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VÁŠ ZLÍN

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN
Od 20. 1. do 3. 2. 2020 ve
dnech pondělí až čtvrtek si
v OBI ZLÍN můžete vybrat
jakýkoliv produkt, který
chcete o 15 % zlevnit.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Univerzita Tomáše Bati pořádá

Den
oTevřených
Dveří

UTBZlin

20. 1. – 3. 2. 2020
uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon

UniverzitaTBati
UTBZlin

Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu
odečtena na pokladně. Slevu nelze
kombinovat s jinými slevovými akcemi či
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové
a věrnostní karty a na objednávky on-line.

6. 2. 2020

Začíná to U TeBe

utb.cz

Možnost individuální
prohlídky kdykoliv:
skoly@utb.cz
INZERCE RV1902307/01

INZERCE RV1900108/11

Realitní kancelář

• zprostředkování koupě
a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku
Specializujeme se na prodej bytů po nově
provedených kompletních rekonstrukcích
Připravujeme:
- prodej tří stavebních pozemků na Kudlově - 850 m2, 1120 m2 a 3200 m2
- prodej bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí
- prodej nově zrekonstruovaného rodinného domu v Bojkovicích,
k nastěhování cca 5/2020

INZERCE RV1902419/04

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

Zahájili jsme prodej atraktivních
bytů v Luhačovicích – Rezidence
NELA na Rumunské ulici
Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz
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Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz
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Turnaj generací
uctil sto let zlínské házené
Sto let. Výročí, jehož
se člověk dočká pouze
jednou za život. Tentokrát
ovšem nejde o narozeniny
konkrétního člověka,
ale o „narozeniny“
zlínské házené.
A to nezůstalo nepovšimnuto
ani při letošním třiatřicátém Turnaji generací, který se uskutečnil 4. ledna v hale Datart ve Zlíně.
Jde o neformální setkání bývalých
i současných hráčů, kteří se za podpory fanoušků, přátel klubu a rodinných příslušníků utkali v zápase, jehož podstata je vyjádřena
v samotném názvu. Tradičně proti sobě navzájem hráli čtyři věkové kategorie: A – do 25 let, B – 25
až 35 let, C – 35 až 45 let a D – 45
a více let. Letošní ročník nebyl výjimkou, jen byl „okořeněn“ právě
o zmíněné výročí. Návštěvníci se
tak mohli nechat obklopit atmosférou vzdávající hold nejen házené jako takové, ale i lidem, kteří jí
zůstali věrní po celý život, včetně
těch, kteří se už nemohli zúčastnit. To bylo symbolicky stvrzeno
zapálením svíčky u seznamu bývalých hráčů nejmladším a nejstarším účastníkem turnaje. Zajištěno
bylo občerstvení, výstava mapující
historii klubu od roku 1920 do současnosti i tombola pro účastnící se
hráče. Organizátoři dokonce nechali vytvořit repliky dresů z dob,
kdy se s házenou v někdejším
Gottwaldově začínalo.
Program byl pestrý a začínal již
o půl desáté dopoledne zápasem

Turnaj doprovázela přátelská a slavnostní atmosféra

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Široké věkové rozpětí hráčů. Charakteristický rys turnaje

mezí Áčkem a Déčkem, následovaný utkáním mezi Béčkem
a Céčkem. Po slavnostním zahájení a focení družstev následovala druhá série utkání, a to mezi
Áčkem a Céčkem a mezi Béčkem
a Déčkem. Mužskou část turnaje
přerušila ve 12:30 dovednostní
soutěž, kterou se stala rychlostní střelba. Právě v této době byla
podle Radima Šimka, manažera mužské složky zlínské házené,
v hale největší divácká účast čítající takřka šest set osob. A jak si
vedla jednotlivá družstva? Nejvíce prý excelovala kategorie hráčů
nad 45 let, kteří odehráli svůj poslední zápas s Céčkem v čase mezi
13:50 a 14:30. Nezapomnělo se
ani na příznivce ženské házené.

Foto | 2x Marek Adamík

Ta si našla své místo po dovednostní soutěži, mohla se tedy těšit
největší návštěvnosti. K oficiálnímu zakončení Turnaje generací
došlo po 15. hodině, kdy se neformální oslava kulatých narozenin
přesunula do místního restauračního zařízení.
Málokdo ví, že právě ženy stály u zrodu zlínské házené. V roce
1920 vytvořily oddíl v rámci
Sportovního klubu Zlín, jenž byl
v roce 1924 přejmenován na SK
Baťa. Hrálo se v doslova polních
podmínkách, než v roce 1926 –
přibližně v době, kdy do házené
začali přicházet i muži – vybudovala firma Baťa stadion pro fotbal i házenou s atletickou dráhou, tenisovými dvorci, tribunou
a šatnami. Zlínská házená má za
sebou nejednu zlatou éru a tradičně se těší vynikající úrovni.
Družstvo žen se v posledních letech pohybuje v čele první ligy,
v roce 2005 získalo titul. Tým
mužů postoupil do první ligy
v roce 2011.
O výchovu nové generace házenkářů se stará klub HC Junior
vzniklý při 17. ZŠ ve Zlíně, kde se
učí hrát děti ve věku od šesti do
jedenácti let, zatímco starší pokračují v HC Zlín. I tyto nejmladší týmy si úspěšně drží své místo
v konkurenci ostatních českých
klubů.ma

EDITORIAL
Jak na nový rok,
tak po celý rok?
Také znáte ten posvátkový
útlum, kdy se jen
zvolna vracíte do
kolejí, které jste
koncem
prosince opustili? Někdo
se do nich dostává
rychleji, prakticky
ihned s příchodem nového roku,
jiný přehodí výhybku až s blížícím
se únorem. Mnoho z nás možná
také pocítí potřebu věnovat více
pozornosti svému tělu. Režim, na
který jsme během svátků najeli, se
ukáže jako neudržitelný a nový rok
nahrává k tomu, abychom si předsevzali, že začneme pravidelně běhat, cvičit nebo aspoň chodit na
procházky. Důvody jsou nasnadě:
cítit se dobře na těle (a nejlépe i na
duši). Co ale dělat, když tyto pokusy neustále selhávají? Třeba to
chce jen změnit úhel pohledu. Aby
se život ubíral směrem, kterým
bychom si přáli, je vhodné vše, co
děláme, považovat za jeden celek.
Jedno se neobejde bez druhého.
A ať už se chceme věnovat čemukoliv, neobejdeme se bez svého těla.


Marek Adamík

INZERTNÍ MANAŽEŘI

TIRÁŽ
| MK ČR E 22034 | Měsíčník Magazín Váš Zlín vydává
Regionální vydavatelství, s. r. o., K Žižkovu 282/9,
190 00 Praha 9, IČ: 27846717, DIČ: CZ27846717
| Místo vydávání: Zlín
| Šéfredaktor: Marek Adamík, telefon 605 192 904, e-mail
adamik@regvyd.cz | Neoznačené fotografie jsou z archivu
redakce | Inzerce: Michal Novák, T: 739 724 774,
E: novak@regvyd.cz, Vladimír Musial, T: 606 792 490,
E: musial@regvyd.cz, Tomáš Karal, T: 732 530 071,
E: karal@regvyd.cz | Náklad: 37 000 výtisků
| NEPRODEJNÉ | Nevyžádané příspěvky nevracíme
| Reklamace na dodávky časopisu na čísle 739 724 774,
případně na e-mail info@vaszlin.cz
| Tisk: MAFRAPRINT, Petr Turyna, T: 734 517 178
| Korektury Simona Smetánková
| DTP: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.
| 58. číslo | Vychází 20. 1. 2020
| Uzávěrka dalšího čísla 31. 1. 2020
| Foto na titulní straně: Shutterstock

Z VAŠEHO MĚSTA |

3

„Život je dar“, připomíná projekt
pomáhající onkologicky nemocným
Život je dar. Tato slova nejsou jen známým
a příležitostně pronášeným moudrem, ale i názvem
charitativního projektu. Jeho smyslem je podpora lidí
potýkajících se s těžkým nádorovým onemocněním.
I letos se tak v sobotu 15. února ve Zlíně uskuteční kulturně-společenská akce sestávající
z řady tanečních a sportovních
aktivit ve vybraných zlínských
fitness klubech, benefičního plesu a dopoledního programu pro
děti, který tentokrát zamíří do zábavního parku Galaxie.
„Držíme se úspěšného formátu a motta, kdy se bude celý program odvíjet od spojení – Pomáháme zábavou,“ přiblížil podstatu
projektu Lukáš Laumann z nadačního fondu Vita Donume Est.
Výstižnou představu o této „pomoci“ si lze udělat i z minulého
ročníku, kdy měla podobu diskotéky na ledě, kouzelného dopoledne pro děti, hudebních koncertů
nebo bohatého spektra sportovních disciplín od rozmanitých forem jógy, aerobiku a kondičního
boxu až po zdravotní a posilovací

cvičení. Výtěžek z akce činil necelých 550 tisíc korun, z nichž většina putovala onkologickému centru Krajské nemocnice Tomáše
Bati. Posloužily především k nákupu odběrových křesel a lehátek
pro denní stacionář, zbytek konkrétním rodinám, které se s nemocí potýkají.
Nepochybně vyvrcholením letošní akce je druhý ročník benefičního plesu, který se uskuteční
v Interhotelu Moskva. Na večeru, jímž bude provázet moderátor
Ondřej Albrecht, vystoupí americko-česká kapela L. A. Sunday, DJ
Martin Hájek či taneční skupina
Unique Queens. K dispozici bude
fotokoutek, stanoviště s karikaturisty a virtuální realitou, zájemci
si budou moci zakoupit lístky do
bohaté tomboly. Ty jsou k dostání
na pokladnách Golden Apple Cinema za 300 korun. V interhotelu

Projekt podporuje pohyb a zdravý životní styl

ovšem program nekončí. Odtud se
můžete přemístit do některého ze
zapojených klubů – Bloku 12, Infinity nebo Star Clubu Flip – a pokračovat dle libosti třeba do brzkých ranních hodin.
Podle Laumanna přispějete již svou účastí a zaplacením vstupného. Projekt Život
je dar lze samozřejmě podpořit

Foto | Život je dar

i nezávisle na akci jakoukoliv částkou na transparentní účet 1079060230247/0100 nebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru
DMS ZJD 30, 60 nebo 90, dle
přispívané částky, na číslo 87 777.
Podrobnější informace o projektu najdete na webu. ma

www.zivotjedar.cz

Pejskaři se bouří. Kritizují přílišné omezování ze strany města
Většinu pejskařů – obyvatel
Zlína na konci října pobouřila plánovaná vyhláška města o zákazu vstupu a volného pohybu psů
v městském parku ve Zlíně a na
Jižních Svazích a také na náměstí
v Malenovicích.
Vyhláška kromě toho přikazuje
nenechávat psy bez náhubku uvázané před obchody. Za porušení
hrozí pokuta až 10 000 korun, ve
správním řízení až 50 000 korun.
Město tak údajně reaguje na
problémové pejskaře, kteří po
svých miláčcích neuklízí, a také na
možné ohrožení lidí volně pobíhajícími psy. Realita ale může být
trochu odlišná, protože pejskaři se kvůli těmto prohřeškům navzájem hlídají a je nutno poukázat
i na skutečnost, že bezdomovci,
kteří se v parcích rádi scházejí, zanechají mnohem více nepořádku
než majitelé psů. Nehledě na fakt,
že s ohledem na nemalou výši poplatků, které pejskaři musí platit,
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jsou jejich práva omezována čím
dál tím více. Skončí to vyštváním
psů z města?
Údajně se plánuje vystavění tzv. psích parků, zejména na
Jižních Svazích, ale ty současné
jsou v nevyhovujícím stavu. Jeden z nich je například ohraničený pouze kolejemi a hlavní cestou.
Proti tomuto návrhu vznikla na facebooku skupina nazvaná I pes je město Zlín!, do které
se přidalo už přes 3 600 lidí. Lidé
jsou pobuřováni zejména výše
zmíněnými skutečnostmi – vysokými poplatky za psy v rozporu
se stále se ztenčujícím prostorem,
kam mohou psi ve Zlíně vstoupit,
a nedostatkem vhodných ploch
k venčení.

Co na to říkají
majitelé psů?
„Město tvrdí, že jde o kompromisní řešení, ale žádných pejskařů se nezeptali. Pan Landsfield si

protiřečí v tom, že vyhláška je kvůli plánu nových hřišť, ale ty zatím
není kde stavět a stávající jsou nejspíš dočasné. Nové hřiště u komunitní zahrady ani ve vyhlášce není.

Aby se pes mohl venčit ve městě
akorát na chodníku, není inteligentní rozhodnutí.“ (Michal K.)
„Bydlím v Praze a tam takové nesmyslné vyhlášky neplatí.
Osobně bych zamezila neuklízení
po miláčcích vysokými pokutami.
To by se ovšem musela městská
policie na těchto místech vyskytovat a kontrolovat.“ (Jana A.)
„Několik košů na psí exkrementy je v centru, ale v okolních
čtvrtích chybí. Navíc jsou stále
plné a nejsou u nich sáčky. Každý
pejskař platící poplatek sice dostane roli plastových sáčků, ale ekologické papírové si musí sehnat
sám. Ve srovnání s okolními obcemi je Zlín úplně mimo.“ (Martina B.)
„Nejsem obyvatelka Zlína, ale
dost se poukazuje také na přeplněné a nevyvážené odpadkové
koše a popelnice, takže místy ani
není kam sáčky s bobky vyhodit.“
sim
(Milana B.) 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a mobilním internetem na
3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

Překvapivá volnost
INZERCE RV1902430/03
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Budoucí středoškoláci
stojí před nejdůležitějším rozhodnutím
Všeobecné vzdělání
zakončené maturitou jako
předpoklad pro studium
na vysoké škole nebo
odborná střední škola
s možností rychlého
uplatnění na trhu práce?
Učební obor jako okamžité
získání praxe a výdělku
nebo umělecká škola
pro rozvoj talentu žáka?
Jistotu a klid základního
vzdělání začíná v tomto
období střídat nervozita
z výběru školy, která určí
dětem budoucnost. A kde
si není jisté samotné dítě,
musí umět zvážit jeho
studijní předpoklady
a schopnosti rodiče.
| JURAJ ALÁČ
Střední školy číhají na deváťáky a začíná boj o budoucí studenty. Žáci musí podat přihlášku na
střední školu do 1. března 2020.
Podobně postupují i žáci, kteří
chtějí studovat víceletá gymnázia.
Pro osmileté studium podává přihlášku už žák páté třídy, na šestileté gymnázium odchází žáci po
ukončené sedmé třídě.

Přijímačky pro maturitní
obory jsou jednotné z českého
jazyka a matematiky
Do prvního kola přijímacího
řízení na denní studium může
uchazeč podat dvě přihlášky.
V nich musí uvést obě školy, na
které se hlásí. Čtyřleté, šestileté
a osmileté maturitní obory mají
předepsané jednotné přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky – testy CERMAT. Jednotné testy se netýkají žáků, jejichž středoškolské vzdělání bude
ukončeno závěrečnou zkouškou,
výučním listem nebo oborů zkráceného studia a uměleckých oborů, kde se koná talentová zkouška.

Střední školu nevybírejte
podle přijímaček, ale
podle uplatnění v praxi
Jsou děti, které škola baví
a učení jim nedělá žádné potíže –
tyto tzv. studijní typy většinou po
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základní škole míří na gymnázia,
následně na vysoké školy a obvykle mají jasno, jakému oboru by
se v životě chtěli věnovat. Druhá
skupina dětí často až do poslední
chvíle neví, co bude po základce
dělat a těm by měli pomoct rodiče, případně výchovný poradce
nebo učitel, který dokáže žáka nasměrovat na obor, který mu sedne. Při výběru školy však nesmí
být určující typ přijímacího řízení
a jeho snadná zvládnutelnost, ale
především předpoklad budoucího uplatnění na trhu práce. Jde
o rozhodnutí, které dítěti ovlivní
podstatnou část života, a tak se
vyplatí nic nepodcenit a na přijímačky se připravit. Využít se
dají učebnice, ukázky přijímacích zkoušek, internetové kurzy
nebo přijímačky nanečisto. Řada
středních škol pořádá dokonce
přípravné kurzy ke studiu, informace najdete obvykle na jejich
webových stránkách.

Střední školou vzdělávání
stejně neskončí
Podle statistik pouze tři z deseti absolventů středních škol a učilišť zůstávají ve studovaném oboru tři roky po jeho ukončení. Poté
začnou buď dobrovolně nebo
z donucení hledat nový obor,

kterému se budou v dalších letech
věnovat. Zatímco v minulosti vystačila profesní kvalifikace člověku na celý život a dnešní důchodci
strávili v jednom zaměstnání celý
život, současná situace je diametrálně odlišná. Ani sebelepší odborná škola nemůže zajistit předvídatelnou budoucnost. Řada
profesí, ve kterých budou dnešní
osmáci a deváťáci pracovat, ještě
ani neexistuje. Je proto velmi těžké uhodnout, která povolání mají
perspektivu. Právě proto nemusí
vždy fungovat profesní testy.

Který influencer má
pravdu? Učte děti
vlastnímu rozhodování
Školáci vzhlížejí k osobám,
které znají z televizních nebo mobilních obrazovek a jejich názory dokážou velmi snadno vzít za
své. Rodiče by tady měli fungovat
jako katalyzátor a pomoci dětem
vybočit z řady a přinutit je přemýšlet o své budoucnosti. Nejdůležitější pro kariérní návyky

je naučit se rozhodnout. Právě
v období dospívání se totiž děti
podle psychologů nejlépe učí, jakým způsobem najít vlastní cestu
a osvojují si schopnost poradit si
v každé situaci. Teenageři (dříve
puberťáci) nechtějí poslouchat
rady a nařízení vlastních rodičů
a dospělých obecně, i když po několika letech mohou litovat toho,
že je nevyslyšeli.
Dnešní děti mají na výběr
mnohem širší spektrum možností než jejich rodiče a prarodiče.
Mohou studovat v zahraničí, nebo
tam později i žít. Jejich vlastní
rozhodnutí je tím nejdůležitějším,
co mohou pro sebe udělat. Třeba
vyučený instalatér nebo stolař se
může stát majitelem prosperující
firmy a premiant gymnázia s několika vysokými školami se stane
řadovým pracovníkem v korporátu a povede docela nudný a nezajímavý život. Dnes už totiž počet
diplomů a titulů kvalitní a spokojený život nezaručuje, rozhodující
je snaha o jeho kvalitní prožití.

TERMÍNY JEDNOTNÝCH TESTŮ CERMAT PRO ROK 2020
Typ studia					1. termín
Čtyřleté studium (pro 9. ročníky)			
14. 4.
Šestileté a osmileté studium (víceletá gymnázia)
16. 4.
Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory		
13. 5.

2. termín
15. 4.
17. 4.
14. 5.
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Zlínský průmyslový design
odhaluje svou slavnou historii
Dobové exponáty, unikátní dokumenty,
možnost vyzkoušet si nové technologie,
jako je rozšířená či virtuální realita.
Navštívíte-li v krajské galerii
výstavu Rozum versus cit s podtitulem Zlínský průmyslový design
1918–1958, zjistíte, že není výstava
jako výstava. A to nejenom proto,
že tato jde v souladu s nejnovějšími
trendy nabízející mimořádně širokou perspektivu.
Rozsáhlá výstava se skládá z několika samostatných částí. Hlavní úlohu sehrává historie baťovské
Školy umění, neboť právě v ní vznikl v roce 1940 zásluhou sochaře
Vincence Makovského návrh revolverového soustruhu R50 Moravských akciových strojíren (MAS).
Jako nezbytná součást výstavy má
své opodstatnění – stal se podhoubím pro vznik organizované výuky
průmyslového designu ve Zlíně,
kterou v roce 1947 založil jeho žák

Zdeněk Kovář, a v širším kontextu
také součástí rozvoje strojírenské
výroby firmy Baťa v meziválečném
období.
Jinou položkou výstavy jsou
ukázky tvarového řešení ručního
nářadí a jiných užitkových nástrojů. I ty měly co do činění se Zdeňkem Kovářem a jeho prvními studenty. Mnoho exponátů si svou
jedinečností našlo cestu na významné akce, jako bylo milánské
Trienále nebo Hand und Griff ve
Vídni v roce 1951. Ztráta přímého kontaktu s průmyslovým centrem, kterou přineslo přemístění
Baťovy školy práce do Uherského
Hradiště, sice další rozvoj zbrzdilo, ale Kovářova vývojářská činnost se do zlínských strojíren promítat nepřestala. Ve spolupráci se
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Nové designové řešení nástrojů si našlo cestu na
významné světové výstavy Foto | Marek Adamík

ZPS Gottwaldov stál u zrodu revolverového soustruhu R25, podobně
jako u řady plastik s pracovní tematikou. Mnoho z nich je součástí
výstavních prostor a reprezentují

ukázku z autorovy sochařské tvorby. Na proslulosti získala Kovářova spolupráce s podnikem Tatra
Kopřivnice. Tu připomíná nejen
zvětšený záběr na záď legendárního vozu Tatra 603, ale i řada vystavených modelů, včetně nákladního
automobilu Tatra 137. Na obou se
podepsal vývojářský um Zdeňka
Kováře, ačkoliv konečná podobu
vozů, které brázdily ulicemi Československa, představují kompromis
mezi jeho návrhy a pražskou konstrukční kanceláří.
Výstava je součástí společného
projektu Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše
Bati, Národního technického muzea v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Jejím cílem
je mapovat design v technických
disciplínách za éry Československa. Část výstavy, která potrvá do
1. března 2020, najdete v univerzitma
ní galerii G18.
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PROČ STUD OVAT U NÁ S?

VYUČUJEME perspektivní obory - zaměření na prakticky uplatnitelné znalosti.
NAUČÍTE SE PRACOVAT s moderní technikou (strojírenství, polygrafie,
elektrotechnika, IT technologie a design).
SPOLUPRACUJEME s významnými společnostmi, institucemi a firmami.
POŘÁDÁME lyžařský výcvikový kurz, zahraniční výjezdy v rámci projektů,
soutěže, stáže žáků v tuzemsku i v zahraničí, kroužky a jiné zajímavé akce.
NAVŠTĚVUJEME mezinárodní veletrhy a výstavy.
NAŠIM ABSOLVENTŮM SE OTEVÍRAJÍ MOŽNOSTI PRÁCE V TUZEMSKU I V ZAHRANIČÍ.

www.utb.cz/fai
STROJÍRENSTVÍ
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
(L+H) * žáci ve 3. ročníku mohou získat výuční list

POLYGRAFIE
34-53-L/01
Reprodukční grafik pro média
(L+H) * žáci ve 3. ročníku mohou získat výuční list

Programování CNC strojů

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

34-52-H/01
Tiskař na polygrafických strojích

Technolog plastikářské výroby

23-56-H/01 Obráběč kovů
Operátor CNC a konvenčních obráběcích strojů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Seřizovač tiskových strojů

Výlet
do SALISBURY
a STONEHENGE
34-57-H/01 Knihař
Seřizovač knihařských strojů

ELEKTROTECHNIKA
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
(L+H) * žáci ve 3. ročníku mohou získat výuční list
26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Nový obor na

škole!

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
18-20-M/01
Informační technologie
Zaměření na počítačové sítě a robotiku

Technik pro silnoproudé a inteligentní elektroinstalace

DESIGN A ZPRACOVÁNÍ
32-41-M/01
Zpracování usní, plastů a pryže
Design výrobků

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

• 11. 2. 2020 (13–17) •
Po telefonické domluvě můžete navštívit školu i v jiném termínu (tel.: 577 573 100).
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V sobotu 15 .9. 2018 jsme se vydali podívat na jednu z nejvýznamnějších anglických historických památek-Stonehenge
(Kamenný val). Stonehenge se nachází asi hodinu cesty od
Portsmouthu. Na tomto výletě nás doprovázela i početná
skupina italských studentek ze Sicílie. Když jsme dorazili ke

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3LETÉ:
■ Softwarové inženýrství – prezenční, kombinované
■ Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci
se specializacemi:
- Inteligentní systémy s roboty – prezenční, kombinované
- Průmyslová automatizace – prezenční, kombinované
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management
– prezenční, kombinované
■ Informační technologie v administrativě – prezenční
NABÍZÍME:
■ Kvalitní vzdělání

tak polehávali
kolem. Poté jsme zamířili do
■ Softwarové vybavení i moderní výpočetní technika,
obchodu se suvenýry, něco málo nakoupili
počítačové učebny, laboratoře
a vydali se■do Salisbury. V autobuse se ceZahraniční
studijní
"EXPLORE,
EXPERIENCE
ANDpobyty
LEARN
lou dobu zpívalo,
chvíli
zněly písně italské,
■BY
Široké
uplatnění
na trhu
práce
WORKING
ABROAD
“
a pak zase českomoravské lidové.
TENTO je
PROJEKT
JE REALIZOVÁN
ZA FINANČNÍ
Salisbury
anglické
historické
město PODPORY
UNIEpřihlášky: do 30. dubna 2020
Termín
pro EVROPSKÉ
podání
vyznačující
se katedrálou
s věží vysokou
123Elektronická
metrů, dokončenou přihláška:
v roce 1259, a jewww.eprihlaska.utb.cz
Nadanglický
Stráněmi
v níAdresa:
uložen významný
dokument4511, 760 05 Zlín
Tel.:
+420
052,
Magna
Charta
z 13.576
století 035
omezující
ab- e-mail: studium@fai.utb.cz
solutní moc panovníka. Katedrála je majestátní, pří příchodu k ní jsme si připadali
Z VAŠEHO MĚSTA |
jako v Bradavicích, velikost anglických historických budov je nesmírná. Vevnitř jsme
si prohlédli různé obrazy a náboženské
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Libor Mikl: Chceme, aby naši absolventi
byli aktivními nositeli regionální kultury
Ve Zlínském kraji existuje řada škol, poskytujících
základní vzdělání v tradičních uměleckých
oborech. Pro případné zájemce tak nebývá
žádná maličkost vybrat tu nejvhodnější.
| MAREK ADAMÍK
Každá škola klade důraz trochu
na něco jiného, má jiné výukové
metody, jedinečnost jí navíc propůjčují osobnosti, které v ní působí. Posláním jedné z nich, ZUŠ
Morava, je podporovat regionální
tradice a zapojovat své žáky do veřejného kulturního života. Jejím
ředitelem je Libor Mikl, který ji
také v roce 2003 založil.
Jak to všechno začalo, kdy
vaše škola vznikla?
Začalo to vlastně už na počátku
90. let ve zlínském Domě kultury, který byl tehdy Závodním klubem ROH. Do něho se soustředila
veškerá činnost týkající se kultury
ve Zlíně. Působily v něm Big Bandy, folklorní soubory, dechovka,
divadlo, různé taneční a šermířské kurzy a podobně. K dispozici
byl i velký sál. Po roce 1989 se ale
klub ocitl v bezvládí. Město si jej
pod sebe převzít nechtělo a fabriky byly před krachem. Nikdo už
do něj nechtěl investovat. Soubory se musely osamostatnit a stát se
právními subjekty, které si prostory klubu pouze pronajímají. Na to
nikdo nebyl zvyklý. Brzy se začaly
rušit hudební kurzy, což přineslo
nedostatek muzikantů a tanečníků do souborové činnosti. I kvůli
tomu jsem se v roce 2003 rozhodl

Hra na cimbál má silnou tradici například v Liptále
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| ROZHOVOR

mohli hrát, netuší. Na školách se
to nedozví. Na talentové zkoušky
se vám nikdo nepřihlásí s tím, že
by na takové nástroje chtěl hrát.
Je třeba ho k tomu dovést, půjčit
mu ten nástroj, dát mu možnost
si jej osahat, aby k němu mohl
získat vztah a podobně. Školy pak
musí mít dostatek hudebních nástrojů a ty stojí neskutečné peníze. Pro většinu z nich to není
zajímavé.

založit soukromou uměleckou
školu. Abychom převzali
činnost těch zaniklých
kurzů.
Čím se škola od
počátku lišila od jiných
základních
uměleckých
škol?
Už v 90. letech
jsem věděl, že na
kurzy jezdí mnoho dětí z okolních
vesnic. A mou představou bylo nabídnout
kurzy přímo v místě jejich bydliště, vyučovat muziku přímo tam. Pro rodiče
to je samozřejmě obrovská
výhoda. Pro řadu z nich je
problém vozit děti do Zlína,
když bydlí ve Velkém Ořechově, v Kašavě nebo v jiných odlehlých končinách.
Máme celkem jednadvacet poboček, najdete nás
v Kašavě, Liptále, Jasenné, Lípě,
Hošťálkové, Ratiboři, Kateřinicích a tak dále. Sídlo máme na Kotěrově ulici ve Zlíně. Druhou věcí,
která je pro nás klíčová a kterou
jsem již zmiňoval, je snaha vychovávat absolventy, kteří se stanou
aktivními nositeli regionální kultury. Když člověk vyjde ze školy

Vy se tedy hned od počátku
snažíte vést děti k tomu, aby
získalo vztah ke konkrétnímu hudebnímu nástroji…
Přesně tak. A to tím, že
se je ihned snažíme začlenit do souborové činnosti.
Aby zjistili, o čem ta hudba je.
Že to nejsou jen etudy mezi čtyřmi zdmi a učitelem, nějaká represivní záležitost, ale hlavně věc,
která přináší obrovské uspokojení. A toho dosáhnete, když hrajete v kapele a vystupujete veřejně. Ti nejlepší pak samozřejmě
hrají i individuálně, ale u nás je
to většinou o kapelách a souborech, kterých máme přes
dvacet.
a je pro společnost neužitečný, je
i škola lichá, neužitečná. Jestli se
naši absolventi rozhodnou hrát
dechovku, cimbál nebo bigbít, je
úplně jedno. Hlavně aby to dělali
aktivně a inspirovali k tomu i další. A to se u nás děje.
Myslíte tedy, že je dnes už dostatek muzikantů pro souborovou činnost?
Není tomu tak. Dnes je bohužel běžné, že základní umělecké
školy produkují absolventy, kteří
se danému oboru nevěnují, pokud
tedy o něj neztratí zájem už během studia. Kapely pak mají problémy sehnat hudebníky. Kdekdo
hraje na klavír, na zobcovou flétnu, ale už málokdo hraje na trumpetu, saxofon, housle, kontrabas
nebo cimbál. A víte proč? Pro školy je to finančně nezajímavé. Děti
možná ví, jak trumpeta nebo kontrabas vypadá, ale jak se na ně
hraje, co to obnáší a kde by na ně

Jaký je o hru na hudební
nástroj v okolních obcích
zájem? A jak řešíte prostory
pro výuku?
V devadesáti procentech učíme v budovách základních škol.
Navíc neexistuje, že bychom učili pouze jeden předmět, tedy hru
na jeden nástroj. Vždycky je to
portfolio několika hudebních nástrojů, to znamená, že tam jezdí
více učitelů. Není pobočka, kde
bychom měli méně než šedesát
žáků. V Kateřinicích k nám chodí
dokonce každé druhé dítě. Je neuvěřitelné, kolik tu máme talentovaných dětí. Ředitelé škol nás od
počátku podporovali. Nemuseli
jsme ani platit nájem. Navíc jsme
už v roce 2003 měli asi stovku
žáků, takže jsme nastupovali do
rychlíku. Některé pobočky už existovaly, nic jsme nemuseli vytvářet. Naopak, od počátku jsme měli
nadstav. Bohužel, ministerstvo
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hlídá kapacitu každé školy a o každého žáka musíme bojovat. Musíme neustále žádat, aby nám navýšili kapacitu. To je velká překážka
v dalším rozvoji školy.
Kolik dnes máte studentů?
Pokud v každé obci jich je
nejméně šedesát…
Máme 1 290 dětí a 62 učitelů.
V Hošťálkové, Kateřinicích a Ratiboři, což je poslední oblast, kde
jsme před pěti lety zakládali pobočky, jsme začínali s třiceti žáky.
Dneska jich je přes 220. Obce to
samozřejmě zaskočilo, protože
prostory najednou nestačily. Na
Hošťálkové teď spravují zámek
a dělají nám z něj školu. Většinou to financuje Zlínský kraj, na
MŠMT bohužel vymysleli plán
rozvoje školství, který zahrnuje i to, že pokud bude na základních uměleckých školách více jak
dvacet procent z celkového počtu
dětí na základních školách, tak už
se nic navyšovat nebude. Ve Zlínském kraji jich máme osmadvacet
procent.
Čím si vysvětlujete, že je
u nás takový zájem o umělecké obory?
Morava má stále své tradice.
Jsou tu celé enklávy, jako Valašsko a Slovácko, kde se udržují.
A na tom je třeba pořád pracovat,
což by měly mít na starosti právě základní umělecké školy. Mají
to ostatně ve své dikci. Podívejte se na obce a města, kde společenský a kulturní život funguje…
jak odlišně se lidé k sobě navzájem chovají než tam, kde nefunguje. V Kašavě jsem začal učit
v roce 1996, tehdy jsem měl asi
čtyři žáky. Dneska jich tam jsou
dvě stovky, ze dvou se stali učitelé, jeden je starosta. A ten kulturní

život v obci významně podporuje.
Náhoda neexistuje.
ZUŠ Morava prý výuku směřuje i do rozvoje místních
kulturních a folklorních tradic. Znamená to, že v každé obci se výuka trochu liší
s ohledem na jakési kulturní
klima dané obce?
Přesně tak. V Kašavě máme
soubor Gajdošů se silným dechovým oddělením. Obec je jedinečná
svým kulturním životem a na základě toho získala ocenění Vesnice roku 2016 Zlínského kraje, následně pak České republiky a také
krásné druhé místo v rámci Evropské unie. Liptál je pro změnu
známý svým folklórem. Pořádají
tam Liptálské slavnosti s mezinárodní účastí, ale dlouho neměli
vlastní cimbálovou muziku. Dnes
tam funguje Cimbálová muzika
Kuráž, v níž působí žáci naší školy.
Na Velkém Ořechově má velkou
tradici dechovka, podobně jako na
Provodově. Ve Zlíně je silný jazz,
máme tu školní Big Band, velký
dechový orchestr s více než 70 členy. Štípa je známá silnou varhanní
třídou. Děti chodí cvičit přímo do
kostela na nové varhany. O muzikanty se tu doslova perou…
Jak pracujete třeba s nesmělostí žáků? Mezi umělci bývá
početné množství těch, kterým se takzvaně podlamují
kolena trémou při představě
vystoupení na veřejnosti…
Dítě se stydí, když hraje samo.
Když hraje ve skupině, ostatní ho
podporují a tréma už není tak fatální. To víte, že děti vystupují
i samy. Ale jen v rámci třídy. Brzy
se začnou formovat k tomu, že
hudba je veřejná věc, která je určená posluchačům. Samozřejmě,

I stydlivé dítě se osmělí, má-li kolem sebe podporu kamarádů
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Zlínský region se vyznačuje vysokým počtem hudebně talentovaných dětí

že mnoho umělců jsou individualisté. Když má někdo talent, neznamená to, že musí být zrovna
exhibicionista. Je spousta takových, kteří třeba jen tvoří, skládají a nemají potřebu vystupovat.
V naší škole jsou ale určité metodické postupy, aby si žáci zvykali
hrát na veřejnosti.
Když se ohlédnete za historií
školy, kolik absolventů u muziky zůstalo?
Úplně přesně to nemonitorujeme, ale jsou jich stovky. Jsou
i tací, kteří hudbu potom vystudovali a dělají ji profesionálně, ale
většina z nich jsou těmi aktivními
nositeli regionální kultury. Což je
cíl naší práce.
Kolik míváte koncertů?
Vystupujeme tak často, že skoro neexistuje sobota či neděle,
kdy bychom neměli vystoupení.
Celkem je to tak 120 vystoupení
ročně. Ve Zlíně máme svá tradiční pódia, jako je obřadní síň magistrátu, Alternativa, Baťova vila
nebo Městské divadlo. Jsou i další místa, ale toto jsou naše stálice.

Naše soubory se objevují i na různých tradičních akcích, zvou si nás
na hody, kácení máje, velikonoční
trhy, ale třeba také na otevírání
nového hřiště.
Většinou se bavíme o hudebním oboru. Je to tak, že nejvíce zájemců je právě o něj?
Obory jsou spíše propojené
dohromady. Neexistuje výstava
uměleckých děl, aniž by tam nevystupovala muzika. I když ale výtvarný obor máme velmi silný, tím
nejsilnějším je hudební obor. Zabírá asi dvě třetiny naší kapacity.
Co je vaším nejbližším cílem
při působení v ZUŠ Morava?
Navýšit kapacitu školy. Rád
bych začal dělat loutkové divadlo,
což je dlouho můj velký sen. Loutkové divadlo má v České republice
obrovskou tradici. U nás ve škole je to zatím tak trochu Popelka,
ale dokud nenavýšíme kapacitu,
nemůžu s tím nic dělat. S divadlem by samozřejmě byla spojená i veřejná vystoupení. Děcka by
si samy vytvářely maňásky, kulisy
a tak dále.

Žáci jsou od počátku vedeni k vystupování na veřejnosti 

Foto | 5x Jakub Severin
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PŘIHLAS SE K NÁM
NA STŘEDNÍ ŠKOLU
MATURITNÍ OBORY:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NOVĚ! OD 1. ZÁŘÍ 2020
OBCHODNÍK - OBCHODNÍ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY
DÁLE NABÍZÍME:
VÝROBCE OBUVI
DÁLKOVÉ I DENNÍ STUDIUM
REKVALIFIKAČNÍ KURZY

www.academicschool.cz
Dny otevřených dveří sledujte
na webu.

INZERCE RV1902303/01

INZERCE RV2000079/01

INZERCE RV2000005/05

INZERCE RV2000104/01

INZERCE RV1900548/10
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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2000098/01

INZERCE RV2000084/01

INZERCE RV2000106/01

G2 Reality
Rašínova 522, 760 01 Zlín

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
A KOLEGYNĚ DO G2 REALIT
Proč do toho jít s námi?

No máš přece:
• vynikající obchodní dovednosti, alespoň středoškolské vzdělání
• reprezentativní vystupování a příjemný vzhled
• zodpovědnost, schopnost týmové práce, časovou flexibilitu
• dobrou uživatelská znalost PC

Co je u nás jinak?

• neformujeme tvou osobnost podle našich představ; přejeme si, abys zůstal/a
sám/sama sebou
• budeš pracovat v příjemném prostředí, obklopen skutečnými profesionály
v oboru, kteří se s tebou ochotně podělí o své znalosti a zkušenosti
a pomohou ti v začátku a kdykoli to budeš potřebovat

Co budeš potřebovat?
• automobil, PC, ŽL

A co můžeš mít?

• flexibilní pracovní dobu...
• o výši příjmu rozhoduje tebou vynaložené úsilí
a schopnosti
• nadstandartní výši provizí, záleží jen na tobě, kolik
to bude, u nás jsou procenta jasně a pevně daná
• svou práci si organizuješ sám, svou dovolenou
si schvaluješ sám
• příležitost se osobně rozvíjet a při tom pomáhat
lidem s výběrem bydlení

Informace o pozici

Ing. Rostislav Guryča
Tel.: +420 776 797 007
E-mail: guryca@g2reality.cz

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE |
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INZERCE RV1802193/13

INZERCE RV1901983/01

HLEDÁTE KUPUJÍCÍ PRO VAŠI
NEMOVITOST?
MÍ PROVĚŘENÍ KLIENTI
JSOU JIŽ PŘIPRAVENI

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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 finančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií
◾ finanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 2-3+1, CIHL./PANEL
ZLÍN – OTROKOVICE – VIZOVICE

BYT 2+1 S BALKONEM, ZLÍN – MOKRÁ
Zrekonstruovaný útulný cihlový byt o výměře 51 m2,
2x vest. skříně, kuch. linka včetně vesta. spotřebičů,
sprchový kout. KLIENT HLEDÁ ZREK. BYT 2+1 ve
Zlíně – Malenovicích. PENB: D

až 4 000 000 Kč

2 295 000 Kč

BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEK
Většinou pro investory kdekoliv,
s platbou hotově

RODINNÝ DŮM OTROKOVICE – KVÍTKOVICE
Zrekonstruovaný atypicky řešený objekt 2+1, po
celkové rekonstrukcí (střecha, rozvody, koupelna,
zateplení, fasáda, okna, kuchyň atd.). Menší dvorek,
připraven na posezení, možnost parkování. PENB: G

POPTÁVKA

do 5 000 000 Kč
POZEMEK
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 4 000 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 2 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína
do 1 000 Kč / m2 menší obce

do 4 000 Kč / m2
RODINNÝ DŮM
ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
původní stav až 3,5 mil.
zrekonstruovaný až 8 mil.
novostavba až 10 mil.

až 10 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU
KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz
partnerem

je společnost

2 650 000 Kč

NABÍDKA

DOHODOU
BAŤ. 1/4, 1/2 NEBO 1-DOMEK
ZLÍN – OTROKOVICE
Zrekonstruovaný až 5 mil.
Původní stav až 2,6 mil.

RODINNÝ DŮM / 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,
kancelářské využití. PENB: E

3 600 000 Kč
RODINNÝ DŮM 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

4 795 000 Kč
RD/CHATA – ZÁDVEŘICE
Cihlový objekt s disp. 2+1 určený k rekonstrukci, který
součástí oplocené okrasné zahrady o téměř 1200 m2,
je celý podsklepený, přípojen na studnu, plyn a elektřina. Možnost i celoročního bydlení PENB: G

1 350 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – MALENOVICE
Pozemek o ploše 836 m2 v klidné části blízkosti
přírody, k dispozici elektřina, voda a nová kanalizace. Na zastávku MHD 10 minut pěší chůze.
Díky rovině je ideální i pro výstavbu bungalovu.

1 795 000 Kč

