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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

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

Pronájem zrekonstruovaného, nadstandardně 
vybaveného bytu 2+kk Zlín Louky. Byt je po kompletní 
rekonstrukci. Kompletně vybaven včetně spotřebičů 
a nábytku. Parkovací místo je samozřejmostí. Byt je 
k dispozici ihned za 12 500,- Kč/měs. + energie.
Pronájem zrekonstruovaného, nadstandardně 
vybaveného bytu 2+kk Zlín. Po roce možnost odkoupit. 
Byt je po kompletní rekonstrukci. Kompletně vybaven 
včetně spotřebičů, nábytku a podlahového vytápění. 
Cena 13 000,- Kč/měs + energie

Připravujeme:
- prodej bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí
- prodej rodinného domu v Oldřichovicích Kč 2 500 000 Kč

RV2000387/01
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TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Zlín chystá chytrou navigaci,  
která zabrání kolonám

O věcech všedních  
i nevšedních

Stalo se vám někdy, že jste si bě-
hem týdne – zpra-
vidla v okamžicích 
klidu a náhlého za-
stavení – uvědomi-
li, že kdybyste dny 
seřadili úhledně 
vedle sebe, budou 
si podobné jako vejce vejci? Urči-
tě nejste sami. Má to své výhody: 
dojem neochvějné jistoty, stability, 
bezpečí, kontroly. Nějakou dobu 
to může fungovat. Dokud si život 
neusmyslí, že má s námi jiné zá-
měry a nachystá si pro nás spous-
tu překvapení. Třeba už jen proto, 
aby nám ukázal, jak tvárný a pro-
měnlivý dokáže být, nebo jak vrat-
ké jsou naše plány, které jsme si po 
léta důkladně připravovali. Hledá-
me-li věci nevšední, obvykle není 
třeba chodit daleko. Vede k nim 
nepatrný krůček. Vlastně dva. Je-
den začíná ranním probuzením, 
druhý ochotou vykročit z komfort-
ní zóny a svůj obvyklý pracovní den 
pojmout trochu jinak, než jak jsme 
zvyklí. Třeba začtením do stránek 
magazínu Váš Zlín.

 Marek Adamík
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Dvacet nových navigačních ta-
bulí bude rozmístěno na území 
Zlína jako nápomocný informační 
systém pro řidiče. V první fázi pů-
jde o čtyři zbrusu nové tabule, osm 
stávajících, které zobrazují pouze 
dojezdové časy, bude vyměněno, 
a v závěrečné fázi dojde k doplnění 
stávajícího informačního systému 
o dalších osm tabulí. Jde o součást 
projektu chytrého navigačního 
systému, jehož hlavní cíl je jasný: 
usnadnit parkování bez nutnosti 

přejíždět z parkoviště na parkovi-
ště při hledání volného místa. Dle 
posledních informací město do-
končuje poslední přípravy a řidiči 
by se s novými tabulemi měli na 
území Zlína setkat už v druhé po-
lovině letošního roku.

Navigační systém se prozatím 
týká pouze městských parkovišť, 
ale do budoucna se počítá s roz-
šířením i na parkoviště soukro-
má. Kromě toho by nové digitální 
tabule měly pomáhat s orientací 
v dopravní situaci ve městě. Pokud 
například dojde k dopravní ne-
hodě, kvůli které bude muset být 
silnice uzavřena, budou o tom ři-
diči včas informováni. Jde o jeden 
ze způsobů, jak předejít ucpaným 
silnicím. Pokročilá navigační tech-
nologie navíc umožní pracovat 
i s grafickým zobrazováním do-
pravního značení.

Z parkovišť zmizí 
nevzhledné „buňky“

Zatímco o přípravě chytrého 
navigačního systému se hovoří už 
delší dobu, méně informací dosud 
zaznělo o závorových systémech 
s kamerami načítající registrač-
ní značky. Těmi budou vybave-
ny stávající závory u městských 

parkovišť, kde si řidič odebírá par-
kovací lístek. Parkoviště se díky 
tomu obejde bez klasické „buňky“ 
s živou obsluhou a při jeho opouš-
tění bude stačit zaplatit u parkova-
cího automatu, aniž by bylo třeba 
vkládat parkovací lístek do výjezd-
ního terminálu. Vlastníkům RFID 
čteček, tedy předplatitelům parko-
vacích míst, se závory na parkovi-
štích vybavených kamerami bu-
dou otevírat automaticky. Je třeba 
ale čtečku ponechat na viditelném 
místě za čelním sklem automobilu.

Systém chytrého parková-
ní i závorový systém s kamerami 
jde v souladu se snahou zlepšit 
parkování ve městě a ulevit cent-
ru města od přetížené automobi-
lové dopravy. Město se již dříve 
nechalo slyšet, že chystá výstavbu 
takzvaných záchytných parkovišť 
na okraji města. Mělo by jít o sys-
tém Park and Ride, který umožňu-
je nechat zde automobil bezplatně 
či za symbolickou cenu a dále po-
kračovat městskou hromadnou 
dopravou, vlakem nebo na kole. 
Za vhodné lokality pro taková par-
koviště jsou považovány Příluky, 
Vršava a Malenovice, pod Spor-
tovní halou Datart by navíc měl 
vyrůst parkovací dům.  ma

Volné místo na parkovišti? Ideál většiny řidičů Foto | Marek Adamík

Stávající tabule se dočkají výměny v druhé polovině 
roku  Foto | Marek Adamík
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Ateliér Průmyslový design slaví 
dvacetileté výročí
Letos je tomu již dvacet let, kdy při Fakultě 
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně funguje specializovaný ateliér Průmyslový 
design. Při této příležitosti ateliér připravil ve spolupráci 
s Krajskou galerií výtvarného umění retrospektivní 
výstavu, která představuje významné osobnosti ateliéru, 
designerské projekty prezentované v České republice 
i v zahraničí a spolupráci s vybranými společnostmi.

| MAREK ADAMÍK

Výstava přitom nevznikala ve 
vzduchoprázdnu. Svým zaměře-
ním navazuje na již uskutečněné 
výstavy připomínající dlouholetou 
tradici průmyslového designu ve 
Zlíně. Jeho základy byly položeny 
již na sklonku 30. let 20. století při 
Škole umění a pojí se s ním řada 
celostátně proslulých osobností, 
ať již šlo o Zdeňka Kováře, Fran-
tiška Crháka nebo Pavla Škar-
ku. Univerzitní ateliér se orien- 
tuje na problematiku designu sé-
riově vyráběných produktů, jako 

jsou interiérové doplňky, elektro-
spotřebiče, stroje nebo dopravní 
prostředky. Aby šlo o designerské 
nápady uplatnitelné v praxi, jdou 
ruku v ruce s požadavky a potře-
bami z průmyslové sféry, což je 
možné pouze ve spolupráci s fir-
mami. Na výstavě jsou tedy k vidě-
ní i úspěšné návrhy sedacího ná-
bytku RIM, porcelánových hrnků 
pro Thurn nebo příslušenství pro 
grilování řady PARTY TIME spo-
lečnosti Tescoma.

Návrhy ateliéru se dostaly i do 
zahraničí a získaly řadu ocenění. 
Hravá prezentace Pairs in Squares 

získala v roce 2015 hlavní cenu 
Grand Prix. Tématu ekologické 
zátěže se věnoval projekt Ne-Ro, 
s nímž byl ateliér na největší svě-
tové přehlídce designu Milan De-
sign Week 2018, kde byl odbornou 
komisí nominován mezi nejlepší 
výstavní expozice. Naposledy se 
představil loni na veletrhu nábytku 

v Miláně s kolekcí nábytku a do-
plňků z ohýbaných ocelových tru-
bek pod názvem Alchymisti.

Výstava je v prostorách kraj-
ské galerie k vidění do 24. května. 
Zájemci o komentovanou prohlíd-
ku ji mohou navštívit 31. března 
v 17 hodin za přítomnosti kurátora 
Víta Jakubíčka.

Městskou dopravu obohatí  
nový elektrobus

Městskou dopravu ve Zlíně 
mají brzy obohatit zbrusu nové 
trolejbusy. Přesněji řečeno elek-
trobus a bateriový článkový trolej-
bus. Občané města jej zatím mohli 
zahlédnout při testovacích jízdách 
na trase Zlín – Otrokovice, oba za-
tím bez cestujících.

Poprvé se tak stalo v úterý 21. 
ledna, kdy z valníku na nádvoří 
vozového depa Dopravní společ-
nosti Zlín – Otrokovice sjel zbrusu 
nový elektrobus Škoda 34 BB. Ten 
by se na rozdíl od v minulosti po-
užívaného elektrobusu – který byl 
pouze předváděcí – měl stát trva-
lou součástí vozového parku. Aby 
se tak mohlo stát, je podle ředite-
le dopravního podniku Josefa Ko-
cháně třeba ověřit jeho schopnos-
ti v místním provozu. Až pokud se 
osvědčí, začne se uvažovat o náku-
pu dalších vozů.

V polovině února vstoupil do 
režimu testování také nový člán-
kový trolejbus Škoda 35 TR, kte-
rý je prvním osmnáctimetrovým 
trolejbusem vybavený trakčními 

bateriemi s potenciálem urazit de-
set kilometrů bez přístupu k tro-
lejovému vedení. Trolejbus nese 
evidenční označení 414.

Oba modely pocházejí z portfo-
lia Škody Electric Plzeň, ale pro-
tože jde stále o prototypy, jejich 
zkušební provoz slouží také k od-
halení případných závad a dola-
dění technických detailů. Do té 
doby – včetně schválení Drážním 
úřadem – zůstávají trolejbusy ma-
jetkem výrobce. Testovací jízdy 
s cestujícími a odhalení technic-
kých detailů přijde na řadu až po 
definitivním schválení pro provoz 
v ulicích Zlína.  ma

Návrhy ateliéru získaly řadu ocenění i v zahraničí   Foto | Dalibor Novotný

Elektrobus poznáte na první pohled Foto | DSZO Zlín

Elektra hostí výstavu loutek, 
divadel a kulis

Výstavu loutek manželů Alenky 
a Sváti Horváthových ze Sváťova 
divadla z Litoměřic lze zhlédnout 
v galerii luhačovického kulturního 
domu Elektra. Sbírka představuje 
řadu vyřezávaných loutek, mimo 
jiné od tamního loutkáře Karla 
Husáka a od Jana Kaisera z Prahy.

„Máme tu taky loutky od pana 
Pešána a pana Havelky. Ukazuje-
me tu letos kousky, které byly vy-
staveny předtím v Děčíně na Zám-
ku. Jsou tu například marionety 
z příběhu O Smolíčkovi, O čertech, 
také loutky z Povídání ovčí babič-
ky, je tu i rytíř, staré divadlo. Nej-
starší loutkou je tu čert od pana 
Pešána, starý asi sto let. Máme tu 
celkem osmdesát sedm loutek,“ 
poznamenal Sváťa Horváth.

Výstava je doplněna i loutko-
vými divadly a kulisami. Část své 
sbírky Horváthovi v Luhačovicích 
vystavovali už loni, šlo ale o jiné 
exponáty. A stejně jako v loňském 
roce byl začátek výstavy spojen 
s představením. „Budeme hrát 
v Luhačovicích také v červnu, kdy 

se představíme v rámci akce míst-
ního Domu dětí a mládeže, jed-
náme ale i s pořadateli zářijového 
folklorního festivalu Písní a tan-
cem,  na kterém chtějí mít i část 
programu zaměřený na divadlo,“ 
nastínil Horváth.

Výstava marionet a malých 
loutkových divadel je v Luhačovi-
cích k vidění do 25. března.  ma

Loutky přinášejí radost malým i velkým 
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RD KUDLOV

3. etapa ve výstavbě
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Jak zabavit děti? Vyrazte s nimi 
na Velikonoční jarmark

Velikonoční dovádění  
na hradě Buchlov

Nikdy nedobytý středověký 
hrad Buchlov otevře své brány na 
velikonoční neděli a pondělí, tedy 
12. a 13. dubna 2020. Pro návštěv-
níky si přichystal pravý velikonoč-
ní jarmark, výstavu kraslic a kopií 
historických pohlednic s temati-
kou lidových krojů a Velikonoc. 
Nebudou chybět ani Tetky z Je-
žova, které budou stloukat máslo 
a nabízet tuto pochoutku s voňa-
vým chlebem k ochutnání. Ma-
lérečky předvedou tradiční i mo-
derní zdobení kraslic a mládenci 
zase pletení pomlázek. V dětské 

dílničce si nejmenší návštěvníci 
vlastnoručně nazdobí vajíčka nebo 
perníčky, avšak na své si přijdou 
i milovníci folklóru. Soubor Rado-
van předvede svá vystoupení v do-
provodu cimbálové muziky Osko-
ruša. Na hradě se bude i šermovat, 
před baštou vystoupí skupiny scé-
nického šermu Taurus a skupi-
na historických tanců Porta Tem-
poris. Prostory druhého nádvoří 
ovládne kovář a děti si s jeho po-
mocí ukovají malou drobnost.  ma

hrad-buchlov.cz

Přemýšlíte, kam s dětmi bě-
hem velikonočních svátků? 
Máme pro vás tip. Využijte tra-
dičního Velikonočního jarmar-
ku, který se bude konat od 8. do 
10. dubna na náměstí Míru. Od 
středy do pátku obohatí život 
v centru města odpolední a pod-
večerní program, s možností dát 
si něco na zub nebo zakoupit 
produkty místních řemeslníků.

Program zahájí ve středu od 
16 hodin folklorní soubor Trneč-
ka, na který naváže bubble show 
klauna Bublína. Se svými žáky 
vystoupí v 17 hodin špičkový 
hráč na akordeon Vojtěch Szabó, 
ovšem s Dalem B. Williamsem 
se dostaneme až na pomyslný 
vrchol hudebního šoubyznysu. 
Skladatel původem z irského 
Walesu je multiinstrumenta-
listou v pravém slova smyslu – 
ovládá akustickou i elektrickou 

kytaru, mandolínu, banjo, basu, 
harmoniku i bicí a jeho reper-
toár zahrnuje široké spektrum 
skladeb od 50. let s těžištěm 
v rock'n'rollu. Přijde-li vám to 
jako ryze dospělácká záležitost, 
dosud nebylo zmíněno zdobení 

perníčků, malování na obličej, 
Zajíčkova hopsací dráha nebo 
kovářská dílna – vše k dispozici 
během celého odpoledne.

V podobném duchu se bude 
ubírat i čtvrtek. Program ve stej-
ný čas pro změnu zahájí dětský 

folklorní soubor Bartošáček, po 
kterém o půl páté přijde na řadu 
Povídání o pejskovi a kočičce 
v podání Divadla SemTamFór. 
Čtvrteční program vyvrcholí vy-
stoupením Fleretu a Zuzany Šu-
lákové. Děti se vydovádí během 
žonglérského workshopu, ma-
lování na obličej nebo kovářské 
dílny. Kreativněji laděná Moje 
dílna přijde s výrobou zajíčků, 
sponek a různých dekorací.

Na děti se nezapomíná ani 
v pátek a bude se jich týkat i pro-
gram naplánovaný na 16. hodi-
nu. Ten se ponese v ryze veliko-
nočním duchu s Jirkou Hadašem 
a jeho maskotem králíkem, opět 
s obdobně laděnou Velikonoč-
ní dílnou. Kromě malování vají-
ček, perníčků a již známého pro-
gramu se nově objeví i závodní 
RC modely. O zábavu pro malé 
a velké tak bude postaráno.  ma

Maskotem kouzelníka Jirky Hadaše nebude nikdo jiný než králík  Foto | pxhere
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Vypadá to, že zima je definitivně pryč a teplé 
počasí už probudilo přírodu k životu. Zatímco 
alergiky trápí první pyly, zahrádkáři už se věnují 
péči  o stromy. Ze země vyrážejí první cibuloviny 
a šedý trávník začíná mít tu správnou zelenou 
barvu. Zahrada teď potřebuje nejvíc vaší péče.

| JURAJ ALÁČ

S příchodem teplého počasí 
a s prodlužujícími se dny se velmi 
rychle začne zahrada probouzet. 
Pokud jste nestihli vysadit dřeviny 
na podzim, březen a duben jsou 
měsíci, kdy lze ještě zasadit stro-
my a keře, aby během léta zesílily 
a přežily další zimu. Každý správ-
ný zahrádkář ale nejdříve zkont-
roluje rostliny, jak přestály zimu. 
Zastřihne stromky i keře a také je 
přihnojí. Zvláštní péči vyžaduje 
trávník, který jakmile oschne, po-
třebuje pročesat, projet vertikutá-
torem a holá místa dosít a také 
pohnojit. Pokud potřebujete za-
ložit nový trávník, ideální měsíc je 
duben – díky dostatečnému otep-
lení semena velmi rychle ve vlhku 
naklíčí. 

Kde začít  
a všechno stihnout

Milovníci a majitelé okrasných 
zahrad vědí, že vše je třeba dobře 

naplánovat, aby jednotlivé jarní 
práce na sebe navazovaly a zahra-
da byla promyšleně uspořádána. 
V létě se pak zahrada přemění na 
zelený obývací pokoj. Dobré je 
proto začít od podlahy – trávníku. 
Poprvé bychom ho měli posekat, 
když začne kvést zlatý déšť. V tuto 
dobu je také třeba ostříhat růže 
a keře – všechny namrzlé a uschlé 
větvě odstraníme a všechny loň-
ské výhonky pokrátíme na dva 
pupeny. Také bylinkové a zeleni-
nové či květinové záhony a skal-
ky potřebují vyčistit a připravit na 
novou výsadbu. Pokud máte je-
zírko, nezapomeňte ho zbavit ne-
čistot a napustit čistou vodu, vol-
ná místa v okolí vysázejte novými 
rostlinami. 

Plány na přestavbu  
dobře promyslete

Každý majitel zahrady zatou-
ží občas po změně a naplánuje 
stavbu nového přístřešku, kůlny, 
záhonů nebo bazénu. Stavební 

práce ale zaberou nějakou dobu 
a po každém zásahu se zahra-
da musí „vzpamatovat“. Jakmi-
le vám tedy na trávník vjede bagr 
nebo nákladní auto, počítejte s ná-
slednou obnovou trávníku a okolí 
v řádu týdnů. Pokud máte v úmy-
slu začít cokoli stavět nebo opra-
vovat s využitím služeb stavebních 
firem, je nejvyšší čas zadat po-
ptávku a domluvit termíny. Proto-
že zatímco vy budete mít o své let-
ní dovolené čas na práci, stavební 
firmy jsou naopak v létě nejvíce 
pracovně vytížené a na menší za-
kázky jim nezbývá příliš času. Plá-
novaná stavba bazénu tak může 
přijít na řadu až po sezóně, což 
dokáže pořádně pokazit léto pře-
devším dětem.

Zima je pryč,  
myslete na tu další

Topná sezóna je u konce a její 
vyúčtování majitelům nemovitos-
tí napovědělo, jak se včas připra-
vit na tu příští. Účty za vytápění se 
každým rokem zvyšují, stát proto 
nabízí různé druhy dotací, které 
mají nejen lidem šetřit peněžen-
ku, ale také výrazně zlepšit ovzdu-
ší v České republice. Především 
vlastníci starých kotlů na tuhá pa-
liva by už neměli otálet a měli by 

se poohlédnout po modernější al-
ternativě vytápění. Provoz starých 
kotlů první a druhé emisní třídy 
totiž bude od září 2022 zakázán 
pod pokutou ve výši 50 tisíc ko-
run. Dotace přímo na výměnu kot-
lů sice končí, státní podporu mo-
dernizace vytápění ale převezme 
program Nová zelená úsporám. 

Fotovoltaika, tepelná 
čerpadla a další alternativy

Být nezávislý na dodávkách 
elektřiny, plynu i vody je snem 
každého vlastníka nemovitosti. 
Právě teď na jaře máte čas naplá-
novat, jak toho alespoň částeč-
ně docílit. Firem, které dokážou 
na klíč připravit projekt chytrého 
domu, neustále přibývá. V ideál-
ním případě pak dokáže rodinný 
dům fungovat s vlastní studnou, 
solární elektrárnou na střeše, te-
pelným čerpadlem v zemi a vlast-
ním zásobníkem plynu téměř ne-
závisle a navíc hlavně ekologicky 
na externích dodavatelích ener-
gií. Tyto před lety nedosažitel-
né vymoženosti se už stávají díky 
technologickým řešením běžným 
standardem novostaveb a díky 
různým dotacím nejsou nedosa-
žitelné ani pro majitele starších 
objektů. 

Jaro klepe  
na dveře,  
jste připraveni? 



 INZERCE 7|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2000195/01

Zahrádkářská výstavaZahrádkářská výstava

Věžky u KroměřížeVěžky u Kroměříže

Zahrada VěžkyZahrada Věžky
28. 4. - 3. 5. 202028. 4. - 3. 5. 2020
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PRODEJ
A REALIZACE
PŘÍRODNÍHO
KAMENE

Třída 3. května
Zlín-Malenovice
Tel.: 774 715 945 info@kameny-zlin.cz

www.kameny-zlin.cz

INZERCERV2000496/01

INZERCE RV2000531/01

TALAŠOVO ZAHRADNICTVÍ 
V TLUMAČOVĚ 
nabízí sazenice zeleniny a jahod, 
balkonové květiny, ovocné stromky, 
vinnou révu.
Celoročně sezónní čerstvou zeleninu, 
ovoce a kysané zelí s oceněním 
Regionální potravina.
Dolní 566, Tlumačov, tel.: 731 930 706
OTEVŘENO: po - pá 8 - 17 hod.
                            so 8 - 11 hod.
                            ne - zavřeno

INZERCE RV2000527/01
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Tadeáš Mokrejš – nejmladší  
hráč v historii zlínské mužské házené
Ve zlínské házené se tradičně hraje v kategorii 
minižáků, mladších a starších žáků, mladšího a staršího 
dorostu a dospělé složky. Tadeáši Mokrejšovi, 
kterému je pouhých šestnáct let, se s podporou 
svého mateřského klubu podařilo nevídané.

Na doporučení klubu projít 
takzvaným postaršením a mít tak 
možnost hrát nejen s dorostem, 
do něhož věkově patří, ale i s do-
spělými muži. Jaké výzvy to při-
náší a co je třeba udělat pro to, 
aby člověk v takovém týmu obstál, 
prozrazuje Tadeáš v následujícím 
rozhovoru.

Mohl bys na úvod říct, jak ses 
k házené dostal?

K házené jsem se dostal, když 
mi bylo asi osm let. Přivedla mě 
k ní maminka, která ji kdysi sama 
hrála. Vyzkoušel jsem i zlínskou 
hokejovou přípravku, fotbal, ka-
rate a potápění, ale vzhledem 
k tomu, že jsem měl vždycky rád 
míčové hry a dobře jsem házel, 
házená u mě zvítězila na celé čáře. 
Koncem základní školy mě chyti-
la ještě víc a chtěl bych u ní zůstat 
nejdéle, jak to půjde.

Co je pro tebe v házené 
největší výzvou? S čím se od 
počátku potýkáš?

Když jsem s házenou začínal, 
byl jsem celkem vysoký a neob-
ratný. Z počátku měla moje váha 
a výška i jisté výhody, v minižá-
cích se hraje na polovičním hřiš-
ti a tak pro mě nebyl problém dá-
vat góly z půlky hřiště a kohokoli 
udržet nebo odstavit od balónu. 
Házená je hodně o rychlosti a dy-
namice, celkově o pohybu. Musel 
jsem tedy upravit životosprávu. 
Teď, v poslední době, když hraju 
i za mužskou složku, cítím potře-
bu hodně zesílit, abych v budouc-
nu mohl obstát i v soubojích jeden 
na jednoho. Házená je hodně o fy-
zické síle, ale také o mentální vy-
rovnanosti, často musíte zachovat 
klidnou hlavu a rozvahu. Tomu 
všemu se s mužskou složkou učím.

Mluvíš o tom, co je největší 
výzvou pro tebe, ale co 
myslíš, že je pro házenou 
nejdůležitější obecně? Tedy 

kromě nějakého zápalu 
a chuti…

Je to asi ta dřina. Ochota něco 
tomu obětovat, chodit pravidel-
ně na tréninky, pracovat na sobě 
i mimo ně. Zajít si třeba sám od 
sebe ještě do posilovny, na kolo, 
zaběhat nebo zaplavat. Právě pro-

to, že víte, že se vám to časem vrá-
tí na hřišti. Volného času mi moc 
nezbývá, ale tak je to s každým 
sportem, který chcete dělat napl-
no a nešidit to.

Jak třeba vypadá tvůj denní 
režim?

Každý den je téměř stejný. Do-
poledne škola, pak doma udělám 
úkoly, dám si ovesnou kaši na do-
plnění proteinu a jdu na trénink. 
Nejnáročnější mám tento rok pát-
ky. Od pěti hodin je trénink se 
starším dorostem, který trvá hodi-
nu až hodinu a půl, podle toho, jak 
se to zvládá. Pak jdu na sportovní 
halu, kde mám trénink s muži. Bě-
hem toho si maximálně stihnu dát 

ještě sacharidovou tyčinku. Domů 
se vracím pozdě večer.

Nebojíš se přetrénování? Kolik 
takových tréninků za týden 
stihneš?

Trénink mám vlastně každý 
den mimo úterý, o víkendu hraje-
me zápasy. V pondělí a pátek mám 
tréninky dva, v tyto dny chodím 
s dorostem i s muži. Dorostenci 
trénují odpoledne, mužská slož-
ka obvykle v pozdějších hodinách, 
takže například ve čtvrtek se do-

stanu domů nejdřív o půl desáté, 
protože trénink končí v devět ho-
din. Když mám prostor, snažím se 
regenerovat, přetrénování se pro-
to nebojím. Už na sobě poznám, 
kdy si musím odpočinout. Rege-
nerace je důležitá součást každého 
sportu.

Dříve to bývalo tak, že se 
trénovalo i dvakrát, třikrát 
denně…

Záleží asi hlavně na tom, jaký 
děláte sport, jakou hrajete soutěž 
a kam chodíte do školy. Někte-
ří spoluhráči navštěvují sportov-
ní třídu na místním gymnáziu, 
mají tím pádem nějaký trénink 
navíc, mají výuku propojenou 

s tréninkem. U mě funguje škola 
a házená odděleně, já dopoled-
ní tréninky nemám. Když přijdou 
nějaké zápasy nebo třeba tur-
naj přes týden, tak mi škola vyšla 
vždycky s uvolněním vstříc. U nás 
ve škole to vše závisí taky na dob-
rém prospěchu.

Jak došlo k tomu, že už 
v šestnácti letech hraješ za 
dospělou složku? Jaká jsou pro 
to pravidla? 

Věkově spadám ještě do mlad-
šího dorostu, což znamená, že 
bych měl za mladší dorost hrát. 
V rámci pravidel soutěže bych 
mohl chodit hrát i za starší dorost. 
Abych ale mohl hrát za dospě-
lou mužskou složku, muselo do-
jít k takzvanému postaršení. Tím 
jsem se posunul hráčsky o jednu 
kategorii nahoru. Můžu tedy hrát 
za starší dorost, ale nově už i za 
dospělou složku. Naopak už ne-
můžu hrát za mladší dorost. Pra-
vidla jsou taková, že o postaršení 
musí za hráče zažádat klub, od-
souhlasit to musí i lékař. V mém 
případě to nijak těžké nebylo, klub 
si o mé postaršení požádal.

A jaké to je být nejmladší 
hráčem v mužské házené? Mezi 
dorosteneckou a mužskou 
házenou budou asi velké 
rozdíly…

Jsem šťastný, že jsem už v šest-
nácti dostal takovou příležitost 
a že mi trenér věří. Ty rozdíly jsou 
opravdu velké. Tréninky mužů 
jsou rychlejší, dynamičtější, jsou 
hlavně o síle. Jelikož ještě nemám 
fyzické parametry, abych do hry 
mohl jít silově, musím to dohánět 
dynamikou. Také musím být vytr-
valejší a rychlejší na nohách. Je to 
prostě úplně něco jiného, než když 
hrajete s dorostenci. Chlapi mají 
daleko víc zkušeností, víc na hřiš-
ti přemýšlejí a celkově hra vypadá 
jinak. Snaží se mě motivovat a po-
strčit dál. Když jsem dal v zápase 
svůj první gól, měli obrovskou ra-
dost se mnou. Samozřejmě jako 
nejmladší hráč týmu mám i své 
povinnosti. Musím věšet dresy, 
dělat pití, nosit lékárničku, čistit 
balóny…

Když budu rychlejší v obraně,  
můžu zastavit 

i stodvacetikilového soupeře
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Zkušenosti tedy zřejmě musíš 
dohánět v tréninku. Co děláš 
jinak? V čem si přidáváš?

Chodím do posilovny a hlav-
ně neflákám tréninky. Před tře-
mi lety jsem měl přes léto i indivi- 
duální přípravu se Štěpánem Cho-
dilem a Radimem Vašíkem. Ra-
dim mi v posilovně ukazoval něja-
ké základní cviky na zpevnění těla, 
Štěpán zase techniky na zlepšení 
dynamiky a vytrvalosti. Čerpám 
z toho doteďka.

Jak zvládáš hrát proti soupeři, 
který má dva metry a sto 
dvacet kilogramů?

Při svých osmdesáti čtyřech ki-
logramech si na hřišti občas připa-
dám jako papír. Ale zase se to sna-
žím dohánět tou rychlostí. Musím 
si prostě najít jinou cestu, zatím 
nemůžu hrát silově. Ne že bych 
měl strach, ale budí to respekt. Na 
druhou stranu, když budu rychlej-
ší v obraně, můžu zastavit i toho 
stodvacetikilového soupeře. Je to 
tedy hlavně o způsobu přemýšlení.

Připravuješ se na zápas i nějak 
mentálně?

Hodně mi pomáhají kluci 
z týmu. Berou, že jsem nejmladší, 
a když jsme na hřišti, snaží se mě 
nějak vyhecovat a podržet, když se 
mi něco nepovede. Zjistil jsem na-
příklad, že když mě něco před zá-
pasem naštve, můžu z toho čerpat 
pro hru. Rozproudí to totiž krev. 
Jinak je ale dobré nedostat se do 
stresu a naopak si říct, že na hři-
šti jsme si všichni jako hráči rov-
ni. Že to, že jsem nejmladší, není 
hendikep.

Je něco, co tě u těch starších 
hráčů vyloženě inspiruje?

Asi rozhodovací schopnosti. 
A také to, že mají házenou nato-
lik zažitou, že podle situace přes-
ně vědí, co udělat. Především 
v obraně.

Myslíš si, že kromě 
rozhodovacích schopností je 
házená sportem, který rozvíjí 
i nějaké povahové vlastnosti? 
Pozoruješ během doby, kdy 
se jí věnuješ, na sobě nějaké 
změny?

Určitě to člověka mění. Napří-
klad už když si člověk během letní 
přípravy sáhne na dno svých fyzic-
kých sil. Zjistí, co může a nemůže, 
kde má rezervy a kde už je hra-
nice, kterou nepřejde. To se taky 

každým rokem mění. Házená je 
hlavně týmová hra, takže když se 
někomu nedaří, je třeba ho pod-
pořit, ne soudit. Donutilo mě to 
neflákat se. Dneska už to mám na-
tolik zažité, že se těším na každý 
další trénink, protože vím, že mi 
něco dá. A v zápase se mi to nako-
nec vyplatí.

Co plány do budoucna? Zlín, 
extraliga, jiný tým, nějaká 
zahraniční stáž…

Jiný tým určitě ne, chtěl bych 
zůstat ve Zlíně, ale s ohledem na 
mé budoucí studium netuším, co 
v dalších letech bude. Jsem rád, že 
jsem tady dostal šanci a chtěl bych 
to týmu nějak vrátit. Bylo by super, 

kdyby se v budoucnu opět podařilo 
vybojovat extraligu. Letos se to asi 
nepodaří, v tabulce jsme třetí, ale 
není všem dnům konec.

Kde jste byli naposledy na 
soustředění?

Na posledním soustředění 
jsem byl vlastně dvakrát. Nejdřív 
se starším dorostem a potom s do-
spělou složkou. Se starším doros-
tem jsme byli šest dní v Morko-
vicích-Slížanech, kde jsme měli 
dvou až třífázové tréninky, větši-
nou zaměřené na zlepšení pruž-
nosti a posilování. Podstatně ná-
ročnější bylo druhé soustředění. 
Tam jsme se první dva týdny za-
měřovali hlavně na vytrvalost, 
kdy jsme běhali k majáku a zpát-
ky, pak následovalo posilování 
a nakonec cvičení na dynamiku 
a sprint.

Před dvěma lety jsme už spolu 
jeden rozhovor dělali. Tehdy jsi 
říkal, že prioritou je škola. Co se 
za tu dobu změnilo? Pokračuješ 
naplánovaným směrem, to je 
stát se pilotem dopravního 
letadla?

Zatím jsem plány nezměnil. 
Dostal jsem se na školu, kterou 
jsem chtěl, tedy na Střední prů-
myslovou školu ve Zlíně, na obor 
Technické lyceum. Teď jsem ve 
druhém ročníku. Zatím se mi daří, 
měl jsem na vysvědčení průměr 
jedna celá. Platí i to, že po skon-
čení školy chci jít na do Prahy na 
ČVUT, abych si mohl splnit sen - 
být pilotem dopravního letadla. 
Došlo jen ke změnám v rodině. 
Mamka se například znovu vda-
la, vzala si Milana, a já si našel 
přítelkyni. Hraje florbal za Zlín 
Lions.

Máš čas na nějaké další 
koníčky?

S koníčky je to složité. Ve ško-
le končím ve tři hodiny a potom 
mám od šesti hodin trénink. Jsem 
rád, když během těch tří hodin 
stihnu udělat věci do školy. Rád 
si občas zajdu do sauny, na kolo 
nebo do kina. Když vyšetřím čas, 
rád si pustím doma nějaký film.

Na zápasy, kde hraješ, chodí 
celá rodina?

V rodině mi všichni fandí, a po-
kud to jde, jsou na zápase. Mamka 
s Milanem jezdí i na některé ven-
kovní zápasy, podporují mě, co to 
jde.   pr

„Házená je hodně o rychlosti a dynamice,“ říká Tadeáš Mokrejš  Foto | 2x Jaroslav Pavlík
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Dušan Lečbych: Obchod ve 13. budově  
by měl být i místem k zastavení
Dary kraje, krámek, který 
si na Kvítkové ulici ve Zlíně 
oblíbila řada zákazníků, 
se dočkal dalšího velkého 
kroku. Po téměř osmi 
letech existence se 
rozrůstá o další prodejnu. 

Ta od 25. března obohatí kolo-
rit svitovského areálu, konkrétně 
13. budovy, pro kterou je charakte-
ristický pulsující kavárenský život 
a bezprostřední blízkost autobuso-
vého nádraží. Co nový obchůdek 
nabídne? Podle bratrů Lečbycho-
vých vedle poctivých regionálních 
potravin i stále vzácnější přidanou 
hodnotu: chvíli klidu. Možnost se 
zastavit.

Co vás přivedlo k nápadu otevřít 
si novou prodejnu?

To je docela dlouhá historie. 
První podnět vzešel před více než 
rokem a půl od majitele stávající-
ho objektu na Kvítkové ulici, když 
se zmínil, že v budoucnu dojde 
k jeho rekonstrukci a že bude tře-
ba, abychom si během toho našli 
dočasnou náhradu. Ten termín se 
neustále oddaloval, ale my jsme 
u myšlenky mít ještě jeden prostor 
zůstali. Řekli jsme si, proč toho ne-
využít, proč nemít v provozu sou-
časně dva obchody.

Proč jste se rozhodli zrovna pro 
svitovský areál?

Zprvu jsem nebyl zastáncem 
tam jít, chtěl jsem se více držet 
v centru města, kterým pro mě asi 
navždy zůstane náměstí a jeho nej-
bližší okolí. Infrastruktura je v bý-
valém Svitu dost neutěšená, to vědí 
všichni, kdo tam jezdí, ale na dru-
hou stranu je třeba myslet i trochu 
obchodně. Bereme to jako místo, 
kde můžeme oslovit nové zákazní-
ky. Samozřejmě lidé, co si nás oblí-
bili na Kvítkové, sem mohou chodit 
dál. I kdyby někdy došlo ke zmíně-
né rekonstrukci, náhradní prostor 
bychom stejně hledali v nejbližším 
okolí. V tomto můžeme své dosa-
vadní zákazníky uklidnit.

Jak bude obchod ve 13. budově 
vypadat? Bude se od stávajícího 
lišit například kapacitou?

Bude dvakrát větší. A mnohem 
hezčí. Ne že bychom stávající pro-
dejnu považovali za škaredou, ale 
u té svitovské jsme si už opravdu 
vyhráli s každým detailem. Dokon-
ce zvažujeme, že ji přihlásíme do 
nějaké architektonické soutěže. Je 
čtvercového tvaru, dá se s ní praco-
vat úplně jinak než s prostorem na 
Kvítkové, který je ve tvaru L. Každý, 
koho jsme tam zatím přivedli, byl 
ohromen. Jde už o docela velkou 
halu, zákazníci se rozhodně mají na 
co těšit. Protože jsme si dali na čas, 
přesně naplňuje naše představy.

Chcete obchody nějak 
profilovat? Podle toho, co 
říkáte, bude v nové prodejně 
zřejmě trochu jiné portfolio 
produktů než na Kvítkové ulici. 
Přinejmenším širší.

Do prostor by se mělo vejít až 
o padesát procent více zboží. Ne-
chceme ale obchod ve Třináctce ně-
jak zvýhodňovat. Nejspíš to bude 
tak, že na Kvítkové využijeme kaž-
dý centimetr, a třebaže produktů 
od každého druhu bude vystave-
no méně, bude nabízet v podsta-
tě totéž. Ještě uvidíme. Sami jsme 
zvědaví, jaký potenciál prodej-
na na Třináctce odkryje, až se v ní 
zabydlíme.

Větší prodejní plocha určitě 
skýtá i jiné výhody, než 
jen možnost vystavit více 
produktů…

Určitě, největší rozdíl bude 
v samotné koncepci prodejny. 
I zákazníky, kteří chodí k nám na 

Kvítkovou, lákáme, aby se přišli 
aspoň podívat. Zažijí trochu jiný 
servis, uzeniny například odděluje-
me od pokladny, takže když člověk 
přijde, uzeniny si v klidu vybere, dá 
do košíku a až pak přejde k poklad-
ně. Tam už odbavení poběží jako po 
másle, zákazník nebude muset če-
kat, až mu například někdo uzeni-
ny k pokladně přinese. Nákup bude 
plynulejší, klidnější, a protože tam 
budou připraveny dvě pokladny, 
nevznikne ani problém s místem.

Lidé u nákupu budou vlastně 
moci i trochu relaxovat…

Přesně tak. Nevím, jestli si toho 
zákazník všimne, ale v naší pro-
dejně na Kvítkové například není 
hudební podkres. Ve Třináctce už 
bude a chtěli bychom jej později 
mít na obou místech. Chceme li-
dem i tímto pobyt u nás co nejvíce 
zpříjemnit. Tomu slouží i ten větší 
prostor, zákazník není nucen něko-
ho pouštět, když si chce dát načas 
s výběrem zboží, nemusí vycouvá-
vat z uličky, aby někdo mohl projít 
a podobně.

Spojíte s novým obchodem 
nějaké zbrusu nové služby?

Až se Třináctka stabilizuje 
a rozjede, chceme trochu víc za-
pracovat na našem rozvozu. Také 
bychom chtěli rozšířit sortiment 
o nabídku baget, sendvičů a pří-
padně salátů. Na Kvítkovou se 
často zastaví lidé při cestě z prá-
ce, aby si nakoupili domů. V okolí 
Třináctky zase spousta lidí pracuje 
a kolikrát ani nemají čas si někam 

na jídlo zajít. Rádi bychom jim 
v tomto vyšli vstříc a nabídli sice 
rychlou, ale stále svým způsobem 
zdravou a poctivou alternativu 
obědu či svačiny.

Jak to bude s parkováním? 
Zmínil jste, že areál trpí špatnou 
infrastrukturou…

Pro člověka, který tam jede po-
prvé, nemusí být jednoduché se 
tam zorientovat. O možnostech 
parkování určitě chceme informo-
vat na našem webu i na facebooku, 
ale už teď víme, že zaparkovat pů-
jde například v garáži budovy, od-
poledne bývá už poloprázdná. Pár 
míst máme domluvených i mezi 
Třináctkou a Flipem. Řešíme také 
možnost domluvy s provozovate-
lem některého okolního parkoviště, 
abychom parkovací lístky mohli ra-
zit i my. Nákup bychom tím zákaz-
níkům zase o něco zjednodušili.

Chystáte něco speciálního na 
otvírací den?

Připravujeme malé dárečky pro 
návštěvníky všech věkových kate-
gorií. Ke svému nákupu každý něco 
dostane, bez ohledu na to, jestli si 
odnese zboží za tisícovku, nebo za 
pár korun. Ještě nemáme stanove-
ný termín, ale chtěli bychom udělat 
i oficiální otvíračku třeba i s něja-
kým programem a občerstvením 
v pasáži, se symbolickým přestřih-
nutím pásky. Nedojde k tomu ale 
nejspíš dřív než dva týdny po vlast-
ním otevření. Je to stále o jednom: 
vše pořádně vyladit a vytvořit pří-
jemné prostředí pro zákazníka.   pr
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Nejvyšší čas vybírat letní tábory
Nabídka letních táborů pro 

děti bude i letos široká, ale jak 
vybrat ten správný? Pokud vaše 
dítě sportuje, obvykle sportovní 
oddíly připravují na prázdniny 
vlastní tematické tábory. 

Další možností jsou denní 
příměstské tábory, které jsou vy-
plněním volných prázdninových 
dnů. I když se to zdá brzy, ty nej-
oblíbenější tábory jsou už teď 
plné. Pokud tedy ještě nemáte 
pro děti na léto vybráno, rozhod-
ně neváhejte – je nejvyšší čas.

Nejlepší způsob k vybrání 
vhodného tábora je získání re-
ferencí. Poptejte se spolužáků 
nebo kamarádů vašeho dítěte. 
Jistě najdete ty, kdo na tábo-
ry jezdí. A jejich rodiče jsou tím 
nejlepším měřítkem a zdrojem 
informací. 

Odjet na tábor může vaše dítě 
ale i bez referencí. Na internetu 
nebo v inzerci najdete desítky 
nabídek a vybrat tábor v kvali-
tě dle vašich očekávání nemusí 
být tak náročné. Chce to jen tro-
chu času. Abychom vám volbu 
usnadnili, připomínáme deset 
kritérií, která vám pomohou se 

DESATERO PRO LETNÍ TÁBOR

1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný?
2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora?
3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný?
4. HYGIENA – Vyhovuje tábor hygienickým předpisům?
5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací?
6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?
7. PROGRAM – Jaký je program tábora?
8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?
9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?
10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře zdravotník?

INZERCE RV2000274/01

01 RYBÁŘSKÝ TÁBOR  
příměstský | 8-15 let

7. 7. – 10. 7. 2020
(bez dotace)

cena bude 
upřesněna

Iva Vladíková 
778 099 547 Ostrata

02 MLADÝ PROGRAMÁTOR 
příměstský | 8-16 let

7. 7. – 10. 7. 2020 
(bez dotace) 1 000 Kč Marián Greš                      

778 097 976
Tyršovo 
nábřeží 801

03 BADMINTONOVÁ ŠKOLA I 
příměstský | 8-18 let 6. 7. – 10. 7. 2020 2 300 Kč   

* 100 Kč
Jiří Nevřivý                       
725 099 183

sportovní hala 
Růmy

04 AGILITY I – KYNOLOGICKÝ  
příměstský | 8-18 let                        6. 7. – 10. 7. 2020 1 900 Kč 

* 100 Kč
Jana Mašková 
725 099 186 cvičiště Burešov

05 CESTOVATEL Za pověstmi hradů 
a zámků příměstský | 7-14 let 13. 7. – 17. 7. 2020 1 800 Kč 

* 100 Kč
Helena Doleželová 
778 099 547

Osvoboditelů 
3778

11 ZÁCHRANÁŘSKÝ 
příměstský s přespáním | 7-14 let 20. 7. – 24. 7. 2020 2 000 kč 

* 100 Kč
Helena Doleželová 
778 099 547

Osvoboditelů 
3778

12 VŠEZNÁLEK 
příměstský | 8-16 let 20. 7. – 24. 7. 2020 1 500 Kč 

* 100 Kč
Marián Greš                      
778 097 976

Tyršovo 
nábřeží 801

13 KERAMICKÝ 
příměstský | 8-13 let 20. 7. – 24. 7. 2020 1 600 Kč 

* 100 Kč
Jiří Nevřivý                       
725 099 183

Tyršovo 
nábřeží 801

14 CYKLOTÁBOR Kolem Zlína na 
kolech  příměstský | 12-16 let 20. 7. – 24. 7. 2020 1 500 Kč 

* 100 Kč
Milan Rábek 
606 093 080 Družstevní 4513

16 MINIŠKOLKA – předškoláci 
příměstský | 5–6 let                                                27. 7. – 31. 7. 2020 1 550 Kč 

* 100 Kč
Helena Doleželová 
778 099 547

Tyršovo 
nábřeží 801

18 BADMINTONOVÁ ŠKOLA II 
příměstský | 8-18 let 27. 7. – 31. 7. 2020 2 300 Kč     

* 100 Kč
Jiří Nevřivý                       
725 099 183

sportovní hala 
Růmy

19 MLADÝ PŘÍRODOVĚDEC 
příměstský | 7-14 let 27. 7. – 31. 7. 2020 2 000 Kč 

* 100 Kč
Zuzana Lisá 
725 099 174 Družstevní 4513

25 VÝTVARNÝ 
příměstský | 6-12 let 3. 8. – 7. 8. 2020 1 900 Kč 

* 100 Kč
Jana Jurášková                   
725 099 172 Družstevní 4513

26 PIRÁTI  
příměstský | 6-15 let 3. 8. – 7. 8. 2020 1 800 Kč 

* 100 Kč
Jana Jurášková                   
725 099 172 Družstevní 4513

27 MADAGASKAR Útěk do divoké 
Afriky příměstský | 7-14 let 10. 8. – 14. 8. 2020 2 100 Kč 

* 100 Kč
Zuzana Lisá 
725 099 174 Družstevní 4513

28 LETNÍ ŠKOLA ROBOTIKY  
příměstský | 12-16 let 17. 8. – 21. 8. 2020 1 400 Kč 

* 100 Kč
Marián Greš                      
778 097 976 UTB – FAI 

29 BADMINTON PRO TALENTY 
příměstský | 8-18 let 17. 8. – 21. 8. 2020 2 900 Kč 

* 100 Kč
Jiří Nevřivý                       
725 099 183

sportovní hala 
Růmy

30 KYNOLOGICKÝ II 
příměstský | 7-18 let 17. 8. – 21. 8. 2020 1 900 Kč 

* 100 Kč
Jana Mašková 
725 099 186 cvičiště Burešov

34 ASTRA CAMP v Mysločovicích 
příměstský | 6-12 let 24. 8. – 28. 8. 2020 1 900 Kč 

* 100 Kč
Jana Jurášková                   
725 099 172 Mysločovice

* Dotace 100 Kč z MMZ pro děti s trvalým bydlištěm velký Zlín (dotace bude vrácena v průběhu tábora)

v široké nabídce táborů zorien-
tovat.  red
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Naše školství potřebuje změnu. Každý 
má svůj potenciál, jen ho musíme umět najít
Proč nacházejí mezi lidmi živnou půdu 
různé dezinformace a manipulace? 
Jak jsme na tom v Česku s budováním 
demokracie? A proč může být mladá 
generace nadějí pro naši budoucnost? Tyto 
i další otázky otevíráme v rozhovoru se 
zlínským senátorem a daňovým expertem 
Tomášem Goláněm..

Koronavirus šířící se celým světem se 
stal živnou půdou pro různé dezinformace 
a manipulace. V Česku se s nimi ale potýkáme 
už mnohem déle.

„Trápí mě ta hysterie a pořád neustále se 
opakující situace, kdy lidé přijímají naprosto 
nekriticky informace a nechají s sebou 
manipulovat. S tímto bojuji už několik let. Není 
to jenom propaganda Andreje Babiše či lži 
finanční správy, působí to plošně. Informace 
šířené bez ověření jsou další epidemií dnešní 
doby,“ říká Tomáš Goláň.

V čem je jejich nebezpečí?

Jde o obrovský problém, protože na 
neověřených informacích kolujících různými 
kanály – a někdy dokonce i v oficiálních 
médiích - je dnes založena tvorba 
celospolečenského veřejného mínění. Ovšem 
ten, kdo manipulující informace šíří dál, má 
paradoxně pocit, že koná dobro. Setkávám 
se s tím každý den a pociťuji to i na sobě. 
Různí lidé ze mě prostřednictvím smyšlených 
argumentů a manipulací dělají největšího 
nepřítele a vyhrožují mi. Kvůli jinému 
názoru jsou schopní druhého ukřižovat. Je 
neuvěřitelné, co mi jsou lidé schopní napsat. 
Ale copak nemám právo na jiný názor? Vždyť 
přece žijeme v demokracii! 

Proč si neověřujeme informace a co s tím? 

Jsme pořád ve stresu, pořád někam 
spěcháme, a proto si fakta neověřujeme. 
Myslíme si, že člověku, který nám informaci 
poslal, můžeme věřit. Přitom může jít 
o záměrně vypouštěnou manipulaci 
a nepravdu s cílem ovlivnit postoje 
veřejnosti. Takto se dezinformace šíří i mezi 
důvěryhodnými lidmi a získávají váhu. 
Stane se z toho lavina a obecně přijímaná 
skutečnost. A přestože se později ukáže, že to 
pravda nebyla, už to nikoho nezajímá. Je to 
skvělý nástroj pro ovládání mas. Výsledkem je 
frustrovaná společnost. Lidé jsou znechucení 
z politiky, zklamaní ze svého života a vlastně 
ze všeho. Tato frustrace vytváří negativní 
energii, která je obrovským hnacím motorem 
pro různé nenávistné postoje. Takový model 

funguje i proto, že lidé bezmezně věří svým 
oblíbeným politikům. Myslí si, že vše, co 
řeknou, je svatá pravda. Ale i sám politik může 
být obětí dezinformace. A především: politiky 
nemáme milovat, máme je kontrolovat. 
Co s tím? Snažíme se přispět svým malým 
dílem. Pořádáme například spolu s Městským 
divadlem debaty o fake news, kterých se 
účastní přední čeští odborníci.

Už před příchodem epidemie koronaviru 
se mluvilo o ochlazení ekonomiky, nyní je 
to riziko ještě větší. Myslíte, že na to jsme 
připravení?

Aktuálně máme nejvyšší daňové příjmy 
v historii a stát má přitom záporné rozpočty. 
To je alarmující. Na rozdíl od Německa, které 
šetřilo v dobách prosperity na budoucí krizi, 

my na útlum nebo stagnaci hospodářství 
nejsme absolutně připravení. Státní správa 
polyká stále více peněz a je stále méně 
efektivní. Už ani neslouží občanům, pod 
záminkou implementace směrnic Evropské 
unie se přitahují šrouby, ubírá se lidem 
svoboda a přidávají povinnosti. A lidé si na to 
zvykají a nechají si to líbit.

Premiér Andrej Babiš ovšem říká, že 
republika vzkvétá...

Podnikatelskému sektoru se mimořádně 
daří, přestože pro něj stát neudělal vůbec nic 
a jen mu háže klacky pod nohy. Vláda nedělá 
žádná prorůstová hospodářská opatření, 
jen sype obrovské peníze z daní do státního 
rozpočtu, pak je ve velkém utrácí, rozpouští 
rezervy a dál zvyšuje schodek. Co se ale stane, 
až hospodářství nebude na vrcholu a dostaví 
se krize? Přijdou velké problémy, protože vláda 
rozházela peníze, které měla šetřit v dobách 
konjunktury na horší časy.

Nevidíte vše příliš negativně?

Nebyli jsme zatím schopní vybudovat 
demokracii tak, abychom měli vzájemně 
respekt jeden vůči druhému, abychom 
vzájemně mohli jeden druhého obohatit. 
Zbořili jsme zábrany, zničili morální hodnoty. 
Postupně odešli staří lidé, kteří ještě 
pamatovali první republiku a mohli nás 
demokracii učit. A naši politici také nejsou 
zrovna tím správným vzorem. Proměnit 
společnost, která vyrůstala v totalitním 
systému s pokřivenými hodnotami, je běh na 
dlouhou trať. Sociolog, politolog a filozof Ralf 
Dahrendorf řekl, že nová demokracie se tvoří 
šedesát let. Přijímám to pokorně jako něco, 
čím si musíme projít, abychom se měli od 
čeho odrazit. Třeba ta delší léta budou lepší 
a lepší. Je potřeba na tom pracovat a třeba 
se i ostatní přidají. Hlavně vidím obrovskou 
naději v mladé generaci. 

Proč?

Setkávám se pravidelně se studenty 
středních a vysokých škol i s žáky základních 
škol z celého kraje. Zvu je pravidelně na 
exkurze do senátu. Vydrží i několik hodin 
poslouchat, zajímají se o ekonomiku 
a historii. Ukazuju jim lidský rozměr politiky. 
Vidí, že i senátor může být úplně normální 
člověk s obyčejnými starostmi a normálním 
pohledem na věc. Jinak vlastně ani nemají 
šanci zjistit, jací doopravdy politici jsou. 
Dívají se na ně skoro jako na mimozemšťany 
a politiky se štítí. A ani se jim nedivím, 
vzhledem k tomu, co mohou vidět v televizi 
nebo slyšet doma od rodičů. Musíme si získat 
jejich důvěru. Ale jak? Nevnucovat jim svůj 
názor a nic po nich nechtít, neslibovat. Typičtí 
populisté chtějí, abyste je volili a slibují, že se 
o vás postarají a udělají vše za vás.

Zmínil jste se o spolupráci se školami. Vím, 
že školství je pro vás důležité téma...

I kdybych v politice v budoucnu 
nepokračoval, chci se tématu školství dál 
věnovat. Ve 21. století musíme na vzdělání 
nahlížet jinak, než bylo doposud zvykem. 
Snažím přispět k prosazení změny v našem 
školství. Pocházím z učitelské rodiny, spoustu 
věcí jsem si sám nastudoval, dlouhodobě jsem 
v kontaktu s ministrem školství Robertem 
Plagou, ústředním školním inspektorem 
Tomášem Zatloukalem a jeho náměstkem 
Ondřejem Andrysem, kteří jsou těmto 
změnám velmi nakloněni. Základní koncepce 
je již zpracovaná ve Strategii 2030+. Nejtěžší 
ale bude dostat tyto vize do života. Jak je 
uchopit a motivovat k tomu učitele, aby to 

„Náš školský systém není 
nastavený tak, aby děti 

něco naučil. Je nastavený 
jen na to, aby měly dobré 
známky. A to je zásadní 

rozdíl.“
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nebrali jako kritiku jejich dosavadní činnosti? 
Hodně záleží na ředitelích škol, jejich 
autonomie a pravomoci jsou veliké. Otázka 
ale je, zda jsou vůbec nakloněni ke změnám. 
Důležitý je také přístup rodičů, kteří novým 
přístupům nedůvěřují, protože jimi sami 
neprošli a nerozumí jim. Mnohdy si vybíjejí 
své vlastní letité mindráky ze základní školy na 
učitelích svých dětí.

V čem by mělo být školství jiné?

Můj táta, který učil do svých 68 let, mi 
říkával: „Náš školský systém není nastavený na 
to, aby děti něco naučil. Je nastavený jen na 
to, aby měly dobré známky.“ A to je zásadní 
rozdíl. Alternativní vzdělávání není o tom, že 
děti běhají po třídě, skáčou, dělají si, co chtějí. 
Reforma školství neznamená, že by žáci mohli 
porušovat pravidla a školní řád. Podstatou je 
změna výuky. Děti se mají chybami učit, nikoli 
se za ně trestat. Tím, že dítěti dáme špatnou 
známku, ho ke zlepšení nemotivujeme. To 
nefungovalo a nikdy fungovat nebude. Je 
potřeba mít studenta, který je kreativní, 
samostatný, kriticky myslící, dokáže pracovat 
s informacemi a umí si poradit se situací, 
kdy například obor, který vystudoval na 
vysoké škole, zanikne, protože se všechny 
technologie neuvěřitelně rychle mění. Musíme 
z žáků vychovávat samostatné osobnosti, 

které dokáží pracovat s informacemi a řešit 
nejrůznější životní situace. Už v první třídě 
musíme podchytit, v čem jsou jednotlivé děti 
silné, musíme je přestat kastovat jen podle 
čtení, psaní a počítání. Musíme je učit najít své 
silné stránky a využít je. Všichni nemůžeme být 
stejní a ve všem dobří. Každý jsme jiný proto, 
abychom kooperovali a dohromady dávali 
úžasný celek.

Můžeme se inspirovat někde ve světě?

Především finské školství je vzorem celému 
světu. Už dávno tam přišli na to, že každé 
díte má svůj potenciál, jen je třeba ho najít. 
Dnes je ve Finsku nejoblíbenějším dnem 
pondělí, protože se na ně těší žáci i kantoři. 
Ve společenské hierarchii je povolání učitele 
na nejvyšším místě, je to celospolečensky 
respektovaná vrstva. Na pedagogické školy 
se nedostane přes 80 procent uchazečů. 
Důkazem, že tento systém funguje dobře, jsou 
výsledky mezinárodních srovnávacích testů, 
ve kterých jsou finští žáci mimořádně úspěšní.

Takže důležitější než biflování je rozvíjení 
osobnosti?

Když někam přijdu na přednášku, bývají 
první dvě řady prázdné. Posluchači mají 
strach být vidět, aby se jich třeba někdo na 

něco nezeptal. Ostýchají se. Co kdyby to 
nevěděli, že? Ale nevědět je normální lidská 
vlastnost – stejně jako vědět. Bojíme se 
zeptat, stydíme se za to, že něco neumíme. 
Ale zeptat se a něco se dozvědět je příležitost 
posunout se dál. Když něco nevím, můžu se 
to dozvědět. To platí nejen pro žáky, ale i pro 
učitele. Ti mnohdy neumí děti brát jako sobě 
rovné a dávají jim najevo, že jsou hloupější. 
Pokud se nebudou chovat nadřazeně, jako 
vševědoucí a neomylní, a ukáží, že i oni jsou 
ochotní se od dětí něco naučit, získají u nich 
obrovskou autoritu. Proč si nenechat poradit 
třeba s nějakou aplikací v mobilu? Dítě si pak 
k učiteli vypěstuje respekt a důvěru. Učitel 
se stane jeho kamarádem, kterého nechce 
zklamat.

Na sociálních sítích jste zmínil, že vás 
vyděsila vlna nesnášelivosti doprovázející 
současnou epidemii koronaviru...

Na přelomu února a března jsme byli 
v Dolomitech. Nepatřil jsem k těm, co měli 
být v karanténě, ale přesto ji s celou rodinou 
dodržujeme. Zda jsme měli my, stejně jako 
těch 20 tisíc dalších lidí, do Itálie jezdit či ne, 
se těžko hodnotí, i když v tom mají najednou 
všichni jasno. Nejsem nezodpovědný lump, 
abych jel někam, kde je to nebezpečné, se 
svými dětmi, které miluju. Vláda musela 
vědět, že se do italských Alp v tomto 
období každoročně takové množství turistů 
vypravuje, a když tedy tyto cesty nezakázala 
a nezařadila Jižní Tyrolsko nebo Trentino 
mezi rizikové oblasti, měla se na jejich 
návrat dostatečně připravit. Pokud se někdo 
z těch, co zůstávají v karanténě, dostane do 
problémů, potřebuje právní radu či další 
pomoc, může se obrátit na naši senátorskou 
kancelář. Pro mnohé to totiž má tvrdé 
následky nejen ekonomické, ale i psychické. 
Někteří spoluobčané na ně vytváří těžko 
uvěřitelný tlak a je často naprosto odpudivé, 
jak se chovají. Znovu jsme ukázali, že jsme 
ještě pomyslného dna nedosáhli. Proč se Češi 
tak rádi bojí, nechávají se vystrašit a dohnat 
k nenávisti? S takovým národem se pak 
lépe manipuluje a pod záminkou ochrany 
čehokoliv pak lidé přikývnou už snad na 
všechno. pst

Kdo je Tomáš Goláň

Daňový expert ze Zlína se do povědomí do-
stal jako obhájce obětí finanční správy. Jako 
první upozorňoval na rozsáhlé zneužívání 
zajišťovacích příkazů, kterými finanční úřady 
neoprávněně likvidovaly některé podnikatele. 
Do senátu byl zvolen v roce 2018 v doplňova-
cích volbách poté, co na svůj post rezignoval 
František Čuba. Letos na podzim se chystá 
mandát obhajovat.

RV2000215/02

Zlínský senátor a a daňový expert Tomáš Goláň.
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Běžecké závody  
podporují dobročinné projekty
Ať již nevynecháte žádnou možnost si zaběhat 
nebo rádi podporujete dobročinné projekty, nabízí 
se vám v následujících dnech možnost zapojit 
se hned do několika organizovaných běhů. 

| MAREK ADAMÍK

Bezdomovci v Otrokovicích se zabydlují v iglú
S neobvyklými přístřešky pro 

lidi bez domova se můžete posled-
ní dobou setkat v Otrokovicích. 
Objekty svým tvarem částečně 
připomínající miniaturní hangá-
ry jsou ve skutečnosti speciální-
mi iglú pro lidi bez domova. Čtyři 
z nich nedávno získala otrokovic-
ká Charita, která tak chce pomoci 
lidem, kteří jsou okolnostmi nuce-
ni trávit zimní měsíce pod otevře-
ným nebem.

Myšlenku iglú pro lidi bez do-
mova „přivezl“ ostravský pár 
Pavla Klečková a Manu Chilaud 
z Francie a již na první pohled 
zaujmou vlastnosti takového pří-
střešku. Iglú je například složeno 
prakticky v momentě a díky jeho 
vnitřní izolační polyethyleno-
vé pěně a vrstvě hliníkové fólie si 
jej člověk vyhřívá svým vlastním 
teplem; oproti vnějším podmín-
kám se teplota uvnitř přístřešku 

může zvednout až o patnáct stup-
ňů Celsia. Vzhledem k použité-
mu materiálu je iglú navíc vodě- 
odolné, snadno omyvatelné a díky 
jednoduché konstrukci i snadno 
opravitelné.

Otrokovická Charita přístřeš-
ky nejprve testovala v rámci služ-
by Terénní program Samaritán, 
přičemž pobyt v nich si mohli vy-
zkoušet i samotní terénní pracov-
níci. Podle Jakuba Vítka, jednoho 
z nich, tak učinili přímo na zahra-
dě Azylového domu Samaritán. 
Cílem testu bylo zjistit, jaké mají 
přístřešky vlastnosti, ale také co 
obnáší jejich sestavení a případně 
s ním dokázali pomoci. K dispozi-
ci mají přístřešky ve dvou velikos-
tech: pro jednu osobu a pro páry. 
Dva z nich již našly své majitele.

Komu je nakonec iglú určeno, 
pochopitelně podléhá pečlivému 
výběru. Primárně je určeno pro 

lidi bez domova, a to především 
těm, kteří nemohou navštěvovat 
z různých důvodů noclehárny. 
Důvodů je několik – pes, part-
ner, nemoc, alkohol či obava ne-
chat na noc své místo venku bez 
dozoru. Koncem loňského roku se 

v nich zabydlelo čtyřicet šest lidí 
napříč celou republikou, přičemž 
poslední dobou se jejich výroba 
rozšiřuje i na Slovensko. Jejich 
pořízení otrokovickou Charitou fi-
nančně podpořila zlínská společ-
nost SPUR.  ma

Iglú lze snadno složit a umýt; navíc je voděodolné  Foto | Charita Otrokovice

Tím nejbližším je 21. března 
Josefský běh, který ve Zlíně or-
ganizují Běhy Zlín již po třiatřicá-
té. Výtěžek je věnován Dětskému 
centru Zlín se sídlem v Čiperově 
vile na Burešově, proto je v jeho 
bezprostřední blízkosti i soustře-
děno zázemí akce.

Na účastníky čeká pětikilome-
trový okruh, který mohou absol-
vovat jednou nebo dvakrát, dle 
svých možností. Start je na nádvo-
ří Čiperovy vily, z jejíhož areálu se 
poběží zahrádkářskou osadou na 
lesní pěšinu ve směru na Štáko-
vy paseky. Po prvním kilometru 
bude následovat stoupání Štáko-
vými pasekami až na lesní cestu 
nad Příluky, kde se běžci vydají 
doleva a po spravené cestě zpět ke 
startu.

Prezence a registrace účastní-
ků začne již v 8:30, v devět hodin 
bude následovat prodej dobročin-
né tomboly. Vlastní závod bude 
odstartován v 10 hodin, v 11:15 pro 
dětské účastníky. Startovné činí 
250 korun při registraci a platbě 
online na stránkách www.behy-
zlin.cz/registrace do 19. března, 
350 korun při registraci a platbě 
na místě.

Další závod, kterého se mů-
žete zúčastnit a současně přispět 

na pomoc potřebným, je Charity 
Run Zlín. Ten se koná 25. dubna 
při příležitosti 60. výročí založení 
Dětského domova, Základní školy 
a Praktické školy ve Zlíně na La-
zech, které je výtěžek určen. Ča-
sový harmonogram je obdobný 
jako u Josefského běhu – sobot-
ní dopoledne – ovšem běhat se 
bude na čtyři a půl (jeden okruh) 
a osm a půl kilometru (dva okru-
hy), přičemž zúčastnit se mohou 
i lidé hendikepovaní. Vzhledem 
k lokalitě školy povede trasa po 
lesní cestě směrem ke hvězdárně, 

odtud ke Spálenému dubu a po 
naučné stezce zpět ke startu.

Při registraci do 22. dubna přes 
portál Championchip činí 250 ko-
run, na místě pak 300 korun. Pro 
dětské účastníky je cena sníže-
na na sto korun, lidé s handica-
pem mají účast zdarma. Vítězové 
si odnesou pamětní keramickou 
medaili ručně vyrobenou dět-
mi s mentálním postižením. Po-
drobnější informace k závodu jsou 
k dispozici na webu.

Dobročinným během lze pomoci sobě i druhým  Foto | 2x Milan Mikšík

charityrunzlin.cz
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Novým obchvatem spadne Luhačovicím doslova kámen ze srdce  Foto | město Luhačovice

Návštěvníci lázeňského města 
ve Zlínském kraji – zvláště ti, co 
do něj jezdí častěji – jistě dobře 
znají pověstnou křižovatku s kru-
hovým objezdem, kde v době do-
pravní špičky projíždí prakticky 
nepřetržitý tok vozidel. A bezpo-
chyby si toho všimli i lidé, kteří se 
rozhodli přijít s obchvatem, jenž 
by městu ulevil od hluku, prachu 
a přispěl k plynulosti dopravy.

Jeden ze závěrů studie, kte-
rá se věnuje trase, kudy by plá-
novaný obchvat měl vést, se týká 
jeho délky. Ta činí 9,3 kilometrů. 
„Díky studii, kterou se podařilo 
realizovat ve spolupráci se Zlín-
ským krajem a za jeho finanční 
podpory už známe i nejvhodněj-
ší trasu a mnoho detailů. Zatímco 
průjezd městem je dlouhý 7,7 ki-
lometrů, po trase obchvatu uje-
dou řidiči pouze o 1,6 kilome-
tru více,“ uvedl Marian Ležák 
a dodal, že tím, že řidiči pojedou 
mimo obec vyšší rychlostí, ušet-
ří dokonce dvacet procent času 

oproti průjezdu městem. Ten 
brzdí kruhové objezdy a přecho-
dy pro chodce.

Nabízí se otázka, kudy obchvat 
povede. Podle studie by měla být 
doprava odkloněna už od křižo-
vatky u Biskupic, tedy ještě v do-
statečné vzdálenosti od města. 
Napojením na okružní křižovatku 
plánovaná trasa začne a pokračo-
vat bude směrem k Petrůvce v pů-
vodní trase silnice II/493 s násled-
ným odklonem trasy od Petrůvky. 

Ve stoupání bude komunikace 
rozšířena o stoupací pruhy – stav-
bu doprovodí vznik nových křižo-
vatek Petrůvka II/493, Kladná-Ži-
lín II/496 a Luhačovice II/496. 
Změny se dočkají křižovatky Pře-
hrada a Biskupice.

Obzvláště důležité je podle 
Ležáka odklonění dopravy ná-
kladních automobilů, kterých 
městem projíždělo více než ti-
síc denně. Stavba proto musí být 
dostatečně odolná a přístupná 

i pro těžkou dopravu, což se týká 
hlavně při výjezdu na hřeben nad 
Luhačovicemi.

Zbývá jen otázka, kdy stavba, 
o které podle hejtmana Zlínského 
kraje padla první zmínka již před 
několika desetiletími, započ-
ne. O její naléhavosti vypovídá 
i rostoucí počet automobilů, kte-
ré městem každodenně projíždí. 
Podle studie, vycházející z čers-
tvého sčítání, je to kolem šestnác-
ti tisíc aut.  ma

Luhačovice se dočkají obchvatu, který jim uleví od hluku

Ve Starém Městě  
byl objeven hrob dítěte z 9. století

Sotva se výstavba velkolepé-
ho Cyrilometodějského centra 
ve Starém Městě rozběhla napl-
no, archeologové si na svůj vrub 
mohou připsat další úspěchy. Bě-
hem výkopových prací narazili 
vedle Památníku Velké Moravy 
na hrob dítěte, jehož dataci od-
hadl Luděk Galuška 
z Moravského zem-
ského muzea v Brně 
přibližně na konec 
9. století. Mělo jít 
o pozůstatky kostry 
patřící holčičce, ale 
jakkoliv se tento ná-
lez zdál sám o sobě 
zajímavý, nedosa-
hoval významu předmětů, které 
se nacházely v jeho bezprostřední 
blízkosti.

„Pod čelistí jsme objevili mě-
děný šperk a po obou stranách 
náušnice takzvaně hrozníčkového 
tvaru. Jedna z nich byla celá stří-
brná, druhá stříbrná a pravděpo-
dobně i pozlacená. Kromě náušnic 
se v oblasti pánevní kosti nacházel 

také poměrně velký nůž,“ popiso-
val objev Galuška. Kostra spolu 
s předměty posloužily archeolo-
gům jako výchozí pozice pro re-
konstrukci věcí minulých. Usoudi-
li například, že se nejednalo o dítě 
z chudých poměrů. Naopak, nej-
spíš patřilo k vyšší Velkomoravské 

společnosti svobod-
ných Velkomorava-
nů, případně nižších 
velmožů.

Objev hrobu prá-
vě v místech ved-
le Památníku Velké 
Moravy není svým 
způsobem překva-
pivý, již v druhé po-

lovině padesátých let. 20. stole-
tí zde archeologové učinili četné 
nálezy. „Předpokládáme, že se 
jedná o zapomenutý hrob, pro-
tože dva metry od místa tohoto 
nálezu se v roce 1950 nalezl jiný 
hrob. Jako nejpravděpodobnější 
se jeví možnost, že se nacházíme 
v oblasti dvou výzkumných sezon 
a tento hrob byl nějak zapomenut 

přesně mezi nimi,“ vysvětluje Ga-
luška. Podle rozboru kosterních 
pozůstatků, přesněji řečeno podle 
stupně prořezání zubů, bylo dítě 
ve věku šesti až sedmi let. Nic ji-
ného podle archeoložky Martiny 
Fojtíkové nelze s jistotou tvrdit, 
dokonce i pohlaví je možné určit 
až podle detailního rozboru DNA. 

Dítě zřejmě 
pocházelo 

z bohatších 
vrstev 

společnosti

Jestli půjde provést, závisí na sta-
vu kostí a ty se dochovaly ve velmi 
špatném stavu. Osud nalezených 
předmětů je jasnější. Po očiště-
ní a konzervaci, zabraňující další 
korozi, na ně čeká místo mezi ná-
lezy z oblasti Valů v depozitářích 
Moravského zemského muzea 
v Brně.  ma

Expozice v Památníku Velké Moravy již obsahuje četné kosterní pozůstatky  Foto | Staré Město
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Od ropy ke kukuřici. Plastové biomisky 
zlínských vědců se rozloží za pár měsíců

Vědci z Centra polymerních 
studií zlínské univerzity přivedli 
na svět neobyčejný vynález. Jedná 
se o plastové misky na potraviny 
vyráběné z běžných zemědělských 
produktů, které vydrží i vysoké 
teploty. A co víc, po pár měsících 
se rozloží. Na trhu by se mohly ob-
jevit do dvou let.

Hlavní ingrediencí zlínských 
biomisek je polymléčná kyselina, 
jinak zvaná polyaktid. Získat se dá 
například z kukuřice nebo cukro-
vé třtiny. „Kyselina mléčná je po-
měrně dobře dostupná surovina, 
je levná a získává se z odpadních 
zemědělských produktů. Poly-
mer z ní vyrobený splňuje veškeré 

normy a nařízení pro zdravotní 
nezávadnost a potravinářské po-
užití. Navíc je biokompatibilní, 
šetrný k životnímu prostředí a še-
tří spotřebu neobnovitelných fo-
silních zdrojů, tím mám na mys-
li ropu,“ vysvětluje vědkyně Petra 
Válková.

Na rozdíl od jiných polyakti-
dových výrobků se biomisky pyš-
ní jednou unikátní vlastností. Vy-
drží totiž i vysoké teploty, aniž by 
změnily tvar. Podle vědců by je 
lidé v budoucnu mohli využít jako 
misky na teplé pokrmy. Použité se 
nebudou desítky let povalovat na 
skládce jako jiné plastové obaly na 
bázi ropy. V technickém kompostu 

Zlínské biomisky se na trhu objeví do dvou let  Foto | 2x archiv UTB

se během několika měsíců rozloží 
na oxid uhličitý a vodu.

„Na vývoji těchto obalů spolu-
pracujeme se společností Blatinie, 
a.s., která se zabývá rostlinnou 
a živočišnou výrobou a investuje 
právě do vývoje ekologických še-
trných obalů. Od Technologické 
agentury České republiky jsme 
dostali na vývoj téměř dva a půl 
milionu korun,“ přibližuje Vla-
dimír Sedlařík, rektor Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně, který je 

ředitelem Centra polymerních 
systémů a zároveň hlavním řešite-
lem projektu.

Než si lidé v ekologicky šetrné 
misce ohřejí večeři, uběhne ještě 
dlouhá doba. „V současné době 
vědci dokončují testování mate-
riálových vlastností misek. Vývoj 
bude hotov do konce tohoto roku, 
na trhu by se mohly objevit do 
dvou let,“ doplnila mluvčí Centra 
polymerních systémů zlínské uni-
verzity Petra Svěráková.  ks

Obrázky školáků ze Štípy pomohou požáry zdevastované Austrálii
Ničivé požáry a povodně zasa-

dily Austrálii tvrdou ránu. Na po-
moc zasaženému kontinentu se 
rozhodli přispět i školáci a učitelé 
ze Základní školy ve Štípě a hodi-
ny výtvarné výchovy spojili s dob-
ročinnou akcí. Během února se 
věnovali tvorbě obrázků na téma 
ohrožené australské fauny, kte-
ré za symbolickou částku nabíd-
li na prodejní výstavě. Celkem se 
jim podařilo vybrat úctyhodných 
šestadvacet tisíc korun.

Žáci prvního i druhého stupně 
se na úkol vrhli s nadšením. Z ho-
tových děl malých umělců je vidět, 
s jakou pečlivostí a snahou se role 
zhostili. „Děti se před kresbou li-
bovolné techniky zásobily obráz-
ky zvířat pro inspiraci, dokonce 
měly své předkreslené vzory. Svou 

úlohu pomoci vzaly zodpovědně,“ 
hodnotí učitelka Marcela Spáči-
lová. Pod rukama šikovných ma-
lířů ožili klokani, pštrosi, žraloci, 

hmyz i barevní ptáci. Rozkošná 
sbírka vybarvených koal ukáza-
la nesmírnou šikovnost malých 
prvňáčků a propracované práce 

starších žáků by zahanbily leckte-
rého dospělého.

Téměř měsíční úsilí vyvrcho-
lilo 19. a 20. února dvoudenní 
prodejní akcí. Celkem se sešlo 
kolem tří set padesáti obrázků, 
jejichž minimální cena začínala 
na dvaceti korunách. Návštěvní-
ci ale štědrými příspěvky nešet-
řili. „Bylo velmi málo těch, kteří 
přispěli pouze dvacetikorunou, 
většinou v kasičce přibývaly papí-
rové peníze, objevily se i tisíciko-
runy,“ popsala Spáčilová.

Celkem se školákům ze Ští-
py podařilo vybrat neuvěřitel-
ných šestadvacet tisíc korun. Pe-
níze pak předali Sdružení rodičů 
a přátel školy, odkud poputují do 
Austrálie prostřednictvím účtu 
pražské zoologické zahrady.  ks

Školáci ze Štípy vytvořili na tři sta padesát obrázků  Foto | ZŠ Štípa
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Senior Beat Club  
sdružuje nejen hudební pamětníky
Hudební vzpomínky na 
dosah ruky. Ale nejen ty 
hudební. Prostory Senior 
Beat Clubu již zažily 
leccos, od pouhých besed 
a setkávání s podobně 
naladěnými lidmi až po 
poslechové pořady té 
nejtvrdší muziky, kterou až 
na pár skalních příznivců 
nikdo neposlouchá. 

| MAREK ADAMÍK

Klub je přitom běžnému ko-
lemjdoucímu poměrně skryt. Na-
chází se v přízemí Střední školy 
gastronomické a obchodu, která 
je sama o sobě obklopena dalšími 
školami včetně dvou univerzitních 
fakult. Interiér klubu je však až 
překvapivě útulný, obklopený le-
titými artefakty v podobě hudeb-
ních časopisů a knih, poslední do-
bou doplněný výstavou mapující 
nejvýznamnější osobnosti zlínské-
ho, či chcete-li, gottwaldovského 
bigbítu.

„Výstava má trochu delší histo-
rii, nejde jen o ni samotnou. Kdysi 
jsme spolu s Jaromírem Merhau-
tem, Honzou Trávníčkem a něko-
lika dalšími lidmi chtěli vydat pu-
blikaci o historii zlínského bigbítu. 
Bohužel jsme narazili na problém 

s financemi. Když jsme s tím při-
šli na radnici, zrovna s velkým po-
chopením jsme se nesetkali. Jako 
by bigbít nebyl součástí historie 
Zlína,“ vypráví předseda klubu Jo-
sef Jasenský. I když ze záměru vy-
dat knihu sešlo, myšlenka uchovat 
alespoň střípky z hudební minu-
losti zlínských „bigbíťáků“ zůstala.

Jaromíru Merhautovi, který 
se také podílí na programu klubu 
svými hudebně laděnými pořady, 
se podařilo od pamětníků – často 
muzikantů samotných – shromáž-
dit množství dobových materiálů. 
„Ty byly vystaveny u pódia během 
konání loňského Setkání kytaris-
tů. Když jsme pak přemýšleli, co 
s nimi, nakonec se staly součástí 
stálé expozice v Senior Beat Clu-
bu,“ říká Jasenský a ukazuje na 
několik velkoplošných fotogra-
fií a zvětšenin dobových článků. 
Nechybí mezi nimi ani pověstný 
článek A metr na ně máme, kte-
rý vznikl v důsledku výtržností 
během koncertu Ozvěn v Žele-
chovicích v šedesátých letech. Ni-
koliv náhodou byl přímým účast-
níkem druhý ze jmenovaných: Jan 
Trávníček.

Na vystavených snímcích lze 
najít leckoho. Vedle legendárních 
Ozvěn a profesionální skupiny Or-
pheus Band například někdejšího 
vynikajícího kytaristu Jana Habá-
la, takřka univerzálního muzikan-
ta Jana Sládečka nebo dle Jasen-
ského patrně nejlepšího zlínského 
kytaristy Františka Bačíka. Málo-
kdo ví, že Zlín odchoval i podobně 
laděné legendy, jako byl například 

v Praze Miki Volek – jeho regio-
nální variantou byl údajně Petr 
Fortyna. Následují další známá 
jména bigbítových souborů jako 
Four Beats, Blue Night, Gemini, 
Scamps – Albatros či Sioux.

„Spousta z těch kluků, kteří 
jsou na snímcích, se sem už při-
šla podívat. Řada z nich ale také 
už není mezi námi, čas nelze za-
stavit,“ uzavírá předseda hudeb-
ního klubu pro starší a pokročilé. 
Poukazuje při tom na skutečnost, 
že spousta zajímavých materiá-
lů, dokumentů a vzpomínek od-
chází s jejich vlastníky. Pokud 
se pozůstalost včas nezajistí či 
nějak jinak nepodchytí, nezříd-
ka končí na smetišti v hlubinách 
zapomnění.

Senior Beat Club je zpravidla 
otevřený jeden až dny v týdnu, ně-
kdy s programem, jindy jen pro 
společné setkávání u kávy. Vedle 
pořadů zaměřených výhradně hu-
debně – Abeceda československé-
ho bigbítu Karla Ševčíka, Hudeb-
ní vzpomínky na 70. léta, Historie 
Ozvěn a Orpheus Band Jana Tráv-
níčka – pořádá klub i cestovatel-
ské přednášky, společné zájezdy, 
prostory klubu posloužily i k osla-
vám svatého Valentýna.

K dispozici jsou i knihy a svazky hudebních časopisů  Foto | Marek Adamík

Dobové artefakty často končí v hlubinách zapomnění  Foto | Marek Adamík
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 9. dubna 2020. 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 KONEC CITÁTU FRANCOUZSKÉHO SPISOVATELE FRANCOIS MAURIACE:  „ČAS JE NEJLEPŠÍ UČITEL, BOHUŽEL NEMÁ VŽDY TY...“  
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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

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 2+1,  ZLÍN – PADĚLKY
Prostorný zrekonstruovaný byt o výměře 71 m2, 2 samo-
statné prostorné pokoje a kuchyň s jídelnou, rekonstrukce 
provedena v roce 2010, žádaná a klidná lokalita, dobrá 
obč. a  veřejná vybavenost, PENB: D

2 990 000 Kč

3 675 000 Kč
RD TLUMAČOV
Dřevostavba o dispozici 4+kk kolaudovaná v roce 2014, 
která má menší zahradu, 2-3 parkovací místa, plocha 
pozemku 225 m2, nízké náklady na bydlení.
PENB: B

3 950 000 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, kancelářské využití.
PENB: E

3 600 000 Kč

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

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

BAŤ. 1/2DOMEK – ZLÍN - ŠTEFÁNIKOVA
Cihlový bať. 1/2domek (mezidomek) téměř v centru, 
pěkná zahrada s pergolou a zahradním domkem, po 
celkové rekonstrukci kromě podlah a schodiště. 
PENB: G

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

1 550 000 Kč

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.)

P
O

P
TÁ

V
K

A

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

až 4 000 000 Kč
BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEK 
Většinou pro investory kdekoliv, 
s platbou hotově

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

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

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Prodávejte své reality 
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