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

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

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
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 věstavěnými spotřebiči a skříní, lodžie, 
sklep

Byt 3+1, ulice Česká, Zlín
Byt 68 m2 v panelovém domě, 4. patro. 
V osobním lastnictví. Balkon, sklep. 
V domě je výtah.

Zahájili jsme prodej atraktivních 
bytů v Luhačovicích – Rezidence 
NELA na Rumunské ulici

INZERCE RV1901380/01
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

S větrem o závod  
nejen na barumce

Dodneška si pamatuji, jak naše 
třídní učitelka kdy-
si na konci škol-
ního roku pro-
hlásila, že právě 
teď nastala pravá 
chvíle, abychom 
zastavili čas. Jak-
mile se totiž vrhneme do prázdni-
nových aktivit, začne uhánět jako 
o závod a než se nadějeme, zmizí 
jako pára nad hrncem. Tedy po-
kud nevládneme uměním jej za-
stavit. Asi něco z té doby ve mně 
zůstalo. Když se srpen chýlí k závě-
ru, dny se zkracují a získávají svůj 
typicky melancholický ráz s ranní 
jinovatkou, vzpomenu si také na 
blížící se zdánlivě nekonečný kolo-
toč školních dnů. Kolotoč ranního 
vstávání, domácích úkolů, (ne)po-
pulárních předmětů a všech těch 
strastí (a třeba i slastí), které s tím 
souvisí. Teprve s odstupem několi-
ka let se ukázalo, že plynový pedál 
sešlápnutý nadoraz neplatí jen pro 
dny volna, ale i dny školních povin-
ností. A nebylo ani nutné být jezd-
cem městské speciálky.

 Marek Adamík

Barumka přináší zážitky 
i dopravní omezení

Mnozí fanoušci se jistě nemohou dočkat na okamžik, 
kdy ve Zlíně opět zaburácí motory, zavane vůně 
benzínu a zavládne soutěživý motoristický duch. 

Barumka je z hlediska zajištění bezpečnosti velmi náročná  Foto | Flickr.cz

Tato atmosféra je neodmysli-
telně spjata s barumkou, jejíž de-
větačtyřicátý ročník se na rozdíl 
od minulých let uskuteční o týden 
dřív, a to od 16. do 18. srpna. Bo-
hatý program a spokojenost všech 
zúčastněných ovšem není samo-
zřejmostí a neobejde bez doprav-
ních omezení a zvýšených bez-
pečnostních opatření. Letos navíc 
datum konání koliduje s Vizovic-
kým Trnkobraním, na které rovně 
míří početný zástup příznivců. Pro 
pořadatele to představuje mož-
né komplikace. „Změna bohužel 
nebyla možná ani z naší strany, 
ani ze strany organizátorů Trnko-
braní. Bude to složité na zajištění 
s ohledem na bezpečnost, protože 
Policie České republiky musí roz-
dělit své síly na obě akce. Potře-
bujeme jezdce a pokud možno i co 
nejvíce diváků odklonit směrem 
od Vizovic, abychom si vzájemně 
nepřekáželi,“ uvedl ke kolidující-
mu datu ředitel Barum Czech Ra-
lly Zlín Miloslav Regner.

Druhým možným rizikem – 
na který se dobře informovaní 

návštěvníci mohou lépe připra-
vit – jsou dopravní uzavírky. Ne 
všechny ale souvisejí se samot-
ným závodem. Kdo má neblahé 
zkušenosti z přeplněné křižovat-
ky ve Kvítkovicích, patrně tuší, 
o čem je řeč. Obě servisní zóny 
se totiž nacházejí v Otrokovicích, 
kde jsou dopravní zácpy takřka 
na denním pořádku. Podle ře-
ditele závodu se stavbou dálnice 
a některými uzavírkami servisní 
zóny ještě více uzavřou, aby mohl 
být zajištěn co nejlepší přístup 
posádkám i fanouškům. Pro are-
ál otrokovického letiště, na kte-
rém bude umístěna zóna Star Ra-
lly Historic, to znamená zajištění 
bezproblémového vjezdu a lepší-
ho parkování.

Bezpečnost je jedním z nejdů-
ležitějších témat závodu už vzhle-
dem ke konání další velké akce 
v okolí. V současnosti je složité 
zajistit především počet pořada-
telů podél trati, kterých je pod-
le odhadů potřeba více než dva 
tisíce. Každý z nich navíc musí 
projít důkladným školením a být 

připraveni řešit i velmi rizikové 
situace. „Diváci vyvíjejí tlak, aby 
mohli stát k tratím co nejblíže. My 
musíme dbát na to, aby se podaři-
lo uhlídat a předcházet nebezpeč-
ným situacím, které se v našem 
sportu odehrávají,“ uzavírá Milo-
slav Regner s tím, že specifickou 
skupinou jsou v tomto fotografové 
a kameramani.

Zlínská Barum Czech Rally se 
během posledních let rozrostla 
o několik dalších disciplín. Kromě 
závodu historických vozů a Bu-
gatti Grand Prix se letos uskuteč-
ní také třetí ročník Zlínských kol 
a druhý ročník takzvané Green 
Rally. Zatímco „zelená rally“ je – 
jak už název napovídá – určena 
elektromobilům a automobilům 
s hybridním pohonem, Zlínská 
kola jsou otevřena pro širokou ve-
řejnost. Nezáleží na tom, jak jste 
rychlí, ani na jakém kole jedete. 
Klidně vezměte svou „skládačku“, 
závodní silničku, historický veloci-
péd nebo koloběžku a dostavte se 
16. srpna v 16:30 na start v Barto-
šově ulici. Ovšem předtím se ne-
zapomeňte k závodu osobně re-
gistrovat. Učiníte tak od 12:00 do 
15:45 v parku Svobody vedle zlín-
ského zámku.  ma
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Sladké léto  
s Marií Baťovou
Když se Gabriele Končitíkové dostaly do rukou staré 
recepty, které si sepisovala před desítkami let Marie 
Baťová, byla nadšená. Nezůstalo jen u listování 
zažloutlými stránkami. S přáteli recepty vyzkoušeli, 
jídla nafotili a nyní tak může světlo světa spatřit 
cukrářská kniha 99 sladkých teček Marie Baťové. 

Vychází celá řada publikací, které se věnují baťovským tématům, 
ale toto je úplně nový, jiný a osvěžující pohled. A když některý z recep-
tů vyzkoušíte, přinese požitek i vašemu žaludku. Kniha vychází tento 
měsíc. Její představení se uskuteční 11. září v 17 hodin ve vile Tomáše 
Bati. Součástí bude tematický doprovodný program.

„Existuje několik sešitů s jejími, vlastnoručně psanými recepty Ma-
rie Baťové. První z nich se do Zlína dostal asi před rokem a půl, po 
smrti manželky Tomáše Bati juniora Sonji Baťové, společně s některý-
mi dalšími věcmi z jejího osobního archivu. Byly mezi nimi například 
dopisy mezi Tomášem Baťou a jeho nevlastním bratrem Leopoldem,“ 
říká Gabriela Končitíková z Nadace Tomáše Bati.

Jak se všechny tyto věci dostaly k vám?
Paní Sonja je jako osobní vzpomínku ochraňovala, ale po její smrti 

je zbytek rodiny poslal tam, kam patří – zpátky do Zlína do Nadace To-
máše Bati, aby se i tyto věci dostaly na veřejnost. Byl mezi nimi nená-
padný sešit v tvrdých deskách s recepty Marie Baťové. Nadchlo mě, že 
vidím její rukopis, styl písma. Recepty si psala na různé papírky, místy 
skoro nečitelně. Tak, jako každá obyčejná žena. Něco bylo napsáno 
česky, něco anglicky nebo francouzsky a něco německy. 

Jak vznikl nápad vydat knihu receptů?
Poprvé jsme jeden z receptů veřejnosti představili minulý rok na 

procházkách s paní Baťovou po Letné. Napekly jsme návštěv-
níkům její jablečný koláč. A tak vlastně vznikla myšlen-
ka recepty postupně přepisovat a zkoušet. Marie Ba-
ťová byla evidentně dobrá kuchařka. Začátky nebyly 
vůbec jednoduché. Některé recepty jsme testovali 
i čtyřikrát. Mezitím se nám do rukou dostal další 
sešit, kde je i více masitých jídel a celá menu, kte-
rá v Baťově vile servírovali třeba při čaji o páté. 
Kopii třetího sešitu nám poslal kolega, historik 
zlínské univerzity Milan Balaban. Našel jej v ba-
ťovském archivu v kanadském Torontu. 

Je to osvěžující a polidšťující pohled na 
Tomáše Baťu, kterého spousta lidí vnímá 
jen jako chladného podnikatele?

Fenoménu Tomáše Bati se věnuji už jedenáct let 
a nikdy jsem jej neměla na piedestalu jen jako bu-
dovatele Zlína, továrny a systému řízení. Vždy se mi 
líbila i jeho lidská stránka. Dovedl růst díky překonávání 
překážek a uvědomování si vlastních chyb. Byl úplně stejně 
omylný jako kdokoliv jiný. Ty recepty mi ale ukázaly, že bychom se 
měli více zaměřit i na jeho ženu Marii. Najednou Baťu a jeho odkaz 
vidíte úplně jinak. S nadsázkou říkáme, že za úspěchem Tomáše Bati 
stála kuchyně Marie Baťové.

Takže jídlo a řízení továrny i města mají ledacos společné-
ho?

Pořád vnímáme Tomáše jen skrze fabriku a systém řízení. Ale když 
sledujete, jakým stylem snídali a obědvali, vidíte, jak moc se i do toho 
promítá baťovská filozofie. Říká se, že snídaně je základ. A opravdu, 
i u Baťů snídali třeba jídla bohatá na oříšky. Baťa navíc nedoporučoval 
jíst ráno sladká jídla, spíše sytou snídani. Když měl přijít těžký pracov-

ní den, dal si silný hovězí vývar. 

Co se tedy u Baťů jedlo?
Došlo mi, o jak moc se dnes máme lépe. Z dnešní-

ho pohledu jsou to recepty levné, rychlé a z dostup-
ných surovin. A přitom se to peklo ve vile továrníka, 

který patřil ve své době k nejbohatším a nejzná-
mějším lidem světa! V receptech najdete citrony, 
pomeranče, mandle, různé druhy ořechů, skoři-
ci, hřebíček a kardamom. To jsou pro nás běž-
ně dostupné suroviny, dříve to tak nebylo. Mezi 
slanými doplňky je řada receptů s parmezánem. 
Dnes jej nemáme problém koupit, ale tehdy to 
byl opravdový luxus. Velmi oblíbenou surovi-

nou v Baťově vile byl mák, obsahuje ho snad ka-
ždý pátý recept. Také jsme zbořili mýtus, že To-

máš Baťa nesnesl ve své vile ani kapku alkoholu. 
Byli jsme překvapení, kolik rumu jsme při testování 

receptů spotřebovali, používal se často k dochucení de-
zertů.  I z těchto zdánlivých drobností se skládá celá ta 

baťovská mozaika.

Vy jste všechny ty recepty opravdu vlastnoručně vyzkoušela?
Nebyla jsem v tom naštěstí sama. Vydatně mi pomáhaly kamarádky 

Tereza Geletová, Kateřina Mintělová a Nikola Navrátilová, pracovně 
jsme si říkaly Baťa holky v kuchyni. Velký dík patří fotografovi Domini-
ku Bachůrkovi i dalším, celkem to bylo asi dvanáct lidí. Odvedli stovky 
hodin práce. Klobouk dolů před tímto skvělým týmem. Co se napeklo 

| PAVEL STOJAR

Gabriela Končitíková s ovocným koláčem před Baťovou vilou Foto | Martina Crlová 
Marie Baťová (dole)  Foto | MZA-SOkA Zlín
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 od 2. 9. do 6. 9. 2019
od 16. 9. do 20. 9. 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 RV1900291/06
a nafotilo, rozvezlo se pak po Zlíně, protože my už jsme ty koláče sami 
nezvládali jíst. 

Takže díky přípravě knihy se z vás stala zručná kuchařka 
a pekařka?

Říkám si, že když jsem tohle zvládla upéct já, tak už to zvládne snad 
kdokoliv. Samozřejmě ne vždy se nám všechno podařilo na jedničku 
hned napoprvé. Dnes mají některé ingredience jinou konzistenci a tak 
jsme museli trochu upravit poměr surovin, aby recept fungoval. Z ně-
kterých receptů jsme úplně nadšení, jsou nadčasové a lehké. Třeba ta-
kový jablečný koláč, to je opravdu hitovka. 

Jsou v knize jen recepty cukrářské?
Přidali jsme jako bonus devět slaných receptů, aby si užili i ti, co pří-

liš neholdují sladkému. Najdete tam i recepty na sirupy. Třeba jableč-
ný sirup silně dochucený citronem, skořicí, hřebíčkem a kardamomem, 
který po ránu pili vlažný, aby správně nastartovali zažívání.

Je zajímavé, že už tehdy řešili takové věci...
Baťa ve firmě hodně řešil otázku, jaký vliv má strava na výkon za-

městnanců na různých pozicích, kdy jídlo nabudí a kdy zpomaluje. 
Z toho vychází baťovská desatera pro správné stravování. Je tedy evi-
dentní, jak bylo jídlo pro Baťu zásadní. A zdaleka nejde jen o vliv stra-
vy na výkon. Když se někým najíte, sdílíte s ním společenství, pocity 
a chutě. Proto je tak důležitý společný oběd a společná večeře. Není to 
tedy jen o dodání živin tělu, vytváříte vztahy, společný prožitek. 

Ve vaší cukrářce ale čtenáři nenajdou jen recepty...
Jednu kapitolu jsem věnovala Baťově vile, abych lidem přiblížila její 

lidský rozměr a ukázala, že se tady normálně žilo. Vila fungovala jako 
běžný rodinný dům. Také jsem přidala kapitolu o Marii Baťové. Ona to-
tiž nikdy nebyla jen jakýmsi doplňkem Tomáše Bati. Do velké míry jej 
formovala. Jestli u někoho platí rčení „za silným mužem hledej silnou 

ženu“, tak určitě u Baťů. Laicky řečeno, musela být baba jako řemen, 
aby to s ním zvládla.

Takže kniha přibližuje i Marii Baťovou, o které se toho zdale-
ka neví tolik, jako o jejím muži?

Kniha přináší její příběh v době, kdy žila ve vile s Tomášem Baťou, 
ale i po jeho smrti, kdy nadále zastávala roli první hostitelky ve Zlíně. 
Ukazujeme také, jaká byla její role za druhé světové války, kdy se za Zlín 
dokázala odvážně postavit. Neměla problém být hostitelkou státních 
návštěv a zároveň jí nebyla cizí práce, ať už v kuchyni nebo na zahradě, 
která byla její chloubou. Navštěvovaly ji nejenom přítelkyně a manžel-
ky ředitelů, ale i běžné ženy, které si k ní mohly přijít pro radu. Byla 
lidem velmi otevřená. Další samostatnou kapitolou je její život s To-
mášem. Ten určitě nebyl jednoduchý. Musela umět říci ne, ale záro-
veň respektovat jeho rozhodnutí. Třeba když snad teprve desetiletého 
Tomíka poslal studovat do ciziny. Dovedete si to představit? V té době, 
bez jakéhokoliv rychlejšího spojení, bez internetu a bez mobilů? Byl její 
jediné dítě, musela jako milující matka hodně skřípat zuby.

Jak jste se vlastně dostala k baťovským tématům?
Díky bakalářské práci na Fakultě humanitních studií Univerzity To-

máše Bati ve Zlíně, psala jsem o sociální péči u Baťů. Později jsem se 
potkala s pamětníky z Klubu absolventů Baťovy školy práce, například 
manželi Jabůrkovými, a stali se z nich mí nejlepší přátelé. Nikdo jiný 
mi snad v životě nedal tolik důležitých rad, jako právě Jindřiška Jabůr-
ková. Když jsem poznala tyto staré baťovce, úplně jsem tomuto tématu 
propadla. Bylo jim kolem devadesáti a i když neměli lehký život, na nic 
nestěžovali, byli nadšení a plní energie, kterou ještě navíc dovedli pře-
dávat dál. Byli nejlepším důkazem, že systém řízení Baťa není jen o bu-
dování továrny, ale také o budování sebe sama. Ani Baťa nechtěl, aby 
lidé vše obětovali firmě a práci. Stejně důležité je věnovat čas sobě, ro-
dině, dětem, přátelům a, jak ukazuje naše knížka, také dobrému jídlu.

Koláč a vedle něj rukopis Marie Baťové
 Foto | Martina Crlová
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CV jako ta nejlepší reklama na sebe sama
Životopis má vypovědět co nejvíce relevantních 
informací v co nejkratším čase. Má přimět konkrétního 
zaměstnavatele, resp. jeho personalistu, aby na 
pohovor pozval právě vás. Personalisté ale životopisy 
nečtou slovo od slova, spíše je očima skenují 
a hledají klíčová slova a fráze. Takže pokud chcete 
zaujmout jejich pozornost, CV vždy upravte na míru 
konkrétní pozici u konkrétního zaměstnavatele.

| JURAJ ALÁČ

Forma někdy vítězí 
nad obsahem

Setkáváte se s požadavkem 
o zaslání stručného nebo struk-
turovaného životopisu. Obojí 
znamená, že personalista očeká-
vá přehledný dokument, který se 
bude dobře číst. Proto:

• Upravovat CV na míru po-
zici neznamená vytvářet 30 
různých „plných“ verzí. Spíše 
životopis udržujte v podobě, 
která umožňuje jeho aktuali-
zaci a přizpůsobení.

• Životopis zkraťte maximálně 
na dvě strany A4. Pokud tolik 
informací o sobě nemáte, jed-
na strana úplně postačí.

• Na úvod životopisu dejte 
stručný odstaveček O mně 
(nahradí motivační dopis). 
V něm popište, kdo jste, co 
umíte a proč chcete danou 
práci dělat. Personalistu tím 
navnadíte na další čtení.

• Rozdělte CV do jasných a sro-
zumitelných sekcí (osobní 
údaje, profesní cíl, vzdělání, 
praxe, další vzdělávání, do-
vednosti, vlastnosti, zájmy).

• Pište jednoduše 
a srozumitelně. 

• Nepřehánějte to s příliš 
křiklavým designem, ale ta 

nejdůležitější klíčová slova 
v životopise zvýrazněte. Je 
pro ně důležité najít někoho 
s pokročilou znalostí Excelu? 
Nenechte je pátrat v hromadě 
odrážek a „vytučněte“ to.

• Fotografii použijte profesio-
nální a decentní.

• Uložte životopis 
do PDF ve formátu 
Příjmení_Jméno_CV_rok

Klíčem je nabídnout jim 
toho, koho přesně hledají

Bez pochopení jakého kandi-
dáta pro danou pozici firma hle-
dá, životopis správně na míru 
napsat nejde. Proto si inzerát vy-
tiskněte a pomocí zvýrazňovače 
si označte ty nejdůležitější body 
a klíčové fráze z pohledu firmy. 
Pak si uvědomte, že vaším cílem 
není vytvořit CV např. na pozi-
ci manažera komunikace, ale na 
pozici manažera komunikace 
pro tuto konkrétní firmu. Při po-
pisu svých znalostí a dovednos-
tí pak používejte podobná slova 
a obraty, jako jsou v inzerátu. 
Zkrátka se nenásilně přizpůsob-
te jazyku firmy. Personalistovi se 
bude takový životopis mnohem 
lépe číst. Předáte mu pocit, že 
čte profil někoho, s kým už na-
šel společnou řeč (a to ho přitom 
ještě neviděl).

Vzdělání a kurzy 
vs. hodnoty a vlastnosti

Jedno ze základních pravidel 
říká, že pracovní zkušenosti se 
píší chronologicky pod sebe. Pěk-
ně od nejnovějších po nejstarší. 
Jenže někdy je výhodné tohle pra-
vidlo porušit. Napište, jaké máte 
vzdělání, ale např. absolvované 
kurzy a školení uvádět všech-
ny nemusíte. Opět vyberte jen 
ty relevantní k dané pracov-
ní pozici, popřípadě je popište 
souhrnně. Personalista tak uvi-
dí to nejpodstatnější hned. Dále 
je pro zaměstnavatele zajímavé 
přečíst si něco o tom, jací 
jste a co je pro vás důle-
žité. Jak to ale napsat, 
abyste se vyhnuli 
klišé typu „jsem 
f l e x i b i l n í 
a umím 
pracovat 
s a m o -
s ta tně 

i v týmu“? Vzpomeňte si, za co vás 
chválí váš nadřízený, čeho si u vás 
cení váš kolega, za co vás mají rádi 
vaši přátelé, sourozenci a partner. 
Jak by vás popsali? Klidně se tě-
mito slovy realisticky popište i vy 

sami. Životopisu 
tím dáte punc 

opravdovos-
ti a uvěřitel-
nosti.



 TÉMA MĚSÍCE 7|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV1901428/01

Nabídka
volné pracovní
pozice - Zlín

Všeobecná sestra

INZERCE RV1901356/01

A JAKÉ
VZPOMÍNKY
SI ODNESEŠ TY?

@ft.utb www.ft.utb.cz

STAČÍ PODAT
PŘIHLÁŠKU. VČAS.

Pracovní pohovor? 
Dostali jste pozvání na pohovor a myslíte, že to nejtěžší 
už tak máte za sebou? Omyl, který řadu uchazečů 
vede k tomu, že přípravu na setkání s personalistou 
podcení nebo dokonce úplně vypustí. Nezjistí si, 
s kým se scházejí, čím přesně se firma zabývá, jaké 
má tento byznys výhody a úskalí. Nepřemýšlí o pozici, 
na kterou se hlásí. Pokud tedy chcete v lovu na tu 
nejlepší práci uspět, držte se následujících tipů.

| JURAJ ALÁČ

Buďte systematičtí
Udělejte si v hledání práce sys-

tém. Pečlivě si zapisujte, kam jste 
poslali životopis, jaká je tam kon-
taktní osoba, co to bylo za pozi-
ci a jakékoli další poznámky, díky 
kterým si udržíte přehled. Až vám 
personalista zavolá a pozve vás na 
pohovor, budete působit velmi pro-
fesionálně. Systémově postupujte 
i v přípravě na pohovor. Napište si, 
co všechno si chcete zjistit, nastu-
dovat a připravit. Co by v seznamu 
určitě nemělo chybět?

• S kým se sejdete
• Čím se firma zabývá
• Jak se prezentuje
• Jaká jsou specifika trhu

• Jaké jsou konkurenční firmy
• Jak zní požadavky na danou 

pozici
• Jaká je náplň práce
• Na jaké otázky se chcete ptát
• O jakou mzdu si plánujete 

v této firmě říct
• Kde firma sídlí a kde budete 

případně pracovat

Tři oblasti, kterým se při 
pohovoru nevyhnete

Každý pohovor je jiný, a tak se 
na něj dá připravit jen částečně. 
Tyto tři věci však od vás persona-
listé budou chtít slyšet téměř určitě. 

1 | Vaše motivace
Otřepané otázky typu „jaké 

jsou vaše silné a slabé stránky“  asi 

nezazní, na vaši motivaci se vás 
však budou ptát určitě. Bude je za-
jímat, proč vás nabídka zaujala, co 
si od změny v kariéře slibujete, jaké 
máte plány a také to, zda o nové 
práci smýšlíte realisticky. 

Připravený uchazeč v odpově-
di dokáže alespoň nastínit něko-
lik nápadů, které by chtěl na nové 
pozici uskutečnit. Je to ukázka va-
šich znalostí a dovedností na kon-
krétních příkladech, pro firmu 
přínosných. 

Nepřipravený uchazeč se vyjad-
řuje velmi obecně, hledá slova nebo 
používá pouze klišé. Firmě tím 
dává najevo, že od něj žádná očeká-
vání mít nemá.

2 | Jasné odpovědi: co jste dě-
lali předtím?

Lidé někdy vylepšují své životo-
pisy k dokonalosti, zkušený perso-
nalista to ale dokáže ihned odhalit. 
Takový uchazeč totiž nedokáže jas-
ně vysvětlit, co vlastně dělal.

Připravený uchazeč ví, jaké zku-
šenosti a praxi do CV vypsal a ke ka-
ždé zkušenosti dokáže říct alespoň 

pár vět. Ukažte, že dané věci znáte 
skutečně do hloubky.

Na co si dát pozor? Nepodléhej-
te falešné skromnosti, že to, co jste 
dělali, je běžné, samozřejmé a není 
třeba to dlouze popisovat. Na poho-
voru prostě odpovídejte na otázky: 
stručně, jasně a strukturovaně. 

3 | Konkrétní výsledky
Ty jsou velmi podstatné už v ži-

votopise. Personalisté znají obec-
nou náplň práce a popis kompeten-
cí. Do CV proto napište zejména to, 
jakých výsledků jste v práci dosáhli. 
Samozřejmě budou obsahem i pra-
covního pohovoru.

Plusové body vám zajistí rele-
vantní čísla a údaje. Vaše úspěchy 
jimi vyjádříte nejlépe. Podařilo se 
vám zvýšit obrat? Ušetřit nákla-
dy? Zvládli jste náročný projekt? 
Navrhli nový postup? Přesně tohle 
jsou věci, které od vás personalisté 
chtějí slyšet.

Pozor si ale dejte na pravdivost 
– výsledky si nevymýšlejte ani je 
nenadsazujte. Vaše schopnosti vám 
musí věřit.
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Orientální tanec je skvělý základ

Jana Norková  Foto | archiv JN

INZERCE RV1901322/01

Beat Up
16:30

19:30

ZÁPIS DO TANEČNÍ SKUPINY

2.-6.

777 336 320

Ve Zlíně se mu v rámci svých ta-
nečních kurzů systematicky věnu-
je Taneční studio Orientální tan-
ce Jana, které najdete na náměstí 
Míru ve třetím podlaží budovy bý-
valé pošty. Už dvanáct let jej provo-
zuje Jana Norková.

Chystáte nějaké novinky pro 
následující sezonu?

Máme dost širokou nabídku 
tanečních stylů – orientální ta-
nec, bollywood, burlesque, street 
dance, ladies latin… a tak dále. 
V letošním roce jsme se více za-
čaly zabývat Hula tancem, kte-
rý pochází z Havajských ostrovů, 
a rádi bychom se zúčastnily Ha-
vajského festivalu ve Vídni. V mi-
nulém roce jsem otevřela kurz 
Tancem ke zdraví, který je ideální 
pro všechny, kdo si nechtějí lámat 
hlavu s technikou, ale užít si po-
hyb jednotlivých tanečních stylů 

a zároveň se příjemně protáhnout, 
uvolnit a zpevnit problémové par-
tie těla.

Pokud někdo zvažuje chodit 
do tanečních kurzů, jak byste 
mu poradila s výběrem? 

Záleží, jaký styl tance preferu-
jete, ale můj názor je, že základy 
orientálního tance jsou skvělé pro 
jakýkoliv taneční styl. Během pár 
základních kurzů se naučíte pra-
covat se svým tělem, uvolníte pá-
nev, hrudník, naučíte se základní 
kroky, správné držení těla, základ-
ní taneční návyky a techniky… 
V týdnu od 9. do 12. září probíhá 
v taneční škole týden ukázkových 
lekcí, kde si můžete jednotlivé sty-
ly vyzkoušet zdarma, popřípadě se 
na daný kurz zapsat.

Chystáte se na nějaká veřejná 
vystoupení? 

Kořeny orientálního tance bychom mohli hledat na 
Středním východě. Dnes je známý po celém světě 
a mimořádné popularitě se těší v mnoha zemích včetně 
České republiky. Zde se vžil pod označením břišní tanec.

V pátek 13. září budeme tan-
covat v rámci akce Roztančený 
park(et) v parku Komenského ve 
Zlíně. Můžete se přijít podívat na 
vystoupení a vyzkoušet jednotlivé 
styly v krátkých výukových blocích.

Navštěvují některé kurzy 
i muži? A mění se to v průbě-
hu času?

Zatím naše kurzy moc mužů ne-
navštěvuje, i když v zahraničí je to 
přirozené. Nedávno jsem ale učila 
havajský Hula tanec na víkendo-
vém pobytu, kde tancovali i muži 
a byli nadšení. Tak uvidíme, zda se 
v září přidají na kurz. ma

Taneční školu A. & A. Mědíl-
kovi ve Zlíně není třeba příliš 
představovat. V roce 2018 vstou-
pila do své 70. sezony. Pro zá-
jemce všech věkových kategorií 
nabízí pestrou paletu klasických 
tanců včetně latinskoamerické 
salsy, merengue, bachaty či růz-
ných moderních žánrů, vždy pod 
vedením zkušených lektorů. Pod 
taneční školou funguje Klub spo-
lečenského tance a Mažoretková 
skupina TŠ Mědílkových, která 
se pyšní řadou úspěchů na mno-
ha českých i zahraničních soutě-
ží. Součástí kurzů je výuka zákla-
dů společenské etikety.  ma

Společenský tanec 
má ve Zlíně dlouhou 
tradici
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Taneční skupina Beat Up Zlín  
zve zájemce o street dance

INZERCE RV1901420/01

Taneèní škola A.&A. Mìdílkovi

kurzy tance a spoleèenské výchovy 
(pro støedoškoláky i vysokoškoláky)

taneèní pro dospìlé
salsa a latina pro "dámy" 
Dámy nemáte partnera? Neváhejte - pøijïte si zatancovat!

street dance (hip-hop, r´n´b, house), 
videoklipové tancování...,
 spoleèenský tanec,mažoretky, pohybová prùprava.

mažoretky
Mažoretková vystoupení v rámci plesù èi slavnostních

otevøení rùzných akcí v rytmu pochodovém i taneèním.
Mistr Èeské republiky a Vicemistr Evropy.

klub spoleèenských tancù
Klub spoleèenských tancù nabízí vystoupení plesových 
formací (zahájení plesù - úvodní pøedtanèení, 
vystoupení v prùbìhu veèera)
tancù standardních, latinskoamerických, country apod.
Pøipravíme taneèní choreografie pro rùzná spoleèenská setkání dle pøání poøadatele.

zájmová èinnost

TŠ A.& A. Mìdílkovi
tel.: 777 283 877 
       775 141 123
Dùm Kultury Zlín, Gahurova 5265, tel.: 577 210 318, 577 220 528, medilek@seznam.cz, www.medilkovi.cz

Mistr ÈR ve 
videoklipovém 
tancování: 
Petra Votavová.
Mistr ÈR PROFI
Aleš Mìdílek

Vítìz
ples. formací
moravského

kola FTM,
finalista ÈR

Pøi kolektivní pøihlášce sleva z kurzovného!!!
ZÁPIS zápis na

www.medilkovi.cz

INZERCE RV1901155/01

Hip hop, funky, house dan-
ce, break dance, locking, popping 
nebo třeba new jack. Směsice ta-
nečních stylů, které jsou součástí 
oblíbeného street dance, jehož ko-
řeny bychom mohli hledat v po-
uliční kultuře amerických měst. 
Taneční skupinu Beat Up lze po-
važovat za jeho průkopníky v Čes-
ké republice již od počátku 90. let. 
Svou zapáleností se jí podařilo do-
sáhnout značných úspěchů včetně 
titulu Mistra světa v hip hop tea-
mech nebo ocenění TV show Ta-
neční skupina roku. Své zastou-
pení má skupina i ve Zlíně, která 
kolem sebe soustřeďuje skupinu 
nadšenců, předávající svůj um 
takřka všem věkovým kategoriím.

I pro zlínské „beat upy“ pla-
tí, že se věnují předem street dan-
ce a souvisejícím taneční žánrům. 
Výuku přitom pojímají zeširoka. 
Již nejmladší účastníci kurzů jsou 
seznamováni s historií street dan-
ce u nás i ve světě. V průběhu roku 

se naučí nezbytné základy, aby se 
mohli tanečně rozvíjet. „Naši lek-
toři se věnují tanci už dlouhé roky 
a vyučují u nás všechny věkové 
skupiny od nejmenších čtyřletých 
dětí až po ty nejstarší, jejich rodi-
če. Velmi si zakládáme na rodin-
ném a osobním přístupu ke všem 
našim svěřencům a odměnou je 
nám neustále se rozrůstající zá-
kladna tanečníků,“ pochvaluje si 
lektorka zlínského Beat Upu Petra 
Žemličková. Tento úspěch ovšem 
nepřišel samo sebou, taneční sku-
pina ve Zlíně funguje od roku 2009 
a začátky nebyly snadné. To, že si 
kladla vysoké ambice, kolektiv ale 
naopak stmelilo a posílilo odhodlá-
ní bojovat o místo na české taneč-
ní street dance scéně. Tomu odpo-
vídá i spektrum aktivit, kterým se 
věnuje. Každoročně se účastní růz-
ných vystoupení, doprovodných 
programů a soutěží, ať už poháro-
vých nebo celorepublikových, mezi 
nimiž nechybí Czech Dance Tour, 

Czech Dance Masters nebo zmíně-
ná Taneční skupina roku. Dvakrát 
se skupině podařilo získat první 
místo ve street dance choreografi-
ích, mnohokrát se také probojova-
la do finále prestižního Beat Stree-
tu s dětmi i juniory.

Láká vás proniknout do tajů 
street dance a objevit v sobě dosud 

nepoznané dovednosti? Zápiso-
vé lekce, které jsou bezplatnou 
ochutnávkou, se konají první tý-
den v září od 16:30 do 19:30 ho-
din ve druhém patře budovy bý-
valé pošty na ulici Bartošova 
4393. 

Tým Beat Upu se těší na 
všechny nové tváře.  ma
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Výstava odhalí historii máku
Mák jako rostlina je důvěrně 

známá každému z nás. Ve vol-
né přírodě bychom našli asi šest 
druhů, mák vlčí mezi nimi bude 
mít největší zastoupení. Mák ale 
není jen tak obyčejná rostlina, 
o čemž svědčí i fakt, že má tisíci-
letou historii a představuje jedi-
nečný kulturní fenomén. A právě 
takto na něj nazírá i výstava Mák, 
kterou lze do 6. října navštívit ve 
14. budově Baťova institutu. Do-
zvíte se leccos. Proč se například 
mák pěstoval dříve i jak se pěstuje 
dnes nebo proč jsme v současnos-
ti makovou velmocí. Pro zájemce 
o zdraví přijdou vhod informace 
o prospěšnosti máku v našem jí-
delníčku nebo v čem je v moderní 
medicíně nepostradatelný. Rostli-
ně nechybí specifický posvátný či 
mystický ráz. Ten je symbolizován 
v naší lidové tradici, aniž bychom 
to možná vůbec tušili.

Výstava je doplněna o dopro-
vodný program, na němž si při-
jdu na své i dětští návštěvníci. 
Zajímavou součástí jsou napří-
klad makové obrazy a dekorace 

Marcely Šimečkové. Pokud chce-
te zjistit, co všechno je možné 
vytvořit z makových semen, ma-
kovic, stonků i květů, stačí přijít 
do prostor výstavy 15. srpna od 
10 do 12 hodin, případně od 13 
do 16:30. Za přítomnosti autor-
ky si sami vyzkoušíte, jak snadné 
je z máku vykouzlit obrázek. Ji-
nak je 29. srpna, 19. září a 3. října 

vždy od 17 hodin pojata součást 
výstavy pod názvem Mák hra-
vě. Na jednu stranu tradiční ko-
mentovaná prohlídka, na stranu 
druhou tvořivé dílny a možnost 
seznámit se s různými recepty, 
v nichž mák hraje svou nezastupi-
telnou roli. Vstupné na obě akce 
činí 59 korun, snížené 39 korun, 
děti do šesti let zdarma.   ma

Záplava máku vlčího připomíná Rudé moře  Foto | Wikipedia

Lekce himalájské jógy 
pro každého

Je libo dát si lekci jógy, i když 
oficiální kurzy začínají až od září? 
Pak si vezměte spolu s podložkou 
na cvičení něco pohodlného na 

sebe a vydejte 
se 21. srpna do 
krajské knihov-
ny na lekci tra-
diční hima-
lájské jógy. 
Program začí-
ná v 17 hodin 
p ř e d n á š k o u 

o putová-
ní za jógou 
po Himalá-

jích a v 18 ho-
din pokračuje 
ukázkovou lek-
cí pod vede-
ním Miroslavy 

Boucové. Čekají vás jógové ása-
ny v různých variantách obtíž-
nosti, dechové cvičení pránájáma 
a krátká meditace pro posílení 
těla, imunity, paměti i koncent-
race. Vstupné činí 40 korun, sní-
žené 30 korun. 

 redakce
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Do Březůvek opět míří těžká jízda
Nejen závodní vozy 
a veteráni budou během 
druhé poloviny prázdnin 
brázdit ulice Zlína. 

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: 2. 7. 2019 – 8. 9. 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 RV1901338/02INZERCE RV1901431/04

Ke spektru dopravních pro-
středků přibude od 23. do 25. srp-
na také sraz trucků, nablýskaných 
a rozhodně nikoliv nenápadných 
tahačů. Ty se již počtrnácté vyda-
jí na velký sraz do Březůvek, kam 
je můžete přijet obdivovat, nefor-
málně si povykládat s jejich ma-
jiteli anebo prostě jen tak pobýt, 
neboť na srazu nebude chybět do-
provodný program.

Leckoho překvapí, že jde už 
o čtrnácté setkání, u spanilé jízdy 
městem jste se možná dosud ocit-
li pouze náhodou. Větší část pro-
gramu je soustředěna mimo Zlín 
a je třeba si pohlídat čas průjezdu 
městem, pokud nechcete přímo 
vyrazit do Březůvek. Areál v Bře-
zůvkách je pro veřejnost otevřen 
od pátku 23. srpna od 17 hodin. 
V 19 hodin vyjedou vybrané taha-
če do Zlína, kde budou od 19:30 
vystaveny na ulici Hradská pod 

městským stadionem. Odtud se 
o půl deváté vydají na spanilou jíz-
du „plnou světel“ po třídě Tomáše 

V sobotu se areál v Březůvkách 
otevře již v 10 hodin, avšak do 
13 hodin počítejte s tím, že spous-
ta těchto opečovávaných strojů 
bude mezi 11:15 a 12 hodinou ješ-
tě brouzdat okolím při své druhé 
spanilé jízdě, která vyvrcholí prů-
jezdem centrem Zlína. Teprve od 
13 hodin v Březůvkách vypukne 
hlavní program, kde si v areálu 
parkoviště Kapřín najdou to své 
všichni členové rodiny. Děti i ve-
řejnost se bude moci zúčastnit 
řady soutěží, představena bude 
vyprošťovací a odtahová technika 
nebo RC modely trucků a staveb-
ní techniky. V řadě soutěží budete 
moci ovlivnit, jaký truck se stane 
na srazu tím nejkrásnějším nebo 
který byl při své páteční spanilé 
jízdě tím nejosvětlenějším. Sou-
těžit se ovšem bude i v méně běž-
ných disciplínách, jako je válení 
pneumatiky nebo tahání odtaho-
vého speciálu. Hudební složku 
programu vyplní známá country 
skupina Pěšáci. Vstupné na celou 
akci činí 150 korun pro dospělého, 
30 korun pro děti.  ma

Bati ve směru na Vizovice, na kři-
žovatce u Lidlu pak po Štefániko-
vě ulici zpět.
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Milan Pechanec: Láska k hodinářskému 
řemeslu mě provází celý život
Když se řekne hodinářství, 
možná si leckdo z nás 
představí až pohádkové 
povolání, kterému kromě 
umu a schopnosti pracovat 
s neuvěřitelnými detaily 
nechybí ani značná 
dávka romantiky. 

Vždyť hodinář je vlastně pánem 
měřitelného času, může zajistit, že 
všude budete „načas“, nebo naopak 
způsobit, že se do toho správného 
okamžiku nikdy netrefíte. Může se 
zdát, že hodinářství jako řemeslo je 
spíše okrajovou záležitostí. Faktem 
ale zůstává, že stále existují lidé, 
kteří tráví čas nad nesmírně složi-
tými přístroji v koncentraci srov-
natelné s jogínskými mistry, s mi-
mořádnou duševní disciplínou. 
I nepatrná nepřesnost totiž může 
přinést fatální důsledky. Například 
že nebude fungovat celek.

Dalo by se říci, že když už člo-
věk jednou hodinářem je, jde 
o lásku na celý život. Alespoň to je 
případ Milana Pechance, který po-
chází z rodu, kde se tajemství ho-
dinářského řemesla dědí z gene-
race na generaci již po mnoho let. 
Když půjdete po třídě Tomáše Bati 
a budete míjet restauraci Myslivna, 
můžete odkaz této rodinné tradice 
spatřit na vlastní oči. Dodnes sto-
jí naproti přes silnici pod názvem 
Hodinářství a zlatnictví Pecha-
nec. Svoji provozovnu v roce 1996 
předal svému bratrovi Jaroslavovi 
a ten před pár lety zase svým dvě-
ma synům.

Milan Pechanec se narodil 
roku 1937. Vyučil se v Novém 

Městě nad Metují, kde také poznal 
svou budoucí manželku. Hodinář-
skému řemeslu se věnoval po celý 
svůj profesní život a tak i dnes, 
v jeho jednaosmdesáti letech ho 
můžete spatřit, jak se sklání nad 
miniaturními součástkami hodi-
nek a snaží se jim vdechnout život 
stále s neochvějnou profesionali-
tou a jistotou. Hodinářské pracov-
ní nářadí je na jeho stolku stejně 
pečlivě uspořádané, tak jako se 
to naučil a viděl u svého otce Ja-
roslava, který měl za první repub-
liky – do roku 1948 – na Soudní 
ulici jedno z největších klenotnic-
tví a hodinářství ve Zlíně. Pokud 
za ním někdo přijde se vzácnými 

mechanickými hodinkami, kte-
rým chybí těžko sehnatelná mikro 
součástka, je stále schopen ji po-
mocí speciálních nástrojů vyrobit. 
Hodinářský soustruh pracuje s ti-
sícinami milimetrů, a ten zvlád-
ne leccos. Dodnes si s úsměvem 
vzpomíná, jak opravoval pendlov-
ky Václavu Havlovi, který údajně 
nemohl nalézt hodináře, jenž by to 
dokázal. Někdy se zdá, že se vám 
do rukou dostaly puzzle pro pokro-
čilé. Když například rozložíte chro-
nograf, tedy hodinky pro odmě-
řování i velmi krátkých časových 
intervalů a vybavených několika 
číselníky a ručkami, získáte stovky 
drobných součástek. Ty opětovně 

složit správně dohromady není ani 
pro odborníka žádná maličkost.

Přijde vám, že se tak nevyhnu-
telně lze dostat do situace, kdy si 
zoufáte nad nemožností dotáh-
nout dílo do konce? Hodinářství, 
podobně jako jiné obory lidské 
činnosti, je vedle pouhého řemes-
la i cesta osobní realizace. V dílně 
Milana Pechance se tak namísto 
nervózní atmosféry setkáte spíše 
s meditativním klidem, kde se kon-
centrace snoubí s relaxací a ever-
greenovými  melodiemi v pozadí. 
Tak i touto cestou přejeme panu 
Milanovi k jeho blížícím se osmde-
sátým druhým narozeninám mno-
ho zdraví, sil i osobního štěstí. ma

INZERCE RV1901430/01
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Vybíráte zájmový kroužek pro dítě?  
Buďte vnímaví a dejte si načas
S blížícím se novým školním 
rokem uvažuje mnoho 
rodičů nad mimoškolními 
aktivitami svých dětí. 
Ale jak se v nepřeberné 
nabídce zájmových aktivit 
zorientovat a dobře vybrat? 
V konečném důsledku 
bude právě naše dítě tím, 
kdo si ponese důsledky.

Existuje pár základních pravi-
del, kterých se lze držet ještě před 
vlastním výběrem. Prvním je vzít 
v úvahu založení a záliby dítěte. 
Slýcháte jej často broukat si me-
lodie, něco si vytvářet, nebo se ra-
ději hýbe a dovádí venku? Povaha 
a záliby hrají stěžejní roli. Pokud 
možno, měli bychom se vyvarovat 
klasickému pochybení spojeného 
s vlastními nenaplněnými ambi-
cemi. Dítě, které se projevuje spí-
še jako introvert, se nejspíš nebude 
realizovat v dramatickém kroužku 
nebo při agresivních pohybových 
hrách. Vyhledávat bude zřejmě 
klidné individuální aktivity, možná 
se najde v kreslení, psaní a různých 
tvořivých činnostech. 

Dalším důležitým faktorem je 
finanční stránka. Nezapomeňte, 
že kromě kroužku samotného něco 
stojí vybavení, které se k němu 
vztahuje. U některých sportovních 
aktivit je třeba takové náčiní ob-
měnit i několikrát za rok. A proto-
že jde o vaše peníze, zřejmě i na vás 
bude nakonec zhodnocení, jestli je 
aktivita dostatečně perspektivní, 
aby se do ní z dlouhodobého hle-
diska vyplatilo investovat. Zájmo-
vá činnost směřuje z přítomnosti 
do budoucnosti a může zásadním 
způsobem ovlivnit výběr studijní-
ho oboru. Také nemá smysl dítěti 
vnucovat nějaký kroužek jen pro-
to, že je podle nás pro život přínos-
nější, praktičtější nebo že je zrovna 
v módě. To nejlepší, co můžeme 
udělat, je podporovat jej v osob-
nostním rozvoji, ideálně bez potře-
by porovnávat jej s ostatními.

Někdy se může stát, že naše dít-
ko projevuje výrazně nadání již od 
útlého věku. A jestli mezi ně pat-
ří to taneční, máte štěstí. V České 
republice jde o velmi rozšířenou 

zájmovou činnost a populární je 
u všech věkových kategorií. Nej-
méně jednu taneční školu najdete 
i ve velmi malém městě – zde s vý-
běrem problém nebude – potíže 
mohou naopak nastat ve městech 
větších, kde vedle sebe existuje 
i několik desítek škol.

Důležitou roli 
sehrávají lektoři

Co může usnadnit výběr? Ve-
dle ujasnění si tanečního stylu je 
to například zjištění, kdo v dané 
taneční škole vyučuje. Právě lek-
tor bude tím, kdo se bude podí-
let na tanečním vývoji dítěte. Kdo 
tvoří choreografie? Jsou to vlastní 
nebo externí lektoři? Nedostatek 
vlastních lektorů může značit po-
tíže s výchovou dostatečně kvalit-
ního personálu. Výborný tanečník 
ještě neznamená kvalitní lektor. 
Dobrým vodítkem může být i prů-
zkum mezi vlastními přáteli, jestli 
někdy neřešili obdobný problém 
a jaké jsou jejich zkušenosti. Refe-
rence od přátel bývá často důleži-
tá, nicméně by nemělo jít o jediný 
důvod, proč se pro určitou taneční 
školu rozhodnete. Více pozornosti 
věnujte konceptu a rozdělení tré-
ninků. Jak škola rozděluje lekce? 
Na začínající a pokročilé? Jsou ta-
nečníci rozdělení do skupin pod-
le věku? Ačkoliv existují i věkově 
smíšené kurzy, pro taneční vývoj 
to ideální není, nesnažte se tedy 
urychlit vývoj svého malého ta-
nečníka a protlačit jej co nejrych-
leji k pokročilejším studentům. 

| MAREK ADAMÍK
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Vše má svůj čas. Občas pomůže 
si udělat obrázek také na zákla-
dě kvality komunikačních kanálů, 
jež školy využívají. Jsou webové 
stránky školy přehledné a infor-
mačně dostačující? Jsou aktuál-
ní? A co sociální sítě? Komunikuje 

škola i na nich? Pokud ne, o ně-
čem to svědčí. S výběrem školy 
tedy příliš nepospíchejte a udělej-
te si prostor alespoň k rámcovému 
průzkumu. Jde o nejlepší cestu, 
jak neudělat chybu hned na začát-
ku a svého potomka neodradit.
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 5. září 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 ČÁST CITÁTU PRŮMYSLNÍKA HENRYHO FORDA: „KDYŽ SI SÁM (TAJENKA), ZAHŘEJEŠ SE DVAKRÁT.“ 
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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 RV1900548/06

Masáže Peťule
Klasická masáž
Baňkování
Tejpování
Lymfatická masáž
Masáž lávovými kameny
Medová detoxikační masáž
Indická masáž hlavyIndická masáž hlavy
Masážní reflexní terapie plosky
Čokoládová masáž

http://www.masaze-ve-zline.cz/

Boněcko I 270
760 01 Zlín – Příluky
tel.: 721 310 695

INZERCE RV1901414/01

JÓGA KROK ZA KROKEM
 cesta ke zdraví a vnitřnímu klidu

Krok za krokem – přes jemně dynamická průpravná cvičení  
připravíme tělo na léčivé jógové polohy. Nacvičíme jejich správné 
provedení a vysvětlíme vliv na naše zdraví. Učíme se dechovým 
technikám pro odstranění stresu a psychického napětí. V relaxaci 
se hluboce uvolníme, abychom pocítili léčivé působení života, 
který pulzuje uvnitř našeho těla. 

ARKÁNA Zlín, T. G. Masaryka  1281                                                                                                                                            
pondělky  9:30–10:45 nebo 17:30–18:45 hodin

První lekce 9. září zdarma, kurzovné 1 pololetí 1000 Kč (úhrada do konce září)
Samostatně 100 Kč/lekce

Přihlášky a informace
e-mail: lenka.vychodilova@seznam.cz 
mobil: 607550224

INZERCE RV1901440/01
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OLMAN SERVICE s.r.o.
přijme šikovné pracovníky(ce)

na úklidové práce 
OD CENTRO Zlín a Univerzitu Tomáše Bati. 

ranní/odpolední
Dále pracovníka na čištění koberců (o víkendech). 

Pracovní místa vhodná pro brigádníky na DPP
i pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním 

omezením na HPP – zkrácený úvazek.

Volejte: 739 066 203
nebo zasílejte životopisy na e-mail: nabor@olman.cz
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Nabízíme: 
• příplatek 25% za práci o víkendu • týden dovolené navíc • zázemí stabilní nadnárodní 
společnosti • stravenky v hodnotě 100 Kč • zaměstnanecké slevy na nákup • příspěvek 
na penzijní připojištění • možnost pracovního růstu • možnost dalšího vzdělávání • 
příjemné pracovní prostředí

OBI Zlín
tř. 3. května 1170, Zlín
Přihlas se na e-mail asistentkacz052@obi.cz
nebo nám zavolej na tel. 296 605 206.

ODBORNÉ PRODAVAČE 
Oddělení Stavba  

Mzda od 23 640 Kč
+ příplatky

190205 HR letak ZLIN A5.indd   8 06.08.2019   11:33:27
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VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU
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