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Informace

Památník Tomáše Bati má za sebou 
druhou turistickou sezonu
Stejně jako řada dalších kulturních institucí, tak i Památník 
Tomáše Bati se musel před vypuknutím letošní hlavní turistické 
sezony potýkat s dočasným uzavřením z důvodu výskytu nového 
typu koronaviru. 

POLICISTÉ I PRIMÁTOR 
DOSTALI OCENĚNÍ

Dne 2. září se v obřadní síni radnice statu-
tárního města Zlína uskutečnilo slavnostní 
setkání, na kterém čtyři desítky policistů 
a policistek převzaly z rukou ředitele Krajské-
ho ředitelství policie Zlínského kraje plk. Jaro-
míra Tkadlečka Služební medaili policejního 
prezidenta Za věrnost lll. a ll. stupně. Krajský 
policejní ředitel zároveň ocenil dosavadní 
spolupráci s primátorem statutárního města 
Zlína Jiřím Korcem Plaketou Krajského ředi-
telství policie Zlínského kraje.  /red/

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v ORP Zlín II ve spolupráci s Krajskou knihov-
nou Františka Bartoše pořádá v sobotu 7. 11. 
2020 konferenci Vzdělávání pro 21. století. Je 
primárně určena rodičům a pedagogům, ale ví-
táni jsou všichni, kteří se o tuto problematiku 
zajímají. Konference se zabývá různými aspek-
ty, systémy a přístupy ve vzdělávání. Příspěvky 
sdílejí dobrou praxi ze škol, přinášejí inspiraci 
pro změny, vybízejí k zamyšlení. Své zkušenos-
ti, nápady a způsoby práce přinesou Mgr. To-
máš Chrobák, vítěz českého a účastník světo-
vého finále učitelského ocenění Global Teacher 
Prize 2019, a Mgr. Monika Olšáková, oceněná 
2. místem v českém finále Global Teacher Prize 
2019. Ředitelka ZŠ Střílky Mgr. Martina Rai-

serová se svým kolegou Mgr. Michalem Prchlí-
kem představí, jak se podařilo malé venkovské 
škole ve velmi krátkém čase rozjet online vý-
uku pro všechny žáky všech ročníků. Účastní-
ci si mohou vybrat i z dalších seminářů nebo 
workshopů: Badatelsky orientovaná výuka, 
Knihovna jako centrum celoživotního vzdělává-
ní, Emoce do škol, Jak se daří absolventům ZŠ 
s Montessori programem v dalším vzdělávání, 
Rovné příležitosti ve vzdělávání. Konference 
se koná v prostorách 14|15 Baťova institutu 
a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. 
Záštitu nad ní převzala náměstkyně primátora 
statutárního města Zlína Bc. Kateřina Franco-
vá. Konference je bez poplatku, je třeba se při-
hlásit. Více na www.zlin.eu/map-2.  /sta/

Nicméně od svého znovuotevření v polovině 
května se opět těší zvýšenému zájmu ze stra-
ny tuzemských návštěvníků. Mnoho Čechů se 
v rámci svých dovolených rozhodlo podpořit ces-
tování napříč republikou a navštívit regionální 
památky a kulturní organizace.

Během letošního léta přilákala možnost zhléd-
nout Památník Tomáše Bati bezmála 3 600 ná-
vštěvníků, což je v porovnání s loňským létem 
o téměř 600 příchozích více. Nejvytíženějším 
měsícem co do počtu návštěvníků byl srpen se 
statistikou čítající skoro 1 800 osob. 

Po završené úspěšné letní sezoně se mají zá-
jemci na co těšit i na podzim. V plánu je roz-
manitý program, připravují se zajímavé akce 
a přednáškové cykly pro veřejnost. Milovníci 
architektury mohou zavítat v sobotu 3. října od 
16:00 na Den architektury do Památníku, kdy 
bude organizována speciální komentovaná 
prohlídka se zaměřením na dílo F. L. Gahury 
a dalších architektů města Zlína. V rámci ná-
rodní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 
bude u našeho zlínského architektonického 
skvostu od 13. října k vidění venkovní panelová 
prezentace soutěžních proměn z našeho kraje. 
Do celostátní soutěže o nejzdařilejší proměnu je 
zařazen také Památník Tomáše Bati a veřejnost 
pro něj může hlasovat na webu cestamipromen.
cz/hlasovani. Ve středu 14. října od 17:00 se 
uskuteční v infopointu Památníku T. Bati před-
náška „Znáte Památník Tomáše Bati nebo Dům 
umění?“ s kurátorkou krajské galerie Ladislavou 
Horňákovou. Další velkou událostí bude Galerij-
ní a muzejní noc, která se bude konat v pátek 
23. října. Přednáškové akce podzimu uzavře ve 
středu 25. listopadu od 17:00 beseda s projek-
tovou manažerkou Nadace Tomáše Bati Gabrie-
lou Končitíkovou na téma: Ženy u Baťů.
Pro období podzim/zima bude Památník pro ná-
vštěvníky otevřen ve středu, pátek a o víkendu 
s prohlídkami v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00 a v 16:00. Vstupenky se kupují v info- 
pointu (v sousední budově gymnázia TGM). Pro 
příchozí jsou zde k dispozici zdarma doprovod-
né tiskoviny, brožury, mapky, mohou tady také 
zhlédnout edukativní projekce nebo si zakoupit 
drobný upomínkový předmět. Veškeré potřeb-
né informace se dozvíte na webu www.pamat-
nikbata.eu. Doporučujeme sledovat i Facebook 
a Instagram Památníku Tomáše Bati.  /red/


