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Akce platí do 21. 12. 2018

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA

Hledáme nové spolupracovníky na pozici
• OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
• PŘEDÁK
ATRAKTIVNÍ BENEFITY

NÁSTUPNÍ BONUS
5000 Kč

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
tel. 577 601 770, mail: spur@spur.cz, www.spur.cz
INZERCE RV1802427/01

INZERCE RV1801616/04

INZERCE RV1802133/01

Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
NOVÝ A LEPŠÍ ATRAKTIVNÍ WEB.
VYZKOUŠEJTE INZERCI
ZDARMA

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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

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

BYT 1+1, ZLÍN – CENTRUM
Cihlový útulný byt v nízkopodlažním domě,
CP 25 m2, 1 parkovací místo, ideální volba pro
investory na pronájem, nízké náklady na bydlení.
PENB: G

až 4 000 000 Kč

1 240 000 Kč

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

BYT 2+1, 2 lodžie, ZLÍN – JS – DRUŽSTEVNÍ
Slunný byt s bezbariérovým přístupem, v domě
se nachází výtah, dobrá dostupnost do centra,
nevybavený – bez koupelny a kuchyně, nachystán
k modernizaci. PENB: G

POPTÁVKA

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 750 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.

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU
KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz
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je společnost

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 – MALENOVICE
Ulice tř. 3. května, nízkopodl. dům s výtahem, slunný
67 m2 s pěkným výhledem, kompl. rekonstrukce –
omítky, koupelna, kuchyň, podlaha, kompl. rozvody,
zděné jádro ad. PENB: G

2 390 000 Kč
RODINNÝ DŮM, ZLÍN – MALENOVICE
Dvougen. cihlový objekt k rekonstrukci v klidné vilové
části, garáž, 5 minut od MHD, dojezd do centra cca
10 minut autem, pozemek o ploše 577 m2, zast.
pl. 125 m2. Možnost bydlení a podnikání. PENB: G

až 8 000 000 Kč

partnerem

1 590 000 Kč

NABÍDKA

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

3 570 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – PRŠTNÉ
Pozemek o ploše 1005 m2 v blízkosti přírody
a Prštenského rybníka, do centra cca 7 minut jízdy
autem, šíře 17 m, k dispozici elektřina a asfaltová
komunikace.

1 890 000 Kč
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Kapesní hodinky Tomáše Bati
se vrátily do Zlína
Zlíňanům se 28. října,
v den stého výročí založení
Československa, poprvé
otevřel Památník Tomáše
Bati. Přišly se podívat
stovky lidí. Běžný provoz
ale památník zahájí až
na jaře příštího roku.
Budova sloužila v posledních
desetiletích jako Dům umění,
bylo zde sídlo zlínské filharmonie
s koncertním sálem a krajské galerie s výstavními prostory. Nyní
se jí vrátil vzhled z třicátých let
minulého století, kdy byl architekty nazýván „skleněným krystalem“ a stal se jedním ze symbolů Zlína.
Plášť tvoří téměř tisíc skleněných tabulí o rozměrech 90 x 150
centimetrů, interiér je laděn do
trikolóry: podlahy jsou červené,
vnitřní stěna schodiště modrá,
sloupy a stropy bílé. Vrátí se do
něj i maketa letadla Junkers F.13,
ve kterém přišel v roce 1932 o život Tomáš Baťa, zakladatel slavného obuvnického impéria.
Stroj bude postaven v měřítku
1:1, oproti originálu bude maketa
jiná pouze v tom, že nebude mít

EDITORIAL

TA
RARI

Hodinky, které u sebe měl Tomáš Baťa v den své smrti, ještě ukazují čas tragické nehody 

motor a interiér pro pasažéry. Hotový by měl být v dubnu příštího
roku.
Součástí expozice budou i artefakty z tragické nehody – kapesní hodinky Tomáše Bati, které se
zastavily v okamžiku tragédie, část
vrtule a úlomek skla z letadla.
Nejcennějším exponátem jsou
právě hodinky, které v září přivezla vnučka Tomáše Bati Rosemarie
Baťa-Blyth. Do doby, než se stanou součástí expozice, zůstanou
v bezpečnostní schránce.

Foto | Pavel Stojar

V památníku budou umístěny
pod maketou letadla a budou dobře zabezpečené – pod skleněným
krytem z nerozbitného skla, ve kterém bude udržována stálá teplota
a vlhkost. Hlídat je budou pohybové senzory i kamery.
Náklady na obnovu Památníku
Tomáše Bati přesáhly 50 milionů
korun, z toho 32 milionů byla dotace Ministerstva kultury. Přispěly
také firmy a veřejnost, prostřednictvím sbírky nazvané Zlíňané sobě
zaslali zhruba 600 tisíc korun. -red-

Masaryk a Valašsko
Tomáš Garrigue Masaryk byl
osobností, která v naší moderní historii nemá obdoby. Těžko bychom
hledali významnějšího a respektovanějšího politika. Všichni jeho
nástupci v pozici prezidenta tak
mají tu smůlu, že máme s čím srovnávat. A je třeba říci, že náš první
prezident nasadil laťku opravdu vysoko. Může ho ještě vůbec někdo
překonat?
Málokdo dnes ví, že zakladatel a první prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk odstartoval
v roce 1907 svou vrcholnou politickou kariéru díky Valašsku, které zastupoval jako poslanec říšského sněmu ve Vídni. Od 27. října to
připomíná pamětní deska, která se
nachází na budově dnešního nákupního a zábavního centra Zlatí jablko. Právě zde Masaryk při
svých poslaneckých cestách do Zlína přespával.
Hlavní sídlo volebního okrsku
ale bylo ve Valašském Meziříčí.
Dalšími městy byla Bystřice pod
Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Krásno nad Bečvou,
Vizovice, Valašské Klobouky nebo
Bojkovice. Poslanecký post Masaryk obhájil i při dalších volbách
v roce 1911.


Pavel Stojar, šéfredaktor

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Primátorem města se stal Jiří Korec
Novým primátorem Zlína byl
na ustavujícím zasedání nového
městského zastupitelstva 1. listopadu zvolen Jiří Korec z vítězného
hnutí ANO. Ve svých 32 letech patří k nejmladším politikům v čele
města. Vystřídal Miroslava Adámka z hnutí STAN, který se po dvou
volebních obdobích přesunul na
pozici náměstka.
Vůbec nejmladším starostou
v historii Zlína se stal v roce 1950
ve svých osmadvaceti letech komunista Milouš Jakeš. Tehdy tato
funkce nesla název „předseda Jednotného národního výboru v Gottwaldově“. Jen o rok starší byl
Emerich Místecký, když byl v roce
1949 jmenován do vedení města. Kvůli reorganizaci státní správy ale skončil už za půl roku. Třicet let bylo Františkovi Novákovi,
když se v roce 1919 stal zlínským
starostou. Významnou stopu
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TIRÁŽ

Bývalý primátor Miroslav Adámek (vpravo) a jeho nástupce Jiří Korec 

zanechal v historii města starosta
Mikuláš Kašpárek, který byl poprvé zvolen v roce 1871 jako jednatřicetiletý. Jiří Korec je tak pátým
nejmladším politikem v čele Zlína.
Poslední dva roky Korec pracoval jako náměstek primátora. Ve

Foto | SMZ

volbách byl dvojkou kandidátky
hnutí ANO a získal zhruba o dvě
stě preferenčních hlasů víc než
lídr Roman Kaňovský.
Městu nyní vládne koalice, kterou tvoří kromě hnutí ANO a STAN
-pstještě lidovci, ODS a Piráti. 
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Obchodní dům se opět otevírá zákazníkům
Rekonstrukce obchodního domu na náměstí Práce
v centru Zlína je po roce a čtyřech měsících ve finále.
Opravená budova se návštěvníkům opět otevřela v pátek
9. listopadu. V tento den začal provoz většiny prodejen
v obchodní pasáži v nejnižších dvou podlažích. Zbytek
provozoven, gastro podniky a vyšší poschodí budovy
ožijí v následujících týdnech a měsících. Budova ponese
i nadále původní tradiční název Obchodní dům Zlín.
Jedna z dominant města a nejstarší z trojice baťovských „mrakodrapů“ postavená firmou v roce
1931 podle návrhu architekta
Františka Lydie Gahury získala
během rekonstrukce novou moderní tvář. Vše ovšem s respektem
k baťovské architektuře, která je
v této části města výrazným prvkem. Majitel a investor po dohodě
s památkáři budově vrátil původní
vzhled, pro který bylo typické zejména neobvyklé členění oken.
Došlo také ke kompletní rekonstrukci interiérů a oproti původnímu očekávání i na práce související s posílením statiky budovy. To
byl také hlavní důvod, proč se původně plánovaný termín otevření
posunul zhruba o dva měsíce.

Dříve míval obchodní dům šest
prodejních etáží. Nyní je obchodní pasáž soustředěna do dvou poschodí, v nichž vznikly gastronomické podniky a obchody. „Naším
cílem je vytvořit v centru Zlína
místo setkávání u dobrého jídla
a pití i moderního nakupování,“
doplnil Radovan Pilich ze společnosti PRIOR Zlín.
Do obchodního domu se vrátil
supermarket Billa, je ovšem větší
a s širší nabídkou zboží. Návštěvníkům je k dispozici DM drogerie,
prodejna sýrů Gran Moravia, Knihy Dobrovský, papírnictví Grafit,
barber shop Na Fešáka, trafika,
zlatnictví, směnárna, gastronomické podniky zastupuje cukrárna Eiscafe Delikana.

Zlínský obchodní dům těsně před dokončením rekonstrukce. V popředí skupina lip vysazená na náměstí Práce ke stému výročí republiky
Foto | JSF ABB

V následujících týdnech přibude pivnice Budvarka, první svého
druhu na Moravě, svou druhou
zlínskou provozovnu s dětským
koutkem otevře Cafe and Fresh
Bar Jogurtovna, otevře se i Bistrotéka Valachy nabízející na jednom

místě bistro ve francouzském stylu
s pekárnou chleba a dalšího pečiva
a obchodem s vlastními produkty,
kavárnou s cukrárnou nebo kornuterií. V dalších měsících v obchodní pasáži vznikne také centrum
-pstmasáží a rehabilitace.

Ve Zlíně byly první jezdící schody v Československu
Budova obchodního domu,
později známého jako Prior, byla
postavena podle návrhu dvorního baťovského architekta Františka Lydie Gahury a otevřela se
zákazníkům těsně před Vánocemi v roce 1931. Po svém dokončení to byla skutečná výkladní skříň
Zlína a živé místo, kde obyvatelé
trávili svůj čas nejen návštěvou firemní jídelny, ale i nakupováním
v duchu tehdy nejmodernějších
trendů.
Zlínský obchodní dům tak byl
prvním místem v republice, kde
fungovaly jezdící schody. Podle
historických pramenů byla úplně
prvním krytým eskalátorem v roce
1926 pohyblivá dráha v trase zrušené pozemní lanovky na Letnou.
Šlo ovšem spíše o jakýsi pohyblivý chodník, nikoliv o jezdící schody v pravém smyslu slova. Další
zmínky jsou o obchodním domě
Bílá labuť v Praze, který však byl
vybaven pohyblivými schody až
v roce 1939.
Zlín tedy může být právem
hrdý, protože to byl právě Obchodní dům Baťa, ve kterém byl
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Obchodní dům ve třicátých letech 20. století 

nainstalován první skutečný eskalátor v zemi. „Už v roce 1933 se
ve firemních novinách objevila informace o tom, že Obchodní dům
Baťa bude mít pohyblivé schody,“
uvedl historik Zdeněk Pokluda.
Nebyl by to Tomáš Baťa, kdyby na svých cestách za oceán nesledoval světové moderní trendy.
Jedním z nich byl vynález Američana Jesse W. Rena. Ten si
15. března 1892 nechal patentovat vynález a později v New Yorku

Foto | MZA, SOkA Zlín

postavil první eskalátor jako zábavní atrakci.
Právě Reno je autorem konstrukce pohyblivých schodů Obchodního domu Baťa. „Novinová
zpráva z konce května 1934 uvádí, že probíhá instalace eskalátoru mezi 2. a 3. etáží obchodního domu, spuštění se očekává do
dvou týdnů,“ doplňuje Zdeněk
Pokluda.
Schody pak sloužily zákazníkům dlouhá desetiletí, odstaveny

byly na konci osmdesátých let minulého století. Po téměř třiceti letech se teď do obchodního domu
vrátily – přímo k hlavnímu vstupu.
Převratnou novinkou byl na
začátku třicátých let také samoobslužný prodej. V tehdy nevídané
šíři sortimentu bylo možné v obchodním domě nakoupit vše od
potravin až po automobily.
Průčelí budovy zdobily typické baťovské reklamní slogany
jako „Těm nejlepším – to nejlepší“ nebo „Vaše spokojenost – náš
úspěch“.
Zajímavý a odborníky ceněný
byl vzhled budovy, kterou František Lydie Gahura navrhl s pozoruhodným členěním oken. Spodní
dvě podlaží přitahovala pozornost
nakupujících velkými prosklenými
výklady přes celou výšku od podlahy ke stropu. Ve vyšších poschodích se okna postupně zužovala až
do nejvyšších pater, v nichž byly
umístěny sklady. Až v sedmdesátých letech 20. století došlo k necitlivým úpravám, které původní
členění oken a tím i vzhled budovy
-redzměnily. 
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Na zámku uvidíte betlémy
tradiční i moderní
Tradice stavění betlémů u nás
trvá už staletí. Každá oblast měla
své specifické zvyky a jiné podmínky k životu a podle toho vypadaly i betlémy. Proto do dnešních
dnů najdeme jiné na Vysočině,
jiné v severních Čechách nebo
na Valašsku. Liší se od sebe nejenom použitým materiálem, ale
i rozměry.
Na výstavě, která začíná
1. prosince ve zlínském zámku,
se představí hned několik výrazných betlémářských oblastí. Největším lákadlem je ručně
malovaný betlém z roku 1933 od
Josefa Václavů z Železnobrodska
s 250 figurkami. Betlém nebyl
nikdy veřejně prezentován, takže
ho návštěvníci uvidí v premiéře.
Mezi nejrozšířenější betlémy
patřily takzvané králické, z Králík
u polských hranic – výrazná barevnost a velké množství druhů
figurek přispěla k jejich popularitě i daleko za hranicemi a dnes
jsou ceněnou sběratelskou lahůdkou. Na první pohled zaujmou
propracovanými drobnými domečky s červenými věžemi. Zato
ty beskydské na výstavě poznáte
podle hrubé řezby a také tradičních lidových krojů. Třebíčské
malované mají vysoké a strmé
pozadí a ty jihočeské zase velké
množství darovníků, tedy figurek,
které přinášejí Ježíškovy dary.
Po domácnostech se ovšem
v minulosti nejvíce rozšířily

Chystáte se prodat dům Zlín a okolí? Právě takový
hledám pro své klienty
s hotovostí.
Za nabídku děkuji.
Papírový betlém 

Foto | Pavel Stojar

betlémy papírové. Mohla za to
nejenom cena, ale i praktická velikost a možnosti uložení. Jejich
obliba v průběhu let rostla a neopadá ani dnes. Mezi tvůrce betlémů, které na výstavě uvidíte, patří Mikoláš Aleš, Josef Lada, ale
i neprávem pozapomenutý Vojtěch Kubašta.
Děti nejvíc zaujmou betlémy
mechanické nebo betlém z igráčků. Připraveny jsou i ukázky
z Afriky, Mexika a Malajsie. Mezi
rarity bude patřit betlém od výtvarníka Jiřího Trnky, ale také
betlém „hipsterský“ z roku 2016,
kde si trochu nezvykle pořizuje
svatý Josef mobilním telefonem
selfie a tři králové přijíždějí do
Betléma na segwayích.
Na své si přijdou i obdivovatelé vánoční výzdoby a retro Vánoc obzvlášť. Pro zvídavé děti
jsou nachystané dílny s papírovými a sádrovými betlémy a jako
bonus kino s betlémskou tématikou.-pst-

Martina Sušňová
Realitní specialista

733 351 936
www.rkokno.cz
NABÍDKA:

Tř. Tomáše Bati 6, Zlín

SLUNNÝ BYT 3+1
Krásný byt po kompletní
rekonstrukci, sklep na
patře. V blízkosti centra.
2.800.000 Kč
PENB: C, 96 kWh/m2/rok
INZERCE RV1801370/04

INZERCE RV1800215/09

Lenka Filipová
a děsiví čerti v Kroměříži
Vánoční výstava Floria Vánoce
na kroměřížském výstavišti láká
na vánoční betlémy, čertovskou
show i koncert Lenky Filipové.
Proběhne 1. prosince.
Návštěvníky zaujmou nazdobené pavilony, unikátní sbírka
betlémů, hudební a taneční vystoupení kroměřížských dětských
souborů, bublinová show klauna Bublína či vystoupení Petry
Černocké s programem Saxana
dětem.
Od 17 hodin bude probíhat ohnivá show desítek pekelných čertů v hrůzostrašných maskách. Diváci uvidí i zcela unikátního čerta
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vysokého deset metrů z dílny Divadla Kvelb, kterého doprovází
lucifeři na chůdách. Půjde o zcela
výjimečnou podívanou. Show obstarají také čerti ze skupin Eligor
Krampus.
Od 20 hodin vystoupí ve vánočně vyzdobeném pavilonu B
Lenka Filipová se svým jedinečným adventním koncertem.
Výstava Floria Vánoce má
omezenou kapacitu, návštěvníci si mohou vstupenky zakoupit
v předprodeji. Více informací na
-redwebu. 

www.vystavistefloria.cz ↗
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Jak zorganizovat svatbu krok po kroku
Sezona svateb sice obvykle začíná na jaře, tak
důležitou událost je ovšem třeba plánovat mnoho
měsíců předem. Lidé sní o báječné svatbě, která
nezruinuje jejich rozpočet, ale zároveň bude tou
vysněnou, se vším všudy. Jenomže pro nezasvěcené
je příprava svatby celkem tvrdým oříškem.
Euforii ze zasnoubení střídají stresy, co zařídit dřív. Budoucí
novomanželé především nevědí,
pokud už ovšem nějakou svatbu
neměli, kam zajít a co zařídit prioritně. Plánování svatby začíná stanovením termínu, rozpočtu a výběrem vhodného místa k obřadu.
Místo svatebního obřadu a hostiny výrazně ovlivní charakter celé
svatby i výši rozpočtu. Důležité
zvážit počet hostů i výběr restaurace, mít v záloze dva až tři termíny hlavně proto, aby se při výběru místa nemusely dělat výrazné
kompromisy.
Jaký předstih je optimální pro
plánování svatby? Základem je výběr vhodného místa. Většina matrik vypisuje termíny pro následující
sezonu koncem roku a ta nejlepší
místa jsou během pár dní obsazená.

Mnohá z nich mají už v lednu plné
všechny soboty, a to i na celou svatební sezonu.
Pokud to jde, je tedy nejlepší na
podzim rezervovat termín v místě
obřadu a na matrice, pak po Novém roce začít plánovat a zařizovat
vše ostatní. Jestliže není problém
s obsazeností místa, optimálním
předstihem pro plánování svatby je
zhruba šest měsíců.
Řiďte se určeným harmonogramem, abyste případně na nějakou z položek nezapomněli. Vyberte fotografa a kameramana,
pak následuje výběr šatů, hudebního doprovodu, případně vizážistky pro nevěstu. Až si ujasníte barvu a téma svatby, objednejte také
svatební oznámení, květiny, dekorace a dort. Po stanovení základní částky, kterou máte k dispozici,
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Málokdo si dokáže představit, kolik věcí se při svatbě musí zařídit, pohlídat a zorganizovat Foto | PxHhere

rozepište jednotlivé body svatebního rozpočtu a cenové rozpětí, se
kterým u každé položky počítáte.
Neocitnete se pak v průběhu zařizování v nepříjemné situaci, že
utratíte celý rozpočet.
V rozpočtu by neměl chybět poplatek za obřad, svatební
šaty a boty pro nevěstu a ženicha,

snubní prsteny, svatební oznámení
a další tiskoviny, květiny pro nevěstu a maminky, výzdoba obřadního
místa a svatební tabule, kadeřnice
a vizážistka, fotograf a kameraman,
svatební dort a koláčky, auto pro
nevěstu, hudební doprovod k obřadu a na svatební party, svatební
hostina.
Málokdo si dokáže představit,
kolik věcí se musí zařídit, pohlídat
a zorganizovat. Svatebčané často
netuší, kolik času je nutno strávit
nad organizací a že větší a velmi důležitá část přichází při komunikaci
a koordinaci s dodavateli.
Pokud se rozhodnete přenechat
organizaci na svatební agentuře,
nechte si zpracovat nabídku vždy
od několika firem z oboru a prohlédněte si také jejich reference.
Rozdíly v ceně se často pohybují
v desítkách procent a ne vždy platí,
čím vyšší cena – tím vyšší kvalita.
Pečlivým výběrem svatebních dodavatelů, případně získáním poukazů na slevy na svatebních veletrzích a v časopisech, můžete značně
-redušetřit. 
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Milan Danaček - přeprava osob

PRSTENY
OD ČESKÉ

www.mdanacek.cz

Naplánujeme výlet a dopravíme Vás z bodu A do bodu B.

* svatby * výlety * cykloturistika
přeprava na letiště

JEDNIČKY!
e-mail: danacek@volny.cz
tel.: 608 772 436

SATELITNÍ
DOTACE

ROZZÁŘÍME VÁM ŽIVOT!
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| SVATEBNÍ DEN

✓na montáž nové paraboly
jen za 300 Kč
✓nebo naladění karet se
100 programy
od 149 Kč měsíčně

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

INZERCE RV1802208/15

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Vybrat střední školu není snadné.
Poradíme, jak na to
Přestože k přijímačkám na většinu středních škol
ještě zbývá dost času, žáci a jejich rodiče by se už měli
začít rozhodovat. U většiny škol se přihlášky podávají
až do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou
je ale poslední termín už letos 30. listopadu.
Oborů a profesí je nepřeberné
množství a deváťák nemá většinou ponětí, co vše by mohl dělat.
Proto je třeba si udělat dobrý přehled o nabízených možnostech,
ale především zhodnotit své předpoklady, schopnosti a budoucí
uplatnění.
Informací o školách je spousta a zorientovat se v nich není
snadné. Pomůže například rozcestník infoabsolvent.cz, který provozuje Národní ústav pro
vzdělávání. Systém s intuitivním vyhledáváním vás nasměruje podle výběru profese a oboru,
zjistí nejbližší školu, která ho vyučuje, a ověří možnosti budoucího uplatnění.

Volba oboru a školy
Máte už jasno? Máte na něco
vyloženě talent? Pak to máte jednodušší. Pokud ne, ujasněte si,
jaké máte výsledky, schopnosti,
studijní předpoklady, rodinné dispozice, zdravotní stav. Poradit se
můžete u třídních učitelů, vyučujících příslušných předmětů, trenérů nebo lektorů. Zkuste výchovné
poradce, pedagogicko-psychologické poradny nebo specializovaného psychologa. Berte v potaz,
zda vás daný obor bude zajímat,
ale také jaká je situace a prognózy
na pracovním trhu.
V rejstříku škol ministerstva
školství, v adresáři www.stredniskoly.com nebo přes libovolný

vyhledávač najdete weby jednotlivých škol. Vzhled, přehlednost a aktuálnost stránek mohou
o škole hodně napovědět.
Doporučujeme osobně navštívit všechny školy, kam chcete dát
přihlášku. Využijte dny otevřených dveří nebo přímo návštěvu
výuky, pokud ji škola umožňuje.
Zjistěte si reference – na internetu, u známých nebo u rodičů, jejichž děti už na školu chodí. Důležitá jsou čísla – úspěšnost žáků
školy u státních maturit nebo
v přijímacích řízeních na vysokou
či vyšší odbornou školu.
Otázek, které byste měli mít
zodpovězeny, je spousta. Jak je
pokryta výuka jazyků, odborných
předmětů nebo jiných předmětů,
které vás zajímají? Spolupracuje
škola s některou z vysokých škol?
Jaká je nezaměstnanost jejích
absolventů? Spolupracuje škola
s praxí? Jsou na ní nějaké problémy jako šikana nebo drogy? Mají
metodika prevence, výchovného
poradce, psychologa?
U soukromých škol si zjistěte,
jaká je výše školného, vyžádejte
si smlouvu o studiu a zjistěte, zda
existuje možnost stipendií.

Přijímací zkoušky
V prvním kole přijímaček můžete podat dvě přihlášky, v případných dalších kolech není počet omezen. Přihlášku je nutné
podat v prvním kole do 1. března.



Ilustrační foto | pixabay

U oborů s talentovou zkouškou už
do 30. listopadu.
V přijímacím řízení u oborů
s maturitou a bez talentové zkoušky se konají vždy jednotné přijímačky z českého jazyka a literatury a matematiky. Ředitel školy
zároveň může stanovit speciální školní přijímací zkoušku. Proto je dobré si zjistit, zda má škola

kromě povinných i speciální školní přijímačky a z jakých předmětů. Některé školy navíc pořádají
pro zájemce „zkoušky nanečisto“.
Pro obory s maturitou se první kolo přijímaček koná v polovině dubna, pro obory s výučním listem nebo zkrácené studium to ale
neplatí. Odlišné termíny jsou i pro
víceletá gymnázia. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou
a u konzervatoří se zkoušky konají
už v lednu.
Hodnocení jednotné zkoušky
se na celkovém hodnocení podílí
nejméně 60 %. Ředitel školy může
stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací
zkoušce. Hodnocení je centrem
CERMAT zpřístupněno nejpozději do 28. dubna. Ředitel školy pak
zveřejní seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou
do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení, u ostatních
oborů do dvou pracovních dnů po
konání přijímací zkoušky.
Nepřijatým uchazečům nebo
zákonným zástupcům nezletilých
uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat během tří pracovních dnů od
jeho doručení.
Žáci základních škol obdrží na
své škole nejpozději 15. března zápisový lístek, u oborů s talentovou
zkouškou do 30. listopadu. Do deseti pracovních dnů od oznámení
rozhodnutí o přijetí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli
školy, kde hodlá studovat. Pokud
se tak nestane, má se za to, že se
žák vzdal práva na své místo a lze
-redpřijmout jiného uchazeče.

Psychologické testy odhalí vlastnosti a nadání člověka
Málokterý student v ekonomicky vyspělých zemích se přihlásí na střední nebo vysokou školu
bez toho, aby znal své schopnosti a limity. Lze je zjistit psychologickými testy. K největším expertům v tomto oboru patří uznávaný
zlínský psycholog Otakar Rop.
„Kromě svého IQ lze změřit povahové rysy, studijní předpoklady,
myšlenkové a paměťové pochody,
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schopnost podnikání, zhruba
dvanáct druhů nadání
a následnou optimální
volbu střední nebo vysoké školy,“ vysvětluje
Otakar Rop.
Psycholog dokáže
přesně říct, v čem školák nejvíce vyniká a na co
by se měl zaměřit. Stačí mu na
to dvě a půl hodiny a vyplnění

sady jedenácti testů. Úspěšnost je
90 až 95 procent.
Otakar Rop má s tímto typem testů více než
třicetileté
zkušenosti. Pomohl prosadit se
řadě špičkových vědců,
sportovců, politiků i dalších osobností.
K
dosavadnímu
testování profesionální orientace žáků

základních a středních škol zavádí testy pro studium v zahraničí, schopnost a rozsah podnikání, profesionální sport nebo řídící
schopnosti v kolektivu.
Výsledky je možné použít
k přijímacímu řízení na středních a vysokých školách nebo
-redu konkurzů. 
Kontakt:
PhDr. Otakar Rop, 736 661 497
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Zima přichází a s ní nepříznivé počasí, sníh a náledí.
Mnoho seniorů i dalších lidí s horší pohyblivostí raději
zůstává doma, protože se obávají úrazu. I v podzimních
a zimních měsících je ale důležité zůstat stále mobilní
a v pohybu. Řešením může být elektrický skútr.
| REDAKCE
„Jsou konstruovány tak, aby
i zimní provoz hravě zvládly, takže
se nemusíte bát jít se projet klidně
i v prosinci, abyste na vánočních trzích koupili kapra a stromek. Naše
skútry jsou určeny na celoroční
provoz, sníh ani déšť jim nevadí,“
říká Jaroslav Válek z napajedelské firmy LPN, která je jedničkou
v prodeji elektrických vozíků na
českém i slovenském trhu. Navíc
během zimy je nákup skútru nejvýhodnější kvůli nižším sezonním
cenám.

Nový trend
Na rozdíl od západní Evropy
byly ještě nedávno elektrické skútry v českých ulicích spíše vzácností, dnes jich ovšem potkáváme
čím dál víc. Staly se zcela běžnou
záležitostí, podobně jako třeba
elektrokola.
Skútry využívají všichni, kdo
mají nějaké problémy s pohybem.
Senioři, lidé zotavující se po úrazech a nehodách, po mrtvici nebo
třeba bývalí sportovci, kteří mají
potíže s kyčlemi a koleny. „Naše
skútry lidem přináší úlevu od bolesti, ale také svobodu pohybu. Už
nejsou odkázání na druhé,“ dodává
Jaroslav Válek.

Široká nabídka
Společnost LPN má skladem
k dispozici kolem pěti set kusů vozíků, ale i několik typů polohovacích postelí a elektrické invalidní
joystickové vozíky. „Prodáváme 40
různých typů elektrických skútrů

od renomovaných kvalitních výrobců z celého světa, izraelské,
americké, holandské, německé,
norské značky. A naše portfolio
stále roste. V budoucnu chceme
přijít na trh i s vlastní značkou
elektrických skútrů,“ zdůrazňuje
Jaroslav Válek.
Firma LPN má pro zákazníky
tři poradenská centra – v Praze-Radotíně, v Napajedlích na Dvořákově ulici a ve Skalici na Slovensku v Potočné ulici. Otevřeno je od
8 do 16:30 hodin, ale podle požadavků klienta lze po individuální
domluvě čas přizpůsobit.
„Zajišťujeme i profesionální záruční a pozáruční servis, to je velmi podstatné. Je řada prodejců,
kteří vám skútr prodají, v případě různých asijských výrobků třeba i levněji než my, ale pak nejsou
schopní zajistit žádnou opravu. My
se o naše zákazníky umíme postarat,“ podotýká Jaroslav Válek. Nabízí dokonce možnost oprav skútrů
zakoupených u jiných prodejců.

Jak správně vybrat?

V LPN si můžete vybrat ze čtyř desítek elektrických vozíků různého designu i výkonů 

V LPN klientovi umí poradit,
který vozík je pro něj vhodný. Jednotlivé typy mají různé výkony
a je třeba při výběru přihlédnout
k tomu, kde a jak jej bude člověk
používat. Výkonnější skútry bez
problémů jezdí do kopců nebo
mimo zpevněné cesty.
Pokud tetička v Uherském Hradišti nebude jezdit velké vzdálenosti do hor, ale jen po městě k lékaři, na nákup a do kostela, tak jí
stačí nejlevnější model za 18 tisíc. Pokud ovšem zákazník váží

130 kilo a bude zdolávat kopce, tak
mu stačit nebude, potřebuje silnější motor a výkonnější baterii.
„Kdokoliv k nám může přijet
a vše si otestovat. Dokonce jsme
schopní přímo ke klientovi dovézt
až tři různé typy skútrů, aby mohl
přímo na místě, kde se bude nejčastěji pohybovat, vyzkoušet jejich
vlastnosti. Na základě telefonického rozhovoru společně vybereme
vhodné typy a dodáme je do jeho
bydliště. Není pro nás nejdůležitější

Ovládání je jednoduché a intuitivní. Košík můžete využít nejenom k přepravě nákupu 
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Sníh ani led skútry od

Foto | LPN

prodat mu ten nejdražší, jde
nám především o to, aby byl spokojený. Proto se k nám spousta zákazníků vrací. Všem klientům nabízíme zpětný výkup těch
výrobků, i když si to rozmyslí po
dvou měsících nebo jej chtějí vyměnit po dvou letech za jiný,“ doplňuje Jaroslav Válek.

Ovládání skútru
Ovládání je velmi jednoduché
a člověk si na nové možnosti, které

Mráz a sníh? Nevadí, konstrukce vozíků s nepřízní počasí počítá 

Foto | LPN
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firmy LPN nezastaví

potřebné do silničního provozu.
Ve větších obchodech nemáte
problém ani s nakupováním.

Ceny a financování
Ceny skútrů se podle výkonu motoru pohybují od 18 tisíc
korun. V LPN nabízejí výrobky
nové, zánovní i použité. Na použité a zánovní je roční záruka, na
nové dvouletá záruka. Kromě výkonu motoru je nejdůležitějším
kritériem výdrž baterie.
„Chceme, aby naše nabídka
byla dosažitelná pro co nejširší
vrstvu lidí. Proto dáváme nové
i použité zboží na splátky. Financování zajišťujeme sami, nejde
přes žádnou leasingovou společnost. Jsme kapitálově silná firma a díky tomu jsme velice flexibilní. Nabízíme splátkový prodej
bez navýšení ceny a bez úroků.
Každý druhý klient si u nás skútr
kupuje na splátky. Můžete si například vybrat výrobek za 25 tisíc
korun, zaplatit 8 tisíc hotově při
převzetí a zbývající část uhradit
ve splátkách po 3 nebo 4 tisících
korunách,“ vysvětluje Jaroslav
Válek.

K výrobku poskytujeme zdarma
nabíječku baterií a reflexní vestu.

Joysticky a zdravotní
postele
Společnost LPN prodává také
elektrické invalidní vozíky, takzvané „joysticky“, určené pro značně
hendikepované k pohybu v interiérech i venku. V sortimentu jsou
také speciální polohovací zdravotní postele. Celkem kolem osmnácti druhů, jak nové, tak předváděcí,
použité i zánovní kusy. Jsou s dřevěným i s kovovým roštem, celodřevěné, celokovové. Postele vcelku,
ale také rozkládací, což je například
v panelákovém bytě nutnost.  -red-

KONTAKT
LPN s.r.o.
Prodejna a poradenské
centrum Napajedla
Dvořákova 1526
Otevřeno po až pá 8:00 – 16:30
Tel.: 577 943 191, 773 488 161
E-mail: obchod@lpnvoziky.cz
www.lpnvoziky.cz
www.lpnpostele.cz
www.lpnvoziky-blog.com
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mu skútr otevírá, velice rychle zvykne a většinou si už život bez něj ani
nedovede představit. Není potřeba
řidičský průkaz ani lékařské prohlídky, lze jej tedy řídit v jakémkoliv věku. Velkou většinu skútrů lze ovládat jen jednou rukou,
proto jsou vhodné i pro výrazněji
hendikepované. Ale opravdu nejen
pro ně. Ani údržba není nijak náročná. Je potřeba pravidelně nabíjet pomocí malé nabíječky, kterou
u nás dostanete s vozíkem. Podle

signalizace napětí poznáte, jestli je
baterie nabitá.

Kde všude můžete jezdit?
Podle vyhlášky se můžete pohybovat po silnicích, cyklostezkách i po chodnících. Na
chodníku je brán jako vozík pro
handicapované, na silnici je vnímán jako kolo a můžete s ním
jezdit u pravé strany krajnice.
Nechybí blinkry, světla, klakson, jsou zde všechny náležitosti

Skútr zvládne i lehčí terén mimo zpevněné chodníky a silnice 
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Foto | Josef Omelka
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Eva Poiselová: Lidé si neuvědomují, že pes je
Pořídit si psa, to je závazek
na mnoho let. Musíte mu
také věnovat spoustu
času a peněz, které vydáte
za krmivo a veterinární
péči. Ne každý si to
uvědomuje. Mnoho lidí
se o zvířata nedokáže
postarat, nebo jim
dokonce záměrně ubližují.
V zuboženém stavu někteří
psi končí v útulcích.
| PAVEL STOJAR
„Chlubíme se, že podle evropských statistik má Česko nejvyšší
počet psů – ve zhruba 4,5 milionech domácností žijí dva miliony
psů. Za dvacet let své praxe ale
mohu říct, že by rozhodně byl lepší stav, kdy sice bude méně psů, ale
budou šťastnější,“ říká Eva Poiselová, která spolu s veterinářem Dominikem Gregoříkem provozuje
zlínský Útulek pro zvířata v nouzi
na Vršavě.

Pokud nám ale někdo chce dát psa
proto, že se rozvádí, stěhuje nebo
na něj prostě jen nemá čas, je to
velmi nezodpovědné.
Jaká jsou kritéria, která by
měl člověk zvážit při pořizování psa?
Je jich více. U nás v útulku si
s každým zájemcem nejprve promluvíme, abychom zjistili, jestli
má vůbec schopnosti a možnosti
postarat se o psa. Nejdůležitější je
čas. Když na psa nemáte čas a nevěnujete se mu, přichází následky – pes v paneláku vyje, rozkouše vám věci. Když si pořídíte do
bytu nevhodné plemeno, které na
sídliště nepatří, nevěnujete se mu
a necháváte ho celý den samotného, nemůžete se divit, když se jeho
chování zvrtne a zvíře zaútočí na
některého ze členů vaší rodiny. Pes
byl vyšlechtěn k tomu, aby trávil
čas s člověkem a pracoval s ním, ne
aby sám čekal deset hodin v bytě.
Je třeba zvážit, zda mu opravdu

„Pokud necháváte psa
celý den samotného
v bytě, bude výt,
rozhryže vám věci
a může se stát
agresivní.“
Pracovat pro útulek začala
Eva Poiselová jako dobrovolník
před mnoha lety, když ještě sídlil
v areálu skládky Suchý důl a vedla jej Danuše Šmigurová, která letos v listopadu oslavila osmdesáté
narozeniny.
Říká se, že po Vánocích se objevují v útulcích zvířata, která
byla nevhodným dárkem...
Už nebývá pravidlem, že by
před Vánoci nebo po letních prázdninách přicházel do útulku vyšší
počet štěňat. Skutečnost, že si lidé
s velkou nezodpovědností pořizují
psy, ovšem vidíme neustále během
celého roku. Mnozí nejsou schopní
nebo ochotní psa vychovávat a stoprocentně o něj pečovat. Pak je vozí
k nám. Pokud majitel zemře nebo
má někdo v rodině vážné zdravotní problémy, vycházíme jim vstříc.
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můžete alespoň dvě hodiny denně věnovat. Ráno vycházku na půl
hodiny, odpoledne velkou hodinovou. Musíte jej cvičit a vychovávat,
aby vás respektoval. Jinak nastanou problémy, které mohou vést
k agresivnímu chování. Lidé si také
neuvědomují, že pes je dlouhodobý
závazek na 12 nebo i 15 roků. Pak je
tu finanční stránka. Nejde jen o krmivo, ale také o veterinární péči,
která je dnes sice velmi kvalitní, ale
nákladná. Pokud si někdo pořídí
dva nebo tři psy, bude docela drahé
i pravidelné očkování a odčervení.
A pokud zvíře onemocní, mohou jít
náklady do tisíců korun měsíčně.
Asi není vhodné mít psa třeba
v podnájmu...
To bývá velký problém. Jako
provozovatelé máme možnost rozhodnout, zda psa dát nebo nedat

Eva Poiselová s jedním z útulkových pejsků. Klidný, nenáročný a také trochu bázlivý – patnáctiletý Matýsek
je v útulku od března, umřel mu majitel a nového ještě nenašel 
Foto | 2x Pavel Stojar

do adopce, konečný verdikt je na
nás. A jedním z našich pravidel je,
že do pronájmu nebo podnájmu
psy nedáváme. Máme s tím špatnou zkušenost, velice často se nám
pak třeba po půl roce nebo roce
vraceli.
O kolik zvířat aktuálně pečujete?
Máme 78 psů a 35 koček. Počet pejsků je oproti minulým letům o něco nižší. Před pěti šesti
lety býval nadstav, někdy až devadesát psů najednou. Nyní jejich
stav občas klesne i na sedmdesát.
Je opravdu znát, že jsme takzvaně
otevřený útulek. Je hodně důležité,
že umožňujeme veřejnosti venčení.
Mnohdy lidé za konkrétním psem
třeba několikrát do měsíce chodí,

sžijí se s ním, zvyknou si na sebe
a nakonec si jej doopravdy pořídí.
Jak dlouho u vás psi zůstávají?
Jednoho tu máme už deset let.
To je ale výjimka. Jsou tady ještě
dva psi, kteří jsou u nás pět a sedm
let. Důvodem není jejich stáří, ale
spíše nevypočitatelné chování. Bojí
se jich i ošetřovatelky, proto za
nimi několikrát týdně chodí dobrovolník kynolog, který se jim věnuje, aby nezůstávali neustále zavření v kotci. Obvykle psi najdou nový
domov do jednoho roku.
A co kočky?
To je nárazový problém, většinou od května do října, kdy je sezona koťat. To jich tady míváme až
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závazek na mnoho let
šedesát. Přitom kapacita útulku je
čtyřicet koček. Projevuje se to v nákladech na krmivo a veterinární
péči, která je u koček hrazená jen
z darů. Nově příchozí kočky musí
strávit nějaký čas v karanténně,
protože mívají virózy, jsou začervené a zablešené. Koťata mezi sebou
přenášejí nemoci podobně jako
děti v mateřské školce a musíme je
léčit. Přes zimu bývá koček méně,
zhruba kolem dvaceti.
Ve Zlíně funguje program na
podporu kastrace koček...
I nám v rámci dotace z ekofondu město přispívá na kastrace.
Stejně tak lidé žijící ve Zlíně mohou na odboru životního prostředí
žádat o příspěvek na kastraci, je to
350 korun za kočku a 200 korun za
kocoura.
Jak mohou lidé pomoci vašemu útulku?
Těch možností je více, najdete je na našem webu. Pokud nám
chce někdo přinést hmotný dárek,
jsme raději, když předem zavolá
a zeptá se, co potřebujeme. Raději
ať koupí dvě nebo tři kila opravdu
kvalitních granulí namísto desetikilového pytle levného krmiva ze
supermarketu. Spolupracujeme se
zverimexy, kde už prodavači umí
lidem poradit, co se nám hodí.
Pejsci v útulku jsou ve stresovém
prostředí, někdy k nám přijdou
nemocní nebo v zuboženém stavu.
Proto u nich je strava hodně důležitá. Musíme jim dávat kvalitní krmivo, jinak se to obrátí proti nám.
Když jim nasypete nekvalitní granule, na druhý den dostanou průjem a musíte nasadit antibiotika.
Co ušetříte na krmivu, musíte dát
do léčiv. Kočičkám lidé nosí kapsičky, kočičí paštiky nebo stelivo.
Hodí se nám i ručníky a prostěradla, která se používají v klecích
u koček i psů.
A co takzvané virtuální adopce?
Ty fungují už řadu let. Jsou
vhodné obzvláště u starších psů
vyžadujících větší péči. Máme tady
zhruba třetinu psů starších než deset let. Mívají více problémů, podstupují různá vyšetření a operace,
musí mít dietní granule. Zájemce si
pejska na dálku virtuálně adoptuje,
přispívá na něj pravidelně měsíčně
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určitou částku, může s ním chodit
na vycházky. Hodně lidí, kteří si
psa nemohou pořídit nastálo, toho
využívá.
Jak probíhá venčení psů pro
veřejnost?
Lidé mohou pejsky venčit každý den od 14 do 16 hodin mimo
pondělky a čtvrtky, to jsou sanitární dny. Zájemce musí mít víc
než 18 let a podepíše nám prohlášení, ve kterém je seznámený
s podmínkami venčení. Většina
lidí k nám chodí už pravidelně,
o víkendech k tomu nárazově vždy
přibudou rodiny s dětmi. Je to samozřejmě docela ošemetná věc,
pes se může vysmeknout, utéct,
způsobit nějakou nehodu nebo
škodu. Proto od této praxe některé útulky v poslední době ustupují. My se k tomu ale nechystáme, bez přízně veřejnosti bychom
mohli fungovat jen těžko.
Objevují se u vás v útulku
i jiná zvířata než psi a kočky?
Nedávno se nám tady ve stejnou dobu sešli králík, morče a papoušek. Právě králíky a morčata
tady míváme nejčastěji. Lidé je
občas vypustí na sídlišti, aby se
jich zbavili. Máme pro ně sice klece, ale je to pro nás starost navíc.
Proto jsme rádi, že díky webovým
stránkách nebo facebooku si většinou do čtrnácti dní najdou nové
majitele. Občas se k nám dostanou i želvy. Měli jsme tady dokonce i kozlíka nebo ovečky. A jednou
exotickou užovku červenou, která byla nalezena na popelářském
voze v Otrokovicích.
Lidé si i letos mohou koupit
útulkový kalendář...
Kalendář vydáváme už třetím
rokem, nejvíce se lidem líbí stolní verze. Profesionální snímky nejen pro kalendář, ale i pro propagaci na webu a facebooku, nám
poskytuje Julius Filip, za což mu
chci poděkovat. Řadu pěkných fotografií nám dodali i noví majitelé
našich pejsků. U každého z nich je
pár vět, které vystihují jeho osud.
A také značka, zda už našli či ještě nenašli nový domov. Kalendář je
k dostání na zhruba dvanácti prodejních místech ve Zlíně, většinou
jsou to veterinární ordinace nebo
zverimexy.

Eva Poiselová ukazuje nový útulkový kalendář

Spolu se studenty pořádáte
pravidelné akce. Bude i nyní
před Vánoci?
Studenti zlínské univerzity pořádají každoročně Útulkové jaro,
což je společné venčení psů spojené s programem v útulku. Druhou

akcí jsou Vánoce v útulku, které chystáme na 12. prosince. Je
to pěkná akce, na níž se podílí
také Základní škola Komenského. Zazpívá dětský sbor a školáci přinesou zvířatům dárky pod
stromeček.

INZERCE RV1801890/01

Exotic Zoo – Bedřich Hruška, Přímá 671, Prštné, Zlín
Po-Ne 9.00 - 19.30, tel: 608 026 265, info@exotic-zoo.cz
www.exotic-zoo.cz
Akvaristika � Velký výběr živých zvířat a rostlin
Potřeby a krmiva pro psy, kočky a jiná zvířata � Steliva
Antiparazitní přípravky � Kosmetika � Oblečky
Vodítka, postroje a potřeby pro výcvik
Neviditelné ploty, protištěkací a výcvikové obojky � Hračky
Světla, motorky, čerpadla, filtry, akvária, terária
Poradenství � Možnost platit platební kartou
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České století pohledem Radima Hrubého
Druhá světová válka je snad
nejpopulárnějším tématem všech
médií. Člověk má skoro pocit, že
největší televizní hvězdou je Adolf
Hitler. Zaručeně ho uvidíte několikrát denně a na vícero kanálech.
Dokonce i v jubilejním roce 2018,
kdy si připomínáme konec první
světové války a vznik Československé republiky.
Druhou světovou válku mají
historici, dokumentaristé i ideologové zpracovanou do největších
detailů. O první světové válce toho
ale víme podstatně méně, přestože otřásla světem a v podstatě ve
svých důsledcích nakreslila mapu
současné Evropy. Nejsem historik, ale přesto bych chtěl vzbudit
větší zájem o toto téma, které je
naprosto zásadní i pro naše dějiny.
Jaké vlastně bylo to naše století?
Mluví se o tom nyní hodně, přesto
jsou věci, které nejsou tak zřejmé
a stojí za to je připomenout.

Československé legie
Hodně zajímavým příkladem
jsou českoslovenští legionáři.
V podstatě to byla obrovská skupina desítek tisíc dobře vyzbrojených lidí bez jasného velení bojující za neexistující stát. Z pohledu
tehdy platných zákonů to tedy byli
dezertéři a zrádci. Pokud padli do
rukou rakousko-uherské armády, bylo trestem zastřelení nebo
oběšení.
Na Piavě bojoval Čech proti Čechovi, jedni v rakouských
a druzí v italských uniformách. Po
návratu byli legionáři glorifikováni, stali se základem nové republiky a její armády. Ti, kteří dodrželi tehdy platné zákony, nespáchali
hrdelní zločin a zůstali v rakouské
armádě, byli naopak přehlíženi
a opomíjeni.
Spekuluje se také nad tím, jestli se ztracené carské zlato, které bylo v Rusku nějaký čas pod
ochranou legionářů, nakonec nedostalo do Československa. Zda
tady nevytvořilo finanční základ
nového státu a nestálo za zrodem
úspěšné Legiobanky.

Prezident Masaryk
Snad jen mimo období socialismu, kdy se demontovaly Masarykovy sochy, bychom těžko slyšeli kritické slovo na jeho osobu.
Jinou takovou personu v historii
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skutečně nemáme, včetně mezinárodního respektu a skvělých
styků na světové úrovni. Kde se
objevil, bez okolků s ním jednali, včetně amerického prezidenta.
Podobný respekt měl už snad jen
český panovník Karel IV.
Úctyhodný je obrovský Masarykův morální kredit. V hlavě
mi utkvěla příhoda, kterou popisuje Karel Čapek v knize Hovory
s TGM. Masaryk pobýval v Moskvě zrovna v době, kdy se rozhořela bolševická revoluce. Když
na ulici vypukla střelba, utíkal se
schovat do blízkého hotelu Metropol. Portýr ho odmítal vpustit,
protože tam nebyl ubytovaný. Masaryk zkrátka nechtěl lhát ani v situaci, kdy mu šlo opravdu o život.
„Nechtěl jsem lhát...“ To je tak silná věta, že může ovlivnit dorůstajícího mladého muže na celý život.
Tak, jako ovlivnila mě.
Po Masarykovi přišla řada dalších prezidentů a všechny je s ním
můžeme srovnávat. U každého
najdeme nějaké „ale“. Pan Masaryk zkrátka nasadil laťku neuvěřitelně vysoko.

Neplnění dohod
Německo bylo po porážce
v první světové válce zdecimované
a potupené – muselo se vyrovnat
s územními ztrátami, přišlo o kolonie, muselo platit vysoké finanční náhrady vítězným státům a nemělo možnost se vyzbrojit. To ale
netrvalo dlouho...
Pravidla, úmluvy a dohody by
měly být dodržovány. To v meziválečné Evropě nefungovalo.
Ukázalo se, že vítězné velmoci
nejsou ochotné zakročit proti neplnění dohod Německem. Ulevily
v reparacích a později dokonce tolerovaly, když se Německo začalo
mohutně vyzbrojovat a vytvářet
útočnou armádu.
Letos jsme si připomněli výročí mnichovského diktátu, který
byl pro Československo tak osudový. Selhání mocností a politika
ústupků Německu už tady ale byla
dávno před Mnichovem. Velmoci
zklamaly a nelpěly na dodržování
mezinárodních dohod, což vedlo
k Mnichovu a nakonec i ke druhé
světové válce.
Měli bychom se z toho poučit
a i v běžném životě, třeba při výchově dětí nebo při řízení firmy,

Radim Hrubý 

respektovat pravidla, neustupovat
od nich a lpět na jejich dodržování.

Okupace
Přestože jsme byli mnohonárodnostním státem a vstřebali
Čechy, Moravany, Slováky, Němce, Maďary i Rusy, těch dvacet let
mezi roky 1918 a 1938 bylo jediným obdobím v moderních českých dějinách, kdy jsme byli zcela
samostatný stát a nebyli jsme součástí žádného politického nebo
vojenského bloku, tedy kromě
základních mezinárodních a spojeneckých smluv, jako byla Malá
dohoda.
Ve druhé polovině třicátých let
se Československo stalo terčem
agresivní politiky hitlerovského
Německa. Ta se ještě vystupňovala po anšlusu Rakouska – Čechy a Morava byly vklíněné do německého prostoru, který začínal
u Bratislavy na jihu a končil u Ostravy na severu.
Nejdříve přišlo obsazení Sudet,
pak okupace zbytku země a vznik
Protektorátu Čechy a Morava.

Foto | Pavel Stojar

Za druhé světové války byli Češi
v okupované Evropě výjimeční
tím, že nebojovali po boku Německa. Podobně na tom už byli
snad jen Poláci. Jinak na straně
Německa na východní frontě bojovali Slováci, Maďaři, Rumuni,
Bulhaři nebo Chorvati. Vlastní
jednotky SS měli i Francouzi nebo
Nizozemci. Češi byli pro Němce nespolehliví, proto nás použili
především na nucené otrocké práce v rámci totálního nasazení v továrnách v Říši.
Německá okupace byla strašlivá doba, která nějak postihla snad
každou českou rodinu. Například
má prateta Židovka spáchala sebevraždu, aby očistila rodinu, jinak by šli všichni do plynu. Můj
dědeček pomáhal se zásobováním partyzánské skupiny majora
Murzina, vozili jim jídlo a peníze.
V březnu 1945 jej zatklo gestapo.
Byli uvězněni tři – ještě jeden dědův kolega a jeden sovětský partyzán. Rodina do věznice nosila
dennodenně peníze, alkohol a jídlo, hlavně maso. Tímto uplácením
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dozorců udrželi dědečka při životě do konce války, zatímco zbývající dva zatčení byli popraveni.
Jsem bytostně proti korupci, ale
i já mám v historii své rodiny případ, kdy úplatky někomu zachránily život.

Nástup socialismu
Po válce přišlo do roku 1948
období takzvané třetí republiky, jedna z nejsmutnějších etap
naší historie. Už tehdy komunisté postupně získávali většinu moci
v zemi, probíhaly strašlivé odsuny
německého obyvatelstva, začaly
platit Benešovy dekrety a vyvlastňovaly se pod různými záminkami majetky, na což doplatil i Jan
Antonín Baťa. Ukázkovým příkladem ovšem byli Schwarzenbergové, kteří byli zbaveni veškerého
majetku speciálním zákonem zvaným Lex Schwarzenberg. Přitom
vždy aktivně vystupovali proti nacistům, před válkou platili výstavbu opevnění a během války vydatně podporovali exilovou vládu.
Nadcházející dlouhé období
komunismu nechci nijak zvlášť
komentovat. Mnozí ho ještě máme
v živé paměti. Nemohli jsme volně
cestovat, někteří lidé byli diskriminováni, ale kdo proti komunistům nevystupoval a hrál s nimi tu
jejich hru, tak mohl žít bez nějakých větších problémů.
Můžeme samozřejmě najít
mnohé argumenty ilustrující zlovůli za komunismu, rád bych tady
zmínil dnes už nepříliš známou
akci StB nazvanou Asanace z přelomu 70. a 80. let. Jako mladého
muže mě hodně ranilo, když byli
moji kamarádi, jako Jaroslav Hutka a další, násilím deportováni
pryč z Československa. Běžné občany odmítali pustit ze země do
zahraničí, ale tuto velkou skupinu
nepohodlných lidí k tomu paradoxně nutili silou. Vzali jim právo
žít ve své vlasti.

Evropská unie
Co se týká porevoluční doby,
jsem poněkud rozpačitý. Za první republiky bylo Československo
politicky nejnezávislejší zemí, pak
jsme byli v německém, sovětském
a teď v evropském bloku. Dlouhých patnáct let, od roku 1990 do
roku 2004, jsme absolvovali přístupové rozhovory a pak si vstup
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do Evropské unie odhlasovali v referendu. Přesto za celou tu dobu
člověk slyšel jen málo slušných
slov na Evropskou unii nebo na
euro, které jsme se koneckonců
také zavázali přijmout. Mám pocit, že je v lidech určitá zahořklost
– chceme za každou cenu figurovat jako samostatný a zcela nezávislý stát, nebýt členem žádného
nadnárodního velkého uskupení.
Jsem velkým zastáncem Evropské unie. Kvůli volnému cestování a spoustě dalších výhod,
které to naší zemi přináší a naplno je využíváme. Neuvědomujeme
si ani, jak pozitivně stmelená Evropa působí. Je to prvotřídní stabilizační prvek, stačí se ohlédnout
do historie. My v Evropské unii žijeme 14 let, ale v západní Evropě
fungovala už dávno předtím. Připravovala se vlastně už od konce
druhé světové války. Díky tomu
západní Evropa – a nyní i my –
prožívá dlouhá desetiletí míru,
stability a prosperity.

Legislativní džungle
Jistě můžeme zmínit některé
unijní zákony, které nám připadají absurdní. Na druhou stranu
je třeba zdůraznit, že ve světové legislativě neexistuje snad nic
absurdnějšího, než je systém českých zákonů. Takový zmatek by
nedokázal vypustit žádný bruselský zákonodárce ani úředník.
A tuto legislativní džungli jsme si
tady vypěstovali úplně sami.
Mohli jsme po revoluci převzít
nejprogresivnější, fungující a ověřené legislativní prvky z jiných evropských zemí, například zákony
týkající se výstavby nových silnic
z Británie nebo ekonomickou legislativu a stavební zákon z Německa. Tuto příležitost jsme nevyužili. Místo toho jsme museli jít
vlastní českou cestou a tak dnes
máme stavební řízení, o kterém
dokonce i naše vláda říká, že je
nejsložitější na celém světě. Překvapuje mě, že se při našich současných zákonech vůbec postaví
jediný metr dálnice. Na co proboha máme takové zákony?
I v tom je cítit trocha té české vzpurnosti. Chceme za každou
cenu jít naší vlastní cestou, nebudeme se přece opičit po těch velkých, i když jim to funguje.
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Juniorskou mistryní světa v aerobiku
je Vanda Šimková ze Zlína
Světové zlato v juniorské kategorii žen v aerobiku
putuje do Zlína. Na světovém šampionátu, který se konal
v nizozemském Leidenu, ho vybojovala patnáctiletá
Vanda Šimková z MV Teamu UTB Zlín. Obrovský
úspěch pak se svými kolegyněmi korunovala tím, že na
nejvyšší příčku dosáhly i v juniorské kategorii trojic.
Úspěch byl sice zasloužený,
ale stejně tak překvapivý, protože Vanda Šimková přijížděla na
mistrovství z druhé pozice. Zlatou českou mistryní se těsně před
světovým šampionátem stala Viktorie Prokopová z Fitness Center

ale i všechny zahraniční konkurentky. „Byl to neuvěřitelný pocit.
Obrovský nával emocí. Chvíli jsem
myslela, že snad i omdlím. Byla
jsem neskutečně šťastná,“ radovala se Vanda Šimková.

„Byl to neuvěřitelný
pocit. Obrovský
nával emocí. Chvíli
jsem myslela, že snad
i omdlím.“
Báry a Hanky Šulcové. V Leidenu
si však své příčky vyměnily a tu
nejvyšší vybojovala právě Vanda
Šimková. Perfektně zvládnutou
sestavou oslnila diváky i porotu
a překonala tak nejen své české,

V Nizozemsku zúročila náročné měsíce příprav. „Trénovala
jsem skoro každý den tři hodiny,
pilovala jsem sestavu a pravidelně chodila k fyzioterapeutce, protože mě trápil menší zdravotní

Zlatá juniorka Vanda Šimková 

Foto | FISAF.CZ

problém. Ale občas jsem se šla jen
tak projít do lesa, abych načerpala
energii,“ přiznává Vanda Šimková, která ve sportovním aerobiku

závodí už devět let v kategorii trií,
k singlu přišla až před čtyřmi lety.
Na letošním mistrovství světa vítězně triumfovala hned dvakrát: v juniorských trojicích se
svými kolegyněmi Erikou Ševců
a Annou Mackovou, obě jsou rovněž ze zlínského klubu. Jejich sestava byla perfektně synchronizovaná a vyzařovala energii, kterou
děvčata zapůsobila jak na porotu,
tak na diváky, kteří se odvděčili
obrovských aplausem.
„V singlech se všichni soustředí
jen na vás samotnou a všechno záleží pouze na vás. Naopak v triu se
nervozita rozloží do tří lidí. Jsme
ale sehrané, vzájemně se podržíme a užíváme si to,” dodává Vanda Šimková, která aerobikem žije
a tráví téměř veškerý svůj volný
čas v tělocvičně se svou trenérkou
Monikou Váňovou.
Vanda Šimková studuje osmileté jazykové gymnázium. Mezi
její koníčky patří nejen aerobik,
ale také tenis a plavání. Ráda hraje
také na klavír. Právě si splnila svůj
obrovský sportovní sen, ale doufá,
že budou následovat další – nejen
ve sportu, ale také ve studiu.-zr-

Zlínští ragbisté vyhráli finále. Půjdou do extraligy?
Po dlouhých devíti letech mají
zlínští ragbisté možnost vrátit se
do extraligy. Koncem října potvrdili jasnou převahu v Národní lize
a v náročném finále zdolali druhou
Přelouč 24:17. Po vítězném zápase
už jen záleží na tom, zda se do extraligy přihlásí.
Bizony z Přelouče porazili hráči RC Zlín díky první půli, kterou
vyhráli 13:0. Kromě celkového
triumfu v Národní lize si zlínští
ragbisté připsali dvanácté vítězství
v řadě a zároveň to nejcennější.
Posledních dvanáct měsíců přitom
v první ragbyové lize nepoznali
přemožitele.
„Pánové, děkuji všem za to, co
jsme předvedli v této sezoně. Děkuji všem, že se nám to povedlo.
Že jsme neprohráli a že jsme to
dotáhli do vítězného konce a vyhráli jsme ligu. Je to vaše zásluha,“
smeknul před hráči po skončeném
utkání trenér Jan Tvrdoň, který
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slaví druhé prvenství svého týmu
v Národní lize. Poprvé před lety
ještě jako hrající kouč.
„Rozhodlo odhodlání celého
týmu a pevná obrana. I když nám
v druhé půli trochu teklo do bot,
dotáhli jsme zápas do vítězného
konce,“ poznamenal k finálovému
utkání hráč RC Zlín Jan Smiřický.
Zlínští ragbisté se teď rozhodují, zda se do nejvyšší české soutěže přihlásí. Už záleží jen na nich
samotných. Hned v prvních dnech
měsíce listopadu jim dal zelenou
zlínský ragbyový výbor i ragbyový
svaz.
„Touha zahrát si v extralize je
velká,“ naznačil možné rozhodnutí
Jan Smiřický, jeden z hráčů týmu.
I podle trenéra by extraliga ve Zlíně v příští sezoně neměla chybět,
byť nemá Zlín rezervní B tým, jak
to přikazují regule České ragbyové
unie a v každém zápase by tak kvůli
jeho absenci přicházel o jeden bod.

Hráči zlínského ragbyového týmu si užívají radost po vyhraném finále Národní ligy 

I kdyby tým přicházel tímto
způsobem o body a skončil v extralize poslední, byla by to pro
jednotlivé hráče obrovská zkušenost, kterou jinde nezískají. Navíc by se mohli lépe namotivovat

Foto | Aleš Fuksa

a ukázat. Měli by pak i možnost
přestoupit do jiného extraligového týmu. Zvýšila by se také prestiž zlínského ragby a s tím i zájem
potenciálních nováčků o tento
sport.-af-
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