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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí  2 % nebo 30 000 Kč

ZAJIŠŤUJEME:  kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
           ◾ jednání s � nančním, katastrálním  a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
           ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 1+1, ZLÍN – JS – ČESKÁ
Byt 33 m2 v obyvatelném stavu ihned 
k nastěhování, revitalizace domu, rekonstrukce 
výtahu, pěkná kuchyňská linka, plastová okna, 
pěkný výhled. PENB: C

1 230 000 Kč
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BYT 2+1 S BALKONEM, ZLÍN – MOKRÁ
Zrekonstruovaný útulný cihlový byt o výměře 51 m2, 
2x vest. skříně, kuch. linka včetně vesta. spotřebičů, 
sprchový kout,  KLIENT HLEDÁ ZREK. BYT 2+1 
ve Zlíně – Malenovicích. PENB: D

2 199 000 Kč
Byt 3+1 s balkonem, ZLÍN – SOKOLSKÁ
Prostorný 81 m2 včetně velkého sklepa a balkonu, 
k dispozici jedno parkovací stání, v dobrém 
obyvatelném stavu. KLIENT HLEDÁ ZREK. BYT 1+1 
Zlín, Malenovice nebo Otrokovice. PENB: G   

 2 260 000 Kč
BYT 3+1 s balkonem, ZLÍN – MOKRÁ I
Luxusně zrekonstruovaný zděný byt (82 m2) a bytový 
dům s výtahem – klimatizace, nadstand. podlaha  
vestavěné skříně, podhledy a další, ideální pro rodiny 
s dětmi. PENB: C

3 690 000 Kč
RD, ZLÍN – VRŠAVA
Objekt s garáží z roku 1994, který je ideální i pro 
vícečlennou rodinu (disp. 6+1), 2 koupelny, menší 
zahrada, zázemí i pro fi rmu, klidné prostředí s výhle-
dem do okolí, rekonstrukce v r. 2010. PENB: D

5 490 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – LUŽKOVICE 
Svažitý pozemek i s návrhem na projekt domu, 
všechny sítě a komunikace u pozemku, výměra 
pozemku 600 m2, MHD, vlak, do Zlína dojezd 
autem cca 10 minut.

890 000 Kč

BYT 2-3(4)+1, CIHL./PANEL 
ZLÍN – OTROKOVICE – VIZOVICE 

až 4 000 000 Kč
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BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEL   
většinou pro investory kdekoliv s platbou hotově  

DOHODOU
BAŤ. 1/4,1/2 ČI 1-DOMEK 
ZLÍN – OTROKOVICE 
Zrekonstruovaný až 5 mil.
Původní stav až 1,6 mil.

až 5 000 000 Kč
POZEMEK 
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 2 700 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 1 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína 
do 1 000 Kč / m2 menší obce

do 2 700 Kč / m2

RODINNÝ DŮM 
ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
původní stav až 3,5 mil.
zrekonstruovaný až 8 mil.

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

   

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ◾ telefon: 773 288 833 ◾ web: www.buda-reality.cz
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Letní toulky Zlínem
Léto je v plném proudu a tak 

se v červencovém čísle Magazí-
nu Váš Zlín dozvíte řadu tipů, jak 
můžete prázdninové dny strávit 
nebo poradnu, jak může horko 
uškodit vašim psím miláčkům.

Kromě toho ale nabízíme 
i tentokrát zajímavé čtení, kte-
rým si můžete třeba ukrátit deš-
tivé dny. Doporučujeme zvláště 
rozhovor se zajímavou osobnos-
tí, úspěšným zlínským podnika-
telem Ondřejem Zárubou, který 
kromě toho, že založil a šéfuje 
firmě Z STUDIO, je také skvělým 
fotografem a nadšeným cestova-
telem. Jako jeden z mála napří-
klad fotografuje tradiční Rallye 
Dakar. V tom se snoubí kromě 
dvou zmíněných i další jeho vá-
šeň – motorismus.

Od čtyř kol se přesuneme ke 
dvěma… O tom, že jeden z nej- 
úspěšnějších klubů kolové v Čes-
ku působí v sokolovně v Prštném, 
možná ani většina Zlíňanů neví. 
Takže kromě historie Prštného si 
v našich toulkách městem hodně 
přečtete také o sálové cyklistice 
v Prštném.

 Pavel Stojar

 šéfredaktor Magazínu Váš Zlín

I N Z E R C E  RV1801532/01

I N Z E R C E  RV1702004/07

PODNIKOVÁ PRODEJNA 
OBECINY ZLÍN
TRŽNICE ZLÍN

ČESKÉ MASO * POCTIVÉ UZENINY
Telefon: 577 453 278, 605 214 745

www.reznictvisinger.cz

I N Z E R C E  RV1801540/01

Hokejisté se chystají na novou sezonu
Hokejisté Berani Zlín odehra-

jí před startem extraligového roč-
níku 2018/2019 celkem osm pří-
pravných utkání, z toho pět duelů 
se uskuteční na Zimním stadionu 
Luďka Čajky ve Zlíně. Bude zde 
i přípravný zápas se Znojmem. Ten 
se měl původně odehrát ve čtvrtek 
23. srpna na ledě soupeře, který je 
jediným českým zástupcem v nej-
vyšší rakouské soutěži - Erste Bank 
Eishockey lize. Zlínští fanoušci 
uvidí v domácím prostředí vedle 
Znojma hokejisty Jihlavy, Nových 
Zámků, Olomouce a Zvolenu.

Berani se představí vlast-
ním fanouškům poprvé ve čtvr-
tek 9. srpna při utkání s Jihlavou, 

Na zlínském zimním stadionu se uskuteční i přípravný zápas se Znojmem   Foto | hokej.zlin.cz

v úterý 14. srpna přijede do Zlí-
na účastník slovenské Tipsport 
ligy HC Nové Zámky, oba zápasy 

budou součástí přípravného tur-
naje Zubr Cup, kde Berani obha-
jují loňské prvenství.   -red-

Hrad Malenovice po opravě 
znovu otevřel svou bránu

Po rozsáhlé rekonstrukci se 
hrad v Malenovicích znovu ote-
vřel návštěvníkům. Oprava, bě-
hem které byla jedna z nejstarších 
památek na území města uzavře-
na veřejnosti, trvala bezmála dva 
roky. Kromě běžných prohlídek, 
stálých expozic a sezonních výstav 
je na hradě až do konce roku při-
pravena řada akcí pro malé i velké 
návštěvníky.

Cílem rekonstrukce bylo pře-
devším zabezpečit narušenou sta-
tiku. „Kromě toho byla řada vnitř-
ních prostor upravena tak, aby 
v budoucnu mohly sloužit jako 
výstavní sály Muzea jihovýchod-
ní Moravy, které hrad spravuje,“ 
upozornil ředitel muzea Pavel 
Hrubec. S výjimkou nové fasády 
není většina změn na první pohled 
patrná – především výztužná lana 
vedená pod opravenými podlaha-
mi nebo zpevňující stěny hradu.

Nenápadný hrad na okraji Zlí-
na je skrytým klenotem. Založil 
ho ve druhé polovině 14. století 
moravský markrabě Jan Jindřich 
Lucemburský, mladší bratr císa-
ře Karla IV. Nevyniká honosnými 
interiéry, je to spíše mimořádná 
zachovalost, která z něj dělá jedi-
nečnou stavbu. S hradem Buchlo-
vem je totiž na jihovýchodní Mo-
ravě jediným téměř kompletně 
dochovaným hradem bez výraz-
nějších přestaveb a spojuje v sobě 
gotiku, baroko i renesanci. O tom 

ostatně vypovídá i nová výstava 
Radima Vrly z Národního památ-
kového ústavu umístěná ve zbroj-
nici hradu.

Hradní sezonu doplní po celý 
rok řada doprovodných progra-
mů. Nejprve to budou noční pro-
hlídky, první se konala 14. čer-
vence a další bude 18. srpna. 
Během ní máte od 20 do 23 hodin 
možnost projít si hrad bez prů-
vodce od sklepa až do věže. V ma-
gické noční atmosféře budou na 
návštěvníky uvnitř čekat někteří 
z původních majitelů hradu. Kro-
mě toho bude příležitost sledovat 
zuřivé šermířské souboje nebo 

ladné tance elegantních dam, 
které občas vystřídají kejklíři 
s ohněm. Akce se koná za každé-
ho počasí.

Do 28. srpna se konají také 
nedělní dětské prohlídky na ob-
jednávku. Novou akcí v hradním 
programu pak budou 8. září Ře-
mesla na hradě. Zajímavým do-
provodným programem výstavy 
Vizovické pečivo, kterou je mož-
né navštívit v hájence do 31. října, 
bude také kurz jeho pečení 8. září. 
Na hradě chystají také Zlínské 
slavností vína 13. října, pouť ke sv. 
Vendelínovi 20. října či vánoční 
jarmark 1. prosince. -red-

Malenovický hrad chystá během roku noční prohlídky i další akce   Foto | Muzeum jihovýchodní Moravy
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Zemřel diabetolog Jaroslav Rybka
Proslulý zlínský lékař profesor 

Jaroslav Rybka, který patřil k zakla-
datelům české diabetologie, zemřel 
v úterý 3. července ve věku 86 let. 
Jeho profesionální dráha byla ne-
odmyslitelně spjata se zlínskou ne-
mocnicí, v níž pracoval 55 let.

„Profesor Rybka v roce 1983 
inicioval jako první v Evropě pro-
gramové řešení péče o diabeti-
ky. Tento Národní diabetologický 
program Rybka také koordinoval. 
V roce 1988 bylo jím řízené pra-
coviště interního oddělení jmeno-
váno Světovou zdravotnickou or-
ganizací Spolupracujícím centrem 
pro studium diabetu. Od roku 1985 
se Jaroslav Rybka jako hlavní výz- 
kumník účastnil desítek meziná-
rodních klinických studií,“ uvedla 
mluvčí Krajské nemocnice Dana  
Lipovská.

Rybka byl členem řady odbor-
ných organizací, byl oceněn Rytíř-
ským řádem Pro Merito Melitensi, 
Medailí Slovenské geriatrické spo-
lečnosti nebo Cenou České inter-
nistické společnosti. V roce 2015 

V úterý 10. července se konalo rozloučení s Jaroslavem Rybkou ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba. Mši sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.   Foto | Josef Omelka

Letní uzavírky na Čepkově

Tak jako každý rok vypukly 
s příchodem léta velké opravy spo-
jené s uzavírkami důležitých ulic. 
Tentokrát se to přímo ve Zlíně týká 
hlavně okolí čepkovského mostu.

Z důvodu opravy kanalizace je 
nyní uzavřena ulice Výletní od hos-
pody Pod Lipou po kruhový objezd 
na Čepkově. Uzavírka potrvá do 
30. července. To komplikuje nejen 
provoz aut, ale také cyklistů, proto-
že tudy vede trasa hojně využívaná 
pro jízdu na kolech. Neprojdou ale 
ani pěší, stavba je velmi důkladně 
oplocena. Uzavřen je také blízký 
kruhový objezd na Tyršově nábřeží, 
který je jedním z hlavních přístupů 

Nová publikace přibližuje 
historii města dětem

Na konci června byla ve vile 
Tomáše Bati ve Zlíně pokřtěna 
nová dětská publikace S pastelka-
mi městem – Zlín. Kmotry byli šéf 
Nadace Tomáše Bati Pavel Velev, 
ředitel zlínského okresního archi-
vu David Valůšek a také sám To-
máš Baťa v podání herce Gusta-
va Řezníčka. Knížečka přibližuje 
dětem zlínským i mimozlínským 
poutavou formou historii Zlína od 
dob nejstarších až po baťovské ob-
dobí. O grafickou stránku včetně 
spousty obrázků se postarala vý-
tvarnice Eva Chupíková.

Pracovní sešit je doplněn malý-
mi pastelkami a obsahuje zajíma-
vé úkoly, které mohou děti řešit. 
„Věřím, že se bude líbit nejen dě-
tem, ale i dospělým. Snažili jsme 
se pro jednotlivá místa vybrat ty 
nejzajímavější informace, tak aby 
to upoutalo malé i velké čtenáře,“ 
uvádí Věra Stojarová ze spolku In-
spirace Zlín, který je spoluvydava-
telem knížky. 

Nakladatelství Hranostaj se 
v edici První průvodce památka-
mi pro děti věnuje popularizaci 

historicky zajímavých míst po ce-
lém Česku. Většinou jde o hrady 
a zámky. Zlín je šedesátou publi-
kací v pořadí.

Publikace stojí 55 korun a lze 
zatím koupit například v kavárně 
na zlínském zámku, nebo objed-
nat na webu www.pamatkyprode-
ti.cz, přímo u spolku Inspirace Zlín 
nebo v Nadaci Tomáše Bati. Brzy 
by měly přibýt i další místa. -pst-

Herec Gustav Řezníček jako Tomáš Baťa s novou dět-
skou publikací S pastelkami městem Foto | Inspirace Zlín

Děti se mohou těšit  
na historický trolejbus

Červeného historického trolej-
busu si letos o prázdninách opět 
užijí obyvatelé Zlína i Otrokovic. 
Veterán bude nasazován do pro-
vozu na lince 8 ve Zlíně i na lin-
ce 6 mezi Zlínem a Otrokovicemi. 

Kdo chce v červeném trolej-
busu zavzpomínat na své mládí 
nebo poznat vůz, který si už sám 
pamatovat nemůže, má k tomu 
příležitost každé prázdninové ne-
dělní odpoledne. Na lince 8 se bě-
hem nedělního odpoledne proje-
de tento vůz jedenkrát, na lince 6 
dvakrát. Přesné jízdní řády histo-
rického trolejbusu jsou na webu 
www.dszo.cz a na zastávkách. 
Naposledy trolejbus vyjede na 
svou letní cestu městem v neděli 
26. srpna. V historickém trolejbu-
su platí běžné jízdenky. 

Starý vůz ale není jediným 
prázdninovým dárkem Dopravní 
společnosti dětem i rodičům. Vel-
kou novinkou je zavedení junior-
pasu, který dětem umožní cesto-
vat za 330 korun ročně. Nebudou 
si tak už muset kupovat podstatně 
dražší časově omezené kupóny.

Juniorpasy začnou platit od 
1. září a využívat je budou moci 
žáci až do ukončení povinné škol-
ní docházky. Podmínkou však je, 
aby měli trvalé bydliště ve Zlíně či 
Otrokovicích. 

Podobně jako juniorpas fungu-
je už od roku 2001 seniorpas, kte-
rý stojí stejně a je určen občanům 
Zlína a Otrokovic starším sedm-
desáti let. -pst-

Historický trolejbus Škoda 9 Tr.  Foto | DSZO

získal stříbrnou pamětní medaili 
Senátu České republiky a medaili 
Za zásluhy z rukou prezidenta Mi-
loše Zemana. V roce 2006 obdržel 
také Cenu města Zlína.

Jaroslav Rybka se narodil ve 
slovenské Bojnici v rodině čes-
kého úředníka. V roce 1938 se 

rodina přestěhovala do Zlína, kde 
později navštěvoval gymnázium 
a strávil většinu svého života. Vy-
studoval Lékařskou fakultu Uni-
verzity Palackého v Olomouci, stu-
dium ukončil v roce 1957. V letech 
1961 a 1966 získal atestace z oboru 
vnitřního lékařství. V roce 1970 se 

stal přednostou interního oddělení 
ve Zlíně a v této funkci působil až 
do konce roku 2001. 

Krátce před smrtí Jaroslava Ryb- 
ky dokončil zlínský režisér Tomáš 
Zindler dokumentární portrét to-
hoto úspěšného lékaře. Odvysílá jej 
Česká televize.  -red-

do nákupního centra Čepkov. Jeho 
uzavírka by měla trvat až do 21. srp-
na. K nákupnímu centru se tak nyní 
dostanete jedině z nadjezdu na Ga-
hurově ulici a to pouze ve směru na 
Jižní Svahy. To způsobuje řidičům 
neznalým Zlína velké komplikace 
s otáčením. Stejný problém vzniká 
i při vjezdu na parkoviště nákup-
ního centra ze směru od Jižních 
Svahů.

Také chodci a cyklisté, kte-
ří míří na Čepkov z centra města 
či od nádraží, musejí použít buď 
nadjezd Gahurova, nebo zhruba 
200 metrů vzdálenou lávku z Be-
nešova nábřeží.  -red-

Slavná Route 66 se zastaví ve Zlíně
Pro někoho symbol dobrodruž-

ství a svobody, pro jiného naděje 
a změny k lepšímu. O legendární 
Route 66, „Matce cest“, kterou ve 
svých písních proslavili například 
Chuck Berry nebo Rolling Stones, 
toho bylo již hodně řečeno. A stá-
le nemá odzvoněno. Že její mysté-
rium okouzluje i více než třicet let 
po oficiálním vyřazení z americké-
ho dálničního systému, dokazuje 
evropské setkání fanoušků, které 
pod záštitou České asociace Rou-
te 66 tentokrát zamíří až do Zlína. 
A v areálu Baťova institutu setrvá 
s programem opentlený hvězdami 
světového formátu celé tři dny: od 
10. do 12. srpna.

Route 66 není ledasjaká dálni-
ce. Svou symbolizací amerického 
snu o cestě za štěstím reprezentuje 
americkou kulturu v širší perspek-
tivě, z čehož vycházejí i organizáto-
ři. Návštěvníci se tak mohou těšit 
na akcemi napěchovaný program, 
který bude v pátek zahájen ver-
nisáží a projekcí klasických road-
movies, a v první víkendový den 

pokračovat populární přehlídkou 
amerických veteránů a motocyklů, 
s nimiž se lze většinou setkat pouze 
na televizních obrazovkách.

Během neutuchajícího progra-
mu složeného z přednášek, be-
sed a tematických projekcí samo-
zřejmě nebude chybět ani jedna 
z nejdůležitějších součástí americ-
ké kultury: hudba. A zde si festi-
val připravil skutečné překvapení. 
Blues-rockovou kapelu Ten Years 
After, jež koncem 60. let zazářila 
i na kultovním Woodstocku.

„Toto kvarteto, které vzniklo 
v roce 1967 v Anglii, patří k nej-
slavnějším skupinám rock‘n‘rol-
-lové historie. Jejich vystoupení 
ve Zlíně v rámci festivalu bude 
pro návštěvníky jistě neopakova-
telným zážitkem,“ uvádí Zdeněk 
Jurásek, prezident České asociace 
Route 66 se sídlem ve Zlíně.

Spolu s nimi ovšem na pódiu 
vystoupí i řada dalších kvalit-
ních interpretů jako je Cell, Glei-
son Tulio, Boband, ZZ Top Revi-
val nebo Robert Křesťan a Druhá 

tráva, což dokazuje, že festival 
rozhodně není šitý horkou jehlou. 
Navazuje na mnohaletou tradici 
celoamerických stejnojmenných 
festivalů, konajících se pravidelně 
v některém z měst na trase „ces-
ty všech cest“. Vždy s obrovskou 
návštěvností.

„Právě za touto popularitou 
se ukrývala myšlenka uspořádat 

festival i v Evropě. To, že organi-
zace jeho druhého ročníku byla 
svěřena nám, je pro nás velká po-
cta,“ doplnil Jurásek.

První ročník festivalu se usku-
tečnil v červenci 2016 v němec-
kém Ofterdingenu, druhý se nyní 
v plné parádě vydává do Zlína. 
Pro všechny účastníky je vstup  
zdarma.  -ma-

Nebudou chybět americké koráby silnic a krásky   Foto | Route 66 Presse
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Ondřej Záruba je cestovatel, vášnivý fotograf a především 
úspěšný zlínský podnikatel, který si houževnatě jde za 
svými cíli. Jeho firma se už přes 25 let věnuje tvorbě 
a výrobě tiskovin a neustále se rozrůstá. Sám Ondřej 
se hned zkraje letošního roku stihl zúčastnit závodu 
Rally Dakar, převzít ocenění v soutěži Kalendář roku 
a přestěhovat svou firmu Z STUDIO do zcela nového 
vlastního sídla, které se stalo díky výrazně žluté barvě 
fasády nepřehlédnutelnou součástí Malenovic.  Nechejte 
se jeho odvahou a vytrvalostí také inspirovat.

Všem svým aktivitám se vě-
nujete s maximálním nasaze-
ním. Jak se to vůbec dá zvlád-
nout?

Samozřejmě všechno se stih-
nout nedá. S mým pracovním vy-
tížením a množstvím zájmů a ko-
níčků je to opravdu obtížné. Určitě 
ale platí, že na prvním místě jsou 
pracovní povinnosti a až potom 
relax, což je v mém případě hlav-
ně fotografování. Fotit mě baví už 
dlouho a možná stále víc. Pořád je 
totiž co zdokonalovat, a to zejmé-
na v technice focení. 

V podnikání i jako fotograf 
máte za sebou spoustu úspě-
chů. Co se vám za poslední 
dobu nejvíc podařilo, z čeho 
máte největší radost? 

Každý, kdo někdy stavěl, ví, 
jak je to náročné a složité. Za vel-
ký úspěch tedy považuji fakt, že 
se nám v relativně krátké době 
podařilo postavit nové sídlo fir-
my. Mám mimořádné štěstí, že 
mám kolem sebe tým lidí, na kte-
ré se můžu spolehnout a kteří do 
toho šli společně se mnou napl-
no. Díky si určitě zaslouží i firma 
AIP, která nám dělala technický 
dozor, a PSG, která budovu po-
stavila. Po dlouhých letech, kdy 
jsme pracovali v pronajatých pro-
storech, si nyní můžeme společně 

se zaměstnanci užívat většího 
komfortu „ve vlastním“. Sídlí-
me v Malenovicích na Průmyslo-
vé ulici, a ačkoli ještě vychytává-
me nedostatky nového provozu, 
snažíme se, aby naši zaměstnan-
ci byli co nejspokojenější a firma 
tak i nadále prosperovala. Vlast-
ní prostory nám umožnily rozšířit 
technické vybavení, nainstalovali 
jsme nové stroje, máme moderní 
halu nabitou precizními techno-
logiemi. Stále rozšiřujeme počty 
zaměstnanců, nabízíme hned ně-
kolik nových volných pracovních 
pozic z různých oborů, například 
polygrafie, grafického designu 
nebo IT. Nabízíme také brigády 
nebo získání praxe studentům vy-
sokých škol.

Firmu Z STUDIO jste založil 
v roce 1990, tedy víc jak před 
25 lety. Měl jste už tehdy 
v plánu vybudovat tak velkou 
firmu, jako je dnes?

Určitě ne. Tehdy jsem si jen 
jako student přivydělával anglic-
kými překlady a grafickým zpra-
cováním návodů k elektronice. 
Když poptávka po mé práci narůs-
tala, vytvořil jsem kolem sebe tým 
odborných překladatelů a grafiků. 
To nám stále ještě stačily jen dvě 
kanceláře. Požadavky zákazníků 
ale narůstaly a já jim chtěl nabíd-
nout komplexní služby pod jed-
nou střechou. Tak jsem postupně 

začal vybavovat i tiskárnu s digi-
tálními a ofsetovými stroji, díl-
nu pro ruční kompletaci, vlastní 
vozový park a v neposlední řadě 
i oddělení tvorby návodů. O tom, 
že z nevinného přivýdělku vznik-
ne unikátní koncept komplexních 
služeb, a že se firma rozroste na 
150 zaměstnanců, kteří obsadí ně-
kolik budov v areálu Svit, se mi ani 
nesnilo. Prostě jsem o tom nikdy 
nepřemýšlel a dělal jen jednotlivé 
potřebné kroky k tomu, aby fir-
ma prosperovala. Když se nad tím 
zamýšlím, měl jsem i obrovské 

štěstí na lidi. Pracovitých, zodpo-
vědný a loajálních lidí není až tak 
mnoho a mít je právě ve své firmě 
je obrovská výhra. Proto se stá-
le snažím, aby právě takovým li-
dem bylo u nás příjemně, k čemuž 
doufám přispěje i nové pracovní 
prostředí.

Z STUDIO patří nejen mezi 
nejúspěšnější firmy Zlín-
ského kraje, ale také mezi 
nejstabilnější v republice, 
a dokonce mezi respekto-
vané dodavatele světovým 

značkám jako je Adidas, 
Hyundai, Kia, Panasonic, 
Sony, Yamaha a řada dalších. 
Proč o něm v regionu příliš 
neslýcháme?

Naše služby jsou určeny pře-
devším továrnám, korporacím 
a jiným větším firmám. Neplýtvá-
me penězi ani energií na veřejnou 
reklamu. Nemáme potřebu říkat: 
„Jsme tady a jsme dobří, podí-
vejte, čeho jsme dosáhli.“ Věřím, 
že dobré služby si dělají reklamu 
samy, lidé si to řeknou. To ale 
neznamená, že bychom se nějak 

„Spojit podnikání  
a záliby? S těmi  
správnými lidmi to jde,“  
říká Ondřej Záruba

skrývali. Jsme sociálně odpověd-
ná firma a aktivně podporujeme 
různé sportovní, kulturní a sociál-
ní projekty v regionu.

O vás se mluví také ve spoji-
tosti s Rally Dakar, které jste 
se jako fotograf zúčastnil už 
pošesté. Co vás na Dakaru 
tak přitahuje, že se tam kaž-
doročně vracíte?

Rally Dakar v sobě spojuje 
všechny mé vášně a záliby – fo-
cení, cestování a lásku k moto-
rismu. Užívám si napětí závodu, 

výkony závodních vozů a v poza-
dí krásu přírodních scenérií. Rád 
jsem v kontaktu i s místními lid-
mi. Je to pro mě vždy obrovský zá-
žitek, který mě dokáže přivést do 
naprosté euforie. A touha ulovit 
objektivem ten nejlepší záběr mě 
zase dožene k vyplnění přihlášky 
na další Rally Dakar.

Vaše cestovatelská vášeň vás 
přivádí také do míst, které 
nejsou úplně obvyklé, napří-
klad do Amazonského prale-
sa. Podle čeho si vybíráte de-
stinace, do kterých cestujete?

Své fotografické výpravy ni-
jak neplánuji. Rozhoduji se podle 
toho, co mě právě zaujme a oslo-
ví. Důležité je, aby daná lokalita 
byla zajímavá na focení. Co do 
způsobu cestování je jasné, že na 
fotovýlety se nejezdí s cestovkou, 
ale jako jednotlivec, s přáteli či ji-
nými fotografy, takže výpravy bý-
vají dobrodružné od začátku do 
konce. Za léta focení už také mám 
kolem sebe okruh podobných 
nadšenců, kteří mi dávají tipy 
na další zajímavá místa. Napří-
klad teď mě lákají na focení goril 
do Afriky a na lední medvědy na 
Špicberky. 

A co váš rodný Zlín? Ten pro 
Vás není fotogenický?

Tak to je jeden z mých velkých 
restů. Jak se říká, pod svícnem je 
největší tma. Zlín má pro mě ob-
rovské kouzlo a je v něm spousta 
témat, zákoutí i pohledů, které stojí 
za vyfotografování. A právě proto, 
že bych fotky Zlína chtěl co nejdo-
konalejší, čekám, až mi zbyde týden 
času a budu se tomuto focení moci 
věnovat naplno. Láká mě například 
možnost leteckých snímků, v sou-
časné době ale nemám pilota a leta-
dlo. Tak kdybyste o někom věděli … 

Z vašich fotografií vznikají 
kalendáře. Čím jsou výjimeč-
né?

Tvorba kalendářů mi umožňu-
je spojit své záliby s činností fir-
my. Díky tomu, že se věnujeme 
tvorbě tiskovin, máme k dispo-
zici nejnovější technologie i pro 
tisk kalendářů. Ty vznikají kaž-
doročně z mých fotografií a do-
přávám jim mimořádnou kvalitu 
díky v Česku jedinečné technolo-
gii takzvaného Hi-Fi tisku. Naše 
kalendáře nejsou prodejné, dává-
me je jako dárky zaměstnancům, 
zákazníkům a partnerům. Ti se 
většinou už na podzim dožadu-
jí, abych prozradil téma pro dal-
ší rok. A když pak tyto kalendáře 
vidím například na zdech kance-
láří, moc mě těší, že mé fotky mo-
hou dělat radost.

A kde můžeme vaše fotogra-
fie vidět my?

Jako mnoho ostatních foto-
grafů mám samozřejmě webové 
stránky a to www.zarubafoto.cz, 
kde fotky řadím tematicky. Někte-
ré z fotografií můžete vidět jako 
fotoobrazy v různých kavárnách 
nebo ordinacích. Samozřejmě se 
nebráním výstavám a spolupráci 
s kýmkoli, koho by moje fotogra-
fie zajímaly.

Technolog/technoložka
Grafik – DTP operátor/ka
IT vývojář/ka
Tiskař/ka, Pomocný tiskař/ka
Knihař/ka
Skladník/ce
Řezač/ka
Možnost praxe pro studenty VŠ

VOLNÉ POZICE

 www.zstudio.cz/kariera  ↗

Ondřej Záruba se už šestkrát účastnil Rally Dakar jako fotograf. Tato soutěž v sobě spojuje jeho záliby ve focení, cestování a lásku k motorismu.   Foto | archiv Ondřeje Záruby Nové sídlo firmy Z STUDIO se stalo díky výrazně žluté barvě fasády nepřehlédnutelnou součástí Malenovic. Uvnitř je nabité nejmodernějšími technologiemi.   Foto | Z STUDIO
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I N Z E R C E  RV1801309/01

od 1. srpna  
nově otevřená  

ordinace dentální  
hygieny ve Zlíně

  
Nikola Švachová Dis. 

Najdete nás  na ulici Kotěrova 5543 ve Zlíně 
Telefon 775 308 476

I N Z E R C E  RV1801539/01

I N Z E R C E  RV1801537/01

Prštné se před 80 lety připojilo ke Zlínu
Při našem putování městem 
tentokrát zamíříme do 
Prštného. Vydatně nám 
v tom pomohla knížka 
Z minulosti Prštného, 
kterou dali dohromady 
Marek Pánek, Stanislav 
Nováček a Zdeněk 
Pokluda v loňském 
roce k 620. výročí první 
písemné zmínky o obci. 
Ta se datuje do roku 
1397, kdy bylo Prštné 
zapsáno jako součást 
zlínského panství do 
zemských desek novému 
majiteli Zdeňkovi ze 
Šternberka, spoluvlastníku 
hradu Lukova a pánu 
na Čejkovicích.

| PAVEL STOJAR

Ze zlínské tvrze Zdeněk Štern-
berk vládl sedmi vesnicím. Prštné 
tvořilo západní výspu jeho pan-
ství, sousední Louky se už nachá-
zely v panství malenovickém.

Podle odborníků vzniklo jmé-
no vsi od slova prsť, tedy země či 
půda. Ve staré češtině mělo podo-
bu „prščna“. Psaní názvu nebylo 
až do začátku 20. století ustálené. 
V prvním záznamu vidíme Prscz-
na (čteno Prščná), v roce 1437 
Prssczne (Prščné), v roce 1485 
Pršné nebo Pršná, v roce 1571 
Prštný a v roce 1596 Pršné.

Za starých časů
Z nejstarších dob se mnoho 

informací o Prštném nezachova-
lo. V roce 1516, kdy zlínské pan-
ství patřilo Jiříku Tetourovi, ve vsi 
bylo dvacet poddanských usedlos-
tí a v čele obecní správy stáli fojt 
Řehoř a konšel Vašek Holý. Ob-
dobný počet rolnických usedlostí 
je uváděn i v letech 1644 a 1750.

Za vlády Marie Terezie a její-
ho syna Josefa II. patřilo k velkým 
novotám zakládání vesnických 
škol. Do roku 1786 museli školáci 
z Prštného šlapat až do Zlína, pak 
byla v sousedních Lúkách (Lou-
kách) zřízena škola pro obě obce 
a pro 42 prštenských se tak cesta 
do školy výrazně zkrátila. Vlastní 
školy přímo v Prštném se děti do-
čkaly až v roce 1873.

Od konce 18. století se za-
čala obec rozrůstat. V letech 
1771 a 1772 žilo v Prštném kolem 

250 obyvatel, v roce 1793 to bylo 
291 lidí v 52 domech a v roce 1869 
už 401 obyvatel v 72 domech. 
Mnoho zpráv z dění ve vsi ale ne-
máme, k důležitým událostem pa-
třilo například vystavění zvonice 
v roce 1817.

Ze školní kroniky
Zajímavým zdrojem informa-

cí se později stala až školní kro-
nika, kterou od 1. září 1889 začal 
psát správce prštenské školy Leo-
pold Škůrek. O vsi se v ní píše, 
že „jest dosti úhledně vystavěna, 
sestávajíc ze dvou částí totiž dě-
diny a nádhumení obydleného 

vesměs domkaři.“ To byli majitelé 
domků bez půdy. „Stavení čítá 81 
a 444 duší dle náboženství vesměs 
katolíků. Že původně byli obyva-
telé vyznání evangelického dá se 
usouditi z kalichu, jenž vyryt jest 
na razítku obecním prastarém. 
Obyvatelstvo živí se rolnictvím, 
chudší třída též nádenictvím při 
velkostatku zlínském.“

Život obyvatel Prštného hod-
ně ovlivňovala blízká řeka. „Řeka 
Dřevnice tekoucí podle vesni-
ce, dělává mnoho škod na polích 
a lukách při častém svém rozvod-
nění. Taktéž trpívala vesnice roz-
vodněním potůčku Rybníčkového 

tekoucího vesnicí, dokud stávaly 
panské rybníky pod Mlatcovou. 
Stávalo se totiž, že některá hráz 
se protrhla a pak voda proudem 
mocným valila se berouc s sebou 
vše, co jí v cestě stálo,“ píše se ve 
školní kronice.

Sbližování se Zlínem
Od počátku 20. století se po-

měry v obci začaly rychle měnit. 
Důvodem bylo vybudování želez-
nice z Otrokovic do Vizovic a hlav-
ně rozmach průmyslu v blízkém 
Zlíně, odkud se směrem k Pršt-
nému začal rozrůstat tovární  
areál firmy Baťa. Vedle tradičních 

prštenských zemědělských ro-
din tak přibývalo lidí, kteří se do 
obce stěhovali kvůli práci ve Zlí-
ně. Stavěly se nové domy a mezi 
lety 1920 a 1930 se počet obyva-
tel vsi více než zdvojnásobil na  
1 162 obyvatel.

V roce 1931 přišla od zlínského 
starosty Tomáše Bati nabídka, aby 
se obec sloučila se Zlínem. Město 
obci vydatně pomáhalo. Proti zá-
plavám výrazně pomohla regulace 
Dřevnice a později i Zboženského 
potoka. Město také přispělo na 
zřízení nové školy, která vyrostla 
poblíž mostu přes Dřevnici podle 
projektu F. L. Gahury. Začalo se 

v ní učit 26. října 1933. Na katast-
ru Prštného na úbočí Tlusté hory 
začala vyrůstat nová obytná čtvrť 
Podhoří, která navazovala na ba-
ťovskou kolonii Letnou, ale své 
domy a vilky si zde stavěli převáž-
ně majetnější živnostníci.

Velké plány měla v Prštném 
také firma Baťa, která mezi řekou 
Dřevnicí a železniční tratí začala 
budovat své potravinářské pro-
vozy – jatky, pekárnu, mlékárnu 
a dominantou celého areálu se 
stala výšková budova sila, dnešní 
sídlo technologické firmy NWT.

Propojení mezi Prštným a Zlí-
nem bylo zkrátka stále užší a užší, 
až Prštné 20. května 1938 přesta-
lo být samostatnou obcí a stalo se 
čtvrtí města Zlína.

Dnešní Prštné
Velká část obyvatel byli stále 

zemědělci a tak do života Prštné-
ho výrazněji zasáhla kolektiviza-
ce a vznik JZD. Kdo do družstva 
nechtěl dobrovolně, musel do něj 
nakonec vstoupit pod tlakem. Ze-
mědělské družstvo vybudovalo 
v padesátých letech kravín a vep-
řín a zřídilo rybník na Zbožen-
ském potoce. Po roce 1989 druž-
stvo zaniklo a jeho areál obsadily 
různé firmy, nejznámější z nich je 
společnost HP Tronic obchodující 
s elektronikou.

Během let Prštné získávalo stá-
le více městský ráz zásluhou nové 
obytné i průmyslové výstavby. 
Vznikl tu velký stavební podnik 
nebo mlékárna. Do katastru Pršt-
ného patří také sídliště Podhoří 
a část firemní zástavby podél hlav-
ní silnice směrem na Louky.

V obci, i když se stala součás-
tí Zlína, byl vždy silný spolkový 
život. Nejaktivnější jsou dodnes 
Sokolové a hasiči. Ti například 
21. července pořádají už osmý 
ročník Prštenských slavností piva 
a také další akce. Prštenský Sokol 
vyniká ve dvou disciplínách, tou 
první je vzpírání a druhou sálo-
vá cyklistika. Zdejší klub kolové 
a krasojízdy se dokonce řadí k nej-
lepším v republice. Sokolovna 
a hasičská zbrojnice dodnes patří 
k dominantám Prštného. Svého 
času zde byl také velmi aktivní fot-
balový klub. Ten už ale patří mi-
nulosti a na místě jeho někdejšího 
hřiště dnes stojí budova super-
markeru Albert.

Obilné silo u železniční tratě v roce 1938 Náves v Prštném v roce 1943   Foto | 4x MZA-SOkA Zlín

Celkový pohled na Prštné ze sila v roce 1938. Vepředu je nalevo od silnice budova školy, napravo sokolovna   Náves v Prštném s hospodou a starou školou v roce 1933
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Výstava Retrosbírky 
představí fenomén 
sběratelství

Kdo v mládí něco nesbíral? 
Dnes děti shání kartičky hokejis-
tů nebo pokémonů, dřív to byly 
třeba obaly od žvýkaček nebo ná-
pojové plechovky. Stálicemi jsou 
poštovní známky, mince a ban-
kovky nebo minerály. Sbírat se 
ale dá kde co. Nevěříte? Přijďte se 
přesvědčit.

V Kulturním institutu Alterna-
tiva v Kolektivním domě se chys-
tá výstava Retrosbírky, která ná-
vštěvníkům připomene unikátní 
soukromé sbírky z dob socialismu. 
Vernisáž výstavy je 25. července 
v 17 hodin. Potrvá do 25. srpna 
a otevřena bude denně od 10 do 
18 hodin. Vstupné je 50 korun, ro-
dinné 150 korun. 

Návštěvníci si prohlédnou sou-
kromé sbírky nadšenců z celé re-
publiky. K vidění budou například 
obrázky ze žvýkaček, obaly od čo-
kolád, ubrousky, pexesa, svatební 
oznámení, nálepky od sýrů, ple-
chovky, krabičky od sirek, odzna-
ky, známky, časopisy, pivní tácky, 
autíčka a další zajímavé sběratel-
ské předměty. 

„Často se nejedná o nějak zvlášť 
cenné předměty, přesto jsou ale 
unikátními dokumenty své doby. 
Cílem výstavy je nejen představit 
sběratelství jako vášeň, ale také 
ukázat dnešní generaci mladých 
lidí nebo dětí, co vše se za socia-
lismu sbíralo. Mnohdy se v tom 
odrážel nedostatek zboží na teh-
dejším trhu. Dnešní děti by zřej-
mě nesbíraly obaly od cukrovinek 
nebo plechovky. Tyto předměty 
vnímají spíše jako odpad určený 

Kovové modely autíček od německé firmy Siku   Foto | Inspirace Zlín

Album se sbírkou známek   Foto | Inspirace Zlín

Kolová v Prštném patří k české elitě
Jednou z věcí, kterou 
je zlínská čtvrť Prštné 
skutečně výjimečná, je 
zdejší úspěšný sportovní 
oddíl sálové cyklistiky. 
Zdejší TJ Sokol Prštné 
dokonce patří mezi největší 
oddíly v celém Česku. 

Závodníci ve všech věkových 
kategoriích bojují o přední umís-
tění. V nejvyšší soutěži mužů má 
Prštné dokonce dvojnásobné za-
stoupení. V posledních pěti letech 
patří mezi největší úspěchy zlín-
ské kolové na mezinárodní scéně 
třetí místo na mistrovství Evropy 
juniorů dvojice Radek Adam a Mi-
roslav Gottfried v roce 2015, čtvr-
té místo na mistrovství Evropy ju- 
niorů dvojice Radek Adam a To-
máš Horák v roce 2017, deváté mís-
to na mistrovství Evropy kategorie 
Elite dvojice Jan Krejčí a Martin 
Struhař v roce 2017, dále ještě tře-
tí místo dvojice Ludvík Písek a Mi-
roslav Gottfried v roce 2014 a třetí 
místo dvojice Martin Struhař a Jan 
Krejčí v roce 2017 na mistrovství 
republiky v kategorii Elite.

„V mládežnických kategoriích 
získáváme pravidelně mistrovské 
tituly a pódiová umístění. V letoš-
ním roce to byl titul Mistrů České 
republiky v žácích dvojice Vojtěch 
Baxa a Jáchym Baxa. V juniorech 
druhé místo získala dvojice Ra-
dek Adam a Tomáš Horák a v ka-
tegorii do 23 let druhé místo dvo- 
jice Radek Adam a Miroslav Gott- 
fried. Jako kuriozitu můžeme uvést 
i první místo v mistrovství repub-
liky žáků v roce 2011, kdy za Zlín 
úspěšně hrála i dívka Blanka Ada-
mová spolu s Miroslavem Gottfrie-
dem,“ říká otec posledního jmeno-
vaného hráče Miroslav Gottfried.

V letošním roce pořádá pršten-
ský oddíl sálové cyklistiky 22. září 
na sportovní hale Zelené ve Zlí-
ně Mistrovství Evropy v kolové 
do 23 let, kde bude k vidění de-
sítka nejlepších evropských týmů 
v této věkové kategorii. Česko 
bude mít dvojnásobné zastoupení. 
Za národní tým nastoupí i zlínská 
dvojice Radek Adam a Miroslav 
Gottfried.

Náročný sport
Velkou zásluhu na úspěších 

zlínské sálové cyklistiky má před-
seda klubu Jindřich Mudřík spolu 

s Milošem Urbancem, kteří se sta-
rají o chod oddílu, a v neposled-
ní řadě trenéři žáků v čele s Jiřím 
Ondlevcem, kterým se daří získá-
vat a vychovávat pro tento nároč-
ný sport nové naděje.  

Pravidelné tréninky probíha-
jí v sokolovně v Prštném, takže 
pokud chcete ukázat svým dětem 
tento sport, můžete je přivést. 
Žáci trénují mimo prázdniny vždy 
v úterý a v pátek od 17 do 19 hodin.

Kolová je náročný sport, fy-
zicky i psychicky. „Z dvaceti dětí, 
kteří si to přijdou vyzkoušet, vydr-
ží tak čtyři. Je docela problém se 
na kole udržet, musíte zvládnout 

techniku kola, poskakovat na 
něm, zastavit se a stát na místě 
a k tomu ještě přidat koordinaci, 
trefit se do balonu a vstřelit bran-
ku. Zabere i tři roky, než je dítě 
schopné něco uhrát. Musíte také 
počítat s tím, že občas dostane-
te ránu šlapátkem kola, šroubem 
nebo tvrdým balonem, který se 
vyrábí ze srnčích chlupů,“ podotý-
ká Miroslav Gottfried starší.

Jeho syn začínal hrát ve dru-
hé třídě. Optimální je pustit se do 
sálové cyklistiky kolem desátého 
roku věku. 

V čem tento sport může uchvá-
tit? „Je to hlavně zajímavost 

a výjimečnost kolové a krasojízdy. 
Využijete to ale i v běžném životě, 
protože jste schopní na jakémkoliv 
kole dělat neuvěřitelné věci. Kluci 
si třeba berou kola do školy, v tě-
locvičně předvádí, co umí a jsou 
středem pozornosti. Předvádí se 
před kamarády i na různých ex-
hibicích. Teď jsou trendem různé 
streetové disciplíny a triky na ko-
lech, není to ale nic nového. To vše 
my dávno známe z kolové a kraso-
jízdy,“ dodává Miroslav Gottfried.

Nejúspěšnější jsou Češi
Kolová je sport podobný sálo-

vému fotbalu, jen hráči po hřišti 

do popelnice,“ vysvětluje Věra 
Stojarová, organizátorka výstavy. 

Zajímavostí je sbírka památní-
ků, do nichž si děti i jejich rodinní 
příbuzní kreslili navzájem obráz-
ky, psali vzkazy a vyznání. Dneš-
ní děti už tento fenomén snad ani 
neznají. K vidění bude také kom-
pletní kolekce plastikových mo-
delů z produkce podniku Kovo-
závody Prostějov. I modelářství 
bylo zajímavým dobovým feno-
ménem, který se postupně vytrácí. 
V 70. a 80. letech si nějaké to leta-
dýlko slepil snad každý kluk.

Výjimečná je také pestrá sbír-
ka deskových her a stavebnic ze 
70. a 80. let minulého století. Pro 
děti bude přichystána retro herna 
plná her a hraček, které se u nás 
vyráběly v dobách minulých, ale 
některé se vyrábí dodnes. Jen z ji-
ných materiálů a pomocí moder-
nějších technologií. Na hraní bu-
dou k dispozici například dřevěné 
kostky Topa, stavebnice Merkur, 
Seva a nebude chybět Igráček.  -pst-

jezdí na kolech. V každém týmu 
hrají dva hráči, kteří kontrolují 
pohyb míče po hřišti na uprave-
ných kolech bez brzd a pevným 
převodem – takzvaný furtošlap. 
Jinak se hráči mohou míče při 
hře dotknout pouze hlavou, ne 
rukama ani nohama. Brankář 
v brankovišti může ale zakročit 
jakkoli. Není přípustné šlápnout 
nohou na zem.

Poprvé byla tato hra před-
stavena už roku 1899 při spor-
tovních slavnostech v Ham-
burku. Ovšem ve velmi 
primitivní podobě. V současnos-
ti se mistrovství světa zúčastňuje 

27 států z Evropy, Ameriky, Asie 
a Austrálie.

Nejúspěšnějšími hráči kolo-
vé všech dob jsou Češi. Bratři 
Pospíšilové dokázali získat titul 
mistrů světa dvacetkrát, což je 
velmi unikátní absolutní rekord 
– a to i ve srovnání mezi všemi 
ostatními sporty vůbec.

Oddíl v Prštném
Oddíl sálové cyklistiky ve Zlíně 

byl založen na jaře roku 1955 nej-
starším z bratrů cyklistické rodiny 
Mudříků. První krůčky do světa 
sálové cyklistiky byly udělány jak 
v kolové, tak v krasojízdě. Franti-
šek Mudřík se stal vedoucím a tre-
nérem skupiny sálových cyklistů, 
při cyklistickém oddíle tehdejší 
Jiskry. V kolové se objevili hrá-
či jako Vinklárek, Pavelka, Fiala 
a hrál s nimi i František Mudřík. 
Během několika let vychoval řadu 
úspěšných krasojezdců a časem 
i hráčů kolové. V té době se ještě 
trénovalo současně. Na jedné po-
lovině tělocvičny krasojízda a na 
druhé kolová. Tělocvična byla roz-
dělena jen lavičkami.

Už koncem padesátých let 
zlínští krasojezdci začali bojovat 
o přední umístění v kraji a pozdě-
ji i v celorepublikových soutěžích 
a taky na Mistrovství republiky. 
Krasojízda se rozjela do plných 
obrátek v 60. letech, kdy se nej-
dříve Jiří Muřík, později i Jind-
řich zařadili do reprezentačního 
týmu Československa, kde slavili 
úspěchy jako jednotlivci a násled-
ně pak jako dvojice. Později tuto 
dvojici doplnil Pavel Landt, který 
později převzal po bratrech Mud-
říkových pomyslnou štafetu. Poz-
ději na něj navázal Ludvík Písek.

Mezitím se samozřejmě hrála 
ve Zlíně i kolová. Významným ob-
dobím byla pro ni 70. léta, i když 
byla stále z pohledu výsledků tro-
chu ve stínu krasojízdy. Té se, 
coby trenér obou disciplín, věno-
val František Mudřík více. Roz-
hodně došlo ke stabilizaci hráč-
ského kádru. V roce 1975 jsme 
už obsazovali všechny kategorie. 
Když pak Pavel Landt ukončil 
svoji úspěšnou krasojezdeckou 
kariéru, dal se na kolovou. Sám 
hrál a po ukončení své vynikají-
cí krasojezdecké kariéry se začal 
věnovat naplno výchově talentů  
kolové. -pst-

 Foto | TJ Sokol Zlín-Prštné
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V létě chybí krev, darujte ji
Během prázdnin ubývá dárců 

krve a tím i množství této nena-
hraditelné tekutiny. Ve Zlínském 
kraji bývá nejhorší situace v Ba-
ťově nemocnici. Především proto, 
že právě v letních měsících přibý-
vá komplikovaných úrazů a pora-
nění. Ty nejtěžší případy z celého 
kraje pak končí právě ve zlínské 
nemocnici. Momentálně je zde 
nedostatek všech krevních skupin. 
„Doba dovolených, ale také odjez-
dy do exotických destinací nebo 
klíšťata – to vše ovlivňuje menší 
počet příchozích dárců. Budeme 

rádi za každého, kdo přijde daro-
vat krev,“ uvedla primářka Hema-
tologicko-transfuzního oddělení 
Jana Pelková. Lidé, kteří by chtěli 
darovat krev, musí být zdraví a ve 
věku 18 až 60 let. Na transfuzní 
stanici do nemocnice mohou při-
jít v pondělí, středu, čtvrtek a pá-
tek od 6 do 9 hodin, v úterý od 
13 do 16 hodin. Prvodárci s sebou 
musí mít zdravotnickou doku-
mentaci nebo výpis o zdravotním 
stavu od ošetřujícího lékaře. Po-
drobnější informace jsou na webu  
www.kntb.cz. -red-

Dávali jí minimální šanci na přežití,  
teď dovádí se sourozenci
Michaela a Jiří z Dolní 
Lhoty toužili vždy po velké 
rodině. Narozením čtvrtého 
dítěte se jim ale změnil 
život. Tříletá Terezka od 
narození trpí syndromem 
krátkého střeva a musí být 
připojena 16 hodin denně 
na parenterální výživu.

„Terezka se projevila jako vel-
ká bojovnice, lékaři jí dávali mi-
nimální šanci na přežití, prv-
ní dva měsíce života byla léčena 
v Brně, poté byla převezena kvů-
li hrozbě selhání jater do praž-
ské Fakultní nemocnice Motol. 
Odkud nás později po úpravě ja-
terních funkcí propustili do do-
mácího ošetřování,“ popisuje těž-
ké začátky paní Michaela, která 
je povoláním zdravotní sestra. 
„Nyní společně s manželem pro-
vádíme každý den za přísných 
hygienických podmínek připojo-
vání a odpojování vaku s výživou, 
abychom neinfikovali centrální 
žilní katetr,“ dodává. Doma má 
rodina provizorní ošetřovnu, kde 
je umístěná lednice na vaky s vý-
živou, přenosný stolek a lůžko. 
Tuto místnost udržují v co nej- 
sterilnějším prostředí. 

V pozdějším věku Terezka pod-
stoupila náročnou operaci a díky 
lékařům z chirurgické a pediatric-
ké kliniky fakultní nemocnice Mo-
tol se podařilo propojit celý zaží-
vací trakt. Do té doby měla dívka 
ileostomii – vývod tenkého stře-
va. Po malých porcích začala jíst 

zeleninu, ovoce i maso. Na konci 
minulého roku se pokusili léka-
ři snížit celkový denní čas kapání 
infúze s výživou, Terezka ale bo-
hužel neprospívala tak, jak se oče-
kávalo, a musela se vrátit k původ-
nímu režimu.

V průběhu Terezčina života za-
žila rodina již několik hospitaliza-
cí v nemocnici, kdy se její zdravot-
ní stav zkomplikoval. V minulém 
roce u ní nastal metabolický roz-
vrat, který souvisí s jejím onemoc-
něním. „V létě a na podzim jsme 
proto stále jezdili na pravidelné 
odběry krve, podle nichž léka-
ři nasadili další léky,“ vysvětluje 
paní Michaela. 

S vážným onemocněním se 
pojí také nutné výdaje, které ne-
jsou hrazené zdravotní pojišťov-
nou, jako je například doprava do 

nemocnice, úhrada převazových 
materiálů, dezinfekčních příprav-
ků, pořízení infuzního stojanu, 
mastí či krémů. S těmito náklady 
rodině pomáhají dárci prostřed-
nictvím nadace Dobrý anděl.

„Děkujeme jim za štědrost 
a otevřená srdce. Díky pravidel-
ným příspěvkům můžeme Terez-
ce dopřát vše potřebné a ostatní 
děti mohou navštěvovat nejrůz-
nější kroužky a zájmové činnosti, 
které alespoň částečně vynahradí 
omezení, vyplývající z onemocně-
ní jejich nejmladší sestry,“ vzkazu-
jí rodiče Terezky.

Na Zlínsku potřebuje finanč-
ní pomoc dalších 24 rodin s váž-
ně nemocným dítětem. Jedná se 
o rodiny, ve kterých se dítě potýká 
s onkologickým či jiným závažným 
onemocněním, jako je chronické 

selhání orgánů, chronické střevní 
onemocnění, závažné metabolické 
poruchy či jiné kombinované po-
stižení. Těmto rodinám pravidel-
ně pomáhá nadace Dobrý anděl. 
Vybrané příspěvky za každý měsíc 
nadace rovnoměrně rozdělí mezi 
potřebné rodiny. Výši příspěvků 
tak ovlivňuje počet dárců i přispě-
ná částka. „Rodin, které potřebují 
finanční pomoc, je mnohem více. 
Ne každá ví, že u nás může o pra-
videlné příspěvky požádat. Našim 
cílem je, aby se tato informace co 
nejvíce šířila. Pokud se kdokoliv 
setkává s rodinou či rodinami, kde 
vážně onemocnělo dítě, budeme 
rádi, když se na nás obrátí. Kontak-
tovat nás může také přímo sama 
rodina,“ říká Petr Sýkora, spoluza-
kladatel nadace Dobrý anděl. 

Jak pomoci?
Zapojit se do pomoci může 

každý. Stačí se zaregistrovat na 
www.dobryandel.cz a začít při-
spívat. Příspěvky odevzdává na-
dace rodinám do posledního ha-
léře, protože její provoz je hrazen 
ze soukromých zdrojů zakladatelů 
a dalších filantropů.

Znáte rodinu s vážně 
nemocným dítětem?

Doporučte jí nadaci Dobrý 
anděl. Kontakt je jednoduchý 
– stačí zavolat nebo napsat 
e-mail a pracovníci Dobrého 
anděla již zajistí vše potřeb-
né. Důležité je nebát se ozvat.  
 -red-

Terezka (úplně vpravo) s celou rodinou   Foto | Dobrý anděl

Kam za koupáním do přírody?
Kvalita vody v přírodních kou-

palištích na Zlínsku byla na za-
čátku prázdnin dobrá. Pouze ve 
slepém rameni řeky Moravy na 
Pahrbku u Napajedel má voda 
mírně zhoršené vlastnosti. Stej-
né je i to v Luhačovické přehradě. 
I tam je možné se bez problémů 
koupat, hygienici ale v obou pří-
padech doporučují osprchovat se 
poté, co vylezete z vody.

„Za mírně zhoršené vlastnosti 
vody může její snížená průhled-
nost a také zvýšený obsah rost-
linného chlorofylu,“ uvedla Eva 
Javoříková ze zlínské Krajské hy-
gienické stanice.

Velmi dobrá kvalita vody je 
tradičně na štěrkovišti v Otroko-
vicích nebo také ve vodní nádrži 
Všemina.

Platí to například pro přehrady 
Bystřička a Horní Bečva, štěrko-
viště Balaton u Nového Hrozen-
kova na Vsetínsku nebo přírodní 
koupaliště Albatros v Ostrožské 
Nové Vsi.

Velmi špatnou kvalitu vody 
ovšem hygienici na konci června 
naměřili v takzvaných koupacích 
biotopech – v Modré na Uhersko-
hradišťsku a Honěticích na Kro-
měřížsku. V obou případech platil 
zákaz koupání.

Hygienici ve Zlínském kraji 
pravidelně kontrolují osm přírod-
ních koupališť a přírodních kou-
pacích biotopů. Informace o kva-
litě vody jsou k dispozici na webu 
krajské hygienické stanice.  -red-

 www.hszlin.cz  ↗

Chcete-li mít jistotu průzračně čisté vody, vydejte se na některé z umělých koupališť. Příjemně vyhřátou vodu 
najdete vždy v bazénu u hotelu v Kostelci.   Foto | Lázně Kostelec

Horké léto přináší nástrahy ne-
jen lidem, ale také jejich čtyřnohým 
miláčkům. Někdy se můžete do-
konce dočíst, jak majitelé nechali 
utrápit psa tím, že ho nechali zavře-
ného v rozpáleném autě ve velkých 
vedrech a ještě k tomu na slunci. 
Veterináři se s takovými případy 
setkávají bohužel poměrně čas-
to. Na co si tedy v létě dávat pozor 
a jak našim mazlíčkům usnadnit ži-
vot v horkém počasí?

Ostříhat nebo ne?
Může se zdát, že ostříhaný pes 

snáší letní vedra lépe než dlouho-
srstý. Opak je ovšem pravdou. Del-
ší chlupy pomáhají psa ochlazo-
vat a udržovat tepelnou regulaci. 
Pokud pejska ostříháte na krátko, 
může hrozit rychlé přehřátí, úpal, 
a dokonce i poškození kůže slun-
cem. Psy naháče raději natírejte 
krémy s vysokým UV faktorem.

Dostatek tekutin
„Pokud v létě krmíte pouze su-

chými granulemi, měl by mít pes 
opravdu dostatečné zásoby vody, 
protože samotné granule obsahu-
jí málo vody a je pak potřeba spe- 
ciálně v létě vodu v dostatečné míře 
dodat. Krmení si vždy rozvrhněte 
tak, aby byl po něm pes minimálně 
hodinu v klidu, protože jinak mo-
hou hrozit žaludeční komplikace,“ 
upozorňuje výrobce krmiv Martin 
Pučálka.

Pokud jdete se psem na del-
ší procházku, vezměte mu s sebou 
speciální cestovní lahve, aby měl 
neustálý příjem čisté vody. Nemu-
sí pak pít ze špinavých kaluží. V létě 
také důkladněji kontrolujte kvalitu 
psích konzerv. V horku se mohou 
rychleji kazit a způsobit nepříjem-
né zažívací potíže.

Vyhýbat se horku
Psi nemají potní žlázy, tak se 

ochlazují tím, že zrychleně dýchají 
a vyplazují jazyk. V extrémním hor-
ku není dobré chodit se psem na pří-
mé sluníčko. Dopoledne jej nech- 
te jen rychle proběhnout ve stí-
nu při krátkých procházkách, del-
ší venčení si nechte na večer, až se 
ochladí.

Doma psa nechávejte v dobře 
větraných prostorách a s dostat-
kem čerstvé vody. Vyvarujte se ale 
vody ledově studené, která může 
spíše uškodit než osvěžit. Nemáte-li 
možnost psa ochladit vykoupáním 
ve vodě, umyjte mu vlažnou vodou 
alespoň tlamu a tlapky. Pro psy vel-
mi náchylné na teplo existují také 
speciální chladící vesty.

Koupání
Oblíbenou letní zábavou pro psy 

i jejich majitele je koupání v příro-
dě nebo v moři. Nebojte se toho, 
ale dejte pozor, aby se šel koupat 
jen tam, kde je bezpečný vstup do 
vody. Dno pokryté velkými kameny 

nebo kořeny znamená riziko, že by 
si pes mohl zaklínit packu.

Koupat se vydejte v pozdních 
odpoledních hodinách nebo večer, 
protože plavání je pro psy vyčerpá-
vající činnost a na přímém slunci se 
velmi rychle unaví. „Pokud se s pej-
sky koupete v moři, dejte pozor, aby 
vodu nepili. Slaná voda má projí-
mavé účinky a pejsek by tak mohl 
mít nepříjemné žaludeční problé-
my,“ dodává Martin Pučálka.

Důležitou zásadou je psa nikdy 
neházet do vody. Mohl by dostat 
šok a utopit se.

Cestování
Léto je také doba častých výle-

tů autem. Dlouhé cesty mohou být 

pro psa náročné, nezapomínejte 
proto dělat častější zastávky, aby 
se proběhl. Před cestou jej důklad-
ně vyvenčete. Klimatizaci v autě 
nastavte tak, aby rozdíl mezi vněj-
ší a vnitřní teplotou nebyl víc než 
7 stupňů.

Psa nedávejte na přední sedač-
ku. Nejlépe do zadního prostoru 
ohraničeného mříží nebo na zadní 
sedačku. Používejte také speciální 
postroje nebo cestovní přepravky.

Pokud si s něčím nevíte rady, 
nebojte se poradit s odborníky. 
Ať už s veterináři nebo zkušenými 
chovateli, například ve zlínské pro-
dejně FajnKrmiva.cz.  -red-

Můžete se za koupáním vydat 
i dále, také na většině ostatních 

oblíbených místech Zlínského 
kraje voda naprosto v pořádku. 

 www.fajnkrmiva.cz  ↗

Spousta psů si užívá koupání, ale největším horkům se s nimi vyhýbejte   Foto | Pixabay
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Alenka v (1. část tajenky) zázraků přidává speciální představení pod širým (2. část tajenky) v přírodním (3. část tajenky) na Konopišti 24. 8. 2018. 
Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail tajenky.MVZ@regvyd.cz do 30. 7. 2018. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

Více informací na billa.jobs.cz

V případě zájmu kontaktujte 
Petra Svobodu,
tel.: 606 670 862,
e-mail: p.svoboda@billa.cz.

Centro Zlín – Malenovice, třída 3. května
PRIOR Zlín – náměstí Práce 2523

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE
DO NOVÝCH 
PRODEJEN

NABÍZÍME:
· Práci na plný i zkrácený úvazek,  
 možnost brigád.
· Týden dovolené navíc.
·  Stravenky v hodnotě 80 Kč.
·  Smlouvu na dobu neurčitou.
·  Pravidelnou mzdu 
do 15. dne v měsíci.

·  A další benefi ty, se kterými 
vás rádi seznámíme.

BILLA_Zlin_Centro_inzerce_92x130.indd   1 10.05.18   9:57
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Tip na výlet: Rajnochovická lesní železnice
Turisté se mohou v Rajnocho-

vicích na Kroměřížsku povozit 
vláčkem, který připomíná zanik-
lou Arcibiskupskou lesní železni-
ci.  Parta nadšenců v čele s ředite-
lem železnice Tomášem Hegarem 
provozuje v areálu naproti místní 
pily asi 150 metrů kolejí, na kte-
rých pasažéry vozí dieselové loko-
motivy a vagónky. Jízdu je nutné 
objednat předem na telefonním 
čísle 725 039 237.

Vláček ocení fandové železni-
ce a zejména děti. „Jejich radost je 
tou největší odměnou za naše úsi-
lí,“ řekl Hegar. Vláček jezdí kro-
kem, desítky let staré lokomotivy 
mohou jet nejvýše 18 kilometrů 
v hodině. Nadšenci koupili prv-
ní dvě lokomotivy v roce 2007. 
Byly to stroje z poloviny minulé-
ho století, které jezdily v cihelnách 
v Žopech a Malenovicích.

Zhruba dva roky s nimi jezdili 
v areálu pily na asi 40 metrů dlou-
hé zkušební drážce. Od roku 2011 
začali tvořit stávající areál, kde 

kromě kolejí širokých 60 centime-
trů, lokomotiv a vagónů nechybě-
jí ani výhybky a nástupiště. Poza-
pomenutá železnice se tak začala 
měnit v nevšední a originální tu-
ristické lákadlo.

Její budování stojí členy spolku 
spoustu času i peněz. Sami poklá-
dají koleje, opravují mašinky i va-
góny. Naposledy stavěli vozovnu 
pro lokomotivy. Původním zámě-
rem spolku byla obnova asi 1,5 ki-
lometru železnice v původní trase. 
Kvůli omezenému počtu lidí, jež 
na železnici pracují, a finanční ná-
ročnosti, od něj upustili. Rádi by 
ale trať protáhli alespoň k neda-
leké restauraci Ve Dvoře. I to ale 
bude práce na několik let.

Hegar, který je strojvedou-
cím, propadl železnici už v dětství. 
Z Valašského Meziříčí se přestěho-
val do Rajnochovic, kde s rodinou 
opravuje dům, za kterým areál že-
leznice vzniká. Arcibiskupská lesní 
železnice sloužila v letech 1906 až 
1921 k dopravě kulatiny z oblasti 

Kelčského Javorníku na parní pilu 
v Rajnochovicích. S nápadem vy-
budovat ji přišel olomoucký kníže-
cí arcibiskup Theodorus Kohn.

Železnice procházela obtížným 
terénem, bylo nutné vybudovat 
mnoho propustků. Trať byla dlou-
há 9,6 kilometru a překonávala 

potok a kvůli kopcům i značný 
sklon. Vagóny nejdříve táhli koně, 
potom parní lokomotiva. Svršek 
trati ale dlouho nevydržel. Začaly 
přibývat nehody, vláček opakova-
ně vykolejil. V roce 1918 či 1919 se 
na trať vrátili koně, záhy byla že-
leznice uzavřena úplně.  -red-

Areál rajnochovické lesní železnice   Foto | archiv redakce



Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:
Byt 1+1, Družstevní, Zlín
5. patro, 32 m2, s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie, sklep

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Tř. T. Bati, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Hlavní, Otrokovice,

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Na Honech II., Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 
• byt 3+1, Česká, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 

Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:
byt 3+1, Hlavní, Otrokovice
6. patro, 62 m2, balkón, sklep
po kompletní rekonstrukci

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Kpt. Nálepky, Otrokovice, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Družstevní, Slušovice

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Na Honech II., Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 
• byt 3+1, Česká, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 
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