
Rozhovor vyjde na konci roku, tak se 
ptám – dáváte si novoroční předsevze-
tí? Nebo máte nějaké přání do nového 
roku? 
Novoroční předsevzetí si nedávám. Kvůli 
vám, že se tak ptáte, si ale jedno dám. Přál 
bych si obstát sám před sebou ve všem, co 
během roku 2020 učiním. A vašim čtená-
řům přeji do nového roku vše dobré!
 Blanka Kovandová

���Lukáš Kopecký. Foto: Marek Malůšek 

Kdo je Lukáš Kopecký?
Vystudoval politologii, mediální studia 
a žurnalistiku na Masarykově univer-
zitě. Začal pracovat jako kulisák v Di-
vadle Husa na provázku, ale záhy byl 
přijat na Janáčkovu akademii múzic-
kých umění, kde v roce 2014 dokončil 
studium činoherní režie. Již během 
studií spolupracoval s řadou divadel. 
Vedle toho začal od roku 2013 režíro-
vat také v Českém rozhlase, kam po 
zrealizované stovce pořadů nastoupil 
do angažmá a stal se kmenovým slo-
vesným režisérem brněnského stu-
dia. Režíruje rozhlasové hry, pohádky, 
četby na pokračování i komponované 
literárně-publicistické formáty. Po-
hostinsky režíruje v divadlech po celé 
republice, dále působí též jako peda-
gog na JAMU.
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inzerce

Ta je součástí rozsáhlého společného 
projektu Fakulty multimediálních ko-
munikací UTB, Národního technického 
muzea v Praze a Krajské galerie výtvar-
ného umění ve Zlíně mapujícího design 
v technických disciplínách v Českoslo-
vensku. 
Vernisáž se uskutečnila 10. prosince 
2019, v prostorách Krajské galerie vý-
tvarného umění ve Zlíně je k vidění až do 
1. března 2020. Ve dnech 14. a 28. ledna, 
vždy od 17.00, navíc pořadatelé připravili 
komentované prohlídky.
Hlavní osu výstavy představuje histo-
rie baťovské Školy umění (1939–1949), 
na jejíž půdě vznikla během války jedna 
z ikon zlínského designu – návrh revolve-
rového soustruhu MAS R50, dílo sochaře 
Vincence Makovského. 
Úvodní část výstavy si proto klade za cíl 
uvést tento stroj do širších souvislostí 
rozvoje strojírenské výroby u firmy Baťa 
v meziválečném období.

Rozum versus cit. Zlínská stopa v průmyslovém designu
Rozum versus cit: Zlínský 

průmyslový design 1918–1958. 

Tak zní celý název unikátní 

výstavy. 

Kontinuitu vlivu Školy umění v období 
po druhé světové válce udržoval zejména 
Zdeněk Kovář, jeden z jejích prvních ab-
solventů, významný designér a zakladatel 
designérské pedagogiky v Československu, 
prostřednictvím činnosti oboru tvarování 
strojů a nástrojů, založeného v roce 1947. 
Právě jeho osobnosti je věnována významná 

část výstavy, představující okolnosti vzniku 
specializovaného ateliéru, průkopnickou 
práci na poli ergonomického tvarování ru-
kojetí nástrojů, stejně jako složitý vývoj od 
konce čtyřicátých let až do závěru padesá-
tých let, kdy slavil zlínský design vý úspěch 
na Světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. 
Více na www.galeriezlin.cz.  /red/

ROZŠIŘUJEME 
NÁŠ TÝM !
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA PRACOVNÍ POZICE:

Zaměstnavatel: TOKO AGRI a.s.
Místo výkonu práce: Rudice
V případě zájmu zašlete životopis na e-mail: hr@toko.cz 
Informace na telefonu 724 626 152, toko@toko.cz, www.toko.cz/kariera

• VEDOUCÍ PRODEJE NÁHRADNÍCH DÍLŮ

• SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

• REFERENT TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ 
  ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

• ŘIDIČ KAMIONU - TECHNIK PRO PŘEDVÁDĚNÍ         
  ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

��Zdeněk Kovář se například podílel na vozech Tatra 138 či 603. Foto: KGVU ve Zlíně



MATURITNÍ STUDIUM 
Analýza potravin 

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM

(3 roky kombinované)

tel.: 573 334 936
e-mail: info@potravinarska-skola.cz

www.potravinarska-skola.cz

8. a 9. listopadu 2019
6. a 7. prosince 2019

Naše motto: 
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JIŽ OD 1 440 000,- KčNOVÉ BYTY V KROMĚŘÍŽI

Moderní bytová rezidence s 68 novými byty.

www.obvodova.cz

Koupě nemovitosti = bezpečná investice. 

PROJEKT OBVODOVÁ 

STAVBA Z
AHÁJENA

+420 603 177 361 michal.malanik@re-max.cz



PRODEJNA BRILAS  

JEN KOUSEK OD VÁS!

Řekněte A N O  na celý život!
N E J V Ě T Š Í  S O R T I M E N T  P R S T E N Ů  

O N L I N E  I  N A  P R O D E J N Ě

BRILAS Zlín-Malenovice
Tečovská 1052 (2.patro nad UNICARS)

KOMPLETNÍ  NABÍDKA PRSTENŮ NA

WWW.BRILAS.CZ
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