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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 Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 3+1 
ve Zlíně na Jižních Svazích ulice Polní, výstavba I. etapa. 
Cena 3 450 000 Kč

D Prodej tří zasíťovaných pozemků v nové zástavbě a klidné části 
obce Hvozdná. Pozemky tvoří dvě stavební místa s plochou o rozloze 
1 118 m2 a 1 232 m2, lze prodat i jako dva stavební pozemky odděleně. 
Velmi lukrativní místo s krátkou dojezdovou vzdáleností 
do strategických míst v blízkém okolí (ZOO Lešná, Zlín).
Cena 3 000 Kč/m2 + provize RK

Připravujeme
• Prodej rodinného domu po nově provedené kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích
• Prodej bytu 3+1 po provedené kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí IV
• Prodej bytu 3+1 na Honech po provedené kompletní rekonstrukci

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

KAMENICTVÍ BAJZA ZLÍNKAMENICTVÍ BAJZA ZLÍN

Jsme k dispozici 
7 dní v týdnu

POSKYTUJEME ZÁRUKU               LET7

Kontakty: 

 577 224 000
 603 253 470

www.kamenictvi-zlin.cz
kamenictvibajzazlin@seznam.cz

   Zálešná IV. 2970, Zlín Zálešná IV. 2970, Zlín   
nové pomníky – klasické i originální
rekonstrukce stávajících pomníků

INZERCE RV2000840/03
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INZERTNÍ MANAŽEŘI

Fanoušci motorismu  
si na 50. barumku počkají

Součástí barumky bývá Star Rally Historic  Foto | David Peška & Patrik Zelenický

Kam s dětmi během léta
Prognózy o tichém létu se na-

plňují. Vedle fanoušků Masters of 
Rock a Trnkobra-
ní se to letos týká 
i barumky, která 
každoročně při-
tahuje davy příz-
nivců. I když ale 
slýcháme o nově 
vzniknuvších „omezeních“ v ně-
kterých regionech, léto je stále lé-
tem a prázdniny jsou natolik bo-
haté, nakolik si je dovolíme mít. 
Mnoho z nás se rozhodlo trávit 
je „doma“ – jaká to příležitost vy-
dat se na průzkum Zlínského kra-
je i s celou rodinou. Právě rodiny 
s dětmi si v létě často kladou otáz-
ku, jaký program připravit pro své 
nejmenší nebo i odrostlejší děti. 
Myslel na ně například projekt 
Zlínský kraj dětem, který zpřís- 
tupnil některé ze stálých expozic 
krajské galerie a muzea návštěv-
níkům do 18 let zdarma, nebo vý-
stava věnovaná obřím deskovým 
hrám a optickým klamům, kterou 
lze ve 14. budově Baťova institutu 
navštívit po celou dobu prázdnin. 
Nudit se nebudete.

 Marek Adamík
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Ještě před měsícem se 
zdálo, že příznivců jednoho 
z největších motoristických 
svátků u nás se omezení 
spojená s koronavirovou 
epidemií nedotknou. 
Mnohé akce, které se 
měly původně konat 
mezi březnem a červnem, 
již byly přeloženy na 
příští rok, případně 
již mají stanoveny 
náhradní termíny 
v podzimních měsících. 

Jubilejní 50. ročník Barum 
Czech Rally Zlín se tomu měl vy-
hnout. Závěr je nicméně takový, 
že se mu to nepovedlo. Barum-
ka se odkládá na příští rok i se 
svým velkolepým programem, 
který měl letošní padesátý ročník 
doprovázet.

Finanční záchrana 
od fanoušků

Téměř do poslední chvíle bě-
žely přípravy podle plánu. Až 24. 
června se na oficiálním webu ba-
rumky objevila prosba ředitele 
Miloslava Regnera, v níž se obra-
cel na fanoušky tohoto motoristic-
kého sportu o finanční podporu. 
Do naplnění rozpočtu potřebné-
ho k realizaci ročníku chybělo 
tři a půl milionu korun, což byl 
schodek, který dle jeho slov vzni-
kl právě z ekonomického výkyvu 

spojeného s epidemií. Přestože šlo 
o nemalou částku, na transparent-
ní účet přišlo k datu 29. června již 
přes 212 000 korun, další nepří-
má podpora z řad firem a podni-
katelů přinesla 350 000 korun 
a během pěti dnů od vyhlášení vý-
zvy přesáhla podpora již půlmilio-
novou částku. Ačkoliv se to zdálo 
nepravděpodobné, potřebné pe-
níze k realizaci akce se tak poda-
řilo nashromáždit během jediné-
ho týdne.

Do realizace opět 
zasáhl koronavirus

Vedle finanční otázky se ale 
opět vznesla otázka, která stála 
na samém počátku. Otázka ko-
lem aktuální situace koronavirové 

| MAREK ADAMÍK

epidemie. „Počet narůstajících 
případů nákazou Covid-19 se 
v minulém týdnu začal výrazně 
zvyšovat a dostal se na čísla, kte-
rá nás znepokojila. Nákaza se sice 
v tuto chvíli šíří hlavně na Kar-
vinsku, přesto opětovný návrat 
restrikcí v dané lokalitě na sto lidí 
na hromadnou sportovní akci pro 
nás byl jasným varováním. V mi-
nulých dnech jsme opakovaně byli 
ve spojení s krajskou hygienickou 
stanicí ve Zlíně, kde nám bylo do-
poručeno v rámci stávající situace 
a s ohledem na možný vývoj v ná-
sledujících týdnech důkladně zvá-
žit, zda barumku v letošním roce 
pořádat,“ vyjádřil se 1. července 
ke stávající situaci Miloslav Reig- 
ner. Organizátoři akce se nakonec 
usnesli, že zdraví lidí je to nejdů-
ležitější a nelze kvůli němu ris-
kovat. Jubilejní ročník byl pře-
sunut s veškerou plánovanou 
parádou na rok 2021 s tím, že po-
skytnutá finanční podpora bude 
vrácena zpět na účty, ze kterých 
doputovala.

Fanoušci motorismu ale mož-
ná nepřijdou o svou „vůni benzí-
nu“ úplně. Na zhruba stejný ter-
mín – 21. – 23. srpna – připadá 
15. ročník srazu trucků, který je 
tradičně spojen se spanilou jízdou 
městem a doprovodným progra-
mem v Březůvkách. Bližší infor-
mace o letošním programu kromě 
spuštěné předregistrace trucků 
ale zatím k dispozici nejsou.Na barumce mají své místo i bezmotorové dopravní prostředky  Foto | Robin Konečný
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O podobě lokality pod sportovní halou rozhodne soutěž

Cyklostezka na Tyršově nábřeží  
se otevře ještě v srpnu

Cyklostezka na ulicích Tyršovo 
nábřeží, Výletní a Mladcovská za-
čne od srpna s konečnou platností 
sloužit veřejnosti. Stavba vyvolá-
vající otázky u nejednoho chodce 
nebo cyklisty, který se danou loka-
litou často pohybuje, si tak zaslou-
ží pozornost. Hlavně jak budou 
fungovat dva podjezdy vedoucí 
pod mosty podél řeky Dřevnice.

Podle radního pro dopravu 
Michala Čížka je hlavním účelem 
stezky zvýšit bezpečnost cyklistů, 
kteří nebudou muset řešit přejez-
dy přes frekventované úseky na 

křižovatkách Tyršovo – Fügnero-
vo nábřeží a u kruhového objez-
du u obchodního centra Čepkov. 
Právě jich se budou týkat podjez-
dy, díky nimž by se pro ně celý 
úsek měl stát plynule průjezd-
ným. Pěším budou nadále sloužit 
dosavadní přechody pro chodce.

Po kolaudaci cyklostezky se 
dopravní podmínky pochopitel-
ně změní výrazněji – budou do-
provázeny úpravou dopravního 
značení. V celé oblasti Čepko-
va, tedy v ulicích Tyršovo nábře-
ží, Smetanova, Čepkovská a Pod 
Stráněmi, bude platit doprav-
ní zóna 30 s předností zprava 
a omezený vjezd vozidel nad tři 
a půl tuny mimo dopravní obslu-
hy. Nově také bude na ulici Tyr- 
šovo nábřeží zakázán průjezd, 
který má v lokalitě celkově zklid-
nit dopravu. V úseku zůstane 
pro motorová vozidla zachován 
jednosměrný provoz, na druhou 
stranu obousměrného provozu se 
dočkají cyklisté.

Cyklostezka bude vybavena 
značením, který úsek je vyhrazen 

cyklistům a který chodcům – pě-
ším bude patřit chodník kolem 
vody. Na Fügnerově nábřeží zů-
stane jednosměrná komunikace 
se zónou 30 a omezením vjezdu 
motorových vozidel do tří a půl 
tuny s výjimkou dopravní obslu-
hy. Na začátku tohoto úseku se 
také setkáte s asi dvaceti parkova-
cími místy, dvě z nich budou vy-
hrazena pro vozidla IZS a osoby 
s omezenou schopností pohybu. 

Zbývající úsek již dokončené trasy 
– ulice Mladcovská a Výletní – má 
podobu běžné smíšené cyklostez-
ky pro pěší a cyklisty.

Stavba má být dokončena do 
31. srpna, kdy také bude oficiálně 
kolaudována. Veřejnosti se však 
pravděpodobně stane přístupnou 
už asi v polovině prázdnin. Podle 
radního Michala Čížka stavba dopl-
ňuje další úsek cyklostezky na trase 
Otrokovice – Zlín – Vizovice.  ma

Přeměna neutěšeného pro-
storu pod sportovní halou v ulici 
Březnická, kde se nyní rozprostí-
rá parkoviště, opět zaznamenala 
další vývoj. Od května, kdy se ho-
vořilo o nebývale velkém množ-
ství návrhů, které město obdrželo 
od obyvatel města a institucí pro 
budoucí využití této lokality, se si-
tuace přesunula ke schválenému 
záměru na vyhlášení projektové 
urbanistické soutěže. Po jejím ofi-
ciálním vyhlášení budou mít au-
toři návrhů tři měsíce na jejich 
vypracování.

„Naším cílem je vybudovat 
v rámci tohoto území novou funkč-
ní čtvrť, která přispěje ke zvýše-
ní kvality života obyvatel celého 
města i čtvrti Letná. V dané loka-
litě bychom chtěli vytvořit nový 
veřejný prostor, navrhnout spor-
tovní, kulturní, bytové i obchodní 
plochy, aby byl prostor atraktivní 
po celý den. Jsem přesvědčený, že 

tato lokalita výrazně zvýší atrakti-
vitu centra města a zároveň vhod-
ně doplní i připravovanou re-
konstrukci Velkého kina, které je 
v blízkém sousedství,“ uvedl Pavel 
Brada, který má na starost maje-
tek a rozvojové plochy.

Mnohé z návrhů, které měs-
to v rámci takzvané Výzvy v srdci 
Zlína obdrželo, byly podnětné, ať 
už šlo o muzeum veteránů, ma-
lometrážní byty nebo aquapark. 
Již dříve byl vznesen požadavek, 
že ideální by bylo, kdyby se loka-
lita stala cílem pěších cest v cen-
tru města, jinými slovy, aby byl 
důvod se daným směrem vůbec 
vydat. Co z toho plyne pro autory 
návrhů při tvorbě plánu? Ačkoliv 
zadání soutěže ještě nebylo upřes-
něno, počítat by se mělo například 
s muzeem dle požadavků investo-
ra, s možností cvičné sportovní 
haly, případně s doplňujícím ví-
ceúčelovým objektem a s dalšími 

stavbami posilujícími různorodou 
funkci lokality. To vše bude rozho-
dovat o výsledku projektové sou-
těže. Jisté také je, že by alespoň 
částečně měla být zachována sou-
časná funkce místa, tedy možnost 
zde zaparkovat.

K oficiálnímu vyhlášení sou-
těže dojde v září, k vyhodnoce-
ní zaslaných návrhů v prosinci. 

O vítězném návrhu by se pak ve-
řejnost měla dozvědět začátkem 
příštího roku.

O tom, jak naložit s prosto-
rem pod sportovní halou, se dis-
kutuje už řadu let. V roce 2011 zde 
měla započít výstavba obchodního 
domu, ale investor od záměru od-
stoupil. Město následně pozemek 
odkoupilo.  ma

Lokalita, kde měl už před lety vyrůst obchodní dům Foto | Marek Adamík

Parkovací místa nahradila chodník pro pěší 
 Foto | Marek Adamík

 Podjezdy umožní plynulý průjezd cyklistů Foto | Marek Adamík
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Dopravní podnik vyřadil první 
nízkopodlažní trolejbus

INZERCE RV2001123/01 INZERCE RV2000986/02

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Koupím chatu v klidné 
lokalitě.  731 041 752

 Farmář hledá ke koupi dům
- velká zahrada je základ, 
horší stav domu nevadí. Tel: 
704 933 613

 Jsme starší pár a hledáme 
menší byt - bydlení v domě už 
pro nás není to pravé. T: 739 
751 877

Co je tak výjimečného na tro-
lejbusu s označením Škoda 25 
Tr Irisbus? Právě jeho nízko-
podlažní konstrukce. Dopravní 
společnost Zlín – Otrokovice jej 
do provozu uvedla v roce 2005, 
tehdy jako první nízkopodlaž-
ní kloubový trolejbus pro měst-
skou hromadnou dopravu ve Zlí-
ně. A nyní, po patnácti letech, jej 
jako historicky první nízkopod-
lažní trolejbus vyřadila z provo-
zu. S úctyhodným počtem naje-
tých kilometrů – přesně 1 021 121 
– se podle znaleckého posudku 
i doporučení výrobce již nevypla-
tilo vůz opravovat.

Trolejbus byl v době svého 
pořízení za bezmála dvanáct mi-
lionů korun prototypem, který 
předtím ještě nebyl nasazen do 
běžného provozu. Než jsme ho 
tak začali vídat v ulicích města, 
musel si rok „odpracovat“ jako 

zkušební a předváděcí vozidlo, 
přičemž netypickou přestavbou 

karosérie z autobusu na trolejbus 
se stal jediným svého druhu. Lidé 
se s ním ve Zlíně mohli nejčastěji 
potkávat na linkách 3, 6 a 8.

Podle ředitele dopravního 
podniku Josefa Kocháně se zpo-
čátku o jeho vyřazení neuvažova-
lo. „Bohužel se ukázalo, že opra-
va by byla náročná a nákladná, 
takže při stáří vozidla nedávala 
ekonomický smysl. Potvrdil nám 
to i zástupce Škody Electric Pl-
zeň a odborný posudek soudního 
znalce. Trolejbus jsme tedy de-
finitivně vyřadili z provozu, ale 
ještě zůstane u nás v depu. Bude 
využíván na náhradní díly pro 
další vozy stejného typu,“ uvedl 
Kocháň s tím, že jedna z prvních 
věcí, které se z něj uplatní, bude 
dieselagregát.

Tak jako každý trolejbus má 
Škoda 25 Tr Irisbus svou histo-
rii. Naznačuje to i vedoucí úseku 

údržby Antonín Červenka. Trolej-
bus se prý během svého patnácti-
letého zapojení pyšnil minimální 
poruchovostí a odváděl tak dob-
rou službu. „Pro dnešní nízko-
podlažní trolejbusy je příznačné, 
že již během své životnosti nepro-
cházejí žádnou generální opra-
vou. V minulosti byly nutností 
a pravidlem generálky trolejbusů 
po nájezdu 360 tisíc kilometrů, 
tedy asi po šesti až sedmi letech 
provozu,“ vysvětluje Červenka. 
Generální oprava tohoto modelu 
by údajně přišla na půl miliónu 
korun.

Vyřazený trolejbus Škoda 
25 Tr Irisbus s evidenčním číslem 
401 disponoval 40 místy k sezení 
a 95 místy k stání. Jeho trakční 
motor s výkonem 240 kW umož-
ňoval vozidlu při hmotnosti té-
měř 19 tun dosahovat maximální 
rychlosti 65 km/h.  ma

Trolejbus vozil cestující patnáct let  
 Foto | Pavel Genzer
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Kam s úspornými žárovkami?  
Do běžného koše nepatří

Patrně každý z nás někdy zažil 
situaci, že nevěděl, kam s vznik-
nuvším odpadem. Můžeme jej vy-
hodit do běžného koše, nebo patří 
do některého ze sběrných nádob? 
A kde se tyto nádoby v nejbližším 
okolí nacházejí? Podobně jako pro 
plast nebo sklo to platí i pro elek-
troodpad, do něhož patří i žárovky 
nejrůznějšího typu. Obecně platí, 
že běžné wolframové žárovky jsme 
bez obav mohli vyhodit do směs-
ného odpadu. Jiné je to u kom-
paktních a lineárních zářivek či 
LED žárovek. Ty na rozdíl od za-
staralých „wolframovek“ patří do 
speciálních nádob či k tomu urče-
ných odběrných míst. A to ze dvou 
důvodů. Za prvé obsahují mate- 
riál, který lze opakovaně využít, 
za druhé z nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky.

„Nový druh úsporných zářivek 
a LED žárovek určitě nesmí skon-
čit v běžném koši. Důvodem jsou 
druhotné suroviny, které lze díky 
recyklaci znovu využít, a také je-
dovatá rtuť, kterou zářivky v ma-
lém množství obsahují. Při špat-
ném či neodborném zacházení 
a ve vyšších koncentracích může 
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní 
prostředí,“ uvedla Vladimíra Pav-
lovová z Odboru životního pro-
středí a zemědělství. Nejbezpeč-
nější „recyklační cesta“ tak vede 
do obchodu s elektrozařízením, 
kde starou žárovku odevzdáte na-
příklad při nákupu nové. Řeše-
ním je také světelný zdroj zanést 
do sběrného dvora v Malenovi-
cích, na Zálešné nebo v Loukách. 
Na rozdíl od jiných druhů odpa-
du sběrné nádoby na úsporné 

žárovky obvykle nenajdete v areá-
lu nádob pro tříděný odpad a po-
dobně. A nepatří ani do charak-
teristických červených nádob na 
drobná elektrozařízení.

Ve Zlíně zajišťuje odběr svě-
telných zdrojů a dalších elektro-
zařízení kolektivní systém EKO-
LAMP, který poskytuje sběrné 
nádoby a hradí náklady na pře-
pravu a recyklaci odevzdaného 
odpadu. V České republice provo-
zuje přes 4 400 sběrných nádob. 
Mapka s odběrnými místy je k dis-
pozici na www.ekolamp.cz.

Podle webu Tříděníodpadu.
cz vytřídily domácnosti a firmy 
v roce 2019 706 tun světelných 
zdrojů, což představuje zhruba pět 
miliónů kompaktních a lineárních 
zářivek, výbojek a LED žárovek. 
Díky ekologickému zpracování se 
z nich podařilo opětovně využít 
před 95 % materiálů. Další statis-
tiky hovoří o tom, že úsporné žá-
rovky v České republice prozatím 
třídí jen asi 40 % domácností.  ma

Drobná elektrozařízení lze odkládat i  zde. Žárovky 
sem ale nepatří  Foto | Marek Adamík

Jak v létě pečovat o psa, aby nestrádal
Horké léto přináší nástrahy 

nejen lidem, ale také jejich čtyřno-
hým miláčkům. Někdy se můžete 
dokonce dočíst, jak majitelé ne-
chali utrápit psa tím, že ho necha-
li zavřeného v rozpáleném autě ve 
velkých vedrech, a ještě k tomu na 
slunci. Na co si tedy v létě dávat 
pozor a jak našim pejskům usnad-
nit život v horkém počasí?

Ostříhat, nebo ne?
Může se zdát, že ostříhaný pes 

snáší letní vedra lépe než dlou-
hosrstý. Opak je ovšem pravdou. 
Delší chlupy pomáhají psa ochla-
zovat a udržovat tepelnou regula-
ci. Pokud jej ostříháte nakrátko, 
může hrozit rychlé přehřátí, úpal, 
a dokonce i poškození kůže slun-
cem. Psy naháče raději natírejte 
krémy s vysokým UV faktorem.

Dostatek tekutin
Pokud v létě krmíte pouze su-

chými granulemi, měl by mít pes 
opravdu dostatečné zásoby vody, 
protože samotné granule obsahují 
málo vody a je pak potřeba speci-
álně v létě vodu v dostatečné míře 
dodat. Krmení si vždy rozvrhněte 
tak, aby byl po něm pes minimálně 

hodinu v klidu, protože jinak mo-
hou hrozit žaludeční komplikace. 
Pokud jdete se psem na delší pro-
cházku, vezměte mu s sebou spe-
ciální cestovní láhve, aby měl neu-
stálý příjem čisté vody. 

Vyhýbat se horku
Psi nemají potní žlázy, tak se 

ochlazují tím, že zrychleně dýcha-
jí a vyplazují jazyk. V extrémním 
horku není dobré vystavovat psa 
přímému slunci. Dopoledne jej 

nechte jen rychle proběhnout ve 
stínu při krátkých procházkách, 
delší venčení si nechte na večer, 
až se ochladí. Doma psa nechávej-
te v dobře větraných prostorách 
a s dostatkem čerstvé vody.

Koupání
Oblíbenou letní zábavou pro 

psy i jejich majitele je koupání 
v přírodě nebo v moři. Nebojte 
se toho, ale dejte pozor, aby se šel 
koupat jen tam, kde je bezpečný 
vstup do vody. Dno pokryté velký-
mi kameny nebo kořeny znamená 
riziko, že by si pes mohl zaklínit 
packu. Koupat se vydejte v pozd-
ních odpoledních hodinách nebo 
večer, protože plavání je pro psy 
vyčerpávající činnost a na přímém 
slunci se velmi rychle unaví.

Cestování
Léto je také doba častých výle-

tů autem. Dlouhé cesty mohou být 
pro psa náročné, nezapomínejte 
proto dělat častější zastávky, aby 
se proběhl. Před cestou jej důklad-
ně vyvenčete. Klimatizaci v autě 
nastavte tak, aby rozdíl mezi vněj-
ší a vnitřní teplotou nebyl víc než 
sedm stupňů.  ma



 DOVOLENÁ 7|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2001122/07

Zámek Wichterle – 
autentická chuť odpočinku

Hotel a pivní lázně v jednom. 
Zní vám to až příliš exoticky, aby 
se takové místo nacházelo doslo-
va za humny? 

Ne, opravdu nemusíte jez-
dit stovky kilometrů ani hledat 
v nabídce služeb městských me-
tropolí. Zámek Wichterle stojí 
ve Slavičíně, nedaleko malebné-
ho lázeňského města Luhačovice. 
Jeho možnosti se za impozant-
ním rekonstruovaným vzhledem 
nijak nedrží zkrátka a je schopen 
uspokojit návštěvníky nejroz-
manitějších chutí a nálad. Ved-
le čtyřhvězdičkového ubytování 
se stylovou restaurací, kavárnou 
a vinným sklípkem s bohatou na-
bídkou regionálních produktů 
vychází vstříc i romantickým po-
vahám – stačí si objednat pikni-
kový košík, usadit se v kterékoliv 
části zámeckého parku a užívat si 
posezení se svou spřízněnou po-
lovičkou pod otevřeným nebem. 
Jsou pro vás největším lákadlem 

pivní lázně? Máte se na co těšit. 
Koupel v pivu v modřínových 
vanách v hlubokých zámeckých 
sklepeních bude bezesporu úžas-
ným zážitkem. Rádi si vybíráte? 
Podobně jako služby gastrono-
mické jsou pestré i balíčky služeb 
„pivních“. 

Vydat se můžete po takzva-
né stezce zámecké, rytířské nebo 
ryze privátní, každá z nich je 
v procedurách trochu odlišná, 
ale ve výsledku vždy blahodárná. 
Rádi byste se ponořili do hlubo-
ké relaxace a odpočinuli si na těle 
i na duši? Vybrat si lze z široké na-
bídky zážitkových masáží, zábalů, 
koupelí či luxusních tělových te-
rapií – velmi oblíbené jsou ma-
sáže baňkami, lávovými kameny 
či reflexní, medové, čokoládové 
a indické masáže. 

Můžete si samozřejmě dopřát 
i saunu, k dispozici je parní, fin-
ská i bylinková. A to jste stále na 
začátku cesty…  ma

Trávíte letošní dovolenou v Česku? 
Co takhle spojit příjemné s ještě příjemnějším? 

Magazín Váš Zlín si pro vás připravil speciální soutěž 
o speciální balíček od Pivních lázní na zámku Wichterle. 

Stačí na adresu redakce soutez@vaszlin.cz zaslat fotografie 
z vaší letošní dovolené v České republice nejpozději do 
30. července 2020 a zúčastnit se tak naší soutěže. 

Nejnápaditější a nejzábavnější snímky vybereme a umístíme na 
náš Facebook. Autoři dvou nejlépe hodnocených fotografií pak 
obdží dárkový poukaz pro dvě osoby v hodnotě 3 700 Kč.

SOUTĚŽ
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Chcete byt v centru? Teď je ten nejlepší čas
Určitě jste si všimli volné plochy, která 
vznikla na Tyršově nábřeží mezi fotbalovým 
stadionem a nákupním centrem na 
Čepkově. Za dva a půl roku už tady budou 
stát čtyřpodlažní bytové domy, které staví 
společnost Downtown Invest. Podobných 
projektů je v centru města jako šafránu 
a nabídka nových bytů v centru Zlína je 
takřka mizivá.

Trendem současnosti je soustředit bydlení 
do center měst, aby se využily stávající kapacity 
infrastruktury od školek a škol přes obchody až 
po dopravní systém, aby nedocházelo k doprav-
ním kolapsům, které známe z ranních a odpo-
ledních špiček.

„Riverfront Gardens je unikátní projekt by-
dlení v centru města. Vzhledem ke změnám 
v územním plánu bytový projekt obdobného 
rozsahu a v podobné lokalitě ve Zlíně v budouc-
nu už zřejmě nevznikne,“ říká Michal Malaník ze 
společnosti Downtown Invest.

Bydlení v centru města má své výhody...
Spočítejte si, kolik času strávíte během dva-

ceti let cestováním, pokud byste bydleli jen de-
set kilometrů za Zlínem. Když tento čas přepo-
čítáte na peníze, tak jste na milionech. Pokud se 
odstěhujete do menší bytovky deset kilometrů 
od centra, za těch dvacet let zjistíte, že jste ten 
byt koupili dráž, než kdybyste si vybrali jiný v do-
cházkové vzdálenosti od centra. Kvůli každé-
mu čerstvému rohlíku musíte sednout do auta 
a jet do města. Mnozí z klientů si byt na Tyršově 
nábřeží kupují právě proto, aby nepotřebovali 
auto. Pět minut pěšky na náměstí, pět minut na 
autobusové a vlakové nádraží, pět minut chůze 
do nákupního centra na Čepkově.

Nejdůležitějším argumentem je tedy úspora 
času a peněz...

Ušetří za cenu parkovacího stání, ušetří pení-
ze za pohonné hmoty a ušetří spoustu času. By-
dlet deset kilometrů za Zlínem znamená strávit 

až hodinu denně v autě. A to je přesně ta hodina 
denně, která vám může chybět na vaše koníčky. 
A není z vás taxikář na vození dětí do školy, do 
kroužků nebo na tréninky. Sám bydlím v centru 
a auto prakticky nepoužívám. Do práce chodím 
pěšky nebo jezdím na elektrokoloběžce. Šetřím 
neuvěřitelné množství času a peněz. Přesto-
že mám pozemky deset kilometrů od centra 
v městské části Zlína, nikdy tam stavět nebudu, 
protože bych přišel o tu hodinu, která by mi pak 
chyběla na to, abych šel běhat, do posilovny 
nebo byl s dítětem.

Jaké zázemí a vybavení nabídnou byty na 
Tyršově nábřeží?

Každý byt na Tyršově nábřeží má vlastní kry-
té parkovací stání, každé z nich navíc bude mít 
možnost nabíječky na elektromobil. Všechny 
domy projektu Riverfront.cz mají výtahy, i když 
jsou jen čtyřpatrové. Každý z našich projektů 
má velmi vysoký standard vnitřního vybavení. 
Všechny byty mají přípravu na klimatizace, před- 
okenní elektrické rolety, dřevěné rošty na tera-
sách, internet. Uvnitř areálu jsou téměř dva tisíce 
metrů zelených ploch. Spousta bytů má vlastní 
předzahrádky, některé velké až sto metrů čtve-
rečních. Uprostřed zeleně bude soukromé dět-
ské hřiště. Tyto zelené plochy budou mít takový 
výpar, že v horkých létech zde bude mikroklima 
o pět až sedm stupňů chladnější, než kdyby byl 
mezi domy beton.

V přízemí domů budou provozovny nabíze-
jící služby?

Prodáváme nejen byty, ale i komerční pro-
story v přízemí domů, které nabídnou služby 
obyvatelům zdejších bytů. Ať už je to kadeř-
nictví, kavárnička s prodejem pečiva, květinář-
ství, veterinární ordinace. Tito podnikatelé už 
projevili o provozovny zájem. Každá obchodní 
jednotka bude mít k dispozici vlastní stání, kde 
budou moci zaparkovat zákazníci. Komerčních 
prostor na prodej v centru Zlína mnoho není. 
Většina vlastníků si je nechává a chce je jen 

pronajímat. A když už někdo prodává, tak za 
neuvěřitelné ceny. Provozovny pro podnikate-
le budou úplně nové, takže si je lidé mohou od 
začátku uzpůsobit podle svých potřeb. A jen 
v rámci našeho projektu bude v nejbližším okolí 
bydlet zhruba tři sta lidí, což je pro podnikatele 
velká příležitost.

Už jste začali byty prodávat. Je o ně zájem?
Během čtrnácti dnů jsme prodali třetinu 

ze 110 bytů. Místa na výstavbu v centru města 
zkrátka nejsou, takže taková příležitost se ne-
musí opakovat. Buď teď, nebo nikdy. A čím víc 
se blíží konec výstavby, tím jsou byty dražší. Pro-
dávají se nám dobře i investiční byty. Lidé mají 
obavy mít peníze na účtech, proto je investují 
do nemovitostí. Kdyby se ceny bytů v příštích 
deseti letech zvedly například o 50 procent, 
zvedne se nejen hodnota investovaných financí, 
ale vlastník bytu navíc má peníze z vybraného 
nájmu.

A najde pak vlastník nájemníky?
Nájemní bydlení je trendem, ke kterému 

Česko směřuje. Pro spoustu lidí se stává vlastní 
bydlení nedosažitelným snem. Za hezké 4+kk si 
dnes developeři ve Zlíně říkají od 7 do 10 mi-
lionů korun, což je pro spoustu lidí nedosa-
žitelné. Buďto z hlediska výše příjmů, nebo 
nejsou schopní dostát podmínkám bank na 
20 až 30 procent vlastních finančních zdrojů na 
pořízení nemovitosti. Přestože Česká národní 
banka uvolňuje regulativy, komerční banky na 
to nereagují, naopak ještě přitvrzují, protože 
mají obavy z budoucího vývoje. Jsou opatrné, 
aby se neopakovala hypoteční krize z roku 2008. 
Lidé jsou většinou schopní zaplatit nájem 15 až 
20 tisíc korun, ale chybí jim hotovost na začátku. 
Přesto existuje velká skupina jiných lidí, kteří 
tuto možnost mají. Vezmou si hypotéku a ná-
jemník v jejich bytě jim tuto hypotéku splácí. 
Nebo mají k dispozici částku na byt celou, zapla-
tí ho a velmi dobře si tak uloží své peníze. Zájem 
o nájemní bydlení ve Zlíně je obrovský. Zejména 

Apartmány Polanský dvůr ve Velkých Karlovicích. www.polanskydvur.cz
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díky univerzitě, studentů je tady opravdu hodně 
a bydlení v centru je láká.

Prodávají se lépe malé nebo větší byty?
Dobře se nám prodávají investiční malome-

trážní byty, prodávají se ale i větší byty. Chápu, 
že konec výstavby Riverfront Gardens je za dva 
a půl roku a to se někomu může zdát příliš da-
leko. Existují přesvědčivé argumenty, proč bych 
doporučoval, aby si lidé pořídili byt právě v této 
době. A netýká se to jen našeho projektu. Shrň-
me si to: Je odstraněná nevýhoda minulých let, 
kdy si klient vzal hypotéku, platil úroky a někdy 
i splácel jistinu v době, kdy se byt ještě stavěl 
o on ještě reálně nebyl vlastníkem. Musel platit 
úroky, jistinu a ještě třeba i nájem, aby měl kde 
bydlet, což pro spoustu lidí bylo ekonomicky ne-
únosné. To už dnes neplatí. Hypotéku začnete 
splácet až v okamžiku, kdy dostanete byt do uží-
vání. Kdykoliv ho můžete před dokončením pře-
prodat i se ziskem. Navíc výhodnou úrokovou 
sazbu kolem dvou procent lze zafixovat až na 
patnáct let. To může znamenat neuvěřitelnou 
úsporu. Během krize po roce 2008 úrokové saz-
by vyskočily na 3,67 až 4,50 procenta. Z pětimili-
onové hypotéky byste tak ušetřili statisíce.

Dá se očekávat, že by hypotéky mohly být 
ještě výhodnější?

Dnes je úroková sazba hypoték kolem dvou 
procent. Jaká bude za rok, za dva nebo za tři, 
to neumí nikdo říct. Těžko ale bude ještě o moc 
nižší. Ochota bank půjčovat peníze je dnes ješ-
tě celkem velká, což se ale může velice rychle 
změnit kvůli očekávané krizi po koronaviro-
vé pandemii. Pokud člověk pracuje v riziko-
vém segmentu ekonomiky, tak i přes to, že má 
dostatečné příjmy, může mu banka hypotéku 
odmítnout. Nebo mu dá mimořádně vyso-
kou úrokovou sazbu. Toto si dnes spousta lidí 
neuvědomuje.

Krize související s koronavirem přinesla i de-
batu o tom, že by mohly začít klesat ceny 
nemovitostí...

Ceny nemovitostí ve Zlíně jsou nyní dvojná-
sobné oproti tomu, jaké bývaly ještě před pěti 
lety. Přesto se nedá očekávat, že by klesaly. Není 
to dáno větším ziskem developerů, ale cenou 
pozemků, na kterých lze stavět, a zejména ná-
klady na stavební práce a materiál, které v po-
sledních pěti letech raketově rostou. Další zásad-
ní argument je velmi omezená nabídka bytů 
v centru Zlína, je jich nedostatek a poptávka je 
vysoká, což žene ceny nahoru. A pokud bude 
člověk čekat, tak za dva a půl roku už ani nemusí 
být žádné byty v centru k mání.

Takže nové byty už levněji nekoupíme?
Občas mi lidé vyčítají ceny, za které se byty 

prodávají. Já bych je rád prodával levněji. Nemů-
žu, protože jsou drahé pozemky, náklady zvedá 
náročný a zdlouhavý povolovací proces, ale 
především cena materiálu a lidské práce, která 
je oproti nedávné minulosti dvojnásobná. To 
se zákonitě do výsledné ceny musí promítnout. 

Zvedají se platy kupujícím i řemeslníkům, kteří 
byty staví. Nehledě na to, že kvalitních řemesl-
níků je jako šafránu. V době, kdy stál byt 40 tisíc 
korun za metr čtvereční, vydělávala pokladní 
v obchodním řetězci 13 tisíc čistého. Dnes vy-
dělává až o deset tisíc víc. Rostoucí cena lidské 
práce zdražuje náklady všem, včetně stavebních 
firem.

Ne každý ale chce bydlet přímo v centru. 
Mnozí lidé více oceňují klid a blízkost příro-
dy. Zaznamenal jsem, že prodáváte i nové 
byty, které se nyní staví na kudlovských fil-
mových ateliérech...

V rámci společnosti Downtown Invest reali-
zujeme bydlení v projektu Cepkovska.cz a pro-
jekt Riverfrontgardens.cz  na Tyršově nábřeží. 
Ale máte pravdu, že jsou lidé, kteří nechtějí 
bydlet v údolí ve městě, ale raději na kopci. Buď 
chtějí mít pěkný výhled, nebo čerstvý vzduch 
a nebo obojí. Když je ve Zlíně teplotní inver-
ze, tak z peřiny mraků zahalující město trčí jen 
komín teplárny, část Jižních Svahů a na protější 
straně údolí právě filmové ateliéry. Přímo v are-
álu někdejších ateliérů vzniká projekt Zlín Hill 
Resort aneb Bydlenislegendami.cz 

Jaké bude bydlení na filmových ateliérech?
Jde o velkometrážní byty, v tiché lokali-

tě s nádhernými výhledy na Hostýnské vrchy. 
A když máte štěstí, dohlédnete až na Praděd. To 
samozřejmě není jediná výhoda. Tou další je čis-
tý vzduch i ve dnech, kdy město v údolí přikryje 
inverze. Proto se sem stěhuje například řada 
rodin s astmatickými dětmi. Přitom je to lokalita 
v dosahu centra města, které je snadno dostup-
né autem hned ze dvou směrů, po Březnické 
ulici nebo přes Kudlov. Výhodou je také autobu-
sová linka MHD.

Máte také na starost prodej nových apartmá-
nů ve Velkých Karlovicích…

Prodávám nové apartmány v projektu Po-
lanskydvur.cz ve Velkých Karlovicích v údolí 

Podťaté. V souvislosti s koronavirem jsme si uvě-
domili, že vlastně nikdy nevíme, kdy se omezí 
možnosti cestování a uzavřou se hranice. Dříve 
nepředstavitelné se stalo velmi reálným. Sehnat 
v současnosti nemovitost ke koupi ve Velkých 
Karlovicích je takřka nemožné. Toto místo je 
v posledních letech neuvěřitelně v kurzu. Je zde 
zázemí pro nejrůznější aktivity, lyžování, cyklisti-
ku, vodní atrakce, ale také výjimečná gastrono-
mie. Zlíňáci to v Karlovicích mají opravdu rádi. Je 
to skvělé místo pro dovolenou, relax a sport, ale 
pro spoustu lidí to může být zároveň zajímavá 
investiční příležitost. To všechno jsou velice dob-
ré důvody, proč si pořídit ve Velkých Karlovicích 
vlastní apartmán.

Velké Kralovice jsou populární, a proto i zde 
ceny nemovitostí vzrostly. Je tedy koupě 
vlastního apartmánu skutečně výhodná 
investice?

Vlastní apartmán nabízí velmi dobrou inves-
tiční návratnost. Když si klient koupí apartmán 
za pět milionů korun a na 24 týdnů ročně ho 
pronajme - tedy na letní a zimní sezonu, veliko-
noce a část podzimu, kdy na horách bývá také 
hodně lidí - nejenže mu to zaplatí hypotéku, 
ale ještě na tom vydělává. Ve zbývajících týd-
nech pak může apartmán využívat sám a po 
splacení hypotéky má svou vlastní nemovitost 
na horách. Takže pokud někdo nepotřebuje 
nebo nechce byt ve městě, může investovat do 
apartmánu na horách.

Není ale problém získat hypotéku na takový 
rekreační apartmán na horách?

Přestože objekty Polanského dvora mají hod-
ně dřevěných prvků a charakter evokující tradič-
ní valašské stavby či horskou chatu, jde o stan-
dardní byty, takže je klient může financovat 
klasickou hypotékou s nízkou úrokovou sazbou 
kolem dvou procent. Jen je škoda, že se o tomto 
skvělém projektu ve Zlíně málo ví. Kolauduje se 
už v červenci 2020, nastěhovat se tedy můžete 
už v půli letošního léta..  pr

Zlín Hill Resort na kudlovských ateliérech. www.bydlenislegendami.cz
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Deskové a optické hry pobaví a inspirují

O prázdninách mohou děti na vybrané výstavy zdarma
V letních měsících se vždy na-

skýtá otázka, kam vyrazit s dětmi. 
A někdy i všechno takzvané zlé je 
k něčemu dobré. Nemožnost kul-
turních institucí v minulých měsí-
cích normálně fungovat a drastic-
ký propad návštěvnosti inspiroval 
Muzeum jihovýchodní Moravy 
zapojit se spolu s Krajskou gale-
rií výtvarného umění do kampa-
ně Zlínský kraj dětem. Děti a mlá-
dež do osmnácti let tak budou 
mít bezplatný přístup na zlínské 
výstavy a expozici Princip Baťa, 
do Muzea luhačovického Zálesí, 
Národního kulturního památní-
ku na Ploštině i do malenovické-
ho hradu s jeho výstavami a expo-
zicemi. K uplatnění bezplatného 
vstupu stačí u pokladny předložit 
doklad potvrzující věk dítěte. Sle-
va se nevztahuje na komentované 
prohlídky zlínského mrakodrapu, 
Baťův výtah včetně doprovodných 
programů a dětských dílen. 

„Uvědomujeme si potřebu při-
táhnout v nadcházejících měsí-
cích do regionu i města návštěvní-
ky, které po drastickém propadu 
minulých měsíců potřebuje nejen 

sektor kultury, ale i další služby, 
jež s tím souvisejí. A je to také 
vstřícné gesto vůči těm rodi-
čům, které ztráty způsobené ko-
ronavirovou krizí hodně zasáhly 

a zvažují dnes každou korunu,“ 
uvedl motivy zapojit se do kam-
paně ředitel muzea Pavel Hrubec.

Vedle bezplatného přístupu 
expozice nabízí Muzeum jihový-
chodní Moravy bonus v podobě 
výpravného katalogu obuvnické-
ho muzea s názvem Docela obyčej-
né boty – boty neobyčejně zvlášt-
ní. Tato prázdninová výhoda je 
určena předplatitelům iDnes 
Premium, kteří navštíví expozici 
Princip Baťa a předloží unikátní 
registrační kód. Pokud přece jen 
chcete zvolit cestu i jiných než vol-
ných vstupů, s pestrou nabídkou 
doprovodných programů a dílen 
ke stávajícím výstavám a expo-
zicím přichází oddělení muzejní 
pedagogiky. 

Podrobnější informace 
o prázdninových akcích Muzea ji-
hovýchodní Moravy jsou k dispo-
zici na webu www.muzeum-zlin.cz 
nebo facebooku muzea.  ma

O tom, že kdo si hraje, nezlobí, 
se vypráví už odpradávna. Může-
te se o tom přesvědčit i na první 
výstavě svého druhu ve 14. budo-
vě Baťova institutu. Malí i velcí 
se zde mohou po celou dobu let-
ních prázdnin přijít zabavit obří-
mi deskovými hrami a nechat se 
vtáhnut do světa optických kla-
mů. Koncepčně se výstava necha-
la inspirovat putovním festivalem 
IQ Play a setkáte se na ní jak se 
zvětšenými deskovými a spole-
čenskými hrami, jež vznikly spe-
ciálně pro tuto akci, tak optickými 
klamy, které dosud jinde nebyly 
k vidění.

Kdo by neznal Domino, Pexe-
so, Dámu, Mlýn, Puzzle, Šachy 

nebo Člověče, nezlob se? Ačkoliv 
tyto hry už dneska možná nejsou 
běžnou součástí trávení volného 
času, neztrácejí své kouzlo a zvláš-
tě pak ve výrazně zvětšeném mě-
řítku mohou odhalit nečekaný 
půvab. Pro děti jsou přichystány 
i modernější hry Karkulka, Tři 
prasátka, King Kong nebo Goblíci, 
speciálně pro tuto výstavu dopu-
tují od společnosti Elfko zvětšené 
novinkové deskovky Picaso, Mish 
Mash nebo Domalovánky.

Kostičky, kostičky, kostičky. Ty 
budou mít – samozřejmě ve své 
maxi podobě – rovněž vyhraze-
né místo. V herně s velkým kost-
kovištěm a hrací stěnou z chrá-
něné díly T-Wood mohou malí architekti „otestovat“ přírodní 

i barevné destičky Kapla či Biob-
lo stejně jako kreativní designové 
stavebnice Toypex. Představivosti 
se meze nekladou. O tom se pře-
svědčíte s kostičkami Sluban.

„Obliba zvětšenin deskových 
her je velká díky jejich jednodu-
chosti. Vezmete je ven na trá-
vu a nemusíte se bát, že v trávě 
ztratíte figurku nebo kostku. Vel-
ké hry bez problémů uchopí jak 
děti, tak třeba senioři. Spojíte tak 
generace hráčů, kteří si společně 

užijí spoustu zábavy,“ říká Ond-
řej Vrabec ze společnosti STOA – 
Zahradní minigolf. Deskové hry 
jako takové doprovází člověka již 
nejméně 5 000 let a sehrály svou 
roli i v důležitých dějinných udá-
lostech. V evropském středověku 
nalezly zázemí ve šlechtických síd- 
lech, později se i přes zákazy rozší-
řily do měst a na venkov.

Výstava je přístupná od 1. čer-
vence do 31. srpna od 10 do 18 ho-
din. Vstupné je 50 korun, děti do 
tří let včetně a ZTP zdarma.  ma

Rozvoj představivosti a fantazie. I to hry umí  Foto | 2x Inspirace Zlín
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Patrik Hábl zve do krajiny barev
Jak „číst“ obrazy? Podle Pat- 

rika Hábla, autora obrazů, které 
jsou v Krajské galerii výtvarného 
umění ve Zlíně v současnosti k vi-
dění do 13. září, třeba i podobně 
jako knihu, kde zrak sleduje řád-
ky v pravidelném rytmu zleva do-
prava a zprava doleva, přičemž 
ze spojení tohoto protikladné-
ho pohybu vzniká ono „sdělení“. 
Ale vraťme se na začátek. Výsta-
va pod názvem Synchronizace 
barvy hned v úvodu klade otáz-
ky, jak vnímáme barvy a co se při 
tom odehrává v naší hlavě. Název 
přitom není nijak nový, nechal se 
inspirovat názvem stejnojmenné-
ho velkoformátového plátna Pa-
trika Hábla z roku 2016, samotné  
dílo vznikalo jako výsledek vi- 
zuálně zvukové performance au-
tora a studentů pražského Gym-
názia Na Zlatance.

Patrik Hábl uvádí, že s barva-
mi a jejich pestrostí pracuje ve své 
tvorbě spíš výjimečně. Bylo tomu 
tak například v roce 2013 v Praze 

na I. P. Pavlova nebo loni v Ost-
ravě, o to výjimečnější je výstava, 
kterou nyní hostí krajská galerie. 
S cyklem obrazů Patrika Hábla se 

ocitáme uprostřed přírody – Od-
raz krajiny (2015–2016), ale také 
ve světě tajuplných postav a ne-
známých tváří, které nám mohou 

při ponoření se do krajiny barev 
vystupovat z plátna odkudsi z ne-
určeného času – Bílá tvář I (2015–
2016). Toho proměnlivého času je 
zapotřebí proto, aby se barvy na-
vzájem spojily a mohly být od sebe 
později odtrženy. Proto ani autor 
tak úplně netuší, co se mu objeví 
před očima, až složené nenapnu-
té plátno po čase opět rozloží. 
Techniku vzájemného překládání 
a zasychání barev začal používat 
už asi v roce 2013, podle něj jde 
„o velmi dlouhý proces, trvá i ně-
kolik let, kdy ta barva musí nej-
dříve vyschnout, než se fyzicky  
otevírá„.

Patrik Hábl se narodil ve Zlí-
ně a je držitelem Waldesovy ceny 
a Europol Art Award. V jeho práci 
se odráží jak studia v ateliéru Pav-
la Nešlehy na UMPRUM a Vladi-
míra Kokolii na AVU, tak i obliba 
čínské a japonské malby. Komen-
tovaná prohlídka s kurátorem vý-
stavy Ivanem Bergmannem se 
uskuteční 25. srpna v 17 hodin.  ma

Háblovy obrazy vyzývají k delšímu pozorování  Foto | Marek Adamík



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

PORADNA12 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zastihla vás bouřka? Zachovejte rozvahu

Kdo by neznal řádění pravé 
letní bouřky, kdy oblohu protíná 
jeden blesk za druhým za dopro-
vodu ohlušujícího hromu? Pokud 
se během tohoto „divadla“ nachá-
zíme doma, možná nás to z míry 
nevyvádí. Nanejvýš ze síťových 
zásuvek vypneme elektrospotře-
biče a zajistíme okna. Horší už je, 
pokud se zrovna ocitneme na poli 
nebo okresní silnici, v jejímž oko-
lí není nic, nanejvýš jen tu tam 
osamocený strom. Možná se nám 
v tu chvíli začnou hlavou míhat 
nejrůznější katastrofické scénáře 
a rady slýchané od dětství. „Hlav-
ně se neschovávej pod stromem 
a neutíkej“, patří mezi ty velmi 
časté. Jak je to ale ve skutečnosti?

Blesk si vybírá 
vyvýšeniny a „hroty“

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

Riziko nastává, jakmile mezi 
bleskem a zahřměním napočí-
táme méně než šest vteřin. V tu 
chvíli můžeme říci, že se nachází-
me ve středu bouře.

Zastihne-li nás bouře na rovné 
planině, doporučuje se vyhledat 
příkop nebo jakoukoliv prohlubeň 

v zemi, do které se lze ukrýt. Pokud 
to není možné, pomáhá sednout si 
do podřepu, stát na špičkách s ru-
kama za krkem a skloněnou hla-
vou. Protože si blesk vybírá různé 
vyvýšeniny a „hroty“, rizikem je 
nejenom stojící postava, ale i gol-
fové hole, deštníky, krosny, sloupy 
elektrického vedení, samozřejmě 
stromy, ale také rozsáhlejší vodní 
plochy. Netýká se to tolik lesních 
školek nebo aleje menších stro-
mů, kde je nebezpečí přímého zá-
sahu bleskem menší. Na druhou 
stranu zde může zranění způsobit 

například padající strom nebo vě-
tev, pokud tedy k takové aleji za-
míříme jako ke spásné záchraně, 
ve výsledku si nemusíme pomoci. 
Určitě se nedoporučuje – pro ně-
koho možná překvapivě – lehat si 
na zem nebo si někam sedat. Pro 
blesk je to de facto zvětšení terče, 
do kterého se pokusí trefit.

Bezpečně jen  
v automobilu

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

K letnímu období patří 
vedle dovolených a výletů 
typicky letní počasí jako 
jsou sucha, vysoké teploty 
a průtrže mračen.

| MAREK ADAMÍK

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA BLESKŮ A HROMŮ

Léto ale není jen o pěších 
túrách. Je to zároveň období, kdy 
oprášíme své dvoukolové (ne)mo-
torové a čtyřkolové miláčky. Re-
lativně bezpečným vozidlem je 
pouze automobil – vyjma kabrio- 
letů a modelů z jiných materiá-
lů než kovu, vyznavači Trabantů 
zde mají trochu smůlu – s kolem 
či motocyklem se v případě nou-
ze lze ukrýt pod železobetonový 
most. Je důležité se jich nedotýkat 
a v optimálním případě si lehnout 
na zem. U automobilů stačí zavřít 
okna a neparkovat pod stromy, 
skrytým nebezpečím je totiž déšť 
a vlhkost. Zapomeňte na koupání, 
windsurfing nebo plavbu v loďce, 
raději se potokům nebo podmáče-
né půdě vyhněte. Ne náhodou ha-
siči každoročně evakuují několik 
dětských táborů nacházejících se 
v blízkosti původně nevelkých po-
tůčků, které se vlivem přívalových 
dešťů rozvodnily. Více než nebez-
pečí utonutím zde hrozí riziko zá-
sahu bleskem.

Schovávat se za bouřky pod stromy není nejlepším řešením 
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První zlínská komunitní zahrada ožívá
Na mrtvém prostoru po nedostavěném obchodním 
centru na Křibech už druhým rokem panuje čilý ruch. 
Parta podobně smýšlejících lidí tu vzala do ruky 
rýče, motyky, vrtačky a kladiva a pomalu buduje 
první zlínskou komunitní zahradu. Spojuje je nejen 
zahradnické nadšení, ale také touha překonat anonymitu 
přeplněných paneláků a oživit sousedské vztahy.

| KATEŘINA ŠPAČKOVÁ

Na Sněhurku čekala zlínská zoo šestnáct let

První úrodu by v komunitní zahradě chtěli sklidit už letos

Dlouhých šestnáct let čekala 
zlínská zoo na první mládě novo-
zélandského papouška nestor kea. 
Trpělivost se vyplatila a na svět se 
vyklubala malá samička jménem 
Sněhurka.  První měsíce jejího ži-
vota byly ale skutečně náročné.

V Evropě jsou mláďata čas-
to odchovávána uměle a s velkou 
fixací na člověka, stejně tomu tak 
bylo i v případě Sněhurčiny mat-
ky. „I když se samcem vytvořila 
harmonizující pár a snášela oplo-
zená vejce, nebyla schopna je vy-
sedět a odchovat mládě,“ vysvětlil 
zoolog Václav Štraub. Chovatelé 
se přesto snažili vytrvat a vždy jí 
jedno vejce ponechali, aby se rodi-
čovskému chování naučila.

Letos se nakonec rozhod-
li přistoupit k umělému odchovu 
a mládě pak rodičům přikládat 
chráněným kontaktem. Do líhně 

umístili hned několik vajec nesto-
rů a 10. března se vyklubalo čiper-
né mládě. „Pomocí analýzy DNA, 
kterou jsme získali z vaječných 
obalů, jsme zjistili, že máme sa-
mičku,“ prozradil Václav Štraub. 
Dostala jméno Sněhurka.

Aby chovatelé předešli nežá-
doucí fixaci na člověka, samičku 

několikrát denně krmili pomo-
cí speciální loutky. „Po vylíhnu-
tí mládě zůstalo v inkubátoru, do 
kterého jsme umístili také foto-
grafie dospělých ptáků. Jakmile 
se stav mláděte stabilizoval, pře-
sunuli jsme jej do hnízdní nory 
rodičů. Zde s ním převážně pobý-
vala samice, každé dvě hodiny je 

chodila kontrolovat,“ popsal složi-
tý odchov Václav Štraub.

Ačkoliv Sněhurku od rodiny 
dělilo plexisklo, ptáci na sebe vý-
borně reagovali. Poté zamířila do 
venkovní klícky ve voliéře nesto-
rů v australské oblasti zoo, kde je 
s hejnem v ještě bližším kontak-
tu. „Rádi bychom je brzy všech-
ny spojili, aby se mládě co nejví-
ce socializovalo a stalo se součástí 
rodinného hejna,“ dodal zoolog 
Štraub.

Papoušci nestor kea jsou oby-
vateli horských oblastí Jižního os-
trova na Novém Zélandu. Jedná 
se o inteligentní ptáky, kteří vytvá-
ří páry na celý život. Zatímco sa-
mice sedí na vejcích, samec ji krmí 
a společně pak pečují o vylíhnutá 
mláďata. V současné době patří 
mezi ohrožené druhy, populace 
čítá přibližně 5000 jedinců.  ks

Projekt Komunitní zahra-
dy Jižní Svahy odhlasovali lidé 
v rámci participativního roz-
počtu Tvoříme Zlín. Získané fi-
nance poskytly jakýsi odrazo-
vý můstek, ta skutečná dřina 
teď spočívá na bedrech rostoucí 

a velmi různorodé skupinky nad-
šenců. „Zájem se zvyšuje, jak roste 
dění v zahradě. Někdo vozí mate-
riál, někomu to jde s vrtačkou, jiný 
zas donese kytky, další má skvělé 
nápady a o tom ta komunita je, 
o pestrosti lidí, kteří se sejdou,“ 
popsala předsedkyně vznikajícího 
spolku Lenka Šobáňová. Na malém políčku si tu každý 

bude moct vypěstovat vlastní úro-
du. Než se zahrada pořádně zaze-
lená, partu z Jižních Svahů čeká 
ještě pořádný kus práce. „Přistou-
pili jsme k tomu, že si zázemí za-
hrady jako záhony nebo poseze-
ní zhotovíme sami, což trvá déle, 
protože to všichni děláme ve vol-
ném čase. Dává nám to však z po-
vahy projektu smysl. Při práci se 
lidé lépe poznají a taky pak k sa-
motnému místu jinak přistupují,“ 
sdělila Lenka Šobáňová.

První plody společné práce tu 
plánují sklidit už letos. „Lidé při-
náší darem různé přebytky rost-
linek, za což jsme moc rádi, tak 

i díky nim už pár rostlinek roste. 
V budoucnu to bude tak, že každý 
si sám rozhodne, co si na svém zá-
honu vysadí. Určitě vznikne i spo-
lečný prostor například s jedlými 
keři,“ přiblížila Lenka Šobáňová.

Plán pro letošní rok je jasný, 
dokončit zázemí tak, aby se pěs-
titelé mohli v příští sezóně napl-
no vrhnout na zahradničení. Jedi-
nečnou atmosféru své „oázy“ pak 
chtějí nabídnout i ostatním. „V za-
hradě se určitě nechceme zavírat, 
naopak ji chceme pravidelně otví-
rat lidem z okolí, třeba prostřed-
nictvím akcí pro veřejnost. To už 
je však opravdu hudba budouc-
nosti,“ dodává Lenka Šobáňová.

Projekt komunitní zahrady si lidé odhlasovali v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Zlín 
 Foto | Komunitní zahrada Jižní Svahy
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AKČNÍ NABÍDKA

KVALITNÍ BUKOVÉ BRIKETY 
5 290 Kč / 960 kg

KVALITNÍ VÁLCOVÉ BRIKETY
5 590 Kč / 1 000 kg

KVALITNÍ SVĚTLÉ PELETKY A1 
6 740 Kč / 1 005 kg

TELEFON: 732 710 099 • E-MAIL: INFO@EKOMALL.CZ • WEB: WWWEKOMALL.CZ

OBJEDNANÉ ZBOŽÍ VÁM DORUČÍME ZCELA ZDARMA

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 7. srpna 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 JANA WERICHA: „NĚKDO MÁ TO ŠTĚSTÍ, ŽE MÁ ...“

INZERCE RV1902274/06INZERCE RV2001173/01

Studuj umění

Zlínská soukromá vyšší 
odborná škola umění, o. p. s.

Ukončení přijetí přihlášek je 16. 8. 2020

Termín přijímacího řízení:
Výtvarné obory: 24. 8. 2020

Hudebně dramatický obor: 23. 8. 2020

Dřevnická 1788, 760 01 ZLÍN
www.skolaumeni.cz, e-mail: info@skolaumeni.cz

* Užitá malba * Sochařská tvorba * Grafická tvorba
* Hudebně dramatické umění



Příprava jídla na grilu byla ještě donedávna výsadou lidí se zahradou 
nebo chalupou, dnes se ale dá pořídit gril i na terasu nebo balkon. Příprava 
na žhavém uhlí nebo plynových hořácích ale má svá specifika a je nutno 
dodržovat bezpečnostní pravidla. Hasiči tak letos vydali varování a rady, 
jak grilovat bezpečně a ohleduplně ke svému okolí a sousedům. 

Základní pravidla bezpečného grilování:
• Gril umístěte na vhodné místo tak, aby stoupající dým a žár nezapálil 

větve stromů nebo aby odletující jiskry nezapálily suchou trávu nebo 
obilí v okolí. Při grilování manipulujete s otevřeným ohněm, takže je 
třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost 50 metrů od okraje lesa.

• V grilu nepalte odpadky nebo jakékoliv umělé látky. Na topení pou-
žívejte pouze palivo k tomu určené, jako je suché dřevo, dřevěné uhlí 
nebo grilovací brikety.

• Nenechávejte gril bez dozoru. Tato zásada platí vždy a všude. Nebezpečí hrozí zejména při jeho převržení.
• Gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce. V něm je uvedená bezpečná vzdálenost grilu od hořlavých materiálů a konstrukcí. 

Dokument pečlivě uschovejte. Pokud nemáte k dispozici návod výrobce, provozujte gril podle návodu výrobce srovnatelných typů.
• Neinstalujte a nepoužívejte grily vyrobené podomácku.
• Na hořící gril nikdy neodkládejte žádné cizí předměty.
• Na terasách a balkonech grilovat nedoporučujeme. Pokud se přesto rozhodnete gril použít, buďte obzvlášť opatrní. Uvědomte si, že kouř a zplodiny 

hoření mohou obtěžovat sousedy a že může dojít k požáru.
• Gril či krb umístěte na balkoně či terase tak, aby vzdálenosti od ostatních předmětů odpovídaly návodu výrobce. Dodržujte zvýšená bezpečnostní 

opatření. Nenechávejte zařízení bez dozoru a kontrolujte jej až do úplného vyhasnutí. Popel uložte do nehořlavé uzavíratelné nádoby.
• Při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, které mohou zapálit vaše záclony nebo sousedovo sušící se prádlo. Lepší je použít elek-

trický kontaktní gril.
• Nepoužívejte gril za silného větru. Před jeho instalací odstraňte z jeho blízkosti veškeré hořlavé látky.
• Před grilováním si nachystejte zásobu vody pro případ nenadálé události.
• Pokud se přes veškerou opatrnost situace vymkne vaší kontrole, volejte hasiče 150 nebo 112. 
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Dále realizujeme:
g  schodiště a zábradlí
g  dveře a zárubně
g  zakázkové truhlářství
g  renovace dveří, zárubní 

a kuchyní

TOPSCHODY s.r.o.
Zlín - Malenovice, J. Staši 4

733 287 560
www.topschody.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ
VZORKOVNA:

Obložení nových schodů 
i renovace starých

před
renovací

...po renovaci

Obklad pro každé schodiště!

Grilování patří k létu, dbejte při něm však na bezpečnost



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

N
A

B
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K
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BYT 1+1, ZLÍN – MOKRÁ 
Nízkopodlažní výstavba zděných domů, výměra 35 m2, má rekon-
struovanou koupelnu se sprchovým koutem a kuchyňskou linku, 
jedná se o zajímavou nabídku na investici na následný pronájem.
PENB: D

1 795 000 Kč

CHATA 2+KK, ZLÍN – PŘÍLUKY
Sezónní cihlová zateplená chata, která je  blízko MHD, je po 
kompletní rekonstrukci s oplocenou zahradou v rovině o výměře 
465 m2, je kompletně podsklepená, pergola, možnost parkování, 
příjezd autem na zahradu není napojena na vodu. PENB: G

799 000 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

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

Baťův 1/2domek – ZLÍN – LESNÍ ČTVRŤ
Zrekonstruovaná nemovitost o dispozici 3+kk, 2 koupelny s wc, 
15 minut pěší chůzí do centra, zahrada o výměře 233 m2, možnost 
vybudování parkovacího místa a přístavby. PENB: G

3 990 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

NEPLATÍ SE 
DAŇ Z NABYTÍRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI

VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI
byt, dům, komerce, pozemekbyt, dům, komerce, pozemek

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

INZERCE RV1901983/07

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1902147/06


