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JÍDELNA - JAN PLHÁK
Broučkova 292, Bartošova čtvrť - Zlín  |  Tel.: 577 052 429  |  Mob.: 777 680 302
NABÍZÍME OBĚDY VČETNĚ DOVOZU ZA 75 Kč
Dostanete se k nám autobusem č. 33 nebo trolejbusem č. 2
CENA BEZ DOVOZU - 69 Kč
Nová jídelna na Mokré II.
Těší se na Vás - www.jidelnaplhak.cz

RV1900900/01
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Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
Specializujeme se na prodej bytů po nově  
provedených kompletních rekonstrukcích

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

Byt 3+1 Na Honech I, Zlín
5. patro, 74 m2 s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie sklep

Byt 3+1 Na Honech II
2. patro, 72 m2 s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie sklep

Připravujeme k prodeji 
po kompletní rekonstrukci
BYT 3+1 – ulice 2. května, Zlín
Byt v panelovém domě, v 6. patře. 
V osobním vlastnictví.  
K bytu náleží komora na patře  
a sklep v suterénu.  
Plocha bytu 72 m2. 

Byt 3 + 1 – ulice Česká, Zlín
Byt v panelovém domě, ve 4. patře. 
V bytovém domě je výtah.  
V osobním vlastnictví.  
K bytu náleží balkon a sklep.  
Plocha bytu 68 m2.

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

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

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu.

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Něco končí, něco jiného začíná
Čas prázdnin a vylidněných 

ulic je za humny. Tento specific-
ký čas rozpozná-
me často na první 
pohled. Horkem 
sálající vzduch 
a prazvláštně zti-
chlé město. Jako 
když školní zvonek 
oznámí konec vyučovací hodiny či 
zvoláme „padla!“ na konci pracov-
ní směny. Nejvyšší čas prásknout 
do bot a ztratit se za horizontem 
všedních dnů. Léto má své jedineč-
né kouzlo. Umožní nahlédnout, jak 
život může vypadat, zastavíme-li 
na chvíli kolotoč povinností a udě-
láme něco neobvyklého. Třeba že si 
sedneme na louce pod strom. Jen 
tak, bez plánu a bez myšlenek, že 
bychom něco měli dělat, nebo že 
si to nemůžeme dovolit. Vždyť jak 
často se setkáváme se slovy „mu-
síš to, musíš ono“, dokud nenasta-
ne zvrat, který veškeré plány zhatí 
a z „nutnosti“ zbyde jen bezradné 
pokrčení ramen. Buďme rádi za 
léto. Za pomyslný konec vyučovací 
hodiny. Signál toho, že něco končí 
a něco jiného začíná.

 Marek Adamík

Na hřiště se vrátilo letadlo.  
Už nejde o bombardér
Kultovní dětské hřiště 
mezi ulicemi Zálešná IX 
a Zálešná X prochází 
kompletní obnovou. 
Jestliže jste v jeho blízkosti 
vyrůstali a chodili na něj 
dovádět, jistě jej máte 
spojeno s letadlem, které 
zde stálo ve společnosti 
skluzavky, hrazdy 
a nevelkého pískoviště. 

| MAREK ADAMÍK

Bombardér MiG15 stál také na hřišti na Zálešné X  Foto | wikipedia

Vymykalo se tak od ostatních 
atrakcí jak svými rozměry, tak 
provedením a místo si díky tomu 
získalo i vlastní neoficiální pojme-
nování. Když se řeklo „jdeme na 
letadlo“, ihned každý věděl, kam 
máte namířeno. S odstupem času 
je docela s podivem, že se při dneš-
ním důrazu na bezpečnost tehdy 
na relativně nebezpečné „hračce“ 
nepřihodilo žádné vážnější zra-
nění. Tehdejší hračkou sehráva-
jící roli prolézačky totiž nebyl nic 
jiného než sovětský stíhací letoun 
MiG-15 vyvinutý v konstrukční 
kanceláři vedené Arťomem Mo-
kojanem a Michailem Gurevičem. 
Nijak nepřekvapí, že šlo o jeden 
z nejrozšířenějších proudových 
letounů na světě, neodmyslitelně 
spjatý také s historií našeho pová-
lečného letectva. Poprvé se u nás 
objevil v roce 1951 a v českoslo-
venském letectvu postupně sloužil 
v několika variantách - jako letoun 
stíhací, stíhací-bombardovací, fo-
toprůzkumný, válečný a cvičný.

Člověk ale nemusí být nijak 
velkým odborníkem, aby věděl, 
že „patnáctka“ existovala v celé 

řadě modifikací. Přesný název 
této „hračky pro děti předškolní-
ho a školního věku“ – tedy tu, po 
které jste možná svého času na Zá-
lešné šplhali a prolézali i vy – byl 
Mig-15bis (3845) 6. SBOLP. Tyto 
letouny měly základnu v Přerově-
-Bochoři a letectvu sloužily v le-
tech 1961 až 1974. „Bis“ byly vy-
lepšenou verzí základní patnáctky, 
největší změnou bylo použití hyd-
raulického posilovače řízení, re-
gulace plynulého ovládání, zá-
stavba radiokompasu, přijímače 
radiomajáků, radiovýškoměru 
a identifikačního zařízení SRO-1. 
Pod označením „bis“ bylo v česko-
slovenském letectvu provozováno 
445 letounů a mezi nimi 38 „šest-
kových SB“. Jejich určení bylo jas-
né: stíhací bombardéry (SBOLP 
– stíhací-bombardovací letecký 
pluk). Pod každým křídlem nesly 
jeden pár závěsníků, na které bylo 
možné umístit 130mm neřízené 
rakety LR-130, raketnice SR-55 
ráže 55 mm, kontejnerové bomby 

RBK-250 a tříštivo-trhavé bom-
by OFAB-100. Třaskavin mohl le-
toun nést až šest kusů, neboť dvě 
pumy bylo možné zavěsit pod kří-
dla místo přídavných nádrží. Hlav-
ní výzbroj se jinak od standardních 
patnáctek nelišila. Letouny se po-
stupně začaly vyřazovat až s pří-
chodem modernějších stíhaček 
MiG-19 a MiG-21 okolo roku 1973.

Ačkoliv stíhací bombardér na 
dětském hřišti na Zálešné je mi-
nulostí, přece jen se do konce 
července má vrátit alespoň její 
nostalgická vzpomínka. V dub-
nu začalo město Zlín hřiště re-
konstruovat a staví zde maketu 
letadla, která má tentokrát slou-
žit jako plnohodnotná prolézačka 
a hrazda v jednom, věž, houpací 
krabici, počítá se také s výstav-
bou pítka. Přístup na hřiště bude 
ze stávajícího chodníku z třídy 
2. května, na rozdíl od minulých 
let ale bude pokračovat i na ploše 
hřiště a to ve tvaru křivky z litého 
škrábaného betonu.
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ScioŠkola: nové alternativní 
vzdělávání ve Zlíně

Nepodceňujte letní 
počasí u svých 
mazlíčků

ScioŠkola obohatí mozaiku dosavadních alternatvních škol ve Zlíně Foto | Pixnio

Chystáte dítě do školy neb je 
školou povinné a chtěli byste mu 
nabídnout něco jiného než stan-
dardní základní školu? Dnes již 
se nemusíte spoléhat pouze na 
nejrozšířenější vzdělávací systém. 
Možná jste slyšeli o alternativách 
typu Waldorfské, Montessori či 
Daltonské školy, jejichž společ-
ným jmenovatelem je například 
podpora přirozené dětské zvída-
vosti, zapojení do vzdělávacího 
a rozhodovacího procesu nebo 
propojení znalostí napříč vyučo-
vacími předměty. K těmto alter-
nativním školám nyní ve Zlíně 
vzniká i takzvaná ScioŠkola.

Od září ji najdete v prostorách 
základní školy na Mostní ulici, kde 
přijímá první děti. „V prvním roce 
přijmeme děti od první do šesté 
třídy, pokračovat bude možné až 
do deváté třídy. Při plné kapacitě 
bude ve škole maximálně 150 dětí. 
Chceme, aby se všichni znali,“ říká 
člen vedení školy Libor Daňhel 
a dodává: „Přestup z jiné školy je 
velmi jednoduchý. Změna pro ro-
diče nevyžaduje prakticky žádnou 
administrativu, školy si přestup 
vyřeší samy mezi sebou.“

Dokdy je třeba dítě přihlá-
sit a kolik stojí školné? Učiníte-li 
tak do 1. září, přijde vás školné na 
4 900 korun měsíčně, pokud se 

rozhodnete k pozdějšímu přihlá-
šení, bude činit 5 400 korun mě-
síčně. Tato částka by se již neměla 
měnit, pokud nedojde například 
k razantnímu navýšení nájmu, 
změně legislativy a podobně. 
S přihláškou se ale otálet příliš 
nedoporučuje, počet míst v ka-
ždém ročníku je omezen na pat-
náct dětí.

„Tento typ školy dosud ve Zlí-
ně chyběl,“ uvádí Pavlína Wood-
hams z rodičovské iniciativy, 
která o vznik školy pyšnící se 
hodnotami „svoboda, morálka, 

aktivita, optimismus, odvaha 
a otevřenost“ již delší dobu usilo-
vala. Podle ní učitelé ve ScioŠko-
lách naslouchají potřebám dětí 
a přitom je učí zodpovědnosti 
a samostatnosti. Velkou výhodou 
podle ní také je, že neztrácí status 
oficiální školy. ScioŠkola ve Zlíně 
je zapsaná v rejstříku škol Minis-
terstva školství, mládeže a tělový-
chovy. V tuto chvíli jich v České 
republice existuje deset – z toho 
jedna škola střední – a navštěvu-
je je asi 700 dětí. Více na webu 
www.zlin.scioskola.cz. ma

Potkejte nejen architekturu starého Zlína
Na další komentované procház-

ky z cyklu Potkej Zlín mohou vyra-
zit zájemci nejen o baťovskou ar-
chitekturu. Po Zlínu sportovním 
a Kudlově, moravském Hollywoodu 
tentokrát spolu s historikem Marti-
nem Markem a Davidem Valůškem 
ze Státního okresního archivu Zlín 
poodhalí 23. června místa, které 
studenti a studentky Baťovy ško-
ly práce každodenně navštěvovali, 
kde cvičili, pracovali, učili se a kam 
si mohli v nabitém programu vyjít 
na krátkou procházku. 

V programu pod názvem Potkej 
Zlín: Den pracujícího nebude chy-
bět prohlídka internátů, továrního 
areálu či obchodního domu, ani se-
známení se studijním řádem a den-
ním režimem tehdejších studentů 
Baťovy školy práce. Možná budete 

překvapeni, co vše museli během 
jediného dne stihnout. Sraz je ve 
14 hodin u Infopointu baťovského 
bydlení Nad Ovčírnou 1295.

Když se řekne letní období, 
spousta z vás si jistě vybaví gri-
lování, lenošení u moře nebo na 
koupališti, a především sluníč-
ko a teplo. Jde o jevy, kterým se 
lidé bez potíží přizpůsobí použi-
tím opalovacího krému, sluneč-
ních brýlí a pokrývky hlavy. Naši 
chlupatí kamarádi však takovou 
možnost nemají a jsou tedy zce-
la závislí na člověku. Jak jim mů-
žeme ulevit, když teploty na slun-
ci šplhají mnohdy až ke čtyřiceti 
stupňům?

Právě baťovskému bydlení bude 
zasvěceno i v pořadí čtvrté putová-
ní, na které se vydáte 14. července, 
rovněž ve 14 hodin. Tváří v tvář se 
setkáte s mýtem „dělnických ubyto-
ven“ alias baťovských domků, k vi-
dění bude i hromadné bydlení pro 
studenty Baťovy školy práce. Méně 
známé oku návštěvníka jsou pak 
výsledky soutěže na typické domky 
z roku 1935 a příklady některých vil 
a atypického bydlení sloužící jako 
vzory a zdroj inspirace.

Cyklus Potkej Zlín organizuje 
spolek aArchitektura, který se sna-
ží přiblížit architekturu jako místní 
fenomén a nedílnou součást kaž-
dodenního života. Procházky jsou 
součástí doprovodného programu 
připravovaného Zlínského archi-
tektonického manuálu.  ma

Starý Zlín představuje zdroj poznání naší minulosti 
 Foto | aArchitektura

V  létě dbejte na dostatek vody i  pro své čtyřnohé 
kamarády Foto | Simona Smetánková

Základem je neomezený pří-
stup k čisté pitné vodě a možnos-
ti permanentního úkrytu před 
slunečními paprsky. Psi mají od-
lišnou termoregulaci než lidé, 
ochlazují se především pomocí 
jazyku a polštářků na spodní stra-
ně tlapek. Pokud máme možnost, 
venčíme raději až navečer nebo 
naopak brzy ráno. Psi ve většině 
případů uvítají možnost ochlaze-
ní se ve vodě nebo domácím ba-
zénu, důležité je ale zkontrolo-
vat zdroj vody, ve kterém se pes 
koupal a také to, že pes důkladně 
uschne, abychom předešli nepří-
jemným zapařeninám na kůži – 
tzv. hot spotům.

Velmi důležité je také nene-
chávat psa zavřeného v autě bez 
zapnuté klimatizace, například 
na parkovišti. Teplota vozu může 
na slunci během krátké chvíle do-
sáhnout až dvojnásobné teploty 
vzduchu, což by mohlo mít pro 
zvíře až fatální následky.  sim
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Křižovatka, na které 
vystojíte důlek

www.petrotrans.cz

PETROTRANS, s.r.o., PŘIJME ŠIKOVNÉ ŘIDIČE  
PRO PRACOVIŠTĚ LOUKOV U BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
NEBO PARDUBICE (AREÁL PARAMO)
Rozvoz zboží (pohonné hmoty) převážně POUZE v rámci ČR
NABÍZÍME:

•   MZDA až 52 000 Kč + stravné  
•   Příspěvky na penzijní připojištění
•   Roční odměny
•   Poukázky na odběr pohonných hmot
•   5 týdnů dovolené
•   Moderní vozový park
•   karta MULTISPORT pro zaměstnance i rodinné příslušníky

POŽADAVKY:
•   ŘP sk. CE (praxe min. 3 roky)
•   Školení ADR

  KONTAKT: 
•   telefon: 736 507 517; 736 507 706
•   e-mail: personalni@petrotrans.cz

od 1. 7. do 5. 7. 2019
od 15. 7. do 19. 7. 2019

V uvedeném čase budeme nabízet kamenické práce na hřbitově.
Neuvedené hřbitovy navštívíme po telefonické domluvě. 

Mimo uvedené termíny volejte 774 281 823.

NEJNIŽŠÍ DOSTUPNÉ CENY
VE ZLÍNSKÉM OKRESE

čas/den pondělí středa pátek

08:30 PRŠTNÉ (LOUKY) PRŠTNÉ (LOUKY) MLADCOVÁ
09:00 BŘEZNICE TEČOVICE ŽERANOVICE
09:30 JAROSLAVICE MYSLOČOVICE FRYŠTÁK
10:00 BŘEZŮVKY MALENOVICE ŠTÍPA/KOSTELEC
10:30 PROVODOV KVÍTKOVICE LUKOV
11:00 ŽELECHOVICE POHOŘELICE KAŠAVA
11:30 HVOZDNÁ NAPAJEDLA TRNAVA
12:30 SLUŠOVICE SPYTIHNĚV SLUŠOVICE
13:00 TRNAVA NAPAJEDLA HVOZDNÁ
13:30 KAŠAVA POHOŘELICE ŽELECHOVICE
14:00 LUKOV KVÍTKOVICE PROVODOV
14:30 ŠTÍPA/KOSTELEC MALENOVICE BŘEZŮVKY
15:00 FRYŠTÁK MYSLOČOVICE JAROSLAVICE
15:30 ŽERANOVICE TEČOVICE BŘEZNICE
16:00 MLADCOVÁ PRŠTNÉ (LOUKY) PRŠTNÉ (LOUKY)

INZERCE RV1900291/04

Křižovatka jako test trpělivosti Foto | Marek Adamík

Snažíte-li se během posled-
ního měsíce plynule projet hlav-
ní otrokovickou křižovatkou ve 
Kvítkovicích, může se to zdát 
jako nesplnitelný sen. Dlouhé 
stojící kolony, pomalé popojíž-
dění a situace testující vaši trpě-
livost nejsou ničím neobvyklým. 
Jak z toho ven? Nemáte-li ze Zlí-
na namířeno přímo do Otrokovic 
a chcete městem pouze projet, 
ideální je použít některou z ob-
jízdných tras. Alespoň tak míní 
otrokovická radnice. „Doporuču-
jeme řidičům, kteří cestují ze Zlí-
na do Uherského Hradiště, aby 
využili trasu přes Březnici nebo 
Salaš. Ulevíte tak dopravě v Ot-
rokovicích,“ uvedla mluvčí otro-
kovické radnice Romana Stehlí-
ková. Příčinou komplikované 
situace jsou rekonstrukce mostu 
nad železnicí v ulici Nadjezd, vý-
stavba jihovýchodního obchva-
tu Otrokovic D55 a další opravy 
silnic.

Ačkoliv v nejbližší době se 
zlepšení situace ještě neočekává, 

k postupné úlevě by do kon-
ce roku mělo přece jenom dojít. 
Částečně by měla být dokončena 
rekonstrukce mostu v ulici Nad-
jezd, což znovu zpřístupní most 
propojující Bahňák a střed měs-
ta. Současně dojde ke zrušení 
objízdných tras. „Chtěli bychom 
apelovat na řidiče, aby se vyhnu-
li Otrokovicím, pokud jimi pouze 
projíždějí. Prosíme řidiče o trpě-
livost a dodržování dopravních 
a bezpečnostních pravidel,“ do-
plňuje Renáta Krystyníková z do-
pravně-správního odboru. Ještě 
větším balzámem pro dopravní 
plynulost pak přinese otevření ji-
hovýchodní části obchvatu D55, 
po kterém by měli přijít na řadu 
práce na zdvoukolejnění železni-
ce Otrokovice-Vizovice. Předpo-
kládá se, že jeho součástí bude 
výstavba železničního tunelu pod 
kvítkovickou křižovatkou a zna-
telné zvýšení rychlosti železnič-
ní dopravy. Co je ale podstatné, 
i konečné odlehčení přetížené 
kvítkovické křižovatky.   ma

Ľubomír Feldek  
uzavře básnický cyklus

Už deset let se můžete setká-
vat s českými i slovenskými au-
tory na autorských podvečerech 
Básníci v prostoru Zlína kona-
ných v Krajské galerii výtvarné-
ho umění. Přímo v expozici mo-
derního umění jste se během 
června mohli seznámit s díly 
Jána Sedala, Terezy Riedlba-
uchové a Jany Koubkové, vždy 

v zajímavých komponovaných 
pořadech s hudbou a slovem ně-
kterého z literárních historiků. 
Letošní ročník uzavírá sloven-
ský básník Ľubomír Feldek v po-
řadu s podtitulem Srdcový kráľ, 
který se uskuteční 21. června od 
18:30 hodin. Hudebního dopro-
vodu se ujmou Katarína Feldeko-
vá a Richard Šimurka. ma

INZERCE RV1901172/01
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V létě i muži umějí vařit
Léto je období, kdy se všichni snažíme trávit co nejvíce 
času venku, v přírodě s přáteli a k tomu obvykle patří 
i nějaké dobroty. Ať už jsou to zahradní párty, posezení 
s přáteli v hospůdce u grilu nebo na hřišti po fotbalovém 
zápasu s makrelou na tyčce – téměř každé setkání bývá 
spojeno s grilovaným jídlem a studeným pivem. 

| JURAJ ALÁČ

S A T E L I T 
Z D A R M A
 Montáž nového satelitu u Vás
 zdarma –  (Dostanete: parabolu, 
 LNB, držák, koaxiální kabel 
 a technik u Vás vše zprovozní.)

A máte DVB-T2 vyrešeno!

 Zvýšil se Vám na satelitu 
servisní poplatek?
Přejděte, poradíme jak, 

 je to jednoduché a zdarma.

tel.:  +420 778 880 006
w w w.satelitnidotace.cz

INZERCE RV1900687/21

Zřejmě to mají muži v genech 
po našich prapředcích, kteří po 
lovu seděli před jeskyní u ohně, 
popíjeli zkvašené nápoje, vedli 
řeči a na klacku měli napíchnu-
tý kus mamutího masa z mamu-
ta. Všimněte si i dnes – pokud se 
muži potkají u ohně, stojí s pěni-
vým nápojem v ruce a vedou řeči. 
A najednou i ten, který si doma 
sám neuvaří ani čaj, dostane chuť 
něco připravit na ohni. 

Je grilování zdravé?
V posledních letech zažívá gri-

lování velký rozmach a denně jsme 
bombardováni letáky s různými 
druhy grilů, vybranými pochout-
kami, které se dají na ohni při-
pravit a ujišťováním, že grilování 

zdraví neškodí. Pokud si pohlídáte 
suroviny a postup přípravy, grilo-
vání vám v žádném případě zdra-
vý životní styl nenabourá. Nic se 
nemá přehánět a pokud připojíte 
ke grilovanému masu i zeleninu, je 
výbornou přílohou nebo i samot-
ným jídlem. Grilovat se dají nejen 
papriky, rajčata, cukety, ale zkuste 
třeba i kukuřičné klasy nebo plátky 
dýně či avokádo. Fantazii se meze 
nekladou a pokud zeleninu ochu-
títe oblíbenými bylinkami, můžete 
vytvořit vlastní specialitu. 

Ve zdravém jídelníčku by na 
gril mělo přijít jen libové maso 
nebo ryba. I když je tuk nosičem 
chuti, raději z vepřového masa 
tučnější části odkrojte. Tuk, kte-
rý kape na žhavé uhlíky, totiž 
může při hoření uvolňovat ra-
kovinotvorné látky a ty se pak 

NEJLEPŠÍ HAMBURGER NA SVĚTĚ
Klasický americký hamburger pochází původně z Německa a poprvé se o něm jako o jídle psalo 
v Oxfordském slovníku před 130 lety. Kdo a jak poprvé připravil mleté maso v housce, není jasné. 
Jeho obliba je ale celosvětová a letos ho už připravili i z uměle vypěstovaného masa. Na dobrý 
hamburger si můžete zajít do restaurace, doma udělaný je ale ten nejlepší na světě. Zkuste náš 
recept, zatím chutnal všem!

Suroviny: 800 gr. mletého masa – hovězí/vepřové v poměru 70:30, ½ hrnku tvrdého sýra 
nakrájeného na velmi malé kostičky, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce worcesterové omáčky, 1 vejce, 
1 lžička sušeného drceného česneku, sušené petrželky, bazalky, oregana, ½ lžičky drceného 
rozmarýnu, sůl, pepř

Postup: Ve velké míse všechno rukou zpracujte dohromady a vytvarujte 8–10 koulí, které před 
grilováním splácnete a vytvoříte placky. Opékejte cca 3–5 minut z každé strany podle tloušťky masa. 
Na housku dejte barbecue omáčku, list salátu, maso s plátkem čedaru, smaženou slaninu a cibulku, 
rajče a okurku, na to lžíci majonézy nebo kečupu. Hodně otevřete ústa a zakousněte se. S tím, že 
vám poteče po bradě čerstvá rajčatová šťáva, se počítá… Dobrou chuť!

dostávají do těla nejen samot-
ným pokrmem, ale i vdechova-
ným kouřem. Vyhnout byste se 
měli i marinádám z obchodu – ty 
obvykle obsahují hodně soli a zvý-
razňovače chuti. Připravte si vlast-
ní směs z kvalitního oleje a oblíbe-
ného koření a bylinek.

Gril musí být hlavně čistý
Tak jako doma umyjete po vaře-

ní nádobí, stejně tak se musíte cho-
vat ke svému grilu. Nejlepší je umýt 
ho, nebo pořádně vydrbat mřížku 
ocelovým kartáčem hned po po-
užití, aby byl připravený pro další 
vaření. Pokud totiž na mřížce gri-
lu zůstávají připečené kousky masa 
a marinád, ulpívají pak na nově při-
pravovaném jídle. Nečistoty navíc 
odpadávají do ohniště a opět vzni-
ká karcinogenní kouř. 

Na grilu můžete upravovat maso, sýry, zeleninu i ovoce. Záleží na vaši fantazii a odvaze.   
 Ilustrační foto | 2x pixabay.com

Uhlí, plyn nebo elektrika? 
Pokud preferujete pohod-

lí, rychlost přípravy a snadnou 
údržbu, určitě se vyplatí používat 
kontaktní elektrický gril. Přes-
né nastavení teploty, žádný kouř 
a grilovací desky po skončení pe-
čení umyje myčka nádobí. Po-
kud ale chcete „postávat a vést 
řeči u ohně“ nabízí se gril plyno-
vý nebo na dřevěné uhlí. Výhoda 
plynového je v jeho snadné obslu-
ze a regulaci teploty – stačí otočit 
knoflíkem a za pár minut můžete 
dávat na maso nad oheň. Nic se 
ale nevyrovná chuti pokrmu gri-
lovaného na dřevěném uhlí. Po-
kud se naučíte správně rozžhavit 
uhlí a poté ho rozprostřít v tope-
ništi, může být jakékoli obyčej-
né jídlo dokonalým kulinářským 
zážitkem. 
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PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
ŠIROKÝ SORTIMENT LISTNATÉHO 

I JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ V REGIONECH

ZLÍN – VIZOVICE – LUHAČOVICE
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VČETNĚ DOPRAVY.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE PROSÍM

e-mail: info@lst.cz | tel.: 603 810 991
INZERCE RV1901024/01INZERCE RV1901228/01 INZERCE RV1900208/01

kv

MĚSTO STRÁŽNICE

www.beatpoint.cz

12. – 13. července 2019
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA  
NEZMAŘI ● SAMSON A JEHO PARTA

POKÁČ ● PAVLÍNA JÍŠOVÁ ● EPYDEMYE

PETR KALANDRA MEMORY BAND

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
JAROSLAV WYKRENT & IN BLUE
IVAN HLAS TRIO ● FOLK TEAM
ROMAN DRAGOUN a MICHAL ŽÁČEK
LAURA A JEJÍ TYGŘI ● J. SAMSON LENK 

TEXTOVÁ DÍLNA SLÁVKA JANOUŠKA

www.ftrecords.cz

www.festival-slunce.cz

INZERCE RV1901110/01

Firma OLMAN spol. s.r.o. přijme 
šikovného a spolehlivého 
brigádníka na čištění koberců o víkendech.

Dále přijmeme šikovného a spolehlivého 
pracovníka na venkovní úklid u OD CENTRO ve Zlíně. 

Pracovní doba od 6 – 11 hodin. 
A na večerní vnitřní úklid od 18.00 – 22.00 hodin.

Pracovní místa vhodná pro osoby se zdravotním 
omezením na HPP nebo zájemce na DPP 

formou dlouhodobé brigádformou dlouhodobé brigády.

Bližší informace na telefonu: +420 739 066 203
nebo zasílejte životopisy na email: nabor@olman.cz

INZERCE RV1901242/01
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Kde se pivo vaří…
… tam se dobře daří. V Čechách to platí od roku 1088, kdy 
první český král Vratislav II. vydal pro vyšehradskou kapitulu, 
významnou církevní instituci, nadační listinu, kterou jí, kromě 
jiných darů a privilegií, přidělil desátek chmele na vaření piva. 

Největší rozkvět výroby piva 
na našem území pak nastal ve 
12. století, kdy už měl ve státě 
právo vařit si pivo každý. Konec-
konců i archeologické výzkumy 
přinesly důkazy, že kvašené ná-
poje z obilí si lidé připravovali 
odjakživa. 

Historie vaření piva
Někoho možná překvapí, 

že v počátcích historie piva za 
jeho výrobou stály ženy. Vel-
mi primitivním postupem ho 
vařily v každé domácnosti. 
Nebylo jen k pití, ale připravo-
valy se z něj různé pokrmy jako 
polévky, kaše nebo omáčky. Pře-
chod k řemeslné výrobě piva na-
stal ve 13. století se zakládáním 
nových královských měst, kte-
rá dostávala od panovníka řadu 
privilegií. Pro rozvoj pivovarství 
bylo důležité přidělení práva vá-
rečného, tedy práva pivo vařit, 
a práva mílového, tedy v urči-
té oblasti ho prodávat. Později 
tato práva získávala i poddanská 
města od příslušné šlechty.

Jak uvádí svatovítský spis 
z let 1380-1400, pivo se vařilo ze 
sladového ječmene nebo pšenice, 
a to ve varných hrncích. Slado-
vou drť sladovníci polévali hor-
kou vodou a míchali. Pak rmut 
povařili v kotli a přes síto (kadeč-
ku s dírkovaným dnem vylože-
ným slámou) scedili. Čistou sla-
dinu znovu povařili s chmelem 
a nalili na troky. Po vychladnutí 
se přidávaly kvasnice a mladým 
pivem se naplnily hrnce nebo 
bečky a nechaly se uložené v piv-
ních komorách, až pivo vykvasilo 
(„až se kvasnice vypotily“). Slad 
mleli sladovníci, nebo šrotéři 
v mlýnech.

Sladovnictví bylo 
řemeslo, pivovarství ne

Svojí kvalitou česká piva vy-
nikala už ve středověku. Díky 
sladovnickým cechům, které 
určovaly kolik piva a z jakého 
množství sladu smí jeden dům 
uvařit, kontrolovaly jeho kvalitu 

a dohlížely na to, aby pivo va-
řil vždy jen ten, kdo byl v obo-
ru řádně vyučený, byla česká 
piva vyhlášená a vyvážela se do 
okolních zemí i na dvory jiných 
panovníků.

Zakládání prvních pivovarů 
v Čechách spadá už do 14. století, 

kdy zbohatlí měšťané sdružovali 
své finanční prostředky a zaklá-
dali společné městské pivovary. 
Konec středověku až do polovi-
ny 16. století přál rozvoji výroby 
piva ve šlechtických pivovarech, 
stabilně pivo vařily klášterní pi-
vovary, které méně podléhaly 
vlivům politických a hospodář-
ských změn. Úpadek městské-
ho řemeslného pivovarství při-
šel po roce 1547, kdy se řada 
měst vzbouřila proti nadvládě 
Habsburků, načež jim zkonfisko-
vali majetek.

Pili Češi patoky? Ano, 
pili – byly laciné

Až do 16. století se připravova-
la piva pšeničná, nazývaná „bílá“, 
a piva ječná, nazývaná „červe-
ná“nebo také „černá“, případně 
„stará". Zkvašený dodatečný vý-
luh sladového mláta, říkalo se mu 
patoky, byl o polovinu lacinější 
než pivo přední. Trvanlivost teh-
dy vyráběného piva byla velmi 
malá, proto se často přidával ja-
lovec, nebo jiné podobné přísady.

Osobní lékař císaře Rudolfa II. 
a také přírodovědec Tadeáš Há-

jek z Hájku (1525–1600) 
sepsal r. 1585 prv-

ní spis o pivo-

varnictví „De cervi-
sia ejusdem conficiendi ratione“ 
(O pivě, jeho výrobě, povaze, 
silách a vlastnostech). V kni-
ze popsal výrobu svrchně kva-
šených piv z pšeničného sla-
du. Výroba svrchně kvašeného 

NEJVĚTŠÍ PIJÁCI PIVA

Prvenství v počtu vypitých piv na hlavu ve světě Češi každoročně 
suverénně obhajují. Potvrdila to i poslední čísla z ročenky Pivní 
statistika EU pro rok 2018, kterou vydala organizace Brewers of 
Europe, jež sdružuje národní pivovarnické asociace včetně Českého 
svazu pivovarů a sladoven. Každý Čech, nemluvňata nevyjímaje, 
vypije za rok 276 piv, což jinde v Evropě ani na světě nezvládnou. 

| JURAJ ALÁČ

piva převažovala až do poloviny 
19. století.

A co pijí Češi dnes?
Význačným reformátorem vý-

roby sladu a piva, mužem, který 
stojí za rozvojem typických vlast-
ností současných českých piv, 
byl český sládek František Ond-
řej Poupě (1753–1805). Jako prv-
ní použil v práci sládka teploměr, 
navrhl řadu nových zařízení pro 
výrobu sladu a piva, přesvědčo-
val sládky, aby používali výhrad-
ně ječný slad. Upravil i dávkování 
chmele, kterým se snížila původně 
poměrně tmavá barva světlých piv. 
Podle jeho návrhu se začaly sta-
vět a zařizovat sladovny i pivovary 
a pozvolna se zaváděla výroba piva 
na „spodní kvašení“. Jeho heslem 
bylo: „žito na chleba, pšenice na 

koláče, oves pro koně, ječmen 
na pivo“. Na sklonku života 

založil v Brně pivovarskou 
školu, která byla zřejmě 
první svého druhu v Evro-
pě a absolvovala ji řada ne-
jen českých sládků, ale i pi-
vovarníků ze zahraničí.

Od poloviny 19. století 
se už při výrobě piva pou-

žívalo převážně spodní kva-
šení. Společně s technickou 

revolucí to přispělo k většímu 
vybavování pivovarů techno-

logiemi chlazené spilky, ledni-
cemi na led a stáčecími linkami. 
Probíhající změny si v 19. století 
vyžádaly i zvyšování odbornosti 
pracovníků. V roce 1818 byla za-
hájena první samostatná výuka 
pivovarství na pražské technické 
škole. V Čechách bylo r. 1835 cel-
kem 1087 pivovarů, které uvařily 
868 530 sudů piva po 4 vědrech 
(1 vědro = 56,59 litru). Dnes jich 
je 444, tedy 1 na 20 tisíc obyvatel, 
ale jejich počet stále vzrůstá. Do 
deseti let by jich mohla být až tisí-
covka, což by znamenalo dostat se 
na počet, který tu byl za Rakous-
ko–Uherska před 130 lety.
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Když v roce 1985 přijela Rosemarie Bata Blyth jako 
pětadvacetiletá poprvé do Zlína, tehdejšího Gottwaldova, 
měla trochu strach, jestli kvůli svému jménu a původu 
nebude mít tahanice s úřady. Město si tehdy prošla 
se čtyřicet let starou mapou. Podívala se i do vily, kde 
žili její prarodiče a v níž tehdy sídlil pionýrský dům.

| PAVEL STOJAR

Nyní do Zlína přijíždí i vícekrát 
za rok díky tomu, že je předsed-
kyní správní rady Nadace Tomá-
še Bati. 

Rosemarie Bata Blyth je vždy 
optimistická, usměvavá a vstříc-
ná dáma. A hodně ji trápí, že se 
za celé ty roky nedokázala naučit 
česky.

Když jste byla v květnu ve Zlí-
ně, navštívila jste také premi-
éru dokumentárního filmu 
Petra Kerekese Baťa, první 
globalista. Co na snímek ří-
káte?

Film je nádherně natočený 
a dozvěděla jsem se mnoho no-
vých věcí. Přišlo mi ale škoda, že 

film ukazoval jen staré nebo opuš-
těné baťovské budovy, ale žádnou 
z mnoha pěkných budov, které se 
dnes používají.

Myslíte si, že myšlenky vaše-
ho dědečka o budování firmy, 
města a celé společnosti jsou 
i dnes stále živé a  uskutečni-
telné?

Mnohé z dědečkových mana-
žerských myšlenek jsou vynikající 
a dodnes životaschopné. Nadace 
Tomáše Bati má mnoho požadav-
ků na přednášky a školení o ba-
ťovském systému managementu 
od firem, které mají zájem o jeho 
uplatnění ve svém řízení, stejně 
jako od studentů.

Co se týče myšlenek mého dě-
dečka o uspořádání společnosti 

a jejich významu dnes, budu cito-
vat Johna Tusu, baťovského ředite-
le československého původu, který 
po mnoho let vedl společnost Baťa 
v Anglii: Z hlediska dnešních drs-
ných, tržně orientovaných metod 
byl podnik Baťa neuvěřitelně pa-
ternalistický. V dnešní době se ni-
kdo tímto způsobem nejedná, ať 
už jde o budování vzorových měst 
nebo péči o dělníky. V rámci ba-
ťovského systému byl každý objek-
tivně hodnocen na základě měření 
svého výkonu pomocí srovnáva-
cích tabulek a bonusů. Bylo to těž-
ké, bylo to paternalistické. A před-
pokládalo se, že velká část vašeho 
soukromého života bude součástí 
života společnosti.

Jste předsedkyní správní 
rady Nadace Tomáše Bati, 
jaké je její hlavní poslání?

Posláním Nadace je především 
vzdělávání – provozujeme  pro-
gramy, kterými šíříme povědomí 
o baťovské historii a dědictví, ale 
také o vědě, podnikání i dalších 

tématech. Zároveň se snažíme při-
spět k rozvoji Zlína a kultuře ve 
měste akcemi v Baťově vile, jako 
jsou slavnosti 1. máje, nebo pod-
porou místních iniciativ a skupin. 
Úzce spolupracujeme v různých 
oblastech také s Univerzitou To-
máše Bati.

Každý rok přijíždíte do Zlína 
na oslavy 1. máje, někdy i čas-
těji. Jaký je váš vztah ke Zlínu 
a k Česku vůbec?

To je zajímavá otázka, protože 
ten vztah se v průběhu let oprav-
du hodně změnil. Když jsem vy-
růstala, slyšela jsem mnoho pří-
běhů o Zlíně od mého otce a od 
mnoha Čechů, kteří pracovali pro 
firmu Baťa. Zlín mi připadal jako 
legenda, mýtické ztracené měs-
to. Poprvé jsem do Zlína přijela 
v roce 1985, když mi bylo 25 let. 
Docela jsem se bála, protože jsem 
nevěděla, jak by reagovaly úřady, 
kdyby se dozvěděly, že je ve měs-
tě někdo z rodiny Baťů. Ale byla 
to zábava – vidět slavné budovy, 

Snímek celé rodiny Baťů v roce 2013 v Kanadě. Rosemarie Blyth-Bata je v horní řadě úplně vpravo Foto | Nadace Tomáše Bati

Čas nešlo vrátit o padesát let  
nazpět, říká Baťova vnučka
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které jsem z fotografií tak dobře 
znala, a najít cestu do vily mého 
dědečka, k jeho hrobu a k budově 
21 pomocí čtyřicet let staré mapy.

V roce 1989 jsem byla s otcem 
těsně před tím, než poprvé po více 
než čtyřiceti letech odcestoval 
„domů“ do Zlína – byl naprosto 
nadšený a dojatý přivítám, které-
ho se mu tady dostalo.

Je to už skoro deset let, co pra-
videlně jezdívám do Zlína kvůli 
práci s Nadací. Trochu se stydím, 
že se mi ještě nepodařilo naučit se 
česky. Setkala jsem se tady s mno-
ha úžasnými lidmi, na které se tě-
ším při každé návštěvě. A miluju 
česká jídla a moravská vína - mé 
oblíbené jídlo ve Zlíně je na Koli-
bě, kde servírují tu nejlepší kach-
nu na světě.

Těší vás, že stále žije tradice 
baťovských 1. májů, kterou za-
ložil váš dědeček před 95 lety 
právě v zahradě své vily?

Myslím, že je to báječné. V Na-
daci se stále snažíme přemýšlet, 
jak tuto akci ještě vylepšit, ale je 
to už taková tradice, že lidé mají 
námitky proti jakýmkoliv změ-
nám. V letošním roce však Nada-
ce obdržela mnoho zajímavých 
věcí týkajících se Tomáše a Marie 
Baťových, které byly uchovávány 
po celá desetiletí v Kanadě. Ně-
které z nich byly představeny i na 
1. máje: Stánek v zahradě vily na-
bízel koláče pečené podle recep-
tů mé babičky Marie Baťové, jejíž 
sbírka receptů byla objevena za-
pomenutá v šuplíku. Nadace letos 
vydává tuto kuchařku jako knihu. 
Vitrína uvnitř vily zase ukazovala 
dokumenty, které patřily mému 
dědečkovi, včetně jeho pasů a ji-
ných cestovních dokladů, dopisů 
a podobně.

Co se vám líbí na současném 
Zlíně? A co se vám tady na-
opak nelíbí?

Je zajímavé vidět, jak se Zlín 
mění při každé mé návštěvě. Před 
deseti lety se mi někdy zdálo, že 
jsem byla jediným hostem v hote-
lu – teď si musím rezervovat po-
koj alespoň měsíc předem, proto-
že mají tak plno.

Když jsem tu letos byla na-
posled, měla jsem jeden den tak 
nabitý, že jsem neměla do dese-
ti večer čas se najíst. Když jsme 
procházeli s kamarádem centrem 
a hledali otevřenou restauraci, 
byli jsme dvakrát zastaveni lidmi, 

ROSEMARIE BATA BLYTH

- Je jedním ze čtyř vnoučat 
zakladatele firmy Tomáše Bati. 
Má ještě bratra Thomase George 
a sestry Christine a Monicu.

- Narodila se ve švýcarském 
Curychu, většinu života ale 
prožila v Kanadě. V současnosti 
tráví nejvíce času v Itálii.

- Je předsedkyní správní rady 
Nadace Tomáše Bati.

kteří se nás ptali, jestli nepotřebu-
jeme pomoct nebo poradit. Bylo to 
tak přátelské a milé!

Jsem nadšená z nového Cen-
tra výzkumu obouvání na zlín-
ské univerzitě. Vyvíjejí materiá-
ly jako „veganská kůže“ vyrobené 
z bakterií a využívající 3D tiskárny 
k výrobě bot za pomoci cívek syn-
tetických polymerů. A tamní vý-
zkumníci pocházejí z celého světa 
– je to naprosto fascinující. A co se 
mi nelíbí? Jedině složitost češtiny!

Navštívila jste zrekonstruo-
vaný Památník Tomáše Bati? 
Jak jste se tam cítila?

Památník byl jednou z budov, 
které jsem nejvíc chtěla vidět při 
mé návštěvě v roce 1985, protože 
jsem ho vždy obdivovala na sta-
rých fotografiích. Tehdy jsem byla 
zklamaná, nyní jsem naopak pře-
stavbou nadšená. Velmi si vážím 
architekta Petra Všetečky, který 
trval na tom, aby práce při reno-
vaci byly provedeny správně a dů-
kladně. Myslím, že architekt F. L. 
Gahura byl geniální, když design 
památníku založil na konceptu 

továrních budov pro Tomáše 
Baťu. Oceňuji symboliku, kterou 
do památníku zapracoval. Je to 
jedinečná a inspirující struktura. 
Velmi se těším, až uvidím i nain-
stalovanou repliku letadla Jun-
kers a jsem moc vděčná ředite-
li naší Nadace Pavlu Velevovi za 
všechen čas, který do přípravy re-
pliky vložil.

Váš dědeček zahynul mnoho 
let před tím, než jste se na-

rodila. Vyprávěl vám o něm 
hodně váš tatínek?

Ano, můj otec miloval vyprávě-
ní příběhů o svém otci. Ale nejvíc 
o jejich vztahu vypovídá, že můj 
tatínek strávil celý život prací na 
tom, aby naplnil jeho vize.

Když před třiceti lety padl ko-
munistický režim, byl příjezd 
vašeho tatínka ve Zlíně ob-
rovskou událostí. Lidé do něj 
možná vkládali až příliš velká 
a nereálná očekávání...

Můj otec byl pragmatický pod-
nikatel. Před znárodněním byl Zlín 

srdcem a duší společnosti Baťa. 
Poté, co byl Zlín ztracen, musel fir-
mu kompletně přestavět. Zřídil de-
centralizovanou strukturu s nezá-
vislými podniky v každé zemi, aby 
už nikdy znovu nebyla ohrožena 
celá společnost, když vláda změní 
svou politiku.

V roce 1989 možná obyvatelé 
Zlína očekávali, že otec otočí ho-
diny o padesát let nazpět a obnoví 
staré továrny, bydlení a tak dále. 
Ale to nebylo proveditelné – mimo 
jiné proto, že továrny a domy už 
nepatřily společnosti. Takže mís-
to toho se zaměřil na poskytování 
příležitostí ke vzdělání podporou 
Univerzity Tomáše Bati, programu 
Junior Achievement a zřízením 
Nadace Tomáše Bati.

V posledních letech žijete 
hlavně v Itálii a už méně v Ka-
nadě. Proč? Jsou to dvě hod-
ně odlišné země…

Krátká odpověď zní, že Kanada 
je v zimě velmi, ale velmi chladná! 
Delší odpověď je, že jsem vyrůsta-
la v Evropě a ta mi hodně chybě-
la, když jsem vychovávala své děti 
v Kanadě. Vždycky jsem ráda na-
vštěvovala Itálii a snila jsem o tom, 
že tam budu moci trávit více času. 
A teď, když jsou mé dcery dospělé 
– mají 27 a 30 let – můžu si tento 
sen splnit. Moje starší dcera Fran-
cesca žije v Kanadě a má dva malé 
syny. Mladší, Madeleine, žije v An-
glii a pracuje s finančně-technolo-
gickými start-upy. A obě rády jezdí 
do Itálie.

Kdy se znovu chystáte do Zlí-
na?

Na konci září se vracím na 
setkání představenstva Nada-
ce Tomáše Bati a také mě čeká 
spousta práce s Informačním cen-
trem Baťa, které působí na zlínské 
univerzitě. 

Rosemarie Bata Blyth při oslavě letošního 1. máje v Baťově vile Foto | Pavel Stojar
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Luhačovická Vincentka  
získala ocenění Dobrá firma
Vincentku máme spojenou s léčivým nápojem 
pocházejícím z jednoho z luhačovických léčebných 
pramenů, který se nám možná vepsal do paměti 
svou výraznou chutí připomínající zkažená vejce. 

| MAREK ADAMÍK

Finalisté na slavnostním večeru Foto | Nadace Via

INZERCE RV1901102/01

www.kamenictvi-dione.cz
rddione@seznam.cz

Tel. 775 553 335

KAMENICTVÍ
ROMAN DVOŘÁK

AKCE - 30%
NA POMNÍKY A KRYCÍ DESKY

Dolní lhota 172
Po-Pá: 9:00-15:00

INZERCE RV1901168/01

INZERCE RV1900481/09 INZERCE RV1900548/04

Pro své blahodárné účinky na 
lidské zdraví si stejnojmenná spo-
lečnost může na svůj vrub připsat 
další úspěch. V pražském kině Bio 
oko ji 22. května udělila Nadace 
Via Cenu Via Bona přináležející 
těm, kteří se dlouhodobě věnují 
pomoci druhým.

„Z pramene Vincentky tryská 
pomoc Luhačovickému regionu. 
Firma se věnuje dobročinnosti 
v podstatě od svého založení, tedy 
od roku 1998, a každoročně pod-
poruje řadu místních kulturních 
a společenských akcí. Celková fi-
nanční i věcná hodnota všech dob-
ročinných aktivit firmy se pohybu-
je okolo půl milionu ročně,“ sdělili 
organizátoři z Nadace Via.

O tom, kdo si cenu nakonec od-
nese, rozhodovala veřejnost pro-
střednictvím online hlasování. Na-
dace pak již jenom udělovala ceny, 
a to v kategoriích Dárcovská výzva, 
Dobrá firma, Srdcař, Mladý srdcař 
a nově pro letošní 22. ročník také 
Cenu za dobré sousedství. Odbor-
ná komise to rozhodně neměla leh-
ké. Obdržela celkem 120 nomina-
cí z celé České republiky, z nichž 
musela vybrat dvanáct subjektů 
pro veřejné hlasování. Společnost 
Vincentka si tak proklestila ces-
tu k ceně v kategorii Dobrá fir-
ma díky své materiální a finanční 
podpoře luhačovickému regionu. 
Mezi oceněnými v ostatních ka-
tegoriích se nacházely výhradně 
jednotlivci. V kategorii Dárcovská 
výzva si odnesl cenu přednosta 

gynekologicko-porodnické kliniky 
Fakultní nemocnice Ostrava On-
dřej Šimetka, Srdcařem se stala 
Martina Seidlerová za oživování 
rodného Jesenicka. Díky pomocí 
na životní cestě dětem z dětských 
domovů si vysloužil titul Mladý 
srdcař – udělovaný nominovaným 
do 26 let – Patrik Zadina, následo-
vaný Evou Lehotskou, jež získala 
Zvláštní cenu za dobré sousedství 

pro pomoc vyloučené ostravské 
osadě Bedřiška.

Nadace Via byla založena 
v roce 1997 a jejím základním po-
sláním je rozvoj komunitního ži-
vota a dárcovství v Česku. Cenou 
Via Bona oceňuje inspirativní fi-
lantropické počiny. Dosud bylo 
nominováno 930 příběhů a oce-
něno 127 jednotlivců, kolektivů 
a firem.
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Mladí horolezci ukázali, co v nich dřímá
Závod Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost 
se uskutečnil v sobotu 18. května v Lezeckém 
centru Vertikog-Singingrock ve Zlíně. 

| MAREK ADAMÍK

Během 3 červnových týdnů rozdáme 
     zajímavých cen!

Soutěžte s YATE a vyhrajte volnočasové  
či sportovní vybavení na dovolenou!

Těsně před začátkem prázdnin a dovolených 
jsme pro naše čtenáře připravili atraktivní 
soutěž o volnočasové a sportovní vybavení 
se společností YATE. Chcete vyhrát? Stačí 
nahrát fotku na www.novinykraje.cz a každý 
den můžete vyhrát jednu ze zajímavých cen od 
společnosti YATE.

Soutěž startuje 10. června a potrvá  
do 28. června 2019!

Podrobná pravidla najdete  
na www.novinykraje.cz/yate
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V soutěži, v níž se lezly dvě 
kvalifikační cesty stylem flash, 
se představila celá mládežnická 
špička sportovního 
lezení v kategoriích 
od deseti do čtrnácti 
let (U10, U12 a U14), 
přičemž nechyběli ani 
závodníci ze Sloven-
ska či Polska. Nejlepší 
závodníci se nakonec 
utkali v závěrečném 
finále.

„Všechny cesty v kvalifikacích 
i finále stavěli profíci Vilda Chejn 
a Viktor Pařízek. Kluci měli do-
statek prostoru ve sportovních 
profilech a k tomu spoustu kva-
litních chytů, takže se mohli roz-
šoupnout. Připravili tak vyladěné 
atraktivní pecky, které prověři-
ly soutěžící po všech stránkách,“ 

uvedl Miroslav Bodanský z pořa-
datelského týmu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 
117 lezců, z nichž z každé katego-
rii do finále postoupilo osm dívek 

a osm chlapců. „Na 
všech finalistech byla 
vidět velká koncent-
race a především ob-
rovské nasazení, kte-
ré ještě umocňovala 
skvělá atmosféra vy-
tvořená diváky. Závod-
níci museli vedle fy-

zické připravenosti prokázat také 
skvělou techniku, protože ani ve 
finálovkách je stavěči Chejn a Pa-
řízek nešetřili“, zhodnotil závod 
Bodanský. V kategorii dívek U10 
se na vítězných pozicích nakonec 
umístily Adéla Bodanská, Sára Ca-
pandová a Pavla Junaštíková (Ver-
tikon), u chlapců si zlato odnesl 
Adam Paar, následovaný Danem 

Školařem na stříbrné a Mateo Bar-
tošem na bronzové pozici. V kate-
gorii dívek U12 nejlépe bodovaly 
Natalie Paarová z Nového Města 
nad Metují a Klárka Preislerová 
s Laurou Chomynovou, obě z praž-
ského horolezeckého oddílu Green 
Trees Monkeys. Ekvivalent k chla-
pecké kategorii obsadili Jan Štípek, 
Lukáš Uherec, rovněž z Nového 
Města nad Metují, a Jonáš Švejcar 
z horolezeckého oddílu Pohodička 
Slaný. V nejstarší a současně nej-
obtížnější kategorii U14 zaperlily 
Arian Yurchenko, Barbora Bernar-
dová a Aneta Ševčíková, za chlapce 
pak Tristan Sýkora, Jaroslav Šikula 
a Lukáš Mokroluský. 

O doprovodný program se 
mezi kvalifikacemi postarala ex-
hibičním vystoupením čtveřice 
parkouristů ze spolku Gymnas-
tika Zlín a biketrialista Tomáš 
Kočička z Vravcova – mistr Čes-
ké republiky v kategorii junior, 
který předvedl adrenalinové pře-
konávání živých překážek z řad 
závodníků.

Malí horolezci se utkali v  kategorii 10, 12 a  14 let
 Foto | Josef Ňanko

Závodníci 
museli prokázat 

skvělou 
techniku.
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 4. července 2019. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU FRANCOUZSKÉHO SPISOVATELE ÉMILE ZOLY: NEJVĚTŠÍ ODVAHU DOKÁŽE MLADÝM LIDEM DÁVAT (TAJENKA). 

INZERCE RV1900962/02 INZERCE RV1901173/01
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INZERCE RV1802579/05 INZERCE RV1901075/01

Na všechno mám lidi
Chcete je také? Využijte Celostátní českou 

službu pro lidi nad 50 let a budete je mít!

Naše unikátní služba vám dokáže zprostředkovat:
 ověřené řemeslníky a opraváře se slevou   

 slevy na více než 10.000 obchodních místech   
 informace o otevíracích dobách obchodů i o jízdních řádech   

 právní služby   dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání 

Začněte už dnes využívat služby, na které máte nárok,  
pokud je vám více než 50 let.

www.cs50.cz

    

Pro více informací navštivte

Pobočka Zlín:
nám. Míru 63, 1. patro

760 00, Zlín

www.cs50.cz 

Tuto službu 
využívají tisíce 
spokojených 

zákazníků

     Nezapomeňte 
uvést 

unikátní 
kód: 

201906Z

INZERCE RV1901111/01

Den jógy se ZŠ Zlín, Mostní – hluboký nádech a výdech, děti…
Dne 21. června proběhnou celosvě-

tové oslavy Mezinárodního dne jógy. Ve 
spolupráci se sdružením Jóga v denním 
životě se k oslavám v parku Komenského 
připojí i žáci ZŠ Zlín, Mostní, kteří v rám-
ci své výuky jógu praktikují. Bohužel však 
škole chybí pohodlné a klidné prostředí 
pro cvičení jógy či muzikoterapii. V rám-
ci MDJ proto uspořádají dobrovolnou 
finanční sbírku, aby si svůj sen mohli 
splnit.

Otevřená škola ZŠ Zlín, Mostní
ZŠ Zlín, Mostní vzdělává děti s  men-

tálním postižením, děti s poruchou po-
zornosti či jiným typem odlišnosti, která 
jim znemožňuje vzdělávat se  na běžné 
základní škole. Jsme jedineční přede-
vším v tom, že pro děti hledáme a uplat-
ňujeme takové vzdělávací metody, aby 
dosáhly svého maximálního rozvoje ne-
jen v oblasti vědomostí, ale i dovedností 
a osobnosti jako celku. 

Myšlenka začlenit jógu do výuky
V dnešní hektické době, kdy je vyví-

jen velký tlak na dospělé a často už i na 
děti během školní docházky, může velmi 
významnou roli hrát zapojování jógy či 

jejích prvků do výuky. Také celkový pří-
stup ke komunikaci a  rozvoj osobnost-
ně- sociální výchovy každého z dětí, re-
spektování individuality, touha stát se 
tím nejlepším, čím být mohu, potřeba 
sebepřijetí, sebereflexe i  empatie a  vcí-
tění se do druhých lidí – to vše lze pod-
pořit i cvičením jógy. Jóga nám pomáhá 
ke správnému držení těla, rozvíjí svaly 
i  rozsah pohybu, zařazování dechových 
technik vede k plnému dechu a je tedy 
i  cestou ke zdraví a  zlepšení imunity. 
Během cvičení působí na děti i  mluve-
né slovo lektora a  zejména relaxační 
a vhodná hudba. Naším velkým přáním 
je, abychom získali prostředky na vybu-
dování nové relaxační a  muzikoterape-
utické místnosti, kde budou děti moci 
jógu cvičit a ocitnou se v prostředí klidu, 
pohody a hluboké relaxace. Cvičení jógy 
je pro děti také velkou zábavou, protože 
odpovídá jejich přirozené potřebě pohy-
bu. Každý cvik s  sebou nese nové zku-
šenosti díky protažení a uvolnění, ale je 
také výzvou, která je s  cvičením občas 
spojena. Jógové cviky mají také pozitiv-
ní účinky na výdrž a  koncentraci. Proto 
je jóga u nás ve škole s takovou oblibou 
využívána, proto naše děti tak rády cvičí.

Přijďte si s námi zacvičit i Vy
I když bychom mohli uvádět mnoho 

studií, které dokládají, jak jóga pomáhá 
při zvládání stresu, snižování úzkosti, de-
prese, je vždy nejlepší si to vyzkoušet na 
vlastní kůži, zažít si to. Přijďte si zacvičit, 
přijďte se uvolnit, pobavit, přijďte si to 
prostě užít s námi a s našimi dětmi.

PROGRAM AKCE
9:30–11:00 Jóga s dětmi ze ZŠ Mostní 
(vhodné pro MŠ, ZŠ nižší stupeň a děti 
od 4 let)
15:30–16:50 Rodinná acroyoga, Kateřina 
Kalabusová (pro rodiče s dětmi od 4 let)

17:00–17:50 Jóga proti bolestem v zá-
dech, Šárka Bučková (JDŽ)
18:00–18:50 Súrja namaskár pozdrav 
slunci, Karel Ševčík (JDŽ)
19:00–20:30 Bojovník v nás (jóga pro 
dospělé)
20:30 Závěr, společné mantrování

Těšíme se na Vás a na naše společné 
setkání.
Jsme tu pro Vás. 

…takže hluboký nádech zdraví, pohody 
a radosti a dlouhý výdech, kdy se zbavu-
jeme všeho, co nás tíží a blokuje…



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/KOMERCE 2+1, ZLÍN – CENTRUM (Školní)
Útulný cihlový byt o výměře 51 m2, rekonstrukce 
koupelny r. 2007, možnost využití zahrady, ideální 
i pro kancelářské účely,  KLIENT HLEDÁ RD DO 
3,5 mil. kolem Zlína. PENB: G

2 695 000 Kč
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BYT 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – PODLESÍ III
Slunný zrekonstruovaný byt, zrekonstr. bezbariérový 
výtah, kuch. linka vč. spotřebičů, venkovní rolety, 
zd. jádro, nové rozvody, zárubně vč. interiér. dveří, 
možnost přenechání pronájmu park. místa. PENB: G 

2 695 000 Kč

2 190 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – ŠTEFÁNIKOVA
Cihlový 2-generační objekt po nedávné rekonstrukci, 
do centra 5 min. autem, možný vjezd na zahradu, 
parkování pro více, díky dispozici 5+1 je ideální pro 
2 rodiny nebo kancelářské využití. PENB: C

7 200 000 Kč
CHATA, BŘEZŮVKY
Téměř jako v Beskydech… vybavený cihlový objekt 
s krásným výhledem do okolí, přípojka vody, 
oplocená zahrada o CP 516 m2,má dobrou 
dostupnost do Zlína. PENB: G

800 000 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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST...

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

RODINNÝ DŮM, TRNAVA U SLUŠOVIC
2-patrový objekt po částečných úpravách (koupelna, 
wc, vytápění ad.), výborné parkování, centrum obce, 
zahrada s ovocnými stromy – 2,5 tis. m2,možnost pěs-
tování ovoce a zeleniny, ideální pro rodinu. PENB: G

...JSEM TADY PRO VÁS

RD/KOMERCE – ZLÍN – ŠTEFÁNIKOVA
Cihlový 2-generační objekt po nedávné rekonstrukci, 
do centra 5 min. autem, možný vjezd na zahradu, 
parkování pro více, díky dispozici 5+1 je ideální pro 
2 rodiny nebo kancelářské využití. PENB: C

POZEMEK, ZLÍN - MALENOVICE
Pozemek o ploše 836 m2 v klidné části blízkosti 
přírody, k dispozici elektřina, voda a nová kanalizace. 
Na zastávku MHD 10 minut pěší chůze. Díky rovině 
je ideální i pro výstavbu bungalovu. 

1 895 000 Kč

INZERCE RV1802184/06
INZERCE RV1802193/07


