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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

Zarámí 4422, 760 01 Zlín www.vinarstviknezihora.cz

OCHUTNEJTE
NAŠE ŠAMPIONY
KRÁLE VÍN 2020

Přiznáme se, tyto 3 zlaté a 2 stříbrné medaile nám, vzhledem
ke konkurenci 1300 vín ze 174 vinařství, udělaly opravdu radost.

Všechny šampiony nyní můžete ochutnat v naší vinotéce ve Zlíně
a přesvědčit se tak osobně, že si medaile opravdu zaslouží...

VINAŘSTVÍ KNĚŽÍ HORA - VINOTÉKA ZLÍN

INZERCE RV2001025/02
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Ze zimního stadionu se stane 
moderní multifunkční prostor

Zimní stadion Luďka Čajky se má stát reprezentativním prostorem pro koncerty i sportovní zápasy.   
 Foto | Marek Adamík

Trochu jiný školní rok?
Jednou z vlastností letních 

prázdnin je, že uběhnou, než se 
nadějete. Důvěrně 
to známe všichni, 
kteří jsme byli ško-
lou povinní. Jak 
hluboký zásah do 
dětské duše tato 
léta znamenají, 
mnozí cítíme celý život. Proto když 
se blíží začátek nového školního 
roku, vynořují se občas zábles-
ky vzpomínek, nostalgie a možná 
i nervozity z očekávání nového. 
A nejde jenom o školu. Září s se-
bou přináší také smršť nových zá-
jmových aktivit a kroužků. Uvažu-
jeme-li o tom, že chceme nějaký 
navštěvovat nebo vybrat pro pro 
své děti, je třeba se o ně zajímat 
s dostatečným předstihem. Že ne-
tušíte, čím se řídit? Pak zde najde-
te pár základních doporučení, kte-
ré mohou v rozhodnutí pomoci. 
Vždy je ale dobré nezapomínat, že 
zaručené rady spadají do kategorie 
mýtů. O správnosti volby si nikdy 
nemůžeme být předem zcela jisti. 
Nezbývá, než se nechat překvapit. 
I tak chutná život.

 Marek Adamík

| MK ČR E 22034 | Měsíčník Magazín Váš Zlín vydává 
Regionální vydavatelství, s. r. o., K Žižkovu 282/9,  
190 00 Praha 9, IČ: 27846717, DIČ: CZ27846717  
| Místo vydávání: Zlín  
| Šéfredaktor: Marek Adamík, telefon 605 192 904, e-mail 
adamik@regvyd.cz | Neoznačené fotografie jsou z archivu 
redakce | Inzerce: Michal Novák, T: 739 724 774,  
E: novak@regvyd.cz, Vladimír Musial, T: 606 792 490,  
E: musial@regvyd.cz, Tomáš Karal, T: 732 530 071,  
E: karal@regvyd.cz | Náklad: 37 000 výtisků  
| NEPRODEJNÉ | Nevyžádané příspěvky nevracíme  
| Reklamace na dodávky časopisu na čísle 739 724 774, 
případně na e-mail info@vaszlin.cz  
| Tisk: MAFRAPRINT, Petr Turyna, T: 734 517 178  
| Korektury Simona Smetánková  
| DTP: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.  
| 65. číslo | Vychází 17. 8. 2020  
| Uzávěrka dalšího čísla 4. 9. 2020

adamik@regvyd.cz 

Technické zázemí, šatny 
pro sportovce, nový 
interiér a v neposlední řadě 
zajištění komfortu pro 
diváky ve všech směrech. 

| MAREK ADAMÍK

To všechno bude součástí 
chystané rekonstrukce Zimního 
stadionu Luďka Čajky, která se 
má podle informací z magistrá-
tu uskutečnit v několika etapách, 
s předpokládaným zahájením prá-
ce v průběhu sezóny 2021 a 2022. 
Jde tak o druhou rozsáhlou rekon-
strukci v bezprostřední blízkosti 
Březnické ulice. Zásadních změn 
se má dočkat i prostor pod spor-
tovní halou Datart, kde se nyní 
rozprostírá parkoviště.

Na konci loňského roku město 
podepsalo smlouvu s projektanty 
na zpracování projektové doku-
mentace rekonstrukce stadionu. 
Výběrové řízení vzhledem k na-
bídnuté ceně a splnění všech pod-
mínek vyhrála společná nabídka 
firem ATIP v čele s architektem 
Martinem Vokatým a Centropro-
jekt. Pro získání konkrétní před-
stavy, společnost ATIP již v minu-
losti navrhla pražskou O2 arénu, 
která dnes představuje reprezen-
tativní typ moderní víceúčelové 
arény pro konání velkých spor-
tovních a kulturních událostí, vý-
stav, veletrhů a společenských 

akcí. S projektanty v současnos-
ti jednají zástupci města a hoke-
jový klub Berani Zlín. Snahou je 
urychlit vyhotovení projektové 
dokumentace.

„Chceme se vyhnout zbyteč-
ným průtahům. Projekt průběžně 
připomínkujeme a řešíme jednot-
livé varianty daných řešení. Ačko-
liv byl původní termín pro zpraco-
vání konec roku 2021, je možné, 
že se nám podaří mít dokumen-
taci zpracovanou v předstihu,“ 
uvedl primátor města Jiří Korec. 
Podle něj se stadion dočká kromě 

zmíněných změn rozšíření cho-
deb, bezbariérového přístupu pro 
sledge hokejisty, vybudování prs-
tence takzvaných skyboxů a zá-
sadní modernizace bufetů a re-
staurací. Důraz na multifunkčnost 
má otevřít lepší možnosti pro po-
řádání velkých koncertů a spor-
tovních událostí.

Odhadovaná cena rekonstruk-
ce činí půl miliardy korun. Před-
pokládá se využití dotace ze stát-
ních či krajských prostředků, 
pokud se ji nepodaří získat, chce 
město využít úvěru.

Na Lešné odchovali dvojzoborožce indického
Zlínské zoo se podařil další ne-

bývalý úspěch. Již podruhé úspěš-
ně odchovala mládě dvojzobo-
rožce indického. O mimořádnosti 
této události svědčí i skutečnost, 
že od roku 2018 je zřejmě jedi-
nou zoologickou zahradou na svě-
tě, která odchovala mláďata. Na 
celém světě chová dvojzoborožce 
indické 53 zoologických institucí, 
jejich celková populace čítá 193 je-
dinců. Sameček se v zoo vylíhnul 
19. března.

„Zoborožci jsou monogamní 
ptáci, své partnery si vybírají na 
celý život. Dát dohromady kom-
patibilní pár tak může být běh na 

dlouhou trať,“ uvedl zoolog Václav 
Štraub, který nastínil, že odchov 
těchto ptáků není žádná maličkost. 
Navíc se prý mezi nimi velmi často 
vyskytuje vzájemná agresivita.

Zlínská zoo chová dvojzobo-
rožce indické od roku 2010. Od-
chovaného samečka v současnosti 
zahlédnete ve venkovní expozici 
v blízkosti Zátoky rejnoků. Vnitř-
ní část této expozice obývá samec 
odchovaný v roce 2018. „Ten za-
nedlouho zamíří do Zoo Singapur. 
Letošního samečka si chceme po-
nechat a po dohodě s koordináto-
rem pro něj v budoucnu najít part-
nerku,“ dodal Václav Štraub.  ma

V době námluv se samci ozývají hlasem připomína-
jícím hýkání osla.  Foto | archiv Zoo Zlín
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Velký úspěch kardiologů. Jako první u nás 
použili největší stent pro vyztužení cévy
Kardiologům z Baťovy 
nemocnice se koncem 
července podařil zcela 
ojedinělý zákrok. Jako 
první v republice použili 
při operaci osmdesátileté 
seniorky dosud největší 
dostupný stent. Po 
úspěšném zákroku se 
paní Zdeňka může opět 
radovat z pěti vnoučat 
a tří pravnoučat.

| KATEŘINA ŠPAČKOVÁ

Paní Zdeňku z Kroměřížska 
trápily po srdečním infarktu pro-
blémy s dýcháním. Příčinou bylo 
podle lékařů naštípnutí koronární 
tepny, která měla neobvykle velký 
průměr 5,7 milimetrů, a nedosta-
tečné zásobování srdce krví. „Cévy 
o průměru mezi pěti a šesti mili-
metry se na srdci vyskytují zřídka, 
bylo tedy nutné zajistit největší 
lékový stent, který je aktuálně na 
trhu dostupný,“ sdělil mluvčí zlín-
ské nemocnice Egon Havrlant.

Lékaři problém odhalili v po-
lovině července, naštěstí se 
jim podařilo odpovídající stent 

urychleně zajistit. „Od dodavate-
le jsme se zároveň dozvěděli, že se 
jedná o vůbec první implantaci to-
hoto typu stentu v České republi-
ce,“ upozornil primář kardiologic-
kého oddělení Zdeněk Coufal.

Zákrok se provádí v lokál-
ní anestezii, kdy se drobným 
vpichem většinou okolo zápěs-
tí zavede katetr přímo do tepny. 

„Stent je v podstatě pružinka ze 
zvláštní slitiny, kterou se vyztuží 
céva zúžená nebo poškozená vli-
vem ukládání cholesterolu a dal-
ší tukových látek, což je proces, 
který se odborně označuje jako 
kornatění tepen neboli ateroskle-
róza. Lékové stenty mají navíc na 
svém povrchu léčivé látky, kte-
ré zabraňují opětovnému zúžení 

cévy,“ vysvětlil primář Coufal. 
Operace proběhla bez komplika-
cí a osmdesátiletá pacientka byla 
poté převezena na Interní oddě-
lení Kroměřížské nemocnice, od-
kud ji následně propustili do do-
mácí péče. „Teď už se cítím dobře 
a dýchá se mi lépe,“ pochvalovala 
si paní Zdeňka ještě z nemocnič-
ního lůžka.

Nová městská čtvrť? I o tom se uvažuje na místě stávající nemocnice
„Jak využít prostor, který vznik-

ne poté, co bude postavena nová 
nemocnice v Malenovicích?“ I tak 
by šlo formulovat otázku, která byla 
položena architektonické kanceláři 
Arch. Design a CASUA před několi-
ka měsíci. A výsledek? Nová měst-
ská čtvrť, nový prostor pro bydlení, 
park, sportoviště, podpora komu-
nitního života, zázemí pro sociál-
ní služby, kavárny, kanceláře nebo 
třeba vysokoškolské koleje. Tyto 
a další možnosti si vyslechlo vedení 
Zlínského kraje, zástupci města Zlí-
na, odborníci v oblasti architektury, 
památkové péče nebo dopravní ob-
lasti na začátku prázdninového ob-
dobí, kdy architektonické kancelá-
ře představily své návrhy.

O jak rozsáhlou proměnu by 
mohlo jít, napovídají i vizuali-
zační snímky lokality, na které se 
dosud rozprostírá areál Krajské 

nemocnice Tomáše Bati. Archi-
tekti ve svých návrzích počítali se 
zlepšenou dopravní dostupností, 
větším zapojením protékající Dřev-
nice do běžného života obyvatel i se 
začleněním požadavků památkářů 
k zachování Gahurova prospektu. 

Protože nová městská čtvrť by měla 
sloužit obyvatelům Zlína, okomen-
tovat hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek představené studie s tím, 
že by město mělo území odkoupit 
a připravit jej pro jeho další rozvoj 
a využití.

Představená studie brněnské 
architektonické kanceláře Arch. 
Design vsadila na propojení úze-
mí se strukturou Bartošovy čtvrti, 
s níž by nová městská čtvrť měla 
vytvořit jednotný celek. Vzniknout 
by tak měly nové centrální prosto-
ry městského charakteru. Archi-
tekti z pražského studia CASUA 
navíc navrhli vybudovat bytovou 
výškovou budovu s devatenácti 
podlažími. 

„Zlín je podle nás taková Ame-
rika v Evropě. Proto jsme zvolili 
odvážnější řešení a záměrně jsme 
mrakodrap pojmenovali Emil Zá-
topek Tower,“ sdělil Oleg Haman 
z pražského studia s poukazem na 
podobnou budovu pod názvem Bol 
Tower, která již existuje v Ostravě. 
Zlínská „tower“ by však byla odliš-
ná tím, že Emil Zátopek je se Zlí-
nem spjat.  ma

Nemocnici se podařilo potřebný stent rychle zajistit. Foto | KNTB

 Ilustrační foto | Zlínský kraj
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Koupání v biotopech láká. Má však pravidla

INZERCE RV2001203/01 INZERCE RV2001214/01

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Hledáme vesnický RD s velkou 
zahradou, ideální k chovu 
zvířat. Obyvatelný –
s postupnou rekonstrukcí 
počítáme. Tel. 733 454 087

 Z důvodu stěhování koupím 
byt 2+1/3+1 nejlépe
s balkonem. Volejte nebo 
pište: 739 971 372

 Sháním chalupu, chatu
k rekreaci – platba hotově. 
Spěchá. T.: 739 753 634

Přeplněná koupaliště nejsou žádné terno.  Foto | Wikipedia

POSKYTUJEME/PROVÁDÍME: 
• DENTÁLNÍ HYGIENU pro děti i dospělé, ošetření s rovnátky i implantáty,  

zubními náhradami
• Instruktáž správné techniky čištění & výběr vhodných pomůcek 
• Šetrné odstranění zubního kamene a pigmentací pomocí špičkového  

švýcarského přístroje s technologií NO PAIN 
• Profesionální bělení
• Ošetření citlivých krčků
• Fluoridace
• Prodej pomůcek 
• Pro více informací www.bdent.cz nebo Facebook dentální hygiena bdent

Budu se na Vás těšit! Bc. Barbora Křeháčková

Správně prováděná  
dentální hygiena je  
cesta k prevenci vzniku  
zubního kazu, krvácení  
dásní a vzniku parodontitidy. 

NOVÁ ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY  
od 1. srpna 2020

Lékařský dům 3. NP 
Potoky 5145, Zlín 760 01 

Objednávání online na www.bdent.cz  
nebo na telefonu 601 339 479

(Platba možná i kreditní kartou)

Léto a vysoké teploty u mno-
hých z nás neodbytně vyvolávají 
touhu po koupání. Samozřejmě 
vždy můžeme využít služeb ně-
kterého ze zlínských koupališť, ale 
co když už máme dost chlorované 
vody a přírodních nádrží plných 
bahna? Vyzkoušet můžeme ně-
který z biotopů. Jejich četnost se 
sice nevyrovná umělým koupališ-
tím – ve Zlínském kraji prozatím 
najdete pouze tři – přesto nabízí 
zajímavou alternativu. Jde o ja-
kousi střední cestu mezi vykach-
líkovanými chlorovanými bazény 
a neudržovanými rybníky. Biotop 
je v podstatě uměle založené jezír-
ko s fólií na dně. Přesto, že může 
být vybaven mnoha bazénový-
mi prvky, velká část práce je po-
nechána přírodě, a voda tak není 
chemicky čištěná. O její čistotu se 
starají kořenové systémy vodních 
rostlin a mikroorganismy, které 
v nich žijí.

Kde a jaké biotopy může-
me ve Zlínském kraji navštívit? 
Pro letošní rok je tím nejbližším 

funkčním biotopem Dvůr Honěti-
ce na Kroměřížsku. Jde o koupali-
ště – umělou vodní nádrž – jehož 
stěny a dno jsou tvořeny silnou 
fólií přírodní světle zelené barvy. 
Lem biotopu je z lité kamínkové 
dlažby, z níž se postupně dostane-
te do vody. K dispozici je vše po-
třebné. V provozu je občerstvení, 

půjčovna sportovních potřeb, 
umývárna, toaleta i sprchy, najde-
te i prostor pro přebalování dětí. 
Při vícedenním pobytu lze využít 
kemp s ubytováním ve stanech 
a karavanech nebo dvě čtyřlůžko-
vé chatky.

Druhou variantou je biotop 
v Prostřední Bečvě na Vsetínsku, 

který se nachází na břehu Rož-
novské Bečvy naproti parkoviš-
tě u obecního úřadu. Zde je voda 
upravována biologickým způso-
bem čištění pomocí flísových fil-
trů a filtrační laguny s vodními 
rostlinami. Koupací část je roz-
dělena na plaveckou část a dětské 
brouzdaliště, přičemž celá plocha 
koupací části je provedena z PVC 
fólie a speciálního kameniva. Po-
dobně jako v předchozím přípa-
dě je pro návštěvníky k dispozici 
nejen občerstvení, ale také napří-
klad skluzavka nebo skokanský 
můstek. Poslední koupací biotop 
se nachází v Modré na Uhersko-
hradišťsku. Vybaven je brouzda-
lištěm, plaveckou zónou a regene-
račními zónami, avšak pro letošní 
rok zůstává veřejnosti uzavřen.

Aktuální informace o kvalitě 
vody a hygienické požadavky na 
koupání a chování návštěvníků 
v souvislosti s výskytem koronavi-
ru jsou k nahlédnutí na webu.  ma

www.khszlin.cz
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Při výběru zájmového kroužku 
je třeba trpělivost a empatie

Vyklízíte? 
Garáž, dům, chatu či stodolu?

Prodejte nám nepotřebné věci!
Vykupujeme téměř vše!

 Celé pozůstalosti i jednotlivé 
předměty,

jak staré tak i nové výroby.

Volejte: 732 543 543

INZERCE RV2001258/01

S blížícím se novým 
školním rokem 
uvažuje mnoho rodičů 
nad mimoškolními 
aktivitami svých dětí. 
Ale jak se v nepřeberné 
nabídce zájmových 
aktivit zorientovat 
a dobře vybrat?

| MAREK ADAMÍK

Existuje pár základních pravi-
del, kterých se lze držet ještě před 
vlastním výběrem. Prvním je vzít 
v úvahu založení a záliby dítěte. 
Slýcháte jej často broukat si me-
lodie, něco si vytvářet, nebo se ra-
ději hýbe a dovádí venku? Povaha 
a záliby hrají stěžejní roli. Pokud 
možno, měli bychom se vyvaro-
vat klasickému pochybení spoje-
ného s vlastními nenaplněnými 
ambicemi. Dítě, které se projevu-
je spíše jako introvert, se nejspíš 
nebude realizovat v dramatickém 
kroužku nebo při agresivních po-
hybových hrách. Vyhledávat bude 
zřejmě klidné individuální aktivi-
ty, možná najde zálibu v kreslení, 
psaní a různých tvořivých činnos-
tech. Násilné nucení do kolektiv-
ních sportů mu příliš nepomůže.

Bez peněz se zpravidla 
neobejdete

Dalším důležitým faktorem 
je finanční stránka. Nezapomeň-
te, že kromě kroužku samotného 
něco stojí také vybavení, které 
se k němu vztahuje. U některých 

sportovních aktivit je třeba ta-
kové náčiní obměnit i několikrát 
za rok. A protože jde o vaše pe-
níze, zřejmě i na vás bude nako-
nec zhodnocení, jestli je aktivi-
ta dostatečně perspektivní, aby 
se do ní z dlouhodobého hledis-
ka vyplatilo investovat. Zájmo-
vá činnost směřuje z přítomnosti 
do budoucnosti a může zásadním 
způsobem ovlivnit výběr studij-
ního oboru na střední, případně 

vysoké škole. Také nemá smysl 
dítěti vnucovat nějaký kroužek 
jen proto, že je podle nás pro ži-
vot přínosnější, praktičtější nebo 
že je zrovna v módě. To nejlepší, 
co můžeme udělat, je podporovat 
jej v osobnostním rozvoji, ideál- 
ně bez potřeby porovnávat jej 
s ostatními.

Někdy se může stát, že naše 
dítko projevuje výrazné nadání 
již od útlého věku. A jestli mezi 

ně patří to taneční, máte štěs-
tí. V České republice jde o velmi 
rozšířenou zájmovou činnost, ne-
boť je populární u všech věkových 
kategorií. Nejméně jednu taneční 
školu najdete i ve velmi malém 
městě – zde s výběrem problém 
nebude – potíže mohou naopak 
nastat ve městech větších, kde 
vedle sebe existuje i několik de-
sítek škol.

Důležitost lektora 
a pověst školy

Co může usnadnit výběr? Ved-
le ujasnění si tanečního stylu je to 
například zjištění, kdo v dané ta-
neční škole vyučuje. Právě lektor 
bude tím, kdo se bude podílet na 
tanečním vývoji dítěte. Kdo tvo-
ří choreografie? Jsou to vlastní, 
nebo externí lektoři? Nedostatek 
vlastních lektorů může značit po-
tíže s výchovou dostatečně kva-
litního personálu. Výborný ta-
nečník ještě neznamená kvalitní 
lektor. Dobrým vodítkem může 
být i průzkum mezi vlastními přá-
teli, jestli někdy neřešili obdobný 
problém a jaké jsou jejich zkuše-
nosti. Reference od přátel bývá 
často důležitá, nicméně by nemě-
lo jít o jediný důvod, proč se pro 
určitou taneční školu rozhodne-
te. Více pozornosti věnujte kon-
ceptu a rozdělení tréninků. Jak 
škola rozděluje lekce? Na začí-
nající a pokročilé? Jsou tanečníci 
rozdělení do skupin podle věku? 
Ačkoliv existují i věkově smíšené 
kurzy, pro taneční vývoj to ideál-
ní není, nesnažte se tedy urych-
lit vývoj svého malého tanečníka 
a protlačit jej co nejrychleji k po-
kročilejším studentům. Vše má 
svůj čas. Občas pomůže udělat si 
obrázek také na základě kvality 
komunikačních kanálů, jež ško-
ly využívají. Jsou webové stránky 
školy přehledné a informačně do-
stačující? Jsou aktuální? A co so-
ciální sítě? Komunikuje škola i na 
nich? Pokud ne, o něčem to svěd-
čí. S výběrem školy tedy příliš ne-
pospíchejte a udělejte si prostor 
alespoň k rámcovému průzkumu. 
Jde o nejlepší cestu, jak neudělat 
chybu hned na začátku a svého 
potomka neodradit.
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Lusso Caffe je o spojení italské kávy, 
odpočinku a krásných aut

INZERCE RV2001177/01

Jsou tomu přesně čtyři roky, kdy kavárna Lusso Caffe přivítala své prv-
ní zákazníky. Najdete ji vedle společnosti Samohýl Motor, přímo u hlavní 
cesty ze Zlína na Malenovice. Otevřeli ji společně Tomáš Růžička s přítel-
kyní Markétou, aby vytvořili pohodové místo s dobrou kávou a příjemnou 
atmosférou pro kolemjedoucí motoristy i sportovce využívající přilehlou 
cyklostezku. Spojuje se zde duch slunné Itálie s vášní k motorsportu.

Vypůjčil bych si citát, který máte uvedený na internetových 
stránkách: Zrozené z nadšení jednoho muže, fascinovaného 
Itálií, v kombinaci s vášní k italským supersportům. Co mi 
k němu můžete říct?

Tomáš – Nekladl bych na to zase takovou váhu, i když to všechno spo-
lu souvisí. Často jsem do Itálie jezdil, abych obdivoval jejich nádherná sta-
rá auta, a ten nápad přišel s tím. Nejdřív jsme chtěli udělat něco na způsob 
muzea, ale na to jsme neměli dostatek financí ani zkušeností, tak jsme se 
rozhodli vytvořit místo, kde by se lidé mohli zastavit na kávu a přitom po-
cítili atmosféru pravé Itálie. A něco na způsob muzea nakonec vzniklo ve 
vedlejší budově u pana Samohýla, takže když přijdete k nám na kávu, mů-
žete se vydat i vedle na prohlídku veteránů.

Na místě kavárny se kdysi prodávaly náhradní automobilové 
díly, takže atmosféra automobilismu se nezapře. Jak dlouho 
vám přestavba těchto prostor trvala?

Tomáš – S přestavbou jsme začali v červnu před čtyřmi lety a za dva 
měsíce bylo hotovo. Na konci srpna jsme otvírali. I když jsem ale čerpal 
inspiraci v Itálii, nechtěl jsem nic, co by vypadalo jako nějaká Ferrari ka-
várna. Chtěl jsem místo, které bude útulné a kam by člověk mohl přijet jak 
na obchodní schůzku, tak třeba na kole nebo v montérkách. S gastro pro-
vozem jsem předtím žádné zkušenosti neměl, v tom mi pomáhal kolektiv 
lidí, který mě obklopoval. Především přítelkyně Markéta, bez které by se 
kavárna nikdy nedostala na takovou úroveň.

Z čeho jste čerpali inspiraci pro interiér a kde jste sháněli 
vystavené artefakty? Návštěvníky určitě zaujme mezi stoly 
zaparkované Ferrari…

Tomáš – Ferrari putovalo na údržbu do domovské Itálie a chceme, 
aby se s ním nějakou dobu i normálně jezdilo, na to koneckonců je. Tak-
že teď ho nahradila Alfa Romeo Spider a uvidíme, kdy přijde nějaká další 
výměna. Jinak interiér odpovídá tomu, co se mi původně zrodilo v hlavě. 
Vystavené fotky jsme koupili na internetu i na různých akcích, obrazy jsou 
dílem Dana Šenkeříka a většina je k zakoupení. Stůl z dvanáctiválcového 
motoru Jaguar je z Polska, pro pumpu jsme museli jet do Říma.

Kavárna letos slaví čtyři roky. V čem vidíte její největší posun 
a na čem byste naopak chtěli zapracovat?

Tomáš – Velmi nás těší, že to funguje tak dobře. Často máme plno 
venku i uvnitř, lidé se k nám vracejí, což je vždy pozitivní signál. Museli 
jsme navýšit kapacitu směn, aby se vše lépe stíhalo, ale i tak mají holky 
občas plné ruce práce. Většina u nás pracuje už delší dobu a jsou velmi 
šikovné. Dalších nápadů bych měl samozřejmě tisíce, ale Markéta má rea-
lističtější pohled a musí mě někdy brzdit. A uznávám, že v 99 % je to dob-
ře, protože chceme udržet kvalitu toho, co děláme. Nekupujeme například 
žádné polotovary. Panini, Pinsa, prostě všechny snídaně i ostatní pokrmy 
stejně jako všechny deserty připravujeme přímo u nás. Suroviny kupujeme 
vždy čerstvé od italských dodavatelů i u nás na trhu.

Markéta – To, na co člověk v gastru často naráží, je problém s perso-
nálem, ale musím říct, že u nás se to už asi dva roky drží. Personál máme 
stálý, naopak se nám hlásí lidé noví. A to, že nemáme v podstatně žádnou 
fluktuaci se pozitivně odráží na servisu, který je základ všeho. Holky často 

přijdou i s vlastním nápadem, proto se naše nabídka neustále mění, nové 
věci vždy konzultujeme a chystáme společně. Navíc jsme závislí na ročním 
období, tedy na tom, co zrovna roste a je k dostání.

Jací návštěvníci k vám chodí? Jste přece jenom trochu stranou 
od centra…

Markéta – Původně jsme si mysleli, že sem budou chodit lidé z okolí, 
ale těch je minimálně. Spíš sem jezdí cíleně. Často se setkávám s tím, že 
k nám zavítají lidé, kteří jezdí dlouho kolem, až se nakonec rozhodnou, 
že se zastaví. Také se stává, že bývají mnohem sdílnější než třeba v centru 
města. Více si s nimi povídáme. Patrné to bylo hlavně během doby, kdy 
byla kavárna zavřená a fungovalo jen okénko. Když se zastavili na kávu do 
kelímku, brali to jako kulturní událost.

Prý provozujete i vlastní e-shop. Co v něm nabízíte?
Tomáš – Hlavním produktem jsou trička a ústředním motivem je 

opět motorsport. I zde dbáme především na kvalitu. Grafika je naší prací, 
tedy konkrétně Dana Šenkeříka, spoluzakladatele značky Lusso Legends, 
který je v prostředí motoristických akcí dobře znám. Trvalo nám rok, než 
jsme našli správný materiál, střih triček, sítotiskařskou dílnu, šicí dílnu 
a tak dále. Ale stálo to za to, povedlo se nám dát dohromady tým lidí, kte-
ří se starají jak o výrobu, tak chod obchodu a vím, že nabízíme skutečně 
prémiové produkty. Aktuálně máme vyrobeno patnáct vzorů a nápady na 
desítky dalších. E-shop právě prochází rekonstrukcí, jelikož s první verzí 
jsme nebyli úplně spokojení. Návštěvníci u nás najdou kromě triček i ob-
razy a postery a chystáme například i kožené tašky, na které se osobně vel-
mi těším. Kromě e-shopu tvoříme blog, ve kterém se věnujeme legendám 
motorsportu. Autům, lidem, zajímavým příběhům.

Chystáte v souvislosti s výročím nějakou akci?
Tomáš – Podrobný program ještě chystáme, ale co už víme určitě, tak 

před kavárnou budou vystavena historická vozidla. Zpřístupněno bude 
také muzeum Samohýl veterán ve vedlejší budově, kde návštěvníci budou 
moci vidět opravdové skvosty historie motosportu. Určitě budeme během 
dne nabízet i speciální drink a občerstvení. Protáhneme otevírací dobu 
a přivítáme hosty z prostředí motorsportu na neformální diskusi. Nejde 
ale o jedinou akci, kterou pořádáme nebo podporujeme. Naposledy jsme 
například prodlouženou otevírací dobou zpříjemnili návštěvníkům Zlín-
skou Historic Rally a měli jsme i doprovodný program pro účastníky ne-
dávného Motosrazu Topolná, kteří u nás soutěžili právě o trička z naší pro-
dukce. O všech akcích průběžně informujeme na našem facebooku.

 Marek Adamík
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Základy orientálního tance jsou skvělé 
pro jakýkoliv taneční styl

Kořeny orientálního tance by-
chom mohli hledat na Středním 
východě. Dnes je známý po celém 
světě a mimořádné popularitě se 
těší v mnoha zemích, Českou re-
publiku, kde je známý pod ozna-
čením břišní tanec, nevyjímaje. 
Ve Zlíně se mu v rámci svých ta-
nečních kurzů systematicky věnu-
je Taneční studio Orientální tan-
ce Jana, které najdete na náměstí 
Míru ve třetím podlaží budovy bý-
valé pošty. Už řadu let jej provozu-
je Jana Norková.

Co Vás k tanci přivedlo a kdy 
jste se rozhodla založit taneč-
ní školu?

Tanec mě provází od dětství. 
Vyzkoušela jsem různé taneční sty-
ly, až mě to v mých dvaadvaceti le-
tech dovedlo k orientálnímu tanci. 
Taneční školu jsem založila v roce 
2007.

Chystáte nějaké novinky pro 
následující sezonu?

Máme dost širokou nabídku ta-
nečních stylů – orientální tanec, 
bollywood, burlesque, street dance, 
ladies latin… a tak dále. Od loňské-
ho roku jsme se začaly více zabývat 
Hula tancem, který pochází z Ha-
vajských ostrovů. Předloni jsem 
otevřela kurz Tancem ke zdraví, 
který je ideální pro všechny, kdo si 
nechtějí lámat hlavu s technikou, 
ale užít si pohyb jednotlivých ta-
nečních stylů a zároveň se příjemně 
protáhnout, uvolnit a zpevnit pro-
blémové partie těla. Během letoš-
ního léta pořádáme každý čtvrtek 
pravidelné taneční lekce. Zájemky-
ně se také mohou přihlásit na mi-
nikurz orientálního tance pro začá-
tečnice v termínu 24. až 25. srpna.

O jaké kurzy je tradičně nej-
větší zájem?

Stále máme nejvíce kurzů orien-
tálního tance, ale zájem je i o ostat-
ní nabízené styly.

Pokud někdo zvažuje chodit 
do tanečních kurzů, jak byste 
mu poradila s výběrem? Na-
bídka je široká…

Záleží, jaký styl tance preferu-
jete, ale můj názor je, že základy 
orientálního tance jsou skvělé pro 
jakýkoliv taneční styl. Během pár 
základních kurzů se naučíte praco-
vat se svým tělem, uvolníte pánev, 
hrudník, naučíte se základní kroky, 
správné držení těla, základní taneč-
ní návyky a techniky… Na začátku 
září obvykle probíhají ukázkové 
lekce, kde si můžete jednotlivé styly 
vyzkoušet zdarma, popřípadě se na 
daný kurz zapsat.

Navštěvují některé kurzy 
i muži? A mění se to v průbě-
hu času?

Zatím naše kurzy moc mužů ne-
navštěvuje, i když v zahraničí je to 
přirozené. Nedávno jsem ale učila 
havajský Hula tanec na víkendo-
vém pobytu, kde tancovali i muži 
a byli nadšení. Tak uvidíme, zda se 
v září přidají na kurz. ma

Eva Stodůlka Nejedlá: Tanec je i o hlavě a tanečních kombinacích
Život s tancem je velmi bohatý a různoro-

dý. Tanec vás nenechá stát na jednom místě, je 
veskrze pozitivní, i když ztvárňujete lítost nebo 
bolest. Tanec je stmelující, lidé, kteří ho mají 
upřímně rádi, se k sobě obracejí a vytváří dlou-
holetá pevná pouta a přátelství.

Tanec je radost.
Nevím, kdy jsem si uvědomila, že jsem 

takto pohlcena, ale vím, že tanec nelze opus-
tit. V současné době provozuji a organizačně 
a umělecky řídím Taneční studio EVANS, které 
zahrnuje okolo dvaceti úžasných žen, tzv. ta-
nečních žen. Všechny jsme ve věku více než 
25 let a dál. Každá máme nějaký příběh a to 
se odráží i v našich tanečních produkcích. Je 
jedno, jestli oblékáme trička velikosti S nebo 
L. Nemáme dokonalá těla, ale zato dokonalé 
duše. Tanec všechny milujeme.

Letos, 23. února 2020, jsme stihly potěšit 
a předat energii divákům velké EVANS DANCE 
SHOW. Odehrávala se ve Studiu Z v Městském 
divadle a byla velkolepá. Odtancovaly jsme 
10 čísel, z toho 7 jazzových a 3 stepařská. Kro-
mě toho jsme předaly finanční dar Domovu 
seniorů EFATA v částce 25 tisíc korun. Pozvání 
k umělecké produkci přijali manželé Králo-
vi, Markéta Pešková, Fit Charles, TD Bralen sk, 
Jana Norková, SALSA Radek Kubiš a Jarda Bo-
bowský. Děkovačka byla ve znamení standing 
ovation.

Od 7. září otevíráme kurzy stepu i jazzu. 
Časy jsou: Step 16:20–17:15 hod. a Jazz  
17:20–18:50 hod. každé pondělí v tanečním 
studiu Jana na náměstí Míru ve Zlíně. Je dobré 
si uvědomit, že tanec není jen tzv. kardio, ale 
má návaznost a je potřeba počítat s pravidel-
nou účastí na kurzu. Kdo chce použít tanec 
jako prostředek na hubnutí, je lépe zajít do fit-
ka. Tanec je i o hlavě a tanečních kombinacích.

Dále se věnuji studentům – budoucím 
hercům – v pomaturitním studiu na Zlínské 
VOŠ umění, učím je jazzový a moderní tanec, 
taneční techniky a vše, co souvisí s tanečním 

projevem a jeho použitím na jevišti. Tedy disci-
plínu, jinak to nejde.

V současné době škola vyhlašuje druhé 
kolo přijímacího řízení na konci srpna a přijímá 
studenty až do konce října a to jak do hudeb-
ně dramatického oboru, tak výtvarného. Všich-
ni pedagogové jsou z praxe a velmi dobře umí 
předávat své zkušenosti studentům.
Kontakt na studio je www.evansdance.cz,  
na VOŠ http://www.skolaumeni.cz/.
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Zápis

VÁS  ZVE  NA
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Z L I N@BEA TUP .CZ
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BREAK  DANCE  7+ LET

DOS��L�-RODIČE  �1�+)
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JUNIOŘI  �1�-1�  LET)

Taneční skupina Beat Up Zlín  
zve zájemce o street dance

Hip hop, funky, house dan-
ce, break dance, locking, popping 
nebo třeba new jack. Směsice ta-
nečních stylů, které jsou součás-
tí oblíbeného street dance, jehož 
kořeny bychom mohli hledat v po-
uliční kultuře amerických měst. 
Taneční skupinu Beat Up lze po-
važovat za jeho průkopníky v Čes-
ké republice již od počátku 90. let. 
Svou zapáleností se jí podařilo do-
sáhnout značných úspěchů včetně 
titulu Mistra světa v hip hop tea-
mech nebo ocenění TV show Ta-
neční skupina roku. Své zastou-
pení má skupina i ve Zlíně, která 
soustřeďuje skupinu nadšenců, 
předávajících svůj um takřka všem 
věkovým kategoriím.

I pro zlínské „beat upy“ platí, 
že se věnují předem street dance 
a souvisejícím taneční žánrům. Vý-
uku přitom pojímají zeširoka. Již 
nejmladší účastníci kurzů jsou se-
znamováni s historií street dance 

u nás i ve světě. V průběhu roku 
se naučí nezbytné základy, aby se 
mohli tanečně rozvíjet. „Naši lek-
toři se věnují tanci už dlouhé roky 
a vyučují u nás všechny věkové 
skupiny od nejmenších čtyřletých 
dětí až po ty nejstarší, jejich rodi-
če. Velmi si zakládáme na rodin-
ném a osobním přístupu ke všem 
našim svěřencům a odměnou je 
nám neustále se rozrůstající zá-
kladna tanečníků,“ pochvaluje si 
lektorka zlínského Beat Upu Pet-
ra Žemličková. Tento úspěch ov-
šem nepřišel samo sebou, taneční 
skupina ve Zlíně funguje od roku 
2009 a začátky nebyly snadné. 
To, že si kladla vysoké ambice, 
kolektiv naopak stmelilo a posí-
lilo odhodlání bojovat o místo na 
české taneční street dance scéně. 
Tomu odpovídá i spektrum ak-
tivit, kterým se věnuje. Každo-
ročně se účastní různých vystou-
pení, doprovodných programů 

a soutěží, ať už pohárových nebo 
celorepublikových, mezi nimiž ne-
chybí Czech Dance Tour, Czech 
Dance Masters nebo zmíněná 
Taneční skupina roku. Úspěchy 
na sebe nenechaly dlouho čekat. 
Dvakrát se skupině podařilo zís-
kat první místo ve street dance 

choreografiích, mnohokrát se také 
probojovala do finále prestižního 
Beat Streetu s dětmi i juniory.

Podrobnější informace o ta-
neční skupině Beat Up Zlín jsou 
k dispozici na www.zlin.beatup.cz, 
e-mailu zlin@beatup.cz nebo na 
telefonu 777 336 320. ma
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iDance Studio: I ve Zlíně se rodí hvězdy

INZERCE RV2001252/01

iDance Studio je poměrně 
mladé, existuje ve Zlíně od roku 
2016, ale i za tak krátkou dobu 
stihli jeho svěřenci nasbírat mno-
há ocenění na parketech národ-
ních i mezinárodních soutěží ve 
standardních a latinskoameric-
kých tancích. Za těmito trofeje-
mi stojí nejen píle a talent mla-
dých tanečníků, ale také nadšení 
a zkušenosti zakladatele iDance 
studia Jiřího Pohlodka.

Pamatujete si na chvíli, kdy 
vám došlo, že tanec je váš 
život?

Jako dítě jsem se v Olomou-
ci věnoval sportovní gymnasti-
ce pod vedením Jakuba Strako-
še a až později, ve 12 letech, jsem 
se nadchl pro taneční sport. Můj 
gymnastický trenér mě ale svým 
přístupem ovlivnil natolik, že již 
jako dítě jsem toužil stát se tre-
nérem. Začal jsem si proto psát 
poznámky ze svých vlastních 
tréninků a hodnotil, co se mi lí-
bilo, který trenér mě motivoval 
a u koho jsem naopak zápal pro 
sport ztrácel. Tyto deníky zachy-
cující mé vlastní tancování jsou 
dnes moje nejlepší učebnice…

Kdy ve Vás uzrál nápad zalo-
žit ve Zlíně taneční  
studio?

Se svými trenérskými aktivi-
tami jsem začal mnohem dříve, 
než vzniklo iDance Studio. Hod-
ně jsem kvůli trénování cestoval. 
Myšlenku založit si vlastní studio 
mi vnukl tehdejší prezident Čes-
kého svazu tanečního sportu Petr 
Odstrčil a jeho syn, skvělý taneč-
ní trenér Martin Odstrčil. Byli to 
právě oni, kteří mi dodali odvahu 
zanechat práce chemika a věno-
vat se trénování naplno.

Bylo těžké sehnat vhodné 
prostory?

Co se týká prostorů, Zlín je 
v tomto ohledu hodně specific-
ký a sehnat prostor na sportovní 
tancování skutečně nebylo jed-
noduché. Jedním kritériem je ve-
likost sálu a tím druhým vhod-
ný parket. Nakonec jsme měli 
štěstí a podařilo se nám sehnat 
sál s dřevěným parketem, kte-
rý je pro náš každodenní trénink 
nepostradatelný.  

Kolik máte aktuálně svěřen-
ců?

Taneční sport vyžaduje indi-
viduální přístup, proto se snaží-
me spíše o kvalitu než kvantitu. 
Naším cílem je, aby naše páry 
dorostly až do hlavní kategorie 
(18–30 let) a vydržely u taneč-
ního sportu i přes to nejzrani-
telnější období puberty, kdy děti 
sport nejčastěji opouštějí. Zatím 
se nám to daří a máme silnou 
mládežnickou základnu, kde se 
všechny naše páry pohybují na 
vrcholu českých žebříčků. Naši 
svěřenci jsou několikanásob-
ní mistři České republiky, navíc 
jsou to úspěšní reprezentanti na 
světovém poli. 

Děti se s talentem k tan-
cům rodí, nebo jsou jejich 
úspěchy výsledkem jejich 
snažení a odborné práce 
trenérů?

Nebudu říkat, že talent pro 
sport tady nehraje roli, avšak 
i v tancování je důležitější píle, 
svědomitost, kvalita a množství 
tréninků. V první řadě – sporto-
vec musí chtít. Aby chtěl pracovat 
na svém zlepšení, musí ho sport 
bavit. Protože když chtějí jenom 
rodiče svěřence, ani úspěch a ví-
tězství dítě u sportu dlouhodobě 
neudrží. Receptem na úspěch je 
totiž vzájemná spolupráce a dů-
věra mezi rodičem – dítětem 
– trenérem.

Na vaše žáky a studenty je 
při tanci krásný pohled. Jak 
dlouho trvá cesta od prvních 
tanečních krůčků k první 
soutěži?

Český svaz tanečního spor-
tu má z mého pohledu dokonale 
promyšlený soutěžní systém. Je 
absolutně pozitivně motivující. 
Dítě soutěží ve své věkové a rov-
něž výkonnostní kategorii, v rám-
ci které se posouvá stále výš a výš. 
Tento systém dává možnost začít 
s tanečním sportem v jakémkoliv 
věku a není natolik limitující jako 
jiné sporty. Začít s gymnastikou 
ve dvanácti a pomýšlet na titul je 
téměř nereálné. U nás to jde.

Vaše studio ale děti formuje 
i mimo parket. V čem je váš 
přístup jedinečný?

Kromě společných tréninků 
jsou nedílnou součásti individuál- 
ní lekce. Dále je to sportovní kon-
diční příprava a následná fyzio-
terapie s naší klubovou fyziote-
rapeutkou, která bedlivě hlídá 
a řeší i drobné tělesné a vývojo-
vé odchylky, jejichž zanedbání 
by mohlo sportovce značně limi-
tovat. Našim významným plus 
jsou tréninky s bývalými hvěz-
dami mezinárodního tancová-
ní a dnes již úspěšnými trenéry 
světové špičky. Do iDance klubu 
pravidelně dochází jeden ze tří 
nejúspěšnějších světových trené-
rů, pan Asis Khadjeh-Nouri, nebo 
nedávný vicemistr světa pan An-
gelo Madonia.  

Tanec je nádherný sport, je 
pro děti a jejich rodiče stále 
tak atraktivní a prestižní, 
jako býval dříve? 

Tanec se za poslední období 
posunul blíže k sportu, proto se 
stává více atraktivním i pro klu-
ky, o které teď není taková nouze 

jako kdysi. Nadále také poskytuje 
umělecký zážitek a rozvíjí mladé 
tanečníky v mnoha aspektech. Je-
jich kondiční výsledky jsou srov-
natelné s atlety. Pravidelné zapo-
jování vnitřních svalů přispívá ke 
správnému držení těla a proporčně 
osvalené postavě. 

Čím děti motivujete?
Jsem přesvědčen, že největší 

primární motivaci pro dítě je pře-
devším zábava. Když se dítě cítí 
dobře v prostředí a kolektivu, kam 
dennodenně dochází, když věří, že 
s ním lidi jednají fér, sport ho baví. 
A když se k tomu přidá propraco-
vaný tréninkový systém, je to cesta 
k úspěchu. 

A v čem spatřujete další be-
nefit párových tanců?

Děti se odmala učí fungování 
v kolektivu a páru. To druhé je čas-
to mnohem těžší, protože se svým 
párovým protějškem tráví většinu 
času. Taneční pár je jednotka, něco 
jako malé manželství. A i když jsou 
tam dva, jsou hodnocení jako ce-
lek. Proto děti již brzy pochopí, že 
nemá smysl soutěžit, kdo z těch 
dvou je lepší nebo kdo má pravdu. 
A i když to ne vždy funguje ideálně, 
učí se dělat kompromisy, vychá-
zet se svým tanečním protějškem 
a rovněž s kamarády v klubu, kte-
ří jsou zároveň konkurenti. Není 
to jednoduché, každopádně je to 
velká škola do života pro všechny 
svěřence. Věřím, že se nám daří vy-
chovávat nejen skvělé sportovce, 
ale rovněž osobnosti, které chápou, 
že úspěch je nemožný bez pokory, 
tolerance ve vztazích a tvrdé práce. 

Kdy mohou děti s tancová-
ním začít?

V září otevíráme přípravky pro 
děti 3–5, 6–8, a 9–12 let. Začít ale 
mohou kdykoli během roku.  Sle-
dovat nás můžete na Facebooku 
(@idancestudiozlin) nebo na In-
stagramu (@idancestudiocz). Zá-
jemci se mohou s dotazy obrátit 
přímo na mě na telefonu 602 288 
846. Taneční sál iDance Studia se 
nachází v centru města na nám. 
T. G. Masaryka 1279.   ma

Tomáš Přikryl a Sanela Los Chovancová - několikanásobní mistři ČR. Foto | Libor Makrlík
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Do galerie za architekturou první republiky

INZERCE RV2001254/01 INZERCE RV2001199/01

Obědové menu: Menicka.cz, Facebook: U Frankieho
E-mail: ufrankieho@gmail.com

Telefon: 776 601 648

Nově otevřená restaurace 
v centru Zlína

Divadelní 1333, 76001 Zlín 
Farská louka naproti kostela, nad městským divadlem

Obědové menu, letní grilování, 
možnost rodinných 

oslavav i firemních večírků. 
Restaurace je vybavena 

pro sledování sportovních přenosů.

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd   1 2020. 07. 22.   16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

17. 8. – 17. 9. 2020
uplatnění jen ve dnech

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

Š 
ZL

ÍN

Slyšeli jste někdy o Rudolfu 
Sandalovi? Na umělecké úrovni se 
řadí k absolutní špičce v oboru fo-
tografie architektury. Ve své prá-
ci se mu podařilo vcítit do záměrů 
a vizí soudobých architektů a ve 
svých fotografiích dokázat zachy-
tit ducha modernosti jejich sta-
veb. Proslulosti získaly například 
jeho snímky vily Tugendhat od 
Ludwiga Mies van der Rohe, jež 
ji proslavily po celém světě. Kde 

se s jeho prací můžete setkat? Od 
21. července hostí prostory Kraj-
ské galerie výtvarného umění ve 
Zlíně. V rámci výstavy Vize mo-
dernosti jsou prezentovány jeho 
fotografie zachycující avantgardní 
architekturu prvorepublikového 
Československa. K vidění jsou až 
do neděle 13. září.

Výstava je rozdělena do dvou 
částí. První zachycuje přes dvě 
stovky originálních snímků i ne-
gativů a je doplněna dobovými 
fotoaparáty, řadou architektonic-
kých modelů jednotlivých staveb 
i modelem a nábytkovými kusy 
z vily Tugendhat včetně dobových 
publikací a materiálů. Druhá část 
je soustředěna do grafického ka-
binetu, kde je návštěvník sezna-
mován s originálními fotografiemi 
meziválečné architektury ve Zlíně 
a v našem regionu. Rudolf Sandal 
zde zachycuje především stavby 
od Františka L. Gahury, Vladi-
míra Karfíka, Miroslava Lorence 
a Bohuslava Fuchse.

Sandalovo fotografické dílo 
má své čestné místo v archi-
tektonické sbírce Muzea města 
Brna, které také na prezentaci, 
jež zahrnovala i reprezentativ-
ní publikaci Sandalova díla Vize 
modernosti, spolupracovalo. Ač-
koliv fotografie Rudolfa Sandala 
si našly cestu do tehdejšího do-
mácího a zahraničního odbor-
ného tisku a společenských žur-
nálů, sám autor (1899–1980) 
byl dlouho obestřen tajemstvím. 

Výstavu doplňuje řada architektonických modelů. 
 Foto | Marek Adamík

Jeho osobnost a životní osudy 
odhalilo teprve až studium pra-
menů – monografie Vize mo-
dernosti tak poprvé přináší i po-
hnutý příběh umělce, který se 
nesmazatelným způsobem ve-
psal do dějin světové fotografie 
20. století.

Výstava je v krajské galerii pří-
stupná každý den kromě pondělí 
od 10 do 18 hodin, komentované 
prohlídky se lze zúčastnit 18. srp-
na a 8. září od 16 hodin.  ma

Nábytkové kusy z vily Tugendhat. Foto | Marek Adamík
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Chytrá lavička  
nabije mobil i zpřístupní internet

O lepší podmínky pro cyklisty usiluje Cyklo ZLÍN už přes devět let
Bezpečně na kole Zlínem a jeho 

okolím, to je hlavním posláním 
iniciativy Cyklo ZLÍN, která se už 
přes devět let snaží zlepšovat pod-
mínky pro cyklisty nejen v kraj-
ském městě. Snaha to rozhodně 
není marná. V posledních letech 
se totiž Zlín pravidelně umisťuje 
na předních příčkách mezi nej-
přívětivějšími městy pro cyklisty 
v republice.

Jednou z hlavních příčin vzni-
ku projektu byla řada tragických 
událostí na silnicích. „Bezpečnou 
jízdu cyklistů se snažíme zajistit, 
propagovat a vylepšovat nejen 
s úředníky a politiky ve městech 
Zlín a Otrokovice, ale i s cyklis-
tickými spolky po celé republice. 
Spolupracujeme  též s regionální-
mi podnikateli a firmami v růz-
ných oborech,  hlavně na podpoře 
každoroční motivační soutěže Do 
práce na kole,“ přiblížila činnost 
iniciativy koordinátorka Jana 
Vybíralová.

Od roku 2011 se podle je-
jích slov situace výrazně změnila 
k lepšímu. Zásadně k tomu při-
spěl vznik sítě cyklostezek, které 

se stále budují. „Zlínská radnice si 
vytyčila tři základní priority. První 
cyklostezku pro chodce a cyklisty 
se společným provozem mezi Ot-
rokovicemi a Zlínem, druhou mezi 
Lešnou a Lukovem, třetí mezi Zlí-
nem a Vizovicemi. První dvě se po-
dařily realizovat v roce 2014 a třetí 
je dokončená do Lípy, i když s pře-
rušením za hřištěm v Lužkovicích. 
Další menší úseky jsou po celém 

městě,“ sdělila Jana Vybíralová. 
Podmínky pro cyklisty každoroč-
ně vyhodnocuje cykloBAROME-
TER měst v České republice, kte-
rý získává data z online dotazníků. 
„Zlín se v hodnocení drží již od 
roku 2016 v první pětici měst, kte-
rá vycházejí vstříc cyklistům,“ po-
tvrdila Jana Vybíralová.

I přes vynikající výsledky je 
ale stále na čem pracovat. „Zlínští 

Zlín se od roku 2016 drží na předních příčkách mezi nejvstřícnějšími městy pro cyklisty. Foto | archiv Cyklo ZLÍN

cyklisté by uvítali co nejrychlej-
ší propojení stávajících vybudo-
vaných úseků, aby jízda na kole 
byla plynulá a nemuseli chybě-
jící části cyklostezek nahrazovat 
jízdou po silnici, slézat z kola na 
přechodech pro chodce a hledat 
v mapě bezpečnou cestu, když 
cyklostezka náhle skončí,“ upo-
zornila na jeden z problémů Jana  
Vybíralová. ks

Lavička, která vám nabije tele-
fon? Do budoucna možná neděli-
telná součást parku Komenského. 
Město se do něj rozhodlo – přes-
něji do blízkosti přechodu pro 
chodce přes Štefánikovu ulici – in-
stalovat lavičku s USB napájením 
a možností bezdrátového připoje-
ní k internetu. Pohodlně tak na ní 
můžete surfovat na internetu pod 
otevřeným nebem a současně si 
dobíjet mobil.

Ať už jste obyvatelem měs-
ta nebo pouhým návštěvníkem, 
možná vás na přelomu července 
a srpna překvapila nová, designo-
vě neobvyklá dřevěná lavička 
v parku Komenského. A třeba vás 
také napadlo, že jde pouze o sna-
hu přijít s novými tvary u jinak 
běžné a svým účelem jasné výbavy 
města. Lavička typu Woody Scor-
pio je ale při bližším ohledání vy-
bavena dvakrát dvěma vstupy pro 

záložních baterií pro případ, že 
bude pod mrakem.

Zatím se jedná o bezplatné 
zapůjčení laviček na zkušební 
období jednoho až dvou letních 
měsíců. „Přes léto zjistíme, jak je 
tato služba využívána a poté vy-
hodnotíme, zda město tuto lavič-
ku finálně odkoupí,“ uvedla Zuza-
na Hejmenová z Odboru městské 
zeleně s tím, že chytrou lavičku 
dodala společnost mmcité z Bílo-
vic na Uherskohradišťsku, která 
se na výrobu městského mobiliá-
ře specializuje.

Během loňského byla lavička 
totožného typu testována i na Pa-
lackého náměstí v Uherském Hra-
dišti, v době konání Letní filmové 
školy. Spolu s ní byly před kinem 
Hvězda instalovány i konstrukčně 
jednodušší „chytré“ stoličky typu 
BLOCQ, každá rovněž vybavena 
dvěmi USB vstupy.  ma

USB napájení včetně bezplatného 
wi-fi připojení. Navíc ke svému 
provozu nepotřebuje připojení 

k elektrické energii. Vlastní solá-
rní panel využívá energii ze slun-
ce, která se současně ukládá do 

Lavička je vybavena solárním panelem a záložním zdrojem energie.   Foto | Marek Adamík
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Rajnochovická lesní železnice  
se rozšiřuje o desítky metrů

INZERCE RV2000889/02

O Rajnochovické lesní železni-
ci jsme se naposledy zmínili před 
dvěma lety. Pro připomenutí, jde 
o atrakci, která navazuje na zanik-
lou Arcibiskupskou lesní železnici 
a která láká na projížďku vláčkem 
návštěvníky ze širokého okolí. 
Projekt vznikl zásluhou skupiny 
nadšenců v čele s Tomášem He-
garem, jenž se o železnici a vláč-
ky nejenom stará, ale také se snaží 
o prodloužení trati. V současnosti 
mohou lidé „cestovat“ asi po 300 
metrech kolejí, v dohledné době 
by mělo přibýt dalších 280 metrů. 
Nejde přitom o nijak levnou zále-
žitost – údržba trati a lokomotiv 
údajně přijde na stovky tisíc ko-
run ročně.

Práce na prodloužení trati k ne-
daleké restauraci započaly podle 

Tomáše Hegara loni v létě. Během 
té doby se podařilo na nové trati 
udělat zemní práce, které ale ještě 
nejsou u konce. Hegar spolu s dal-
šími dobrovolníky také instalova-
li dvě nové výhybky a slepou kolej 
na odstavení vagonů. Kdy by ale 
mohly po novém úseku trati začít 
jezdit vláčky, se zatím nikdo neod-
važuje odhadnout. Práce kompli-
kuje také proměnlivé počasí a vy-
trvalé deště, což si navíc vyžádalo 
vykopání drenáží pro odvodnění 
úseku, kde má trať vést.

První dvě lokomotivy se nad-
šencům podařilo získat již v roce 
2007, šlo o stroje z poloviny mi-
nulého století, které sloužily v ci-
helnách v Žopě a v Malenovicích. 
Tehdy s nimi popojížděli jen asi 
na čtyřiceti metrech trati, od roku 

2010 však začali budovat stávající 
areál, což byl také doslova začátek 
nových dějin této prastaré železni-
ce. Záhy se stala vyhledávaným lá-
kadlem zejména pro rodiny s dět-
mi. Projížďku vláčky nabízí spolek 
nadšenců několikrát do roka, a to 
i při příležitostí různých význam-
ných dnů, jako je například Den 
dětí.

Původní arcibiskupská želez-
nice sloužila v letech 1905 až 1921 
k dopravě kulatiny z Kelčského 
Javorníku na parní pilu v Raj-
nochovicích. Trať byla dlouhá 
9,6 kilometru, překonávala potok www.rajnochovicka.cz

a kvůli kopcům i značný sklon. 
Vagony nejdříve tahali koně, poz-
ději parní lokomotiva. Tomáš 
Hegar se svou vášní k železnici 
nijak netají. Propadl jí už v dět-
ství a svůj sen si splnil ve svém 
povolání strojvedoucího. Pochází 
z Valašského Meziříčí, odkud se 
později přestěhoval do Rajnocho-
vic, kde s rodinou opravuje dům, 
za kterým se železnice nachází. 
O novinkách a akcích „z tratě“ se 
dozvíte na webu.  ma

Lesní železnice během letošního Dne dětí.  Foto | Martin Nesrsta, Jiří Tábor
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 4. září 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 ALBERTA EINSTEINA: JE TO SMUTNÁ EPOCHA, KDYŽ JE SNADNĚJŠÍ ROZBÍT ATOM, NEŽ...

INZERCE RV1902274/07

INZERCE RV2001230/01 INZERCE RV2000986/03



 INZERCE 15|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2001122/08
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INZERCE RV2001045/01

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1902147/07

K vidění v areálu firmy na adrese 
U Olšavy 2541, 68801 Uherský Brod
e-mail: bednar@oknamontplast.cz  


