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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

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

Připravujeme k prodeji
• Byt 3+1, Zlín Podlesí I. 

po nově provedené kompletní 
rekonstrukci 68 m2, 8. patro, 
s balkonem a sklepem 

• Půldomek, Zlín Podvesná XII.
s pozemkem v původním stavu.

INZERCE RV1901888/01
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Návrat zlatých českých 
ručiček?

Kdysi po světě putovalo rčení, 
které vyzvedáva-
lo české kutilství 
a schopnost od-
vádět mimořádně 
kvalitní práci. Do 
jaké míry je platné 
i dnes, je otázka. 
Ohlédneme-li se ale kolem sebe, 
můžeme pocítit jakousi skrytou 
touhu volající po renesanci toho-
to rčení. Po vnější stránce se více 
či méně podobá racionálnějšímu 
vysvětlení, jako je nedostatek ši-
kovných pracovníků v manuálních 
profesích. Zlínský kraj by napří-
klad rád motivoval žáky ke studiu 
obuvnických oborů, odborné školy 
se předhánějí ve vytváření – při-
nejmenším domněle – atraktiv-
nějších studijních plánů, k tomu 
všemu vznikají iniciace vytvořit 
dětem a mladým lidem příležitost 
získat s tradičními lidovými ře-
mesly osobní zkušenost. Osobní 
zkušenost s hodnotami, které jinak 
vůbec nejsou samozřejmé: s trpěli-
vostí, zodpovědností a schopností 
dotahovat věci do konce.

 Marek Adamík

Zlatý oříšek pomáhá nadaným 
dětem
Slyšeli jste o oříškových 
dětech? Napadne-li vás 
něco, po čem byste 
sáhli, jakmile dostanete 
chuť na něco sladkého 
namísto dezertu, ubíráte 
se nesprávným směrem. 

Nazývají se tak děti, které 
v minulosti získaly ocenění Zlatý 
oříšek v rámci stejnojmenné sou-
těže. Ta ve spolupráci s Českou 
televizí pomáhá od roku 1998 
talentovaným dětem v  nejrůz-
nějších oborech lidské činnosti. 
Může jít o umění, sport, ekolo-
gii, přírodovědu, chovatelství, ja-
zykové schopnosti, zajímavý čin, 
úspěch či cokoliv jiného – soutěž 
nemá žádné kategorie ani téma-
tická kritéria. Podmínkou pro 
přihlášení je pouze věk dítěte od 
šesti do čtrnácti let.

Soutěž se snaží aktivním a cí-
levědomým dětem zprostřed-
kovat nové příležitosti, zlep-
šit jejich mediální dovednosti 
a motivovat je celospolečenským 
uznáním. Originální soška Zlatý 
oříšek představuje motivaci věc-
nou, finanční odměna v podobě 
15 tisíc korun tu finanční. A že 
něco takového skutečně funguje?  
Stačí se ohlédnout za uplynulými 

ročníky. Soutěží prošel 
například šachový vel-
mistr David Navara, moto-
cyklový závodník Karel Ab-
rahám, krasobruslařka Anna 
Dušková nebo zpěvák Jan 
Smigmator. Loni zabodovala 
například Sofie Bradáčová se 
svým pozoruhodným literár-
ním talentem, Vladimír Kužel-
ka se svým odzbrojujícím talen-
tem hráče na saxofon či Dětský 
balet Praha.

Zlatý Oříšek je celostátní sou-
těž, která je pravidelně vyhla-
šována na Den dětí 1. června, 
ve vybraných krajích probíhají 
krajská předkola. Ve Zlínském 
kraji je soutěž pořádána Středis-
kem volného času TYMY, finá-
le krajského předkola se usku-
tečnilo 13. října v holešovském 
zámku. Jestli se některému 

z oceněných dětí podaří probojo-
vat do celostátního finále a získat 
hlavní cenu, se dozvíte ve speci-
álním televizním pořadu na Nový 
rok. Krajský Zlatý oříšek každo-
ročně nominuje 12 dětí z regionu 
a vyhlásí tři vítěze. V celostátním 
měřítku je nominováno 27 dětí 
a vyhlášeno sedm vítězů. ma

Parkujete v centru? Zdarma už takřka nemožné
Potřebujete často zaparkovat 

v centru města? Připravte se na to, 
že brzy ubude míst, kde tak bude-
te moci učinit zdarma. Ke stáva-
jícím zpoplatněným lokalitám se 
přidá náměstí T. G. Masaryka, uli-
ce Hradská nebo třída T. Bati. Od 
1. října navíc vstoupily v platnost 
upravené ceníky pro jednotlivá 
parkoviště. Město Zlín se rozhodlo 
zvýhodnit řidiče, kteří se ve měs-
tě nezdrží déle než jednu hodinu, 
naopak dražší to budou mít při 
dlouhodobějším stání. Dle rad-
ního přes dopravu Michala Čížka 
je hlavním cílem jednak přede-
jít zahlcování centra města auty, 
jednak – a to je záměrem do bu-
doucna – jejich postupné odsunu-
tí na záchytná parkoviště na okraji 
měst. Změna se pochopitelně neo-
bešla bez kritiky ze strany řidičů. 

Ti poukazují například na to, že 
by se nejprve měla vybudovat zá-
chytná parkoviště, která by měla 
být zdarma nebo za minimální po-
platek, a teprve poté zdražit par-
kovné. Nikoliv naopak. Záchyt-
ná parkoviště prý „vyrostou“ na 

Přílukách, Vršavě a v Malenovi-
cích, první dvě jsou již v přípravné 
fázi. Nejdražší parkování je v cent-
ru města kolem náměstí Míru, na-
opak jedním z nejlevnějších míst 
je parkoviště na ulici Březnická.
 ma

Mnoho variant k bezplatnému stání nebude Foto | Marek Adamík
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Zlínský kraj usiluje o návrat „šikovných ševců“

Být šikovným ševcem má svou prestiž  Foto | Pixabay

Zlín jako město obuvi? V mi-
nulosti možná, dnes je toto spo-
jení – zejména u mladší generace 
– velmi vlažné, ačkoliv jméno To-
máše Bati a jeho bratra je s měs-
tem neodmyslitelně spjato. Přesto 
se to možná do budoucna změ-
ní. Zlínský kraj chce především 
u žáků základních škol vyvolat zá-
jem o ševcovinu a studium obuv-
nických oborů, neboť – jak uvádí 
radní pro školství Petr Gazdík – 
obuvnický průmysl představuje-
velmi perspektivní odvětví. Právě 
Gazdík spolu s hejtmanem Jiřím 
Čunkem a strategickými partnery 
podepsali 23. září takzvanou re-
gionální sektorovou dohodu pro 
Zlínský kraj v oblasti textilního, 
oděvního, kožedělného a obuvnic-
kého průmyslu.

Co tato dohoda znamená? Že 
se kraj spolu s Českou obuvnickou 
a kožedělnou asociací, Krajskou 
hospodářskou komorou, Krajskou 

pobočkou Úřadu práce ve Zlíně, 
Univerzitou Tomáše Bati a Aso- 
ciací textilního-oděvního-kože-
dělného průmyslu zavázal, že svou 
autoritou bude působit na navázá-
ní úzké spolupráce středních škol 
a zaměstnavatelů. Výsledkem by 
měly být vzdělávací programy 
lépe připravující pracovníky pro 
tradiční obuvnická a související 
odvětví. Gazdík zmiňuje, že pod-
pora vzdělávání tradičního šev-
covského oboru je více než na mís-
tě, neboť po schopných ševcích je 
velká poptávka. A to nejen v sou-
vislosti se všeobecným nedostat-
kem pracovníků i u řady dalších 
řemeslných oborů.

Ačkoliv doby, kde město Zlín 
bylo doslova obuvnickou velmo-
cí, jsou zřejmě nenávratně pryč, 
vzniklo v kraji během dvou dese-
tiletí několik menších a středních 
firem, které se prosadily u nás 
i v zahraničí. A ty se ohlížejí po 

kvalifikovaných zaměstnancích. 
Kde je ale vzít, když se do učeb-
ních oborů nikdo dvakrát nehrne? 
Dohoda si klade za cíl rozvinout 
praktické zkušenosti z výrobní-
ho provozu u oborů zakončených 
výučním listem a vytvoření vzdě-
lávacích programů lépe šitých na 

míru firmám působících v obuv-
nickém a kožedělném průmyslu. 
Jestli se ovšem podaří k těmto 
oborům přitáhnout žáky ihned po 
ukončení základní školy, je proza-
tím otázka. K tomu ale sektorová 
dohoda údajně systematicky smě-
řuje.  ma

Děti si vyzkouší  
nejen tradiční lidová řemesla
Jaké to je být zedníkem, dráteníkem, obkladačem, 
modelářem, možnost vyzkoušet si základy 
mechanické konstrukce, šití a vyšívání, vaření, 
obkládání, práci se dřevem, modelářství, 
návrhářství oděvů nebo třeba knihtisk. 

| MAREK ADAMÍK

Chcete-li svým dětem před-
stavit tradiční řemesla v rámci 
interaktivních workshopů, máte 
jedinečnou příležitost. Na zlín-
ském zámku se 19. a 20. října 
uskuteční Dětský festival řeme-
sel, na který budete moci se svými 
ratolestmi zavítat kdykoliv mezi 
9 a 18 hodinou.

Jak napovídá název, festival 
řemesel si klade za cíl zábavnou 
formou představit nejmladším 
členům společnosti různé manu-
ální profese, a to prostřednictvím 
prezentace nebo možností si lec-
cos vyzkoušet na workshopech 
a v připravených dílničkách. To 
může být obzvláště přínosné, po-
kud dítě jinak nemá příležitost se 
s něčím podobným setkat v běž-
ném životě. Podle organizátorky 
festivalu Věry Stojarové je v dneš-
ní digitální době běžné, že děti 

perfektně ovládají mobilní telefon 
a tablet, ale horší už je to napří-
klad s jejich schopností zatlouct 
hřebík – ani je nenapadne, že by 
se někdy mohly živit manuální 
prací. Po ukončení základní školy 
odchází na odborná učiliště stále 
méně dětí, a pokud ano, i u nich 
lze pozorovat stále se snižující 
manuální zručnost. „Tvrdí to ne-
jen učitelé a učitelky, ale i rodiče. 
Jsem přesvědčena, že je k tomu 
třeba vést děti už od útlého věku. 
To je smysl akce, která bude ve 
Zlíně poprvé, a troufám si říct, že 
tento formát nemá zatím v Česku 
obdoby,“ uvedla Stojarová.

Festivalu řemesel se zúčastní 
řada škol a spolků ze Zlína a oko-
lí. Střední průmyslová škola poly-
technická například dětem umož-
ní „nahlédnout pod pokličku“ 
oborům Reprodukční grafik pro 
média, Strojírenství, Elektrotech-
nika nebo Design výrobků, Střední 

Manuální zručnost si také ráda hraje  Foto | Pixabay

škola oděvní a služeb Vizovice pro 
změnu nabídne tvůrčí dílny Malé-
ho fotografa, Kouzlíme s vlásky či 
Navrhujeme šaty pro maminku. 
Vyzkoušet si bude možné i tradič-
ní řemesla jako řezbářství, truh-
lářství, měditepectví a včelařství, 

chybět nebude háčkování, pletení, 
šití nebo tkaní. Své zástupce bude 
mít i klasické modelářství, rozví-
jející trpělivost a smysl pro detail. 
Kdysi platilo pořekadlo o zlatých 
českých ručičkách. Co myslíte, 
platí ještě stále?
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 od 4. 11. do 8. 11. 2019
od 18. 11. do 22. 11. 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 RV1900291/08

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

www.ace-tech.cz/kariera

Kariéra

Nejmodernější 
CNC stroje hledají
svého seřizovače  

INZERCE RV1901863/01

Výstava mapuje 
80 let Školy umění

Je tomu už osmdesát 
let, kdy byla založena 
Škola umění ve Zlíně, 
potažmo Střední 
uměleckoprůmyslová 
škola v Uherském Hradišti. 
Při této příležitosti 
uspořádala krajská galerie 
výstavu, která mapuje 
historii této instituce.

| MAREK ADAMÍK

Ke studiu bylo za dobu působnosti školy přihlášeno 97 studentů  Foto | Marek Adamík

Ne každý vidí mezi uhersko-
hradišťskou „Umprumkou“ a 
bývalou Školou umění ve Zlíně 
souvislost. Přesto právě ve Zlíně 
– přesněji 14. ledna 1939 – byly 
firmou Baťa položeny základy 
obou škol. Škola umění propojo-
vala praktické řemeslné doved-
nosti, výtvarná cvičení a teoretic-
ké disciplíny a od počátku měla 
jasnou vizi ve svém směřování. 
Měla vychovávat nejenom malíře 
a sochaře, ale především návrhá-
ře a designéry, kteří by se uplatnili 
– nejlépe u firmy Baťa – jako prů-
mysloví výtvarníci. Během toho-
to období na škole působila řada 
vynikajících pedagogů, objevili se 
zde například Václav Vilém Štech, 
Albert Kutal, Bohuslav Fuchs, 
Jan Sládek, Rudolf Gajdoš nebo 

Richard Weisner. Jan Antonín 
Baťa navíc kladl důraz na to, aby 
vyučující nebyli zatížení akademi-
smem, díky čemuž dostali příleži-
tost mladí umělci a pracovníci.

Škola umění byla svým způ-
sobem alternativou uměleckým 
a uměleckoprůmyslovým školám, 
ale svým statutem se přece jen po-
někud lišila. Dle kurátora výsta-
vy Víta Jakubíčka představovala 
něco jako nadstavbu střední ško-
ly. Také se u ní ve 40. letech bylo 
možné setkat s obory, které lze 
považovat za typicky zlínské, ať 
již jde o problematiku navrhová-
ní obuvi, strojů a zboží z umělých 
hmot či užitou grafiku, reklamu 
nebo výstavnictví. Po druhé svě-
tové válce se začala Škola umění 
pozvolna měnit v Uměleckoprů-
myslovou školu jakožto důsledek 
snahy vybudovat prestižní de-
signerské učiliště.

Výstava v krajské galerii sledu-
je historii školy od roku 1939 přes 
proces zestátnění a transformaci ve 
Střední uměleckou průmyslovou 
školu Zdeňka Nejedlého v Gott- 
waldově až po přesun do Uherské-
ho Hradiště na začátku 50. let. Na-
vštívit ji lze do 24. listopadu, 30. 
října od 17 hodin se slovním dopro-
vodem kurátora Víta Jakubíčka.
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Žákyně Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s. r. o. absolvovaly odbornou praxi v zahraničí
V  minulém školním roce se 12 žákyň 

2. a  3. ročníku Střední školy pedagogické 
a  sociální Zlín, s. r o. zúčastnilo projektu 
Erasmus+ s názvem Pradědeček jel do svě-
ta na zkušenou, já na mobilitu. Odborná 
stáž probíhala v  květnu 2019 po dobu tří 
týdnů současně v německé Jeně a v anglic-
kém Plymouth. Zároveň v  tomto období 
naše škola hostila žákyně ze Střední odbor-
né školy v Jeně, které měly možnost poznat 
práci v předškolních a zdravotnických za-
řízeních ve Zlíně a Otrokovicích. V rámci 
tohoto projektu se navíc dvě absolventky 
naší školy v období od června do září 2019 
zúčastnily tříměsíční stáže v předškolních 
zařízeních rovněž ve městě Plymouth. Ná-
ročná příprava před odjezdem do zahra-
ničí obsahovala samostudium německého 

nebo anglického jazyka a  odbornou část 
ve spolupráci s  vyučujícími odborných 
předmětů. Kromě plnění běžných každo-
denních činností bylo jednou z  podmí-
nek také realizování samostatných výstu-
pů či úkonů v podobě jednotek učení. Po 
ukončení stáže žákyně ocenily především 
možnost poznat a srovnat rozdílné postu-
py práce v předškolních a zdravotnických 
zařízeních, zažít každodenní život v  cizí 
zemi a zdokonalit se v jazyce. V září 2019 
účastnice odborných zahraničních praxí 
prezentovaly získané poznatky na dise-
minační konferenci pro žáky a  pedagogy 
školy a  pro sociální partnery. Prostor pro 
sdílení zkušeností bude vytvářen také bě-
hem dnů otevřených dveří v Střední škole 
pedagogické a sociální Zlín, s. r.o.
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Správná střední škola  
pro správný vstup do života
Každý člověk má individuální předpoklady k uplatnění 
v nějakém konkrétním oboru a povolání. K prvnímu 
skutečnému „lámání chleba“ dochází v deváté třídě, kdy 
si žáci a jejich rodiče musejí položit otázku: co dál? 

| JURAJ ALÁČ

Právě teď je nejvyšší čas zvá-
žit možnosti studia pro budou-
cí povolání a uplatnění na trhu 
práce. Správná škola totiž zna-
mená správné nasměrování do 
života.

Volba střední školy a tím i bu-
doucí profese je zásadním oka-
mžikem v životě deváťáka, tak 
důležitého rozhodnutí by se měla 
účastnit celá rodina. Rodiče zna-
jí své děti nejlépe a dokážou jim 
poradit, v jakém oboru by v do-
spělosti mohly být úspěšné. Ne-
jen životní cíle a představy, ale 
zejména osobnostní charaktero-
vé rysy jsou totiž pro volbu střed-
ní školy důležité. Správně využít 
svůj talent, schopnosti a poten- 
ciál znamená ve škole se „netrá-
pit“ a nabyté vzdělání následně 

dobře uplatnit. A jaké vaše dítě 
je? Touží pomáhat lidem? Je kre-
ativní? Má vysoké studijní před-
poklady? Je vynalézavé se smys-
lem pro techniku? Umí plánovat 
a je důsledné? Odpovědi na po-
dobné otázky vám udají směr, 
kterým se při výběru školy ubí-
rat. Kdo si zatím nedokáže vybrat 
střední školu se zaměřením nebo 
ví, že ve studiu chce po maturitě 
určitě pokračovat dál, gymnázi-
um je tou správnou volbou. 

Podle profese  
vybírejte školu a obor

Pokud má dítě už na základní 
škole představu, co ho bude v ži-
votě bavit a co by chtělo dělat, není 
nic lepšího. Stačí se poohlédnout 
po střední škole, která ho připra-
ví na budoucí profesi, a dobře si 
vybrat. 

Promyslete zejména 
následující:
• Jak daleko je škola od mís-

ta bydliště – jak to bude 
s cestováním?

• Platí se školné, je možné získat 
stipendium?

• Jaké jsou přijímací zkoušky 
a šance na přijetí? 

• Je možné změnit v průběhu 
studia obor, případně doplnit 
maturitu? 

• Spolupracuje škola se zahra-
ničními školami, s budoucími 
zaměstnavateli?

• Jaké je uplatnění absolventů 
školy na trhu práce?   

Budoucí školu  
zkuste poznat co nejblíže

Naprostá většina škol se sna-
ží lákat nové studenty různými 

prezentačními akcemi – burza-
mi škol, nebo v rámci dnů ote-
vřených dveří. I když třeba máte 
obor studia vybraný, určitě vy-
užijte nabídky a den otevřených 
dveří navštivte. Po škole prováze-
jí většinou sami žáci nebo učitelé, 
kteří vysvětlí vše podstatné a zod-
poví všechny dotazy. Důležité je 
také „nasát“ atmosféru školy, kde 
budete trávit následující roky. Na-
vštivte škol víc, ať můžete porov-
návat. Doma se potom v klidu roz-
hodněte, která škola bude pro vás 
ta pravá. Hodně napoví i webové 
stránky jednotlivých škol. 

Stále nevíte nebo váháte? 
Poraďte se s odborníky

S výběrem střední školy nej-
častěji pomůže třídní učitel, který 
zná žákovy silné i slabé stránky, 
školní psycholog nebo výchovný 
poradce. Existují ale i možnosti 
získat radu zvnějšku – v síti In-
formačních a poradenských stře-
disek Úřadu práce (IPS). Školení 
pracovníci dokáží poradit s výbě-
rem správné školy a budoucího 
povolání v celé republice včetně 
návaznosti na budoucí uplatnění 
na trhu práce. Seznam IPS najde-
te na našem webu. 

www.novinykraje.cz

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ
obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory 

konzervatoře do 30. listopadu 2019

ostatní obory vzdělání do 1. března 2020
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PŘEDMĚTY

PRÁVO
KRIMINALISTIKA

PENOLOGIE
SEBEOBRANA

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST

4 LETÝ MATURITNÍ OBOR

BEZPEČNOSTNĚ 
PRÁVNÍ 
ČINNOST

WWW.SOSOOM.CZ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
OCHRANY OSOB A MAJETKU
Adresa:
Náměstí T.G.Masaryka
2433
760 01 Zlín
Tel: 731 119 050 

UPLATNĚNÍ

POLICIE
ARMÁDA

JUSTIČNÍ STRÁŽ
STÁTNÍ SPRÁVA
VYSOKÉ ŠKOLY

22.11.2019 
23.11.2019
29.1.2020

PŘIJĎ SE K NÁM PODÍVAT NA
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

: SOŠ OOM ZLÍN
: sos_oom

INZERCE RV1901783/01
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MY
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K

INZERCE RV1901800/01INZERCE RV1901824/01
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STŘEDNÍ ŠKOLA KOSTKA 
nabízí ve školním roce 2020/21 tyto obory:

PRO SEDMÁKY A DEVÁŤÁKY
• GYMNÁZIUM KOSTKA – výrazně individualizované studium  

s nadstandardní možností humanitní nebo přírodovědné specializace

PRO DEVÁŤÁKY
čtyřleté obory s maturitou
• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 
• PEDAGOGICKÉ LYCEUM zaměření:  

   1) Tělesná výchova a sport 
   2) Hudební a výtvarná umění 
   3) Humanitní studia a psychologie

• CESTOVNÍ RUCH, TURISMUS A REKREOLOGIE
• PRÁVO, ŘÍZENÍ FIREM A BANKOVNICTVÍ
• INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
• ŽURNALISTIKA A MÉDIA

Nejbližší dny otevřených dveří
25. října 2019 | 8. listopadu 2019 od 8:00 do 16:00 hodin 

Nultý ročník 
začínáme v sobotu 9. listopadu 2019 od 9:00 hodin! 

Informace 
tel.:  +420 571 415 832 , e-mail:  info@kostka-skola.cz
web:  www.kostka-skola.cz 

Nevíte, jakou si vybrat  
profesní dráhu? Pomohou testy
Kladete si otázku, na 
jakou školu by se váš 
potomek nejlépe hodil? 
Co ho vlastně nejvíc baví 
a na co má talent? 

| MAREK ADAMÍK

Otázky, na které ne vždy lze 
snadno odpovědět. A pokud se 
blíží konec povinné školní do-
cházky, mohou představovat ne-
jednu bezesnou noc. Chcete-li se 
tomu vyhnout, jedním z řešení 
je využít služeb psychologického 
poradenství Otakara Ropa. Ten-
to uznávaný zlínský psycholog 
už přes třicet let testuje školáky 
a studenty, kteří přecházejí ze 
základní na střední školu nebo 
se rozhodují, zda po maturitě 
pokračovat ve studiu, případně 
kde. Využívá k tomu sadu jede-
nácti testů, jež po vyhodnocení 
ukáží, zda uchazeč má nadání 

pro jazyky, či umělecké, příro-
dovědné, matematické, huma-
nitní nebo ekonomické obory. 
A nutno říct, že v tom slaví znač-
né úspěchy – zpětná vazba prý 
poukazuje na 95% úspěšnost. 
Obdobnými výsledky se peda-
gogicko-psychologické poradny 
či kariérní poradenství v rám-
ci úřadů práce stěží mohou po-
chlubit. Testy Otakara Ropa od-
halily řadu geniálních osobností, 
mnozí z těch, co se rozhodli vyu-
žít jeho služeb a odešli studovat 
na Harvard nebo Oxford, vedou 
vědecké týmy, pohybují se na 
nejvyšších postech ve firmách, 
ve vládě nebo vrcholovém spor-
tu. Pomocí testů umí Rop určit 
nejen vhodný profesní obor, ale 
odhalit i konkrétní schopnosti, 
ať již jde o ty manažerské, orga-
nizační nebo podnikatelské. Na-
víc zjištění, pro jaké povolání má 
člověk vlohy, není všechno – jde 

rovněž o to, jak ho má vykonávat. 
Ne každý lékař může být chirur-
gem a řezat do pacienta. Někdo 
má sice dispozice na medicínu, 
ale může dělat třeba čistě jen 
diagnostiku. Obdobně například 
člověk s talentem na práva ješ-
tě nemusí být dobrým soudcem 
nebo právníkem, ale třeba skvě-
lým advokátem nebo notářem. 
A tak by šlo pokračovat dále.

Ropovy testy jsou určeny pro 
děti od třinácti let. Po jejich vy-
hodnocení následuje dvou až tří-
hodinový pohovor, během kte-
rého se testovaný dozví veškeré 
podrobnosti o svém potenciálu 
a povahových rysech. Studijní 
předpoklady lze zjistit i u žáků, 
které chtějí rodiče přihlásit na ví-
celetá gymnázia. Další informace 
najdete na webových stránkách.

http://rop.wz.cz/Testy odhalí také umělecké vlohy  Foto | Pxhere
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Asistent vedoucího výroby
Hledáme nového parťáka do našeho výrobního týmu. Máte šikovné ruce a nebojíte se mechanických prací, 
jako je stříhání kabeláže, práce s vrtačkou nebo kompletování elektrotechnických celků? Potom jste na 
správném místě!
Staňte se součásti týmu výrobce špičkové elektrotechniky a pracujte na projektech pro firmy jako 
Airbus, SIEMENS, Virgin Galactic a spoustu dalších.

Co od vás očekáváme?
Kromě chuti a ochoty učit se novým věcem, na pozici pomocníka požadujeme:
 - Schopnost práce na kompletaci elektronických celků
 - Zručnost pro mechanické práce: řezání, vrtání komponentů pro výrobu, stříhání kabeláže apod.
 - Schopnost naučit se obsluhovat stroje a výrobní linku

Co za to nabízíme
- Férové finanční ohodnocení - čím lepší výsledky práce odvedete, tím více si vyděláte

 - Práci, která má smysl a budoucnost - výsledky své práce za sebou okamžitě vidíte
 - Kompaktní tým převážně mladých lidí se stejným cílem
 - Příspěvek na stravu
 - Rádi se budeme podílet i na vašem dalším odborném vzdělávání – kurzy, školení, konference, workshopy apod.
Stále nejste rozhodnuti a chybějí Vám informace o tom, na čem naše společnost pracuje?

Neváhejte nám poslat svůj životopis

+420 577 001 350

info@mgm-compro.com

mgm-compro.com

INOVACE, ZKUŠENOSTI, VÁŠEŇ
S PARTNERY JAKO:

Asistent vedoucího výroby
Hledáme nového parťáka do našeho výrobního týmu. Máte šikovné ruce a nebojíte se mechanických prací, 
jako je stříhání kabeláže, práce s vrtačkou nebo kompletování elektrotechnických celků? Potom jste na 
správném místě!
Staňte se součásti týmu výrobce špičkové elektrotechniky a pracujte na projektech pro firmy jako 
Airbus, SIEMENS, Virgin Galactic a spoustu dalších.

Co od vás očekáváme?
Kromě chuti a ochoty učit se novým věcem, na pozici pomocníka požadujeme:
 - Schopnost práce na kompletaci elektronických celků
 - Zručnost pro mechanické práce: řezání, vrtání komponentů pro výrobu, stříhání kabeláže apod.
 - Schopnost naučit se obsluhovat stroje a výrobní linku

Co za to nabízíme
- Férové finanční ohodnocení - čím lepší výsledky práce odvedete, tím více si vyděláte

 - Práci, která má smysl a budoucnost - výsledky své práce za sebou okamžitě vidíte
 - Kompaktní tým převážně mladých lidí se stejným cílem
 - Příspěvek na stravu
 - Rádi se budeme podílet i na vašem dalším odborném vzdělávání – kurzy, školení, konference, workshopy apod.
Stále nejste rozhodnuti a chybějí Vám informace o tom, na čem naše společnost pracuje?

Neváhejte nám poslat svůj životopis

+420 577 001 350

info@mgm-compro.com

mgm-compro.com

INOVACE, ZKUŠENOSTI, VÁŠEŇ
S PARTNERY JAKO:

Staňte se součástí týmu výrobce špičkové elektrotechniky a pracujte ve Zlíně na 
projektech pro firmy, jako jsou Airbus, NASA, Virgin Galactic nebo SIEMENS na pozicích:

▶▶▷ Technik slaboproudé elektroniky
•    SŠ vzdělání v oboru elektroniky-slaboproudu.
•    Schopnost vyznat se v mechanických součástkách a zkušenost se čtením schémat.
•    Zkušenost s prací s osciloskopy a další měřící technikou.
•    Základní znalost práce na PC.

▶▶▷ Account Manažer
•    SŠ/VŠ vzdělání, ideálně technického, případně ekonomického směru.
•    Znalost angličtiny minimálně na úrovni B2.
•    Profesionální a příjemné vystupování.
•    Vynikající obchodní a vyjednávací dovednosti.
•    Pečlivost, samostatnost a zodpovědnost.

▶▶▷ Hardware & Firmware Inženýr
•    VŠ vzdělání v oboru elektroniky-slaboproudu nebo v IT.
•    Zkušenosti s programováním v jazycích C nebo C++.
•    Praxe s osciloskopy a další měřicí technikou.
•    Zkušenosti s navrhováním v OrCAD (velkou výhodou).

▶▶▷   Co za to nabízíme? 
•     Férové finanční ohodnocení - zkušených lidí si vážíme.
•     Záruku, že nezakrníte - pokud budete chtít, máte kam růst.
•     Přístup k novým technologiím - rozhodně si budete mít co zkoušet a testovat.
•     Firemní benefity.
•     Příjemné pracovní prostředí a kolegy stejné krevní skupiny.
•     Vývojový a výrobní tým, který oceňují i uznávané technologické společnosti.

Neváhejte nám poslat životopis s motivačním dopisem na e-mailovou 
adresu info@mgm-compro.Com, rádi vám pak osobně řekneme víc. 
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Ve Zlíně závodili chodští psi
Již sedmnáctý ročník 
závodu chodských psů 
O Kozinův pohár se po 
sedmi letech vrátil na 
zlínský cvičák na Mladcové. 

Zlína a kategorii C ovládl taktéž 
zlínský Centaurus Fidelis et For-
tis. Díky sponzorům ale nikdo ne-
odešel s prázdnou. Rozhodčí Jiří 

Zuzana Péčková: Svého psa beru jako parťáka.  
Cvičím jej tak, aby to bavilo nás oba
Závod O Kozinův pohár, 
který organizuješ, má po-
měrně dlouhou tradici, 
vždyť letos se 
uskuteční už 
jeho sedmnác-
tý ročník. Jak 
vznikl nápad po-
řádat tento typ 
závodu a proč 
nese zrovna ten-
to název?

Chodský pes je 
všestranné pleme-
no a tak se potkalo 
pár nadšenců, kteří chtěli ukázat, 
že i tento středně velký pes do-
káže konkurovat jiným pracov-
ním plemenům. Název Kozinův 
pohár nese tento závod proto, že 
v knize Aloise Jiráska Psohlavci 

doprovázel na hranicích Jana 
Sladkého Kozinu právě chodský 
pes.

Naposledy se 
závod ve Zlíně 
pořádal v roce 
2012. Co pro tebe 
znamená účast 
v této soutěži?

V první řadě 
beru všechny klu-
bové akce jako pří-
ležitost potkat se 
opět se stejnými 

nadšenci pro toto plemeno, vymě-
nit si rady, zkušenosti, prostě jen 
tak pokecat. Určitě se také těším 
a doufám, že ukážeme, co jsme za 
celý rok natrénovali a kam jsme se 
posunuli.

Mnoho lidí si může myslet, 
že chodský pes se pro svou 
mírnou povahu nemusí úpl-
ně hodit na sportovní kyno-
logii, o které je tento závod. 
Co bys jim řekla?

Pokud k chodskému psu přistu-
pujete jako k parťákovi a dokáže-
te najít tu správnou cestu, dokáže 
hravě ve stopách a poslušnosti str-
čit jiná pracovní plemena do kapsy. 
V obraně chodský pes nikdy nebu-
de pro svou velikost tak rychlý a ra-
zantní jako německý ovčák nebo 
malinois, ale i přesto dokáže tato 
plemena porazit a odnášet si ze zá-
vodů body za nejlepší obranu.

Tvůj pes Centaurus Fidelis et 
fortis má složených celkem 
23 zkoušek z výkonu, včetně 

vrcholové zkoušky IPO 3 
a všestranné zkoušky ZVV 
2, které nejsou u chodských 
psů příliš obvyklé. Dvakrát 
se vám také podařilo tento 
závod vyhrát. Jaké je vaše ta-
jemství úspěchu?

Měla jsem jen štěstí. Na psa, 
cvičák a lidi kolem sebe. Svého 
psa beru jako parťáka. Cvičím jej 
tak, aby to bavilo nás oba a tohle 
všechno je odměna.

Jaké máš se svými psy plány 
do budoucna na sportovním 
poli?

Jedna věc je, co bych chtěla. 
Ta druhá, důležitější, co bude ba-
vit a v čem budou vynikat moji psi. 
Takže vše je otázka budoucnosti.

 sim

Vychodil posuzoval přísně, ale 
spravedlivě, a počasí krásně vyšlo 
na celý den. Myslím, že každý si 
z tohoto dne mimo krásných cen 

odnesl spoustu nových zkušeností 
a zážitků a snad se alespoň někte-
ří na přespříští ročník tohoto zá-
vodu do Zlína rádi vrátí. 

V sobotu 21. září se zde shro-
máždilo celkem devatenáct 
chodských psů všeho věku, aby 
v celkem čtyřech závodních ka-
tegoriích ukázali, co se se svými 
majiteli naučili. Závod probíhal 
podle národního a mezinárod-
ního zkušebního řádu a každý si 
mohl vybrat, jakou kategorii zvo-
lí. Na výběr byla poslušnost v ka-
tegorii A, v kategorii B měli zá-
vodníci na výběr mezi poslušností 
a stopou nebo poslušností a obra-
nou, v kategorii B2 se soutěžilo 
buď v poslušnosti, nebo obraně 
a nejtěžší kategorie, ve které se 
uděloval putovní Kozinův pohár, 
zahrnovala všechny tři disciplíny. 
Během celého závodu panovala 
velmi přátelská a uvolněná atmo-
sféra, jak už ostatně bývá na závo-
dech tohoto plemene zvykem, ne-
chybělo ani fair play vystupování 
závodníků.

V kategorii A zvítězila dvouletá 
Olinka z Malého údolí, v kategorii 
B Aon Car Et-PO DOG. V katego-
rii B2 zvítězil Randy Krosandra ze 

| SIMONA SMETÁNKOVÁ

 Foto | Simona Smetánková
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INZERCE RV1901797/03 INZERCE RV1802579/09

Chcete bez starostí prodat svoji 
nemovitost? Obraťte se na nás!
Právě pro klienty hledáme:

▪ Byt ve Zlíně
v dobrém stavu
do 3 mil. Kč.

Tomáš Sedláček, DiS.

▪ Dům nebo chalupu
k bydlení do 20 km
od Zlína.

Ing. Pavlína Karlíková

www.rkokno.cz733 351 936
Tř. Tomáše Bati 6, 760 01 Zlín

INZERCE RV1901865/03

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02  Zlín
tel.  577 601 770, mail:  spur@spur.cz, www.spur.cz

Hledáme nové spolupracovníky na pozici 
• OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA 

ATRAKTIVNÍ BENEFITY  
NÁSTUPNÍ BONUS

5000 Kč

INZERCE RV1901925/01
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INZERCE RV1901695/20
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Radim Šimek: Když už se házenkářem 
jednou stanete, zůstanete jím napořád
Starost o fungování klubu, oslovování sponzorů, péče 
o tým včetně shánění nových hráčů, ale také trénink 
mladších žáků v souladu se slavnou tradicí zlínské 
házené. Radima Šimka spojuje s tímto sportem velmi 
osobní až „srdcařský“ vztah. Dle jeho slov, jakmile 
se již jednou házenkářem stanete, zůstanete jím po 
celý život a prostoupí to všemi oblastmi, kterým 
se věnujete, ať již jde o práci či mezilidské vztahy. 
Známky toho jsou patrné i v rozhovoru, který vznikl 
při blížícím se stém výročí Hand Ball Clubu Zlín.

| MAREK ADAMÍK

Mohl byste přiblížit svou ces-
tou k házené?

K házené jsem se dostal asi 
v šesti letech a do osmnácti jsem 
hrál za Zlín. Pokračoval bych dál, 
na vojenské škole ve Vyškově 
jsem ale dostal zápal mozkových 
blan, což mou kariéru přerušilo. 
Snažil jsem se pak dostat zpátky, 
dokonce mi nabídli hrát za Hole-
šov, jenže následovalo těžké zra-
nění kolene a to definitivně ukon-
čilo mou kariéru. Vrátil jsem se 
do Zlína za rodinou a věnoval se 
práci. K zájmu o zlínskou háze-
nou mě překvapivě vrátila moje 
dcera, která ji sama začala hrát. 
Nejprve jsem působil jako tre-
nér gólmanek, chvíli jako asistent 
u A týmu mužů a nakonec jsem 

se stal manažerem tehdejší muž-
ské složky. To bylo ve chvíli, kdy 
manažer Ruda Kafka oznámil, že 
by takzvaně předal loď. Převzali 
jsme proto starost o muže spolu 
s Petrem Linkem, legendou zlín-
ské házené. Na jednu hlavu je 
toho moc, vezme to mnoho času.

Zájem o házenou tedy pro-
stupuje celou vaší rodinou?

Ano, přesněji řečeno, máme 
sportovně-hudebně založenou 
rodinu. Moje žena je výkonná 
umělkyně a její rodiče, hlavně 
větev od její maminky, jsou také 
umělecky založení. K házené mě 
vedli rodiče, i sestra dělala háze-
nou. Můj táta byl aktivní sporto-
vec, hrával fotbal, mamka byla 
Sokolnice. Ke sportu jsem byl 
veden od začátku a nedovedu si 

představit, že bych bez něj mohl 
být.

Co vám na házené přijde 
nejtěžší? Co vnímáte jako 
největší výzvu?

Když ten sport milujete, tak 
ho prostě děláte. Trenér vám už 
jen pomáhá, abyste se v něm zdo-
konaloval. Když jsem se mu ak-
tivně věnoval, naplňovalo mě to. 
Měli jsme fajn partu, vídali jsme 
se od dětských let, a chtěl jsem 
být pořád lepší. Byl jsem brankář, 
a snažil jsem překonat i jiné gól-
many, kteří byli přede mnou. Ne-
jde prostě říct, co je na tom nej-
těžší, jde o to, co v tom cítíte.

V čem vám házená naopak 
v životě pomohla?

Myslím si, že mi dala houžev-
natost, tah na bránu, abych, když 
mám nějaký cíl, za ním šel. Na-
stavila mě správně po morální 
stránce. V dřívější době to navíc 
fungovalo tak, že co řekl trenér, 
dál přes to nejel vlak. My jako 
hráči jsme to přijali a nediskuto-
vali o tom. Když jsem pak přišel 
do nějaké firmy, ctil jsem maji-
tele jako autoritu, snažil se zto-
tožnit s jeho vizí a rozvíjet ji. To 

je obdoba vztahu k trenérovi. 
Dalo mi to také výbornou partu 
lidí, na kterou dodneška vzpo-
mínám. Protože házená je ko-
lektivní hra, naučila mě pracovat 
v týmu, i když jde o individuální 
dovednosti.

Jakým směrem byste se 
v házené rád ubíral?

Doteďka jsem dělal mana-
žerskou činnost, do tréninku 
jsem zasahoval jen sporadicky. 
Tuto sezonu bychom ale chtě-
li pojmout trochu jinak, tak 
jsem si vzal na starosti mlad-
ší žáky. Máme populačně silné 
ročníky a rád bych kluky namo-
tivoval, aby je to víc bavilo. Aby 
rádi chodili na tréninky, aby je 
nebrali tak, že jde o nějaké utr-
pení. Jelikož jsem místopředse-
da celé mužské složky, pendlu-
ju mezi dospělou složkou a tou 
nejmladší, takže mě musí zají-
mat celý klub. Samozřejmě bez 
pomoci jiných lidí a rodičů, co 
házenou milují, bych to nedal 
ani náhodou. Jinak u mláde-
že se nám začalo dařit. Získali 
jsme nové dobré trenéry a kluků 
a holek nám přibývá. Vidím lás-
ku k tomu sportu, kluky to baví, 

Tým první ligy mužů v sezoně 2018/19. Vpravo Radim Šimek Foto | Jaroslav Pavlík
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dokonce jsme si minulou sezonu 
vyzkoušeli extraligu staršího do-
rostu. Takový zápas vás posune 
dopředu víc než dvacet tréninků 
dohromady.

To zní, jako že máte výborné 
hráče i výborné trenéry…

Ano, v poslední době se snaží-
me zajistit kvalitní trenéry a my-
slím, že jsme v tom udělali kus 
práce. Trenérská kvalita nám při-
náší kvalitní hráče…. V této ob-
lasti nám velice pomáhají i okol-
ní kluby z Luhačovic, Napajedel, 
Uherského Hradiště, Holešova, 
Bystřice pod Hostýnem a další, 
které nás v rámci možností záso-
bují talenty.

Myslíte, že zájem o házenou 
roste?

Tak tomu úplně není. Přede-
vším jde o to, aby kluci házenou 
hráli. Zažil jsem pár ročníků, kdy 
kluci ani holky nejevili o háze-
nou zájem. Skončili ze dne na den 
a tým se nemohl ani poskládat. Ro-
diče je nepodporovali, brali to jako 
zájmový kroužek. Až teď se nám 
u kluků podařilo vytvořit silné roč-
níky. Samozřejmě nemůžu říct, že 
by šlo o výběrové chlapce, někdo je 
talentovaný více, někdo méně. Há-
zená je malý sport, ale ve Zlíně má 
své místo a dlouhou historii. Příští 
rok oslavíme sto let existence a lze 
říci, že se podařilo dosáhnout ne-
malých úspěchů jak v mládežnic-
kých kategoriích, tak v nejvyšších 
složkách. Raritou navíc je, že udr-
žujeme dvojsložkový klub – muž-
ský a ženský. V České republice 
moc takových klubů není.

Je třeba mít pro házenou 
nějaké předpoklady? Třeba 
vysokou postavu?

Házená je velmi specifický 
sport. Hráč musí umět střílet, 
driblovat, mít orientační smysl 
pro pohyb na hřišti, rozhodova-
cí schopnosti. Jistě, pokud v něm 
chcete něčeho dosáhnout, tak 
nějaké předpoklady mít musíte, 
podobně jako u každého spor-
tu. Můžete si to ale vydřít, i když 
třeba zas tak velký talent nemáte. 
Hodně záleží na trenérovi. Co se 
týče fyzických parametrů… u há-
zené se mi líbí, že na nich příliš 
nezáleží. Každý post vyžaduje 
trochu něco jiného, někde fyzic-
kou „nabušenost“, jinde pruž-
nost, někde je výhodou vyšší po-
stava, někdy postava menší.

Přitahuje házená více muže 
nebo ženy?

Je to klub od klubu. Zažil jsem 
dobu, kdy ve Zlíně byla na výši 
ženská házená, jindy zase muž-
ská. Ještě nedávno se věnovalo 
více pozornosti přípravě holek 
než kluků, nyní se kluci snaží vy-
rovnat holkám. Zlín poskytuje 
výborné podmínky pro získávání 
nových hráčů. Máme tu 17. Zá-
kladní školu, kde díky práci HC 
Junior máme házenkářskou spe-
ciálku, nebo sportovní Gymnázi-
um T. G. Masaryka. Moc bychom 
si přáli svou vlastní sportovní 
halu, která by nám neuvěřitelně 
pomohla a pozvedla práci s mlá-
deží. I přesto jsme ale vděční za 
to, co máme, a mou povinnos-
tí je poděkovat Střední průmys-
lové škole, která nám pronajímá 
svou tělocvičnu – jako jediná ve 
Zlíně má házenkářské rozměry. 
Bez nich si nedovedu vůbec před-
stavit existenci mládežnických 
týmů. Velkou podporu dostává-
me i od města. Vážíme si jí, ale to, 
že nám chybí hala pro trénink, je 
zkrátka problém.

pocit. Přece jenom jsme teprve 
na začátku sezony.

Blíží se sto let výročí klubu. 
Chystáte nějaké speciální 
utkání?

Bude se hrát turnaj genera-
cí, na kterém se sejdou házenká-
ři všech věkových kategorií. Jde 
o zápas, kde hrajou padesátile-
tí proti dvacetiletým, čtyřicetile-
tí proti třicetiletým a podobně. 
Možnost setkat se je každý rok, 
tentokrát to ale chceme trochu 
okořenit. Podrobnosti turnaje 
domlouváme s Petrem Šteklem, 
který do toho dává všechno. Rádi 
bychom například vytvořili repli-
ky dresů z dob, kdy se s házenou 
začínalo v někdejším Gottwaldo-
vě, ale neměla by to být žádná po-
mpézní záležitost. Tak jako tak je 
to určeno hlavně pro srdcaře. Je 
skvělé, když máte možnost potkat 
se s lidmi, kteří dokázali mnohem 
víc než vy, lidí, kteří házené zů-
stali věrní po celý život. Myslím 
si, když už se házenkářem jednou 
stanete, zůstanete jím napořád.

� Děkuji�za�rozhovor.

Začala nová sezona. Jak ji 
prozatím hodnotíte?

Začátek nové sezony byl 
v ohrožení kvůli nedostatku fi-
nancí, které získáváme hlavně 
ze soukromých zdrojů. Pokud 
chceme zachovat určitou úro-
veň mužské házené, bez spon-
zorů to nejde. Bez nich bychom 
vůbec nemohli hrát. Díky nim 
jsme posílili tým natolik, aby-
chom slušně hráli v první lize. 
Z Německa jsme přivedli hráče 
z druhé Bundesligy Radka Dole-
žala, získali jsme bývalého extra-
ligového hráče Lukáše Weintrit-
ta, domluvili jsme se s Michalem 
Gabrišem… Velkou podporou 
jsou hostující hráči z různých 
klubů, Luhačovic, Ivančic, Zubří, 
podařilo se nám udržet trenéra 
Jirku Mičolu vnášejícího do hry 
více profesionality a zuberské 
neústupnosti. Nyní jsme konku-
renceschopní a můžeme ukázat, 
že i ve Zlíně se házená hrát umí. 
Máme za sebou třetí zápas, zatím 
s plným bodovým ziskem. Naše 
hra ještě není úplně to, co trenér 
chce, ale i tak z toho mám dobrý 

Zlínská házená se těší vynikající úrovně   Foto | Jaroslav Pavlík 
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 31. 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 ZAČÁTEK CITÁTU MARILYN MONROE: (TAJENKA) LÍBÁ, ALE NEMILUJE, NASLOUCHÁ, ALE NEVĚŘÍ, A OPOUŠTÍ PŘEDTÍM, NEŽ JE OPUŠTĚNA.

INZERCE RV1900548/08

INZERCE RV1901568/44

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

Zámek hostil výstavu  
Hynka Čermáka

Unikátní prodejní výstavu her-
ce Hynka Čermáka mohli návštěv-
níci zhlédnout ve zlínském zámku 
od 19. září do 8. října. Pod názvem 
#MENEITHER zde představil své 
fotografie ženského aktu v nejrůz-
nějších situacích. Díla jako Nahé 
ženy, Okenní tabule, V otevřené 
krajině a další vystavené snímky 
vznikaly během posledního dese-
tiletí a prozrazují autorův hlavní 
inspirační zdroj: ženskou krásu ve 
všech svých (černobílých) odstí-
nech. Známý herec, který se dostal 
do povědomí diváků díky filmům 
Gangsterka, Muži v naději, Nevin-
nost, Svatá čtveřice, Kajínek nebo 
seriálům jako Expozitura, Dabing 
Street či Cirkus Bukowsky tak na-
vazuje na uměleckou tradici své 
rodiny. Rodiče byli malíři, sestra 
fotografka – právě k té má v tom-
to ohledu zřejmě nejblíž. Dle svých 
slov si Čermák svou zálibou v čer-
nobílých fotografiích a impozant-
ních aktech kompenzuje náročnou 
práci v divadle. A kde sháněl mo-
delky? Klíčovou roli sehrály kon-
takty z hereckého prostředí – šlo 

tedy o herečky, přestože žádná ještě 
předtím před objektivem nestála.

Fotografie Hynka Čermáka se 
dosud objevily v pražských galeri-
ích, například Nikon Gallery, nebo 
několikrát v hradecké galerii Arti-
čok. Ve Zlíně vystavoval poprvé a to 
v produkci Galerie Artrium. Výtě-
žek z prodaných fotografií je věno-
ván takzvaným Belliskám, mladým 
ženám do věku 25 let, které přišly 
o ňadra.  ma

Ženská krása – hlavní Čermákův inspirační zdroj
 Foto | Marek Adamík
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INZERCE RV1901834/01

Uvolněte své tělo i mysl v soukromí našeho privátního wellness.

WELLMA spa s.r.o. / Svat. Čecha 210, Prštné / 760 01 Zlín
Tel.: 734 256 766 / wellma@wellma.cz / www.wellma.cz

Přijďte si odpočinout a načerpat sílu v naprostém soukromí našeho rodinného wellness.  
Relaxovat můžete ve finské sauně, v aroma sauně, která má nižší teplotu a více vlhkosti a je  

provoněná úžasnou esencí, nebo ve vířivé vaně.   
Vstup je možný jen na objednávku. Neváhejte a přijďte nás navštívit!

wellma spa_letak do magazinu.indd   1 03.10.19   16:06

INZERCE RV1901796/01
INZERCE RV1901784/01



Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT, 1+1, ZLÍN - PODHOŘÍ
Prostorný byt s lodžií o výměře 49 m2, v zachovalém 
stavu k nastěhování, rekonstruovaný dům včetně 
2 výtahů, bezbariérový přístup, výborná občanská 
vybavenost a dopravní dostupnost. PENB: C

1 750 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

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: E

2 750 000 Kč

6 990 000 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: C

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 ZLÍN - LHOTKA
Dřevostavba o dispozici 7+kk kolaudovaná v roce 
1997, slunná zahrada s pergolou diskrétního charak-
teru, 2 garáže, 2 parkovací místa,  plocha pozemku 
1020 m2,  ideální i pro 2 rodiny. Penb: B

...JSEM TADY PRO VÁS

POZEMEK, LÍPA U ZLÍNA
Pozemek o ploše 2650 m2 na samotě uprostřed 
vzrostlých stromů, kolem vede asfaltová komunika-
ce, k dispozici elektřina, voda a plyn. Na vlakovou 
a autobusovou zastávku 15 minut pěší chůze.

1 550 000 Kč

INZERCE RV1802184/09
INZERCE RV1802193/11


