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

RV1900900/02

Foto | Jsf Abb

V centru bouře na rozlehlé louce?  
Hlavně klid
strana 8
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Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

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

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

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

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

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

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

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

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

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu.

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

INZERCE RV1901332/01INZERCE RV1901333/01
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Kouzlo spontánního setkání
Při plánování skupinových 

výletů si člověk uvědomí, jak je 
někdy složité se 
domluvit na ter-
mínu. Jeden ne-
může kvůli práci, 
jiný kvůli rodině, 
dalšímu se do toho 
něco připlete, 
něco se pokazí, zpozdí, rozloží, 
zmizí, nebo naopak přihodí dříve, 
než se očekávalo. Ve výsledku na 
tom až tak nezáleží, vždy jde o je-
diné: jsme příliš zaneprázdnění. 
A všimnout si toho lze i při plá-
nování prostého posezení u kávy, 
které nejednou doprovází listo-
vání kalendářem a hledání časo-
vé skuliny v měsíčním předstihu. 
Není se čemu divit, že někteří vy-
razí na cesty raději po vlastní ose. 
Ostatně, možná je lepší všechno 
přenechat onomu kouzlu spon-
tánního setkání. Každý známe 
ty okamžiky, kdy se při toulkách 
po městě setkáme s někým, koho 
jsme dlouho neviděli, a shodou 
okolností máme oba čas zajít na 
šálek kávy nebo dvojku vína. Zřej-
mě je všechno tak, jak má být.

 Marek Adamík

Želechovické paseky lákají 
k procházkám i relaxaci

Hotový ráj na zemi, chtělo by se říci, když vyrazíme 
do přírody. Nesedí-li někomu často zmiňované 
úsloví Zlín – město zeleně, zcela jistě to bude platit 
o jeho nejpřilehlejším okolí. Ani si kvůli tomu není 
třeba brát mimořádnou dovolenou, své si užijeme 
za den, nebo klidně i během několika málo hodin. 

| MAREK ADAMÍK

Krajina Želechovických pasek má své kouzlo  Foto | 2x Marek Adamík

Přírodní park Želechovické 
paseky k těmto krátkým výletům 
vybízí a dokládá, že méně času 
zážitek nijak neochudí. Stačí ně-
které víkendové ráno či odpoled-
ne nasednout na autobus a nechat 
se ve směru Jaroslavice či Kudlov 
zavést až na konečnou. Na místa, 
odkud ať již se vydáme kamkoliv, 
nás čekají nekonečné lesy, louky 
a pastviny, tu a tam protkané pře-
spolní silničkou.

Svým způsobem můžeme na-
být dojmu, že se nacházíme v ji-
ném světě. Krajina si zde do znač-
né míry zachovala svůj přirozený 
a rozmanitý ráz a stala se domo-
vem mnoha rostlin a vzácných ži-
vočichů. I díky šetrnému hospoda-
ření místních obyvatel bylo území 

v roce 2001 vyhlášeno přírodním 
parkem, jehož území se rozklá-
dá na ploše necelých 1 100 hek-
tarů. A nejde o jedinou podivu-
hodnost. Vydáte-li se k pravému 
údolnímu svahu potoka Vidovky 
východně od silnice z Želechovic 
do Provodova, najdete další, ma-
loplošné chráněné území Na Žele-
chovických pasekách. Název sice 
nic mnoho nenapoví, ale již v roce 
1949 nad ní úřady zvedly ochran-
nou ruku jako jednu z mála loka-
lit v jižní části moravských Karpat, 
kde se dařilo jaterníku trojlaloč-
ném, bylině, pomáhající napří-
klad při problémech se žlučníkem. 
Příznivé podmínky pro život zde 
nalezly i hvězdnatec zubatý, prvo-
senka jarní nebo plicník lékařský.

Možná o něco známější je pří-
rodní památka Pod Drdolem, což 
je lokalita, rozprostírající se asi 
čtyři kilometry jihovýchodně od 
Želechovic. Louka s přilehlým list-
natým lesem je útočištěm vstava-
če bledého a celé řady chráněných 
rostlin jako je lilie zlatohlávek, 
lýkovec jedovatý nebo bradáček 
vejčitý. Že nechcete studovat jen 
rostlinstvo a rádi byste se necha-
li unést působivými výhledy do 
krajiny? Těch si můžete užít do 

sytosti a klidně s celou rodinou. 
Součástí Želechovických pasek 
je totiž od roku 2006 Pasekářská 
stezka, k níž vás od konečné za-
stávky autobusu číslo 31 přive-
de zelená turistická značka. Její 
cíl je jasný: seznámit návštěvníky 
s místní přírodou a pasekářským 
životem místních obyvatel. Neči-
ní tak ledasjakým způsobem. Vy-
užívá k tomu působivě vyřezávané 
tabule s poetickými texty věnující 
se postupně sedmi hlavním téma-
tům: ovocným stromům, domá-
cím zvířatům, ptákům, hmyzu, 
smíšenému lesu, žábám a léčivým 
rostlinám. Budete-li obezřetní, 
zjistíte, že jejich umístění na trase 
nebylo zvoleno náhodou.

Jak už bylo řečeno, nesejde ani 
tak na tom, kolik máte času. Sed-
mikilometrová trasa může být pří-
jemným zpestřením sobotního 
dopoledne stejně jako celoden-
ním odpočinkovým výletem pro 
celou rodinu. Na trase neminete 
místa přímo stvořená k libovolně 
dlouhému posezení. A že se vám 
po dokončení okruhu chce mís-
to domů vyrazit za dalším dobro-
družstvím? Možností máte nepře-
berně. Nedaleko je žlutá turistická 
značka, která vás nasměruje na 
lázeňské město Luhačovice, nebo 
orientační bod Pindula, odkud si 
to po cyklostezce můžete namířit 
do Březnice a z kopcovitých hře-
benů se kochat výhledem na ne-
daleký Zlín. Ale stejně tak si to lze 
nechat i na příště.
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V galerii spatříte  
Hodiny slunce a měsíce

Klíště a kloš jelení. Jak na ně?
Les je neodmyslitelnou sou-

částí letních procházek jakožto 
příjemný úkryt před ostrými slu-
nečními paprsky. Vedle toho se 
s ním ale pojí každoroční varování 
hygieniků před rostoucím počtem 
klíšťat, a to včetně těch nakaže-
ných. Nic nového. Je spousta ná-
vodů, jak se proti klíšťatům chrá-
nit. Jedno ze základních pravidel 
je předejít možnosti, aby se na nás 
vůbec dostala. Znamená to pohy-
bovat se v trávě a lesním porostu 
jen v dlouhých kalhotách, nejlépe 
světlé barvy a hladkého materiá-
lu. Klíšťata jsou také odpuzována 
repelenty, ty používejte hlavně na 
nohy, a dvakrát častěji, než na-
příklad proti komárům. Nezapo-
meňte se po návratu z procházky 
prohlédnout, zejména podkolen-
ní jamky, podpaží, třísla nebo in-
timní partie. Klíšťata rády vyhle-
dávají místa s jemnou kůží, na 
kterou se můžou snadno uchytit. 

Ale nemyslete si. Ani dokonalá 
prevence není stoprocentní. Po-
kud se už klíště přisaje, máte ně-
kolik možností, jak si s ním po-
radit: pinzetou, kleštičkami či 
speciálními přípravky běžně do-
stupných v lékárnách. Důležité je, 
aby klíště bylo odstraněno celé, 

hostitele. Pak křídla odhazuje. 
Když už se na kůži usadí, velmi 
špatně se odstraňuje. Stěží jej prs-
tem rozmáčknete nebo smetete, 
kloš je při své miniaturní velikos-
ti tří až sedmi milimetrů nesmír-
ně pružný a skoro úplně plochý. 
Svým kousnutím způsobí zarudlý 
flek, který bude po nějakou dobu 
svrbět, na druhou stranu ale ne-
přenáší žádné nemoci, jako je 
tomu u klíšťat. Nebezpečí tkví spí-
še v tom, že útočí hromadně a člo-
věk se pak z lesa vrací notně poští-
pán. Důsledky takové procházky 
pak na sobě pociťujete klidně i ně-
kolik týdnů. Jak se tomu vyhnout? 
Osvědčil se prý starý babský re-
cept. Nechat vylouhovat asi 30 
kusů hřebíčku po dobu jedno-
ho týdne ve dvou deci francovky. 
Přípravek se pak nanese na tepny 
a místa, kudy proudí krev, do vla-
sů, u zvířat pak na povrch kožichu 
či srsti. To kloše odpuzuje.  ma

Kloš jelení může kousnout. Nebezpečný ale není
 Foto | Wikimedia

i s hlavičkou, čehož docílíte jeho 
jemným uchopením a vykýváním 
ze strany na stranu. Nakonec ne-
zapomeňte místo zakápnout dez-
infekčním prostředkem.

Občas se můžeme setkat i s ji-
ným druhem klíšťat. Ten je pro 
změnu obdařen křídly a nejčas-
těji se objevuje v parných dnech 
v houštinách a poblíž lesních pě-
šin, odkud na objekt svého zájmu 
obvykle útočí v hojném množství. 
Pokud jste se s ním již seznámili – 
nepochybně velmi nepříjemný zá-
žitek – pravděpodobně šlo o klo-
še jeleního. Nejde ovšem o klíště 
v pravém slova smyslu jako spíše 
o bodavou mouchu sající krev. Je-
jími oběťmi se stávají jeleni, laně 
a vysoká zvěř obecně, méně už 
jí chutná krev ptačí nebo lidská. 
Kloš jelení se od klasických much 
výrazně liší. Svůj zážitek z letu si 
vychutná pouze jedinkrát v živo-
tě a to do chvíle, než najde svého 

Dva fotografické cyk-
ly Eugena Brikciuse – Slu-
neční a Měsíční hodiny – 
lze zhlédnout do 25. srpna 
v Krajské galerii výtvarné-
ho umění ve Zlíně. Unikát-
ní výstava představuje auto-
rovo vrcholné dílo Sluneční 
hodiny z roku 1970 a jeho 
vzdálený dozvuk v podo-
bě Měsíčních hodin, které 
vznikly o jednadvacet let 
později. Jasnější předsta-
vu o autorově díle napovídá 
jeho vlastní život. Jakožto 
filozof, básník, spisovatel, 
výtvarník a iniciátor netra-
dičních kulturních setká-
ní a výletů je považován za 
jednoho z průkopníků akč-
ního umění a zakladatele 
českého happeningu. Nikoliv ná-
hodou se pohyboval ve skupině 
soustředěné kolem sochaře Kar-
la Nepraše a konceptualisty Jana 
Steklíka.

Letošní výstava ve zlínské ga-
lerii se od těch minulých zásad-
ním způsobem liší. Na rozdíl od 
zvětšených digitálních tisků, jež 
byly veřejnosti představeny ve 

Zlíně v roce 2007 nebo v Roud-
nici nad Labem v roce 2014, jde 
v případě Slunečních hodin ten-
tokrát o originální fotografický 
cyklus získaný z Muzea umění 
Olomouc. Za Měsíčními hodina-
mi se skrývá příběh trochu jiný, 
do sbírky je krajská galerie získa-
la v roce 2008 po výstavě Karel 
Nepraš a přátelé.

S nápadem Slunečních 
hodin si Eugen Brikcius 
hodlal pohrát a přípravě 
věnoval mimořádnou péči. 
Kromě zdokumentování 
akce ve fotografii z něj plá-
noval pořídit také filmový 
záznam, neobešel se tedy 
bez asistence přátel z řad 
fotografů a výtvarníků. Za-
tímco fotografka Helena 
Wilsonová každou hodinu 
vybíhala na okraj lomu ne-
daleko Roztok u Prahy, aby 
situaci zvěčnila fotoapa-
rátem, malíř a režisér Ru-
dolf Němec natáčel situaci 
na kameru. Naproti tomu 
u Měsíčních hodin z roku 
1991 autor přítomen nebyl, 
realizoval je na základě jeho 

libreta a telefonických instrukcí 
Jiří Hlína. A výsledek? Ciferník 
z deseti černých pásů na noční za-
sněžené pláni poblíž zamrzlého 
rybníka.

Komentovaná prohlídka výsta-
vy se uskuteční 13. srpna v 17 ho-
din, setkání s Eugenem Brik-
ciusem osobně pak 23. srpna 
v 18.30 hodin. ma, Foto | Wikipedia

Filmy pod 
hvězdnou oblohou

Vlahý letní večer, příjemný vá-
nek, hvězdná obloha nad hlavou. 
Znáte to? Nechce-li se vám bě-
hem takového večera domů, klid-
ně se můžete zdržet a zajít si tře-
ba na film, aniž byste museli řešit 
vstupné, rezervaci místa nebo být 
ve stresu, jestli dorazíte včas. Pros-
tě můžete kdykoliv přijít a kdykoliv 
odejít. Jen si zapamatujte tato čtyři 
místa: Park Komenského, fotbalo-
vé hřiště na Přílukách a v Maleno-
vicích a Centrální park Jižní Svahy. 
Během letních měsíců jsou zde od 
21 hodin – v případě Jižních Sva-
hů od 21:30 – promítány filmy, na 
které jste možná původně chtěli 
zajít do kina, ale z různých důvodů 
vám to nevyšlo. A i kdyby ano, uvi-
díte, že čas, kdy se jen tak natáhne-
te a dáte si něco dobrého u filmu 
pod otevřeným nebem, má své ne-
opakovatelné kouzlo. Občerstvení 
zajištěno. Program najdete v kul-
turních přehledech nebo na infor-
mačním portálu města.  ma
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Kam v létě se psem 
ve Zlíně a okolí?

od  29. 7.  do 2. 8. 2019
od 19. 8.  do 23. 8. 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)

Na všechno mám lidi
Chcete je také? Využijte Celostátní českou 

službu pro lidi nad 50 let a budete je mít!

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

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

 právní služby   dopravu bez nutnosti zdlouhavého objednávání 

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

www.cs50.cz

    
Pobočka Zlín:

nám. Míru 63, 1. patro
760 00, Zlín

Tuto službu 
využívají tisíce 
spokojených 

zákazníků

     Nezapomeňte 
uvést 

unikátní 
kód: 

201907Z

Pro využití Celostátní 
české služby zavolejte
511 440 540.

INZERCE RV1901075/02

INZERCE RV1900291/05

Období prázdnin je tady 
a spousta Čechů jistě přemýšlí, kam 
se v okolí Zlína vydat na výlet, aniž 
by museli nechávat svého čtyřno-
hého kamaráda doma. V horkých 
letních teplotách je nejlepším řeše-
ním vydat se na procházku do lesa, 
protože tam psi nejsou vystaveni 
přímému slunci ani pohybu po roz-
páleném asfaltu, jehož teploty mo-
hou šplhat až k padesáti stupňům. 
A kam se tedy s našimi chlupatý-
mi přáteli vydat? K pejskaři vyhle-
dávaným a hojně navštěvovaným 
místům patří především lesy. Krás-
nou procházku si můžeme udělat, 
pokud se vydáme po stezce zdra-
ví pod Tlustou horou, kudy se dá 
klidně dojít až k malenovickému 

hradu a odsud třeba ke Svaté vodě, 
kam není vstup se psy zakázán, 
nebo také můžeme využít Pasekář-
skou stezku při cestě z Jaroslavic 
na Pindulu.

A co když chcete v okolí Zlína 
trávit dovolenou a nemáte pejska 
kam dát? V tom případě můžete 
využít buď služby zlínského útul-
ku, nebo například útulku a hotelu 
pro psy v Napajedlích, kde budete 
mít jistotu, že pejsek nezůstane jen 
zavřený v kotci, ale bude o něj dob-
ře postaráno.

A pokud chcete, aby si váš pej-
sek užil také nějakou tu zábavu, 
můžete navštívit například oplo-
cené psí hřiště na Jižních Svazích, 
plochu poblíž ulice Podlesí nebo 
se projít podél řeky Dřevnice ve 
Zlíně-Loukách.  

| SIMONA SMETÁNKOVÁ
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Hanzelka a Zikmund byli skuteční frajeři. 
Snažíme se jejich odkaz přiblížit mladým
My Zlíňáci máme ve zvyku si odkaz Miroslava Zikmunda 
poněkud přivlastňovat. Velký obdiv k němu ale mají 
i v jeho rodné Plzni. Důkazem je dvojice mladých 
cestovatelů, Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, kteří se 
vydali ve stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda.

| PAVEL STOJAR

Jak vznikl váš projekt Zik-
mund 100?

Lukáš Socha: Vznikl v hospodě. 
Je obecně známá věc, že ty nejlepší 
nápady vznikají v hospodě.

Jistě. Je to ale hodně rozsáhlý 
projekt, takže jste k tomu té-
matu určitě měli nějaký bližší 
vztah...

Tomáš Vaňourek: Ona to zpo-
čátku vůbec nebyla tak rozsáh-
lá a záležitost, jak to dnes vypadá. 
Když jsme s touto myšlenkou přišli, 
nic tak velkolepého jsme nepláno-
vali. Nikdo neplánoval, že vznik-
ne film nebo knížka. Ani jsme ne-
počítali s tak rozsáhlou veřejnou 
výstavní prezentací. Chtěli jsme 
zkrátka jen udělat sto fotografií pro 
pana Zikmunda. Zachytit ta místa, 
jak vypadají dnes, a ten soubor fo-
tografií mu předat k narozeninám. 
To mělo být vše.

S tím, že se vydáte v jeho 
stopách, jste ale počítali od 
začátku...

Tomáš Vaňourek: Ano, ale ve 
velice skromném měřítku. Chtěli 
jsme si vzít jen batoh a foťák a vy-
jet na naši vlastní cestu v jejich 
stopách. Zikmund s Hanzelkou 
nám posloužili jako vodítko, které 
bylo osou naší cesty. Nápad dělat 
retrospektivní fotografie stejných 
míst jsme pochopitelně měli od 
začátku. 

Lukáš Socha: Jediná věc, se 
kterou jsme počítali a kterou jsme 
připravovali, byla výstava 100 
a 100 retrospektivních fotografií 
v Plzni. Chtěli jsme, aby byla ote-
vřená v den stých narozenin pana 
Zikmunda, což bylo 14. února. Na-
konec se to všechno podařilo. Pre-
miéra výstavy proběhla přesně 
14. února v kulturním centru Pa-
pírna v Plzni. To byla původně je-
diná plánovaná veřejná prezenta-
ce. Všechny ostatní výstupy, včetně 

knihy, filmu a dalších věcí, které se 
teď dějí, to vše vznikalo až po ná-
vratu z cesty.

Tomáš Vaňourek: Publicita, 
která se kolem naší cesty strhla, 
nás zaskočila. Vrátili jsme se před 
koncem roku 2018 a absolutně 
jsme nerozuměli tomu, co se tady 
kvůli nám děje. Čekaly na nás davy 
novinářů a televizní štáby. Vystou-
pili jsme z vlaku a hned nás vtáhli 
do přenosového vozu Českého roz-
hlasu a museli jsme dělat živé vstu-
py do vysílání Radiožurnálu.

Oba pocházíte z Plzně, kde se 
Miroslav Zikmund narodil?

Tomáš Vaňourek: Pocházíme 
z městečka Plasy severně od Plz-
ně. S tím je spojený jeden zajíma-
vý příběh. Pan Zikmund v jednom 
z rozhovorů uvedl, že jeho první 
cesta s fotoaparátem začínala prá-
vě v Plasích. Odtud jel do Rakovní-
ka, kde se převrátil autobus, a z této 
nehody vznikla jeho první repor-
tážní fotografie. Takže příběh Mi-
roslava Zikmunda fotodokumen-
taristy začal právě u nás v Plasích.

Proč jste se rozhodli vydat se 
v jeho stopách?

Lukáš Socha: Věděli jsme, že se 
blíží sto let od narození Miroslava 
Zikmunda, naše nápady se začaly 
skládat do sebe a objevili se i lidé, 
kteří byli ochotní nás podpořit. Tak 
jsme jednoho dne byli na cestě. 
Bylo to tak rychlé a intenzivní, že je 
docela těžké to teď zpětně popsat.

Čím vás ti dva a jejich cesty 
fascinují a inspirují?

Lukáš Socha: Ke třicátinám 
jsem dostal úžasné originální kníž-
ky Hanzelky a Zikmunda. Úplně 
první vydání z nakladatelství Svo-
boda. Už v dětství jsme o nich ale 
všichni věděli, znali jsme jejich ta-
trovku a vůbec jsme nevěřili, že se 
s takovým autem dá objet svět. Spíš 
to vypadalo jako hračka, ne jako 
stroj, s nímž lze překonat třeba Sa-
haru. Byl to zkrátka neuvěřitelný 
a velký počin. Je důležité si uvědo-
mit, že Hanzelka se Zikmundem 
byli jediní lidé na světě, kteří něco 
takového dokázali uskutečnit. Ani 
šedesát let od jejich cesty to nikdo 
jiný nedokázal.

Tomáš Vaňourek: Dnes už 
víme, proč to nikdo jiný nedoká-
zal. Je to něco neuvěřitelného. Ani 
si nedovedete představit, co vše 

Cestovatelé 
Tomáš 

Vaňourek 
(vlevo) a Lukáš 

Socha. 

 Foto | Pavel Stojar
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je třeba naplánovat. Stalo se nám 
třeba, že jsme se ocitli na Srí Lan-
ce úplně bez peněz, bez vody, bez 
všeho. Zkrátka jsme si to špat-
ně spočítali. Podobné věci se nám 
děly celou cestu. A před šedesá-
ti lety bylo vše ještě podstatně 
komplikovanější.

Lukáš Socha: Oba jsme už 
předtím hodně cestovali a bavilo 
nás to. A je jedno, jestli cestujete 
do Chorvatska nebo do Austrálie. 
Zkrátka pokud jste cestovatel, tak 
vás příběhy Hanzelky a Zikmunda 
fascinují a máte je rád.

Je zajímavé, že i dnes dove-
de toto téma oslovit i mladé 
lidi...

Tomáš Vaňourek: Myslím si, 
že mladí lidé toto téma moc nezna-
jí, protože všechny tehdejší záběry 
jsou černobílé a tím pádem nezají-
mavé. Vnímají to jako něco, co se 
týká jejich rodičů, dědečků a babi-
ček. My ale nechceme, aby odkaz 
Hanzelky a Zikmunda takto vy-
šuměl. Snažíme se mladým odkrý-
vat, jací to byli frajeři. A někdy se 
nestačí divit.

Lukáš Socha: Hanzelka a Zik-
mund, to je naše nedoceňované 
české zlato, které se nám, doufám, 
daří oprašovat. Chodíme po ško-
lách a dětem vyprávíme o tom, jací 
byli, ukazujeme jim jejich původní 
i naše pozdější fotografie, pouštíme 
jim videa. Zkrátka se jim snažíme 
vysvětlit, že Hanzelkovi a Zikmun-
dovi můžeme být všichni vděční za 
to, že se tenkrát nebáli a my dnes 
díky nim můžeme o to snadněji 
cestovat. A ty děti to moc baví.

Tomáš Vaňourek: U těch star-
ších, například šestnáctiletých, to 
někdy nebývá úplně jednoduché. 
Jdou se školou povinně na naši 
přednášku a jsou otrávení. Tak se 
jejich předsudky snažíme nabou-
rat tím, že jim pustíme tříminuto-
vou reportáž Hanzelky a Zikmunda 
o hašiši, aby viděli, že ti dva neby-
li žádní suchaři. Chceme to téma 
zkrátka omlazovat a ukazovat tro-
chu jinak. Nezaobalovat ho do od-
borných analýz, ale říkat tak, jak to 
je. Děláme si z toho místy i srandu. 
Ty děti to baví a najednou si k ces-
tování vytvoří úplně jiný vztah, 
chtějí o věcech vědět víc, znát sou-
vislosti. Pak přijdou domů a začnou 
přemlouvat rodiče, aby se společně 
vypravili třeba do Indie.

Tady ve Zlíně je to ale jiné, 
o Hanzelkovi a Zikmundovi 

i jejich cestách víme docela 
hodně...

Tomáš Vaňourek: To ano, ale 
ve zbytku republiky je to jinak. 
Když jsme s besedou přijeli do 
Českého Těšína, tak jen nevěřícně 
koukali.

Lukáš Socha: Pravdou je, že to 
téma i po šedesáti letech otevírá 
dveře po celém světě. Všude, kam 
jsme přijeli, tak nás přijal velvysla-
nec, ať už to bylo v Japonsku, In-
dii, Nepálu. Kdybychom tam byli 
jako běžní cestovatelé, tak by se 
to zřejmě nestalo. V Japonsku nás 
hned na letišti odchytil štáb tokij-
ské televize a točili o nás během 14 
dní dokument. Tak se jim líbilo, co 
děláme.

Jak jste se na cestách pohybo-
vali? Tatrovkou už asi ne...

Lukáš Socha: Čím bylo třeba, 
od osla až po letadlo. Ze zlínské-
ho muzea nám posílali fotky a my 
jsme si je naplánovali do mapy. 
Nejdelší cesta byla vždy letecky, 
a pak už jsme to přímo na místě or-
ganizovali podle podmínek. Jezdi-
li jsme lodí, na motorce i ruskými 
náklaďáky.

Při plánování cest jste tedy 
vycházeli z archivů uložených 
ve zlínském muzeu?

Tomáš Vaňourek: Miroslav Zik-
mund je extrémně pečlivý archivář. 
To pro nás bylo naprosto zásadní, 
protože jen díky tomu jsme ta mís-
ta dokázali i po šedesáti letech najít. 
Mnohé lokality ze starých fotogra-
fií nebylo vůbec lehké najít a nepo-
znávali je ani místní. Mnohdy jsme 
skutečně jen díky panu Zikmundo-
vi mohli přesně říci, kde se dané 
místo nachází. A Japonci na to jen 
koukali. Televiznímu štábu, který 
natáčí cestopisné pořady o Japon-
sku, jsme ukazovali, jak vypadalo 
Japonsko před šedesáti lety.

Jaké jsou kromě této vý-
stavy další výstupy vašeho 
projektu?

Tomáš Vaňourek: Existuje kni-
ha a také dokumentární film, který 
měl premiéru v Plzni, kde otevíral 
filmový festival Finále. Promítal se 
i na zlínském filmovém festivalu. 
Tam jsme dokonce předávali ceny 
na slavnostním závěrečném veče-
ru. Zrovna my dva mezi filmový-
mi celebritami, ten svět se už úplně 
zbláznil!

Lukáš Socha: Pak děláme 
spoustu cestovatelských show, 

besedy, promítání filmu, takže 
máme tu škálu poměrně širokou. 
Výstupů je opravdu hodně. Akorát 
neumíme zpívat, takže koncerty 
s námi nikdo opravdu organizovat 
nemůže.

Co jste dělali předtím, než jste 
se pustili na cestovatelskou 
dráhu?

Tomáš Vaňourek: Tak to se 
budete divit. Lukáš je barman 
a já jsem z kovošrotu. Přitom nás 

dnes berou jako známé české ces-
tovatele a staví vedle Dana Přibá-
ně nebo Petra Horkého. Ale víte, 
co je na tom opravdu nejpikant-
nější? Upřímně říkám, že jsem na 
gymnáziu neodmaturoval ze země-
pisu a mého kolegu vyhodili z obo-
ru cestovní ruch na střední škole. 
Takže předpoklady jsme měli sku-
tečně mimořádné. Kdybyste z na-
šeho národa měl vybrat k tomuto 
poslání dva lidi, taky my bychom 
to rozhodně nebyli!

STO FOTOGRAFIÍ PRO MIROSLAVA ZIKMUNDA
Původně to byl jednoduchý nápad dvou mladých lidí. Chtěli se podívat na 
stejná místa, která před šedesáti lety projeli cestovatelé Hanzelka a Zikmund 
a zdokumentovat, jak vypadají dnes. A udělat výstavu fotografií jako poctu 
ke stým narozeninám Miroslava Zikmunda. Sto míst, dvě stě fotografií. 
Tehdy a dnes. Nakonec ale vznikla i rozsáhlá publikace a dokumentární film. 
A také spousta besed po školách, komentovaných projekcí a přednášek. To 
vše zahrnuje projekt Zikmund 100.

Do konce července můžete jeho výsledky vidět také ve Zlíně. Projekt 
mladých plzeňských cestovatelů Lukáše Sochy a Tomáše Vaňourka 
nabízí jedinečnou sadu dvou set fotografií, které srovnávají podobu míst 
navštívených dvojicí Hanzelka a Zikmund s podobou současnou. Jsou to 
záběry úplně stejných míst, na nichž se kdysi zvěčnili slavní cestovatelé. 
Některá z nich se téměř nezměnila, jiná jsou k nepoznání.

Jedna polovina fotografií je z druhé cesty Hanzelky a Zikmunda po Asii 
v letech 1959 až 1964, druhá polovina fotografií je pořízena ze stejných 
míst v roce 2018. Výstavu doplňují předměty ze sbírek Muzea jihovýchodní 
Moravy a filmová projekce z cesty v roce 2018. Výstava je k vidění v budově 
bývalé svitovské brány, kde kdysi bývalo Obuvnické muzeum. 
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V centru bouře  
na rozlehlé louce? Hlavně klid
K letnímu období patří 
vedle dovolených a výletů 
typicky letní počasí, jako 
jsou sucha, vysoké teploty 
a průtrže mračen. Kdo 
by neznal řádění pravé 
letní bouřky, kdy oblohu 
protíná jeden blesk za 
druhým za doprovodu 
ohlušujícího hromu? 

ZAJÍMAVOSTI

Napětí: 10 až 50 miliónů voltů
Proud: až 50 000 ampér
Teplota v kanálu výboje: až 30 000 stupňů Celsia
Průměrná energie jednoho blesku: 250 kW/h
Roční počet bouřek na zemi: cca 16 milionů (asi 3 miliardy blesků)
Pravděpodobnost zásahu člověka bleskem: 1 : 3 000 000
Po úderu bleskem denně na zemi v průměru zemře: 10 lidí

Pokud se během tohoto „diva-
dla“ nacházíme doma, možná nás 
to z míry nevyvádí. Nanejvýš ze 
síťových zásuvek vypneme elek-
trospotřebiče a zajistíme okna. 
Horší už je, pokud se zrovna ocit-
neme na poli nebo okresní silni-
ci, v jejímž okolí není nic, nanej-
výš jen tu tam osamocený strom. 
Možná se nám v tu chvíli začnou 
hlavou míhat nejrůznější katas-
trofické scénáře a rady slýchané 
od dětství. „Hlavně se neschová-
vej pod stromem a neutíkej“, patří 
mezi ty velmi časté. Jak je to ale ve 
skutečnosti?

Je vhodné si připomenout, že 
úder blesku je vlastně zkrat mezi 
mrakem a zemí, kdy se výboj se-
stupující z mraku setká s výbojem 
ze země. Takový výboj není žádná 
legrace, pojí se s ním proud o hod-
notě až deseti tisíc ampér a teplota 
tisíc stupňů Celsia. Bez problémů 
zažehne požár, zničí elektronické 
přístroje, anebo, v nejhorším pří-
padě, způsobí smrtelné zranění. 

Riziko nastává, jakmile mezi bles-
kem a zahřměním napočítáme 
méně než šest vteřin. V tu chvíli 
můžeme říci, že se nacházíme ve 
středu bouře.

Zastihne-li nás bouře na rovné 
planině, doporučuje se vyhledat 
příkop nebo jakoukoliv prohlubeň 
v zemi, do které se lze ukrýt. Pokud 
to není možné, pomáhá sednout si 
do podřepu, stát na špičkách, s ru-
kama za krkem a skloněnou hla-
vou. Protože si blesk vybírá různé 
vyvýšeniny a „hroty“, rizikem je 
nejenom stojící postava, ale i gol-
fové hole, deštníky, krosny, sloupy 
elektrického vedení, samozřejmě 
stromy, ale také rozsáhlejší vodní 
plochy. Netýká se to tolik lesních 
školek nebo aleje menších stro-
mů, kde je nebezpečí přímého zá-
sahu bleskem menší. Na druhou 
stranu zde může zranění způsobit 
například padající strom nebo vě-
tev, pokud tedy k takové aleji za-
míříme jako ke spásné záchraně, 
ve výsledku si nemusíme pomoci. 
Určitě se nedoporučuje – pro ně-
koho možná překvapivě – lehat si 
na zem nebo si někam sedat. Pro 
blesk je to de facto zvětšení terče, 
do kterého se pokusit trefit.

V obdobném nebezpečí se na-
cházíme v horách, především na 
vrcholech. Platí zde rady jako na 
louce, měli bychom tedy nepro-
dleně vyhledat nížinu. Je tak třeba 
učinit ve chvíli, kdy zaslechneme 
první hřmění. Není bezpečné po-
kračovat v túře, když už se na nebi 
„rozpoutalo peklo“, ani hledat 
úkryt v jeskyních. Uzavřené pro-
story vytváří vodivé prostředí a do 
dvou metrů od stěny nebo stropu 
nás může zasáhnout zemní proud. 
Blesk si to navíc rád zamíří do ústí 
jeskyně.

Léto ale není jen o pěších 
túrách. Je to zároveň období, kdy 
oprášíme své dvoukolové (ne)mo-
torové a čtyřkolové miláčky. Rela-
tivně bezpečným vozidlem je pou-
ze automobil – vyjma kabrioletů 

| MAREK ADAMÍK

a modelů z jiných materiálů než 
kovu, vyznavači Trabantů zde 
mají trochu smůlu – s kolem či 
motocyklem se v případě nou-
ze lze ukrýt pod železobetonový 
most. Je důležité se jich nedotýkat 
a v optimálním případě si lehnout 
na zem. U automobilů stačí zavřít 
okna a neparkovat pod stromy, 
skrytým nebezpečím je totiž déšť 
a vlhkost. Zapomeňte na koupání, 
windsurfing nebo plavbu v loďce, 
raději se potokům nebo podmáče-
né půdě vyhněte. Ne náhodou ha-
siči každoročně evakuují několik 
dětských táborů nacházejících se 
v blízkosti původně nevelkých po-
tůčků, které se vlivem přívalových 
dešťů rozvodnily. Více než nebez-
pečí utonutím zde hrozí riziko zá-
sahu bleskem.

Stožáry elektrického vedení přitahují blesky jako magnet Foto | Pexels

Procházet se za bouřky na louce nebo poblíž stromů 
dvakrát bezpečné není  Foto | Pxhere
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Dušan Lečbych: Je skvělé, že sem lidé 
zajdou koupit i věci běžné denní spotřeby

Letní období je specifické jak 
pro rodiny s dětmi, které mají dva 
měsíce prázdnin, tak pro leckte-
ré obchodníky. Ti se vyrovnávají 
s nižší návštěvností svých podniků 
často i tím, že svůj sortiment při-
způsobují aktuální sezoně. Novin-
ky se objevily také v nabídce ob-
chůdku Dary kraje, zaměřujícího 
se na kvalitní produkty regionál-
ních výrobců. Na otázky odpovídal 
Dušan Lečbych, který jej před sed-
mi lety založil spolu se svým brat-
rem Petrem.

Změnila se u vás za poslední 
dobu skladba produktů?

Ano, tím, že se opravdu snaží-
me nabízet co nejkvalitnější věci, 
dohlížíme i na to, aby se kvalita 
námi prodávaných potravin nes-
nižovala. Stalo se to však zatím asi 
jednou. A to z důvodu problémů 
s uváděnou a reálnou trvanlivostí 
kuřecího masa. Nového vhodného 
dodavatele se nám zatím podařilo 
najít až u Nitry na Slovensku, a to 
i za cenu nákladů na vlastní dovoz. 
Dalšího vynikajícího dodavatele 
masa, konkrétně hovězího a tele-
cího, máme nově také z východ-
ního Slovenska. Trochu jsme tím 
v zájmu udržení co nejvyšší mož-
né kvality rozšířili náš koncept, 
který jsme si stanovili na začátku. 
Tedy nabízet ryze regionální potra-
viny. Nic se však nemění na tom, 
že chceme prodávat jen ty nejkva-
litnější věci od menších výrobců. 
V kombinaci se stále se rozšiřují-
cím sortimentem je pro nás ovšem 

nevyhnutelné hledat i za hranicemi 
našeho kraje. 

Na jaké novinky se mohou zá-
kazníci těšit?

Jednou z největších novinek 
jsou momentálně ochucené limo-
nády ze Záhlinického pivovaru. 
Máme čtyři druhy, tři z nich jsou 
vyloženě přírodního složení, což 
znamená, že použitá barviva a aro-
mata jsou přírodními výtažky. Po-
kud například výrobce uvádí, že 
limonáda obsahuje aroma lesních 
plodů, jde skutečně o aroma vyta-
žené z jahod, ostružin nebo třeba 
borůvek. To se dneska moc nevidí. 
Kromě toho nově nabízíme i bylin-
né limonády, dokonce v biokvali-
tě, a také spoustu druhů piva ze tří 
regionálních minipivovarů. A do 
prodeje jsme zařadili také Vincent-
ku. Přestože jde o většího výrob-
ce, jeho produkt je kvalitní a na-
víc o něj mají naši zákazníci zájem. 
Necháme-li stranou nápoje, chys-
táme se zařadit také kompletní na-
bídku ořechů a ořechových mouk.

Nezastupitelnou úlohu hraje 
ve vašem obchůdku i na-
bídka masa. Zde také něco 
chystáte?

Jak jsem se zmínil již na začát-
ku, nově máme dodavatele z vý-
chodního Slovenska, na kterého 
jsme dostali doporučení od jed-
noho místního šéfkuchaře. Je se-
zona grilování, takže kromě toho, 
že jde o novinku, jde současně 
o ideální produkt pro přípravu 

nejrůznějších delikates na letní ve-
čery. Navíc jeho kvalita je skutečně 
vynikající.

Potraviny ale nejsou to je-
diné, co je u vás možné 
sehnat…

Svým způsobem je stále novin-
kou i přírodní drogistické zboží. Již 
od začátku jsme chtěli mít co nej-
širší záběr, aby to nebylo jen o po-
travinách. Našli jsme si kvalitního 
dodavatele z Brna a musím říct, že 
jeho produkty jsou účinné, ale zá-
roveň šetrné k přírodě i k uživate-
lům. Prací prostředky jsou vhodné 
i pro alergiky, u mycích prostředků 
na nádobí se zase nemusíme bát, 
že jimi znečistíme životní prostředí 
a tak dále.

Mohou se zákazníci v dohled-
né době těšit na nějaké nové 
služby?

Momentálně bohužel moc pro-
storu na rozšíření služeb nemáme. 
Veškeré síly upíráme na zřízení 
nové prodejny v areálu Svitu. Jed-
nali jsme o možnosti nabízet to-
čenou zmrzlinu, ale jde o pro nás 
technologicky náročnou záležitost. 
Je třeba mít stroj, který bude na-
pojen na odpad a na vodu a než 
bychom nachystali vše potřebné, 
měli bychom na krku podzim. Což 
ale neznamená, že bychom zmrzli-
nu neměli žádnou. Dodávají nám ji 
z Valašska a zákazníci si pochvalují 
její úžasnou chuť a vysokou kvali-
tu. Dále u nás funguje také rozvoz 
nákupu přímo k zákazníkovi domů 
nebo třeba do práce.

Když se s odstupem podívá-
te na celou dobu fungování 
obchůdku, které produkty 
se těší největšímu zájmu?

Za celých sedm let, kdy fun-
gujeme, se to prakticky nemění. 
Jsou to věci denní spotřeby, jako 
je pečivo, mléko a mléčné výrob-
ky a maso a uzeniny. Samozřejmě 
se snažíme, ať se dobře prodává 
celý sortiment, ale jsme moc rádi 
i za to, jak to je. Je skvělé, když 
si sem lidé zajdou koupit i běž-
né věci a nechodí sem jenom na 
dárky nebo věci k zajištění nějaké 
oslavy. ma

Osvěžující ovocné limonády z Pivovaru Záhlinice Foto | 3x Miroslav Indra

Česká přírodní ekodrogerie od Tierra Verde Brno 
Skvělé ovocné a smetanové zmrzliny od HM Ogaři 
z Valašska
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Mládě siby ománské samo nezůstalo. 
Získalo tři brášky

Jsou to necelé dva měsíce, kdy 
se 22. května v Zátoce rejnoků 
zlínské zoo narodilo první mlá-
dě mořských rejnoků siba omán-
ská. Chovatelům se tak podařil 
úspěch, na který čekali dlouhých 
pět let. I když jde totiž ve volné 
přírodě o jeden z nejpočetnějších 
druhů mořských rejnoků, o jeho 
chování prakticky nejsou žádné 
informace a chovatelé tak muse-
li hledat vhodné podmínky meto-
dou pokus/omyl. A zdá se, že je 
našli. Úspěch celosvětového for-
mátu – za uplynulých dvanáct 
měsíců nebyl u siby ománské evi-
dován žádný jiný odchov – byl 
podtržen narozením další tří mlá-
ďat, tentokrát samečků.

Po zkušenostech s prvoroze-
ným mládětem zlínští chovatelé 
postupovali stejným způsobem. 
Mláďata ihned po narození pře-
sunuli do oddělené části bazénu, 
kde se nacházejí ve společnos-
ti tří dospělých jedinců. Podle 

hlavního zoologa Kamila Čiháka 
tak chtějí novým mláďatům jed-
nak dopřát společnost dospělých, 
jednak je oddělit od početnější 
skupiny. Lépe mohou díky tomu 
kontrolovat, jak se jim daří přijí-
mat potravu.

Od prvních okamžiků po na-
rození siba ománská není žád-
ným drobečkem. „Hmotnost 
mláďat po narození se pohybova-
la od 1,2 do 1,5 kilogramu, rozpě-
tí jejich ploutví se pohybovalo od 
38 do 45 centimetrů. Malí rejnoci 

tak při narození vážili desetinu 
váhy své matky. Představte si, 
kdyby i v lidském světě mamin-
ky přiváděly na svět takto velká 
miminka,“ uvedl zoolog Čihák 
s tím, že ho překvapilo, jak byli 
noví obyvatelé Zátoky čilí již bez-
prostředně po porodu. Na rozdíl 
od jiných mláďat je siba ománská 
zcela soběstačná, samice o ně ne-
musí pečovat. V dospělosti dosa-
hují velikosti až 130 cm, březost 
samice trvá jedenáct měsíců.

Expozice rejnoků funguje ve 
zlínské zoo od roku 2014 a během 
té doby se stala jedním z nejoblí-
benějších a nejnavštěvovanějších 
míst. Svou rozlohou nemá v Ev-
ropě obdoby – seznámíte se zde 
se skupinou dospělých rejnoků 
ve složení šestnáct samic a dva 
samci, které si můžete dokonce 
pohladit nebo je nakrmit. Vedle 
nich lze ve stejné expozici spatřit 
i kraby palmové, největší sucho-
zemské korýše na světě.  ma

Chování siby ománské je dosud obestřeno tajemstvím Foto | Zoo Zlín

Realitní a investiční skupina

Pobočka Zlín, nám Míru 5469
724 670 558 // www.rksting.cz

Zachráníme Vaši nemovitost

Vyřešte své závazky
Zůstaňte bydlet ve svém

INZERCE RV1901346/01
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Toulky lázeňským městem  
se zvukovou mapou
Patří Luhačovice k vašim častým návštěvním místům během 
dovolených? Město si pro vás připravilo netradiční projekt, 
takzvané Zvukové mapy Luhačovic. S ní si procházku po 
městě užijete za doprovodu známých historických osobností, 
jako byl Leoš Janáček, doktor Veselý nebo hraběcí rodina 
Serényiových – jimž propůjčily hlasy jiné známé, ovšem 
stále žijící osobnosti. Mezi těmi nechyběl Arnošt Goldflam, 
Valérie Zawadská, Igor Bareš nebo Hana Maciuchová. 

Neumíte si něco takového v pra-
xi dost dobře představit? Zvuková 
mapa pochopitelně nenahrazu-
je běžnou mapu s názvy ulic, míst 
a domů s popisnými čísly, ale pro-
střednictvím krátkých příběhů vy-
kresluje Luhačovice na pěti tema-
tických okruzích. Můžete se tak 
seznámit s osudy obyvatel a ná-
vštěvníků lázní, nahlédnout do zá-
kulisí lázeňského provozu, zastavit 
se u Jurkovičových staveb nebo se 
třeba vydat po stopách Leoše Ja-
náčka, který ve městě často pobý-
val. Máte-li pocit, že se s takovou 

mapou nemůžete dozvědět nic no-
vého, podle autorky projektu Mag-
daleny Petrákové ze spolku Luho-
vaný Vincent je to přesně naopak. 
Získáte zcela novou perspektivu 
a město pro vás získá zcela nové 
významy.

Použití Zvukové mapy je jed-
noduché, zvláště pokud používá-
te chytrý telefon. Stačí si stáhnout 
mapu a audiosoubory z webu www.
zkvukovamapaluhacovic.cz. Jinou 
variantou je vypůjčit si zvukový 
přehrávač s tištěnou mapou pří-
mo v informačním centru města 
a po skončení procházky jej jedno-
duše vrátit. „Inspirací pro nás byli 

audioprůvodci z Plzně, Olomouce, 
Lidic nebo rakouského Bad Gast-
einu. Běžné komentované prohlíd-
ky jsou dostupné pouze v určitém 
čase a pro určité množství lidí. Se 
zvukovou mapou se ale může-
te procházet Luhačovicemi klid-
ně v letním podvečeru a užít si at-
mosféru místa po svém,“ doplňuje 

Petráková. Zvuková mapa vznikala 
asi dva roky. Podílela se na ní řada 
umělců a podpořilo ji více než pět-
advacet subjektů. Uměleckým ga-
rantem projektu, který byl popr-
vé představen 27. června v rámci 
multižánrového festivalu Luhova-
ný Vincent, se stal rozhlasový reži-
sér Tomáš Soldán.

| MAREK ADAMÍK

Práce na zvukové mapě s Arnoštem Goldflamem Foto | Světlana Malinová

INZERCE RV1901330/01 INZERCE RV1901337/01
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Je libo retrohrátky?

ESTETICKÁ
STOMATOLOGIE

se sídlem ŠTEFÁNIKOVA 2477 
760 01 ZLÍN

si Vám dovoluje oznámit, 
že od 22. července přijímá 
mimořádně další pacienty 

k ošetření i k rekonstrukci chrupu.

Předběžná nezávazná  
konzultace je nutná!

Pro objednání ke konzultaci  
volejte tel.: 721 748 189

INZERCE RV1901339/01

Malí indiáni testují 
svou zručnost

Čelenky, totemy, šperky i lapa-
če snů. To vše si mohou děti vyrobit 
v rámci prázdninového cyklu, který 
připravila Krajská knihovna Fran-
tiška Bartoše ve Zlíně. Zábavný pro-
gram se koná každou středu od 10. 
července do 14. srpna a je určen pro 
děti školního věku. Cyklus má i své 
vyvrcholení, a to 22. srpna. Účast-
níci se v odpoledních hodinách se-
tkají v parku Komenského, kde spo-
lu s knihovníky za zvuku indiánské 
říkačky složí totem, zapojí se do 
indiánské štafety nebo si vyzkou-
ší válečné malování. Nejúspěšnější 
účastníci obdrží certifikát indiánské 
zručnosti. Středeční program trvá 
od 14 do 17 hodin, dovádění v parku 
začne ve stejný čas, ale skončí o ho-
dinu dříve v 16 hodin.  ma

Pamatujete si, s čím jste si hrá-
vali za socialismu? Možná si teh-
dejších hraček vybavíte spous-
ty, možná – v souladu s tím, kdy 
jste prožívali svou nejhravější část 
dětství – jen tu a tam nějakou sta-
vebnici, angličák nebo třeba 
legendárního krále 
pískovišť, plasto-
vou sklápěcí Tatru 
148. Chcete-li si 
tehdejší dětské 
„náčiní“ znovu 
oživit, navštiv-
te Retrohrát-
ky, výstavu 
starých a designo-
vě zajímavých her 
a hraček ve druhém 
podlaží 15. budovy 
Baťova institutu. A vem-
te s sebou i své nejmenší. O zábavu 
je postaráno.

Na výstavě oprášíte nejenom 
své vzpomínky, ale dozvíte se 
i mnoho informací z historie vy-
stavených exponátů včetně mož-
nosti vytvořit si ve foto koutku re-
tro fotografii na památku. Ačkoliv 

výstava potrvá až do 
konce prázdnin, její sou-
částí je také doprovodný program, 
který je třeba si pohlídat. Od 18. 
července do 15. srpna jsou při-
praveny speciální aktivity pro ce-
lou rodinu s dobovými deskový-
mi hrami, 1. srpna si od 15 hodin 

můžete vyzkoušet, jak se 
po vodě pouští lodičky z Fat-

ry, nebo 8. srpna mezi 15. a 18. ho-
dinou nechat své nejmenší před-
vést svůj um při vytváření designu 
vlastního Igráčka. Toho si pak mů-
žou odnést domů v originální kra-
bičce.  ma

INZERCERV1901326/01



 SPORT 13|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Oslava léta od Kvítkovic po Baťov

Svátek fanoušků motoristického sportu čekají změny
Největší česká automobilová 

soutěž Barum Czech Rally Zlín, 
která se letos uskuteční po devě-
tačtyřicáté, je za humny. Fanoušky 
motoristického sportu však oproti 
minulým ročníkům čeká několik 
změn. Kdo si ji nechce nechat ujít, 
musí například počítat s tím, že se 
datum jejího konání lehce posou-
vá dopředu, a to na 16. až 18. srp-
na. Pozor tedy, pokud máte v diáři 
uveden starý datum! 

Do letošního závodu se také 
vrací klasický úsek Pindula, jehož 
historie se začala psát již v roce 
1973. V loňském roce se nejela kvů-
li výskytu afrického moru prasat. 

„Letos tento problém pominul 
a tradiční úsek vracíme do itinerá-
ře barumky. Připravili jsme obtíž-
né rychlostní zkoušky, které pro-
věří připravenost posádek a vozů. 
Soutěži určitě nebude scházet 
náboj a obtížný charakter jed-
notlivých rychlostních zkoušek,“ 
uvedl ředitel Barum Czech Rally 
Zlín Miloslav Regner s tím, že se 
tak diváci opět mají na co těšit. 
Na rozdíl od loňského roku došlo 

k obměně 48 % trati rychlostních 
zkoušek. 

Pořadatelský tým se činil. 
Schopnosti závodníků prověří 
770 kilometrů dlouhá trať, která 
zahrnuje 15 rychlostních zkoušek 
v celkové délce 219,6 kilometrů 
a to na osmi úsecích. Vše vypukne 
v odpoledních pátečních hodinách 
16. srpna, kdy se v ulicích nočního 
Zlína uskuteční divácky atraktivní 
Super rychlostní zkouška. Odtud se 
můžete vydat na kterýkoliv ze čtyř 
úseků – Březová, Semetín, Halen-
kovice a Kostelany – v nich se poje-
de celkem osm rychlostních zkou-
šek. Včetně páteční „erzety“ měří 
první etapa úctyhodných 517 kilo-
metrů. Druhá, která je na progra-
mu v neděli 18. srpna, se pojede na 
úsecích Maják, Pindula a Kašava, 
a nabídne celkem 253 kilometrů. 
Schopnost obstát při rychlé jízdě 
bude testovat trasa čítající za oba 
úseky celkem 219 kilometrů.

Samotný závod ale není jedi-
ným aspektem, který každoroč-
ně přitahuje desetitisíce fanouš-
ků. Startu předchází již ve čtvrtek 

15. srpna technická přejímka, ná-
sledována v pátek poblíž servis-
ní zóny kvalifikací a testovací RZ 
na úseku z Pohořelic do Komáro-
va. Milujete veterány a design sta-
rých nezapomenutelných skvostů? 
Pak nezapomeňte na závod legen-
dárních automobilů, který je v po-
době Star Rally Historic neoddě-
litelnou součástí barumky. Patří 
sem i Bugatti Grand Prix, kdy se 
na trať městského okruhu vydají 
historické automobily z dvacátých 

a třicátých let minulého století. 
Aby toho nebylo málo, už potřetí 
se můžete těšit také na Green Ra-
lly pro vozidla s elektrickým a hyb-
ridním pohonem a cyklovyjížďku 
s názvem Zlínská kola. Zatímco 
u „zelené rally“ se stále předpo-
kládá jistá řidičská profesionalita 
a zručnost, kterou testují speciální 
úkoly, cyklovyjížďka neklade žád-
ná omezení. Po trati městské rych-
lostní zkoušky tak můžete vyrazit 
i se svými dětmi.  ma

Součástí zlínské barumky je závod historických vozů Foto | Barum Czech Rally Zlín

Nejen prací je člověk živ. A čer-
venec, ubíhající tradičně v uvolně-
nějším stylu než většina ostatních 
částí roku, to dává patřičně pocí-
tit. Pocítí to i od 19. do 21. července 
také v Otrokovicích, kam již poos-
mé zamíří Otrokovické letní slav-
nosti. Oslava léta zde narostla do 
mamutích rozměrů a pronikne té-
měř do všech částí města: do par-
ku před Společenským domem, na 
přístaviště Štěrkoviště, do Kvítko-
vic, do parku před poliklinikou i na 
modelářské letiště Bělov. Chcete-li 
si tak povyrazit z kopýtka, hlavní 
pódium najdete u Společenského 
domu, na kterém se hned v pátek 
od 18 hodin představí folkrocko-
vá kapela Dlouhý proces, po níž 
nastoupí soubor „rockerských“ 
děvčat Apples a David Kraus se 
svým Bandem. Že si na své přijde 
každý, dokládá i to, že se slavnosti 
netýkají jen muziky. Páteční večer 
lze v rámci letního kina před poli-
klinikou strávit například u české 
komedie Ženy v běhu.

Tradičně nejbohatší program 
je připraven na sobotu. Kromě 
hudebních kapel, jejichž skladby 

rozezní město již od dopoledních 
hodin, se od 16 hodin bude dět-
ským návštěvníkům věnovat v po-
hádkové show kouzelnice Radana. 
Jste-li fanouškem tvrdší muziky 
třeba i v neobvyklém aranžmá, 
pak nezapomeňte přijít v 19 ho-
din, kdy ve složení čtyři violoncella 
a bicí vystoupí Arrythmia. Origi-
nální seskupení se nebojí kombi-
novat metalové či popové melodie 
s klasikou, ani se pouštět do vlast-
ní tvorby. Vedle nich představí svůj 
um revivalové skupiny vzdávající 
holt repertoáru legendárního dua 

Roxette nebo známým melodiím 
Brontosaurů a bratrů Nedvědů. 
Míříte-li na World Roxette Tribute 
Band, buďte obezřetní. Bez ohledu 
na to, o jak slavné melodie se jed-
ná, se koncert koná na nenápad-
né kvítkovické návsi. Zde se také 
v průběhu dne uskuteční přehlídka 
hasičské techniky.

Druhou polovinu víkendu si 
můžete naplno užít s celou rodi-
nou na přístavišti a v okolí hotelu 
Baťov. Od 9 do 17 hodin jsou při-
praveny okružní jízdy vláčkem 
Moravský drak (trasa hotel Baťov 

– přístaviště – jez Bělov) a výlet-
ní lodí Morava. Plavbu vám zpes-
tří hudební podkres regionálních 
kapel Jazzbook a Klika NJ Blues. 
Ochuzeni nebudete o populár-
ní závody desetimístných Dračích 
lodí nebo tradiční přehlídku letec-
kých modelů na modelářském le-
tišti Bělov. Pokud ji ovšem chcete 
stihnout včas a svézt se část cesty 
vláčkem, počítejte s tím, že modely 
budou brázdit vzduchem od 10 do 
14 hodin. Pak se definitivně vrátí 
do „hangáru“. Na výběr je bohatý 
doprovodný program, který zahr-
nuje výstavu děl místních umělců 
vedle Společenského domu, ukáz-
ku pálení keramiky nebo zábavný 
animační program pro děti Max-
paráda. Program Otrokovických 
slavností ve velkém stylu zakončí 
v 18 hodin Těžkej Pokondr.

Vstup na akce je zdarma 
s výjimkou plavby lodí a jízdy 
vláčkem. Palubní lístek přijde na 
50 korun na osobu, 30 až 50 ko-
run jízda vláčkem. Děti do šesti let 
zdarma. Podrobný program včet-
ně časového harmonogramu na-
jdete na www.otrokovice.cz.  ma

Dračí lodě - atrakce Otrokovických letních slavností Foto | Prony, město Otrokovice
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 1. srpna 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 ANGLICKÉHO DRAMATIKA WILLIAMA SHAKESPEARA: „... PŘIVODÍ ČASTO NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ.“ 

INZERCE RV1901168/02

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

Tel. 775 553 335

KAMENICTVÍ
ROMAN DVOŘÁK

AKCE - 30%
NA POMNÍKY A KRYCÍ DESKY

Dolní lhota 172
Po-Pá: 9:00-15:00

Pua centrum regenerace s.r.o.
Bc. Hana Janoušková
tel: +420 777 027 431

E-mail: info@puacentrum.cz
www.puacentrum.cz

INZERCE RV1901353/01

INZERCE RV1900548/05
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+420 739 570 770 

NOVÁ BYTOVÁ REZIDENCE
ZLÍN ZÁLEŠNÁ

www.downtowninvest.cz

Baťovská architektura
v moderním stylu.

Luxusní bytová rezidence
nedaleko centra Zlína.

www.zalesna.cz

UŽ JEN 8 VOLNÝCH BYTŮ

INZERCE RV1901329/01



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.)

RODINNÝ DŮM, BŘEZŮVKY U ZLÍNA
Kompletně vnitřně zrekonstruovaný dům o disp. 2+1, 
menší zahrada, garáž, parkovací místo, technické 
místnosti, podřezaná spodní část domu, krbové 
a elektro vytápění, centrum obce. PENB: G

2 390 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

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

2 560 000 Kč

3 590 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – ŠTEFÁNIKOVA
Cihlový bať. 1/2domek s přístavbou téměř v centru, 
po vybudování možnost 2 park. míst, nový kotel, v 
r. 1999 rekonst. koupelna, kuchyň, zateplení, obvodo-
vý plášť, plastová okna, kancelářské využití, PENB: G

3 199 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – LOUKY
2-patrový objekt po rekonst. v r. 2007, část. podsklepený, 
podlahové a krbové topení, 2 koupelny, 2 terasy, studna 
i vodovod, plocha pozemku 450 m2, dispozice 3-4+1, do 
centra 5 minut autem, blízko MHD, vlak. 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

RODINNÝ DŮM, LHOTA U ZLÍNA
Část. zrekonstruovaný cihlový objekt z r. 2006, garáž 
s DO vraty,  dojezd do Zlína 10 min. autem, možný 
vjezd na slunnou oplocenou zahradu, pergola u domu, 
díky dispozici 5+2 je ideální pro 2 rodiny. PENB: G

...JSEM TADY PRO VÁS

POZEMEK, ZLÍN – LÍPA
pozemek na samotě o ploše 2650 m2, elektřina 
u pozemku, vodovod (60 m) a plynovod (přes cestu) 
Kolem něho vede asfaltová komunikace. Na zastáv-
ku vlaku, autobusu a ke škole 15 minut pěší chůze. 

1 590 000 Kč

INZERCE RV1802184/07

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1802193/08


