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Komunisté odsouhlasili, že město od 1. ledna 1949 ponese jméno po prvním dělnickém prezidentovi 
 
Praha - Ve srovnání s ostatními socialistickými zeměmi se v někdejším Československu příliš neprosadil zvyk 
přejmenovávat města po komunistických vůdcích. 
 Zatímco v Sovětském svazu i jeho východoevropských satelitech se starobylá města přejmenovávala po 
Leninovi, Stalinovi, Marxovi, Engelsovi či místních vůdcích, v Česku tento osud stihl pouze moravský Zlín. 
 Před 60 lety, 1. ledna 1949, byl Zlín přejmenován na Gottwaldov. Získal tak jméno prvního 
komunistického prezidenta, který se necelý rok před tím chopil veškeré moci v zemi. 
 
Gottwaldovem se měl stát Vyškov Zlín přitom nebyl jediným městem, pro které se chystal tento osud. Jménem 
Klementa Gottwalda totiž chtěli komunisté původně nazvat jeho rodný Vyškov (narodil se v Dědicích, které jsou 
nyní součástí Vyškova). Gottwald však údajně na toto město zanevřel, neboť nerad vzpomínal na zdejší dětství 
nemanželského dítěte. 
 Volba proto padla na Zlín. Jednak proto, že zde byli obzvlášť aktivní komunističtí funkcionáři, jednak 
proto, že se novému režimu hodilo potlačit připomínky nedávné minulosti města. 
 Zlín byl totiž symbolem úspěchu kapitalistického podnikání, právě zde rodina Baťů vybudovala světové 
centrum výroby obuvi. A cílem komunistů bylo vše spojené s Baťou vymazat z paměti lidí. 
 Nový název město neslo přesně 41 let. O navrácení k původnímu názvu se přestalo diskutovat po 
srpnové okupaci. Pokus o změnu, kdy jen za několik měsíců svého fungování komise evidovala 83 návrhů a 
všechny byly pro obnovení Zlína, definitivně skončil. Gottwaldov zůstal Gottwaldovem. Po celou tu dobu zůstalo 
tichým signálem protestu alespoň jméno cukrárny Zlíňanky otevřené na náměstí Míru v listopadu 1968. 
 Avšak i v době normalizace si lidé občas dovolili nějakou tu narážku. Například v 80. letech čtenáři našli 
v knihách Zdeňka Zapletala připomínku na Zlín. 
 Jeho románoví hrdinové totiž žili ve městě Mlín. “Doba jinotajů však přece jen mohla skončit - jméno 
Gottwaldov bylo smeteno na listopadových shromážděních roku 1989,” dodal zlínský historik Zdeněk Pokluda. 
Oficiálně se Gottwaldov stal opět Zlínem k 1. lednu 1990. Krátce po sametové revoluci, 21. prosince 1989, 
schválila rada tehdejšího jihomoravského Krajského národního výboru opětovné pojmenování Gottwaldova 
historickým názvem Zlín, a to s účinností od 1. 1. 1990. 
 Zlín nebyl zdaleka jediným městem v Česku, které v minulém století měnilo své jméno. 
 Po pádu komunistického režimu o návratu k původnímu názvu rozhodli například obyvatelé městečka 
Krucemburk na Vysočině, které se od roku 1949 jmenovalo Křížová. 
 Největší vlna přejmenování přišla po skončení druhé světové války v roce 1945, kdy v zemi vládl odpor 
ke všemu německému. S výjimkou Německého Chloumku na Karlovarsku zmizely z názvů obcí přívlastky 
“německý”, a například z Německého Brodu se stal již 5. května 1945 Havlíčkův Brod. Přestaly se též užívat 
německé verze pojmenování českých měst a vrátily se české názvy městům přejmenovaným za války 
německými okupanty. 
 Některá města po roce 1945 nepřešla pouze k předválečnému názvu, ale získala jméno nové. 
 Tak se například v roce 1947 stal z Frývaldova Jeseník a o rok později z Falknova nad Ohří Sokolov. V 
roce 1955 vzniklo sloučením obcí Nový Etynk, Včelnice a dalších osad dnešní město Nová Včelnice na 
Jindřichohradecku. 
 
Komise zabránily vzniku několika Masarykovů Dalším obdobím, kdy se v minulém století měnily nebo 
upravovaly místopisné názvy v českých zemích, byly roky po vzniku Československé republiky. 
 V důsledku nového vytyčení hranic vznikla některá v podstatě nová města - například v roce 1920 
rozdělením Těšína na československou a polskou část vznikl Český Těšín, oddělením několika osad od 
rakouského Gmündu České Velenice, které získaly v témže roce jméno sloučením názvů obcí Česká Cejle a 
Dolní Velenice. 
 Místopisné názvy se v českých zemích, stejně jako všude ve světě, upravovaly a měnily po celou dobu 
existence osídlení. 
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 Jak však řekl před dvěma lety Lidovým novinám odborník Jaroslav David z Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity, Česko má, společně s Německem, vysokou kulturu místopisných názvů. To je podle 
Davida dáno působením názvoslovných komisí, kterým se v různých historických etapách podařilo utlumit 
některé vášně. 
 Tak se například po roce 1918 podařilo zabránit vzniku několika Masarykovů, tedy obcí přejmenovaných 
na počest prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. 
 Změna názvu byla komplikovaná i v době komunistického režimu. V 60. letech byl přijat zákon, podle 
kterého je sice možné pojmenovávat místa po osobnostech, neměly to ale být osobnosti živé nebo 
nedostatečně prověřené časem. 
 A snadné to nebylo, ani když se jednalo o zcela apolitickou změnu. 
 Tak například obyvatelé obce Smrdov na Havlíčkobrodsku čekali 15 let, než jim komise povolila 
přejmenování na Sázavka podle potoka protékajícího obcí. Krajská komise souhlasila až v roce 1964 po 
založení JZD Sázavka v obci. 
 
Foto popis| ZMĚNA NÁZVU. Takto zachytil 3. ledna 1949 svým fotoaparátem třetí den Gottwaldova František 
Nesvadba. 
Foto autor| FOTO: ARCHIV ČTK 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava 
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VÁŽNĚ – NEVÁŽNĚ, ANEB VESELÝ SILVESTR 
 
Holasovice/ Obrovská událost zacloumala poklidnou vesnicí na Opavsku – Holasovicemi. Jedna z jejích 
obyvatelek Petra Kořistková totiž míří do Anglie za neuvěřitelným fotbalovým angažmá. 
 Příběh jako z pohádky napsaný velkou životní náhodou. O tom, že nikdy nevíte, kam vás vítr zavane, se 
dokonale přesvědčila devatenáctiletá studentka Ostravské univerzity Petra Kořistková, která pracuje jako 
brigádnice v jedné z holasovických restaurací a disponuje vynikajícími kulinářskými schopnostmi. V názvu 
celého článku jste si jistě povšimli názvu předního anglického klubu ze severního Londýna Tottenhamu Hotspur. 
Nyní je tak ten pravý čas na to, položit si otázku, co vlastně Petru Kořistkovou a tým Spurs spojuje? Zaostřete 
zrak a pozorně čtěte! Těsně před Vánoci se několik činovníků londýnského celku v čele s předsedou Kohoutů 
Danielem Levym a manažerem Harry Redknappem vydalo na zimní dovolenou do Moravskoslezských Beskyd 
klubovým autobusem. Na trase v okolí Opavy však jejich řidič trošku nepochopitelně sjel z kurzu a po mnoha 
hodinách vyčerpávajících pokusů se zorientovat v naprosto cizím kraji celá posádka dorazila až do Holasovic, 
kde si všichni usmyslili, že dozrál čas na pořádný odpočinek v jednom z místních restauračních zařízení. Zde 
shodou okolností zrovna sloužila nedávná absolventka Slezského gymnázia Petra. “Řekli si o několik pařížských 
káv a poté všichni zvolili tradiční české menu – česnečku, po níž následoval řízek s brambory. Měla jsem trošku 
problémy jim porozumět, i když angličtinu dlouhá léta studuji. Přece jenom rodilí mluvčí - je to trochu o něčem 
jiném. Každopádně jsem však vycítila, že všichni byli po vydatném obědě náramně spokojeni a jeden z nich 
dokonce krátce před odchodem prohodil pár slov s mým šéfem, načež mi on sám prozradil, že se můžeme těšit 
na velké věci,” poznamenala Petra Kořistková. O týden později ovšem přišel z anglické metropole šokující 
telefonát. “Celou záležitost jsem tak nějak vypustila z hlavy, protože sama jsem netušila, o koho vlastně šlo. 
Když tu najednou z ničeho nic zazvonil mobil a v něm se ozval člověk, který se představil jako Tomáš Pekhart, 
jenž se před nedávnem vrátil z hostování v Southamptonu zpět do rezervy Tottenhamu. Vysvětlil mi, kdo byla 
ona záhadná delegace a jako rodilý Čech mi dopodrobna vyjasnil celou situaci. Zjistila jsem, že Daniel Levy po 
rozhovoru s vedoucím naší restaurace rozeznal můj gastronomický um a rozhodl se mi předložit lukrativní 
pětiletý kontrakt na post klubové kuchařky. Budu lhát, kdybych řekla, že mě celá záležitost nevzala. Doslova 
jsem se rozbrečela štěstím,” pokračovala Petra. Ta už má za sebou osobní návštěvu na svatostánku Lilywhites 
– White Hart Lane, kde svým podpisem dotvrdila budoucí spolupráci, a dokonce již na tréninku fotbalistům 
poprvé navařila. “Rozhodla jsem se pro českou svíčkovou, kterou si všichni na výsost pochvalovali a někteří 
ještě žadonili o přídavek,” pousmála se Kořistková a jedním dechem dodala: “Předevčírem jsem se vrátila z 
Londýna, abych si ještě stihla sbalit potřebné věci, a třetího ledna odlétám zpět. Tamní prostředí na mě opravdu 
zapůsobilo a být součástí takového klubu, je pro mě skutečná čest. Doufám, že v klubu se mnou budou 
spokojeni. V otázce menší jazykové bariéry by neměla být potíž. Sama na sobě totiž cítím možnost se v 
angličtině výrazně a progresivně zlepšovat.” Informace o angažování nové kuchařky Spurs již byla zveřejněna i 
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na oficiálních stránkách Tottenhamu Hotspur a renomovaném fotbalovém serveru skysports.com. “Jsme rádi, že 
v klubu můžeme přivítat takovou kulinářskou veličinu. Netrvalo nám dlouho, abychom v Holasovicích rozpoznali 
její výtečné schopnosti. K české kuchyni navíc už dlouhodobě chovám více než pozitivní vztah, takže má radost 
je dvojnásobná,” uvedl manažer Kohoutů Harry Redknapp. Příchodu nového člena týmu lituje hlavně a 
především bývalý ostrostřelec Tottenhamu Robbie Keane, který v létě přestoupil do Liverpoolu. “Volal jsem si s 
kapitánem a svým velkým kamarádem Ledley Kingem. Ten doslova blahořečil na adresu báječné svíčkové 
Petry Kořistkové. Nyní musím přiznat, že vážně uvažuji o návratu, protože mým hlavním důvodem přestupu do 
Liverpoolu byl kuchař Peter Gordon, který vařil opravdu katastrofálně. Brambory byly mnohdy nedovařené. 
Škoda mluvit. Skutečně nerad se k tomu vracím,” smutně zatlačil slzu osmadvacetiletý Ir v rozhovoru pro itv-
football.co.uk. 
 Příchod Petry Kořistkové k celku Hotspur pro český fotbal znamená skutečně hodně. Devatenáctiletá 
studentka se tak stane první tuzemskou zástupkyní něžného pohlaví, která se stane součástí mužstva 
působícího v Premier League. “Jak už jsem řekla, jedná se o velkou výzvu. Lidé jsou však v severním Londýně 
výborní a už se těším na poznávání nové kultury. Doufám, že nikoho nezklamu,” uzavřela povídání o nové 
životní štaci sympatická Petra Kořistková. 
 
DUSEPE 
 
Foto popis| PETRA KOŘÍSTKOVA při podpisu smlouvy. 
Foto autor| Foto: Deník/Pan Klon 
Region| Severní Morava 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže POPAI STUDENT AWARD 2008 a předání cen vítězům se uskutečnilo 
18. listopadu 2008 v působivém prostředí Valtického Podzemí ve Valticích. 
 
Bohatý program akce byl koncipován tak, aby poskytl účastníkům (soutěžícím studentům) co nejvíce nových 
informací z oblasti marketingové komunikace v prodejních místech. Program zahrnoval odborný seminář, na 
kterém zástupci POPAICE Daniel Jesenský a Libor Jordán představili obor in-store komunikace, POP jako 
komunikační nástroj a informovali o trendech v oblasti in-store komunikace. Pohled zadavatele na 
marketingovou komunikaci značky představil ředitel společnosti SOARE Sekt Slovakia, Ivo Kaňovský. 
 Velmi přínosné byly komentáře vybraných soutěžních návrhů z pohledu odborníků pro design, výrobu a 
z pohledu zadavatele reklamy, kteří studentům přiblížili své názory na realizovatelnost projektů z hlediska 
zvolených materiálů, výrobních technologií, úrovně designu apod. Pro druhý ročník soutěže byly vyhlášeny tři 
soutěžní kategorie o nejlepší design POP materiálu dle zadaného briefu konkrétních zadavatelů. 
 Partnery letošního ročníku soutěže se staly společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, Johnson 
&Johnson a SOARE Sekt Slovakia , které byly také zadavateli briefu. Dosavadní průběh soutěže potvrdil, že 
zájem o soutěž ze strany studentů i zástupců škol rychle stoupá a do druhého ročníku soutěže bylo vybráno 29 
studentských prací, což je o třetinu vyšší počet soutěžících, než tomu bylo vloni, při prvním zahajovacím ročníku 
soutěže. 
Na základě hodnocení odborné poroty byly oceněny tři vítězné práce. V kategorii nejlepší design POP materiálu 
dle briefu společnosti CocaCola HBC Česká republika získala nejlepší hodnocení práce “Coca- Cola Ice Table” , 
autor Aleš Lukašík (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) 
 V kategorii nejlepší design POP materiálu dle briefu společnosti Johnson& Johnson získala 
nejlepší hodnocení práce “Listerine- malí ďáblíci”, autor Eva Táslerová (Ostravská univerzita, Fakulta 
umění) 
 V kategorii nejlepší design POP materiálu dle briefu společnosti SOARE Sekt Slovakia získala nejlepší 
hodnocení práce “Multipack na víno a stojan Soare”, autor Jakub Hájek (Fakulta multimediálních komunikací, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) 
 Zároveň POPAI CENTRAL EUROPE vyhlašuje třetí ročník soutěže POPAI STUDENT AWARD. 


