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Svobodní hájí v zastupitelstvu 
kraje zdravý rozum
Na první pohled by se mohlo zdát, že role 
opozičního zastupitele je poněkud marná. 
Svobodní, kteří mají v zastupitelstvu Zlín-
ského kraje od roku 2016 dva zastupitele 
ve společném čtyřčlenném klubu se Sou-
kromníky, to ale vidí jinak. Dělají mnohdy 
málo viditelnou, ale důležitou práci.

 
Tomáši Pajonkovi, Heleně Lasztoviczo-

vé a dalším zástupcům koalice Svobodných 
a Soukromníků se především podařilo vy-
volat debatu o změnách ve veřejné dopravě 
a také o záměru hejtmana postavit novou 
nemocnici v Malenovicích.

 
Výdaje na veřejnou dopravu  
dramaticky rostou

 
Zastupitelstvo kraje rozhoduje o tom, 

kolik kilometrů najezdí ročně regionální 
a lokální vlaky a autobusy. Vybere dopravce 
a těm za tyto kilometry zaplatí dohodnutou 
cenu. Dopravci získají od cestujících peníze za 
jízdné a to se od dohodnuté úhrady odečte. 
Výsledkem je takzvaná prokazatelná ztráta. 
Tu Zlínský kraj dopravci zaplatí – stejně to 
funguje ve všech krajích.

Vedení Zlínského kraje nyní přišlo s re-
volučními změnami, které mají zatraktivnit 
veřejnou dopravu a přilákat do ní i ty,  kteří 
by jinak jeli vlastním autem. Vlaky a auto-
busy mají jezdit pravidelně, častěji a lépe na 
sebe navazovat. Představa je to sice hezká, 
ale zda bude hromadnou dopravu využívat 
více lidí, to je ve hvězdách. Jisté je jen to, že 
kvůli realizaci této vize dramaticky narostou 
výdaje kraje. Na veřejnou dopravu dosud 
šlo 750 milionů korun ročně, nyní to bude 
o 350 milionů korun víc, tedy 1,1 miliardy.

Abychom byli konkrétnější…  Pokud pře-
počteme výdaje kraje na dopravu na každé-
ho občana, pak čtyřčlenná rodina v kraji  platí 
za veřejnou dopravu ze svých daní 9 100 ko-
run. A to se ani jednou nemusí svézt vlakem 

nebo autobusem! Pokud se doopravdy zrea- 
lizují plány hejtmana Jiřího Čunka, zvýší se 
tato částka o 3 tisíce korun na neuvěřitelných 
12 100 korun na čtyřčlennou rodinu na rok. 
A do toho nepočítáme skutečnou útratu za 
jízdenky!

Pokud k tomu přičteme další megaloman-
ský plán – vybudování nové krajské nemoc-
nice, má občan skoro pocit, že hejtman Jiří 
Čunek chce Zlínský kraj přivést k bankrotu. 
Vychází totiž z bezvýhradně optimistické va-
rianty vývoje ekonomiky a daňových příjmů, 
která se ale v případě výkyvů – o větší krizi 
ani nemluvě – vůbec nemusí naplnit. Pokud 
přijde krize, kraj bude mít obrovské problé-
my. Pesimistická varianta vývoje mu totiž zce-
la chybí. To je vůči občanům Zlínského kraje 
velmi nezodpovědné.

 
Potřebujeme skutečně  
novou nemocnici?

 
Další téma, které hýbe Zlínským krajem, 

je zdravotnictví. Zastupitelé Svobodných 
a Soukromníků, na základě odborných ná-
mitek, se zasloužili o to, že krajské zastu-
pitelstvo v červnu odložilo zdravotnickou 
koncepci navrhovanou hejtmanem Jiřím 
Čunkem. Stažení bodu z programu zastu-
pitelstva navrhl člen našeho klubu, senátor 
Ivo Valenta. Naše argumenty a požadavky 
podpořili dokonce i někteří zástupci vlád-
noucí koalice. Ke schválení přípravy fúze 
krajských nemocnic do jedné společnosti 
tak díky tomu nedošlo.

Pak ovšem přišel hejtman s nápadem 
postavit novou krajskou nemocnici v Male-
novicích. A to se svým typickým postupem,  
takzvanou „salámovou metodou“ – kon-
troverzní návrhy a požadavky, které by se 
celkově prosazovaly jen těžko nebo by byly 
zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí 
kroky a prosazuje je nenápadně postupně 
a staví tak zastupitele před hotovou věc.

A nejde zdaleka jen o novou nemocnici. 
Aniž by byla schválená koncepce změn v kraj-
ském zdravotnictví – a bez ohledu na názor 
zastupitelů – dělá hejtman různé reorgani-
zační a personální kroky. Některé z těchto 
procesů jsou už nevratné. To pochopitelně 
vyvolává pnutí a protesty mezi zdravotnický-
mi pracovníky i občany s nezanedbatelným 
dopadem na kvalitu péče.

Podobně jako v oblasti dopravy, i tady 
hejtman zadává jednu podlimitní zakázku za 
druhou. Zdánlivě malé kroky ale ve skuteč-
nosti představují postupnou realizaci jeho 
velkých projektů, ať už jde o dopravní kon-
cepci nebo novou nemocnici.

Diskuzi a jiné názory hejtman nepřipouští. 
Ovšem přestože Jiří Čunek sebejistě prohlásil, 
že „drahé posudky nepotřebujeme, nejlepší 
řešení už máme“, Svobodným se v krajském 
zastupitelstvu podařilo prosadit na základě 
návrhu Tomáše Pajonka zadání oponentního 
posudku.

Nechceme působit destruktivně, ale je 
zřejmé, že nebyla důkladně zvážena možná 
alternativní řešení a také dopady přesunu 
nemocnice, která je zároveň největším za-
městnavatelem ve městě. Je zkrátka třeba 
vnést do nekontrolovatelného postupu kraj-
ského vedení nějaký alespoň trochu nezávis-
lý kontrolní prvek. 

 Více na zlinskykraj.svobodni.cz

Jaké je být zastupitelem kraje za Svobodné?
Ing. Tomáš Pajonk

Cítíme se po dvou letech výrazně jistěji. Před 
volbami byly mnohé naše programové návrhy více 
o hrubých záměrech, dnes už máme pro mnohá 
řešení poměrně detailní návod. Za dva roky jsme 
se naučili respektovat vítěze voleb. Zároveň však 
důrazně upozorňovat na situace, kdy krajská rada činí kroky, pro 
které nemá oporu ve svých předvolebních programech. Učíme se 
být konstruktivní opozicí. Pracuje se nelehko, postup hejtmana 
je někdy natolik tvrdý, bez uvažování o alternativách, že bychom 
mohli snadno propadnout skepsi. Nejsme však zastupiteli proto, 
abychom své volební období jen proseděli.

Helena Lasztoviczová
Do krajské politiky jsem vstoupila jako „poli-

tický nováček“. V průběhu těch dvou let jsem se 
mnohému naučila. Zjišťuji, jak těžké je prosadit 
návrh, že spolupráce se stranami, o kterých si my-
slíme, že jsou na stejně vlně jako my, Svobodní, je 
často daleko těžší než spolupráce s lidmi z opačného politického 
spektra. Že práce zastupitele není jen účast na zasedání a odhlaso-
vání návrhů. Je to mnoho hodin získávání informací a jednání. Od-
měnou mi je dobrý pocit, že tu a tam prosadíme něco, co považu-
jeme za důležité pro to, aby s prostředky občanů, nám svěřenými, 
bylo zacházeno co nejefektivněji bez zbytečného zadlužování.



Z VAŠEHO MĚSTA 3|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

| MK ČR E 22034 | Měsíčník Magazín Váš Zlín vydává 
Regionální  vydavatelství s. r. o., Krakovská 201/14, 779 00 
Olomouc –  Nové Sady, IČ: 27846717, DIČ: CZ27846717  
| Místo vydávání: Zlín 
| Šéfredaktor: Pavel Stojar, telefon 734 580 104, e-mail 
stojar@regvyd.cz | Neoznačené fotografie jsou z archivu 
redakce | Inzerce: Michal Novák, T: 739 724 774,  
E: novak@regvyd.cz, Vladimír Musial, T: 606 792 490,  
E: musial@regvyd.cz, Tomáš Karal, T: 732 530 071,  
E: karal@regvyd.cz | Náklad: 37 000 výtisků  
| NEPRODEJNÉ | Nevyžádané příspěvky nevracíme  
| Distribuce: Česká pošta, s. p. | Reklamace na dodávky 
časopisu na čísle 739 724 774, případně na e-mail  
info@vaszlin.cz | Tisk: Regionální vydavatelství, s. r. o.  
| DTP: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.  
| Korektury: Marek Adamík | 47. číslo | Vychází 28. 1. 2019  
| Uzávěrka dalšího čísla 7. 2. 2019 

EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

S nachlazením do postele!
Vždy několikrát do roka mě 

přepadne nachlazení, které se ob-
vykle vleče tak dva týdny. Na rovi-
nu se přiznám, že málokdy mám 
čas to pořádně vyležet. Je to velká 
chyba.

Rýmu a nachlazení způsobuje 
některý z dvou set virů, které mo-
hou být ve vzduchu všude kolem 
nás. Na rozdíl od chřipky, kdy vás 
bolí celé tělo a přidává se vysoká 
horečka, není nachlazení tak váž-
né, aby kvůli němu musel člověk 
k lékaři a užívat léky na předpis.

Každopádně platí, že nemoc je 
lepší vyležet. Aspoň dva dny doma 
v posteli. S rýmou, bolestí v krku 
a kašlem se jen stěží vyléčíte brzy, 
pokud budete chodit do práce mezi 
lidi, na ples, posilovat nebo lyžovat. 
Navíc můžete viry přenést na ostat-
ní. Vyšší aktivita oslabuje imunitu 
a doba nachlazení se tím prodlu-
žuje. Každá nemoc, i když zdánlivě 
banální, potřebuje čas.

Jistě, pomůžou volně prodejné 
léky, jako kapky do nosu nebo něco 
proti bolesti. A taky vitamin C, kte-
rý někdy dobu nachlazení zkrátí. 
Je důležité pít hodně tekutin, ale 
přednost dejte vodě nebo bylin-
kovému čaji, hodí se květy a plody 
bezu, anýz, máta nebo echinacea.  

 Pavel Stojar

Brazilské děti se dozví o Baťovi

Ani očkování člověka před chřipkou stoprocentně neochrání Foto | Pixnio

Přichází období chřipek

Spisovatelka Markéta Pilátová se o téma baťovců v Brazílii zajímá už řadu let Foto | Pavel Stojar

Spisovatelka Markéta Piláto-
vá, autorka biografického románu 
S Baťou v džungli, chystá k vydání 
knížku o osudech rodiny Baťů pro 
děti potomků bývalých baťovců, 
kteří odešli s J. A. Baťou do Bra-
zílie. Kniha je určená hlavně ma-
lým čtenářům z brazilského města 
Batayporã, což v překladu z por-
tugalštiny znamená Baťova dobrá 
voda. Právě tam Markéta Pilátová 
učí češtinu přes 200 dětí. „Chtěli 
jsme, aby věděly něco o Janu An-
tonínu Baťovi a firmě Baťa, která 
založila městečko, kde žijí,“ uved-
la autorka.

Pokud bude zájem, mohla 
by podle Markéty Pilátové v bu-
doucnu česko-portugalská kni-
ha o Janu Antonínu Baťovi vyjít 
i v České republice.

Ilustrace ke knize vytvořil han-
dicapovaný umělec Jakub Hříbek. 

Jakub absolvoval pomocnou ško-
lu a od svých tří let žije v Domově 
Paprsek v Olšanech u Šumperka. 
Maluje se štětcem v ústech, proto-
že má od narození ochrnuté ruce 
i nohy.

Setkání s autorkou, s českou 
konzulkou ze Sao Paola i studijní 
cesta do Zlína, kde pro jeho potře-
by měli velké pochopení v muzeu 
i ve filmových  ateliérech,  byly pro 
něj velkým impulzem.  pst

Hygienici varují, že konec 
ledna a začátek února 
může znamenat období 
chřipkových epidemií. 
Na rozdíl od nachlazení 
je chřipka poměrně 
vážné onemocnění, které 
může vést k rozvoji 
nebezpečných komplikací 
i u zdravých lidí.

Chřipka je navíc vysoce nakaž-
livá. „Projeví se prudce stoupa-
jící vysokou teplotou až kolem 
39 stupňů, dráždivým kašlem, bo-
lestí hlavy, bolestí kloubů, svalů 
a výraznou únavou,“ upozornila 
praktická lékařka Krajské nemoc-
nice Tomáše Bati Monika Laštov-
ková. Nemocný musí ležet a ještě 
dva až tři týdny se potýká se zvý-
šenou únavou.

Proti chřipce se můžeme 
chránit očkováním, což je mož-
né stihnout ještě v tomto čase. 
„Po očkování se protilátky vy-
tvoří asi za čtrnáct dní, proto 
doporučuji očkovat nejpozději 
do dvou týdnů do očekávaného 
nástupu sezonního výskytu. Oč-
kuje se jednou dávkou a vhodné 
je opakovat každý rok vzhledem 
ke každoročním změnám cirku-
lujících kmenů viru a relativně 
krátké době trvání imunity v po-
rovnání s jinými druhy očkování. 

Loni se v kraji nejvíce vyskytova-
la chřipka typu B a měli jsme no-
vou tetravalentní vakcínu, která 
byla z tohoto pohledu vhodněj-
ší než starší očkovací látky proti 
chřipce. Očkování sice neochrá-
ní na sto procent, ale pokud se 
člověk nakazí, má chřipka pro-
kazatelně mírnější průběh – niž-
ší horečky a kratší trvání,“ uvádí 
Monika Laštovková.

V loňském roce začala ve Zlín-
ském kraji chřipková epidemie 
koncem ledna. Podobné to může 
být i letos. „Předpokládáme ná-
stup chřipkové epidemie na pře-
lomu ledna a února. Momentálně 
evidujeme ve Zlínském kraji jeden 
závažný případ chřipky,“ dodala 
k tématu ředitelka protiepidemic-
kého odboru Krajské hygienické 
stanice Jana Hošková. dl
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Fenomén Miroslava Zikmunda

Devadesátiny zlínského hokeje

Legendární cestovatel podepisuje knihu Století Miroslava Zikmunda, která shrnuje jeho životní příběh
  Foto |  Pavel Stojar

Lední hokej, nejpopulárnější 
zlínský sport, oslavil letos 
v lednu devět desetiletí 
od svého vzniku. V neděli 
13. ledna to bylo přesně 
na den devadesát let, kdy 
se ve Zlíně uskutečnilo 
první hokejové utkání.

Hokejový zápas na hřišti SK Baťa u elektrárny, v místech dnešního Lidlu Foto |  MZA, SOkA Zlín

Když se řekne Miroslav Zik-
mund, většině lidí se hned vybaví 
i Jiří Hanzelka. A také vůně dálek 
a dobrodružství. Jsou zkrátka čes-
kým cestovatelským fenoménem. 
Zlínský patriot Miroslav Zikmund 
letos 14. února oslaví neuvěřitelné 
sté narozeniny.

Plán na společnou cestu ko-
lem světa začali Hanzelka se 
Zikmundem spřádat už v roce 
1938, kdy se poprvé setkali jako 
studenti Vysoké školy obchod-
ní v Praze. Roku 1947 vyrazili na 
první velkou cestu do Afriky a do 
Jižní Ameriky. Jejich Tatra 87 

byla prvním sériově vyráběným 
vozem, který s nimi za volan-
tem přejel obávanou Núbijskou 
poušť. Setkali se s etiopským cí-
sařem a objevili pro Čechy a Slo-
váky neznámou Afriku i Jižní 
Ameriku. 

Cestování bylo sice důležité, ale 
mise Zikmunda a Hanzelky měly 
i obchodní cíle. Pánové předváděli 
ve světě československé výrobky, 
třeba právě vozy Tatra anebo pro-
dukci českých zbrojovek. 

Ze svých cest psali zprávy, vy-
sílali reportáže, fotili a natočili 
několik set dokumentů, které se 
zatajeným dechem hltaly stovky 
tisíc lidí. Přitom ještě před první 
výpravou vůbec neuměli zachá-
zet s kamerou! Na první cestu si ji 
vzali jen z povinnosti, a když ode-
slali první záběry do Prahy, zděsili 
se zlínští filmaři z mizerné kvality 
filmů a naučili Zikmunda a Han-
zelku, jak se to dělá – korespon-
denčním kurzem.

Druhá cesta v první polovině 
60. let je vedla napříč Asií. Byli 
zklamáni z poměrů v tehdejším 

Sovětském svazu a v roce 1968 
se postavili na stranu reformních 
komunistů, což po okupaci Čes-
koslovenska vojsky Varšavské 
smlouvy a nástupu normalizace 
vedlo k tomu, že nemohli dále pu-
blikovat a účastnit se veřejného 
života.

Teprve po pádu režimu v roce 
1989 se to změnilo a Miroslav 

■ 111 tisíc najetých kilometrů
■ 9 let na cestách
■ 6,5 milionu prodaných knih 
■ v 11 světových jazycích
■ 4 celovečerní filmy
■ 147 dokumentárních 
    a televizních filmů

POZORUHODNÁ ČÍSLA

| PAVEL STOJAR

Zikmund se vypravil opět na cesty 
– do Japonska, Austrálie, na Nový 
Zéland.

Od patnácti let si Miroslav Zik-
mund pravidelně vede deník, do 
kterého zaznamenává vše, co se 
kolem něj děje. A není toho málo. 
V jeho osobním archivu jsou také 
tisíce fotografií, dopisů a stovky 
kilometrů filmů z cest.

| PAVEL STOJAR

Snaha založit ve Zlíně hokejový 
oddíl se sice datuje už do první po-
loviny dvacátých let, ale velkou pře-
kážkou bylo počasí. V prosinci 1925 
oznámil časopis firmy Baťa, že fot-
balové hřiště bylo upraveno na klu-
ziště. Jenže podobné 
pokusy končily první 
oblevou. A tak byl prv-
ní zástupce zlínského 
hokeje, klub SK Baťa 
Zlín, založen až v se-
zoně 1928/1929.

Mužstvo nového 
hokejového oddílu se-
hrálo již v neděli 13. ledna 1929 své 
první historické utkání se Sokolem 
Kroměříž a prohrálo 2:7. Tehdejší 
tisk viděl porážku jako „vinu malé 

sehranosti a slabého 
brankáře, jenž pro ne-
dostatečnou výstroj 
nemohl dostatečně 
zakročovati“.

Hned následující neděli 20. led-
na prohrál celek Zlína s SK Přerov 
2:11. Po další porážce s ČSS Olo-
mouc dokázal SK Baťa remizovat 

s přerovskou Viktorií a o týden poz-
ději, 11. února 1929, dokázal stejné-
ho soupeře porazit a zaznamenal 
vůbec první vítězství ve své krátké 
historii. A bylo to tvrdě vydřené ví-
tězství, utkání se totiž hrálo ve dva-
cetistupňovém mrazu.

Zlínský hokej získal od té doby 
řadu vavřínů, celkem osm medailí 

Zlínský hokej 
získal během své 

existence dvě 
extraligová zlata, 
čtyři stříbra a dva 

bronzy.

včetně dvou mistrovských titulů 
v sezonách 2003/2004, 2013/2014 
a šest finálových účastí ve vyřazo-
vacích zápasech play off. Krátce se-
čteno – dvě zlata, čtyři stříbra a dva 
bronzy.

Zlínský hokej je od ročníku 
1980/1981 nepřetržitě účastníkem 
nejvyšší soutěže. Hokej ve Zlíně vy-
choval olympijské vítěze, světové 
šampiony, mistry republiky a řadu 
hráčů, kteří se prosadili na meziná-
rodní scéně včetně slavné kanad-
sko-americké NHL. 

Hokejový klub PSG Berani Zlín 
se rozhodl během letošní sezo-
ny ocenit tři významné hokejisty 
minulosti. Po Bohumilu Koželo-
vi a Miloslavu Sedlákovi vstoupí 
jako jedenáctý v pořadí do pomy-
slné Síně slávy zlínského hokeje 
trojnásobný mistr světa a kapitán 
šampionů z jara 2014 Petr Čajánek. 
Patřil mezi klubové ikony, fandové 
ho uznávali jako obrovského bo-
jovníka a vůdce týmu. Před extra-
ligovým zápasem s Pardubicemi 
13. ledna byl slavnostně vyvěšen ke 
stropu zimního stadionu Čajánkův 
dres s číslem 16.
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Trolejbusy brázdí Zlín už 75 let Zámek na měsíc 
zaplní chytré hračky

Švýcarský trolejbus FBW-BBC projíždí přes náměstí Práce Foto | MZA, SOkA Zlín
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INZERCE RV1802508/10Ve Zlíně je k vidění výstava 
rádiem řízených modelů

Největší výstava rádiem říze-
ných modelů v České republice 
je v současnosti k vidění ve zlín-
ském zámku. Výstava představuje 
na 120 letadel, které skutečně umí 
létat. Největší z nich má rozpětí 
sedm metrů. Unikátní expozice je 
doplněna dvaceti modely historic-
kých lodí, asi stovkou modelů aut 
a historických staveb.

Zajímavou část expozice tvo-
ří věci z reálného světa letec-
tví, například největší sbírka 

leteckých přileb nebo sedačka 
z legendární stíhačky MiG-21, 
ve které se mohou návštěvníci 
vyfotografovat.

Zajímavostí je dokumentární 
film o fenoménu českého mode-
lářství, který se na výstavě pro-
mítá, a také výstava o historii Ma-
sarykovy letecké ligy na Zlínsku, 
kterou připravil holešovský fanda 
letectví Jana Dúbravčík.

Výstava se koná na zlínském 
zámku až do konce února.  pst

Na výstavě je k vidění i několik modelů, které vyrobil Miroslav Polášek  Foto |  Pavel Stojar

Na březen se ve Zlíně chystá 
další ročník putovního Festivalu 
IQ Play. Na akci budou k vidění, 
ale hlavně k vyzkoušení hry a hrač-
ky vzdělávacího charakteru, smys-
lové hračky, Montessori pomůcky, 
dřevěné hračky, logické hry, sta-
vebnice a zvětšeniny her. Festival 
IQ Play se bude konat na Zlínském 
zámku a bude otevřeno denně od 
8 do 17 hodin, o víkendech do 10 
hodin. Chytré hračky podporují 
u dětí kreativitu, představivost, lo-
gické a strategické myšlení a jem-
nou motoriku. „V dnešní přetech-
nizované době je velmi důležité, 
aby si děti uměly hrát s logickými 
hrami, deskovými společenskými 
hrami a stavebnicemi,“ říká ná-
městkyně zlínského primátora Ka-
teřina Francová, která má na sta-
rosti školství. pst

V neděli 27. ledna uplynulo 
tři čtvrtě století od spuštění 
trolejbusové dopravy 
ve Zlíně. Jak se zrodila 
myšlenka na zavedení 
trolejbusů ve městě? 

Prvním podnětem byl pro zlín-
ské radní článek, který vyšel v Lido-
vých novinách 18. září 1934. Psalo 
se v něm o rozhodnutí Správní rady 
brněnských pouličních drah zavést 
trolejbus v moravské metropoli.

Už o dva dny později odešel ze 
Zlína dopis do Brna s dotazem na 
podrobnosti. Představitelé Zlína 
chtěli znát cenu trolejbusu, náklady 
na vybudování jednoho kilometru 
trolejbusové trati a provozní nákla-
dy. Zajímali se o technický popis, 
prosili brněnské kolegy o prospekt, 
chtěli získat i jejich pozdější zkuše-
nosti. Dopis tehdy podepsal první 
náměstek zlínského starosty Josef 
Zavrtálek.

Trvalo ale ještě skoro deset let, 
než první tři trolejbusy s cestují-
cími skutečně do ulic Zlína vyjely. 

Vznikla firma Zlínská dopravní, je-
jímž největším akcionářem byla – 
jak jinak – firma Baťa. Začínalo se 
s linkami A, B a C. 

Provoz byl zahájen se třemi švý-
carskými trolejbusy typu FBW-
-BBC. Každý z nich měl kapacitu 26 
sedících a 45 stojících cestujících. 
Sedadla byla uspořádána podélně. 
Jezdily rychlostí maximálně 50 ki-
lometrů za hodinu. Do konce roku 
1944 byly dány do provozu ještě 

další dva trolejbusy stejného typu 
a v roce 1947 ještě tři. Sloužily do 
roku 1965.

Dnes po Zlíně jezdí více než pa-
desát moderních trolejbusů, třeti-
na z nich má klimatizaci a některé 
i wifi. V depu Dopravní společnos-
ti ovšem nechybí ani plně funkční 
historický trolejbus z konce sedm- 
desátých let, která někdy při slav-
nostních příležitostech vyjíždí 
i s historickou vlečkou.  pst
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S novoročními 
předsevzetími se ve 
spoustě lidí probouzí 
motivace více sportovat, 
shodit nějaká ta kila 
a vylepšit si postavu.

Žít zdravě nejde bez pravidelného 
pohybu. Běh je nejpřirozenější

Běh je jednou z nejpřirozenějších forem cvičení. Každý má své důvody, proč začít. Někteří 
chtějí shodit pár kil, jiní zlepšit fyzickou kondici  Foto | 2x PxHere

Existuje mnoho návodů, jak 
pomocí často jednostranných cvi-
čebních postupů a diet snadno 
a rychle zhubnout či zlepšit svou 
fyzickou kondici. Jak je to ale ve 
skutečnosti? 

Je známo, že pohyb nám pro-
spívá v mnoha ohledech. Bohužel, 
díky modernímu způsobu života 
se stal spíše příležitostnou zále-
žitostí a většinu času prosedíme, 
ať už v zaměstnání, v autě nebo 
doma u televize.

Radost, ne dřina
Studie doporučují provádět 

každý den alespoň 30 minut po-
hybové aktivity střední intenzity. 
Z hlediska energie, kterou potře-
bujeme k provádění této pohybo-
vé aktivity, se dostaneme k hodno-
tám 200 kcal nebo 840 kJ denně. 
Týdně to tedy vychází 1 400 kcal 
(5 880 kJ). 

Při současném životním stylu 
lidí je ale jakákoliv pohybová ak-
tivita lepší než žádná. V první řadě 
by ovšem měla lidem přinášet ra-
dost a potěšení. Ne dřinu a dril za 
každou cenu. 

Přínosy aerobního pohybu
Už minimální pravidelná pohy-

bová aktivita může člověku přinést 
zlepšení zdravotního stavu. Třeba 
jen v tom, že se nezadýchá, když 
musí vyjít do schodů, protože vý-
tah v domě nefunguje. Nebo stih-
ne doběhnout na trolejbus při cestě 
do práce, aniž by se příliš zadýchal.

Jaké jsou další argumenty 
pro zařazení pravidelného 

pohybu do našeho života?

1. Snižuje riziko předčas-
ného úmrtí,

2. snižuje riziko vzniku 
ischemické choroby 
srdeční,

3. zlepšuje kardiorespirační 
a svalovou zdatnost,

4. snižuje vznik i průběh 
deprese,

5. snižuje riziko vzniku meta-
bolického syndromu,

6. napomáhá zdravě redu-
kovat hmotnost, zejména 

v kombinaci s nižším kaloric-
kým příjmem,

7. snižuje riziko rakoviny plic,
8. zvyšuje kvalitu spánku.

Jaký pohyb a jak často?
Názory na minimální pohybo-

vou aktivitu se různí podle cíle, 
který si člověk dá. Když se zamě-
říme na získání dobré zdravotní 
kondice, uvádí se u dospělých je-
dinců minimálně 150 minut ae-
robní aktivity střední intenzity, 
nebo 75 minut aerobní aktivity vy-
soké intenzity za týden.

Mezi aerobní aktivity střední 
intenzity patří například jízda na 
kole rychlostí menší než 16 km/h, 
společenský tanec, nebo svižná 
chůze 5 km/h. Mezi aerobní akti-
vity vysoké intenzity patří plavání, 
tenis, běh, skákání přes švihadlo 
nebo taneční aerobik.

Je vhodné kombinovat aerob-
ní cvičení vytrvalostního charak-
teru s posilováním. Důležité je 
zaměřit se zejména na redukci 
podkožního tuku v oblasti bři-
cha. Například dvakrát týdně dě-
lat 8 až 10 různých posilovacích 
cviků, 8 až 12 opakování v jedné 
sérii.    pst

Při aerobních (vytrvalostních) 
aktivitách dochází k zapojení 
velkých svalových skupin 
v delším časovém období. 
Je to například chůze, běh, 
cyklistika, plavání, tanec.
Aerobní aktivity zlepšují 
funkci kardiovaskulárního 
a respiračního systému. 
Jsou považovány za 
nejvhodnější druh pohybu 
pro snižování tělesné 
hmotnosti a spalování tuků.

AEROBNÍ AKTIVITY

U posilovacích cvičení bychom 
se měli zaměřit hlavně na 
zpevnění a posílení břišního, 
mezilopatkového, hýžďového 
svalstva a svalů zad, hrudníku 
a dolních končetin. Vhodné 
je například cvičení s využitím 
váhy vlastního těla.

POSILOVÁNÍ

Posilování svalů a silový trénink jsou činnosti, které může dělat každý. Na rozdíl od tuku se svaly získávají těžko, zato o ně člověk snadno přichází
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 www.hotel-kostelec.cz ↗
INZERCE RV1802758/01

Novodobý elixír mládí či Viagra. Objevte skrytý 
potenciál sirovodíku v kosteleckých lázních
Sirovodík je plyn s nelibou vůní a ještě nelibější pověstí. 
Pro člověka ale představuje nečekané bohatství. Novější 
název sulfan se zvolna dostává do širšího povědomí, 
stejně jako jeho jedinečné využití v mnoha oblastech. 
Sirné lázně v Kostelci, jejichž historie sahá až do roku 
1742, poskytují celou řadu procedur založených na 
léčivých účincích zdejšího pramene. Ten obsahuje jednu 
z nejvyšších koncentrací blahodárného sirovodíku 
v České republice. V čem tkví jeho tajemství?

Prvotní nejistotu, kterou u lid-
stva vyvolával sirný pach zkaže-
ných vajec, velmi rychle vystřídalo 
nadšení. V malých koncentracích 
totiž sulfan působí jako zázrak. 
Nejčastěji se s ním můžeme setkat 
v podobě minerální vody s ob-
sahem sirovodíku. Tyto prame-
ny byly dříve známé názvy jako 
Smradlavka či Vejcovka. Nicméně 
jejich blahodárné účinky na boles-
ti kloubů, revmatismus či kožní 
onemocnění se mezi lidmi rychle 
rozšířily.

„Sirovodík se vstřebává kůží – 
a to nejlépe pokud je teplota vody 
38 stupňů Celsia, čehož v našich 

lázních využíváme,“ vysvětluje 
manažer komplexu Jiří Fadler. 
Síra se následně ukládá v poji-
vové tkáni, což zlepšuje pružnost 
a odolnost tkání měkkých. K tomu 
sirovodík zpomaluje ubývání elas-
tinu a kolagenu v chrupavkách 
a šlachách. Stejně si poradí i s po-
ruchami pohybové a oběhové 
soustavy.

Jednotlivé buňky našeho orga-
nismu chrání před silnou streso-
vou zátěží, což v dnešní uspěchané 
době představuje nenahraditelnou 
součást boje s mnoha civilizační-
mi chorobami. Poslední průzkumy 
navíc prokázaly, že před vědci leží 

možnost objevit konkurenta Viag-
ry. Sirovodík totiž dokáže uvolnit 
nervy a rozšířit cévy v penisu, což 
přispívá k vyvolání erekce.

Sirné lázně získaly věhlas v sou-
vislosti s léčbou kožních one-
mocnění, zejména pak lupénky, 
ekzému nebo akné. Jejich péče na-
pomáhá také při bolestech kloubů, 
zad nebo krční páteře. Mezi lázeň-
skými hosty můžeme najít i pacien- 
ty s onemocněním tepen končetin 
nebo osteoporózou a klienty po 
operacích kyčelních a kolenních 
kloubů. Lázně v Kostelci doplňu-
jí nabídku sirných procedur také 
dalšími relaxačními a regenerač-
ními procedurami, mnoho z nich 
pracuje s lokálními surovinami. 
Populární je například jalovcový 
zábal s rakytníkem, skořicová de-
toxikační masáž nebo ovesná kou-
pel. Relaxaci si zde může v průbě-
hu roku dopřát každý.

„Zimní období je pro místní 
klienty nejvhodnější čas na samo-
statné procedury. Je mimosezona 

a není zde ubytovaných tolik lázeň-
ských hostů jako třeba v létě. Pro-
to není problém domluvit libovolný 
termín masáže, koupele nebo zába-
lu,“ uvádí Jiří Fadler.

Hotel Lázně Kostelec zároveň 
představuje ideální místo k po-
řádání oslav, srazů, svatebních 
hostin nebo firemních teambuil-
dingů. K dispozici je zde několik 
salonků poskytujících soukromí 
a atmosféru či celá restaurace pro 
velkou oslavu. Občerstvení při-
praví zkušení kuchaři. 

„Exotické drinky, zahraniční 
kuchyně nebo česká klasika, libo-
volná výzdoba, hudba nebo oh-
ňostroj – rádi vám splníme každé 
přání,“ usmívá se Jiří Fadler. Za-
jímavým zpestřením každé akce 
může být relaxace ve finské sauně 
a venkovních whirlpoolech nebo 
zábava při indoor golfu. 

Více informací naleznete na 
webových stránkách.



 ROZHOVOR8 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

| PAVEL STOJAR

Aleš Postava je jednatelem zlínské firmy AP 
Solutions, která firmám poskytuje služby v oblasti 
bezpečných informačních technologií. Se spolkem 
Best4Life pořádá na malenovickém hradě oblíbené 
Zlínské slavnosti vína. A jako jeden ze členů vedení 
Klubu absolventů Baťovy školy práce se aktivně 
podílí na šíření baťovských hodnot a myšlenek.

Aleš Postava: Na Baťovy myšlenky se odvolává  spousta lidí, málokdo se jimi ale řídí

Co pro vás znamená jméno 
Tomáš Baťa?

Vzhledem k tomu, že jsem zlín-
ský rodák, má pro mě jméno To-
máše Bati hodně velký význam. 
Můj pradědeček, který se narodil 
v roce 1896, pracoval u Tomáš Bata 
celých 22 let. Pan Baťa si jeho prá-
ce nesmírně cenil a za přínos fir-
mě mu věnoval švýcarské cibulové 
hodinky, které se dodnes zachova-
ly. Pečuji o ně jako o rodinný kle-
not, i když už dávno nejdou. Ve mě 
Baťův odkaz zakořenil a zanechal 
značnou odezvu. Byl jsem tak i vy-
chováván svými rodiči. Proto vní-
mám Zlín nejen jako své rodiště, 
ale také jako místo, kde se narodil 
a působil Tomáš Baťa, velký pod-
nikatel, který vybudoval toto měs-
to a celosvětovou firmu. I já sdílím 
baťovské hodnoty a vize.

Podnikáte v oblasti 
informačních technologií. 
Dají se i v tomto oboru 
uplatnit baťovské myšlenky?

Určitě ano. Tomáš Baťa sice 
začínal jako švec a lidé si ho spo-
jují s obuvnictvím, ale nakonec 
měla firma Baťa ve svém holdin-
gu přes 40 oborů a aplikovala svůj 
systém na všechny tyto závody. 
Takže i v IT byznysu se dají po-
užívat baťovské metody. Dají se 
použít ve všech oborech. Ačkoliv 
před sto lety nebyla technika jako 
dnes, kdyby Tomáš Baťa podnikal 

v současnosti, určitě by se snažil 
využívat ty nejmodernější techno-
logie a díky IT řešením by všechny 
obory zefektivnil tak, jako to dělá-
me my.

Do šíření baťovských hodnot 
jste se zapojil velmi aktivně 
prostřednictvím Klubu 
absolventů Baťovy školy 
práce...

S kolegy vedeme Klub absol-
ventů Baťovy školy práce a snaží-
me se jej rozvíjet tak, aby lidé mohli 
dál přebírat baťovský odkaz a spo-
lupracovat na jeho šíření.

Myslel jsem si, že v Klubu 
absolventů jsou jen 
pamětníci Baťovy školy 
práce. Jak to tedy je?

Původní poslání klubu, který 
sdružoval výhradně absolventy, se 
posunulo. Klub vznikl téměř před 
devadesáti lety a od roku 1992 je 
otevřený veřejnosti. Všichni, kdo 
mají zájem spolupracovat na šíření 
Baťova odkazu, ať už jsou to pod-
nikatelé, studenti nebo prostě jen 
příznivci, mohou být jeho členy. 
Hlavním úkolem je dál odkazovat 
na baťovské myšlenky – mezi fir-
mami, institucemi, osobnostmi – 
a také dělat osvětu mezi mladými. 
Neděláme rozdíly mezi Tomášem 
a Janem Antonínem Baťou, Klub 
absolventů vznikl na základě urči-
tých hodnot, které jsou jim oběma 

společné, snažíme se proto odkaz 
obou rodin propojovat. Více se do-
zvíte na webu www.klub-abs.cz.

Čím může Baťa současné 
mladé lidi oslovit?

Dnes je rychlá a hektická doba, 
mladí lidé mohou mít spoustu kva-
litních věcí, mohou si vydělat pe-
níze. Ale jaké jsou jejich myšlenky 
a hodnoty? Mladí si musí uvědo-
mit, jak to za Bati fungovalo, na 
jakých hodnotách byl jeho systém 
postaven a že tyto hodnoty fungují 

dodnes. Pokud je budou dodr-
žovat, mohou na nich v budouc-
nu stavět ve své kariéře. Baťovský 
systém zapojení spolupracovníků 
lze i v dnešní rychlé technologické 
době uvést do praxe. Všechny věci 
sice nemohou být tak, jak byly před 
sto lety, ale mnohé se mohou díky 
nových technologiím zdokonalit.

Jak vlastně fungoval 
baťovský systém?

Fungoval díky zapojení spolu-
pracovníků do systému podílu na 

Aleš Postava  Foto | Josef Omelka

INZERCE RV1900034/01
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Postava se spolkem Best4Life pořádá oblíbené Zlínské slavnosti vína na malenovickém hradě  Foto | 2x Best4Life

„The best solutions”www.ap-solutions.cz

IT služby & dodávky zboží

Zálohování dat & bezpečnost

Audio-video, komplexní řešení

LAN infrastruktura, optické sítě

Grafické služby & marketing

Finanční služby & dotace EU

INZERCE RV1900034/01

Aleš Postava: Na Baťovy myšlenky se odvolává  spousta lidí, málokdo se jimi ale řídí
zisku a ztrátě. Tedy lidé pracující 
u firmy Baťa věděli, že si mohou 
vydělat daleko více, ale také že při 
pochybení či nesplnění úkolu mo-
hou mít méně a budou se podílet 
na ztrátě, kterou vytvořili. To je 
v dnešní době velmi složité realizo-
vat. Přitom je to jediný způsob, jak 
lidi motivovat a naučit je přemýšlet 
o své práci sami za sebe. Tak, aby 
sami chtěli zlepšovat věci a viděli, 
že za to budou odměněni.

Využíváte baťovské myšlenky 
ve fungování vaší firmy?

Samozřejmě využíváme, i když 
si myslím, že se lze stále učit a zlep-
šovat. O Baťovi mluví spousta 
lidí a hlásí se k němu i mnoho fi-
rem, ale kdo z nich to má skutečně 
v sobě? Dokáží firmy jeho myšlen-
ky zrealizovat? Mnohdy jsou to jen 
slova.

Pojďme teď blíže k vašemu 
podnikání. Čemu se věnuje 
společnost AP Solutions?

Jde především o zálohování 
dat, bezpečnost dat nebo komplet-
ní firemní IT infrastrukturu a její 
zabezpečení. Nebo také komplexní 

realizace datových rozvodů. Loni 
jsme realizovali hned několik škol. 
Na IT trhu je nespočet firem. Mou 
vizí je odlišovat se od nich tím, že 
budeme propojovat podnikate-
le a špičkové odborníky, abychom 
přinesli co nejdokonalejší řešení 
pro potřeby klientů. Proto je slo-
vo „solutions“, tedy anglicky ře-
šení, v názvu firmy. Jsme schopní 
klientům nabídnout řešení, které 
je špičkové, nadčasové, ale pořád 
ještě za příznivou cenu. Máme zá-
kazníky po celé republice i několik 
dlouholetých klientů mezi velkými 
výrobními firmami na Zlínsku.

Provozujete také e-shop...
Umíme dodat spoustu zboží, 

především elektroniky, za velmi za-
jímavé ceny. E-shop jsme nejprve 
měli jen pro naše firemní klienty, 
ale necelé dva roky zpátky jsme se 
rozhodli, že jej otevřeme a nabíd-
neme všem zákazníkům. V nejbliž-
ších měsících chystáme přechod 
e-shopu na zcela novou platformu, 
rozšíření o další výrobky a služby. 
Nabídka služeb by měla být zá-
sadní novinkou, kterou jiné e-sho-
py nemají. Firmy si budou moci 

nacenit služby, které by rády vyu-
žily, a po této předběžné kalkulaci 
pak otevřeme konkrétní jednání. 
Chystáme i rozšíření sortimentu 
o kvalitní značky audio a video za-
řízení. Dosud byla na e-shopu pře-
vážně IT technika – počítače, note-
booky, tiskárny.

Na malenovickém hradě 
pořádáte na podzim Zlínské 
slavnosti vína. Jak jste se 
k tomu dostal? To přece není 
váš obor...

Spousta věcí, jak to už v živo-
tě bývá, je dílem náhody a štěs-
tí. Tak to bylo i u Slavností vína. 
Začali jsme je s kolegy realizovat, 
abychom zjistili, jestli takový for-
mát akce může mít ve Zlíně vů-
bec úspěch. Osobně mám k vínu 
a vinařství blízký vztah, takže na 
tom nebylo nic divného. Začátky 
byly složité. Pořádáme akci s na-
ším spolkem Best4Life v úzkém 
kolektivu pár lidí, kteří se osvěd-
čili, ve svém volném čase a za své 
prostředky. Návratnost nákladů 
není vůbec zajištěna, stačí špatné 
počasí. Jsme docela mladá akce, 
v roce 2018 byl teprve čtvrtý roč-
ník. Během těchto let jsme udě-
lali řadu změn, například posun 

termínu z listopadu na říjen, a te-
prve u čtvrtého ročníku jsme za-
znamenali skutečný úspěch, přišly 
tři tisíce lidí. Je to jako v podniká-
ní, je třeba vydržet. Říká se, že prv-
ních pět let podnikání je nejtěžších, 
a něco na tom je.

Máte už nějaké plány, co 
v příštích ročnících vylepšit?

Loňské Zlínské slavnosti vína 
měly historicky největší návštěv-
nost ze všech akcí u malenovic-
kého hradu, což je pro nás velká 
výzva. V této chvíli se už většina vi-
nařů, farmářských prodejců i účin-
kujících nahlásila na ročník 2019, 
protože i oni byli spokojení. Od-
padla nám tak starost s hledáním 
a oslovováním prodejců nebo vi-
nařů. Můžeme se proto víc věnovat 
tomu, aby byla akce pro lidi ještě 
zajímavější. Chceme zjednodušit 
a posílit vstupy, aby se u nich ne-
tvořily fronty. Pódium z nádvoří 
hradu přesuneme na prostranství 
před ním, bude kryté a uvidí na něj 
daleko více lidí. Další novinky se 
budou týkat účinkujících, případně 
zúčastněných vinařů. Dáme určitě 
brzy vědět.

Více najdete na webových 
stránkách www.best4life.eu.
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Posluchači UTB mají neomezené  
možnosti ke studiu v zahraničí

Téměř deset tisíc poslucha-
čů studuje každý rok na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). 
Studenti tak tvoří více než 10 pro-
cent obyvatel města, což mimo jiné 
představuje pro zdejší ekonomiku 
nezanedbatelný zdroj příjmů i pra-
covních míst. Čím je škola charak-
teristická, čím přitahuje zájemce 
o studium?

„V první řadě to je jistě šíří obo-
rů, které se na UTB dají studovat. 
Z nabídky si vyberou jak technic-
ky orientovaní jedinci, tak zájem-
ci o studium ekonomických, ko-
munikačních, informatických, 
filologických nebo zdravotnických 
oborů i uchazeči o umělecké a au-
diovizuální studium,“ představuje 
možnosti rektor UTB prof. Vladi-
mír Sedlařík. Samozřejmostí jsou 
všechny stupně studia, tedy od 
bakalářského přes nejrozšířenější 
magisterské až po doktorské, jehož 
absolventi většinou zůstávají půso-
bit na univerzitě nebo směřují do 
oblasti výzkumu.

Snahou vedení univerzity je co 
nejvíce rozvíjet mezinárodní vzta-
hy na univerzitě a naučit poslu-
chače práci v mezinárodním pro-
středí. „Usilujeme o to, aby každý 

ze studentů měl možnost alespoň 
část studia absolvovat v zahrani-
čí,“ uvádí prof. Sedlařík. Díky té-
měř 500 partnerských škol, které 
má UTB jak v Evropě, tak na dal-
ších kontinentech, je výběr téměř 
neomezený.

Předností univerzity je vynika-
jící studijní prostředí, ve srovnání 
s českými univerzitami patří mezi 
nejlepší. Všechny fakulty školy síd-
lí buď ve zcela nových, nebo nově 
zrekonstruovaných objektech, při-
čemž při výstavbě univerzita spo-
lupracuje se špičkovými architek-
ty. Nejznámějším jménem mezi 
nimi je bezesporu světově proslulá 

architektka a zlínská rodačka Eva 
Jiřičná, která pro školu navrh-
la univerzitní knihovnu a rektorát 
v komplexu Kongresového a uni-
verzitního centra a budovu Fakul-
ty humanitních studií na Štefáni-
kově ulici. „Příroda hýří barvami. 
A tak jsem do interiéru vystřídala 
žlutou, světle zelenou a tmavě ze-
lenou – barvy jara,“ popsala svou 
nejnovější zlínskou stavbu před 
časem architektka, jejíž architek-
tonický i designérský rukopis je 
nezaměnitelný. Vybavením a in-
frastrukturou snese zlínské studij-
ní prostředí srovnání s univerzita-
mi v nejvyspělejších zemích světa 

– ať už jde o špičkově vybavené la-
boratoře pro výuku i pro výzkum, 
o výpočetní techniku nebo o zdroje 
v knihovně.

Protože studium na vysoké ško-
le nejsou jen povinnosti, mají stu-
denti možnost se zapojit do řady 
dalších aktivit, a to jak studijních, 
tak volnočasových. Posluchači se 
mohou zapsat třeba do bezplatných 
vzdělávacích kurzů – populární je 
třeba kurz čínského jazyka – nebo 
navštěvovat přednášky zajímavých 
osobností. Sami studenti pak pořá-
dají během akademického roku ce-
lou řadu akcí – od vítání prváků po 
oblíbený květnový Majáles.    pr

„USILUJEME 
O TO, ABY 
KAŽDÝ ZE 

STUDENTŮ 
MĚL MOŽNOST 

ALESPOŇ 
ČÁST STUDIA 
ABSOLVOVAT 

V ZAHRANIČÍ.“
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Univerzita boduje  
v mezinárodním srovnání 

Finance, obchod, manage-
ment a další oblasti ekonomie 
patří dlouhodobě k nejvyhledá-
vanějším oborům, do nichž se 
hlásí zájemci o vysokoškolské 
studium. A přestože univerzit, 
které ekonomické obory nabízejí, 
je celá řada, nejlepší českou vyso-
kou školou v ekonomických obo-
rech je Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně (UTB). Vyplývá to z údajů 
britské společnosti Times Hig- 
her Education, která pravidelně 
vydává hodnocení univerzit celé-
ho světa. „Nejde přitom o jediné 
srovnání, v němž zlínská univer-
zita zabodovala. V roce 2018 se 
objevila hned v několika žebříč-
cích kvality světových univerzit,“ 
upozorňuje rektor UTB prof. Vla-
dimír Sedlařík.

Přehled univerzit se zacíle-
ním na obory zaměřené na ob-
chod a ekonomii vyšel na podzim. 
Z České republiky se do něj dosta-
lo jen šest škol, přičemž nejlépe se 
umístila právě zlínská UTB. V ce-
losvětovém srovnání jí patří příč-
ka 401–500. Dalších pět českých 
škol skočilo až v šesté stovce.

Co je příčinou toho, že prá-
vě ve Zlíně se učí nejlepší ekono-
mie v Česku? 
„Naše fakulta 
spolupracu -
je s řadou vy-
sokých škol 
po celém svě-
tě,“ říká dě-
kan Fakulty 
managemen-
tu a ekonomi-
ky UTB doc. 
David Tuček 
a pokračuje: 
„Naši poslu-
chači mohou 
například zís-
kat titul také na partnerské britské 
univerzitě v Huddersfieldu, v ma-
gisterském studiu pak mohou ab-
solvovat kurz Firms and Competi-
tiveness, který probíhá již několik 
let ve spolupráci s americkou Har-
vard Business School v americ-
kém Bostonu.“ Fakulta organizuje 
také speciální program pro nada-
né studenty a aktivně rozvíjí je-
jich manažerské a praktické kom-
petence s důrazem na propojení 

s praxí. Studenti v rámci projektu 
absolvují praxi ve firmách a s ma-
nažery firem se setkávají také na 
přednáškách. „Vzhledem k tomu, 
že UTB se profiluje jako podni-
katelská univerzita, nabízí fakulta 
prestižní kurz Podnikatelské aka-
demie, který formuje dovednos-
ti studentů k jejich ekonomické 

samostatnos-
ti a schopnosti 
reálně podni-
kat,“ říká dále 
doc. Tuček. 
Pro středoško-
láky organizu-
je každoročně 
Baťovu mana-
žerskou olym-
piádu. Pro lidi 
z praxe nabízí 
fakulta vzdělá-
vání např. pro-
s třednic tv ím 
projektu Baťova 

manažerská škola. Mimoto spolu-
pracuje fakulta na řadě projektů 
s prestižními pracovišti, například 
s Anglia Ruskin University Cam-
bridge na projektu Horizon 2020 
apod.

Zajímavé srovnání přinesl 
také žebříček světových univerzit 
vzniklých po roce 2000. „Podle 
něj patří naše škola mezi 40 nej-
lepších mladých univerzit na svě-
tě,“ zmínil rektor prof. Sedlařík. 

Žebříček hodnotí vysoké ško-
ly podle nejrůznějších kritérií 
– spolupráce s průmyslem, šíře 

mezinárodní spolupráce, kvality 
výzkumu a výuky nebo podle po-
čtu citací.    red

„NAŠE ŠKOLA 
PATŘÍ MEZI 
ČTYŘICET 

NEJLEPŠÍCH 
MLADÝCH 

UNIVERZIT NA 
SVĚTĚ.“
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Jsme nejlepší 
ekonomickou fakultou 
v Česku*

* Podle prestižního  

rankingu srovnávajícího kvalitu 

univerzit z celého světa Times 

Higher Education,

World University Rankings,  

v oborech zaměřených  

na obchod a ekonomii.

BAKALÁŘSKÉ OBORY (Bc.) 3LETÉ:
■ Softwarové inženýrství – prezenční 
■ Inteligentní systémy s roboty – prezenční, kombinované
■ Bezpečnostní technologie, systémy  
    a management – prezenční, kombinované
■ Informační a řídicí technologie – prezenční, kombinované
■ Informační technologie v administrativě – prezenční

NABÍZÍME:
■ Kvalitní vzdělání
■ Softwarové vybavení i moderní výpočetní technika,  
    počítačové učebny, laboratoře
■ Zahraniční studijní pobyty
■ Široké uplatnění na trhu práce

Termín pro podání přihlášky: 1. 12. 2018 – 31. 3. 2019 
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz 
Adresa: Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín 
Tel.: +420 576 035 052, e-mail: studium@fai.utb.cz

www.utb.cz/fai

INZERCE RV1900063/02



INZERCE 13|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

#začínátoUTeBe
Bakalářské obory (Bc.): 
Ovládání rizik, Ovládání rizik – řízení výrobních 
a logistických systémů, Ochrana obyvatelstva, 
Řízení environmentálních rizik
Navazující magisterský obor (Ing.): 
Bezpečnost společnosti, specializace: Rizikové 
inženýrství, Ochrana obyvatelstva, Environmentální 
bezpečnost, Rizika výrobních a logistických procesů

TVŮJ ŽIVOTTVOJE VOLBATVOJE FAKULTAlogistiky a krizového řízeníPřihlas se na www.fl kr.utb.czod 7.1. 2019 do 15. 4. 2019

Zveme vás na den otevřených dveří – 7. února 2019

INZERCE RV1900146/02
INZERCE RV1900166/02 INZERCE RV1900162/03
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ScioŠkola konečně i ve Zlíně
Chcete, aby vaše děti chodily do školy, kte-
rá jim dává smysl? Místo učitelů průvodci, 
místo známek slovní hodnocení. Žáci si sami 
určují, jakým způsobem a co se budou učit, 
mohou i  spolurozhodovat o  tom, jak ško-
la vypadá a  jaká jsou v ní pravidla. To jsou 
jen některé principy, které do Zlína od září 
přinese nová soukromá základní ScioŠkola. 
Jejím hlavním posláním bude vést děti tak, 
aby mohly prožít dobrý život v rychle se mě-
nícím světě.  

ScioŠkola ve Zlíně je zapsána do rejstříku 
škol MŠMT a  od září 2019 do ní budou moci 
nastoupit nejen prvňáčci, ale také starší žáci. 
„Škola v prvním roce přijme děti od 1. do 6. třídy, 
pokračovat bude možné až do 9. třídy. Při plné ka-

pacitě bude ve škole pouze 150 dětí. Chceme, aby 
se všichni znali,“ informuje Libor Daňhel, ředitel 
školy. „Přestup z  jiné školy je velmi jednoduchý. 
Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou 
administrativu, školy si přestup vyřeší samy mezi 
sebou“.

V  současné chvíli funguje v  celé České re-
publice 10 ScioŠkol, které celkem navštěvuje 
již více než 700 spokojených dětí. Všechny vy-
chází z  předpokladu, že děti mají přirozenou 
touhu učit se, podporována je vnitřní motivace 
a  schopnost převzít zodpovědnost za vlastní 
učení. „Chceme, aby si děti dokázaly naplánovat, 
jak se učit – třeba i na přijímací zkoušky. Zároveň 
aby také věděly, čemu se chtějí věnovat a  co je 
z dlouhodobého hlediska zajímá. Chceme, aby vě-
děly, jak jít za svým cílem. Dáváme jim velkou míru 
odpovědnosti nejen za jejich vlastní učení, ale i za 
podobu a fungování školy. Do všech našich škol se 
děti v drtivé většině těší, baví je,“ říká o ScioŠkole 
její zakladatel Ondřej Šteffl. 

Jelikož se jedná o soukromou školu, platí se 
zde školné, které se bude pohybovat v rozme-
zí 5 500–6 500 Kč za školu i družinu. Jeho výše 
bude záviset také na tom, v  jakých prostorách 
bude škola nakonec umístěna. O prostory pro-
najaté od města, které škola měla do této chvíle 
k dispozici a připravovala je pro nástup dětí, bo-
hužel škola přišla v důsledku majetkových změn 
mezi magistrátem a Zlínským krajem. Škola pro-

to nyní intenzivně hledá prostory nové a uvítá 
v tomto směru jakoukoliv pomoc.

Pokud Vás ScioŠkola zajímá a  chcete být 
informováni o  jejím vzniku, zveřejnění přihlá-
šek či o plánovaných akcích na únor až duben, 
přihlaste se do facebookové skupiny „ScioŠkola 
Zlín“ anebo napište na zlin@scioskola.cz.  Mno-
hem více informací o ScioŠkole najdete také na 
www.scioskoly.cz nebo na facebook.com/
Scioskoly.

INZERCE RV1900052/02

KULTURNÍ TIPY

Aktual
1. 2., 19:30 – 14|15 Baťův institut

Krajská ga-
lerie výtvarné-
ho umění po-
řádá v kavárně 
14|15 Baťova 
institutu kon-
cert legendární 
undergroundové skupiny Aktual, v jejímž čele 
stojí Milan Knížák. Členy rockové skupiny, za-
ložené v roce 1967, byli kromě Milana Knížá-
ka kytaristé Pavel Tichý a Ivan Čori. Jejich vy-
stoupení se však neshledávaly s pochopením 
a končily skandálem. Uskupení však mělo vliv 
na formování životních postojů a uměleckých 
projevů nekonformní mládeže.

Jan Kobzáň, obrazy – vernisáž
5. 2., 17:00 – Kulturní institut Alternativa

Valašský malíř, grafik a spisovatel Jan Kob-
záň byl prvním autorem baťovského loga a léta 
s firmou Baťa, hlavně s reklamním oddělením, 
spolupracoval. Tomáš Baťa ho dokonce pod-
poroval na Uměleckoprůmyslové škole v Pra-
ze. U příležitosti 60. výročí úmrtí Jana Kob-
záně se v Kulturním institutu Alternativa ve 
Zlíně uskuteční ojedinělá výstava s názvem 
Obrazy malíře Jana Kobzáně. Výstavu pořádá 

Klub absolventů Baťovy školy práce ve spolu-
práci s Alternativou. Kurátorem je Marek Ka-
linec, který malířova díla vybral a poskytl k se-
stavení poutavé expozice. Výstava potrvá do 
konce února.

No Name
5. 2., 19:30 – Kongresové centrum

Slovenská skupina No Name má na kontě 
další unikát! Jeden zpěvák zpívá v nové sklad-
bě „Ži… a nech žít“ dvěma jazyky. Píseň kluci 
nahráli k 100. výročí založení Československa 
a Igor Timko ji otextoval a nazpíval slovensky 
a česky. Nový song kapela představí na svém 
nynějším akustickém turné. Ve Zlíně vystoupí 
5. února v Kongresovém centru. 

Petr a Lucie – premiéra
9. 2., 19:00 – Městské divadlo

Muzikál na motivy světoznámé novely 
z pera držitele Nobelovy ceny, velikého hu-
manisty a pacifisty, Romaina Rollanda. Sil-
ný příběh o křehké mladé lásce převeden do 
písní v obrazech. Působivé dílo vznikající díky 
náhodně objevené nahrávce fenomenálního 
slovenského hudebníka Deža Ursinyho. Ve 
zlínském Městském divadle režíruje Patrik 
Lančarič.

Vteřiny křehké
20. a 21. 2., 19:00 – Kongresové centrum

Společný program Hradišťanu a Filharmo-
nie Bohuslava Martinů, který se koná ve zlín-
ském Kongresovém centru, je kromě jiného 
věnován také dárcům krve, kteří svými životní-
mi postoji naplňují smysl nám svěřeného času 
– láskou dávají novou naději druhým. Diriguje 
Stanislav Vavřínek.
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NOVOROČNÍ

SLEVOVÁ
JÍZDA

Podmínky akce „Novoroční slevová jízda“ na www.aaaauto.cz/sleva. Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce není možné kombinovat s jinými současně běžícími akcemi a slevami, platí do 
odvolání a není možné je nárokovat zpětně. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. AURES Holdings a.s. je 
samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

ŠKODA 
OCTAVIA 

2013

Kč179 999
Kč260 000

OTROKOVICE  
Zlínská 260 800 110 800 

INZERCE RV1802762/02
INZERCE RV1900047/01 INZERCE RV1802592/02



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

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

BYT 1+1 s balkonem, ZLÍN – MOKRÁ
Udržovaný cihlový družstevní byt o výměře 34 m2, 
2. NP., mozaikové parkety, plastová okna, nový 
výtah v domě, klidná lokalita plná zeleně, ideální 
i pro klienty se sníženou pohyblivostí. PENB: G     

1 350 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – PODLESÍ III
Slunný zrekonstruovaný byt, zrekons. bezbariérový 
výtah, kuch. linka vč. spotřebičů, venkovní rolety, 
zděné jádro, nové rozvody, zárubně vč. dveří, 
možnost přenechání pronájmu park. místa. PENB: G  

2 695 000 Kč
BYT 4+1 s lodžií, ZLÍN – JS – BUDOVATELSKÁ
Slunný byt s krásným výhledem do okolí, výtah 
s bezbariérovým přístupem, v brzké době 
rekonstrukce celého domu, 15 minut pěší chůze 
do centra. PENB: D 

 2 690 000 Kč
RODINNÝ DŮM / CHATA, ZLÍN – JAROSLAVICE
Celoročně obyvatelný vybavený cihlový objekt s 
krásným výhledem, oplocená zahrada o CP 415 m2, 
ideální pro klienty, kteří vyhledávají klidnější bydlení 
blízkosti lesa a dobrou dostupnost do Zlína. PENB: G

2 250 000 Kč
RODINNÝ DŮM, ZLÍN – ŠTÍPA
2patrový dům s garáží o dispozici 4+1, zahrada 
vč. zast. plochy 606 m2, generální rekonstr. domu 
v roce 1987, málo frekventovaná část obce, do 
centra Zlína cca 10 minut jízdy autem. PENB: G

2 999 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – PŘÍLUKY 
Pozemek o ploše 1 116 m2, u pozemku 
asfaltová komunikace a inženýrské sítě, 
MHD odsud 5–10 minut, dobrá vzdálenost 
do centra Zlína.

2 050 000 Kč

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

až 4 000 000 Kč

P
O
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TÁ
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K

A

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

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

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

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU   

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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

NOVÝ A LEPŠÍ ATRAKTIVNÍ WEB. 
VYZKOUŠEJTE INZERCI

Z D A R M A

partnerem                                         je společnostpartnerem                                         je společnost

INZERCE RV1802184/01
INZERCE RV1802193/02


