
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní,  Vážený pane, 

 

 dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní předávání ocenění Perla Zlínska 2017, které se 

uskuteční v sobotu 23. září 2017 u příležitosti Dne Zlínského kraje. Prezentace výrobců a 

předávání ocenění proběhne   na Platformě 14|15 Baťova institutu ve Zlíně s tím, že v  10.00  

hodin bude zahájení akce a v 14,00 hodin dojde k slavnostnímu předávání ocenění.  

 Následovat bude diskuse k problematice zemědělství se zástupci zemědělských 

podniků a Ing. Zdeňkem Jandejskem,  prezidentem AKČR.        

 Po celý den je připraven bohatý kulturní program a občerstvení. Těšíme se na setkání a 

jsme s pozdravem. 

 

 

 

Ve Zlíně, 31. srpna  2017 

 

 
 
 
 
 
Ing. Petr Slovák 
Předseda AK Zlín 
 
 
 



10:00 – 17:00   
Pestrý hudební program
(ZUŠky, folklorní soubory, 
HRADIŠŤAN&Jiří Pavlica, AG Flek)

Farmářská stezka a festival řemesel pro děti 
občanské sdružení LÍSKA 

Prezentace 
středních škol ZK 
(vaření, rozbor vody – přinést vzorek 
250ml, testování antibiotik v syrovém mlé-
ce pro farmáře a mnoho dalšího)

Výrobky PERLA  
ZLÍNSKA a Regionální 
potravina

Regionální rukodělní 
výrobci a umělci

BESIP
dopravní hřiště a aktivity pro děti

OBČERSTVENÍ 
• Ochutnávka vín TOP Víno Slovácka 2017
• tradiční pochutiny, regionální pivovary

Myslivci, včelaři, rybáři
• Myslivecké trofeje
• Včelí produkty a včelí pozorovací úl
• Ryby a rybí speciality 

14|15 BAŤŮV INSTITUT
– galerie, muzeum, knihovna

Koňský kočár
Projížďky v kočárech tažených koňmi

11:00  
Férový zaměstnavatel 
ZK 2017
Předání ocenění

Prezentace regionů  
Zlínského kraje 
(Slovácko, Valašsko, Kroměřížsko, Zlínsko 
a Luhačovické Zálesí)

14:00  
PERLA ZLÍNSKA 2017
Předání ocenění

Baťův výtah
Projížďky pojízdnou  
Baťovou pracovnou

Pozorování slunce
z terasy 21. budovy

Výstavy  
Vesnice roku ZK  
Stavba roku ZK

14:30 - 15:30 
koncert Hradišťan & Jiří Pavlica

16:00 - 17:00
AG Flek

PLATFORMA 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU

Parkoviště Cream

DEN
ZLÍNSKÉHO

KRAJE

23. září 2017 
10:00-17:00

www.kr-zlinsky.cz

21. budova

Představujeme tradice 
a rozmanitost 

(řemesla, potraviny, zemědělství)

Ochutnejte kraj všemi smysly
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AGRÁRNÍ KOMORA
Zlín

Angello Pizza

Fryčajova 888
Bystřice pod Hostýnem

5E
Ve spolupráci s 

Vaříme podle 5 elementů
www .5-elements . cz

Partnerská města:



PLATFORMA 14|15 BAŤOVA INSTITUTU  

10:00 - 11:00    

Prezentace Základních uměleckých škol a cimbálových muzik 

při ZUŠ, komponovaný pořad Ester Kocábové a Šimona Ludvíčka 

sbor miniDIZO (menší děti,  ZUŠ Val Mez) 

taneční obor – stylizace folkloru (menší děti, ZUŠ Uh. Hradiště) 

CM – ZUŠ Uh. Hradiště (starší žáci), ZUŠ Uh. Ostroh (mladší žáci) 

historický tanec (starší žáci, ZUŠ Vsetín) 

11:15 - 12:30       

FOLKLOR: děti a dopělí, komponovaný pořad Pavla Vacke a Vojty 

Johaníka 

DFS a CM Omladinka a CM Omladinka, Uh. Hradiště - Velikonoce  

DFS a CM Malý Klobučánek, Valašské Klobouky – Buben, Klobučtí papučáři 

DFS a CM Malý Radhošť, Rožnov p/R. – Zajícova smrt, Na Svatbě. 

Jabloňka Martinice, Martinice – Klapy, klap ve mléně… 

FS Kunovjan Uh. Hradiště, FS Kašava Zlín 

12:30 - 13:30    

Základní umělecké školy (různé žánry) 

Kapely – Foggy Way (ZUŠ Zlín) 

školní rocková kapela ZUŠ Bojkovice (15 - 16 let) 

bubeníci (ZUŠ Kroměříž) 

výrazový tanec (ZUŠ Zlín) 

Jazzrocková kapela (ZUŠ Val Meziříčí) instrumentální soubor (ZUŠ Uh. Ostroh) 

Školní kapela (ZUŠ Otrokovice) 

Saxofonové kvarteto (ZUŠ Zlín) 

Z?Z! Band (ZUŠ Zlín) – rocková kapela 

14:00 - 14:30    

předání ocenění Perla Zlínska – regionální potraviny, které lze na místě 

ochutnat 

14:30 - 15.30   Hradišťan s Jiřím Pavlicou  

16:00 - 17:00   Ag Flek 

17:00 - 18.00   reprodukovaná hudba 

  

Celodenní program na Platformě:               

Regionální rukodělní výrobci a umělci - ukázky tradičních řemesel 

14|15 BAŤŮV INSTITUT – galerie a muzeum: vstup zdarma 

Ochutnávka regionálních produktů oceněných jako Perla Zlínska 



  

Parkoviště 24|25|26 

FARMÁŘSKÁ STEZKA A FESTIVAL ŘEMESEL PRO 

DĚTI – Líska, o.s. 
Hravě o včelách                                   

Účastníci mají na stanovišti za úkol rozpoznat jednotlivé druhy medu. Také se zde dozví o práci včelaře a o životě včel v úle. Mohou 

si vyzkoušet včelařský klobouk a rukavice, případně kombinézu. 

Domácí zvířata a jejich produkty  

Děti mají za úkol přiřadit z košíku k jednotlivým obrázkům zvířat produkty, které od nich získáváme. Dále si na tomto stanovišti 

mohou vyzkoušet dojení krávy. 

 

Těžká práce farmáře                          

Účastník se obleče a obuje do gumáků. Poté má za úkol si na kolečko naložit lopatou trochu hnoje. S kolečkem pak zdolá vytyčenou 

dráhu a kolečko vyloží zpět na plachtu. Na stanovišti se také dozví, která zvířata nám dávají hnůj a k čemu je vlastně dobrý. 

Bylinky divoké i pěstované             

Účastníci mají za úkol dle vůně a vzhledu bylinek poznat jejich název a zkusit přiložit kartičku s jejich použitím. Na stanovišti 

budou také k dispozici informace o tom, jak si doma můžeme postavit bylinkovou spirálu, a které bylinky jsou vhodné k pěstování. 

O biodpadu s žížalou Jůlinkou       

Účastníci mají za úkolroztřídit obrázky podle toho, co patří do bioodpadu nebo nepatří. Poté seřadí obrázky, jak jde proces od 

čerstvého jídla až po kompost. 

Ovoce a zelenina na talíři, co je naše a co cizí třídění věcí z košíku 

Účastníci mají za úkol ovoce a zeleninu z koše roztřídit mezi auto (tatru), režný pytel a košík. 

Od semínka k placce 

Děti si namelou mouku, upečou placky. 

Na statku                                                

děti se seznámí se zvířatky na statku, poznají jejich využití a potřeby 

Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené (fair trade) + Férová kavárna            

Děti přiřadí obrázek plodiny k výrobku (kakao, káva apod.). Pro zájemce malý test o fair trade. 

Veselý dvorek Vojty Molka            

ukázka práce pastevních psů, stloukání másla, dojení kozy a výroba sýru, tanec se psem 

Valašská dílnička, Alena Dynková, Ivana Žídková (paličkování, valašské panenky a kroje apod.)           

Papírová dílnička, Markéta Chromková                                                                 

p. Uher - nápoje (sirup, cider)                                                                        

BESIP – dopravní hřiště a aktivity pro děti 
V rámci aktivit  bude instalováno mobilní dětské dopravní hřiště, kde bude  možnost si vyzkoušet bezpečnou  jízdu pod odborným 

dozorem pracovníků Besipu. Široká škála dopravních prostředků bude zajištěna (tzn.  odrážedla, šlapací  motokáry, silniční 

kola pro malé i velké včetně povinné výbavy.) Kdo bude mít možnost, může si přivést svůj dopravní prostředek, který musí mít 

všechny prvky  povinné výbavy. Cyklistickou přilbu bude možné si zapůjčit. Součástí aktivity bude i možnost ověření znalostí 

bezpečnosti silničního provozu testem mladého cyklisty.                                                  

Prezentace včelích produktů, workshopy a pozorovací úl - 

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Zlín 
Představení činnosti včelařů ve Zlínském kraji, spolupracujících zahraničních včelařských spolků, představení včelařských kroužků: 

Prezentace a ochutnávka nového regionálního medového vína 

Prezentace regionálních medů, medovin, perníků a dalších potravin se včelími produkty 

Malé Zlínské medobraní – ukázka vytáčení medu, výroba svíček 

Prezentace bylin a dřevin významných pro včely i člověka 

 



V průběhu akce stálá poradna pro zájemce o včelaření, hry pro děti (kvízy, omalovánky a kreslení se včelí tématikou, stavba hnízdišť 

pro včely samotářky, a další). 

Prezentované včelí produkty bude možno během zakoupit ve stánku. 

Prezentace středních škol Zlínského kraje                              
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm     

Prezentace a ochutnávky výrobků žáků školy (sýry, jogurty a další mléčné výrobky, masité výrobky a pekařské výrobky); Prodej 

mléčných výrobků regionálních farmářů; ukázky ze psy, rozbor vody (nutno přinést vzorek 250 ml), ukázka drobných zvířat v 

klecích 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž         

Ukázka a prodej předem vyrobených tradičních hanáckých svatebních koláčků a vdolků, výroba langošů včetně prodeje, ukázka 

zdobení perníků a jejich prodej, ukázka vyřezávání zeleniny a ovoce, ukázka květinových vazeb 

VOŠP a SPŠM Kroměříž                     

Výroba zmrzliny-ochutnávka, výroba sýra - ochutnávka, ukázky výrobků mléčných, želatinové bonbóny, piva, apod. senzorické 

zkoušky (testy barev a vůní), zábavný potravinářský kvíz 

SOŠ Luhačovice                                    

Prezentace uměleckých řemesel - kovářství, dřevo, keramika, gastronomické obory, expozice, prodej výrobků, prodej a pultový 

servis jídla a nápojů, distribuce tiskovin, 

SPŠ Otrokovice                                     

Modely instalatérské, elektro, sportovní auto Kaipan, soutěže, chemické pokusy, zábavné exponáty z Eperimentária 

SOU Uherský Brod                              

Prodej vdolečků a výrobků oboru Pekař, květinové vazby a výsadba květin obor Zahradník, prezentace oborů 

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž   

Prezentace oboru školy, odborných kurzů, možnost na místě 2 minutový test rezudií - antibiotik v syrovém mléce, zábavný kvíz, 

Střední průmyslová škola hotelová a služeb Uherské Hradiště              

Sortiment jídel k prodeji: Trnková omáčka s uzeným masem a bramborovými knedlíčky, Slovácká kyselica s fazolemi, Švestky ve 

slanině, Chléb se škvarkovou pomazánkou, Mrkvové šátečky 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín        

Prodej vlastních výrobků 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziřící             

Prezentace práce nad kahanem, práce diaryteckou tužkou (rytí do skla), výroba šperků, malba, prodej skla (případně mobilní sklářská 

pec) 

ISŠ - COP Valašské Meziříčí             

Prodej sortimentu potravinářských oborů (frgály, pečivo, chleba, klobása, káva, čaj) a prezentace technických oborů 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín                   

Valašské perníky a drobné cukrářské výrobky; výroba dřevěných hraček a modelů vozidel Tatra pro nevidomé občany 

  

Prezentace regionů Zlínského kraje  

Slovácko, Valašsko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovické Zálesí představí to 

nejlepší 

Ryby a rybí speciality - ochutnávka 

Myslivecké trofeje 

Lovecká hudba - lovecké signály v podání mysliveckých trubačů, přehlídka plemen loveckých psů, výstavka jeleních shozů s 

odborným výkladem, ukázky bodování loveckých trofejí, prezentační stánek výrobce loveckých potřeb(kožené potřeby pro 

myslivce, vábničky, výrobky z parohoviny atd.). 

Ochutnávka vín TOP Víno Slovácka 2017 

Občerstvení – tradiční pochutiny, regionální pivovary 



Projížďky v kočárech taženými koňmi 

  

BUDOVA 21 

Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou 
Unikátní Baťova pojízdná kancelář je v podstatě výtahem, kterým mohl ředitel navštívit kterékoliv patro a tím měl možnost 

bezprostředního kontaktu se svými zaměstnanci. V této kanceláři nechyběla tekoucí voda, klimatizace, telefonní spojení či dobově 

nezbytné zatemnění. Vzhledem k zachovalosti výtahu byla při obnově zvolena konzervační metoda – nic nebylo vyměněno, 

chybějící prvky nahradily přesné kopie původních (křesla, záclony). Restaurovaný interiér byl doplněn komorní expozicí věnovanou 

třem generacím vedení firmy Baťa a ukázkou dobové obuvi. Výtah je provozován ve zvláštním návštěvnickém režimu. 

Výstava Vesnice roku Zlínského kraje 

Výstava Stavba roku Zlínského kraje 

Pozorování Slunce z terasy 21. budovy: 10 - 15h 
Pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity dalekohledem ve viditelné oblasti spektra s použitím zeslabujícího filtru a 

protuberančním teleskopem pomocí H-alfa filtru. Prohlídka Zlína a jeho okolí velkým binokulárním dalekohledem. 
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