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JARO VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Kam vyrazit a kde se naladit (nejen) na Velikonoce
Více na str. 10 a 11
Foto: fotoarchiv NMvP Rožnov pod Radhoštěm
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montplast@oknamontplast.cz
www.OKNAMONTPLAST.cz

NOVĚ OTEVŘENO!
HLEDÁME KOLEGY NA POZICE:
Pracovník controllingu
Požadujeme:
 VŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru
 znalost manažerského a podnikového účetnictví
 praxe v oboru 3 roky  nástup dle dohody, nejlépe od 16.3.2020

Zlín - Malenovice, Jar. Staši 3
Mobilitu, svobodu a radost ze života
Vám přináší naše nové elektrické skútry

Manipulační dělník odpadového hospodářství třídírna
Požadujeme:
 dobrý zdravotní stav  dvousměnný provoz

Elektrikář - silnoproud
Požadujeme:  vyhláška 50 § 6  práce na elek. zařízení NN
 řidičský průkaz sk. B  vyučení v oboru

Benefity:
 pět týdnů dovolené
 příspěvek na důchodové
pojištění

 stravenky 100 Kč
 možnost zvyšování kvalifikace
 příspěvek na ubytování

E-mail: mminarikova@tszlin.cz
Tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

www.tszlin.cz/kariera

Nové vozíky již od 29. 900 Kč včetně DPH

Volejte 774 137 060


Začátek
plavební
sezony
na Baťově kanálu se blíží. V neděli 26. dubna uvidíte i přehlídku výletních lodí. Více na straně 11. Foto: archiv Baťova kanálu
Foto:
archiv
Baťova
kanálu

ÚVODEM

Jaro přichází...
Měsíce březen a duben patří k nejhezčím! Ten každoroční zázrak, kdy
krutá zima prohraje boj s novým životem a slunečními paprsky! Ten
přetlak, co nutí krokusy vystrčit hlavy z hlíny a ptáky vyzpívat si hlasivky. A pořadatele po celém Zlínském kraji inspiruje ke krásným akcím,
které oslavují konec zimy, zrození, Velikonoce, jaro… Přetlak zůstal i na
stránkách našeho magazínu. Atraktivními tipy a pozvánkami bychom
mohli zaplnit dvojnásobek prostoru. Tolik zajímavých informací se nám

nevešlo. Ale přece jsme potřebovali místo
i na přehledný dopravní manuál, zajímavé
čtení o tom, jaké to bylo být pedikérem
u Baťů, nebo připomenutí, že právě u nás
v kraji začala akce, která si před dvaceti
lety podmanila knihovny na celém světě…

Za redakci Blanka Kovandová

Střípky z regionu
„Normální“ pošta jen každý druhý den
Zásadní změna nastává od začátku března
v doručování listovních zásilek České pošty.
Listovní doručovatel, který měl v minulosti
trvale přidělen určitý doručovací okrsek,
bude mít nyní na starosti okrsky dva, ale
bude každým z nich procházet a doručovat
poštu jen obden. Například v pondělí bude
doručovat na Kútech, v úterý na Padělkách.
Kdyby pro vás s adresou na Kútech došla na
dodávací poštu běžná zásilka v úterý, bude
tam ležet až do vašeho nejbližšího doručovacího dne ve středu. Pouze kdyby to byla tzv.
prioritní zásilka, vyplacená zvýšenou sazbou
v kategorii D+1, vydal by se k vám na Kúty
v úterý zvláštní doručovatel.
„V rámci celé republiky by mělo dojít k úspoře
až pěti tisíc pracovních míst. Konkrétně Depo
Zlín 70, které doručuje pro celý zlínský region
vyjma Valašskokloboucka a Brumovska, bude
nyní potřebovat přibližně stovku listovních
doručovatelů, přičemž pro dřívější režim doručování jich bylo zapotřebí zhruba o dvacet
více,“ uvedl pro Okno do kraje Ivo Vysoudil
z tiskového odboru České pošty. 
/vc/

Novinky ve zlínském zámku:
Giganti a Němcové Babička
Dvě pozoruhodné výstavy můžete navštívit
na zámku ve Zlíně. Při příležitosti 200. výročí
narození Boženy Němcové vznikla unikátní výstava Babička, která od 11. března do
23. dubna přiblíží osobnost, dílo i dobu této
přední české spisovatelky. Uvidíte mj. úctyhodných 150 vydání knihy Babička, ilustrovaných čtyřiceti ilustrátory, biedermeierský
pokoj Němcové nebo kostýmy ze hry Babička
z Husy na provázku a Slováckého divadla.
Součástí expozice je i kinosálek, jenž doplní
informace milovníkům zajímavostí, kolekce
obrazů z 19. století či největší model staré
Prahy z doby života Boženy Němcové. Školám
pořadatelé nabízejí komentované prohlídky
– užitečný doplněk k hodinám literatury.
Současně na zlínský zámek zavítá i výstava Giganti, která představuje nejbizarnější
zvířata pravěku, ztvárněná v obřích modelech. Jde o putovní výstavu, která má ve Zlíně
poslední evropskou zastávku, než bude na
dva roky instalována v Kataru. Opět můžete
využít také komentované prohlídky.  /mž/

Vstupenky na koncert

Slovenský taneční soubor Lúčnica vystoupí
12. května 2020 od 20 hodin v Kongresovém
centru ve Zlíně.
Soutěžní otázka: V kterém roce naposledy
vystoupila Lúčnica ve Zlíně?
Odpovědi zasílejte na e-mail
soutez@oknodokraje.cz, běžnou poštou
na adresu Okno do kraje, Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín nebo jako SMS na číslo
775 661 729. Vstupenky pro 2 osoby vyhraje
účastník soutěže, jehož správná odpověď bude
doručena do redakce jako 150. v pořadí.

2 VSTUPENKY
Výherci z minulého vydání
Wellness:
Vladimíra Tilšerová
Vstupenky na koncert:
Lenka Pálková
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Jak na veřejnou dopravu ve Zlínském kraji
Používáte vlaky a autobusy ve Zlínském kraji? Změnilo se něco
při vašem cestování s novými jízdními řády, s nástupem nového
dopravce a s tarifními změnami od 15. prosince 2019? Vyznáte se
v novinkách a zvládnete přestupování?
Změny, které nastaly v systému veřejné do- nakonec jako třešničku na dortu nabídl cespravy ve Zlínském kraji od poloviny prosince tujícím i praktickou aplikaci na vyhledávání
minulého roku, mnozí označují za revoluč- spojení a nákup jízdenek pro chytré mobilní
ní. Velkým zásahem a zřejmě i příčinou ne- telefony.
pohodlí cestujících bylo rozbití dřívějšího
zažitého jednotného tarifního systému ve Autobusy
V autobusech se toho mnoho nezměnilo. Přívlakové dopravě.
Aby mohli cestující s jednou jízdenkou střídat jemná novinka spočívá v tom, že se kilomena území kraje různé dopravce, na to by byl trický tarif jednotlivých dopravců díky TZK
sjednotil. U každého
potřebný integrovaný
zaplatíte stejně. Tadopravní systém. JeVíte, že i ve Zlínském kraji platí rif se odvíjí od počtu
nomže ten se v termínu
ujetých kilometrů
do 15. prosince nepodasíťové jízdenky ČD?
a ke každé jízdence
řilo zavést. Místo toho
se připočítává pauvznikl jen kilometrický
Tarif Zlínského kraje (TZK). Umožňuje ale- šální poplatek 9 korun. Nepříjemný dopad
spoň cestovat na jednu jízdenku ve vlacích na peněženku cestujícího je v tom, že při
přestupech zaplatí více. Je tak cenový rozdíl,
ČD i Arrivy.
když pojedete – například – z Rožnova pod
Radhoštěm do Zlína přímým autobusem,
Letos přechodné období
„Tarif Zlínského kraje funguje, ale není to plno- nebo když budete ve Valašském Meziříčí
hodnotný integrovaný dopravní systém. Letos a ve Vsetíně přestupovat. Kromě toho, že
se nacházíme v přechodném období. Integro- při přestupech snášíte určité nepohodlí, ještě
vaný dopravní systém se zónovým tarifem, se vám cesta s každým přestupem o devět
který by cestujícímu umožnil na jednu jízdenku korun prodraží. Jízdenka z jednoho autobusu
z obce A do cílové obce B použít v kraji různé vám v navazujícím autobusovém ani vlakovlakové i autobusové dopravce, chystáme od vém přípoji neplatí. Mnozí si všimli, že se na
1. ledna 2021,“ uvedl jednatel krajské organi- tabulích autobusů začala objevovat kromě cízace Koordinátor veřejné dopravy Zlínského lových stanic také trojciferná čísla linek. Mají
kraje (KOVED) Tomáš Nedbal. Lidé z KOVE- v sobě zakódován nějaký systém? „Každá
Du na to mají poměrně málo času. Například z několika oblastí autobusové dopravy v kraji
sousední Jihomoravský kraj budoval svůj IDS má přidělenu vlastní první číslici používaného
řadu let a území jednotlivých okresů k němu trojčíslí. Kromě toho jedničku na začátku mají
připojoval postupně v několika etapách, aby autobusové linky, které projíždějí mezi dvěma

 
Ve Vsetíně se potkávají vlaky Arrivy i Českých drah. Foto: V. Cekota
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nebo více oblastmi. Linky mimo Zlínský kraj
začínají devítkou,“ prozradil Tomáš Nedbal.
Připouští, že pro praktickou orientaci cestujícího zatím čísla linek příliš důležitá nejsou,
podstatné jsou koncové stanice. Nicméně
stejné číslo linky u stejné trasy budou mívat
na tabuli i případní různí dopravci. Plánek
autobusových linek s jejich čísly zatím neexistuje, ale do budoucna se s ním počítá.

Vlaky
Zavedení TZK ve vlakové dopravě mělo nepříjemné dopady na cestující, kteří dříve
využívali slevových karet i různých moderních platebních a informačních technologií
Českých drah. Přestože cestujete vlakem ČD,
IN karty se slevou 25 nebo 50 procent pro
jízdné v rámci kraje neplatí. Můžete mít jen
papírovou jízdenku TZK a můžete si ji koupit
pouze za hotové v pokladně na nádraží nebo
u průvodčího jako za starých časů, kdy nebyl
internet ani platební karty. Body do bonusového programu ČD s jízdenkami TZK také
nenasbíráte. Tarif a různé zákaznické výhody
ČD využijete až v případě, když cestujete
vlakem ČD mimo Zlínský kraj.
Na základě dohody kraje s Českými drahami
lze nakonec i v našem regionu využívat ve

NAPIŠTE NÁM
Jaké jsou vaše osobní zkušenosti
s fungováním veřejné dopravy ve
Zlínském kraji? Můžete nám o tom do
konce března 2020 napsat do Okna
do kraje na adresu elektronické pošty redakce@oknodokraje.cz nebo
také běžnou poštou na adresu Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín. Nejzajímavější postřehy a podněty v příštím vydání ODK zveřejníme.

vlacích ČD turistické síťové jízdenky. Můžete si koupit pro území kraje za 159 korun
jednodenní síťovou jízdenku, se kterou lze
od rána do večera cestovat po kraji, ale jen
ve vlacích ČD, nikoli s Arrivou. Ve vlacích ČD
vám platí též celostátní síťové jízdenky ČD,
se kterými můžete během jednoho kalendářního dne cestovat například ze Vsetína až do
Františkových Lázní i zpět.
Specifické situace mohou ve vlacích nastat,
když pojedete do Zlínského kraje s jízdenkami IDS okolních krajů. S jízdenkou IDS
JMK můžete dojet až do Starého Města. „Když
cestující přestoupí do vlaku, ve kterém platí
TZK, může si navazující jízdenku koupit bez
přirážky až u průvodčího, pokud se prokáže
jízdenkou z integrovaného dopravního systému sousedního kraje, ze kterého přijíždí,“
upřesnil Tomáš Nedbal.  Vojtěch Cekota

Z REGIONU

Díky zlínské Klinice běhá po světě přes 5 000 dětí
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie sídlí na zlínském Tomášově už 20 let. Páry, které mají
problémy s početím, zde nejvíc oceňují rodinné prostředí a nadstandardní přístup. Bez lékařské
pomoci se v současnosti neobejde přibližně 25 procent všech párů, které se snaží o miminko.
heslem Tomáše Bati – náš zákazník, náš pán,“
řekl zakladatel Kliniky.
Základnu pacientů tvoří tuzemské páry.
Výrazná skupina přijíždí z okolních států
– Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska

a dalších. „Každý měsíc přivítáme klienty
z Francie, máme pacienty z Moskvy nebo
Kyjeva, spolupracujeme s Kazachstánem. Pomohli jsme na svět dvojčátkům Američanky,
která si v Ohiu otevřela agenturu, a i díky
ní máme pacientky z USA. Teď se snažíme

o raritu: díky klientce z Austrálie začínáme
spolupráci s druhým koncem světa,“ vypočetl David Rumpík.
Díky zlínské Klinice už přišlo na svět přes
5 000 dětí a podle statistik to nevypadá, že
by místní odborníci měli v budoucnu o práci nouzi. „Počet neplodných párů neustále
stoupá. Příčiny jsou jak na straně žen, tak
i mužů, ve velké většině případů se vzájemně
kombinují. V ČR je průměrný věk rodičky vyšší
než třicet let, přitom se stoupajícím věkem
plodnost ženy výrazně klesá. Zde se navíc
potýkáme s nedostatkem anonymních dárkyň vajíček, díky nimž jsme schopni pomoci
neplodným párům (potenciálním dárkyním
rádi vysvětlíme všechny podrobnosti). U mužů
naopak neustále klesá průměrný počet a pohyblivost spermií. Podílí se na tom všechny
negativní civilizační faktory, jako je kvalita
a čistota vzduchu, vody, složení naší potravy, telekomunikační smog, stres, a také náš
uspěchaný životní styl,“ dodal lékař.  /pr/
▲

První Čech narozený ze zkumavky oslavil
loni 37. narozeniny. Od té doby je asistovaná reprodukce jedním z nejdynamičtěji
se rozvíjejících oborů medicíny. „Výrazně
se zvýšila úspěšnost našich zákroků. Oproti
několikaprocentní úspěšnosti v počátcích
je nyní průměrně 50%. Za největší úspěch
ale považuji to, že zmizela obava a ostych
z naší léčby,“ vysvětlil zakladatel a ředitel
Kliniky, lékař MUDr. David Rumpík, Ph. D.
Když v roce 2000 Kliniku otvírali, bylo
v deseti krajích ČR patnáct podobných zařízení. V současné době je takových zařízení u nás asi padesát. „Dnes je bohužel náš
obor hodně vnímán jako byznys, podobně
jako plastická chirurgie. Je nemožné, aby se
snaha o obchod v medicíně vymkla kontrole.
Na prvním místě musí vždy zůstat pacient
a péče o něj. My jsme ve Zlínském kraji jediní a podařilo se nám vybudovat opravdu
skvělou pověst. Sídlíme v baťovské budově
s úžasnou historií a řídíme se oblíbeným
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Nemocniční kaplan podá ruku
v těžkých chvílích života
Setkáváme se s nimi ve chvílích nejtěžších. Když skončíme
v nemocnici, čeká nás závažná operace, když nám někdo umírá.
Přicházejí, aby nám byli jako člověk člověku nablízku v situacích,
se kterými nemáme zkušenost nebo si nevíme rady...

 N
emocniční kaplanka. Foto Filipa Fojtíka
z putovní výstavy Být nablízku.

Součástí komplexní péče nemocnic o pacienty se v posledních letech stala také
služba nemocničních kaplanů. Přicházejí
za nemocnými na lůžková oddělení i do
čekáren nemocničních ambulancí. Nabízejí rozhovor, modlitbu, četbu Bible, pomoc

při hledání smyslu života v utrpení, při
ztrátě blízkého člověka, v případě zájmu
zprostředkují kontakt na duchovní křesťanských církví.
Rozvoj pastorační péče o pacienty nemocnic založených Zlínským krajem byl
zejména v minulém roce velmi intenzivní.
Kaplani přešli od arcibiskupství do zaměstnaneckého poměru ve všech krajských nemocnicích. Ve Zlíně navíc na začátku září
vzniklo celé oddělení klinické pastorační
péče, které je svou koncepcí a zaměřením
vůbec prvním takovým pracovištěm v České republice. Zajištění péče o duchovní potřeby pacientů je nově ukotveno v interních
předpisech nemocnice. Nemocniční kaplan
obvykle není kněz, ale je to člověk s teologickým vzděláním, absolvent speciálního
postgraduálního kurzu, často to bývají
i ženy. „Práce nemocničních kaplanů u lůžka
pacienta, v ambulancích nebo i v komunikaci
s příbuznými pacientů je nenahraditelná. Během roku jen ve zlínské nemocnici poskytnou
okolo dvou tisíc intervencí. Právě duchovní
péči o pacienta zcela jednoznačně považujeme za důležitou a nedílnou součást celého

KONTAKTY
NA NEMOCNIČNÍ KAPLANY
 K
rajská nemocnice T. Bati Zlín 		
731 140 734
 
Kroměřížská nemocnice		
731 604 430
 
Psychiatric. nemoc. v Kroměříži
605 751 681
 
Uherskohradišťská nemocnice		
606 751 883
 
Měst. nemocnice Uherský Brod
724 651 295
 
Nemocnice Valašské Meziříčí		
724 409 507
 
Hospic Citadela Val. Meziříčí		
774 047 182
 
Vsetínská nemocnice			
733 741 582, 735 721 523
 
Městská nemocnice Slavičín		
737 457 987, 774 815 566
 
Nemocnice Mil. bratří Vizovice
733 741 582
léčebného procesu,“ uvedla Helena Šmakalová, náměstkyně ošetřovatelské péče
Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
V menších nemocnicích vykonávají tuto
službu dobrovolníci. Služba nemocničních
kaplanů je pro pacienty bezplatná. Setkání
s kaplanem si mohou pacienti domluvit
přes ošetřující personál nebo i přímo na
zveřejněných telefonních číslech. /vc/

Wellness v Hotelu Tomášov

Krajští hasiči bilancovali
Na 5 717 událostí evidovali v loňském roce požární stanice Holešov. Hasiči obměňovali
hasiči ve Zlínském kraji. Nejvíce z toho činily zásahovou techniku i osobní automobily. Dotechnické havárie (3 352 případů). „Rok 2019 šlo k ustanovení nových velitelů požárních
byl v naší historii opět
stanic Zlín, Otrokovice,
Holešov, Vsetín.
rekordní. Dlouhodobě
Počet výjezdů byl v uplynulém Krajští hasiči byli
počet událostí roste.
Loni nás kromě požáúspěšní ve sportovních
roce rekordní
rů a dopravních nehod
kláních. Získali 4. místo
potrápily přívaly sněhu,
na 48. Mistrovství ČR
bouřky, intenzivní déšť,“ shrnul ředitel Hasič- profesionálních a dobrovolných hasičů v poského záchranného sboru Zlínského kraje žárním sportu v Ústí nad Labem a 1. místo
Vít Rušar.
v rámci 23. ročníku Velké ceny ČR v požárHasiči se po celý rok podíleli mimo jiné na čiš- ním útoku družstev HZS krajů a HZS podnitění prostoru po výbuchu munice u Vrbětic. ků. Petr Smilek (stanice Zlín) obhájil s Pavlem
Plnili požadavky velitele zásahu, zabezpečo- Kouříkem z HZS Plzeňského kraje 1. místo
vali zázemí, tankování PHM, topení, osvět- na Memoriálu Vladimíra Ružičku „Schody“
lení, prořez náletových dřevin, zajišťovali v Bratislavě v běhu do schodů (22 pater).
pyrotechniky lezeckou technikou v příkrých Jan Haderka (stanice Zlín) získal na Světosvazích, poskytovali stravování a ubytování vých hasičských a policejních hrách v Číně
zasahujících.
(Chengdu) v disciplíně Ultimate Firefighter
V loňském roce se dokončila dostavba požár- 2. místo v kategorii do 30 let a 1. místo ve
ní stanice Zlín a realizovala se výstavba nové štafetě družstev. 
/vc/
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Vyhrajte dárkový poukaz na privátní wellness
v Hotelu Tomášov pro 2 osoby na
2 hodiny. Součástí wellnessu je finská sauna,
prostorný whirlpool, Kneippův chodník,
odpočívárna a sprchy s ochlazovacím
vědrem.
Otázka:
Na jaké poštovní adrese najdete ve Zlíně
Hotel Tomášov?
Odpovědi zasílejte na e-mail soutěž@
oknodokraje.cz, běžnou poštou na adresu
Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
nebo jako SMS na číslo 775 661 729.
Poukaz vyhraje účastník soutěže, jehož
správná odpověď bude doručena do redakce
jako 100. v pořadí.

POUKAZ
PRO 2 OSOBY

Z HISTORIE

Baťův pedikér: jak nález z půdy „zařídil“ vznik
originální výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy
To, že firma Baťa kromě obuvnické výroby úspěšně rozvíjela
i další průmyslová a řemeslná odvětví, je dnes všeobecně
známo. Věděli jste ale, že se zásadně zasloužila také o rozmach
pedikérství?
Tento zajímavý fakt přibližuje výstava
Baťův pedikér, která je do 10. května k vidění v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlí-


Pedikér František Kocourek a hvězda stříbrného plátna Nataša Gollová. Foto: archiv Jakuba
Neradilka

ně. Originální je nejen její téma, ale i okolnost vzniku. Rozmach profese zabývající se
péčí o nohy přibližuje na příběhu prvního
pedikéra firmy Baťa Františka Kocourka,
který podrobně zmapoval jeho pravnuk
Jakub Neradilek.
„O tom, že pradědeček působil u Baťů, jsem
doma v dětství slýchal často, ale nevěnoval
jsem tomu velkou pozornost. Až později mě
tato historie začala zajímat a pustil jsem se
do pátrání. Po smrti dědy v roce 2016 jsem

dostal a od té doby pečlivě střežil různé materiály – knihy, nástroje, dokumenty. Důležitou roli sehrál nález starého kufříku na
půdě. Byla v něm spousta fotek z pedikérských kurzů od roku 1929 až do šedesátých
let,“ líčí Jakub Neradilek, co bylo na počátku tohoto originálního počinu.

Jak se stalo, že objev kufříku vedl až
k samostatné výstavě v muzeu?
Oslovil jsem Nadaci Tomáše Bati, kterou
mé dokumenty zaujaly. S Gabrielou Končitíkovou z nadace jsme postupně došli
k nápadu udělat z nich výstavu. Díky rozhovoru v deníku Právo se mi ozval Jiří
Vykydal, majitel společnosti zabývající se
distribucí pedikérských pomůcek a kurzy
pro pedikérky, který do toho šel s námi.
Postupně se k projektu nabalili další lidé,
i díky tomu, že jsem se stal členem Klubu
absolventů Baťovy školy práce. Tam jsem
například potkal pana Viktoru, 88letého
úžasného člověka, který si mého pradědečka pamatuje. Pátral jsem v archivech,
navštívil místa, kde žil… Práce ještě není
u konce, chci v ní pokračovat. Pracuji na
úřadě, kde každý den jednám s lidmi, a tak
je pro mě pátrání v archivech příjemnou
změnou. I proto jsem se do něj tak ponořil.

Jak vlastně kariéra vašeho pradědečka,
prvního baťovského pedikéra, začala?
Do firmy Baťa nastoupil roku 1928 a následující rok jej Tomáš Baťa jmenoval
instruktorem pedikúry. V továrně bylo
dokonce vybudováno učiliště pedikúry
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a pradědeček školil v kurzech nové pedikéry pro Československo i pro zahraniční
pobočky. Byl i autorem prvních učebnic
o pedikúře u nás.

Jakou roli pedikúra u Baťů hrála?
Byla součástí každého oddělení obuvi prodejen Baťa. Pedikérské kurzy byly důkladné,
trvaly 14, 21 a nakonec 28 dní. Byli do nich
povolávaní i prodavači obuvi. Postupně se
z pedikúry až na pár výjimek stala čistě ženská záležitost. Pradědeček se během praxe
dostal pracovně i do Jugoslávie, Francie či
Německa, staral se třeba i o nohy prvorepublikových hvězd – Nataši Gollové, Lídy Baarové, Adiny Mandlové či Vlasty Buriana... Po
roce 1948 se změny ve vládě a společnosti
nepříznivě dotkly i pedikérské služby firmy
Baťa. Pradědeček pak učil na obuvnické škole v Koryčanech. Opětovný rozmach pedikúry nastal opět až v 90. letech.

Co dalšího se ještě na výstavě dozvíme?
Můžete se těšit na informace o vývoji pedikúry, na osobní příběh Františka Kocourka,
k vidění jsou osobní věci i dobové dokumenty, nástroje a originální baťovské reklamy
spojené s pedikúrou. Na výstavě se po odborné stránce podílely i lékařka Marie Součková
a Hana Kuslová z muzea. Zajímavostí je, že na
14. březen se při příležitosti výstavy chystá
i Česko-slovenské setkání pedikérů v Baťově
vile s přednáškou o pedikérství u Baťů a prohlídkou expozice.
Martina Žáčková
Více o výstavě se dozvíte i na
facebook.com/batuvpediker.
Jakub Neradilek také vytvořil
profil na instagramu
(instagram.com/batuv_pediker).
inzerce

TÉMA

Noc s Andersenem slaví po celém světě dvacetiny jen v Uherském Hradišti je jí už dvacet jedna!
Byl podvečer 31. března 2000, když si v dětském oddělení uherskohradišťské knihovny po zavírací
době rozbalilo spacáky prvních dvacet nocležníků. „Naše ambice nebyly vůbec žádné, když jsme se
po povodních nastěhovali do zrekonstruované budovy, útulná půdička v novém oddělení pro děti
lákala k nočnímu čtení...,“ vzpomínají zakladatelky akce Hana Hanáčková a Mirka Čápová.


Noc s Andersenem. Foto: archiv KBBB Uherské Hradiště

Obě knihovnice netušily, že káply na nápad,
který okouzlí doslova celý svět a jim vynese
v roce 2013 mezinárodní Cenu za propagaci
a šíření znalostí o Hansi Christianu Andersenovi, udělovanou v Dánsku.
„Vůbec jsme nevěděly, že by se náš nápad mohl
uskutečnit, s chvějícím srdcem jsme se pokusily získat svolení paní ředitelky, vždyť před
jednadvaceti lety nebylo obvyklé, aby veřejné
prostory ožily i v noci. Chtěly jsme číst pohádky; s předčítáním nám vydatně pomohly
knihovnické kolegyně ze Zlína i z východních
Čech (jmenovitě z Jičína, Sobotky, Letohradu
a Pardubic). V tuto první noc jsme ve společnosti skřítka Uspávače a Knihvýpůjčky regálové spolu s dětmi napsali jásavé noční pozdravy samotnému Hansi Christianovi a do jiných


Hana Hanáčková a Mirka Čápová získaly za
Noc s Andersenem v roce 2013 mezinárodní
Cenu za propagaci a šíření znalostí o H. Ch.
Andersenovi. Foto: Archiv KBBB

knihoven, jak je prima číst si v noci, a tak se
zvěst o Noci s Andersenem díky elektronické poště rozletěla do světa,“ vzpomínají na
začátky autorky projektu Hana Hanáčková
a Mirka Čápová.
Když se Hana s Mirkou ohlédnou, mají být
na co pyšné. Noc s Andersenem postupně
dobyla svět. V roce 2019 se nocovalo ve 21
zemích světa – kromě České republiky na
Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku, dále pak
v USA, Chorvatsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké
Británii, na Novém Zélandu či na Maltě,
v Austrálii, Francii, Bulharsku i Rakousku,
ve Španělsku a Portugalsku... A letos v některém ze spacích míst očekávají miliontého návštěvníka, kterého spravedlivě určí
podle postupně odesílaných registračních
formulářů. Jedním dechem ale knihovnice
dodávají, že se nedostane na každého – aby
si akce zachovala komorní ráz, jsou na většině míst na nocování pořadníky.
Nejemotivnějším jevem je pro ně propojení s ostatními organizátory: „Je to úžasné,
že v jeden večer na tolika místech se najde
tolik odvážných „tichých bláznů“, kteří bez
nároku na honorář věnují svůj volný čas
dětem a připraví pro ně zážitky, na které se
nezapomíná. Určitě si ceníme i všech dalších doprovodných aktivit, rády každoročně všem účastníkům předáváme poselství
známých osobností, každoročně se rozrůstá
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virtuální les sestavený ze stromů pohádkovníků Fabularius Anderseni, vysázených k poctě Andersena a čtení pohádek. Ale nejdůležitější je právě profesní pospolitost, vědomí,
že i ostatním dospělým jako milovníkům čtení a pohádek není lhostejno, zda naše děti
čtou... nebo nečtou... Troufáme si říct, že díky
společnému nocování jsme získali přátele
v knihovnách a školách celé naší planety,
dokážeme se společně domluvit, nezištně si
pomoci, předat inspirace... a to není málo!“
Program na letošní nocování, které je naplánováno na pátek 21. března 2020, se
určitě dotkne zajímavých výročí Boženy
Němcové, půlkulatin Hanse Christiana Andersena, výročí Jana Amose Komenského
nebo 20 let od prvního českého vydání příběhů Harryho Pottera. Počet míst, odkud se
hlásí noví účastníci, určitě zase poroste…

AKTUÁLNÍ STATISTIKA NOCI
S ANDERSENEM
 eská republika
Č
 560 knihoven
 594 škol
 75 dalších míst

Zahraničí
 186 míst na Slovensku
 11 míst v Polsku
 4 ve Slovinsku
 26 míst v ostatních zemích

Co je Noc s Andersenem?
Noc s Andersenem je akce na podporu
dětského čtenářství, při níž děti nocují
v knihovnách a dalších místech. Projekt vymyslely v Uherském Hradišti, v Knihovně
Bedřicha Beneše Buchlovana, v roce 2000
dvě knihovnice z dětského oddělení – Hana
Hanáčková a Mirka Čápová. Koná se u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena, které připadá
na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen
i Mezinárodní den dětské knihy. Nejen pro
potřeby Noci s Andersenem vznikla také
naše společná a první knihovnická elektronická konference Andersen.

Blanka Kovandová

ACADEMIC SCHOOL
WWW.ACADEMICSCHOOL.CZ

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM
ACADEMIC SCHOOL MATEŘSKÁ ŠKOLA

Spolu se základní a střední školou sídlí ve
společné budově na náměstí T. G. Masaryka ve
Zlíně také mateřská škola Academic School. Ta
je určena dětem ve věku od dvou do šesti let.
„Toto společné umístění představuje nejen pro
rodiče, ale především pro děti samotné obrovskou výhodu. Nemusí si tak při přestupech na další stupně školy zvykat na nové prostředí,“ uvedl
Ivo Valenta, spolumajitel školy.
Provoz školy je přizpůsoben tomu, aby co
nejvíce vyhovoval rodičům dětí s ohledem na
jejich zaměstnání. Začíná tak v sedm hodin
ráno a končí v pět odpoledne. Během této

doby se děti rozhodně nenudí. Škola pro ně vymýšlí nepřeberné množství aktivit, zábavných
akcí, výletů a sportovních her. Součástí areálu
školy je také moderní venkovní sportoviště a
dětské hřiště.
Výukové aktivity pak probíhají především
formou hry tak, aby byly pro děti současně zábavou.
„Naprosto klíčový pro nás je individuální přístup k dětem. Ten je možný jedině za
předpokladu, že naše třídy nebudou přeplněné. V jednom kolektivu je tak maximálně 16
dětí tak, aby si učitelky dokázaly udělat potřebný
prostor a čas pro každé z nich,“ dodává zakladatelka a jednatelka školy, Věra Olšáková.
Předškolní věk je současně nejvhodnější dobou k
přirozenému osvojování si
řeči. Proto v mateřské škole
Academic School probíhá
také výuka anglického
jazyka. Jedná se ale o přirozenou a zábavnou formu,
kdy je vedle českého učitele
s dětmi také rodilý mluvčí,
pro něhož je klíčový zájem

dětí. Děti tak postupně a přirozeně začínají
komunikovat s českým učitelem česky, s anglickým lektorem anglicky.
Děti předškolního věku se v posledním roce
mateřské školy intenzivně připravují na zahájení povinné školní docházky. V případě potřeby
jim škola pomáhá také s logopedickou péčí.
Předškoláci pak mohou plynule přestoupit
do základní školy Academic School, která sídlí
pouze o dvě patra výše, a kromě individuálního přístupu se zaměřuje právě na dvojjazyčné
vzdělávání dětí.

Tel.: +420 576 037 12, E-mail: mszl@academicschool.cz

ZÁJEM JE VÍC NEŽ „PŘIJÍMAČKY“!
S atraktivní nabídkou oborů pro absolventy základních škol přichází Academic
School Střední škola ve Zlíně. Jako jedna z
mála škol nepovažuje za klíčové pro přijetí uchazečů výsledky přijímacích zkoušek.
„Naprosto zásadní je zájem žáků o přihlášený obor, před výsledky přijímacích zkoušek mají
přednost jiná kritéria. Vždyť stačí, aby děti jen neměly svůj den a jindy jedničkář může naprosto selhat,“ říká jednatelka školy, Věra Olšáková.
Zájemci o čtyřleté maturitní
studium si aktuálně v Academic
School mohou podat přihlášku například na
nový, atraktivní
moderní obor
Informační
technologie.
„Online
světu
patří budoucnost. Už dnes děti
často radí rodičům v oblasti
technických
vymožeností. Náš obor je
určen těm, kteří
chtějí v této problematice jít více
do hloubky. Dnešní
školáci chtějí být experty
v robotice a programování.
Svět se mění a my musíme jít

s dobou,“ vysvětluje spolumajitel
školy, senátor a podnikatel Ivo
Valenta.

ACADEMIC SCHOOL STŘEDNÍ ŠKOLA

Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří by
se v budoucnu rádi věnovali podnikání, pojišťovnictví či obchodu a
marketingu. Pro ty je zde
totiž otevřen maturitní obor Ekonomika a
podnikání.
„Nabídka oborů
je odrazem zájmu současných
absolventů záTel.: +420 576 037 216, E-mail: sszl@academicschool.cz
kladních škol.
My jim rádi
Od „školky“ až k maturitě…
pomůžeme dát základ
Academic School je regionální vzdělávací
k tomu, aby byli ve svém
životě profesně úspěšní,“ institut, provázející děti od mateřské školy
až po maturitu. Dětem nabízí moderní víupřesnila Věra Olšáková.
cejazyčné vzdělávání v soukromé mateřské
Co bude pro studenty bezesporu velkou a základní škole ve Zlíně a Uherském Hradimotivací, to je možnost získání prospěchových šti, a také středoškolská studia.
a dalších typů stipendií.
Academic School přináší nejmodernější
formy vzdělávání s důrazem na individuální
Žáci během studia získají nejen odborné a
přístup, výuku jazyků rodilými mluvčími a vyua jazykové znalosti, ale také atraktivní zahraničžití moderních informačních technologií. Sponí stáže a výměnné studijní pobyty, praktické
zkušenosti a možnost garance zaměstnání v lupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně i
některé z partnerských provozoven. Právě to je Univerzitou Palackého v Olomouci. Výuka prov dnešní době, kdy studenti často marně hle- bíhá v malé skupině žáků s ohledem na individají své místo na trhu práce, velmi důležité. Po duální potřeby a nadání každého dítěte. Středmaturitě jsou připraveni ke studiu na prestiž- ní škola pak děti kvalitně připravuje na profesní
ních českých i zahraničních univerzitách.
život, případně vysokoškolské studium.
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TIPY

Kam vyrazit za zábavou v čase Velikonoc?

Co chystají ve
skanzenu
Kde jinde vidět a zažít valašské velikonoční tradice v celé jejich kráse, než ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm? V sobotu 11. dubna tu
můžete navštívit velikonoční jarmark
s ukázkami řemesel, v neděli 12. dubna uvidíte tradiční velikonoční zvyky
v podání krojovaných folklorních souborů, a pokud do skanzenu zavítáte
v pondělí 13. dubna, zažijete pravý
valašský šmigrust s doprovodným
programem. 

www.nmvp.cz

Buchlov zve na
velikonoční jarmark

Velikonoce na Valašsku - ve skanzenu. Foto: archiv NMvP Rožnov pod Radhoštěm

Období Velikonoc opět provází řada akcí, na nichž se můžete svátečně naladit a také
si připomenout staré tradice, naučit se plést pomlázku, zdobit vajíčka… Nenechejte
si ujít třeba v sobotu 11. dubna Velikonoce v parku Komenského ve Zlíně, kde kromě
toho budou připravena pro děti zastavení s jarní tematikou - sázením květin, poznáváním stěhovavých ptáků a mláďát či zdobením parku.

www.zivy-zlin.cz, www.inspiracezlin.eu

Tulipománie na
zámku v Buchlovicích

Králičí hop
Králičí hop neboli překážkový závod králíků bude součástí akce Velikonoce v parku
– v sobotu 11. dubna v parku Komenského
ve Zlíně. 
www.zivy-zlin.cz

Ožije zámek Vsetín

Lidové tradice a zvyky našich předků
připomene akce Velikonoce na zámku
v neděli 29. března ve Vsetíně. Na zdejším zámku vás čeká jarmark se zdobením
kraslic, pečením jidášků, výrobou tatarů,
pohádkou i vynášením Mařeny.

www.muzeumvalassko.cz

Přijďte se naladit do zámku v Buchlovicích, kde se bude při příležitosti
Velikonoc od 9. do 13. dubna konat výstava Tulipománie. Komnaty a další interiéry ozdobí nejen tulipány a z nich
vytvořená květinová aranžmá, ale
i další jarní rostliny. Celý zámek bude
laděn do velikonočně jarní atmosféry
a v sala terreně si návštěvníci prohlédnou několik desítek druhů řezaných
tulipánů.www.zamek-buchlovice.cz

V neděli 12. a pondělí 13. dubna se
otevřou návštěvníkům brány hradu
Buchlova. Přijďte se podívat na velikonoční jarmark i výstavu kraslic a kopií
historických pohlednic s tematikou
lidových krojů a Velikonoc. Na hrad
přijedou i Tetky z Ježova, které budou
stloukat máslo a nabízet tuto pochoutku s chlebem k ochutnání. Malérečky
předvedou tradiční i moderní zdobení
kraslic, mládenci zase pletení pomlázek. V dětské dílničce si nejmenší návštěvníci nazdobí vajíčka a perníčky,
s kovářem si mohou ukovat drobnost
na památku. Vystoupí soubor Radovan v doprovodu cimbálové muziky
Oskoruša, skupina scénického šermu
Taurus a skupina historických tanců
Porta Temporis.

www.hrad-buchlov.cz

Perníčky a kraslice
(nejen) na Soláni

Velikonočním veselím ožije Zvonice na
Soláni. V neděli 12. dubna si tu můžete
vyzkoušet malování kraslic, zdobení
perníčků či pletení pomlázky. Atmosféru
zpestří cimbálová muzika Soláň a ochutnávka velikonočních pokrmů. V údolí pod
Soláněm, ve Velkých Karlovicích, si lze
vyzkoušet zdobení perníčků již v pátek
10. dubna, a to v Bistru Razula. V sobotu
11. dubna se zde můžete zaposlouchat
do tónů cimbálu nebo se zapojit do velikonočního kurzu pečení frgálů v hotelu
Galik.
zvonice.eu, www.valachy.cz
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Přehled připravila Martina Žáčková

TIPY

Květná zahrada láká na kvetoucí kamélie
Kroměřížskou Květnou zahradu až do
15. března zdobí květy kamélií. Desátý
ročník výstavy těchto okrasných rostlin
se nese v duchu 20. let 20. století s bohatým doprovodným programem včetně komentovaných prohlídek, kaméliové
výtvarné dílny, kreativního tvoření pro
děti či poslechu prvorepublikových melodií ze starých gramodesek ve Velkém
skleníku. Kamélie se v Květné zahradě
pěstují již od druhé poloviny 19. století.
Zdejší kolekce čítá desítky vzrostlých
exemplářů různých odrůd, které pravidelně rozkvétají právě v tento čas. 

www.kvetnazahrada-kromeriz.cz

Plavební sezonu na
Baťově kanálu zahájí
přehlídka lodí
Plavební sezona na Baťově kanálu po zimní přestávce opět startuje. Nenechejte si
ujít v neděli 26. dubna v přístavišti v Uherském Hradišti třetí ročník Baťákové regaty - největší přehlídky výletních a osobních lodí na Moravě. Součástí programu
jsou plavby pro veřejnost a odemykání
řeky Moravy, atmosféru zpříjemní i živá
hudba. 
www.batak-live.cz

Holešov zahájí
zámeckou sezonu
Začíná zámecká sezona v Holešově. Zájemci si mohou v sobotu 25. dubna zdarma
prohlédnout nejen zámek, ale i hvězdárnu
v zámecké zahradě a další památky ve
městě – Zámeckou kovárnu a Šachovu
synagogu. Připravuje se historická slavnost, jarmark, dílničky pro veřejnost,
šermířské vystoupení a komentované
prohlídky, v kovárně ukázky černého řemesla s kovářem Stanislavem Marconěm
a Velké bílení. V synagoze budou probíhat
komentované prohlídky s rabínem. To vše
od 14 do 18 hodin.  www.holesov.info

Dětský karneval:
na lyžích i v divadle

Lešná u Meziříčí
se otevře na apríla

Přijďte si zpestřit závěr lyžařské sezony 14. března na Maškarní lyžovačku na
sjezdovce Horal ve Velkých Karlovicích.
Součástí bude i soutěž o nejlepší masky. Další příležitost nabídne 15. března
karneval v Městském divadle Zlín. Jeho
průvodci budou kutilové Pat a Mat, děti
se mohou těšit na hry i diskotéku.
 www.razula.cz, www.divadlozlin.cz

Na zámku Lešná u Valašského Meziříčí
začíná ve středu 1. dubna návštěvnická
sezona a současně i výstava Velikonoce na
zámku, která bude otevřena do 12. dubna. Těšte se na nádherné květinové a výtvarné dekorace i další výzdobu spojenou
s jarem, v neděli 5. dubna též na doprovodnou akci Zámecké Velikonoce.

www.muzeumvalassko.cz

11

inzerce

ROZHOVOR

Horolezec Lukáš Jasenský:
Riziko nikdy nebude nulové
Učarovaly mu vysoké hory. Sedmadvacetiletý Lukáš Jasenský,
rodák ze Zlína, už má za sebou četné výstupy v Alpách
i v jihoamerických Andách. Letos v dubnu vyrazí na
himálajskou Makalu do výšky 8 463 metrů.
Co vás v dubnu a květnu čeká?
Vyrážíme na Makalu. Je to pátá nejvyšší
hora světa, patřící k nejtěžším osmitisícovkám. Vedoucím týmu bude Jan Trávníček,
špičkový český horolezec, který vystoupil
na pět osmitisícovek včetně těch dvou nejtěžších, Annapurnu a K2. Doba expedice je
stanovena zhruba na padesát dnů. Samotný pokus o vrchol bude v podobě jednoho
kontinuálního výpadu dlouhého 6–8 dnů.

Lukáš Jasenský při výstupu v horách.
Foto: Bohumil Zbranek

Nemáte strach, že se tam někde v horách
při tak náročném výstupu můžete zřítit
ze srázu nebo skončit pod lavinou?
Riziko je a bude vždy. To, že půjdu přes
přechod a srazí mě auto, má ale větší pravděpodobnost. Riziko nikdy nebude nulové,
záleží jen na nás, jak velké nebezpečí jsme
ochotni přijmout. Někdy to neovlivníme.
Mohu se ocitnout ve špatný čas na špatném místě. Někdy za jednu malou chybu
můžeme zaplatit tím nejcennějším, a to je
život. Ti, kteří už mezi námi nejsou, zahynuli při tom, co milovali. Všichni si tohle
uvědomujeme, a proto děláme vše tak, jak

nejlépe uznáme v dané situaci za vhodné.
Někdy tomu chce ale osud jinak…

Máte rozpočet na 280 tisíc korun. To je
drahý výlet.
U nás v Evropě se dá dělat horolezectví
levně, pokud ale přemýšlíme nad expedicemi, a právě těmi himálajskými, pak už
je to velice drahý koníček. A pokud tam
chceme jezdit každý rok a pokoušet se
o vrcholy, pak to bez finančních partnerů nejde. Ti stojí za tím, že tohle můžeme dělat. Je ale pravda, že na předešlých
dvou expedicích jsem utratil všechny své
úspory, neboť jsem si je prakticky platil
sám. Ale o tom to je, musíme do toho něco
investovat, aby nás to posunulo. Teď jsem
upřímně šťastný, že za mnou stojí finanční
partneři, kteří věří v to, co dělám. Bez
nich bych expedici uskutečnit nemohl. Vše
jsem vsadil na jednu kartu, horolezectví.
Odešel jsem z práce a veškerý čas věnoval
přípravě. Momentálně tak žiji z úspor. To
ale po expedici skončí a opět naskočím do
práce. Jen už nebudu sedět v kanceláři, ale
budu se někde houpat na lanech. Anebo,
nevím, jaké nové možnosti mi expedice
přinese. Nechám se překvapit.

Řada horolezců se věnuje také různým
akrobatickým výkonům při údržbě
výškových objektů, umývání oken na
mrakodrapech apod. Zkusil jste už také
něco takového?
Je to velice dobře zaplacená práce a zároveň jste pánem svého času. Máte tak
možnost hodně času strávit i v horách,
ale zároveň vyděláte. Zkusil. Tam nahoře
máte svůj klid. Poryvy větru s vámi houpou ze strany na stranu a vy děláte svou
práci. Mým snem je ale stát se profesionálním horským vůdcem. Je to ale studium
velice časově i finančně náročné, proto
musím mít opět práci, která by tomuto
odpovídala.
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ÚČAST NA EXPEDICÍCH
2018 – Andy – Argentina
• Aconcagua (6962 m n. m.)
• Cerro Mercedario (6770 m n. m.)
• Cerro Plata (5966 m n. m.)
s přilehlými vrcholy
2019 – Andy – Peru
• Alpamayo (5947 m n. m.)
• Tocllraraju (6034 m n. m.)
• Ranrapalca (6162 m n. m.)
• Huarapasca (5418 m n. m.)

MÁ ZA SEBOU MIMO JINÉ
I TYTO VÝSTUPY
• 22× Grossglockner
• 5× Mont Blanc
• 2× Matterhorn

Nemají o vás strach vaši blízcí?
Už od dětství jsem snílek a vždy jsem dělal to,
co mě bavilo. Samozřejmě, že mi rodiče horolezectví rozmlouvali a že mají strach. Ten je
přirozený. Všichni máme strach. Nechodíme
ale do hor proto, abychom tam zůstali. Ten
cíl je vždy doma. Už se s tím ale nějak smířili a jsou pro mě velkou oporou stejně jako
přítelkyně. S přítelkyní jsme tři roky, a právě
ona je pro mě tou největší oporou, přestože
ví, jak je tento sport nebezpečný. Podporuje
mě ale v mých snech a za to si jí velice vážím. Podstatná věc pro každého horolezce
je mít po boku milující ženu, která za ním
stojí. Protože není to jen o výjezdech do hor
na expedice, je to o přípravě, která trvá třeba rok. Je ale třeba si uvědomit, že v horách
mimo rodinu trávíme opravdu hodně času.

Co člověk potřebuje, aby mohl začít lozit
po vysokých horách?
Základ je mít nějaké oblečení do různých
podmínek, batoh a kvalitní boty. Helma,
mačky a cepín se dají půjčit, než si ujasníte,
zdali chcete do hor vyrážet pravidelně. A postupem času si vše dokupujete. Počáteční
investice může být 20 tisíc korun, ale taky
50 tisíc, záleží na kvalitě vybavení. Tady platí
jednoduché pravidlo. Nevyplatí se šetřit. Později investice samozřejmě rostou s dalším
vybavením. Odměnou jsou vám ale zážitky,
které dole nezažijete. 
Vojtěch Cekota

NOVÉ SUV
PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D
POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ
BENZINOVÝ, DIESELOVÝ I ELEKTRICKÝ MOTOR

Zažijte vzrušující pocit svobody za volantem nového SUV Peugeot 2008! Robustní a elegantní křivky, zvýšená světlá výška a charakteristický světelný podpis, tvořený Full
LED světlomety s kresbou lvích drápů, nenechají nové SUV projet bez povšimnutí. Technologie nejnovější generace PEUGEOT i-Cockpit® 3D a řada asistenčních systémů
umožňujících poloautonomní řízení naplňují vizi budoucnosti mobility. Dokonalý komfort a jízdu bez hranic si užijete díky automatické 8st. převodovce EAT8 a technologii
Advanced Grip Control. Vybrat si můžete z výkonných a úsporných motorů v dieselové, benzinové a plně elektrické variantě. Je jen na vás, jaké potěšení z jízdy si zvolíte!
Spotřeba a emise CO2 modelu 2008 v kombinovaném provozu 3,6–5,0 l/100 km, 97–114 g/km. Foto
je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí
60 000 km.

www.unicars.cz
1146_19_PEU_2008_210x297.indd 1

Nejlevnější
vnitřní a venkovní
parapety na míru

AGENTURA VELRYBA uvádí

Možnost
montáže i se
zaměřením

12 / 5 / 2020 KC Zlín

HEART OF SOUND
THE NEW PINK FLOYD HISTORY TOUR
18 / 10 / 2020 KC Zlín
Nová show rok po vyprodání Kongresového centra!
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Okenní
Vnitřní
a dveřní
horizontální,
sítě proti
vertikální
hmyzu
žaluzie
Látkové
roletky,
roletky
DEN/NOC
Prodejna a vzorkovna

3D
M U L T I M E D I A

SHOW

vstupenky v síti TICKETPORTAL
www.velryba.cz

Servis oken,
dveří, stínící
techniky

info@intermen.cz
www.intermen.cz
tel.: 577 224 151
777 333 108

Cecilka 386 (areál KKS)
prům. zóna Zlín – Příluky

Pondělí – Pátek
7.30 – 16.00

e-shop: www.vsenaokna.cz

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

TECHNOLOG PLASTIKÁŘSKÉ VÝROBY

▶ požadujeme SS/VŠ vzdělání technického směru
▶ určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu,
průběh a kontrolu procesů výroby

MANIPULANT - DRTIČ

▶ manuální zručnost, třísměnný provoz, VZV průkaz výhodou

PRODEJ A SERVIS ELEKTRICKÝCH
SKÚTRŮ
tel.: 577 001 314, 792 304 293
K Pasekám 5680, ZLÍN

OBSLUHA VSTŘIKOLISU

▶ 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

ÚDRŽBÁŘ

▶ svářečský průkaz na svařování plamenem, el. obloukem výhodou
▶ údržba a rychlé opravy strojního vybavení, manuální zručnost

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

OBSLUHA CNC STROJE

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

SOUSTRUŽNÍK

▶ strojní vzdělání, možnost i formou brigády

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

www.martoni.cz
▲ inzerce

Osobní poplach přenese na zlínské
jeviště jízdu králů i zabíjačku
Holcman – Rychlík – Pavlica – Julina – čtyři jména, o která se
opírá nejnovější představení Osobní poplach Městského divadla
Zlín. Balada o řezníkovi měla premiéru 29. února.
Zlínský spisovatel a autor literární předlohy Josef Holcman si v inscenaci dokonce
zahraje sám sebe. Břetislav Rychlík je autorem scénáře a hru režíruje. Scénická hudba
je dílem Jiřího Pavlici a herec Zdeněk Julina
ztvární hlavní postavu – furianta a surového humanisty, řezníka Jožky Slováka.
Režisér Břetislav Rychlík si často vybírá



J
edna zkouška proběhla i ve vinném sklepě
ve Skoronicích. Foto: B. Kovandová

vesnická témata. Na kontě má hry Rok na
vsi, Gazdina roba či Kalibův zločin.
Čím jej oslovil Osobní poplach, který do
této skládačky také zapadá? „Jde o silný
příběh, autentické postavy a taky možnost
pracovat s divadelní imaginací, s rituály lidové kultury. Od zvyků přes bohaté výtvarné
podněty (třeba masky) až po muziku,“ uvedl.
Zároveň dodal, že scénáře napsal devět
verzí, než společně s Josefem Holcmanem
doladili finální podobu. I o hudbě měl jasnou představu: „V sedmdesátých letech jsme
byli s Jurou Pavlicou součástí fotbalového
teamu Slováckého divadla. Teď už fotbal nehrajeme, tak si hrajeme a kopeme v různých
divadelních kusech od Čech přes Moravu
na Slovensko. A jako kdysi ve fotbale máme
společnou souhru i tah na branku. A baví nás
hra a hrát (si),“ vysvětlil Břetislav Rychlík.
Děj diváky zavede do jihomoravských Skoronic, kam si také celý realizační tým udělal výlet. „Jde o životní příběh mého strýce,
14



Představitel hlavní role Zdeněk Julina při
zkoušení Osobního poplachu. Foto: V. Fekar

tak jsme se podívali na dům, kde bydlel, zašli
jsme na hřbitov, kde je i s ženou pochovaný,
a samozřejmě i do vinného sklepa, který pomáhal stavět. Tam jsme se učili písničky, které budou součásti inscenace,“ popsal Josef Holcman.
Přímo na jevišti se totiž o „živou“ lidovou
muziku postarají známí folkloristé, primáš
Petr Mička a cimbalista Jiří Petrů. Scénickou
hudbu napsal Jiří Pavlica. „V prosinci jsme
s ženou byli na koncertě Hradišťanu. Pak jsem
za Jiřím Pavlicou šel, děkoval jsem mu za zážitek a sondoval, co pro nás chystá. Připravoval
jsem ho na to, že nejsem žádný zpěvák. Zasmál
se a řekl, že se nemám bát. A teď už vím, že
operně ztvárněná zabíjačka je pro mne nejkrásnější moment celého představení. Klobouk
dolů, Juro!“ vzkázal představitel hlavní role
Zdeněk Julina.
/bk/

Společnost MORAVIA CANS je předním evropským
výrobcem aerosolových nádobek s mezinárodní
působností a více než čtyřicetiletou tradicí.

LUHAČOVICE

NEUSTÁLE ROSTEME, TAK POJĎTE RŮST S NÁMI!
AKTUÁLNĚ HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICE:
seřizovač výrobních linek
elektrikář
pracovnice paletizace
instalatér
skladník
A další pozice uveřejněné
na webových stránkách
www.moraviacans.cz
OČEKÁVÁME:
zodpovědný přístup k práci

schopnost práce a komunikace
v týmu

otevřenou mysl a ochotu se učit

NABÍZÍME:

bonus 15 000 Kč – 21 000 Kč
pro nové zaměstnance
13. mzdu

zajímavé benefity
odborná školení
jazykovou výuku
dotované závodní stravování

5 týdnů dovolené je dávno
samozřejmostí
Zavolejte nám nebo nás navštivte,
rádi vám podáme informace, které
budou zajímat právě vás.

Kontakt:
e-mail: kariera@moraviacans.cz | telefon: 778 757 598, 778 775 195
MORAVIA CANS a.s., Tovární 532, Bojkovice 687 71

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
— est. 1939 —
ﬂambované pokrmy
dohotovování jídel u stolu
víkendové večery při svíčkách s klavírními melodiemi

www.HotelAlexandria.cz

tel.: +420 607 213 555
e-mail: mail@kurfurst.cz

www.cistenifasadzlin.cz
Provádíme čištění fasád� čištění střech a ochranu pro�
novotvor�ě nečistot až s pě�letou zárukou.
• zv�šíme este�ckou hodnotu objektu
• vrá�me podkladu původní vzhled
• zlepšíme úroveň zdravého bydlení
• prodloužíme životnost fasád a střech
Proces čištění a ochrany je maximálně šetrný
k povrchu a námi používan� přípravky prak�cky
nezatěžují životní prostředí.

Nejbližší prodejna
BRILAS Zlín-Malenovice
Tečovská 1052 (2.patro nad UNICARS)
KO M P L E T N Í N A B Í D K A P R S T E N Ů N A

W W W. B R I L A S .C Z

Jediné komplexní centrum
prenatální diagnostiky
ve Zlínském kraji ...
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... prožijte těhotenství v klidu.
• Těhotenský screening chromozomálních aberací
a vrozených vad u plodu
2D a 3D/4D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství
Prenatální kardiologie
Invazivní prenatální diagnostika
Neinvazivní prenatální testování
Gynekologická ambulance
Lešetín I 6966, 760 01 Zlín

www.prediko.cz

