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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

Stavební firma

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 provedených kompletních rekonstrukcích

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

Nabízíme
D Pronájem v krásném, nově zrekonstruovaném, vybaveném bytě 2+kk, 
ve Zlíně Loukách s vybavenou kuchyňskou linkou a sklokeramickou 
deskou. Koupelna se sprchovým koutem a WC. 
Cena 10 000 Kč/měs. + energie. 
D Nabízíme k prodeji rodinný dům o velikosti 2+1 ve Fryštáku. 
Dům se nachází v centru města. 
Cena 2 500 000 Kč.

D Dále byt 2+kk v Neradicích – Uh. Brod ve 2. patře o velikosti 58 m2

v osobním vlastnictví, v cihlovém domě postaveném v roce 2000. Byt 
je po aktuálně provedené kompletní rekonstrukci.

Připravujeme
• prodej rodinného domu v Oldřichovicích Kč 2 500 000 Kč
• prodej bytu 3+1 po provedené kompletní rekonstrukci ve Zlíně, ulice Polní

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

RV2000580/01

Dary kraje nyní s rozvozem až k vám domů
Nastalá situace, která 

se mění nejen ze dne na 
den, ale mnohdy doslova 
z hodiny na hodinu, přiná-
ší i změny v provozu a ve 
službách maloobchodních 
prodejců s potravinami. 
Týká se to také kamenné-
ho krámku Dary kraje s po-
ctivými regionálními potra-
vinami na Kvítkové ulici ve 
Zlíně. Zatímco ale mnohé 
obchůdky nyní řeší spíše 
otázky existenční, zde si na 
nedostatek práce stěžovat nemohou. 
Mezi priority se vedle provozu vlast-
ní prodejny vyhouply služby spojené 
s rozvážkou nákupů až do domu, pří-
padně i do práce.

„Zákazníci si od nás mohou v těch-
to nelehkých dnech nechat dovést do-
slova vše, od rohlíku až po BIO hovězí 
maso. Po několika úpravách rozvozo-
vých dnů a časů tak činíme od pondě-
lí do soboty mezi 11. a 18. hodinou,“ 
uvedl Dušan Lečbych, jeden ze zakla-
datelů Darů kraje. Ačkoliv je na webo-
vých stránkách obchůdku zveřejněna 
mapa rozvážecích míst zaměřující se 

hlavně na Zlín a blízké okolí, netřeba ji 
podle něj považovat za směrodatnou. 
S prázdnou „neodešli“ ani zákazníci, 
kteří byli například z Míškovic, Macho-
vé, Spytihněvi, Slavičína, Luhačovic, 
Uherského Hradiště či z Uherského 
Brodu a kteří se vzhledem k situaci ne-
mohli zastavit osobně.

Rozvážka do domu je úzce propo-
jena s internetovým eKrámkem. Od-
tud si mohou zákazníci jednoduše 
objednat, o co mají zájem. „Na na-
šem rozvozu neustále pracujeme, 
aby tato služba byla stále lepší a lep-
ší. Náš nový eKrámek, který nahradí 

současný, již nevyhovující 
našim představám a poža-
davkům, je prozatím ve fázi 
vývoje, ale každým dnem 
bychom na něj už měli pře-
cházet,“ vysvětluje Dušan 
Lečbych a dodává, že eKrá-
mek ve skutečnosti hraje 
dvojí funkci. Jednak mož-
nost si zboží objednat a ne-
chat dovézt, jednak si jej 
nechat připravit a pozdě-
ji se pro něj zastavit třeba 
cestou z práce. Nakoupit 

je možné i zcela bezkontaktně. Pokud 
k objednávce připíšete „bezkontaktní 
doručení“, při rozvozu vám pracovník 
za volantem zavolá a nákup nechá za 
dveřmi.

Překvapením a novinkám v obchůd-
ku s poctivými regionálními potravina-
mi prý rozhodně není konec. Aby se 
ale zákazníci měli na co těšit, provo-
zovatelé krámku o nich prozatím mlčí. 
Pokud se vaše zvědavost týká pláno-
vaného otevření dalšího obchůdku ve 
13. budově svitovského areálu, mo-
hou vás uklidnit. K jeho otevření by 
mělo dojít co nevidět.
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Zbavujete se kuchyňského oleje? 
Použijte nádobu na jeho sběr

V současnosti 
lze ve Zlíně 

využít 15 nádob 
pro sběr.

Jedna z nádob stojí na ulici 2. května u vyústění ulice Kúty. Foto | Marek Adamík

Když nejistota hýbe  
(vnitřním) světem

Jeden známý mi nedávno po-
věděl, že situaci, 
kterou nyní pro-
cházíme, je dobré 
si alespoň jednou 
za život okusit na 
vlastní kůži. Ta-
kovou, která svou 
podstatou vyhazuje ze zažitého 
konceptu a umožňuje pocítit, jaké 
to je nacházet se mimo komfort-
ní zónu déle než pár pomíjivých 
okamžiků. Prý to otvírá oči. Má-
lokdy se naskýtá obdobná příleži-
tost k zastavení a zamyšlení se nad 
významy slov jistota, bezpečí nebo 
kontrola. Na druhou stranu, přes 
veškeré turbulence, které mno-
zí z nás prožívají v nejrůznějších 
rovinách, si můžeme být jisti jed-
nou věcí: život jde dál. Až se vrá-
tí do zdánlivě starých kolejí, mož-
ná v nás z prožitých událostí něco 
zůstane. Například poznání, že nic 
není samozřejmostí. Že vždycky 
se najde dost důvodů k vděčnosti. 
Snad i to je lekce, která jde ruku 
v ruce s jakoukoliv krizí bezpro-
středně se nás dotýkající.

Marek Adamík
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Kuchyňské oleje a tuky 
jsou běžnou součástí 
domácnosti po celý rok. 
Jejich čas přichází hlavně 
během různých svátků, 
výročí a oslav, kdy je 
používáme k přípravě 
nejrůznějších dobrot. Co 
ale s použitým olejem? 

Asi tušíte, že vylití do kanali-
zace není tím nejšťastnějším ře-
šením, podobně jako například 
jeho umístění do bioodpadu nebo 
na kompost. Svědčí o tom ekolo-
gická etiketa. Ale kam tedy s ním?

Řešením jsou speciální ná-
doby. Ty mají podobu klasic-
ké odpadové nádoby černé bar-
vy s objemem sto dvacet litrů 
a uzamykatelným oranžovým 
víkem. Pokud si nejste jisti, co 
všechno do nich můžete vkládat, 
poradí výrazný polep s instruk-
cemi. Během minulého roku zku-
šebně rozmístily Technické služ-
by města Zlín tři takové nádoby 
s tím, že pokud se osvědčí a bude 
o ně zájem, přidají nádoby další. 
Původně nalezly místo poblíž kří-
žení ulic Slovenská a Pod Vrškem, 
na ulici Štefánikova mezi Obeci-
nami X a XI a na ulici 2. května 
u vyústění ulice Kúty.

Likviduje potrubí 
i čističky vody

Od letošního roku se podmín-
ky kolem třídění kuchyňských 
olejů změnily. Zatímco ještě ne-
dávno bylo rozmístění nádob pro 
sběr pro obce a města dobrovol-
né, dnes mají povinnost místa 
pro sběr použitých jedlých tuků 
zajistit. Nově to na-
řizuje vyhláška Mi-
nisterstva životního 
prostředí, která má 
být opatřením, jak 
přispět k ochraně 
přírody. A za její ne-
plnění hrozí pokuta. 
Vyléváním zbytko-
vého oleje do kana-
lizační sítě mohou vznikat tukové 
hroudy, což může skončit ucpá-
ním odpadního potrubí, o poten-
ciální korozi kanalizačního potru-
bí ani nemluvě. Problém nastává 
i u čističek odpadních vod, které 

hlavně v období vánočních svát-
ků nebo silvestrovských oslav trpí 
a jejich následná údržba stojí ne-
malé peníze.

Uplatní se v kosmetice 
i jako biopalivo

Málokdo ví, že rostlinné tuky 
lze třídit k opětov-
nému využití. Olej 
z domácností se 
zpracovává stejně 
jako oleje z restau-
rací. Nejprve se zba-
ví hrubých nečistot, 
pak je dočišťován 
a filtrován přes vel-
mi jemné síto a na-

konec se jako čistá surovina při-
pravuje k dalšímu zpracování. 
Podle Technických služeb Zlín 
patří mezi hlavní odběratele ra-
finerie, které z něj vyrábějí me-
tylester jako jednu ze složek 

pohonných hmot. Jedlý olej lze 
použít také jako součást mazacích 
nebo technických olejů, uplatně-
ní najde v kosmetickém průmy-
slu, gumárenství a v neposlední 
řadě také v chemickém průmyslu.

V současnosti lze ve Zlíně vy-
užít patnáct nádob pro sběr ku-
chyňského oleje v následujících 
lokalitách: 1. a 2.segment (Jižní 
Svahy), Kolektivní dům, Mokrá I, 
Česká, Podlesí III, Severní Vrša-
va, Nad Stráněmi, Podhoří, Tyr-
šova, Ševcovská III a Křiby. Zbý-
vající tři místa odpovídají již výše 
zmíněným lokalitám na Kútech, 
Obecinách a Slovenské. Svoz je 
zajišťován jednou měsíčně. Vyu-
žít je možné i sběrné dvory. Map-
ka s přesným umístěním nádob je 
dostupná v sekci Odpadové hos-
podářství odboru Životního pro-
středí a zemědělství na stránkách 
města Zlín.  ma
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Kulturní instituce lze navštívit online
Možnost přečíst si knihu onli-

ne nebo si ji stáhnout do počíta-
če dávno není žádnou novinkou. 
Méně lidí už ale ví, že se tento 
přístup začíná uplatňovat i u vý-
stav a zajímavých expozic. Ty je 
stále častěji možné navštívit i ve 
virtuálním prostoru z pohodlí do-
mova, což se v době uzavřených 
kulturních institucí ukazuje jako 
prozíravé řešení. Nezahálí pro-
to ani krajská knihovna, galerie 
nebo muzeum sídlící v Baťově 
institutu a soustavně posilují své 
online aktivity.

Krajská knihovna má v tomto 
ohledu nejoptimálnější výchozí 
pozici. K dispozici nadále nabízí 
tradiční eVýpůjčku pro půjčová-
ní knih online, jejíž nabídka čítá 
bezmála osm a půl tisíce titulů 
nejrůznějších žánrů včetně těch 
nejprodávanějších. Alternativou 
knižní databáze – ovšem zamě-
řenou na hudbu – je Naxos Mu-
sic Library, která zahrnuje na 150 

tisíc alb převážně klasické hudby 
s přesahy do jazzu, folku a world 
music. Úplnou novinkou je pří-
stup do databáze Press Reader, 
obsahující šest tisíc titulů novin 
a časopisů ze 120 zemí, celkem 
v šedesáti jazycích včetně češ-
tiny. Z českých titulů jsou onli-
ne k mání například deníky MF 
Dnes nebo Lidové noviny.

Stálá výstava Prostor Zlín je 
v těchto dnech hlavním lákadlem 
Krajské galerie výtvarného umě-
ní. Navštívit ji osobně sice není 
možné, ale virtuálně ano. Galerie 
zprostředkovává expozici s roz-
šířenými popisky k jednotlivým 
dílům. Vedle toho si zdarma mů-
žete zalistovat ve starších číslech 
čtvrtletníku Prostor Zlín, případ-
ně si je stáhnout do počítače ve 
formátu PDF (do ročníku 2018). 
Pro děti vznikla od soboty 3. dub-
na výtvarná online dílna.

Vzdělávacího poslání se ne-
vzdalo ani Muzeum jihovýchodní 

Moravy. Na svých webových 
stránkách přináší zajímavosti, 
na které se při běžném provozu 
jinak nedostane. Ty se týkají ak-
tuálně probíhajících výstav a ex-
pozic. Nahlédnete-li do přehledu 
akcí, získáte pocit, že k žádnému 

„výpadku“ nedošlo. Čekají vás 
střípky z různých výstav a pro 
nejmenší návštěvníky interaktiv-
ní úkoly. Mimo jiné se třeba do-
zvíte, co dělá muzejník-kurátor 
v době, kdy zrovna neinstaluje 
výstavu. ma

Baťův institut plní svou roli i v době „návštěvního klidu“. Foto | Marek Adamík

Tituly ze zavřených knihoven  
najdete na webu

Hrozba pandemie uzavře-
la i veřejné knihovny. Pro vášni-
vé čtenáře to může znamenat té-
měř katastrofu, když ve volném 
čase v karanténě nemohou listo-
vat v nové knížce. Aby lidé stále 
udržovali kontakt s knihovnami, 
ty se spojily a zpřístupnily množ-
ství elektronických zdrojů, které 
mohou lidé zdarma a legálně číst, 
sledovat nebo poslouchat 
online na čtečkách nebo 
mobilních telefonech. 
Od uzavření kamenných 
knihoven zájem o digitál-
ní knihovny vzrostl o sto 
procent.

Speciální webový por-
tál protiviru.knihovny.cz 
slouží jako rozcestník, kte-
rý zjednoduší vyhledání 
elektronických knih a do-
kumentů. Navíc pod hasht-
agem #Knihovnyprotiviru 
soustřeďují knihovníci na 
sociálních sítích i další ma-
teriály, které mohou knihov-
ny poskytnout, i když se do 
nich aktuálně nedostanete. 
„Nový web je průvodce volně 

dostupnými elektronickými zdro-
ji od mnoha různých poskytovate-
lů – ať už jsou to odborné články, 
výukové programy, beletristické 
e-knihy, digitalizované dokumen-
ty. Jelikož jsou knihovny zavřené, 
chtěli jsme čtenáře všech věko-
vých kategorií i preferencí upo-
zornit, že je řada zdrojů volně do-
stupných z pohodlí domova, které 

mohou částečně nahradit výpa-
dek služeb knihoven,“ objasnila 
důvod vzniku nového webu Mar-
tina Šmídtová, vedoucí referátu 
PR Moravské zemské knihovny 
Brno, která projekt spustila. Zpří-
stupněné zdroje jsou přístupné vět-
šinou zdarma a volně i při otevře-
ných knihovnách. Těchto zdrojů 
je ale hodně a lidé se v nich často 

neorientují, nebo 
nevědí, jak v nich 
hledat. Spuště-
ný web přístup 
čtenářům znač-
ně zjednodušuje. 
Vše je roztřídě-
né a přehledně 

seřazené na jednom místě a po-
stupně se další zdroje doplňují. 

Do studovny nemusíte, 
bádat lze i doma

V rámci současné mimořád-
né situace došlo k dohodě mezi 
Národní knihovnou a dalšími 
správci práv, že Moravská zem-
ská knihovna může dočasně na 
dálku zpřístupnit digitalizované 
fondy, které jsou za normálních 
okolností přístupné pouze ve stu-
dovnách knihoven. „Dočasně jsme 
zpřístupnili přes 228 tisíc digitali-
zovaných titulů, ale dle dohody 
pouze studentům a pedagogům 
Vysokých škola a registrovaným 
čtenářům. Stále je nutné myslet 
na ochranu práv autorů těchto 
publikací, proto díla takto zpří-
stupněná lze jen prohlížet, nikoli 
stahovat a tisknout,“ uvedla k oje-
dinělému projektu Martina Šmíd-
tová. Na zpřístupněné digitalizo-
vané fondy odkazuje i nový web. 
 ala

#Knihovnyprotiviru
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Přechod na DVB-T2  
se odkládá. Je čas se na něj připravit

Koncem května měl být ve 
Zlínském kraji – jako posledním 
v republice – zahájen přechod na 
nový vysílací standard DVB-T2. 
Jestliže jste jej s napětím očeká-
vali, nebo naopak dosud nemáte 
jasno v tom, co to vlastně zna-
mená pro váš stávající televizor, 
můžete zůstat klidní. Minister-
stvo průmyslu a obchodu rozhod-
lo o dočasném přerušení přecho-
du v důsledku vyhlášeného stavu 
nouze a přijatých opatření, kdy 
je klíčové zajistit informovanost 
obyvatel. Navíc se ukázalo, že pa-
nuje nejistota ohledně toho, co 
je třeba pro bezproblémový pří-
jem nového vysílání udělat, tudíž 
hrozilo riziko, že by část populace 
přišla o vysílací kanály.

Jisté ovšem je, že k plánova-
nému přechodu dříve nebo poz-
ději dojde. Přechod ze stávajícího 
DVB-T se dotýká více než polovi-
ny českých domácností, jež přijí-
mají televizní signál na klasickou 

pokojovou, venkovní či společ-
nou televizní anténu. Tedy divá-
ků, kteří neplatí za poskytování 
televizních služeb žádné poplat-
ky, s výjimkou koncesionářských 
za provoz České televize. Pro 
připomenutí: samotný přechod 
vznikl na popud mobilních ope-
rátorů a jejich požadavků na část 
kmitočtového pásma, v němž se 

nyní televizní vysílání provozu-
je. Televizní vysílání tak uvol-
ňuje místo vysokorychlostnímu 
mobilnímu internetu, což ov-
šem neznamená, že by tím něco 
ztrácelo. Mezi největší výhody  
DVB-T2 patří schopnost vysílat 
ve vysokém rozlišení a nabídnout 
obraz, který byl zatím dosažitelný 
jen ve velmi omezené míře.

Co bychom tedy měli udě-
lat, abychom byli na nový vysí-
lací standard připraveni? Stačí 
mít set-top box či televizi, které 
DVB-T2 podporují. Jestli tomu 
tak je, si stačí ověřit v obchodě, 
kde přístroj kupujeme, případně 
i v dodávaném technickém ma-
nuálu. Pokud svůj televizor nebo 
set-top box kupujeme v e-sho-
pu, je ideálním orientačním vo-
dítkem logo DVB-T2 ověřeno či 
jakákoliv informace, že České 
radiokomunikace potvrzují, že 
výrobek daný standard podpo-
ruje. U novějších televizorů je  
DVB-T2 samozřejmou součás-
tí výbavy. U starších modelů lze 
tento nedostatek vyřešit dokou-
pením zmíněného set-top boxu. 
Jejich cena se pohybuje od pěti 
set až po několik tisíc korun, 
v závislosti na výbavě a funkcích. 
Přijímat nový televizní signál 
však umí i základní, tedy nejlev-
nější modely. ma
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Lékárníci jsou nepostradatelní,  
lidem dávají léky i rady
Poslední týdny jsou 
lékárny v obležení lidí, 
kteří kupují vše, co by jim 
mohlo pomoci překonat 
pandemii koronaviru. 
I když na nový virus 
neexistuje lék nebo 
očkování, podle odborníků 
by nemoc zdravého 
člověka neměla ohrozit 
na životě. Nejdůležitější 
pro překonání nemoci 
je dostatečná imunita 
– člověk má pak šanci 
nemoc zvládnout 
podobně jako chřipku.

Každý člověk má v genetic-
ké výbavě určitou dávku obrany-
schopnosti a od dětství se jeho 
imunita formuje. Protilátky pro-
ti běžným nemocem se vytvářejí 
při kontaktu s nimi a podobně by 
to mělo fungovat i při styku s ko-
ronavirem a nemocí COVID-19. 
Zda si tělo dokáže vytvořit proti-
látky proti této nemoci ještě není 
zcela potvrzeno, podle posledních 
poznatků by však vyléčení pacien-
ti mohli mít vytvořeny protilátky 
a opakovaný průběh nemoci by 
měl být mírnější. Záleží však na 
celkovém stavu imunity.

Imunita je důležitá, pomůže 
kvalitní strava a vitamíny

Fatální případy COVID-19 od-
halily, že v plicích proběhla tzv. 

cytokinová bouře (CRS), kterou 
organismus nezvládl. Je to vážný 
stav organismu zprostředkovaný 
imunitním systémem. Výživa vás 
sice v tomto stavu nezachrání, ale 
v prevenci svého zdraví můžete 

udělat hodně. „Pokud bude naše 
tělo v co nejlepší kondici, máme 
vyšší šanci na mírný průběh ne-
moci a na rychlejší vyléčení. Je 
tedy velmi důležité, v jakém sta-
vu se nachází naše tělo v případě 
zasažení koronavirem, proto do-
poručujeme všem našim zákaz-
níkům především 
přípravky na zvý-
šení imunity, jako 
například vitamín 
C jak ve formě tab-
let, tak i z přírod-
ních zdrojů, důleži-
tý je dostatek zinku, 
selenu, vitamínu D 
a probiotika,“ uved-
la magistra z prostějovské lékár-
ny Mamed Pavla Šedivá. Svým 
zákazníkům také lékárníci radí, 
jak se mají v současné době cho-
vat. Upozorňují na nutnost časté-
ho mytí rukou a používání dezin-
fekčních prostředků, pokud musí 
chodit ven, je nutné dodržovat 

| JURAJ ALÁČ

odstup od dalších lidí a používat 
roušku. „Doporučujeme také zby-
tečně nepropadat panice, pokud 
možno se vyhnout stresu, neboť 
ten dokáže výrazně oslabit naši 
imunitu.  Je potřeba také dosta-
tečně spát a zdravě a vyváženě 
jíst. Do stravy je vhodné zařadit 

probiotické potravi-
ny – kefíry, jogurty, 
kvašené potraviny, 
dále dostatek zeleni-
ny a ovoce. Všechny 
tyto potraviny nám 
totiž zlepšují imu-
nitní systém,“ doda-
la Šedivá. 

Lékárny se sta-
rají také o dodávky dezinfekč-
ních prostředků, roušek a ruka-
vic. V březnu nebylo možné tyto 
produkty objednat, podobně jako 
třeba Paralen nebo některé vita-
míny. Jakmile se dodávky částeč-
ně obnovily, lidé zboží okamžitě 
vykoupili. 

Pokud cítíte 
známky nemoci, 

pošlete na 
nákup léků 
zdravého 
člověka
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ZAHRADNICTVÍ U POTOKA
ŽERANOVICE

Nabízíme sadbu zeleniny, bylinek a květin 
Provádíme výsadbu truhlíků.

Trh Pod kaštany ve Zlíně je zrušen,  
a proto se na vás těšíme přímo  
na zahradě v Žeranovicích č.p.49

Otevírací doba:  
po–so 09:00–18:00, ne zavřeno

Kontakt:  
Miroslav Novák, tel.: 608 849 919 
Facebook:  
www.facebook.com/kvetinyzeranovice

Žeranovice

Zlín Z
dr

oj
: 

M
ap

y.
cz

INZERCE RV2000628/01

www.ap-shop.cz

e-shop nejen s elektronikou
zajišťujeme rozvoz  
zboží ve Zlíně i okolí

INZERCE RV2000634/01INZERCE RV2000651/01

INZERCE RV1902274/03

Nehrajeme, ale šijeme. Zlínské divadlo 
poslalo stovky roušek do první linie
Opatření proti koronaviru uzavřela sály zlínského 
městského divadla, v místních krejčovnách však 
panuje čilý ruch. Namísto kostýmů tu vznikají 
roušky pro všechny, kteří se v současné nelehké 
situaci ocitají v první linii. Netrvalo dlouho a zrodilo 
se centrum sdružující stovky dobrovolníků.

| KATEŘINA ŠPAČKOVÁ

Vše začalo prostou výzvou na 
sociálních sítích. Ředitel Petr 
Michálek se obrátil na veřejnost 
s prosbou o poskytnutí materiá-
lu pro divadelní krejčovny, kte-
ré se pustily do šití roušek podle 
jednoduchého návodu. Prvot-
ním cílem bylo poskytnout ús-
tenky zdravotníkům v Baťově 
nemocnici.

Ohlas, který se záhy zvedl, ov-
šem nikdo nečekal. „Lidé nám na-
bízí materiál a také osobní pomoc 
při šití ústenek. Ozvali se nám 
i zástupci jedné firmy, která roz-
jíždí výrobu nanotextilie a mají zá-
jem nám tento materiál dodávat. 

V tom případě bychom šili roušky 
ještě účinnější,“ reagoval tehdy ře-
ditel Michálek.

V rekordním čase měli diva-
delníci prvních 500 roušek, které 
předali nemocnici. „Je až neuvěři-
telné, že zaměstnanci divadla do-
kázali během pouhých dvou dnů 
vyrobit takové množství roušek. 
Jsme za takovou pomoc, ale i za 
veřejnou podporu, opravdu vděč-
ní,“ ocenil předseda představen-
stev krajských nemocnic Radomír 
Maráček. 

Kromě vlastní výroby si diva-
dlo vzalo na starost i koordinaci 
veškeré „rouškové“ aktivity ve Zlí-
ně. Stovky dobrovolníků si tak na 
internetu začaly vyměňovat rady, 

nabízet materiál či poptávat ús-
tenky pro své zaměstnance.

Centrem dění se stala divadelní 
vrátnice. Za dodržení všech hygi-
enických pravidel zde lidé přináší 
své výrobky nebo naopak vyzve-
dávají látku. Výjimkou nejsou ani 
nečekané dary. „V osm večer se mi 
jednou stalo, že jsem tam objevil 
dva šicí stroje od Církevní školy. 

Už jsou pryč a někdo šije,“ popsal 
Michálek. 

Všechny roušky poskytují dob-
rovolníci zcela zdarma. „Nedove-
du si představit, že bychom v tuto 
chvíli jednali s někým o nějaké 
prodejní ceně. Za nás je teď nej-
důležitější ten hlavní apel: Noste 
roušky, chráníte sebe i ostatní!“ 
uzavřel Michálek.

Krejčovská dílna zlínského divadla začala hned v prvních dnech po uzavření vyrábět roušky, první kusy puto-
valy do nemocnice.  Foto | Petr Michálek
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Trh práce je v nejistotě, firmy i teď hledají 
specialisty a nabízejí různé benefity
Vládní opatření kolem šíření koronaviru zasáhla všechna 
odvětví ekonomiky. Firmy a živnostníci tak zažívají 
jedno z nejtěžších období porevoluční historie. Řada 
firem se dostala do existenčních problémů a někteří 
drobní podnikatelé byli nuceni ukončit své živnosti. 
Každý podnik se s nastalou situací snaží vyrovnat po 
svém, protože na pomoc od státu se, po zkušenostech 
z prvních dní nouzového stavu, nemůže nikdo spoléhat. 

| JURAJ ALÁČ

Po vyhlášení nouzového stavu 
se všechny firmy okamžitě snažily 
přizpůsobit novým státním naří-
zením. Ty, kterým to stav dovolil, 
přizpůsobily výrobu nebo najely 
na jiný režim. Kdo mohl, zapojil se 
do dobrovolnických aktivit jako šití 
roušek, výroby ochranných pro-
středků nebo dezinfekce. Komu to 
profese umožnila, začal pracovat 
z domova. 

Kmenových zaměstnanců 
si firmy považují

S příchodem vládních opatře-
ní začaly firmy zavádět také vlast-
ní preventivní opatření na ochranu 
svých pracovníků. Podle persona-
listů jsou lidé vesměs rádi, pokud 
mohou do zaměstnání docházet, 
uvědomují si totiž, že řada z nich 
o práci může přijít. Například stra-
tegický dodavatel obalů pro po-
travinářský průmysl společnost 
Greiner ze Slušovic jede i v době 
koronavirové krize stále na plný 
výkon a dokonce přijímá posily. 
V rámci péče o své zaměstnance 
jim například poskytuje vitami-
nové balíčky, ochranné pomůcky 
a zaměstnanci nad 60 let či s riziko-
vým zdravotním omezením zůstali 
doma s plnou mzdou. 

„Do našich provozů trvale hle-
dáme nové spolupracovníky, kteří 
jsou ochotni pracovat v nepřetrži-
tém provozu, obsazujeme pozi-
ce obsluh strojů, předáky malých 
týmů, seřizovače a podobně. Vzhle-
dem k útlumu především v auto-
mobilovém průmyslu jsou nyní 
agenturní zaměstnanci k dispozici, 
tudíž nám nechybí,“ popsala stav 
podniku personalistka Zuzana Ju-
linová. Jak se bude situace vyvíjet 
v následujícím období ale předpo-
vědět nedokáže: „Kéž bychom vě-
děli, co bude následovat, a mohli 
plánovat naše další kroky. Jednou 

z jistot je, že tato situace jednou 
skončí a my věříme, že v našem pří-
padě budou spokojení jak zaměst-
nanci, tak organizace.“

Výrobu nezastavila ani strojí-
renská firma na Zlínsku, PRECIZ 

možná. Mimořádnost Corona opat-
ření ale rozhodně českým trhem 
práce otřesou. Ať už v číslech nebo 
v hodnotách firem i zaměstnanců. 
Nelze bohužel vyloučit, že neza-
městnanost citelně stoupne podob-
ně jako v hospodářské recesi v roce 
2008, zřejmě však budou evidová-
ny jiné profese než tehdy. Pro nás 
zaměstnavatele bude i v takových 
podmínkách nadčasově platit, že 
budeme především pracovat na 
udržitelnosti a spokojenosti vlast-
ních zaměstnanců,“ dodala Věra 
Šenkeříková. 

„O zprostředkování zaměstná-
ní a zařazení do evidence uchaze-
čů o zaměstnání žádají v současné 
době především lidé, kteří pracují 
v pohostinství, ve službách a v ces-
tovním ruchu. Právě tyto oblasti 
postihla přijatá epidemiologická 
opatření v největší míře a zaměst-
navatelé dočasně uzavřeli své pro-
vozy. Obdobná situace nastává 
v oblasti automobilového průmy-
slu a u subdodavatelů působících 
v této oblasti. Hlásí se i ti, kteří 
pracovali ve výše uvedených obo-
rech v zahraničí, např. v Rakousku, 

Napajedla, kde si pochvalují ma-
ximální součinnost a soudržnost 
osazenstva v tomto složitém ob-
dobí. Také oni zatím vyrábějí v pl-
ném rozsahu a jsou připraveni při-
jímat nové kolegy. „Máme práci pro 
všechny své zaměstnance, a perso-
nální stav dokonce doplňujeme. 
Uvažujeme v této oblasti s plným 
respektem k možnému nepříznivé-
mu vývoji trhu, progresivně. Kvalit-
ní zaměstnance si přejeme mít jako 
každá jiná firma, a proto takovým 
brány nezavíráme v žádné době,“ 
uvedla k situaci v podniku vedou-
cí personálního oddělení PRECIZ 
Věra Šenkeříková. Stav na trhu 
práce v PRECIZu pozorně sledují 
a budou reagovat na jeho změny. 
„Jakákoliv predikce je v tuto chvíli 

Nezaměstnaných přibude, 
firmy si budou vybírat

Dopad koronaviru se v břez-
nové míře nezaměstnanos-
ti neprojevil a minulý měsíc tak 
zůstala na třech procentech. 
Úřad práce ČR evidoval celkem 
225 678 uchazečů o zaměstná-
ní, šlo o nejnižší březnovou hod-
notu od roku 1997, kdy bylo bez 
práce necelých 200 tisíc lidí. Za-
městnavatelé nabízeli v břez-
nu prostřednictvím Úřadu práce 
342 287 volných pracovních míst 
a u téměř 77 procent z nich chtě-
li přijmout na pozice i pracovníky 
ze zahraničí. 

V březnu ale kvůli nastalé situ-
aci přerušili své živnosti většinou 
drobní podnikatelé a řemeslníci. 

Itálii, SRN či Švýcarsku. Jsou mezi 
nimi i pendleři,“ shrnul ředitel Od-
boru zaměstnanosti Generálního 
ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. 
Podle odborníků se nezaměstna-
nost bude skokově zvyšovat, pro-
tože se nedá očekávat, že podpůr-
né programy státu zásadně zmírní 
dopady. Pomoc přichází až zpětně 
a pozdě a firmy stále musejí pla-
tit mzdy a jiné závazky, a ne každá 
společnost má dostatečnou finanč-
ní rezervu. Profitovat by na tom ale 
mohly společnosti, které se potýkají 
dlouhodobě s nedostatkem kvalit-
ních zaměstnanců. Zatímco někte-
ré firmy provoz omezí, jiné naopak 
mohou výrobu v jiném segmentu 
navyšovat a zaměstnance nabírat, 
a nabízet jim i neobvyklé benefity.
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SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL
TECHNOLOGICKÁ ŠPIČKA V OBRÁBĚNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI
Slavíme 25 let působení v regionu.

Naše poctivé řemeslo stále potřebuje šikovné borce, kteří se nebojí vzít za pořádnou práci.

Vyučení v oboru vítáme, ale není podmínkou. Rekvalifikace pod dohledem odborníků v našem atraktivním prostředí a další osobní rozvoj je samozřejmý.

WWW.PRECIZ.CZ  WWW.PRECIZKARIERA.CZ

INZERCE RV2000633/01

Hledáme nové spolupracovníky na pozici 
•
 OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ•
 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA 

ATRAKTIVNÍ BENEFITY  
NÁSTUPNÍ BONUS

5000 Kč

tel. 577 601 770, mail:  spur@spur.cz, www.spur.cz

INZERCE RV2000630/02

DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ
nabízí práci na pozici 
Traktorista

Kontakt: Ing. Vlastislav Mudrák
Telefon: +420 602 501 370

Email: vlastislav.mudrak@dgsplast.cz

Nabízíme práci s moderní zemědělskou technikou 
na hlavní pracovní poměr pracovní smlouvu na dobu neurčitou 
jednosměnný provoz zajímavé finanční ohodnocení 
Požadujeme: výuční list v oboru. Plat 23 000,- Kč

INZERCE RV2000660/01

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

606 792 490
musial@regvyd.cz

Vladimír MUSIAL

739 724 774
novak@regvyd.cz

Michal NOVÁK

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL
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Martin Šonka: V letadle se cítím bezpečněji
Za jednotky minut musí 
freestyle pilot ze sebe 
vydat jen to nejlepší. Čím 
krkolomnější prvek, tím 
lépe pro diváky a větší 
show. Martin Šonka je 
držitelem Superlicence 
Red Bull Air Race. Je to 
Olymp akrobatického 
létání, ale také tisíce 
hodin v hangáru, stovky 
hodin ve vzduchu. 
A samozřejmě pár minut 
slávy na stupních vítězů. 

| JAN MATOUŠEK

Stavěl jste jako kluk modely 
letadel? Pokud ano, který byl 
ten první?

Ano stavěl jsem modely letadel 
ve velkém. Nejdříve plastikové. 
Tam byl můj první model myslím 
Aero MB-200. Mohlo mi být tak 5 
let. O pár let později jsem přešel 
na létající modely. Hlavně házedla 
a taková letadla, která se do vzdu-
chu vytáhnou na šnůře. Všech-
no hlavně tzv. volné modely. Ty 
na vysílačku v té době nebyly tak 
dostupné a pořídit si vysílací sou-
pravu bylo pro mě drahé. Ale s há-
zedlama jsme si opravdu užili své 
a také sousedi v okolních domech, 
když jsme k nim lezli na balkón 
pro model, který tam jak na po-
tvoru přistál.

Jste bývalý bojový pilot 
Vzdušných sil AČR. Na čem jste 
létal?

V armádě jsme základní vý-
cvik absolvovali na Zlínu Z-142. 
Potom jsem byl vybrán pro létá-
ní na tzv. rychlých letadlech, tak-
že přišel první proudový letoun 
a tím byl L-29 Delfín. Můj ročník 
byl poslední, který si na Delfínech 
zalétal. Potom už byly vyřazeny. 
Pak následoval L-39 Albatros, 
L-159 ALCA, kterou jsem měl tu 
čest předvádět i na veřejnosti jako 
display pilot. A poslední můj vo-
jenský typ byl JAS–39 Gripen. 
Nadzvuková stíhačka, která byla 
vyvrcholením mé vojenské kari-
éry. V civilu je těch typů oprav-
du hodně. Prostě všechno, co má 
křídla.

V roce 2003 jste se stal poprvé 
mistrem České republiky – a to 
na kluzáku. 

V roce 2003 jsem měl dva roky 
po vojenské škole v Brně a teprve 
jsem byl na začátku své vojenské 
kariéry stejně jako té akrobatické. 
Takže jsem v týdnu létal na tryská-
či a o víkendu na kluzácích.

To je oproti stíhačce hodně 
velký rozdíl. Nestýskalo se Vám 
po tahu motoru při forsáži?

Po forsáži se mi stýská až po-
sledních 5 let, kdy jsem v civilu. 
Sice létám nádherné stroje, ale vo-
jenské létání a tryska za zády mi 
chybí. To už jinak ani nebude.

V roce 2011 jste získal stříbro 
na mistrovství světa ve 
Freestyle. Pro laiky trochu hůře 
uchopitelný termín. Zkuste jej 
přiblížit.

Freestyle je moje oblíbená dis-
ciplína a od té doby těch medailí 
přibylo. Rád bádám a snažím se 
létat jako nikdo jiný. A v této dis-
ciplíně má pilot trochu volné ruce, 
co se vlastních figur týče. Není to 
jako v klasické akrobacii, kde je 
dopředu pevně daná sestava a va-
ším úkolem je jen zaletět ji co nej-
lépe. Ve Freestylu máte 4 minuty 
času a musíte předvést to nejlep-
ší a nejnáročnější, co s letadlem 
umíte. Zároveň se hodnotí také 
jakýsi umělecký dojem. Tedy jak 
jednotlivé figury působí a jak jsou 
atraktivní. Můžete se tam opravdu 
vyblbnout a čím krkolomnější pr-
vek, tím lépe.

Jste držitelem Superlicence Red 
Bull Air Race. Než jste ji získal, 
prošel jste kempem. Je to něco 
podobného jako kemp pro 
hráče NHL?

Nevím přesně, jak to v NHL 
chodí, tak se mi to těžko porov-
nává. Náš kemp bylo vlastně 5 tý-
denních kempů na různých mís-
tech Evropy zaměřených hlavně 
na akrobacii. Až poslední kemp 
byl určen pro testování pilota 
v trati mezi pylony. Jakási komi-
se pak určila, kdo je nejlepší a kdo 
má pro závod Red Bull Air Race 
největší předpoklady.

Co bylo pro Vás osobně 
nejtěžší?

Nejtěžší bylo sehnat letadlo 
a peníze na něj, když mi v prosin-
ci oznámili, že mám v únoru hlá-
sit připravenost svého závodního 

týmu, který v té době samozřejmě 
ještě neexistoval. Včetně závodní-
ho letadla. Jinak ohledně samot-
ného létání si nevzpomínám, že by 
mně něco vyloženě komplikovalo 
život. Byl jsem tak zapálený a na-
dšený, že jsem jakoukoli kompli-
kaci vítal s tím, že je aspoň na čem 
pracovat a udělat z komplikace 
svou silnou stránku.

Red Bull Air Race je Olymp 
akrobatického létání. Každá 
mince má ale dvě strany. Svět 
Vás zná spíš z té blyštivé. Co 
obnáší ta druhá? Kolik hodin za 
rok trávíte ve vzduchu?

Ta druhá stránka je samozřej-
mě tvrdý trénink. Každou mož-
nou chvilku musíte trávit na le-
tišti. Buď přímo v letadle, nebo 
přípravou na let či údržbou stroje. 
Z každého letu totálně propocený 
a unavený. A tak pořád dokola. Já 
s tím ale problém nikdy neměl, je-
likož létání opravdu miluji a coko-
li okolo letadel si prostě užívám. 
Jsem jeden z těch šťastných, kte-
ří mohou dělat to, co je naprosto 
naplňuje. Ročně nalétám zhruba 
něco mezi 300 až 400 hodinami. 
Nejsem dopravní pilot a můj je-
den let netrvá několik hodin, ale 

většinou několik minut, takže ty 
čísla nenaskakují tak rychle. Ale je 
to opravdu intenzivních například 
15 minut během jednoho trénin-
kového letu. K mé práci patří také 
spoustu ježdění po schůzkách, be-
sedách apod., takže si musím dob-
ře plánovat čas, abych měl dosta-
tek tréninku ve vzduchu.

Seriál Red Bull Air Race skončil. 
Co dál? Létat hlavou dolů asi 
nepřestanete ....

To rozhodně neplánuji. Akro-
bacie je nejvolnější pohyb v tříroz-
měrném prostoru, který existuje. 
Je to taková moje droga, takže 
bych se jí teď naopak rád věnoval 
trochu víc. Doufám, že bude víc 
času na trénink. Zároveň však mu-
sím létat i víc exhibicí, abych si na 
drahý trénink vydělal. Je to tako-
vý uzavřený kruh, v kterém jsem 
spokojený.

Co letadlo? Bude se 
přemalovávat?

Záleží na tom, které letadlo 
myslíte. To na Red Bull Air Race  
čeká v hangáru, co bude dál. To 
na akrobacii je teď zrovna v kom-
pletní opravě a kromě toho, že se 
vymění vše, co se dá, bude i nový 
nástřik.

Máte čas na něco jiného kromě 
létání a s ním spojeného 
tréninku?

Samozřejmě se hlavně snažím 
mít co nejvíc času na rodinu. Ji-
nak na letišti trávím opravdu hod-
ně času. Když jsem někde pár dní 
mimo letiště, už koukám po oblo-
ze a myslím na to, jak budu zpátky 
v letadle. Jelikož moje tělo dostá-
vá v kabině zabrat, tak potřebuji 
hodně sportu kvůli kondici. Rád 
jezdím na motorce. Dříve jsem 
jezdil hodně na Jetsurfu, ale na to 
za poslední dva roky bylo opravdu 
minimum času.

Cítíte se bezpečněji v letadle 
nebo v autě v dopravní špičce?

Jednoznačně v letadle. Někdy 
je opravdu tragédie, co se děje 
na silnicích. Hlavně na motorce 
musíte každého sledovat, co hod-
lá udělat. Nepoužívat blinkr pro 
mnohé znamená důkaz jejich nad-
řazenosti v potravinovém řetězci. 
A to je jenom jeden ze střípků 
toho, jak jezdíme...
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Letní olympiáda nebude,  
sportovci musí rok počkat
Mezinárodní olympijský výbor se v polovině března 
dohodl s organizátory, že Hry XXXII. olympiády 
se uskuteční od 23. července do 8. srpna příštího 
roku. Sportovci tak mají na přípravu a trénink další 
rok. Posunutí olympijských her si vyžádala situace 
celosvětového vývoje pandemie Covid-19.

Letní olympijské hry se měly 
konat letos v Tokiu, které by se 
stalo už pátým městem v historii, 
kde se hry budou konat už podru-
hé. Původně se měla olympiáda 
konat od 24. července do 9. srp-
na. Posunutí her bude obrovskou 
výzvou pro všechny – nejen pro 
samotné sportovce, ale i sportov-
ní svazy a organizátory a přinese 
s sebou obrovské finanční nákla-
dy. „Věříme, že olympijské hry 
v roce 2021 budou známkou toho, 
že se celý svět s pandemií vyrov-
nal a život se vrací do normálu,“ 
uvedl Jiří Kejval, předseda České-
ho olympijského výboru.

Sportovci řeší trénink 
i kvalifikace

Posunutí termínu konání 
olympijských her je výrazným 
zásahem do přípravy sportovců, 
pro které jsou hry vrcholem čtyř-
letého cyklu. Připravuje se na ně 
i zlínská rodačka – stolní tenistka 
Hana Matelová, která měla účast 
na olympiádě jistou na základě 
pozice ve světovém žebříčku. 

„Všechny mezinárodní turna-
je jsou zrušeny do konce června 
a upřímně si myslím, že to bude 
ještě déle. Snažím se co nejvíc 
udržet v kondici a v dobré nála-
dě. Hodně pracuji na fyzičce, to je 
teď největší část pří-
pravy, začala jsem 
cvičit i jógu. Věnuji 
se i více sama sobě 
a věcem, na které 
nemám během sezó-
ny čas,“ popsala Ma-
telová, která netrpě-
livě čeká na povolení 
trénovat. 

Zlínský triatlonista Jan Če-
lůstka přišel letos kvůli pande-
mii o deset kvalifikačních závodů, 
které se přesunují na příští rok. 
Trénuje podle možností, jen s pla-
váním je to složitější. „Z posunutí 

olympiády radost nemám, ale 
plně to v současné situaci chápu. 
Stihl jsem letos dva mezinárodní 
závody, které mi potvrdily dob-
rou formu. Bohužel letošní mezi-
národní soutěže se konat nejspíš 
nebudou, tak doufám, že aspoň 
na domácí půdě bude možnost se 
ukázat. Samozřejmě není jedno-
duché se motivovat, když člověk 
nevidí zatím konkrétní cíle, ale 
zase je to ideální šance zapracovat 
na slabinách, na které normál-
ně není prostor,“ hledal pozitiva 
v odložení her Jan Čelůstka. 

Roční odklad olympijských 
her může být pro některé sportov-
ce dokonce přínosem, pokud tuto 
situaci dokážou zpracovat, při-
jmout a poté přehodnotit a upra-
vit své cíle. Olympiáda se totiž 
posouvá pro celý sportovní svět. 
„Je dobré že známe nový termín 
her. To je lepší varianta, než když 
trvá nejistota. Teď se dá trénink 
znovu plánovat, upravovat cíle, 
soustředit své úsilí ke konkrétní-
mu bodu. Nejhorší je nejistota,“ 
uvedl sportovní psycholog Mi-
chal Šafář z Univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Pro sportovce, kteří chtě-
li letošní olympiádou ukončit 
sportovní kariéru, zbude mož-
ná pachuť. Ti, kteří na léto v To-
kiu nepomysleli, ale třeba dosta-
nou šanci v příštím roce. Hodně 

bude záležet na tré-
ninkových a zá-
vodních možnos-
tech v jednotlivých 
disciplínách. 

„Hlavním streso-
rem teď není termín 
her či jiných závodů, 
ale trvající nejistota 
v úpravě tréninko-

vých podmínek, nejasných termí-
nech začátku soutěžení, kvalifika-
cí a vůbec dalším vývoji situace 
– to je pro sportovce velmi nepří-
jemné a někteří to zvládají velmi 
obtížně,“ dodal Michal Šafář.

Triatlonista Jan Čelůstka skončil na loňském mistrovství Evropy v Kazani čtvrtý. Letošní závody jsou zrušeny 
a čeká ho nová nominace do Tokia.  Foto | Archiv J. Čelůstky 
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Ve Zlíně oslavili 100 let  
organizovaného včelaření
Letos oslaví Základní 
organizace Českého svazu 
včelařů Zlín významné 
jubileum – 100 let od 
svého založení, kdy se 
na jaře roku 1920 odtrhla 
od včelařské organizace 
v Malenovicích.

Málokterá organizace se může 
pyšnit tak dlouhou historií, jako ta 
včelařská. Hlavními důvody její-
ho vzniku bylo sdružování zájem-
ců o chov včel, předávání si zkuše-
ností z praxe a pořádání odborných 
přednášek a zájezdů jejich členů 
k okolním včelařům. Staršími or-
ganizacemi na Zlínsku byly napří-
klad ty ve Vizovicích a Napajed-
lech. ZO ČSV Zlín má k dnešnímu 
datu 228 členů a dva kroužky pro 
mládež.

,,Stoleté výročí je velmi vý-
znamné, neboť jsme tu již takovou 
dobu a doufám, že tady jako orga-
nizace budeme ještě alespoň jed-
nou tolik,“ říká Jiří Kalenda, sou-
časný a historicky desátý předseda, 
který se snaží pokračovat v činnos-
ti svých předchůdců vydáváním 
zpravodaje, podporou činnosti 
včelařských kroužků mládeže, kur-
zů pro včelaře a setkávání včelařů 
na tradičních seancích. Mezi vý-
znamné bývalé předsedy patří Jo-
sef Okál, nestor včelaření a propa-
gátor včelích produktů a apiterapie 
na Zlínsku, zakládající organizátor 
tradičních seancí a taktéž i Zpravo-
daje zlínských včelařů, a také Pavel 
Šimeček, který je součástí historie 
organizace již čtyři desetiletí a kte-
rý se se svou manželkou podílel na-
příklad na sestavování sborníků 
k 80., 90. a 100. letům trvání or-
ganizace. V posledním desetiletí se 
podařilo nastartovat a přivést k ži-
votu bakalářské a magisterské stu-
dium včelařství na FVES Uherské 
Hradiště, u jehož vzniku stáli také 
členové zlínské organizace.

,,Třešničkou na zlatém podno-
se se stala zpráva z 9. září 2019, 
kdy byla na celosvětové výstavě 
včelařů v Montrealu a při kongre-
su Apimondie oceněna publika-
ce BLESABEE – From Healthy 
Bees to Healthy Human, výsledek 

mezinárodní spolupráce sloven-
sko-česko-rakouského programu, 
na kterém jsme se jako organizace 
podíleli,“ dodává Jiří Kalenda.

Včelaření se věnují tisíce lidí 
po celém světě. Čím je tento 
koníček tak výjimečný? 

Včelaření je velmi zajímavý 
koníček, neboť se člověk sezná-
mí se životem včely a zákonitost-
mi včelaření. Dále se velmi inten-
zivně začne zabývat tím, co se děje 
v přírodě a to a to o zdravé život-
ní prostředí, pastevní podmínky 
včel, koloběh vody nebo o změnu 
ekosystému ve světě. 
Výjimečnost včela-
ření je taktéž i o psy-
chické pohodě, ke 
které dochází při 
ošetřování a pozoro-
vání tohoto malého 
blanokřídlého tvora. 
V posledních letech 
se navíc rozšířil zá-
jem žen o včelaření, mají k němu 
velmi kladný vztah. Chtějí přede-
vším zdravý, čistý přírodní pro-
dukt pro své děti a nejbližší rodin-
né příslušníky.

Co vše je potřeba k tomu, aby 
člověk mohl začít včelařit? 

Především je to chuť s tím za-
čít. Zjistit si, jestli nejste alergič-
tí na včelí bodnutí a najít si in-
formační kanál, kde byste mohli 

získat prvotní informace o tom, 
co to obnáší. Dobré je mít po ruce 
zkušeného včelaře a využít mož-
ností kurzů pro začínající a mírně 
pokročilé včelaře. Po určitou dobu 
je velmi dobré spolupracovat se 
zkušeným včelařem a pak si poří-
dit včelstva pro svou potěchu, to 
znamená úl, do kterého usadíme 
včely. Doporučeno je začínat se 
třemi včelstvy. 

Co Vás osobně na včelaření baví? 
U mě je to celoživotní koníček 

již od útlého dětství, kdy jsem cho-
díval do včelínu u stařenky Kalen-

dové ve Vizovicích. 
Tady jsem pozoroval 
včely přes okýnko 
na stavebním rám-
ku a trochu asistoval 
i trochu překážel při 
práci ve včelách. Ku-
řák je pro předškolá-
ka a malého školáka 
velmi zázračný pří-

stroj, který dělá dým a taky dokáže 
včely uklidnit. Už tehdy se vědělo, 
že vzduch ve včelíně je velmi pří-
větivý. V létě je prosycený nekta-
rem a odpočinek při bzukotu včel 
je nepřekonatelný. Podle mě je to 
nejlepší metoda, jak si odpočinout 
a psychicky se v dnešní uspěchané 
době srovnat.

Dále je pro mě velmi uklidňují-
cí pozorovat, jak včely přilétají do 
úlu a zase z něj vylétají. Při práci ve 

včelách ztrácím pojem o čase, ne-
boť vždy, kdy jsem u včel, se nala-
dím na jejich tóninu a to mě velmi 
uklidňuje a psychicky nabíjí.

Pořádáte jako svaz i nějaké akce 
pro veřejnost? 

Základní organizace pořádá 
kurzy pro začínající a mírně po-
kročilé včelaře, pravidelně se zú-
častňujeme propagační akce Dne 
Země a Dne Zlínského kraje ve 
Zlíně. Pravidelné seance, na kte-
rých se předávají zkušenosti mezi 
jednotlivými včelaři, jsou otevře-
né pro všechny příznivce včelaře-
ní za Zlínsku. Pravidelně se podílí-
me na spolupořádání Mezinárodní 
včelařské akademie, která se koná 
každý lichý rok ve Zlíně.

Co si myslíte o budoucnosti 
včelaření? Říká se, že včely 
vymírají. Co by se stalo, kdyby 
z naší planety prostě zmizely?

Včelaření má neustálou bu-
doucnost, neboť včela medonos-
ná je nejdůležitější opylovatel pro 
zemědělství a přírodu. Musíme se 
naučit včelařit bez použití chemie 
a tím donutit zemědělce, aby se 
vrátili k přírodnímu ekologickému 
zemědělství.

Velkému úhynu včel jsme my 
lidé bohužel velmi napomoh-
li. Nyní při koronaviru je třeba 
si přebrat, co vše dobré a špatné 
jsme pro přírodu učinili. Musíme 
se restartovat a zamyslet, co se děje 
v životním prostředí, při globálním 
oteplování, s koloběhem a hospo-
dařením s vodou, jak jsme na tom 
s potravinovým řetězcem a taky 
nad způsobem intenzivního země-
dělství a lesnictví.

My včelaři se musíme věnovat 
především ekologickému ošetřo-
vání včel pomocí biotechnických 
metod likvidace kleštíka včelího. 
Rozmisťovat včelstva plošně a ne 
bodově, jak se to nyní dělá. Pokud 
by včely zmizely z povrchu zemské-
ho, způsobilo by to další narušení 
potravinového řetězce a to přede-
vším u lidí, protože by došlo k vel-
kému výpadku produkce ovoce 
a zeleniny. Taktéž by se to dotklo 
i dalších živočichů určených pro 
naši obživu. Tento kolaps si raději 
nechci ani představit.

Včela medonosná je nejdůležitější opylovatel pro zemědělství a přírodu. Foto | Simona Smetánková

| SIMONA SMETÁNKOVÁ

Jiří Kalenda: 
Pokud by 

včely zmizely, 
narušilo by to 
potravinový 

řetězec.
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Velbloudí a lenochodí  
mláďata ve zlínské zoo se mají k světu
Ačkoliv se v těchto 
dnech do zlínské Zoo 
Lešná nedostanete, za 
jejími zavřenými branami 
rozhodně život nekončí. 
Ba právě naopak. 
Dočasná návštěvnická 
nepřítomnost přinese o to 
zajímavější překvapení, 
až se brány znovu 
otevřou. Mnohá mláďata 
znatelně povyrostou, 
jinde se stávající „rodinka“ 
možná zase o dalšího 
potomka rozroste.

Čile k světu se má například 
mládě lenochoda dvouprstého, 
jež se narodilo v polovině února. 
Porodila jej sedmiletá samice pod 
jménem Zlínská, odkazující na 
skutečnost, že i ona se narodila ve 
zlínské zoo. Ta s chovem lenocho-
dů dvouprstých začala v roce 1998 
a dosud se jí podařilo odchovat 
čtyři mláďata, což je samo o sobě 
úspěchem – za poslední rok se to 
podařilo pouze u 29 mláďat v celé 
Evropě. Kritické bývají zejména 
první měsíce, během nichž samice 
mláďata kojí, než přejdou na rost-
linnou potravu.

Pokud byste lenochoda dvou-
prstého chtěli spatřit na zemi, 
je dost dobře možné, že se vám 
to nepodaří. Jeho přirozeným 

působištěm jsou stromy, na nichž 
se zavěšen hlavou dolů také živí, 
spí, páří a vychovává mláďata. 
Po zemi se pohybuje hlavně kvůli 

přesunu ze stromu na strom nebo 
pro vykonání potřeby. V zoo jej 
najdete v tropické hale Yucatan, 
kde spolu žijí samec, tři samice 
a jedno mládě. Mezi 10. a 11. ho-
dinou je největší šance zahlédnout 
samici s mládětem. V tu dobu totiž 
dostávají misky s krmením.

Prostorného výběhu poblíž 
tropické haly si užívá také v úno-
ru narozená samička velblou-
da dvouhrbého Lilly. Ta je v zoo 
již devětadvacátým úspěšně od-
chovaným mládětem. Stávající 
skupinka se v současnosti sklá-
dá z dospělé samice Jade, Oliny, 
matky mláděte, dvouleté Milušky 
a zmíněné Lilly. O výjimečných 
vlastnostech velblouda dvouhrbé-
ho vypovídá jejich původní domo-
vina: poušť Gobi na pomezí Číny 
a Mongolska. Snesou extrémní vý-
kyvy teplot od + 50 °C do – 27 °C, 
pít slanou vodu či vydržet dva týd-
ny úplně bez vody. Její zásobu si 
částečně nosí v tuku, jenž vyplňuje 
oba dva hrby. Když ale na to při-
jde a velbloud dvouhrbý dostane 
žízeň, zvládne během deseti minut 
vypít až sto deset litrů vody.

Velbloud dvouhrbý dokáže vypít až 110 litrů vody během 10 minut. Foto | Zoo Lešná

Lenochoda dvouprstého na zemi nenajdete. Bývá na stromech zavěšený hlavou dolů. Foto | Wikipedia

| MAREK ADAMÍK
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Projekt Stromy pod kontrolou  
mapuje stav a historii stromů 

Zajímáte se o městskou zeleň 
a chtěli byste třeba vědět, v jakém 
stavu se nacházejí stromy, kte-
ré denně míjíte? S internetovým 
projektem Stromy pod kontro-
lou, na němž se už podílí i město 
Zlín, je to snadné. V jeho databá-
zi najdete všechny stromy rostou-
cí na veřejných plochách a vedle 
základního popisu se z ní dozví-
te informace o jejich zdravotním 
stavu či perspektivě do budoucna. 
A to platí o stromech napříč ce-
lou republikou, jestliže se město, 
do jehož správy stromy patří, do 
projektu zapojilo. Výhody jsou na-
snadě. S přehledem o stavu dřevin 
je možné lépe reagovat na případ-
né ohrožení, jež mohou v budouc-
nu představovat pro své okolí, 
a to například včasnou údržbou 
a ošetřením.

„Portál Stromy pod kontrolou 
zaznamenává i předchozí zásahy 
a ošetření, a proto i dokáže sám 
navrhovat stromy a jednotlivé 

plochy, které jsou vhodné k aktu-
ální kontrole,“ sdělila Petra Halaš-
ková z Odboru městské zeleně. Je 
to výzva i pro občany města, kteří 
se chtějí podílet na „zdravé kondi-
ci“ svého prostředí. Vedle vlastní-
ho terénního šetření příslušného 
odboru mohou kontrolu na zá-
kladě vlastních podnětů iniciovat. 

Stačí na problém upozornit. Veš-
keré zásahy jsou evidovány na 
portálu, jehož velkou výhodou je, 
že po inventarizací velkého roz-
sahu – Zlín zde například evidu-
je celkem přes 22 tisíc stromů – 
umí sám navrhovat plán kontrol 
pomocí takzvané metodiky ISAT. 
Ta jednoduše vytvoří plán, podle 

kterého mohou být během stano-
vého počtu let navštíveny a zkon-
trolovány všechny plochy – ulice, 
parky, nábřeží apod. – kde rostou 
stromy. Umí dokonce stanovo-
vat priority nebo plánovat rozsah 
ošetření dle finančních prostřed-
ků, které jsou k dispozici.

Podle Halaškové se většina 
stromů kontroluje běžným „pro-
hlédnutím,“ tedy zda není vidi-
telně poškozený nebo nemocný. 
Pokud se nic nenajde, ale pode-
zření přetrvává, mohou přijít na 
řadu podrobnější zkoušky s využi-
tím přístrojových testů. Ročně tak 
projde kontrolou kolem dvou tisíc 
městských stromů. Ke kácení se 
přistupuje především u případů, 
které trpí hnilobou, dřevními hou-
bami nebo silným prosycháním.

Portál s informacemi o stro-
mech v okolí svého bydliště i s pří-
padnými kontakty na odbornou 
arboristickou firmu najdete na 
www.stromypodkontrolou.cz. ma

Svou historii má každý strom. Ty městské i zmapovanou. Foto | Marek Adamík
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V areálu bývalých baťových závodů 
bylo otevřeno nové Sapeli Centrum, 
které je vůbec prvním ve zlínském 
kraji. Součástí značkové prodejny je 
téměř 50 interiérových dveří v reálné 
velikosti, najdete zde i řadu doplňků 
včetně dveřního kování značky M&T. 
Proškolený personál vás krok za 
krokem provede procesem výběru 
dveří. Rádi vám pomůžeme vybrat 
z mnoha variant designů, 
povrchových úprav, speciálních 
vlastností i kombinací jednot-
livých komponentů, rovněž za vás 
ohlídáme výrobu dveří a zajistíme 
jejich odbornou montáž. Naše práce 
končí až v okamžiku, kdy jsou vaše 
dveře nainstalovány v interiéru 
a perfektně fungují. 

V prostorách nového Sapeli Centra 
si na vlastní oči můžete prohlédnout 
dýhované i lamino provedení dveří 
stejně jako dveře lakované, 
a to v mnoha odstínech a modelech 

Potřebujete nové interiérové dveře?
Sapeli Centrum ve Zlíně je tu pro vás.

včetně letošních novinek. V nabídce 
je i oblíbený sortiment Sapglass, 
který nabízí celoskleněné stěny, 
posuvné systémy a dveře v mnoha 
podobách včetně vlastních motivů. 
Bonusem zlínského Sapeli Centra je 
i to, že vedle interiérových dveří se 
při své návštěvě můžete seznámit 
i s nabídkou největšího prodejce 
podlah Supellex. Věříme, že při své 
návštěvě oceníte i moderní design 
prodejny včetně možnosti využití 
tvořivého dětského koutku. 

Přijďte se podívat do nové prodejny 
od pondělí do pátku mezi 8 a 18 
hodinou a seznámit se s novinkami 
českého výrobce dveří Sapeli.

Kontakt:
Sapeli Centrum – Deta s. r. o.
Šedesátá 7015, Zlín 760 01
739 594 183
zlin@deta.cz
www.sapeli.cz

INZERCE RV2000260/01

Po zavření škol nahradili učitele rodiče
Domácí výuka, jaká v Česku ješ-

tě nebyla – po uzavření škol kvůli 
nouzovému stavu se z rodičů stali 
kromě vychovatelů a kuchařů na-
víc i pedagogové. K tomu často mu-
sejí zvládat i práci z domova nebo 
se v práci a o péči o potomky stří-
dat s partnerem. Jak to ale bude, až 
se školy znovu otevřou? 

Výuka na školách byla přeru-
šena 11. března a od té doby jsou 
děti doma. Neznamená to ale, že 
mají prázdniny. Vyučování nadá-
le pokračuje, jen žáci nesmějí být 
přítomni ve škole. 
Ministerstvo škol-
ství proto připravilo 
pro učitele speciál-
ní webové stránky, 
které dávají školám 
tipy pro vzdělávání 
na dálku. Učitelé se 
pak mají postarat, 
aby s nimi žáci a ro-
diče komunikovali a pokračova-
li v započaté výuce. „V případě, že 
má učitel pochybnosti o tom, zda 
se žák do vzdělávacích aktivit na 

dálku zapojuje, případně žák neo-
devzdává zadané úkoly nebo nere-
aguje na komunikaci, je zapotřebí, 
aby učitel navázal spojení se žákem 
či jeho rodiči a zjistil důvody, které 
žákovi ve vzdělávání na dálku brání 
a společně s ním či jeho rodiči hle-
dal způsoby, jak mu pomoci a pod-
pořit ho při vzdělávání na dálku,“ 
uvedla mluvčí MŠMT Aneta Led-
nová. Některé školy tak svým žá-
kům po dobu nouzového stavu 
zapůjčily počítače nebo mobilní te-
lefony, aby mohli zůstat s učitelem 

v kontaktu. 
Vzdělávání na 

dálku je náročné 
pro obě strany. Uči-
telé musí připravo-
vat podklady pro 
studium nebo zvolit 
vhodnou formu vý-
uky. V současné situ-
aci je pro vzdělávání 

na dálku důležité, aby se alespoň 
v základní míře zapojila rodina, 
obzvláště u mladších žáků. Ško-
la má však poskytovat sama co 

nejúčinnější podporu a zpětnou 
vazbu a nepřenášet příliš tuto tíhu 
na rodinu žáka. „Rodiče mnohých 
žáků mohou být v těchto dnech 
velmi vytížení. V současné situ-
aci jde o mimořádný stav, který 
nemohl být očekáván, situace je 
obtížná pro všechny strany a je 
vhodné, aby si zákonní zástupci 
i učitelé vycházeli vstříc,“ dodala 

mluvčí Lednová. Pokud se nemo-
hou rodiče s dětmi učit, nehrozí 
jim žádné sankce. K hodnocení 
žáků má škola přistupovat citlivě, 
volit spíše slovní hodnocení a zo-
hledňovat i možnosti jednotlivých 
žáků. Ani v případě nedostateč-
ných znalostí by nemělo být opa-
kování ročníku nástrojem pro ře-
šení nastalé situace.  ala

Školy začnou 
naplno 

fungovat 
nejdříve 

po letních 
prázdninách.



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

BYT 1+KK, ZLÍN – JS – I.ETAPA (DĚTSKÁ)
Nízkopodlažní výstavba domů, kompletně rekonstr. dům, byt 
o výměře 28 m2 má rekonstr. koupelnu s vanou a kuch. linku, jedná 
se o zajímavou nabídku na investici na pronájem, neplatí se daň 
z nabytí nemovitosti, možnost převodu do OV. PENB: C

1 599 000 Kč
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BYT 2+1, ZLÍN – MALENOVICE
Byt o výměře 49 m2 se nachází v rekonstr. nízkopodlažním bytovém 
domě v 1. NP, je situovaný na jižní stranu, neprůchozí, bezproblémo-
vé parkování, interiér bytu určen k rekonstrukci, lokalita má výbornou 
občanskou a veřejnou vybavenost (lékaři, obchody ad.). PENB: G

1 900 000 Kč

3 390 000 Kč
RD OTROKOVICE – KVÍTKOVICE
Nabídka zrekonstruovaného atypicky řešeného objektu o dispozici 
2+1, po celkové rekonstrukci (střecha, rozvody, koupelna, zateplení, 
fasáda, okna, kuchyň ad.) Má menší dvorek, kde je to již nachystáno 
na posezení, zároveň je zde možnost parkování aut. PENB: C

3 160 000 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

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz

I v těchto nelehkých časech I v těchto nelehkých časech 
se na mě můžete spolehnout...se na mě můžete spolehnout...

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

BYT 3+1, ZLÍN – KUDLOV
Nízkopodlažní cihlová výstavba (r. 1999). Pohodové bydlení se 
spoustou zeleně, MHD, byt (mezonet) o výměře 87 m2, rekonstr. 2011 
– Dřevěné podlahy, prostorná koupelna s rohovou vanou, kuchyň vč. 
vest. spotřebičů, prostorná jídelna, vestavěné skříně. PENB: C

...jsem tady pro vás!...jsem tady pro vás!

POZEMEK, ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
Pozemek 1551 m2, blízkosti centra obce cca 5 minut pěší chůze 
(obchod, pošta, MHD, linkový a vlakový spoj), kolem pozemku 2 ko-
munikace, možnost různé výstavby 2 RD na pozemku, k dispozici 
elektřina, vodovod, studna, plynovod a kanalizace. 

info v RK

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

NEPLATÍ SE 
DAŇ Z NABYTÍ
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