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Akce platí do 21. 12. 2018

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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1150 Kč
999 Kč

10 + 1 pytel zdarma 15 Kg Bernard
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Tip
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na dobré čtení
z knihkupectví
Pod vánočním stromkem nemůže chybět kniha.
Přijďte si ji vybrat k nám.

Tma / Jozef Karika
Další mimořádný počin slovenského mi(ni)stra strachu a napětí.
Televizní scenárista přijíždí na osamělou horskou chatu v horách,
kde si chce oddychnout od práce a vychutnat si poklidnou zimní
atmosféru. Pak se stane cosi nečekaného a jeho pobyt se změní
v noční můru. Přestože dveře nikdo nezamkl, chata se mu stane
vězením a on v ní svede zoufalý boj o přežití.
248 Kč

Sedm dní spolu / Francesca Hornak
Vánoce. Čas rodinné pohody… nebo taky ne. Zvlášť když jste
s celou svou rodinou v karanténě a nemůžete utéct. To pak vyjde
najevo ledacos… A právě v takové situaci se ocitne rodina Birchových, když se dcera Olivie vrátí ze zóny zasažené nebezpečným virem. Rodinní příslušníci, stejně jako Olivie, z toho nadšení
nejsou. Každý má své tajemství a jedno z těch tajemství nečekaně zazvoní u dveří! Perfektní četba pro fanoušky Lásky nebeské.
348 Kč

Těšíme se na vás
Kosmas: J. A. Bati, areál Svit — budova č. 12, Zlín
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Zlínský advent v podání hvězd
Adventní atmosféra
v plném proudu. Pokud
od 2. prosince půjdete
přes náměstí, obklopí
vás ve všech svých
barvách a odstínech.
Nechybí vystoupení velkých
hudebních hvězd a folklorních
souborů doplněných vůní svařáku a nejrůznějších dobrot. Program, který potrvá až do 23. prosince, se odehrává jak na hlavním
pódiu, tak nově také v takzvané
vánoční stodole, což je velký stan
přímo na náměstí. A jaké největší
taháky jsou připraveny? Milujete-li starý dobrý rock΄n΄roll, přijdete si na své ve čtvrtek 13. prosince
se skupinou Golden Delicious. Jejich vystoupení, kterému předchází folklorní sbor Děvčice z Vonice,
začíná v 18 hodin.
Na bohatý program se můžete
těšit v sobotu 15. prosince již od
dopoledne, kdy vystoupí Bartošův
dětský folklorní soubor a Dětský
folklorní soubor Vonička. Den,
zasvěcený tvoření a radosti, budou od 14 hodin doprovázet Ledoví sochaři a o hodinu později opět
série hudebních vystoupení. Druhou adventní neděli v tomtéž čase

Adventní trhy ve Zlíně 

Foto | JSF ABB

završí plejádu tvořivých aktivit
a hudby Marek Ztracený, držitel
Českého slavíka v kategorii Objev
roku za rok 2008. Poslední předvánoční týden se můžete na hvězdy těšit téměř každý den. V úterý
vystoupí populární skupina Premiér se svým akustickým programem, ve středu David Kraus.
Kdo by neznal jméno Lucie
Redlová? V roce 2009 dala dohromady doprovodnou kapelu Garde,
s níž dorazí ve čtvrtek 20. prosince
na zlínské náměstí. Čeká vás tak
příjemná dávka folk-rocku.

Budete-li mít ještě chuť a na
chvíli od posledních předvánočních příprav vyrazit do města
22. a 23. prosince, nebudete litovat. Kromě všeobecně gradující
atmosféry v očekávání příchodu
Štědrého dne završí předvánoční
rejdění teprve sedmnáctiletá Nelly Řehořová, které nedávno vyšlo
debutové album, a dnes již proslulí The Backwards – podle nejprestižnějšího festivalu Beatles
revivalů v New Yorku nejpřesvědčivější interpreti této legendární
-mačtveřice. 

Benefiční koncert dětí pro děti

Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy v Kroměříži

Vánoční benefiční koncert se
uskuteční ve zlínském Kongresovém centru 16. prosince od 15 hodin. Vystoupí Dívčí pěvecký sbor
Střední pedagogické školy v Kroměříži pod taktovkou sbormistra
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Foto | SPgŠ Kroměříž

několik let pomáhá získávat finanční prostředky pro dětskou onkologii. Cena lísku je 95 korun a lze
jej zakoupit na pokladnách Golden
Apple Cinema ve Zlíně nebo na
místě hodinu před koncertem.
„Pro uspořádání této akce
jsem se rozhodl poté, co jsem
slyšel děvčata zpívat loni o vánocích v pedagogické škole, protože
moje dcera ve sboru zpívá.
Holky jsou velmi šikovné a mají už i úspěchy na mezinárodních soutěžích, ale
doma ještě velký koncert mimo
školu neměly. Jejich výkon mě velmi oslovil a chtěl bych
tento zážitek dopřát více
lidem. Navíc tím ještě mohu pomoct dobré věci – nemocným dětem,“ uvedl organizátor Miroslav
-redNedbálek. 
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Jiřího Jablunky. Veškerý výtěžek z prodeje
lístků bude věnován na rozvoj
dětského onkologického centra.
Tato akce podporuje Den
pro Zuzanku – projekt, který už

EDITORIAL
Stres nebo pohoda?
Stačí si vybrat
Pestrá paleta chutí, pestrá paleta nálad. Vánoční svátky a konec
roku jsou vlastně vždy bohaté, ať
již jsme zastánci střídmých a spíše
tichých oslav v obklopení několika
málo nejbližších, nebo naopak zastánci velkoleposti, kde nesmí chybět hojnost pití, jídla, přátel, prostě
všeho všeho, co si umíme představit. Málokdy najdeme lepší příležitost uvědomit si, že máme na výběr.
Na výběr mezi pestrou paletou nálad a emocí, které jsme schopni cítit. Pro leckoho z nás je předvánoční období spojeno se starostmi, co
všechno je třeba zařídit – zdaleka
nejde jen o to, pro koho jaký dárek
koupit – a nebyl by to život, kdyby
všechno běželo jako po másle, aby
se nic nekomplikovalo a nakonec
nevyústilo ve „výbuch papiňáku“.
V mém okruhu jsou také lidé, kteří
se rozhodli svátky a konec roku věnovat především sobě, s minimem
zvyklostí, které jsou s vánočními
svátky spojeny. A také to funguje.
Svátky jsou pro ně spojeny s klidem
a až meditativním tichem, na konci
roku podpořeného ohlédnutím za
uplynulým obdobím a vděčností za
to, co jim přineslo. Zkrátka máme
na výběr. Možná, že stojí za to najít
si svou chvíli klidu.


Marek Adamík
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Zákaz vstupu do lesů a polí kolem
Zlína skončil. Mor prasat se nerozšířil
Státní veterinární správa koncem listopadu zrušila
zákaz vstupu do lesů, polí a na polní cesty v okolí Zlína,
který vyhlásila loni kvůli nebezpečí rozšíření nákazy
afrického moru prasat. Většina cedulí, které na zákaz
upozorňovaly, už stejně zmizela a lidé jej nerespektovali.
Podle veterinářů od posledních nálezů zdechlin nakažených
prasat uplynulo už více než sedm
měsíců. Všechny pocházely z dříve vymezené rizikové oblasti
východně od Zlína.
Podle
ředitele Státní veterinární
správy Zbyňka Semeráda se nákazu podařilo zdolat. Už na
začátku října zrušila veterinární správa
povinnost udržovat
funkčnost elektrických ohradníků, které lemovaly část vysoce rizikové oblasti. Zlínský kraj
je následně nechal odinstalovat.
Pohyb divokých prasat však nadále omezují pachové ohradníky,
u kterých myslivci průběžně obměňují účinnou látku.

Přestal platit i zákaz společného lovu veškeré zvěře. Režim
pro myslivce se nyní sjednotí v celé takzvané
zamořené oblasti,
tedy v okrese Zlín
– nově platí pouze
zákaz společného
lovu spárkaté zvěře, kromě prasat
tedy například jelenů a srnců. Myslivci mohou společně
lovit drobnou zvěř,
jako jsou bažanti
nebo zajíci.
Africký mor prasat se v Česku poprvé objevil během loňského června, první uhynulý kus se
našel poblíž zlínské Krajské nemocnice. K nákaze zřejmě došlo
přenosem kontaminovaných potravin nebo živočišných výrobků,

Kvůli africkému moru prasat bylo na Moravě zastřeleno 21 tisíc divokých prasat

nejpravděpodobněji řidiči kamionů nebo zahraničními pracovníky z východu Evropy.
Nákaza
byla
potvrzena
u 212 uhynulých a 18 ulovených divočáků. V zamořené oblasti se jich podařilo ulovit přes
3600 kusů, v takzvané oblasti
s intenzivním odlovem, která zahrnuje podstatnou část Moravy,
dokonce až 21 tisíc. Všichni divočáci, které myslivci v zamořené oblasti zahrnující celé Zlínsko

Foto | Pixabay

uloví, končí v kafilérii. Konzumace jejich masa je stále zakázána.
Do chovů domácích prasat se
nemoc nerozšířila. Kdyby k tomu
došlo, bylo by nutné je vybít. Česko je tak podle veterinářů jedinou
zemí, kde se podařilo nemoc izolovat. V dalších evropských zemích se
naopak situace zhoršuje. V posledních týdnech a měsících byly hlášeny případy afrického moru prasat
z Polska, Maďarska, Rumunska,
-pstBulharska nebo Belgie. 

Kraj už vykupuje pozemky kvůli nemocnici v Malenovicích
Když koncem léta přišel hejtman Jiří Čunek s plánem postavit novou Krajskou nemocnici na
druhé straně města v Malenovicích, brali to mnozí jen jako fantastickou vizi. Věc ale nabrala rychlý
spád a kraj už začal od asi padesáti majitelů vykupovat pět hektarů
pozemků mezi malenovickým sídlištěm a nákupním areálem Centro Zlín.
Vedení kraje tvrdí, že více než
devadesát let starý areál současné
Krajské nemocnice Tomáše Bati
už je příliš zastaralý a není ekonomicky udržitelné jej rekonstruovat,
výhodnější je postavení zcela nové
nemocnice. Podle koncepce z roku
2013 by rekonstrukce stávajících
pavilonů trvala dvanáct let a náklady by se vyšplhaly na pět miliard.
Muselo by se zbourat několik budov a po dobu výstavby by se některá oddělení přestěhovala do jiných
nemocnic v kraji.
Pokud vše půjde hladce, mohla
by stavba zcela nového areálu začít
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Přestěhuje se Krajská nemocnice na opačný konec Zlína? Hejtman Jiří Čunek je přesvědčený, že se mu to
podaří. 
Foto | KNTB

za dva roky a měla by stát pět až šest
miliard korun. Hotovo by mohlo
být už do šesti let. V Malenovicích
má vzniknout takzvaný monoblok,
tedy jedna navzájem propojená budova, která by byla pohodlnější pro
pacienty i pro personál.

Stavba nového areálu v Malenovicích by znamenala konec současné nemocnice na východním okraji
Zlína. Mohly by zůstat jen některé neurgentní provozy či léčebna
dlouhodobě nemocných. Případné další využití areálu zatím není

jasné, možností by byla například
bytová výstavba.
Hned po listopadovém krajském zastupitelstvu, které dalo
zelenou nákupu pozemků, začala
jednání s majiteli. Své pozemky už
prodalo 31 vlastníků, kraj jim vyplatí více než 115 milionů korun.
„Velmi si vážíme vstřícného přístupu majitelů pozemků, jejich ochoty
a rychlého jednání ve vztahu k prodeji pozemků pro výstavbu nové
nemocnice. Za to jim můžeme garantovat to, co jsme slíbili, a sice že
peníze budou mít na svých účtech
již do Vánoc,“ uvedl hejtman.
Záměr kraje postavit novou nemocnici vyvolal i kritiku, například
mezi stávajícími zaměstnanci Krajské nemocnice, kteří se bojí horší
dostupnosti nové budovy na druhém konci města. Stavba nemocnice u přetíženého hlavního tahu
na Otrokovice a nedaleko malenovické průmyslové zóny není podle
nich vhodná z hlediska dopravy ani
-pstkvůli horšímu ovzduší. 
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Před Vánoci zamíří Ježíšek i do útulku
Vánoční svátky jsou obdobím, které sdílíme nejenom
se svými blízkými, ale i se svými čtyřnohými přáteli.
Ne všem psům a kočkám se ovšem poštěstí trávit čas
doma se svými páníčky. A právě jim jsou určeny už
jedenácté Vánoce v útulku, které v rámci projektu
Němá tvář ve spolupráci se studenty Fakulty
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše
Bati pořádá Útulek pro zvířata v nouzi na Vršavě.
Akce se koná ve středu 12. prosince od 15 hodin.
Organizátoři zvou veřejnost na
bohatý doprovodný program, do
kterého se každoročně zapojují zajímavé zlínské osobnosti i žáci ze
Základní školy Komenského II. Ti
do dnešního dne nakrmili chlupaté obyvatele útulku celkem již za
více než 40 tisíc korun.
„Tentokrát přijede vykouzlit
vánoční atmosféru například Filip Vítů, finalista soutěže Moravia Talent. Návštěvníkům zazpívá písně, které sám skládá. Věřím,
že si tak návštěvu užije veřejnost
všech věkových kategorií,“ upřesňuje organizátorka Gabriela Slezáčková. S koledami se přidají žáci
ze Základní školy Komenského II,
na návštěvu rovněž přijedou zlínští hokejisté. Fanoušci tak budou

moci od svých oblíbených hráčů
získat autogram.
K vánoční atmosféře patří
i nejrůznější dobroty. Milovníci tradičního cukroví a domácích
koláčků si na své přijdou během
celého odpoledne, strádat ovšem
nebudou ani vyznavači kvalitních
moravských klobás. Ti, kdo snad
ve zlínském útulku nikdy nebyli
a budou chtít dorazit procházkou
přes les z Jižních Svahů nebo z konečné zastávky trolejbusu číslo 4,
se mohou nechat vést nezaměnitelnou vůní: tradičním svařákem,
podtrhujícím vánoční atmosféru.
A jak lze psům, kočkám
a ostatním zvířecím kamarádům
ve zlínském útulku nejlépe pomoci? K nejpraktičtějším dárkům

Před Vánoci můžete pomoci psům a kočkám ve zlínském útulku

patří psí granule Brit, Calibra,
SamsField a Petkut, kočičí kapsičky a paštiky jakékoliv značky,
kočičí stelivo nebo desinfekční
prostředky jako je savo nebo chloramin. Nikdy není dost ani dek,
povlečení nebo ručníků, přispět
však lze i finančními dary. Během této jednodenní akce získal

Spor o kácení stromů
na Družstevní ulici vypukl podruhé
Už před zhruba dvěma lety se
rozhořela diskuse nad záchranou
asi desítky stromů na Družstevní ulici na Jižních Svazích. Město tehdy nechalo vypracovat odborné posudky, z nichž vyplynulo
rozhodnutí je pokácet. Šlo o stromy zasažené infekcí kmene či kořenů, se špatně rostlými větvemi,
případně v blízkosti inženýrských
sítí. Nakonec ke kácení nedošlo,
zastavilo ho rozhodnutí České inspekce životního prostředí.
Nyní se příběh opakuje. Město
se znovu rozhodlo, že stromy pokácí, s poukazem na možná nebezpečí. Pokud by došlo k jejich
pádu, mohly by způsobit značné škody na majetku, například
zaparkovaných automobilech –
stromy se totiž nacházejí v husté zástavbě, případně i ke zranění. „Dokud máme zodpovědnost
za životy a majetek města i občanů, nemůžeme nic podcenit.
Není však naší vinou, že se dříve
sázely stromy nekoncepčně a bez
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Alej stromů na Družstevní ulici na Jižních Svazích

rozumu,“ uvedl již v roce 2017
k záměru stromy pokácet náměstek primátora Bedřich Landsfeld.
Kácení stromů opět vyvolává emoce nejen u obyvatel ulice
Družstevní a blízkého okolí. Světlana Holešovská podruhé přišla
s peticí za jejich záchranu a podařilo se jí získat kolem 400 podpisů
– arch s nimi již putoval na radnici. Podle Světlany Holešovské
a petičního výboru je ale kácení

útulek za loňský rok přes dvacet
tisíc korun.
Letošní útulkové Vánoce se ovšem ponesou i v trochu smutném
duchu, budou totiž i rozloučením
se zakladatelkou útulku a velkou
pejskařkou Danuší Šmigurovou,
která tento svět opustila 16. listo-mapadu.

Nové whirlpooly
v lázních už otevřely

Foto | Světlana Holešovská

zbytečné. Opírá se o posudek Petra Šurbka z Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, podle kterého se o stromy stačí vhodně postarat. „Všechny hodnocené dřeviny je možno ošetřit
tak, aby mohly i nadále plnit bezpečně veškeré své funkce. Místo
kácení je tedy možné využít k zajištění bezpečnosti zdravotních,
případně redukčních řetězů,“ vy- ma světluje Šurbek. 



Foto | Útulek pro zvířata v nouzi Zlín

Nová odpočinková a relaxační
zóna u padesátimetrového bazénu na ulici Hradská je hotová. Od
začátku prosince slouží veřejnosti.
Nachází se v nově vzniklé přístavbě v jihovýchodní části areálu. Na
její podobu měli vliv i památkáři, protože budova „padesátky“ je
v památkové zóně města.
Návštěvníkům lázní nabízí dva
whirlpool bazény. „Jejich ideální kapacita je dvacet osob, vejde
se jich tam ale více. Teplota vody
je pětatřicet stupňů, doporučená
doba pobytu je nejdéle 20 minut,
na které by měla navázat další aktivita, například plavání,“ uvedl
Lubomír Matoušek, ředitel společnosti STEZA, která se stará
o městské bazény.
Modernizace areálu na Hradské by měla pokračovat. V úvahu
přichází například vybavení venkovního bazénu různými atrakcemi. Záměrem města je areál co
nejvíce přiblížit charakteru akvaparku, samozřejmě v míře, kterou
-redumožní památkáři.
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Kde číhá nebezpečí na silnicích
Jaká jsou nejnebezpečnější
místa na silnicích po celém
Česku a ve Zlínském kraji?
O tom dobře vypovídá
přehled nejrizikovějších
úseků na tuzemských
silnicích, který již osmý
rok v řadě vydává
pojišťovna Allianz. Silnice
na východě Moravy
v celostátním žebříčku
nedopadly vůbec dobře.
| PAVEL STOJAR
Výsledky vychází z podrobné
analýzy všech dopravních nehod
evidovaných Policií ČR a upozorňuje na místa s nejvyšší nehodovostí za poslední tři roky.
Zveřejněná automapa nehod se
zaměřuje především na místa
nejčastějších dopravních nehod
s vážnými zdravotními následky,
posuzovány byly dálnice a silnice
I. třídy. Podmínkou pro zařazení
konkrétního úseku do statistiky
bylo, že na dané komunikaci se za
poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné
dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím
a současně mezi těmito tragickými
místy nebyla vzdálenost větší než

S příchodem podzimního a zimního počasí je třeba jet opatrněji 

100 metrů. Kromě počtu vážných
nehod byly dále nehodové lokality
porovnány podle počtu osob, které zde utrpěly smrtelná nebo těžká zranění, podle četnosti dalších
drobnějších nehod v daném místě
a počtu lehčích zranění.
Vůbec nejrizikovějším místem
v Česku je křižovatka na silnici
I/27 v katastru obce Třemošná severně od Plzně, kde se za poslední
tři roky odehrálo 12 nehod s jedním smrtelným a sedmi vážnými

Foto | pixabay

zraněními. Druhým nejrizikovějším úsekem v Česku je zatáčka na
silnici I/50 v katastru obce Staré
Hutě v buchlovských kopcích. Stalo se zde 13 nehod, při kterých jeden člověk zemřel a čtyři lidé se
těžce zranili. Tento rizikový úsek
se v žebříčku objevuje opakovaně
přesto, že zde v roce 2015 přibyla
řada bezpečnostních prvků.
Kromě Starých Hutí je třeba
zvýšit pozornost v navazujícím
úseku silnice I/50 u Buchlovic,

který je druhým nejkritičtějším
místem v kraji a v uplynulých
třech letech se zde stalo 6 nehod
se dvěma smrtelnými a šesti těžkými zraněními. Úsek skončil celostátně na pátém místě.
Třetí nejnebezpečnější místo v kraji se nachází ve Zlíně na
třídě Tomáše Bati na silnici I/49,
situaci zde navíc komplikuje železniční přejezd bez závor. Na
křižovatce s ulicí Přímá u bývalého sila v Prštném došlo ke 13 nehodám, při nichž jeden člověk
zemřel a dva se těžce zranili. Jde
o patnácté nejkritičtější místo
v celé zemi.
Na čtvrtém místě skončila křižovatka severně od obce Veletiny na půli cesty mezi Uherským
Hradištěm a Uherským Brodem.
Na tomto místě silnice I/50 se
staly tři nehody. Jeden člověk
tady v posledních třech letech
na místě zemřel a dva se těžce
zranili.
Pátý nejhorší úsek v kraji
identifikovala Allianz Automapa
na křižovatce východně od obce
Lípa u Zlína. Na silnici I/49 se zde
odehrálo 12 nehod se dvěma těžkými a pěti lehkými zraněními.

www.allianz.cz/automapa.cz ↗

Novela zákona ulevila motoristům
S každou změnou, novým pravidlem či nařízením se pojí větší
či menší obava, co přinese a jestli
nepůjde o komplikaci navíc. To se
pochopitelně týká i různých změn
pro motoristy, ke kterým naposledy došlo v říjnu letošního roku.
Jak je to ale ve skutečnosti? Novela zákona o provozu na pozemních
komunikacích se – možná pro někoho překvapivě – snaží ledacos
zjednodušit.
Od letošního podzimu si tak
nemusíte dělat hlavu například
s tím, jestli se ve vašem autě nachází náhradní pojistky, žárovky. U mnohých aut není třeba
ani rezerva, klíč na matice či příruční zvedák, což dosud bylo neodmyslitelnou součástí výbavy.
Obdobně je to u lékárniček, jejichž obsah i datum použitelnosti na obalu byl pro řadu motoristů strašákem. Pokud se vám nyní
stane, že v ní bude chybět trojcípý
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šátek, náplast s polštářkem nebo
plastová rouška, je to v pořádku.
Tyto součásti již nepatří mezi povinné vybavení. Lékárničku navíc
nemusíte nutně měnit ihned po
vypršení doby její použitelnosti,
pokud tedy není otevřená. Dříve
za prošlou lékárničku hrozila při
kontrole pokuta až 2000 korun.
Nově se také setkáváme
s takzvanými uličkami pro speciální zásahové služby, tedy sanitky, policejní vozidla či hasiče.
V praxi to znamená, že řidič
při dojíždění do kolon musí počítat s potenciálním průjezdem
těchto vozidel a vytvořit dostatečný prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem, tedy ne
mezi pravým a vedlejším jízdním
pruhem jako dosud. Doleva tak
budou muset uhýbat pouze řidiči v levém jízdním pruhu, zatímco ostatní mají povinnost uhnout
záchranářům doprava. Existují

Díky novele zákona budou motorkáři chodit na
technickou jednou za čtyři roky, dosud museli
na kontrolu každý druhý rok
Foto | pixabay

pochopitelně i výjimky. Právo užívat záchranářskou uličku mají vozidla s právem přednosti jízdy, ale
také auta správy komunikací jedoucí například odstranit překážku na silnici.
Jestliže se rádi proháníte na
motocyklu s vyšší kubaturou, potěší vás změna intervalu pravidelných návštěv stanice technické
kontroly. Zatímco u nových motocyklů je první kontrolu nutné
provádět po šesti letech, později
ji stačí absolvovat vždy ve čtyřletých cyklech. V porovnání s dosavadním dvouletým cyklem jde
tedy opět o ulehčení. U motocyklů s hmotností nad 400 kilogramů navíc odpadla nutnost měřit
emise.
Naopak přísněji novela zákona
přistupuje k nelegálnímu stáčení
tachometrů. V případě, že jej kontrola odhalí, hrozí řidiči až půlmi-maliónová pokuta.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

VaK Zlín nadělil
k Vánocům vodu
špičkové kvality
Nová kvalita vody pro 48 tisíc obyvatel
V rekordním čase a nákladem 80 milionů korun VaK Zlín zajistil
novou vysoce kvalitní vodu pro západní část Zlína od Kudlova,
Březnice, Jaroslavic, zimního stadionu přes mrakodrap a areál
Svitu, Mladcovou a Rackovou směrem k Otrokovicím (a dále
pak Napajedla, Tlumačov, Machová, Mysločovice, Hostišová, Sazovice, Tečovice, Lhotka, Chlum, Žlutava, Halenkovice,
Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice, Karlovice, Komárov, Lhota
u Malenovic, Salaš, Bohuslavice, Šarovy).
Unikátní moderní technologie pro úpravu vody
Po zjištění nadlimitního výskytu hodnot 2 metabolitů pesticidů
(Acetochlor ESA, Acetochlor OA) v roce 2015 ze zdrojů v Tlumačově padlo okamžité rozhodnutí o radikálním opatření,
tedy zásadní rekonstrukci a modernizaci úpravny vody. V současnosti jsou nově nainstalovány nejmodernější technologie
– dávkování ozonu a filtrace aktivním uhlím.
Obsah pesticidů ve vodě je „nula“
Podle aktuálních výsledků měření Zdravotního ústavu v Ostravě došlo k významnému omezení výskytu cizorodých látek
včetně pesticidů, které se již ve vodě v měřitelné míře nevyskytují. Tímto opatřením jsme docílili nejen větší „čistoty vody“ bez
cizorodých látek, ale také lepší senzorické vlastnosti dodávané
vody (vzhled i vůně). V tomto se stala Tlumačovská úpravna
jedinou v Pomoraví, která využívá aktivního uhlí k odbourání
nežádoucích pesticidů z pitné vody.
Některé hodnoty jsou pod parametry kojenecké vody
Voda ve Zlíně měla i dříve vysokou kvalitu – potvrdilo to testování na Stream.cz (zdroj faktaovode.cz). Internetová televize
Stream.cz zveřejnila video, ve kterém nezávislá laboratoř hodnotila kvalitu kohoutkové vody v krajských městech republiky.
Laboratoř Aquatest hodnotila vodu z hlediska obsahu chloru, dusičnanů, těžkých kovů, pesticidů a dalších látek. Zlínská
voda dopadla velmi dobře ve všech parametrech, u testu dusitanů a dusičnanů se dokonce vzorek zlínské vody dostal pod
parametry kojenecké vody.
Kvalita vody pod drobnohledem
Rovněž všechny ostatní zdroje VaK Zlín splňují s velkou rezervou limity pro pesticidní látky.
Je to výsledek dlouhodobé péče o kvalitu vody, o naše zdroje pitné vody. Ročně se provádí v našich laboratořích až 32 tisíc laboratorních testů a jakákoliv nepatrná odchylka se stává
ihned předmětem zájmu. Kvalita vody samozřejmě byla a je
pod neustálým dozorem hygienické služby. Kohoutková voda

v mnoha ohledech předčí vodu balenou, je stále čerstvá
a mimo jiné také asi 100× levnější.
Čerpat lze až 350 litrů na vteřinu
Úpravna vody v Tlumačově je jeden z hlavních zdrojů pitné
vody pro aglomeraci Zlína. Voda se čerpá ze studní a hydrogeologických vrtů v oblasti Tlumačova a Kvasic z hloubky
až 50 metrů. Z úpravny pak teče voda potrubím o průměru
600 milimetrů a kapacita je až 350 litrů za sekundu.
Pro zajímavost – než voda doteče do zlínského mrakodrapu
vzdáleného 16 726 metrů, musí se 2× přečerpat.
Růst ceny – jen 20 haléřů na osobu a den
Cena vody pro rok 2019 zůstává zmrazená. Zvyšuje se pouze
o inflaci (2,3 %) – tedy o 1,98 Kč za m3 (1000 litrů). Fakticky to
pro domácnosti znamená, že zaplatí jen o 20 haléřů na osobu
a den více.
Výrazněji budou od nového roku zdražovat okolní vodárny –
v Kroměříži (o 3 Kč), Vsetíně (o 4,10 Kč) i v Brně (o 3 Kč).
Nová technologie předvedena starostům
V pátek 30. listopadu byla nová technologie úpravy vody předvedena starostům měst obcí, které jsou zásobovány vodou
z úpravny v Tlumačově. Této slavnostní akce se za velkého zájmu médií zúčastnil primátor Statutárního města Zlín, generální ředitel společnosti Moravská vodárenská, a. s., zástupci
krajského úřadu, měst a obcí a krajské hygienické stanice spolu
se zástupci dodavatelů technologií.
- PR -
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Dušan a Petr Lečbychovi: Sedmé Vánoce s
Předvánoční čas je pro obchodníky skutečně
náročným obdobím. Bratři Dušan a Petr Lečbychovi,
zakladatelé krámku Dary kraje, o tom ví své. Se
svým obchodem zaměřeným na poctivé regionální
potraviny prožívají už sedmé Vánoce.
| PAVEL STOJAR
Jak se vyrovnávají s adventním náporem? „Každý rok se posunujeme dopředu a zvládáme
to lépe, i když množství objednávek a zákazníků roste. Jsme
na to připraveni jak lidmi včetně
brigádníků, tak technicky, protože máme před Vánoci připravenu jednu pokladnu navíc. Přesto
prosíme zákazníky o pochopení,
protože nákup nemusí probíhat
tak rychle, jak jsou zvyklí. Zastavíme se a oddechneme si až
v sobotu 22. prosince odpoledne,
když se zavřou dveře za posledním zákazníkem a budou vydány
a rozvezeny všechny objednávky,“ říká Petr Lečbych.

Mikeska ze Zádveřic, ale také Cukrárna u Mikulců z Lhoty u Vsetína.
Cukroví bez živočišných tuků, bez
cukru, slazené rýžovým nebo jablečným sirupem dodává paní Elšíková z Vizovic. Pudinkové tyčinky
začala péct Petra Malá z Kostelce,
která nám jinak dodává slané tyčinky. V naší nabídce nechybí samozřejmě ani perníčky, bez laktózy,
bez lepku i ty klasické.
Je lepší si cukroví předem
objednat?
Dušan: U nás v krámku máme
k dispozici vytištěný letáček s nabídkou vánočního cukroví a další
s mimořádnou předvánoční nabídkou ryb. Lidé si jej mohou vzít, vybrat si, nebo se podívat na náš web

„Chtěli bychom, aby lidé
přemýšleli nad tím, co jí,
koho nákupem podporují
a aby dokázali ocenit
poctivou lidskou práci.“
Vánoce a mlsání, to patří
neodmyslitelně k sobě. Je to
vidět i u vás v krámku?
Petr: Lidé u nás najdou stále širší a dostupnější sortiment bezlepkového i bezlaktózového cukroví.
Ale nejen toho. Letošní novinkou
jsou výrobky Pekárny Nováček ze
Zlína. Už během roku od nich mohli naši zákazníci ochutnat například
tvarohové koláčky, štafetky nebo
ořechové rohlíčky. Chuťově jsou
k nerozeznání od kvalitního klasického cukroví. To nám peče pan Jiří

a objednat si buď e-mailem, na facebooku, telefonicky nebo osobně
v prodejně. Před Vánoci řešíme výrazně více nákupů právě prostřednictvím objednávek, jsou jich řádově stovky. Lidé je mají předem
připraveny k vyzvednutí a zbytečně
se nezdržují.
Máte i suroviny na pečení?
Dušan: Kromě kakaa a cukru snad vše. Máslo, vajíčka, mléko, mouku, skořicový a vanilkový
cukr – skutečně pravý vanilkový,

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Sobota 22. prosince, 8.00–13.00 hodin
Neděle 23. až středa 26. prosince, zavřeno
Čtvrtek 27. a pátek 28. prosince, 8.00–18.00 hodin
Sobota 29. prosince, 8.00–12.00 hodin
Neděle 30. prosince, zavřeno
Pondělí 31. prosince, 8.00–12.00 hodin
8
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Už za čtvrt roku se budou Dary kraje stěhovat do budovy OD13. Pult s masem a uzeninami tam bude podstatně větší.

ne vanilinový. Když jej vysypete,
není to čistý bílý prášek, je nažloutlý a s malinkými kousky vanilky.
A co maso? Toho se o svátcích
také sní více…
Petr: Nabídku masa a uzenin
máme velmi širokou vždy, nejen
o Vánocích. Od vepřového přes hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, také slepice, kohouty, krůty, kachny nebo
králíky.
Na štědrovečerním stole by
neměla chybět ryba…
Dušan: Nabídku ryb máme
před Vánoci podstatně větší než
obvykle. Od klasického kapra až
po takové speciality, jako je jeseter,
který nemá kosti, ale jen chrupavkovitou páteř. Lidé jej hodně berou pro děti. Pak je tu sumec, který také má jen žebra a páteř. Nebo
amur. Málo se ví, že má oproti
kaprovi poloviční množství kostí a chutná takřka stejně. Koupíte u nás také líny nebo štiky, které

mají vynikající maso. Ovšem nic
naplat, tradiční českou vánoční rybou byl, je a bude kapr. A tradice je
fajn ctít a dodržovat.
Odkud kapry berete?
Petr: Rožnovský rybář Miroslav Halamíček, náš tradiční dodavatel pstruhů, nám kapry vozí
z Třeboňska, kde má spolehlivého
kvalitního dodavatele. Můžete si
objednat jak půlku kapra, tak i celého. Bez hlavy, bez ocasu, bez vnitřností. Hlavy, jikry a mlíčí lze koupit
zvlášť. Z vlastní zkušenosti můžu
potvrdit, že jsou to prvotřídní kapři. Krásně voní a nějaké namáčení
do mléka kvůli pachu bahna vůbec
není potřeba.
Co se o Vánocích jí
u Lečbychů?
Dušan: Držím se tradice, takže
je to kapr s bramborovým salátem.
Samozřejmě co nejvíce surovin pochází z našeho obchodu. A nejen
proto, že tady nemusím stát řady.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

krámkem Dary kraje? Jednoznačně úspěch
od bráchy, jsem nikdy s pojídáním
cukroví až do 24. prosince nevydržel. Vždycky si budu pamatovat,
jak jsem, hned jak bylo doma napečeno a schováno, objevoval a potajmu chodil loupit.
Češi mají na Štědrý večer
zpravidla rybu, ale sváteční
polévka bývá různá. Rybí,
houbová nebo vývar...
Petr: U nás doma máme všechny tři druhy. Tchán nejí rybí, proto
má vývar. Tchyně chce houbovou
polévku. Já jím rybí.
Dušan: Od mala jsme byli
zvyklí mít na večeři vývar s játrovými knedlíčky. Tak nás to naučila mamka a já se toho držím. A na
oběd maminčinu kyselici a po ní
štrúdl. Přiznám se, že rybí polévku jsem nikdy neměl a chtěl bych ji
vyzkoušet. Stejně jako českého vánočního kroupového kubu.

Foto | Dary kraje

Zkrátka co nám samotným nechutná, to ani neprodáváme.
Jaké cukroví máte rádi?
Petr: To, co u nás v krámku nabízíme, je nám nejbližší. Většinou
je to klasika – vanilkové rohlíčky,
linecké, pudinkové tyčinky, pracny, rumové kuličky… Zkrátka co

nás naučila v dětství jíst maminka a babička. Ale cukroví si nedám
dřív než 24. prosince ráno. Tak to
mám už od malička, to u nás také
byla tradice.
Dušan: Já sním skoro všechno. Jsem schopný čtrnáct dní sedět a valit do sebe cukroví. A moc
se na to už teď těším. Já, narozdíl

Čerstvé pstruhy dodává z Beskyd rožnovský rybář a chovatel Mirek Halamíček
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Máte nějaké další sváteční
zvyky týkající se jídla?
Petr: Na Nový rok musí být samozřejmě čočka, na Štěpána jsme
vždy chodili k babičce na kačenu
a na Tři krále na řízky.
Dušan: Jinak se po Štědrém
dni dojídá bramborový salát, po
tom se můžu utlouct. Maminka
také dělává skvělou česnekovou
pomazánku a vynikající domácí
pařížský salát.
V letošním roce jste rozjeli
rozvoz objednávek až domů,
jak se tato služba uchytila?
Dušan: Rozvoz jsme rozjeli na
základě požadavků samotných zákazníků. Zatím jsme ale celkem

zklamaní z toho, kolik lidí jej využívá. Narážíme i na přístup menších producentů, kteří občas nejsou schopní objednávky splnit.
Máme přes sto aktivních dodavatelů a není jednoduché vše sladit.
Spustili jsme online nákupy jako
samostatný projekt s vlastním
skladem, ale nyní jsme se jej rozhodli spojit s kamenným obchodem. Zákazníkům to přinese širší
sortiment a variabilitu. Budeme
například schopní nově nabídnout
krájené uzeniny. Nyní před Vánoci
může rozvozová služba lidem hodně ulehčit. Ušetří si čas a nemusejí
se tahat třeba s brambory a dalším
těžším zbožím. Objednávky přijímáme do 16. prosince, poslední
rozvoz je ve čtvrtek a v pátek před
Vánoci.
Dozvěděl jsem se, že se
budou Dary kraje stěhovat.
Na nynějším místě ale jste
teprve dva roky...
Dušan: Nezamýšleli jsme stěhovat se už po dvou letech, ale
vzhledem k plánované výstavbě
nové budovy na Kvítkové ulici jsme
museli začít věc řešit. Nový prostor
jsme našli v obchodní pasáži budovy OD13 v areálu bývalého Svitu. Je
to vynucené stěhování. Ale postupem času se na náš nový obchod na
tomto místě víc a víc těšíme.
Co od stěhování očekáváte?
A co mohou očekávat
zákazníci?
Dušan: Věříme, že obchod dostane definitivní podobu. Je to optimálně velká plocha, která by nám
měla i v budoucnu dostačovat.

Předvánoční nabídka cukroví je bohatá. Od klasiky až po to bez lepku a laktózy.

Foto | Veronika Daňková
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Je nejen výrazně větší než stávající obchod, ale navíc má pravidelný čtvercový tvar, což umožní
lépe uspořádat prodejní prostor
a vylepšit komfort pro zákazníky.
Vytvoříme jim příjemné prostředí k nákupu, hodně hledíme například na to, abychom používali přírodní materiály. Truhlář už
nám chystá nové dřevěné regály.
Pokladny budou k dispozici dvě
a budou oddělené od obslužného
úseku s uzeninami.
Petr: Nový pult s masem
a uzeninami bude snad deset metrů dlouhý, dvakrát delší než nyní.
Řešíme rozmístění uliček, aby nebyly úzké a zůstaly průchozí i při
větším množství zákazníků. Také
jsme se dostali opět do situace, že
jsme objevili řadu nových potenciálních dodavatelů, jejichž zboží ale nemáme kde vystavit. Takže nové větší prostory přinesou
i výrazně širší sortiment. A co pro
nás není zanedbatelné, také větší
komfort zaměstnancům.
Není svitovský areál příliš
industriální pro obchůdek
vašeho typu?

Dušan: Ve Zlíně jiný vhodný
prostor nenajdete. Bylo by moc
pěkné mít obchod dostupný přímo z ulice, který má vyhovující
interiér, dostatek parkovacích
míst a přijatelný nájem. Něco takového ale v centru Zlína zkrátka neexistuje. Jednu dobu jsem
zvažoval třeba domky na nábřeží
Dřevnice, ale vždy s tím byl nějaký problém – byly moc malé,
drahé nebo bez parkování. Dostatek prostoru by se jistě našel
ve velkých nákupních centrech,
ale to nepřichází v úvahu, protože je to v rozporu s naší filozofií. Nechceme se stát dalším
unifikovaným obchodem. To by
se nelíbilo ani nám, ani našim
zákazníkům.
Petr: První stěhování před
dvěma lety nás posunulo obrovsky dopředu a věřím, že i nynější stěhování nás posune stejným
způsobem. Velmi pozitivně vnímáme symbiózu s restaurací Fit
Foodie, která se nachází ve stejné
budově a má velmi podobný přístup k jídlu. Stejně tak nás velmi
potěšil přístup OD13, kde nám
maximálně vychází vstříc.

Nyní už ale tato čtyři místa mnohdy nestačila. V OD13 není problém s parkováním – kryté parkoviště je přímo pod obchodní
pasáží a zákazníci tam i s nákupem pohodlně sjedou výtahem.
Parkovišť je v okolí vícero – u budovy 21, v Baťově institutu, naproti něj se nachází velké parkoviště
firmy Cream, další velké parkoviště je nedaleko na Gahurově ulici.
Velkou výhodou je dostupnost veřejné dopravy, ať už jsou to zastávky trolejbusů na náměstí Práce,
u zámku nebo autobusové a vlakové nádraží.
Kdy dojde na stěhování
obchodu?
Petr: Bude to na konci února.
V týdnu, kdy jsou ve Zlíně jarní
prázdniny.
Dary kraje mají nově i eshop s vlastním rozvozem,
nakupovat můžete na www.freshnakup.cz

Foto | Dary kraje

Budou mít zákazníci kde
parkovat?
Dušan: Lidé se bojí parkování,
protože byli zvyklí zastavit auto na
Kvítkové přímo před prodejnou.

KONTAKT
Dary kraje
Kvítková 2898, Zlín
www.darykraje.cz
www.facebook.com/darykraje
Objednávky: kramek@darykraje.cz,
776 815 523, 606 760 974
e-shop: www.freshnakup.cz
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Divadlo hraje Shakespearova Hamleta
Shakespearův Hamlet byl 8. prosince předposlední
letošní premiérou v Městském divadle Zlín. Herci hru
nastudovali pod režijním vedením Zdeňka Duška, který
zlínský soubor dobře zná. V minulosti tu nazkoušel
například Tramvaj do stanice Touha, Višňový sad, Figarovu
svatbu nebo naposledy muzikál My Fair Lady. Do hlavní
role obsadil benjamínka souboru Matěje Štrunce.
Přestože je Hamlet stovky let
staré drama, může podle režiséra
mnohé říci i k současnosti. „Hra
vznikla v době, kdy se hroutil středověk a dravě nastupoval novověk. Doba se vymykala z kloubů
a s ní i jednání a charaktery lidí,
kteří byli součástí systému. I v Hamletovi se většina postav začne
chovat vykloubeně. A vždy nejlépe
rezonoval v těžkých časech. U nás
nejvíc za totality, v době uvolnění v 60. letech už ne,“ řekl režisér.
„Když o něho nebude zájem, tak
aspoň poznáme, že na tom ještě
nejsme tak zle,“ doplnil s úsměvem. Hamlet je hrou o hledání
pravdy. O přemýšlení. O kladení
otázek.
Zatímco Shakespearův Hamlet
bývá často interpretován jako zkušený třicátník, tomu zlínskému je

22 let. „Matěj Štrunc zrcadlí moment, kdy se mladý člověk střetne se světem dospělých. Narazí
na systém a chce se po něm, aby
se k němu bezmyšlenkovitě připojil. Díky Matějovi cílíme na mladé
v publiku,“ prozradil Dušek.
Matěj Štrunc složil pod dojmem zkoušení tři písničky, které
diváci v představení uslyší. „Častokrát jsem se nad životem zamýšlel podobně jako Hamlet. Uvědomil jsem si, že žijeme stejné věci
jako před 500 lety. Když se lidé
nepoučí z vlastních chyb, jsou odsouzeni k tomu, aby je stále opakovali. Pořád se motáme v kruzích
a dáme málo na cit, který nám
řekne, co je správné,“ řekl mladý
herec.
V roli Ofélie se zlínskému publiku poprvé představuje nová

Matěj Štrunc jako Hamlet v nové zlínské inscenaci

posila hereckého souboru Lucie
Rybnikářová. Hamletovou matkou je Eva Daňková, strýcem

Výstava ukazuje bydlení v baťovské době
Muzeum jihovýchodní Moravy
zve návštěvníky na výstavu představující interiéry z období první
republiky. Ty jsou doplněny panely, které zachycují historii bytové
výstavby ve Zlíně. Výstavu je možné navštívit ve 14|15 Baťově institutu do 6. ledna.
Návštěvníci na výstavě uvidí
čtyři interiérové celky – jedná se
například o ložnici, kterou dostala
jako svatební dar Marie Novosadová, dcera majitele oděvní firmy Novosad, kuchyňskou linku, kterou
používal architekt Vladimír Karfík,
obývací pokoj ve stylu vídeňského
baroka či vybavení koupelny.
Informační panely stručně shrnují aktivity firmy Baťa v oblasti bydlení a chronologicky představují
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Výstava prvorepublikových interiérů ve zlínském muzeu

historii bytové výstavby. „Červená
a zelená, domky, tovární budovy,
trávníky a stromy. Zlín je výjimečným městem, protože byl takřka
celý vytvořen podle představ Tomáše Bati a jeho nástupce Jana
Antonína Bati o dokonalém spojení pracovního a soukromého života. Ve Zlíně působila řada významných architektů. Tomáš Baťa se
již v souvislosti se stavbou své vily
obrátil na profesora Jana Kotěru.

Foto | 2× Pavel Stojar

Jeho spolupráce na nové podobě
Zlína trvala do poloviny dvacátých
let 20. století a navázal na ni velmi
úspěšně Kotěrův žák František Lydie Gahura. Ve Zlíně zanechali své
výrazné stopy i Vladimír Karfík,
Miroslav Lorenc, Miroslav Drofa,
Jiří Voženílek a mnozí další. Řadu
budoucích architektů a stavitelů si
firma vychovala ve svém stavebním
oddělení,“ uvedla Hana Kuslová,
-pstkurátorka výstavy.

Foto | Městské divadlo Zlín

a otčímem Gustav Řezníček a ducha mrtvého otce ztvárnil Luděk
-pstRandár. 

V kostele zazní
Rybova mše vánoční
Vánoční koncert sboru Cantica laetitia se uskuteční ve středu
26. prosince v 17 hodin v kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Jižních Svazích.
Komorní smíšený sbor, který
sbírá vysoká ocenění na soutěžích
u nás i v zahraničí, chystá Vánoční koncert opět na Štěpána. Zlínští
sboristé zazpívají tradiční a oblíbenou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby s orchestrem Collegium Musicum pod taktovkou
Josefa Surovíka.
Cantica laetitia uvede také
skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Gustava Holsta,
Ērikse Ešenvaldse a dalších. Jako
host na koncertě vystoupí dětský
pěvecký sbor Cantica Zlín pod vedením Terezy Surovíkové.
Vstupenky na koncert lze za
výhodnější cenu (160 Kč dospělí a 90 Kč děti) objednat v předprodeji na mailu cantica.laetitia@email.cz. Na místě bude cena
vstupenky pro dospělé 190 Kč, pro
-pstděti zůstává cena stejná. 

KULTURNÍ TIPY |

11

Jan Dúbravčík zmapoval
počátky sportovního létání ve Zlíně
Součástí výstavy modelů na zlínském zámku je i menší
expozice několika panelů představující počátky
sportovního letectví na Zlínsku. Připravil je Jan Dúbravčík
– sám bývalý letec, který se historii létání věnuje řadu
let a chystá na toto téma trojdílnou publikaci.
| PAVEL STOJAR
Zrod sportovního létání ve Zlíně je spojen s Masarykovou leteckou ligou. Tato organizace vznikla
v Československu v roce 1926 za
účelem propagace aviatiky. „Ten,
kdo vlezl do letadla, byl v té době
vnímán jako sebevrah nebo blázen.
Masarykova letecká liga si dala za
úkol tento pohled změnit,“ vysvětluje Jan Dúbravčík.
Masarykova letecká liga byla organizována do místních skupin. Ta
zlínská vznikla v roce 1932. Parta
nadšenců si tehdy začala stavět svůj
první kluzák, aby s ním mohli létat
na svahu nad Zlínem. Jejich aktivit
si brzy všiml šéf firmy Jan Antonín
Baťa, který si sám velmi výrazně
INZERCE RV1802592/01

uvědomoval význam letecké dopravy. Začal je podporovat a v roce
1933 se stal čestným předsedou.
Vybavil dílnu, která začala vyrábět
větroně pro celé československé
plachtařské letectví.
Tak odstartoval rychlý vývoj
sportovního letectví ve Zlíně, který
vedl až ke vzniku závodu na výrobu sportovních letadel v Otrokovicích. „Sériová výroba se rozjela na
podzim 1936. Za necelé čtyři roky
Baťa vyrobil přes dvě stě kusů malých motorových letadel, to u nás
nemá obdoby,“ zdůrazňuje Jan
Dúbravčík.
Zlín Z-XII byl malý letounek se
slabým motorem, v dnešním pojetí
by nejspíše spadal do kategorie ultralight. Stál 29 tisíc korun. To bylo

o dost méně, než běžný automobil.
Byl dokonce několikanásobně levnější, než většina tehdejších sportovních letadel. Ve zlínské pobočce Masarykovy letecké ligy vyrostla
řada pilotů, kteří se proslavili na
soutěžích po celém světě a později
za války nasazovali život například

Modeláři ukazují
své skvosty na zámku
Kolem dvou set padesáti exponátů uvidíte na výstavě rádiem řízených i dalších modelů,
která začátkem prosince odstartovala na zlínském zámku.
Můžete ji navštívit až do konce
února.
Exponáty zapůjčili modeláři
z celé Moravy. Jsou tu auta, rakety, papírové hrady, ale především velké makety letadel. Jedním ze zlatých hřebů výstavy je
obří větroň s rozpětím sedm metrů, který se ani nevešel do hlavního sálu a je nainstalován pod
stropem vstupního schodiště.
„Dalším unikátem jsou nádherné modely historických lodí,
jejichž výroba trvala přes dva
a půl tisíce hodin. Lanoví jedné
takové plachetnice spotřebovalo více než 400 metrů provázků. Jsou to plně funkční makety.
Dokonce s malými děly, z nichž
se dá střílet,“ upozorňuje organizátor výstavy Miroslav Polášek
z holešovského Leteckého modelářského klubu Čmelák.
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v britském královském letectvu.
Dnes jsou mnohá tato jména téměř
zapomenutá.
Počátky zlínského letectví Jan
Dúbravčík shrnuje v prvním díle
publikace, který právě dokončuje.
Vyjít by měl do poloviny příštího
roku.

Sbírka RC modelů na zlínském zámku 

Foto | Pavel Stojar

Celkem nenápadný, ale pozoruhodný je model vojenského
náklaďáku Praga V-3S, který má
už 52 let a fryštácký modelář Jaroslav Sovadina jej vyrobil takřka
na koleně na vojně jen za pomoci nože a lupenkové pilky. Přitom
jde o do detailů špičkově provedený model.
Výjimečná je samostatná expozice leteckého příslušenství,
jako jsou přilby, sedačky, kombinézy a další výstroj. Asi šedesátka
kusů ze sbírky Miloslava Škopíka
pochází z různých období a koutů světa. Děti se mohou usadit
v sedačce stíhačky, nasadit přilbu
-psta vyfotografovat se.
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Beskydské areály se chystají na sezonu
Označení Beskydy se lidé naučili používat hned
pro několik hřebenů, jednak jsou to samotné
Moravskoslezské Beskydy na severní hranici Zlínského
kraje, ale také Vsetínské vrchy, Veřovické vrchy, Slezské
Beskydy a na jihu moravská část Javorníků. Nejvyšší
vrchol Beskyd je Lysá hora s 1324 metry, proslulá je
ale také o něco nižší bájná hora Radhošť. Beskydy jsou
největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.
Ale pojďme k zimním sportům… Pro jejich milovníky jsou
Beskydy krajem zaslíbeným. Lyžování, snowboarding, běžky, to
vše tady najdete. Nachází se
zde spousta lyžařských
areálů i menších sjezdovek a také kvalitní zázemí v podobě
servisů a půjčoven
vybavení.
Nejvíce navštěvovaná lyžařská centra jsou
na Pustevnách, v Bílé,
v Horní Bečvě, na Soláni,
na Kohútce u Nového Hrozenkova nebo ve Velkých Karlovicích. Je
zde velká nabídka ubytování všech
kategorií, od levných ubytoven
přes malebné dřevěné horské chaty až po moderní wellness hotely.

Vychutnat si můžete i vyhlášenou
valašskou kuchyni.
Před třiceti lety byl program na
lyžařské dovolené jasný. Lyžování,
cesta do chaty, večeře a pak už
zábava z vlastních zdrojů, maximálně přicházela v úvahu návštěva horské hospůdky
a pak spát. Dnes se
ale zimní střediska
snaží, aby návštěvníci hned neodjeli, pobavili se, i když si sundají lyže, a často cílí na děti.
Samozřejmostí je tak zajištění zábavy pro děti, pro dospělé jsou zase
ski bary, gurmánské zážitky, bazény a wellness.
Do letošní sezony vstupují
mnozí provozovatelé lyžařských

Lyžařský areál Kohútka 

Foto | Ski centrum Kohútka

areálů s obavami. Trápí je nedostatek vody, ale také rostoucí ceny
energií. Kvůli nízkým srážkám
a dlouhému suchému létu má stále
více sjezdovek problém se zasněžováním, chybí jim voda. V nadcházející sezoně se proto vůbec nebude lyžovat na Pustevnách, které
patří k nejstarším lyžařským střediskům v Beskydech. V okolí je ale
řada jiných možností, kam vyrazit
na svah.

Připravení na sezonu jsou už
ve středisku Bílá v Moravskoslezském kraji. Celodenní jízdné pro
dospělé tady vyjde na 513 korun.
Mírně zlevněno bude rodinné
jízdné, u kterého je jako nová nabídka možnost nakoupit rodinné
jízdné pouze na tři hodiny.
V areálu přes léto zapracovali hlavně na zlepšení zasněžování a zkvalitnění gastronomických
-redslužeb.

Špatným vybavením můžete dítěti lyžování znechutit
Boty, lyže, hole, helma a lyžařské brýle už dnes patří k samozřejmé výbavě dítěte na sjezdovce. Jak
ji ale vybrat tak, aby skutečně dobře sloužila a lyžování bylo bezpečné
a zábavné?
I když většina lidí řeší hlavně
lyže, nejdůležitější součástí výbavy jsou boty. Pokud dítěti nesedí
a jsou třeba příliš velké, pohybuje
se noha pouze v botě a téměř vůbec
nebo jen velmi špatně ovládá lyži.
Správnou velikost boty poznáte
tak, že z lyžáků vyndáte vnitřní botičku a z ní ještě stélku, na kterou
dítě postavíte. Mezi palcem a koncem stélky by mělo zbývat maximálně 1 až 1,5 centimetru. Více
rozhodně ne.
Protože děti rostou skokově,
může se stát, že v únoru mu budou
lyžáky najednou malé. Proto se
boty nevyplatí kupovat, ale raději
si je půjčit v půjčovně.
Začínající lyžař by měl mít lyže
nejvýše po prsa. Pokud dítě lyžuje
relativně dobře, můžete sáhnout
i po delších, ani tak by ale neměly být delší než pod bradu. Čím
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Vybrat dětem správnou lyžařskou výbavu není jednoduché 

delší lyže, tím méně zábavy. Délce
lyží opravdu věnujte pozornost, jinak můžete vaše dítě od lyžování
odradit.
Čím delší lyže budou, tím náročnější je jejich ovladatelnost.
Delší lyže sice umožňují plynulejší a rychlejší jízdu, ale ovládat je
musí přece jen zkušenější lyžař.
Jinak hrozí, že vaše dítě nebude
mít z ježdění radost a navíc může
docházet i ke zbytečným pádům
či dokonce zraněním. Nejhorší

Foto | Pixabay

kombinací jsou velké boty a příliš
dlouhé lyže.
Pro úplné začátky jsou hůlky
zbytečné, naopak mohou i překážet. Dítě se musí soustředit na
pohyb těla, základní ovládání lyží,
dokonce i jenom na to, že má na
nohou něco dlouhého a poměrně těžkého. Pokud k tomu všemu
přidáme ještě hůlky, bude zmatek
dokonalý. Nelze říci, který věk je
pro hůlky ten pravý, záleží hlavně
na zdatnosti dítěte. Nechte ho tedy

v klidu lyžovat bez nich a dejte mu
je, až si samo řekne.
Když budete hole nakonec pořizovat, platí jednoduché pravidlo
pravého úhlu. Pokud zapíchnete
hůl do sněhu, měl by loket dítěte
být v pravém úhlu. Případně můžete jít i matematickou cestou – výška postavy krát 0,7.
Pokud budete chtít dítěti dopřát
novou lyžařskou výbavu a vyrazíte
do obchodu, připravte si na nový
set lyží a bot kolem minimálně 5 tisíc korun. Připočíst musíte také základní servis a seřízení vázání. Po
sezoně pak vybavení prodáte zhruba za polovinu.
Pokud vyrazíte do bazaru, koupíte celou výbavu asi za dva a půl
tisíce korun. Většinou ale bývá nutné investovat více do servisu, abyste výbavu dali do kupy.
Kupovat lyžařský set pro dítě,
které vám z něj za rok vyroste, ale
mnozí považují za zbytečnost. Lyže
můžete samozřejmě také půjčit.
A to buď jednorázově na horách,
nebo na celou sezonu z pohodlí
-reddomova. 
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Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů
do kopce, nejsou tady strmá stoupání a klesání jako na Šumavě nebo
v Beskydech,“ říká manažerka hotelu Pavla Okounová.
V dosahu jsou přírodní zajímavosti jako Devět skal, Čtyři palice,
Tři studně, Pasecká skála, Perničky. Mezi kulturními památkami je
největším lákadlem poutní místo
Zelená hora, Hlinsko se známým
betlémem nebo hrad Pernštejn.
I v nejbližším okolí jsou zajímavé cíle, jako Japonská zahrada ve
Sněžném nebo zámek a unikátní
muzeum lyžování v Novém Městě
na Moravě.
V zimě jsou Žďárské vrchy rájem pro příznivce běžek. „Pokud
nejsou velké výkyvy teplot, tak se
tady sníh drží velmi dlouho. Naší
velkou výhodou je ale nedaleká
Vysočina Arena, kde je dostatek
sněhu k dispozici celou zimu. Pokud se zrovna nekonají závody,
je ve vyhrazených hodinách zdarma přístupná veřejnosti. Můžete
si tady zajezdit i v době, kdy nikde
jinde není sníh,“ vysvětluje Pavla
Okounová.

Vyznavači sjezdového lyžování
mohou v okolí využít několik sjezdovek – v Novém Městě, Karasíně, Jimramově, Svratce – nebo
snowtubing v Zubří.
V hotelu Pavla samozřejmě nechybí lyžárna. Po aktivitách na čerstvém vzduchu můžete naplno využít pohostinnosti hotelu. Třeba
nabrat energii v hotelové restauraci
s vyhlášenou klasickou českou kuchyní nebo se zrelaxovat v sauně.
Pokud ještě nemáte plány na
silvestrovský pobyt, tak vězte, že

v hotelu Pavla chystají velkolepý
večer s hity osmdesátých let, s tom-redbolou i ohňostrojem. 

KONTAKT
Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz

KŘÍŽOVKA

ŽĎÁRSKÉ VRCHY | Díky snadné dostupnosti, příznivým cenám
a pohostinnosti je tuzemská dovolená trendem posledních let.
Neméně důležitým důvodem je
krásná krajina a památky. To vše
najdete také ve Žďárských vrších
na Vysočině. Máme pro vás i jeden
konkrétní tip.
Rodinný hotel Pavla u Nového
Města na Moravě je ideálním místem pro aktivní dovolenou. Nachází se v malebné krajině u rybníků
Sykovec a Medlov. Na podzim nebo
na jaře si sice koupání neužijete,
zato tady najdete skvělý výchozí
bod pro turistiku a cykloturistiku.
„V okolí jsou krásně upravené
cyklostezky. I když občas musíte

Křížovka: „Vánoční přísloví...“
Znění tajenky pošlete i s kontaktem na vás na e-mail info@vaszlin.cz do 6. ledna. Vybraným luštitelům se následně ozveme.
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.
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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Začít můžete už teď!
Zavolejte nebo napište sms na
730 583 667
Matyasova.Vladimira@cpost.cz
Vladimíra Matyášová
INZERCE RV1802540/01

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

pobočka Zlín, nám. Míru 5469
INZERCE RV1802600/01

INZERCE RV1802603/01
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