
1/ Kde jste tento týden byla? Co jste navštívila? 

Magdaléna: Sv. Hostýn a okolí což je s mým manželem naše společná obrovská srdcová záležitost. 

Další nepopsatelné chvilky v týdnu jsem si užila při hraní s Musicou Angelica na překrásné výstavě 

3. ročníku úspěšných absolventů kurzů Ateliéru CBDart Martiny Mokrášové s názvem VIZE 2022. 

Výtěžek z prodeje obrazů bude věnován Nadaci pro výzkum rakoviny ČR. Tato vernisáž potrvá ve 

Filmovém uzlu do 27.2. 2022. Tak si zkuste najít trochu času Filmový uzel navštívit, určitě to stojí 

za to. 

Lucie: Tento týden už je opravdu ve vzduchu cítit blížící se jaro a mě to táhne více a více ven. A 

zlínské okolí je na procházky jak dělané, tak po všem ranním zkoušení naší Musica Angelica, učení, 

přípravy notového materiálu jsem co nejvíce utíkala do přírody. 

 

2 / Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě? 

Magdaléna: Přípravy na následující koncerty a nové projekty s Musicou Angelica, které společně 

chystáme pro MŠ a ZŠ. Autorkou pohádek a povídek je kolegyně Lucie Fajkusová. Tyto návštěvy 

nejenom pro děti, chceme obohatit přehlídkou zajímavých léčivých nástrojů a především 

přednáškou o harfě. Moc se na tyto nové výzvy těšíme. 

Zajímavé koncerty s hosty ve Zlíně připravujeme také pro Alternativu, zavítáme na Dny hradu do 

nedalekého Lukova, navštívíme spoustu krásných kostelů v okolí, moc rády se vracíme také 

například do Vizovic do zámecké kaple, kde je překrásná akustika. 

Během týdne jsou v plánu také setkání s postiženými dětmi, kterým muzika také moc pomáhá. 

Lucie: Utkvěla mi v hlavě melodie jedné staroanglické písně z 15.stol., kterou se snažím otextovat. 

 

3 / Co Vám udělalo tento týden radost? 

Magdaléna: Že jsem relativně zdravá nejenom já, ale hlavně i moji nejbližší a mám kolem sebe 

úžasné lidi s kterými mohu spolupracovat na tom, co mě baví, naplňuje a hřeje u srdce. Co víc si 

přát, než si plnit sny a rozdávat kolem sebe radost a pozitivní energii díky muzice. 

Lucie: Největší radost mi udělaly děti a jejich vysvědčení a pak zdraví a pohoda celé rodiny. 

 

4 / Prožila jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek? 

Magdaléna: Když jsem letěla vyhlídkovým letadlem, nebo také balónem přímo nad Zlínem. Bylo 

zajímavé naše krásné město pozorovat z ptačí perspektivy. 

Nicméně silné a intenzivní zážitky zažíváme často na koncertech a to když s námi lidi zpívají a 

různě se zapojují i rytmicky. Stává se nám, že lidi dokážeme s Musicou Angelica roztančit, 

rozesmát, ale také i rozplakat. Je to různé, ale některé vzpomínkové skladby ve spojení s harfou 

dokáží v lidech vyvolat velmi silné emoce. Hodně často se nám stává, že se lidem po koncertě ani 

nechce domů. Hudba je zkrátka silný a léčivý zdroj. 

Lucie: Denně přicházím kolem nádherných budov paní architektky Jiřičné a denně se na ně nemůžu 

vynadívat. Vždy mě zahřeje u srdíčka, že budovy jsou u nás, ve Zlíně. 



 

5 / Objevila jste tento týden nějaké nové místo ve Zlíně? 

Magdaléna: Díky báječným zlínským fotografům jako je například Josef Řezníček, nebo Vladimír 

Šilhan jsem zjistila, jak překrásná kaple je v Příluku. To místo jsem si doslova zamilovala, hezky se 

tam rozjímá. Samozřejmě těch neprobádaných magických míst bude v okolí našeho města daleko 

více, je proto potřeba se pořád dívat kolem sebe. 

Lucie: Bohužel ne, spíš jsem zjistila, že místa, kam jsem často a ráda chodila za nákupy a 

pobavením nenávratně zmizela. 

 

6 / Proč je Zlín skvělé místo? 

Magdaléna: Baví mě pohled na krásnou přírodu, zeleň v centru města, udržovaný park 

Komenského, skvostné památky, do lesa se člověk dostane ze všech stran téměř za chvilku, což je 

také velká výhoda. 

Nějakou dobu jsem žila v Praze, studovala v Olomouci, ale do Zlína jsem se vrátila moc ráda. 

Neměnila bych, jen se těším, až konečně začnou opravy a rekonstrukce zlínského autobusového a 

vlakového nádraží. Ten pohled je skutečně žalostný a zoufalý. Dalších pár míst by se ještě v centru 

našlo s kterými by bylo potřeba něco udělat. 

Lucie: Ve Zlíně jsem se narodila a po všech letech strávených mimo Zlin jsem šťastná, že jsem v 

něm nakonec zakotvila. A je to díky nejen přírodě okolo, kouzelné architektuře, kulturním 

možnostem, ale především díky ubrblaným Zlíňákům, kteří vesměs mají dobré srdce a chtějí 

táhnout za jeden provaz. 

 

7 / Co byste rozhodně ukázala někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady 

nezná? 

Magdaléna: Legendární Baťův mrakodrap z kterého jde krásně ze 16. patra vidět celý Zlín jako na 

dlani, s tím bych spojila návštěvu pojízdné kanceláře, památníku T. Bati, 14/15 Baťova institutu 

apod. 

Lucie: Jejda toho by bylo...Baťovský areál s 21kou a výhledy z terasy, Muzeum obuvi s procházkou 

mezi půldomky, určitě bychom zavítali i do ZOO Lešná. 

 

8 / Kde vidíte město za 10 let? Jak bude vypadat? 

Magdaléna: Ráda bych, aby si město Zlín udrželo svoji zeleň, lépe kulturně žilo, mělo pestrou 

nabídku pracovních uplatnění a aby jenom a jenom vzkvétalo po všech stránkách. Těším se až se 

dřív jak za 10 let projdu například po novém trhu a nádraží, které městu moc dobrou vizitku jak už 

jsem se zmiňovala nedělá. Také pevně doufám, že se vyřeší lepší doprava v centru a parkovací 

místa. Zaparkovat například na JS po 19 hod. je celkem oříšek, chce to doslova pevné nervy. 

Lucie: Doufám, že za 10 let bude město plné dětí a mladých lidí. Že bude dostatek pracovních míst 

a také dostatek míst k odpočinku, sportu, kultuře, zábavě. A počet obyvatel snad nebude klesat. 



 

9 / Zlín je město perspektivní a rychle se rozvíjí, co by jeho rozvoj podle Vás mohlo ještě 

podpořit? 

Magdaléna: Zlínu by slušel v centru nějaký pořádný rockový, nebo jazzový klub, jako býval dříve 

na Tržnici Golem, ten tady opravdu chybí. A pro starší generaci zprostředkovat poslechová a taneční 

odpoledne a večery, tzv. čaje. K tomu sloužila kavárna Avion v centru města a hotel Sole. Obě 

budovy už také bohužel patří do značně zchátralých objektů. Je to velká škoda. Poslechové večery s 

Jiřím Černým v divadelním klubu MDZ jsem také zbožňovala. 

Lucie: Zaměřila bych se na dostupnost města. Konečně bych dokončila dálniční spojení. Také 

doprava ve městě je tristní. Dokud všechna auta budou jezdit “po náměstí”, nemůže to fungovat. A 

abychom také nalákali nové obyvatele města, nestačí jen dobrá práce, ale také volnočasové vyžití, 

hudební kluby, hřiště, cyklostezky, aquapark apod. 

 

Medailonky 

 
Lucie Fajkusová   

Narodila jsem se ve Zlíně do výtvarnické rodiny Jiřího Vápa a po studiích v Brně, Praze a 

anglickém Sollihulu jsem zakotvila v rodném městě. Mezi mé záliby patří hlavně má práce 

jak ta hudební, tak i práce s dětmi v ZUŠ Morava Zlín, kde vyučuji hru na harfu a klavír. 

Mimo psaní not, textů, vlastní tvorby a práce s dětmi už mi moc volného času nezbývá. Ale 

pokud nějaký vyšetřím miluji cestování, studium cizích jazyků, práci na zahradě a 

procházky s rodinou a psem. 
 
 
Magdaléna Malaníková  
Pracuji v sociálních službách a každý den zjišťuji co by se dalo ve Zlíně a celkově ve 
Zlínském kraji vylepšit a jak pomoci například rodinám, kterým schází celoroční pobytová 
služba pro děti i dospělé s poruchou autistického spektra. Tak kéž by se pro všechny tyto 
lidi dostalo v budoucnu více pomoci, jelikož to musí být pro ně nesmírně náročné. Jinak co 
se týče mých koníčků, je toho hodně co mě naplňuje, ale nejvíce mi v životě pomáhá 
hudba. Miluju procházky v přírodě, cestování, mystická místa, relax při svíčkách, minerály 
a společné chvilky s mými nejbližšími. Nezapomínejme na to, že život je dar, který je 
potřeba prožívat naplno, vážit si všeho co máme, navzájem se respektovat a pokud to 
aspoň trochu jde, tak si i pomáhat. 
 
hudební ukázky : 
https://www.youtube.com/watch?v=md4IrZHUTG4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qxSiOShEsj8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OBPqM7blvrc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zHjnDiqDTmw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mp6G89fPPmo 
 
odkazy : 

https://www.youtube.com/watch?v=md4IrZHUTG4
https://www.youtube.com/watch?v=qxSiOShEsj8
https://www.youtube.com/watch?v=OBPqM7blvrc
https://www.youtube.com/watch?v=zHjnDiqDTmw
https://www.youtube.com/watch?v=mp6G89fPPmo


https://www.facebook.com/Musica-Angelica-1591831197575379/ 
https://www.instagram.com/musicaangelicazlin/ 
https://magdalenamalanikova.websnadno.cz/MUSICA-ANGELICA.html 

https://www.facebook.com/Musica-Angelica-1591831197575379/
https://www.instagram.com/musicaangelicazlin/

