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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 RV1901555/01INZERCE RV1901372/01
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Konečně. Podzimní  
sezona je opět tady...

… a s ní nové možnosti, kam 
zajít, nové důvo-
dy, proč nezůstat 
sedět doma. Říká 
se, že všechno má 
svou odvrácenou 
tvář, a stejně jako 
se někdo netěší, až 
skončí léto, jiný se nemůže dočkat, 
až přijde podzim a život se zase 
vrátí do „starých kolejí“. Vedle ško-
ly začíná období zájmových krouž-
ků, vzdělávacích kurzů nové diva-
delní sezony i různých tradičních 
akcí. Podzim sice ještě nedozrál 
do své pestrobarevné fáze, i tak 
jej ale můžete přivítat v kouzelné 
atmosféře malenovického hradu. 
Třeba na tradičních zlínských slav-
nostech vína, které s velkolepým 
programem vypuknou 12. října. 
Jestliže vás okouzlují starodávné 
příběhy a doba, kdy na lesních ces-
tách řinčelo brnění slavných rytířů 
a šermíři se vzájemně vyzývali na 
souboje, pak si to své najdete i na 
Svatováclavských slavnostech. Ty 
se konají leckde, proslulosti získaly 
třeba ty napajedelské…

 Marek Adamík

Přichází podzim?  
Věnujte pozornost svému tělu
S letními dny to tolik 
neznáme. Jsme neposední, 
paprsky teplého slunce 
nás nabádají trávit čas 
pod otevřeným nebem 
a věnovat se různým 
pohybovým aktivitám. 
Situace se začne 
měnit až na podzim, 
kdy se dny zkracují, 
ubývá slunečního svitu 
a pozvolna klesají teploty. 

Romantické povahy možná 
ocení melancholii podzimní pří-
rody, ta ale s sebou přináší také 
splín, úzkostné stavy a lehčí for-
my deprese známé jako „depky“. 
A protože klesá i naše fyzická ak-
tivita, cítíme se unavení, začnou 
nás bolet záda, krk – v závislosti 
na práci, kterou děláme – a samo-
zřejmě přicházejí také různá na-
chlazení a chřipky. Co to pro nás 
znamená a jak si podzimní a zim-
ní období užít ve zdraví? Účinnou 
prevencí je posilování imunity.

Dopřejte si odpočinek
Je dobré si říci, co nám imuni-

tu oslabuje. Obvykle je to únava, 
nedostatek spánku, „prohýřené 
noci“ na alkoholových večírcích, 
ale stejně tak i přemíra sporto-
vání – ano, i příliš mnoho sportu 
škodí – či přehlížení nadměrného 
stresu. Právě stres nás významně 
oslabuje a připravuje půdu pro 
nejrůznější zdravotní neduhy. 
Možná se to zdá být jako luxus, 
ale čas, který věnujeme relaxaci 
a vědomému „nicnedělání“ přiná-
ší blahodárný účinek. Pokud jsme 
pod pracovním tlakem, optimální 
je zaujmout stanovisko, že „když 
je čas na práci, je čas i pro sebe 
sama“. Nemělo by tedy jít o dvě 
oddělené věci, ale o jeden celek, 
který nelze jen tak „rozkrojit“. Je 
až překvapující, kolik se toho nako-
nec dá stihnout.

Pomáhají masáže 
i vhodný jídelníček

Pomoc lze samozřejmě vy-
hledat u lékařů a fyzioterapeutů. 
K dispozici je pestrá nabídka ma-
sáží, s nimiž zapracujete jak na 
uvolnění stresu, tak na zabloko-
vaných nebo bolavých částech 

těla. Podzim nahrává k zápisu do 
různých kurzů, ať již jde o taneč-
ní, relaxační nebo sportovní. Mů-
žete také omezit dopravní pro-
středky a chodit pěšky, kdykoliv 
je to možné. V tom nás dnes pod-
poruje řada nejnovějších aplika-
cí chytrých telefonů. Není ničím 
neobvyklým zaslechnout rozho-
vory, kdo za den překonal jakou 
vzdálenost.

S přechodem z letního do pod-
zimního období jde ruku v ruce 
rovněž často podceňovaná změna 
jídelníčku. Doporučuje se upřed-
nostňovat vařené potraviny a jako 
prevenci proti vysušování organi-
smu jíst různé hydratační potra-
viny, mezi které patří například 
rajčata, chia semínka, okurky, 
grapefruity, zelené papriky nebo 
řapíkatý celer. Pokud máme pocit, 
že nachlazení k nám má již slušně 
nakročeno, mohou pomoci potra-
viny s ostrou, pikantní chutí, jako 
je třeba zázvor, česnek, hořčice, ci-
bule, bazalka či pepř.

Na rýmu přirozenou 
cestou

Říkáte, že jste udělali proti na-
chlazení vše, co jste mohli, ale 
stejně to nepomohlo? Hlavně klid. 
Nejde o nic vážného. Jde o jedno 

z mnoha virových onemocnění, 
proti němuž stěží někdo nabídne 
dokonalou prevenci. Proti akut-
ním bolestem nebo vysokým tep-
lotám samozřejmě můžete sáh-
nout po tabletách, mějte ale na 
paměti, že jde o chemické látky, 
které tělo těžko zpracovává i od-
bourává. Přirozenější a mnohdy 
účinnou zbraní proti virovému 
onemocnění je pravidelné otu-
žování a výživa bohatá na ovoce 
a zeleninu. Kromě zmíněných jsou 
starými a osvědčenými pomocní-
ky také černý bez, lipový květ, ji-
trocel nebo šalvěj. ma

INZERCE RV1901584/15

Pohyb je skvělou prevencí proti nachlazení  Foto | Pxhere
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SMS od radnice? Jen v případě přímého ohrožení
Mimořádné dopravní omeze-

ní ve městě, odstávky vody nebo 
elektrické energie, ale také po-
vodně či požáry, v jejichž důsled-
ku je třeba provést bezpečnostní 
opatření. Zasílání SMS zprávy 
s informacemi o mimořádných 
událostech obyvatelům města 
není ze strany otrokovické rad-
nice úplnou novinkou. Od svých 
počátků jakožto Krizové SMS 
s posléze doplněnou službou Info 
SMS již prošla řadou změn. Tou 
poslední je sloučení obou služeb 
do zastřešujícího označení In-
foKanál SMS.

Podle starostky města Otro-
kovice Hany Večerkové nemá 
jít v případě SMS InfoKanálu 
o variantu „černé kroniky“, ale 

 Ilustrační foto | Pxhere

Svatováclavské slavnosti  
zaloví ve studnici vzpomínek
Studna vzpomínek. Tak 
zní podtitul dvacátého 
ročníku Svatováclavských 
slavností. Mimořádně 
oblíbená událost lákající 
návštěvníky z různých 
koutů republiky se 
v sobotu 28. září uskuteční 
také v Napajedlích. 

V programu nechybí nic, na co 
jsou návštěvníci celodenní událos-
ti zvyklí: tradiční kostýmový prů-
vod v čele se svatým Václavem, 
rytíři, šermíři, závěrečná ohňová 
show a samozřejmě i bohatý do-
provodný program. Tomu všemu 
letos vévodí dva rytířské turnaje 
na koních.

Událost konající se v Den čes-
ké státnosti v různých variantách 
na mnoha místech republiky vy-
pukne v Napajedlích ve 12:50 
uvítáním knížete Václava a mší 
svatou v kostele svatého Bartolo-
měje. Na velkou událost upozorní 
dobové melodie hudební skupiny 
Devětsil, v jejímž repertoáru na-
jdete gotické a renesanční nápě-
vy doplněné irskými a skotskými 
tanci. Vlastní program se sou-
středí do nádvoří Nového Kláš-
tera ve 14 hodin, kde se v téměř 

Součástí Svatováclavských slavností je šermířský souboj  Foto | Wikipedia

| MAREK ADAMÍK

pětihodinovém pásmu uskuteční 
velký turnaj na koních a rytířské 
souboje za doprovodu dobových 
tanců a kejklířů. Až teprve v 19 
hodin, jakmile se zešeří a ozvou se 
údery bubnů, vyjde do ulic tradič-
ní pochodňový průvod v čele se 
svatým Václavem na konci a jeho 
družinou. Přehlídka dobových 
kostýmů, urozených dam, rytířů 
ve zbroji, žonglérů, středověkých 
tanečnic a komediantů zajištěna.

Chcete-li si Svatováclavských 
slavností užít dosyta, můžete od 

20 do 22 hodin pokračovat dru-
hou částí historického programu. 
Po turnajích a rytířských a šermíř-
ských soubojích právě zde dojde 
k jeho pomyslnému vyvrcholení 
v podobě ohromující ohňové show.

Podobně jako slavnostní prů-
vod má svou tradici doprovodný 
program, který si žije tak trochu 
svým vlastním životem a proniká 
takřka do všech koutů města již od 
ranních hodin: farmářské a řeme-
slné trhy na Masarykově náměstí, 
řemeslné dílny a dobový kolotoč 

na radničním náměstí, okružní 
plavby po řece Moravě nebo výsta-
va Objevujte krásu regionu!, kte-
rá bude v den slavností přesunuta 
z Klášterní kaple pod širé nebe. 

Kromě toho můžete podnik-
nout průzkumnou cestu do míst-
ního muzea, zámku, radniční věže 
nebo kostela. Průvodci v dobo-
vých kostýmech poskytnou za-
svěcený doprovod. Podrobný 
program je k dispozici na strán-
kách města nebo Klubu kultury 
Napajedla.

seriózní zdroj informací. Zprá-
vy radnice zasílá, až když do-
jde k bezprostřednímu ohrožení 

obyvatel či jejich majetku. To je 
rozdíl například od situace ze za-
čátku srpna, kdy v Otrokovicích 

vypukl požár průmyslového  
areálu a zahoření kontejneru 
v areálu skládky. „Hasičský zá-
chranný sbor v těchto konkrét-
ních případech vyhodnotil si-
tuaci tak, že nedošlo k ohrožení 
obyvatel. To platí všeobecně. Po-
kud se jedná o situaci, kdy oby-
vatelé nemusí přijímat jakákoliv 
opatření, SMS zprávy nejsou za-
sílány,“ upřesňuje starostka jako 
reakci na četné dorazy obyva-
tel na výše zmíněný případ, kdy 
zprávu neobdrželi.

Textové zprávy samozřejmě 
nejsou jediným radničním in-
formačním zdrojem. Podobně 
jako v jiných městech by v přípa-
dě přímého ohrožení byl využit 
místní rozhlas. ma
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 od 7. 10. do 11. 10. 2019
od 21. 10. do 25. 10. 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 RV1900291/07
INZERCE RV1901662/03

U nemocnice přibyla 
parkovací místa
Pokud zamíříte do Krajské 
nemocnice Tomáše Bati 
ve Zlíně k ošetření na 
Oddělení urgentního 
příjmu, už si nebudete 
muset lámat hlavu nad 
tím, kde zaparkujete. 

Během jednoho měsíce zde to-
tiž vzniklo třicet nových parkova-
cích míst, která se nacházejí prá-
vě v těsné blízkosti zmíněného 
oddělení. Problém s parkováním 
si krajská nemocnice uvědomo-
vala již delší dobu a je součástí 
konceptu zahájeného v loňském 
roce. Ten si klade za cíl soustředit 
akutní ošetření pacientů pokud 
možno do jednoho místa a celko-
vě usnadnit a urychlit celý proces.

„Chtěli jsme vytvořit parkovací 
místa, na kterých by se v průběhu 
dne rychle střídaly automobily, 

které přivážely pacienty k akutní-
mu ošetření. I proto je na tomto 
novém parkovišti první půlhodi-
na zdarma a každá další půlho-
dina už stojí dvacet korun. Věří-
me, že pacientům, kteří potřebují 
rychlou pomoc zdravotníků, 
usnadní nová parkovací kapaci-
ta cestu na urgentní příjem,“ vy-
světluje Petr Voráč z Provozního 
odboru krajské nemocnice. Sou-
časně jde o parkoviště, na němž 
nebude možné uplatnit slevy na 
parkovném.

Komplexní budování urgent-
ního příjmu pro pacienty s ná-
hlou změnou zdravotního stavu 
napříč všemi medicínskými obory 
tak úspěšně pokračuje. Klíčovým 
místem pro akutní ambulanci se 
stala budova 23, kde za pacienty 
přicházejí lékaři z jednotlivých 
oborů. Urgentním příjmem zlín-
ské nemocnice projde každý den 
asi 150 až 200 pacientů. 

| MAREK ADAMÍK

Nyní by ošetření mělo běžet jako na drátku  Foto | archiv města Zlína

INZERCE RV1901688/01
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Jak lidé ve Zlíně prožívali  
první světovou válku
Před 105 lety vypukla první světová válka. Ačkoliv to na 
první pohled nemusí být patrné, hodně se dotkla také 
Zlínska, které tehdy bylo velmi daleko od fronty. Dokazují 
to pomníčky padlých, které najdete snad v každé vesnici.

| PAVEL STOJAR

Historička Muzea jihovýchodní 
Moravy Yvona Činčová zmapovala 
situaci ve Zlíně a okolí za první svě-
tové války a v době vzniku repub-
liky v knížce, která vyšla koncem 
loňského roku. Je ale také autorkou 
výpravné knihy o historii sportovní-
ho dění Sláva zlínského sportu. Za-
jímavé je, že ve svých publikacích 
a výstavách ukazuje nejen přelomo-
vé události a osudy velkých osob-
ností, ale hlavně běžný každodenní 
život a prostředí obyčejných lidí.

Ve své poslední knize jste po-
psala, jak lidé na Zlínsku pro-
žívali krušné roky první světo-
vé války. Co bylo nejhorší?

Myslím, že nejhorší ze všeho byl 
strach o muže, syny, otce, bratry 
a přátele, prostě o všechny blízké, 
kteří se museli války zúčastnit jako 
vojáci. V průběhu pěti válečných let 
se konaly několikrát za rok odvody 
branců, které doplňovaly obrovské 
ztráty na frontě. Do vojenské služby 
museli od roku 1915 odcházet muži 
již od 18 do 55 let. Často otec se sy-
nem nebo několik bratrů. Takto za-
sáhla válka téměř každou rodinu. 
Vojáci bojovali daleko od domova 
a prožité válečné útrapy a zranění 
je často poznamenaly na zbytek ži-
vota. Samozřejmě i život v týlu byl 
nesmírně těžký, ovlivněný nedo-
statkem potravin a dalšího nezbyt-
ného zboží. Ženy s dětmi musely 
většinou samy zastat těžkou práci 
v hospodářství.   

Hodně jste čerpala ze škol-
ních a obecních kronik z jed-
notlivých vesnic na Zlínsku. 
Je v nich mnoho zajímavých 
informací dokreslujících běž-
ný život té doby. Zůstaly tyto 
kroniky zachovány?

Naštěstí se zachovaly a jsou ulo-
ženy ve Státním okresním archivu 
Zlín-Klečůvka. Kroniky jsou obec-
ně bohatým zdrojem informací, 
a jsem ráda, že právě zápisy o ži-
votě za první světové války jsou 

v kronikách ze Zlínska velmi po-
drobné, někdy dokonce doplněné 
fotografiemi. Jejich psaním byli 
pověřeni učitelé, kteří většinou 
nebyli skoupí na slovo 
a kromě in-

formací zaznamenali i své 
názory a emoce. Například nejeden 
učitel hořekuje nad svým těžkým 
životem v bídě se spoustou škol-
ních i mimoškolních povinností. 

Dalo se ze záznamů vytušit, 
jak moc tehdy byli lidé loajál-
ní k rakouskému císařství?

Lidé tehdy žili již několik po-
kolení v habsburské monarchii 
a František Josef I. vládl od roku 
1848. Samozřejmě mu bylo vyčítá-
no, že přivedl zemi v roce 1914 do 
války. Dnes se dá ze zápisů v kroni-
kách těžko s jistotou vytušit, nako-
lik je úcta vyjadřovaná císaři Fran-
tišku Josefovi I. upřímná a nakolik 
pouze formální. Dokonce se v kro-
nice objevuje i oslovení „drahý ot-
covský mocnář“. Také zápisy ozna-
mující v roce 1916 jeho úmrtí jsou 
často plné žalu. Ve škole byli žáci 
samozřejmě povinně vedeni k lás-
ce a úctě k císaři. U příležitosti jeho 
narozenin a jmenin se vyvěšova-
ly na budovách prapory a byly po-
řádány školní slavnosti spojené 

s bohoslužbami. Ze všech škol mu 
byly povinně zasílány blahopřejné 
telegramy. Podobná úcta byla vyja-
dřována i jeho nástupci Karlu I. 

Doba válečná byla dobou strá-
dání, které si v dnešní době 
nadbytku jen těžko můžeme 
představit. Informace, že na-
místo tabáku se kouřil řepík, 
kostival, ořechové, třešňové 
i bukové listí, jsou spíše zábav-
né. Jenže k dostání nebyla ani 
ty nejzákladnější potraviny. 
Nemáte pocit, že jsme dnes 
příliš zhýčkaní a nedovedeme 
si vážit toho, co máme?

Připadá mi spíše zajímavé, že je 
dnes ve stravování moderní trend, 
který se navrací k lidové moudros-
ti a k využívání přírodních ingredi-
encí považovaných v období první 
světové války za nouzové. V pro-
dejnách s biopotravinami může-
me koupit například takzvanou 

žaludovku, tedy náhražku kávy 
z pražených žaludů, nebo cikorku, 
kávu z pražených drcených kořenů 
čekanky. Ve vegetariánských re-
stauracích se podává polenta. ku-
kuřičná kaše, kterou si vařili jako 
běžné jídlo italští vystěhovalci od-

sunutí během první světové 
války k nám. V luxus-

ních restauracích 

se využívají jedlé květy jako sed-
mikráska, pampeliška, lichořeřiš-

nice, měsíček lékařský a brutnák. 
Ochutnat můžeme i jídla z planých 
rostlin, jako například šťovíkovou 
polévku a smažené jitrocelové listy. 
Pro zájemce o tento způsob vaření 
může být zajímavá kuchařka Čeňka 
Zíbrta Česká kuchyně za dob nedo-
statku před sto lety, vydaná v roce 
1917, která se dá zapůjčit v Kraj-
ské knihovně Františka Bartoše ve 
Zlíně.

Pracovníkům firmy Baťa se 
ale zřejmě žilo o dost lépe, 
než ostatním. Je to tak?

O práci v továrně firmy Baťa byl 
za války velký zájem ze dvou hlav-
ních důvodů. Jednak byli muži 
uchráněni před vojenskou služ-
bou, jednak se zde dala vydělat na 
tehdejší poměry spousta peněz. 
Jeden z učitelů si v kronice stěžuje, 
že si šestnáctiletí mladíci ve firmě 
Baťa vydělají dvakrát víc než on. 
Další výhodou zaměstnání u Baťů 
byla od roku 1917 možnost levného 
stravování v závodní jídelně a ná-
kup základních potravin v továr-
ním konzumu.

 Foto | Pavel Stojar



 ROZHOVOR 7|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Coffee Express chystá novinku. Kavárnu Jedním Tahem
Nejen milovníci kávy, 

ale i náhodní kolemjdou-
cí si na její přítomnost již 
zvykli. Během tří let své 
existence se pojízdná ka-
várna Coffee Express stala 
součástí městského kolori-
tu a ti, co využívají její slu-
žeb, také velmi dobře vědí, 
že jejím působištěm je do-
slova celý Zlín.

Dle pravidelného har-
monogramu mění své 
„sídlo“, přičemž to aktu-
ální je vždy snadno zjisti-
telné i z webových stránek 
coffeexpress.cz. V dohled-
né době se však má tento 
koncept změnit. Přesně-
ji řečeno, obohatit o nový 
rozměr. Od října má ved-
le pojízdné kavárny vznik-
nout také její kamenná 
podoba, a to přímo v srdci 
bývalé Baťovy továrny.

„Kavárna se bude jme-
novat Jedním Tahem 
a bude jiná než všechny 
ostatní podniky ve Zlíně. Bude jed-
noduchá a zároveň komplikovaná, 

inspirativní a zároveň trošku ne-
bezpečná,“ říká Antonín Tichý, 

upřesňuje svou vizi Tichý. „Jed-
ním tahem“ tak lze považovat za 
další důležité místo pro oživení 
kulturního života ve městě. Místo, 
které se stane spojnicí mezi lidmi, 
kávou, jídlem, zábavou i uměním. 
Programovou pestrost doloží třeba 
i módní přehlídky, vernisáže obra-
zů, fotografií či autorská čtení, což 
naznačuje, že si to své najde široké 
spektrum návštěvníků napříč vše-
mi generacemi.

Pokud jste už nyní zvědaví, 
kde přesně bude kavárna sídlit, 
tak půjde o nově zrekonstruova-
nou 64. budovu na ulici Sedm-
desátá. Z centra se do ní snadno 
dostanete do deseti minut pěšky, 
autem je to otázka chvilky. Cestu 
si můžete usnadnit dokonce sdí-
lenými koly, které bude vždy ně-
která z pojízdných kaváren v cen-
tru nabízet k vypůjčení. „Myslím 
si, že si naši zákazníci kavárnu 
zaslouží. Nemusí mít ale oba-
vy, naše pojízdné kavárny budou 
ulice Zlína brázdit dále,“ uzavírá  
Tichý.  ma

@jednim_tahem

fb.com/jednimtahem.cafe

Příprava kavárny Jedním Tahem je v plném proudu  Foto | Renáta Muchova

Města a vesnice se musely vy-
pořádat také s uprchlíky, kte-
ří tam byli přiděleni ze vzdá-
lených frontových oblastí. 
Poláci a Židé z Haliče, Italové 
z Jižního Tyrolska. Překvapi-
lo mne jejich množství, byli 
umístěni i do těch nejmen-
ších obcí...

Nebyli to vlastně uprchlíci, ale 
takzvaní vysídlenci – občané ra-
kousko-uherské monarchie, kte-
ří byli nařízením vlády ve Vídni 
donuceni ze dne na den opustit 
své domovy v oblastech, které se 
měly proměnit v bojiště, a odjet do 
bezpečných míst monarchie. Od-
cházeli neradi a jen s malým za-
vazadlem na cestu. Veškerý jejich 
majetek – jako domy, pole a doby-
tek – zůstal opuštěný a ponechaný 
svému osudu. V letech 1914 až 1915 
bylo z Haliče evakuováno asi půl 
milionu žen, dětí a starců, z nichž 
na Moravu jich bylo umístěno asi 
35 tisíc. O jejich bydlení a stravu 
se finančně postarala rakousko-
-uherská vláda. Další vlna vysíd-
lenců z východu přišla v roce 1916. 
Po vstupu Itálie do války v roce 
1915 bylo odsunuto asi 70 tisíc ital-
ských žen, dětí a starců z Jižního 

Tyrolska. Vystěhovalci z Haliče 
i z Tyrolska byli samozřejmě umís-
těni i na Zlínsku. Především Italo-
vé se dobře sžili s místními obyva-
teli a po válce se se svými hostiteli 
těžko loučili.

Ve Zlíně se dnes mimořádné-
mu zájmu těší baťovský feno-

mén a vše kolem něj. Ostatní 
období a případně i osobnosti 
zůstávají v jejich stínu. Myslí-
te, že vaše knihy a výstavy to 
pomáhají napravit?

Knihy, které jsem napsala – 
Krásný pozdrav ze Zlína, Sláva 
zlínského sportu a Zlínsko na ces-
tě od Rakouska-Uherska k samo-
statnému Československu –  se 
jen zdánlivě nevztahují k baťovské 
tématice. Opak je pravdou. Firma 
Baťa, jak je známo, ovlivnila ži-
vot Zlíňanů po mnoha stránkách. 

Zde je jeden z příkladů: Tomáš 
Baťa patřil k zakládajícím členům 
zlínského Sokola a i později velmi 
podporoval rozvoj sportu, protože 
chtěl, aby jeho zaměstnanci byli 
fyzicky zdatní. Již před první svě-
tovou válkou stál u zrodu Sportov-
ního klubu Zlín, později SK Baťa. 
I Jan Antonín Baťa sportovcům 

fandil, a proto byl v roce 1934 
zprovozněn nový moderní sta-
dion s travnatým fotbalovým hři-
štěm a atletickou dráhou u elek-
trárny, dnes je zde Lidl. V těsné 
blízkosti vzniklo osm tenisových 
kurtů a stadion pro lední hokej. 
V roce 1939 bylo otevřeno kou-
paliště u továrny. V té době bylo 
v SK Baťa zaregistrováno v mnoha 
sportovních odvětvích již dva tisí-
ce členů. Nebo v mé výstavě Hos-
pody zlínských pradědečků nešlo 
nepřipomenout boj Tomáše Bati 

proti alkoholu ve Zlíně, a to ne-
jen z pozice zlínského starosty, ale 
i jako podporovatele Abstinentní-
ho klubu zaměstnanců firmy Baťa. 

Co zajímavého mohou lidé 
aktuálně vidět ve zlínském 
muzeu?

Především je to stálá expozice 
Princip Baťa: Dnes fantazie, zít-
ra skutečnost, která získala cenu 
Gloria musaealis v kategorii Mu-
zejní výstava roku 2013, a expo-
zice o životě a díle Františka Bar-
toše.  Dále se mohou návštěvníci 
Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně, které se nachází ve 14. bu-
dově továrního areálu, do 6. říj-
na dozvědět spoustu zajímavého 
o máku a jeho využití na výstavě 
Mák, a také si mohou do 22. září 
prohlédnout repliky historických 
oděvů na výstavě Jsou hrdí, tuze 
vznešení a přenádherně odění. 
Historii národního podniku Svit 
připomíná výstava s názvem Byl 
průmyslovým srdcem města. Na 
říjen se připravuje nová výstava 
Czech Made Western. Zajímavé 
expozice a výstavy jsou k vidění 
také na hradě Malenovice a v Mu-
zeu luhačovického Zálesí.

„Dnes je ve stravování moderní trend, který 
se vrací k lidové moudrosti a využívání 
přírodních ingrediencí považovaných 

v období první světové války za nouzové.“

zakladatel pojízdného 
Coffee Expressu. Záměrem 
je vytvořit místo, které si 
bude žít svým vlastním ži-
votem, formovat se a rozví-
jet v souladu s návštěvníky, 
jimž bude koncept kavár-
ny blízký. Nepůjde totiž je-
nom o kavárnu. Ráno sice 
bude nabízet spolu ke kávě 
i vydatnou snídani a odpo-
ledne klidné posezení ať již 
pro osamocené kávomily 
nebo setkání s přáteli – což 
bychom od kavárny i více-
méně čekali – večer se však 
kávovar zastaví a otevře se 
láhev dobrého piva, kva-
litního rumu a dalších ná-
pojů. „Chceme vyjít vstříc 
rozmanitému kulturnímu 
programu – skutečně roz-
manitému, neboť mám po-
cit, že něco takového ve Zlí-
ně chybí. Jednou tak u nás 
budete moci slyšet živou 
i reprodukovanou hudbu, 
folklor vedle elektronické 

hudby, rádi bychom také poskyt-
li prostor studentským kapelám,“ 
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Tomáš Raška: Minipivovary někdy  
nabízejí zajímavější a chutnější piva  
než běžné pivovary

Možná jste o něm slyšeli, možná ještě ne. Faktem ale je, 
že Podřevnický pivovar ve Zlíně už nějakou dobu funguje 
a dosavadní mozaiku průmyslových pivovarů obohacuje 
o nové netradiční přístupy a nové netradiční nápoje. 

O tom, jak vše vzniklo a co do 
budoucna „létající“ pivovar chys-
tá, hovořili Tomáš Raška a Michal 
Navrátil, který původně s nápa-
dem uvařit si vlastní pivo přišel.

Co vás inspirovalo k založení 
pivovaru?

Michal Navrátil – S myšlen-
kou uvařit si vlastní pivo jsem si 
pohrával už od roku 2010, jenom 
jsem nevěděl, jak se to dělá. Na 
přelomu roku 2015 a 2016 jsme 
si s kamarádem nechali udělat 
menší varnu, a dokonce dali do-
hromady i potřebné suroviny. Po-
řád jsme se ale k vaření nemohli 
rozkývat. Teprve v roce 2017, kdy 
jsem ležel doma po operaci kole-
ne, se s tím podařilo hnout. Začát-
ky jednoduché nebyly. Vařili jsme 
u známého na zahradě v Želecho-
vicích a výsledek chutnal všelijak. 

Postupně se jsme se to ale naučili 
a začali naše výtvory nabízet i dal-
ším lidem. Tak byly položeny zá-
klady létajícího pivovaru.

Proč zrovna létajícího pivo-
varu?

Michal Navrátil – To je ozna-
čení pro pivovary, které ještě 
nemají vlastní zařízení a pro-
najímají si jej od jiného pivova-
ru. Nejde o nijak staré označení, 
za jeho rozšíření stojí především 
pivovarníci ze Skandinávie, kde 
kolem roku 2005 vzniklo hned 
několik takových pivovarů. Ko-
čovné pivovary jsou vlastně doce-
la nedávnou záležitostí. Anglicky 
se jim říká gypsy brewery.

Jak vymýšlíte receptury? 
A testujete je přímo doma?

Michal Navrátil – Vaříme pří-
mo doma, máme digitální varnu 
na vaření v menším množství. 

K vlastním recepturám přichá-
zíme různě. Někdy mě napad-
ne nějaká zajímavá kombina-
ce i za pochodu, třeba když jedu 
autobusem nebo sedím v če-
kárně. Jindy to bývá ve formě 
brainstormingu.

Kolik lidí se na fungování pi-
vovaru podílí?

Michal Navrátil – Jsme cel-
kem čtyři. Já mám na starost 
hlavně receptury. Občas se na je-
jich vymýšlení podílí i kolegové, 
ale většinou máme role rozděle-
né. Jeden se stará o rozvoz, dru-
hý oslovuje hospody, další dělá 
administrativu a podobně. Ně-
kdy ale všichni děláme tak tro-
chu všechno.

Tomáš Raška – Moje role 
je spíš obchodní. Samozřejmě 
mluvím trochu i do toho, jak by 
pivo mělo vypadat, nebo co bych 
v něm chtěl cítit nebo ochutnat, 
ale spíš jsem přes marketing 
a nabízení těchto produktů.

Michal Navrátil – Zatím nás 
to ještě úplně neživí a každý z nás 
má vedle toho i jinou práci.

Předpokládám ale, že byste 
se tím do budoucna chtěli na-
plno živit…

Michal Navrátil – Určitě. Baví 
mě sledovat ten proces výroby, 
experimentovat a hledat nové 
příchutě. Pití toho piva je samo-
zřejmě taky super (smích).

Kde člověk může vaše pivo 
ochutnat?

Michal Navrátil – Vaříme 
v Hanáckém pivovaru v Olo-
mouci a tam nemají hospodu, 
jenom prodejnu. Naše pivo je ji-
nak k dostání v různých hospo-
dách. Ve Zlíně třeba v Zelenáčo-
vě šopě, v Garáž baru na Lesní 
čtvrti, v hudebním klubu Vrát-
nice v Rožnově pod Radhoštěm 
nebo v Dobrém pivu v Uherském 
Hradišti. 

Koncem srpna jsme poprvé 
byli i na dvou místech v Brně. 
Případně si lze naše pivo objed-
nat, stačí nás kontaktovat přes 
Facebook.

Tomáš Raška – Do budoucna 
plánujeme stabilně vařit dvě růz-
ná pivka současně…

Tým Podřevnického pivovaru. Zleva: Michal Bahula, Tomáš Raška, Michal Navrátil, Jan Česal Foto | Podřevnický pivovar

| MAREK ADAMÍK
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Když oslovujete provozova-
tele podniků, jsou otevření 
ke spolupráci? Jaká je jejich 
reakce?

Tomáš Raška – Zelenáčo-
va šopa s tím například neměla 
žádný problém. Vyšla nám vstříc 
jako úplně první. Provozovate-
lé mívají občas obavy, jak bude 
naše pivo přijato jejich stálými 
zákazníky. Na druhou stranu, 
pokud již do toho s námi šli, byli 
spokojení. Myslím si, že situace 
je lepší než třeba před pěti lety, 
kdy minipivovary začínaly. Lidé 
nevěděli, co od nich čekat. Dnes 
zjišťují, že nabízejí třeba chutněj-
ší a zajímavější piva než průmys-
lové pivovary.

Prý rádi obměňujete a vyrá-
bíte speciály…

Tomáš Raška – To je pravda. 
Naše první pivo byl Pilsner Ale, 
pak přišla Waimea a další.

Michal Navrátil – Během po-
sledního tři čtvrtě roku jsme 
uvařili už šesté pivo. A každé 
je úplně jiné. Pilsner Ale je na-
příklad svrchně kvašená dva-
náctka, odkvašená svrchně, ale 

s chutí velmi podobná ležáku. 
Waimea je svrchně kvašená jede-
náctka z novozélandského chme-
le waimea. Pivo má sladově plné 
tělo s karamelovým 
podtónem.

Které 
z nich se 
nejvíc 
prodá-
vá?

Tomáš 
Raška – 
Zajímavé 
je sledovat, 
jaké chutě 
mají různé ge-
nerace. Ta starší 
upřednostňuje kla-
sická česká piva, takzvané 
ležáky, mladší generace je zamě-
řená spíš na svrchňáky a aro-
matičtější piva. U té Waimey se 
snažíme nakombinovat všech-
no. Řekl bych, že právě to mělo 
asi nejlepší ohlas. Každý si v tom 
našel to své. Jinak pro slad si jez-
díme tady do Záhlinic, chmel be-
reme z oblasti Olomouce, žatec-
ké odrůdy.

Jak zjišťujete, jestli lidem 
chutná?

Michal Navrátil – Do podni-
ků občas chodíme a ptáme se. 

Stejně tak se ptáme i na 
festivalech, kde 
ho prodáváme. 

Využíváme 
různých 
aplikací, 
serverů, 

kde se 
piva 

hodno-
tí. Nej-

větší roli 
hraje asi 

facebook.

Vypadá to, že fes-
tivaly jsou jedním z va-

šich důležitých odběrných 
míst…

Michal Navrátil – To jen přes 
léto. Na slavnostech v Olomouci 
jsme nedávno vařili přímo před 
lidmi. V praxi jsme jim ukazo-
vali, že i doma si mohou uvařit 
vlastní pivo. Kromě toho jsme 
prodávali ve Zlíně na filmo-
vém festivalu a na Trnkobraní, 

vystřídali jsme několik pivních 
festivalů, například v Prštném 
nebo Lužkovicích.

Možná si díky vaší osvětě 
bude doma více lidí vařit 
pivo…

Michal Navrátil – Pár tako-
vých už je. I my to vlastně pořád 
ještě děláme. Když nás napadne 
nějaký recept, tak si ho nejdřív 
odzkoušíme v našem malém do-
mácím pivovaru. Potom degus-
tujeme a říkáme si, co by to ješ-
tě chtělo. Někdy docela trvá, než 
jsme s výsledkem spokojeni. Na-
konec frčíme do Olomouce a ne-
cháme to uvařit ve větším.

Co plánujete do budoucna?
Michal Navrátil – Cílem je 

osamostatnit se a nevázat se na 
pronajaté pivovary. S naším cí-
lem je samozřejmě spojená vět-
ší spolupráce s hospodami. Také 
chceme i nadále dělat skvěle 
chutnající piva, mít stálou na-
bídku a k tomu dělat navíc i pro 
Českou republiku netradiční 
speciály.

 Děkuji za rozhovor.



Kouzlo i úskalí 
létajících pivovarů
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Zlínské slavnosti vína  
opět na hradě Malenovice

www.zlinskeslavnostivina.czZlín – Hrad Malenovice

Organizátor: Best4Life, z. s. 
www.best4life.eu

Zlínské 
slavnosti 
vína
12. 10. 2019 10-20h

INZERCE RV1901475/01

Víno nejméně od čtrnácti 
tuzemských vinařství budete 
moci ochutnat na pátých 
Zlínských slavnostech vína, 
které se uskuteční v malebné 
lokalitě malenovického 
hradu v sobotu 12. října 
od 10 do 20 hodin.

Programem a dobrotami nabi-
tý den přináší lecjaká překvape-
ní včetně nejrůznějších novinek. 
U příležitosti letošního ročníku 
si například organizátoři pro ná-
vštěvníky připravili skleničky s lo-
gem nebo přesunuli pódium před 
hrad, kde je více prostoru pro 
účinkující i diváky.

Oblíbili jste si atmosféru míst-
ního hradu a okolí? Ještě více ji 
zdůrazní moderátoři v dobových 
kostýmech, kteří vás provedou ob-
dobně stylovým programem. Na 
své si přijdou příznivci cimbálové 
muziky, ladných zvuků kytary i pů-
sobivého zpěvu, to všechno zpest-
ří vystoupení kouzelníka Šeklina 
a losování o hodnotné ceny. Že po-
pulární celodenní událost oslovuje 
návštěvníky všech generací a roz-
manitých zájmů dokládá ukázka 
práce s dravci a sovami, milovníci 
závodů, třebaže v menším měřít-
ku, si užijí exhibici jízdy RC mode-
lů. Doprovodné aktivity zahrnují 
i malování na obličej.

Podobně jako minulé roční-
ky bude pro návštěvníky přichys-
táno víno špičkové kvality, vedle 
kterého budou mít své zástupce 

i farmáři a výrobci domácích a re-
gionálních potravin. Kdykoliv 
budete mít chuť, můžete se ob-
čerstvit výbornou kávou nebo stu-
denými nealko nápoji. Mezi le-
tošními novinkami je tematický 
koutek zahraničních vín, napří-
klad z Nového Zélandu nebo Ji-
hoafrické republiky. Pro pivaře je 
zajištěn malý pivní koutek.

Cena vstupenek je 100 ko-
run na osobu na místě, 85 ko-
run v předprodeji v multikině 
obchodního centra Zlaté jabl-
ko od 15. do 30. září. V ceně je 
degustační sklenička, prvních 
2 500 návštěvníků se může těšit 

na jednu speciální s logem. Děti 
do patnácti let mají vstup zdar-
ma. „Naše akce je od prvopo-
čátku podporována ministrem 
zemědělství České republiky. 
Má podporu také od vinařského 
fondu a záštitu nad akcí převzal 
také senátor ČR za Zlínský kraj, 
pan Tomáš Goláň. Cílem je mít 
nejhezčí akci tohoto charakteru 
v okolí a neustále nabízet lidem 
to nejlepší po všech stránkách,“ 
sdělil za organizátora akce Best-
4Life Aleš Postava. Více informa-
cí na webu. 

12. října malenovický hrad ožije slavnostmi vína Foto | Jsf Abb

www.best4life.eu

Také vás někdy napadlo uvařit 
si vlastní pivo, či dokonce založit 
si vlastní „létající“ pivovar? 

Nejste sami. Pivovary bez 
nutnosti investovat několik mi-
lionů do vlastního zařízení mají 
své kouzlo, které ocení jak dob-
rodružné povahy, tak lidé, kteří 
hledají alternativu k tradičnímu 
životnímu stylu. Na rozdíl od vel-
kých pivovarů si létající pivovar 
může experimentovat „co hrdlo 
ráčí“, pružně reagovat na poptáv-
ku nebo vyrábět i ve velmi malém 
množství pouze na ochutnávku. 
Patrně tím nejznámějším se stal 
asi dánský Mikkeller, který v roce 
2006 založil učitel matematiky 
a fyziky Mikke Borg Bjergsø. Jeho 
„experimenty“ získaly takový vě-
hlas, že dnes vyváží do více než 
čtyřiceti zemí světa. 

Za nejlepšího sládka na svě-
tě je prý považován jistý techno 
DJ a producent Brian Strumke, 
jenž ve Spojených státech zalo-
žil Stillwater Artisanal. Ani Čes-
ká republika nezůstává stranou. 
Pražský Nomád experimentu-
je s chuťovými buňkami obvyk-
le v pivovaru Antoš ve Slaném 
a v Břevnovském klášterním pi-
vovaru, proslulosti získal také ža-
tecký Falkon. 

Jak vidno, nebýt vázaný na 
konkrétní místo má své kouzlo, 
kterému čas od času někdo neodo-
lá. Má to však i svá úskalí. Svobo-
da jde ruku v ruce s omezenou ka-
pacitou pivovarů, které své zdroje 
propůjčují až v době mimo hlav-
ní sezonu. To ale létající pivovary 
zpravidla nezastaví a leckteré svou 
nabídkou průmyslovým pivova-
rům nakonec konkurují. ma

| MAREK ADAMÍK
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www.vlw.cz

tel: 577 112 450
tel. 603 293 715
urban@vlw.cz

Hutnící technika 
Bourací a demoliční kladiva
Vrtání, vrtací kladiva
Bagry
Nakladače
Betonářská technika

Široký sortiment pásových bagrů a jiné 
stavební mechanizace.
Možnost zapůjčit pouze stroj nebo 
objednat provedení zemních prací.

INZERCE RV1901610/01

Malenovický hrad v barvách podzimu

Do konce září je například k vi-
dění výstava Volání dálek o expe-
dicích a výzkumech spolku Zoo-
geos Bohemia za pětadvacet let 
jeho trvání. 

Během prohlídky hradních in-
teriérů a hradní věže se neopo-
meňte zastavit u velmi oblíbené 
zoologické expozice Zvířata na 
Zemi a člověk. Čekají na vás stovky 
nejrůznějších preparátů živočichů 
z celého světa, ať již jde o kostry, 
vycpaniny, kapalinové prepará-
ty nebo hmyz v entomologických 

Skončilo prázdninové letní 
období a pomalu se začínají 
hlásit podzimní dny. Ať 
již občas rádi zavítáte do 
malenovického hradu nebo 
je mimo vaše zorné pole, 
udělejte si čas a navštivte jej 
během pozdní sezony, než 
jeho brány zazimují a znovu 
se otevřou až s příchodem 
jara. Nudit se nebudete. 

krabicích. Expozice je zajímavá 
také tím, že provází třemi kom-
pletně rekonstruovanými sály, 
které dříve nebyly veřejnosti 
přístupné. 

A hrad nabízí i další překva-
pení. V hradní zbrojnici je napří-
klad připravena výstava o staveb-
ní historii hradu od Radima Vrly 
z Národního památkového ústa-
vu v Kroměříži. Doslova regionál-
ní poklady odhaluje expozice Ře-
mesla ve starých Malenovicích, 
přestavující inventář dílen starých 
malenovických řemeslníků. Jejich 
zručnost lze obdivovat u ukázek 
výrobků z dílny koželužské, sed-
lářské a kovářské, představí se 
i tradice místních hrnčířů, tkalců 
nebo soukeníků, zpracování per-
leti nebo malenovický pivovar. 

Hrad Malenovice je do konce 
září otevřen kromě pondělí kaž- 
dý den od 10 do 12 a od 13 do 
17 hodin, do konce října pou-
ze v sobotu a neděli od 10 do 
12 a od 13 do 16 hodin, případně 
dle objednávky.   

Chceme-li jít za hudbou, ob-
vykle zamíříme jinam, než zrovna 
do prostor krajské knihovny. Ne-
musí tomu tak ale být vždy.

Dokazuje to výstava fotografa 
Milana Říšského nazvaná jedno-
duše: Live. Jde o soubor třiceti 
velkoformátových fotografií, kte-
ré autor pořídil během posled-
ních čtyř let jako návštěvník kon-
certů velkých rockových hvězd 
a to i na tak vzájemně odlišných 
místech, jako je německý festi-
val Rock im Park v Norimberku 
nebo Divadlo Pod lampou v Plz-
ni. Jen namátkou: Rammstein, 
Marylin Manson, AC/DC, Linkin 
Park nebo Tom Morello. Některá 
díla se stala celosvětově proslu-
lými, jako je tomu u dnes již iko-
nické fotografie Toma Morello, 
jehož kytara se na koncertu pyš-
nila nápisem „Fuck Trump“. Au-
tor sám si kromě toho prý nejvíce 
cení portrétu Chestera Bennin-
gtona z Linkin Park nebo sním-
ku Darona Malakiana ze System 
of a Down.

Máte pocit, že „hudební výsta-
vě“ chybí to nejdůležitější, tedy 
hudba? Výstava je interaktivní, 

 Foto | Marek Adamík

takže vedle vizuálního zážitku na-
plňuje i ten hudební. Ke každé fo-
tografii si totiž můžete díky play-
listu na Spotify nebo YouTube 
pustit i příslušnou skladbu s po-
užitím svého mobilu. Proto přijde 
vhod vzít si sluchátka.

Milan Říšský prošel jako redak-
tor a fotograf časopisy Rock & Pop 
a Rock’n’All, jako webeditor a re-
daktor pracoval také v Plzeňském 
deníku. Dlouhodobě spolupracuje 
s hudebním klubem Divadlo Pod 
lampou a jako fotograf doprovázel 
i Daniela Landu. Výstava je k vi-
dění ve druhém podlaží krajské 
knihovny do 30. září. ma

Rocková výstava v knihovně

| MAREK ADAMÍK

Hrad Malenovice má co nabídnout i mimo hlavní sezonu Foto | www.muzeum-zlin.cz
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Zelené residence přitahují  
klidem a okolní přírodou

Běžnému oku nenápadné, 
přesto součástí Zlína. Půjdete-li 
od Kudlova směrem k filmovým 
ateliérům, zahlédnete cestou po 
pravé straně dvě řady zbrusu no-
vých rodinných domů. Jde o pro-
jekt Zelené residence, jehož inves-
torem je společnost Gefest Invest, 
která chystá již jeho III., závěreč-
nou etapu. O záměru „zelených 
residencí“ hovořil Petr Fibichr ze 
zlínské realitní kanceláře EURO 
REALITY ZLÍN, která je jejich vý-
hradním prodejcem.

V jakém stádiu se projekt ze-
lených residencí nyní nachá-
zí?

V současnosti jde o II. etapu 
úspěšného projektu na Kudlově, 
výstavbu rodinných domů. Jedná 
se o domy 4+kk o podlahové plo-
še 118 metrů čtverečních a pozem-
ku o ploše 261 metrů čtverečních. 
Momentálně se chystá již III. eta-
pa výstavby, která bude zaháje-
na letos na podzim. Kolaudace je 
v plánu na jaře příštího roku. Co 
se týče II. etapy, ta už je skoro 
rozprodaná.

Proč zrovna název zelené re-
sidence?

Projekt nese takový název 
jednoduše proto, že stavby mají 
blízko k přírodě. Kudlov je spolu 
s Mladcovou jedno z nejlepších 
míst pro stavbu rodinných domů, 
které se ve Zlíně jinak moc nestaví. 
Většinou se dává přednost bytům, 

i když ty nikdy nenabídnou srov-
natelný komfort. Residenci na 
Kudlově pořídíte už za příznivých 
pět a půl milionu korun.

Pro koho jsou určeny?
Jsou ideálním řešením pro ro-

dinu s dětmi. V přízemí domu, 
tedy v denní části, se nachází pro-
storný obývací pokoj s kuchyní, 
koupelna se sprchovým koutem 
a toaletou, komora a technická 
místnost. V patře jsou tři obytné 
pokoje, koupelna s vanou a samo-
statná toaleta. V ceně je parkovací 
místo pro dva osobní automobily.

Je třeba si dodatečně něco za-
řizovat? Nebo se klient může 
takzvaně rovnou nastěhovat 
a začít bydlet?

Dům se předává již kompletně 
vybavený, doslova i s popelnicí. Sa-
mozřejmostí je napojení na vodo-
vod, elektřinu a internetovou síť. 
Chybí jen kuchyňská linka, kterou 
si klient hradí sám. Během celého 
procesu výstavby s ním konzultuje-
me jeho představy a přizpůsobuje-
me se jeho požadavkům, ať již jde 
o návrh plovoucích podlah, dlaž-
by, obkladů, osvětlení, barvy, ma-
teriály a podobně. Děje se tak už 

Stavby navazují na baťovskou architekturu

od hrubé stavby. Nabídnuty jsou 
mu určité standardy, ale samozřej-
mě se může rozhodnout i pro něco 
jiného.

Řekněme, že jsem potenciální 
zájemce o koupi. Co mohou 
získat tím, že se rozhodnu by-
dlet v zelené residenci?

Skvělou dostupnost centra Zlí-
na, blízkost přírody a klidné pro-
středí bez hluku, dopravních zácp 
a podobně. Díky lokalitě se nabí-
zí nepřeberné možnosti rekrea-
ce nebo příležitostí ke sportová-
ní. Domy jsou koncipované jako 
dvojdomky odkazující na Baťo-
vu architekturu. Na rozdíl od kla-
sických Baťových domků jsou ale 
vybaveny protihlukovou složkou, 
takže od sousedů neuslyšíte vůbec 
nic, snad jedině kdyby pracoval se 
sbíječkou. Energetická třída stavby 
je B, což znamená druhá nejlepší. 
Třída A přísluší pouze pasivním 
domům. Stavby jsou šité na míru 
klientům, kteří na minimálním 
prostoru chtějí udělat vše pro za-
bezpečení rodiny s dětmi. Na první 
pohled jde o drobnosti, například 
o úložné prostory a prostor pro 
hraní, ale i ty vyžadují péči. Koneč-
ně za zmínku stojí i to, že na domy 
se vztahuje pětiletá záruční lhůta 
a skutečnost, že kupující neplatí 
čtyřprocentní daň. prZelené residence najdete na ulicích Karmínová, Jantarová a Nachová  Foto | 2x EURO REALITY

tel.: 777 011 040
www.eurorealityzlin.cz
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Floria představí unikátní bonsaje.  
Chystá se i na Dušičky
Obdivovatelé bonsají se mají na co těšit. 
Prostory kroměřížského výstaviště nabídnou 
ve dnech 27. až 29. září výjimečnou expozici 
vzácných bonsají a kamenů suiseki. 

INZERCE RV1901524/01

Učitelé z podnikatelské školy získali nové zkušenosti v evropských institucích
V letošním školním roce 

2018/2019 realizovala Střední 
škola podnikatelská a Vyšší od-
borná škola, s.r.o. projekt Učitel 
v 21. století, který byl podpořen 
v rámci programu Erasmus+. Na 
realizaci se podíleli 4 učitelé od-
borných i humanitních předmětů 
a také vyučující cizích jazyků. Pro-
jekt umožnil výměnu zkušeností 
a získání nových poznatků našich 
učitelů v rámci vzdělávacích kur-
zů v Evropě. Učitelé se vzděláva-
li na specializovaných metodic-
kých kurzech ve Velké Británie, 
ve Španělsku, na Slovensku a na 

Maltě. V rámci realizace kurzů 
v zahraničí účastníci získali nové 
specifické znalosti a dovednos-
ti, které byly zaměřeny na rozvoj 
profesních kompetencí jednot-
livých vyučujících v oblasti ICT. 
Velký důraz byl kladen na moder-
ní výukové metody s podporou 
ICT a jejich využití v konkrétních 
předmětech. Kurzy nabídly zú-
častněným širokou škálu moder-
ních výukových přístupů a akti-
vit zaměřených na zatraktivnění 
výuky s přihlédnutím na dnešní 
zájmy žáků. Všichni zúčastnění 
si ze svých pobytů odnesli řady 

cenných zkušeností a vědomostí, 
také množství pozitivních dojmů 

a krásných zážitků, které doda-
jí jejich další práci oživení. Mo-
bility byly pro naše učitelé pří-
nosné z hlediska jejich osobního 
a jazykového rozvoje a umožnily 
jim navázat mezinárodní kontak-
ty. Získané poznatky prezento-
vali také svým kolegům v rámci 
workshopu a budou je dále šířit 
na veřejnosti při dnech otevře-
ných dveří. Projekt Erasmus+ 
měl obrovský přínos pro školu, 
která může svým žákům nabízet 
atraktivnější a kvalitnější výuku, 
ale může se také zapojit do mezi-
národní spolupráce.

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union

Jde již o jedenáctý ročník, kte-
rý vás provede celým průřezem 
bonsajové tvorby, tentokrát v sou-
ladu s mottem „20 let s bonsaje-
mi“. Miniaturní stromy pěstované 
v misce odnepaměti v sobě spoju-
jící prvky pěstitelství a umění se 
představí v celé své šíři v pavilonu 
B, kde budete moci obdivovat ex-
ponáty z Japonska, Koreje i Číny. 
Spolu s nimi bude prostory pavi-
lonu zdobit sbírka kamenů suiseki. 
Pro nezasvěcené, i zde jde o jakou-
si miniaturizaci přírody. Starobylé 

umění kamene vzniklo ve staré 
Číně a Japonsku, kdy se kameny 
naaranžované v ozdobné misce, 
často znázorňující různé objekty, 
stávaly doplňkem bonsají. Dvou-
denní výstava samozřejmě umož-
ňuje zakoupení všeho potřebného 
pro dům i zahradu nebo zhlédnutí 
neméně zajímavé expozice v pavi-
lonu A, jež dává prostor pokojovým 
rostlinám, kaktusům, sukulentům 
či masožravým rostlinám. Do-
provodný program má jako vždy 
i vzdělávací charakter v podobě 

komentovaných prohlídek, před-
nášek a projekcí.

V alespoň částečně obdobném 
expozičním duchu bude od 11. do 
13. října pokračovat zahradnická 
prodejní výstava věnovaná Du-
šičkám. Expozice Umění se roz-
loučit se zaměří na květinovou 
výzdobu a služby spojené se smu-
tečním obřadem při uctívání pa-
mátky zesnulých. Zahrada ticha, 
která ji doplňuje, vystoupí z tra-
dičních forem pohřbívání a na-
bídne nové alternativní perspek-
tivy. Obě najdete v pavilonu A. 
V ostatních částech výstaviště vás 
ovane atmosféra podzimu jako 
takového, ať již půjde o výstavu 

Součástí každé výstavy je prodej všeho potřebného pro dům a zahradu

Původ umění tvarovat bonsaje pochází ze starověké Číny  Foto | 2x Výstaviště Kroměříž www.vystavistekromeriz.cz

ovoce a zeleniny nebo velkole-
pé Dýňobraní, v obou případech 
s nejrůznějšími sezonními po-
choutkami. A protože je podzim 
také o houbaření, není od věci 
speciální mykologická poradna. 
Také zastáváte názor, že Dušičky 
nemusí být o zádumčivé atmosfé-
ře? Nejste sami. I proto nechybí 
košt pálenek, burčáku či kvalitní-
ho vína. Cena základního vstupné 
je u obou výstavních akcí 100 ko-
run, u rodinného (dva dospě-
lí a dvě děti do 15 let) 250 korun. 
Podrobnější informace na webo-
vých stránkách. ma
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 3. října 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 F NAPOLEONA BONAPARTE: „DONUŤTE SVOU MYSL, ABYSTE BYLI ...“ 
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Hledáme další kolegyně a kolegy 
do prodejny ve Zlíně

tel.: 577 114 207
e-mail: kovac@unihobby.cz

Staňte se členem oblíbeného ryze českého řetězce hobby prodejen 
pro kutily, zahrádkáře a profesionály, který se specializuje 

na stavbu, bydlení, techniku a zahradu.

Hledáme
� prodavače
� pokladní

nabíZíme
� příjemný kolektiv
� zdravé pracovní prostředí
� výhodná pracovní doba
� možnost profesního růstu
� výborné mzdové ohodnocení
�  prémiový a bonusový systém
�  stravenky
� dovolená navíc
�  zvýhodněný zaměstnanecký nákup
� zázemí silné společnosti

Těšíme se na vás!
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INZERCE RV1901568/43

ROMAN DVOŘÁK - tel.: 775 553 335 - e-mail: rddione@seznam.cz

INZERCE RV1802579/08

Reality, to je naše.
A jsme v tom vážně 
dobří.

Tomáš Sedláček, DiS.
Realitní specialista

733 351 936

VÝHLED NA MĚSTO

Hezký byt 3+1 v OV. 
Blízko do centra, 
parkování bez problému.

2.400.000 Kč  
PENB: G

www.rkokno.cz      Tř. Tomáše Bati 6, Zlín

NABÍDKA:

INZERCE RV1901608/01 INZERCE RV1901608/02

INZERCE RV1900548/07



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 2+1, ZLÍN – JS – I.ETAPA
Žádaná lokalita s nízkopodlažní výstavbou domů, 
kompletně rekonstruovaný slunný byt s prostornou 
lodžií, rekonstrukce výtahu, neprůchozí pokoje. 
PENB: G

2 750 000 Kč

N
A

B
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K
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BYT, 1+1, ZLÍN - CENTRUM
Nachází se v nízkopodlažním bytovém domě 
s výtahem v ulici Dlouhá, jedná se o původní 
udržovaný stav o výměře 33 m2, nastěhování 
ihned PENB: G

1 440 000 Kč

3 590 000 Kč
RD SAZOVICE
Dřevostavba o dispozici 5+kk kolaudovaná v roce 
2018, která má prvky moderního bydlení, 1 kryté 
stání, 2 parkovací místa, plocha pozemku 547 m2, 
studna s užitkovou vodou. PENB: G

4 995 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – LOUKY
Objekt po celkové rekonstrukci z roku 2007, dojezd 
do centra 5 min. autem, možný vjezd na zahradu, 
parkování pro více aut,blízko MHD a vlaku, kance-
lářské využití. PENB: E

3 600 000 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

RD, LHOTA U ZLÍNA
2-gen. cihl. sam. stojící dům v centru obce, kompletní 
rek. přízemní části z r. 2006, 10–12 minut do centra 
Zlína, prostorná garáž, park. stání, vjezd na zahradu, 
spoustu úložného prostoru, dispozice 5+2. PENB: G

...JSEM TADY PRO VÁS

RD/KOMERCE – ZLÍN – ŠTEFÁNIKOVA
Cihl. bať. 1/2domek s přístavbou téměř v centru, po 
vybudování možnost 2 park. míst, nový kotel, v roce 
1999 rekonstr. koupelna, kuchyň, zateplení, obvo-
dový plášť, plast. okna, kancelářské využití, PENB: G

2 990 000 Kč

INZERCE RV1802184/08
INZERCE RV1802193/10


