
Tisková zpráva Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice 

Literární linka bude lákat cestující, aby si v trolejbusech četli 
Cestování hromadnou dopravou má na rozdíl od řízení osobního automobilu jednu přednost: 
můžete si při něm celkem nerušeně číst. Na tuto výhodu má v Evropském týdnu mobility 
upozornit zlínskou veřejnost i akce Krajské knihovny Františka Bartoše. V jednom z trolejbusů 
na lince č. 8 budou v pátek 18. září 2015 odpoledne herci číst knihy nahlas. 

„Nebude to poprvé, kdy se naše vozidla stávají dějištěm různých kulturních akcí. Uvítali jsme 
proto i myšlenku Literární linky a rádi vytvoříme pořadatelům v jednom z našich trolejbusů 
podmínky pro to, aby se tato akce mohla uskutečnit,“ řekl ředitel Dopravní společnosti Zlín – 
Otrokovice Josef Kocháň. 

V pátek 18. září od 17 do 19 hodin se jeden z kloubových trolejbusů DSZO promění na Literární 
linku. Cestující, kteří během těchto dvou hodin nastoupí do určeného trolejbusu linky č. 8, která 
spojuje konečnou stanici Jižní Svahy-Kocanda přes centrum Zlína s Baťovou nemocnicí, se 
seznámí s nejnovějšími službami knihovny a poslechnou si scénické čtení v podání herců divadla 
Malá scéna Zlín Kláry Urbanové a Petra Ťopka. Herci budou číst v tomto trolejbusu nahlas a 
použité zesilovací zařízení zajistí, aby bylo dobře slyšet v celém vozidle. Cestující budou mít 
v trolejbusu k dispozici také bezdrátové připojení k internetu přes síť wifi. „Přítomní knihovníci 
budou v trolejbusu Literární linky informovat například o půjčování elektronických knih, 
službách pro zdravotně postižené, o programech pro děti i pro seniory nebo budou zvát cestující 
na říjnový Týden knihoven,“ doplnila ředitelka pořádající Krajské knihovny Františka Bartoše 
Zdeňka Friedlová. 

Literární trolejbus bude jezdit v pátek 18. září podle tohoto jízdního řádu: 

Odjezdy z Kocandy                         17:04    18:00   18:54 

Odjezdy  od Baťovy nemocnice      17:24    18:20   19:14 

Trolejbus Literární linky bude běžným linkovým spojem a budou v něm pro cestující platit 
obvyklé tarifní podmínky. 

Kontakt na pořadatele: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace 14|15 
BAŤŮV INSTITUT, budova 15,  Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 
+420 573 032 505, +420 734 860 722 
divilkova@kfbz.cz / www.kfbz.cz / www.facebook.com/zlinknihovna 

 

Zlín 14. 9. 2015 

 

Sekretariát ředitele DSZO 
Tel. 577 052 140 
E-mail: reditel@dszo.cz 
http://www.dszo.cz/ 

_______________________ 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., byla založena 1. 1. 1995. Jejími společníky je město Zlín + obec 
Želechovice nad Dřevnicí (majetkový podíl dohromady 87 %) a město Otrokovice (majetkový podíl 13 %). DSZO 
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provozuje prostřednictvím 36 autobusů a 56 trolejbusů městskou hromadnou dopravu na území Zlína, Otrokovic a 
Želechovic nad Dřevnicí. Zajišťuje rovněž opravy vozidel, montáž a opravy trakčního vedení a reklamní činnost. 
Trolejbusová doprava je ve Zlíně provozována od 27. 1. 1944. Vozidla MHD DSZO najedou ročně 4,87 milionu 
kilometrů a přepraví 31,7 milionu cestujících. V roce 2014 měla DSZO 326 zaměstnanců, z toho 186 řidičů MHD. 
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