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Kněží Hora – nejstarší viniční trať v Bzenci
Víno se musí pít na radost, ne
na smutek, říká majitelka vinařství Kněží Hora Kamila Ingrová.
K založení vinařství nás přivedla
láska k vínu a taky jsme nechtěli
nechat ležet ladem viniční tratě,
které jsme vlastnili. Viniční trať
Kněží Hora je jedna z nejstarších
ve Bzenci a název získala po kněžích z jezuitského řádu z Uherského Hradiště, kteří zde vinice
vlastnili. Kousek od viniční tratě
stála takzvaná „Jezuitská búda“,
kde bydlel hlídač vinic, bylo tam

zařízení na zpracování vína a někdy se tam chodilo i popíjet. Trať
dostali jezuité darem od Kateřiny
Zoubkové za to, že ji a její majetek ochránili před Švédy během
třicetileté války. Také jim přispěla nemalou částkou na výstavbu jezuitské koleje v Uherském
Hradišti.
V současné době vinařství
hospodaří asi na pěti hektarech
půdy a produkuje kolem padesáti tisíc lahví přívlastkového vína.
Část hroznů nakupujeme od našich osvědčených dodavatelů (vinohradníků), s nimiž dlouhodobě
spolupracujeme, abychom doplnili sortiment o další zajímavé
odrůdy.
Výsadbu jsme přizpůsobili
bzenecké oblasti a skladbě půdy.
Vysadili jsme typické ryzlinkové
odrůdy, jako je Ryzlink rýnský,
Hibernal, Kerner a Johanniter.
Najdete zde ovšem i jiné odrůdy
typické pro tuto oblast, například
Rulandské bílé, Rulandské modré
či Sylvánské zelené.

Cílem naší práce je kvalita.
Chceme zkrátka vyrábět to nejlepší víno. Při výrobě bílých vín
používáme metodu řízeného kvašení. Červená vína, která patří do
naší top kategorie, necháváme
po vykvašení zrát až čtyřiadvacet
měsíců ve francouzských sudech
typu barrique. V roce 2019 vznikla nová kolekce OAK, což je bílé
víno, které zrálo v sudech. Nyní
jsou čerstvě nalahvovaná a chystáme jejich prodej.

Získali jsme ocenění v tuzemských i mezinárodních soutěžích.
Rulandské modré se například již
poněkolikáté stalo vínem Jihomoravského kraje.
Vína můžete ochutnat nejen
v Bzenci ve stylovém sklepě přímo pod Kněží Horou, ale i v nové
degustárně, nebo si vína zakoupit
přímo ve Zlíně ve vinotéce na Zarámí. V současné době připravujeme
znovuotevření vinné kavárničky
Vincafé na třídě Tomáše Bati.  pr
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• zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % znaleckého posudku
Specializujeme se na prodej bytů po provedených kompletních rekonstrukcích

Připravujeme

• Prodej rodinného domu po nově provedené kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích

Nabízíme
D Prodej bytu 2+kk v novostavbě ve Zlíně, Přílukách. Podlahová
plocha 52 m2 s velkou terasou a prostorným sklepem a parkovacím
místem, nadstandardní kompletně vybavená kuchyňská linka na míru
s vestavnými spotřebiči BOSCH
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 2800 Kč/m2 + provize RK)
D Prodej pozemku KÚ Bystřice pod Lopeníkem, parc. č. 262/7 (orná
půda), výměra 1 540 m2, Cena za m2 200 Kč + provize RK. U pozemku
elektřina. Vhodný na autobazar nebo prodej čehokoliv, kde je nutné
být vidět. Přímo u frekventované silnice E50 Trenčín – Brno.

Stavební firma
Provádíme:
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže,
dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek,
realizace bytového jádra, dodání a montáže
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní až po
závěrečný úklid
• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Zahájili jsme prodej atraktivních bytů
v Luhačovicích – Rezidence NELA na
Rumunské ulici. V současné době téměř
vše prodáno. Zůstávají 3 volné byty.
Neváhejte, nenechte si ujít bydlení
v krásném lázeňském prostředí.

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz
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www.g2rekonstrukce.cz
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Zavedení integrované dopravy
se blíží. Co přinese?

EDITORIAL

O Integrované dopravě
Zlínského kraje se již
mnohokrát hovořilo.
S jejím postupným
zaváděním se má začít
od 1. ledna příštího roku.
Co nového cestujícím ve
Zlínském kraji nabídne?
| MAREK ADAMÍK
Například nové bezkontaktní
čipové karty, pohodlné cestování
vlakem nebo autobusem na jednu jízdenku, bezhotovostní platby
i nové druhy jízdného včetně jednodenní turistické jízdenky. Další
novinky budou následovat. Zlínský kraj se tak připojí ke krajům,
v nichž je integrovaná doprava
zavedená, jako je tomu například
v Jihomoravském či Olomouckém
kraji nebo v Praze.

asi dva týdny. Doporučuje se proto
její vyřízení neodkládat na poslední chvíli. Jestliže to nestihnete do
1. ledna, bude možné si zakoupit
i dočasný papírový kupon.

Čipové karty
s rozšířenými funkcemi

Jedna jízdenka bez ohledu
na počet přestupů

K některým změnám dojde
bezprostředně na začátku příštího roku. Přestanou například
platit všechny dosavadní elektronické karty dopravců a budou nahrazeny bezkontaktními čipovými
kartami, které současně poslouží
jako elektronická peněženka. Ty
si podle náměstka hejtmana pro
oblast dopravy Pavla Botka bude
možné vyřídit přes e-shop či kontaktní místa, jejichž seznam bude
včas zveřejněn. Objednávkový systém bude v provozu zhruba od listopadu a vyřízení kartičky potrvá

Důležitou změnou, která ostatně vyplývá i ze samotné podstaty integrované dopravy, je jedna
jízdenka na celou cestu. To znamená, že cestující si na území
Zlínského kraje vystačí s jedním
jízdním dokladem bez ohledu na
počet přestupů. Dosud to funguje tak, že když se například vracíte
z Velkých Karlovic do Zlína, teprve při přestupu ve Vsetíně si můžete zakoupit jízdenku do cílového města. Po zavedení jednotného
jízdného tento proces odpadne.
Postačí jízdenka, kterou vydá řidič

Kamkoliv v kraji na jednu jízdenku. Velká výhoda integrované dopravy.

Komfort cestujícím zajistí bezhotovostní platby u řidiče. 
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autobusu ve Velkých Karlovicích,
případně průvodčí ve vlaku.

Platba pomocí telefonu
nebo hodinek
Další z výhod je možnost bezhotovostní platby v autobusech,
tedy s využitím platební karty,
chytrého telefonu nebo chytrých
hodinek. Tuto možnost ocení hlavně ti, kteří autobusem či vlakem
jezdí jen zřídka a nepravidelně.

Jízdenka, kterou
nezajímá cíl cesty
Další alternativou ke stávající
klasické kilometrové jízdence vázané na konkrétní cíl je zavedení
časového jízdného i pro jednorázové cesty. Variantami budou časové jízdenky na třicet či devadesát minut bez omezení počtu zón
a určení místa, kam jedete. Dosud
to takto fungovalo pouze u autobusů MHD. Využít bude možné
libovolnou kombinaci spojů – autobus, vlak – jen znovu připomínáme, že se to týká pouze Zlínského kraje. Při jízdě například do
Brna zůstává v platnosti stávající
systém. Bezpochyby vítanou změnou je i připravovaná turistická
jízdenka na celý den, s níž budete moci bez omezení cestovat po
Zlínském kraji.
Aktuální informace je vhodné
sledovat na webových stránkách
Integrované dopravy Zlínského
kraje www.id-zk.cz/zlinska-integrovana-doprava nebo facebook /
IDZKCZ.

Podzim jako
znovunalezení radosti
Ačkoliv to tak ještě nemusí vypadat, léto se zvolna chystá k odchodu a na jeho místo
přichází barvami
prozářený podzim.
Období, které jako
by vyzývalo ke zpomalení a k návratům k sobě samému, ke svým potřebám a otázkám,
kterým jsme možná nedopřáli prostoru. Není ovšem podzim jako
podzim. Možná nás na počátku září
zmátlo, že se na náměstí Míru začalo schylovat k akci pro dané období nevídané – k filmovému festivalu, jenž naopak bývá předzvěstí
nadcházejícího léta a prázdnin. Jak
málo stačí k probuzení ze snění za
bílého dne, k odklonu ze zajetých
kolejí. Zvláště když je obdobných
událostí jako šafránu. Na co se těšit
v nadcházející dny a týdny? Mohli
bychom uvést výčet možností. Ale
chceme-li, důvod si najdeme sami.
Stačí věnovat špetku pozornosti
svým potřebám. Možná pak zjistíme, že toho k radosti zase tak mnoho nepotřebujeme.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz
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Zlín nově a jinak?
Den architektury přichází
Chodíme-li některými ulicemi dennodenně, snadno
se může stát, že si na ně tak navykneme, že začneme
být vůči okolí imunní a přestaneme jej vnímat.
Pokud něco nového znovu neupoutá naši pozornost.
Něco neobvyklého. Den architektury o tom ví své,
neboť právě to si klade za cíl – nabídnout nové
pohledy na architekturu, ať již jde o moderní budovy,
historické skvosty, nebo třeba i něco na první
pohled tak „obyčejného“ jako je městský park.
| MAREK ADAMÍK
Desátý ročník festivalu se letos koná takřka ve stovce měst
v České republice i na Slovensku
a kromě Zlína zavítá i do Luhačovic, Vizovic a Hulína. Celorepublikově se tentokrát soustředí na
sociální témata a ekologii, je však
na organizátorech konkrétního
regionu, jakou nakonec bude mít
podobu.
Ve Zlíně jej zahájí 3. října
u Památníku Tomáše Bati (na
místě bývalého Domu umění).
Od 16 hodin se zde uskuteční komentovaná prohlídka se zaměřením na téma F. L. Gahura a architekti města Zlína, od 19 hodin
projekce filmu o architektce Evě
Jiřičné v infopointu Památníku.

Zlína jako města zeleně se dotkne akce v neděli 4. října s příhodným názvem Zlín – město v parcích a zahradách. Od historičky
umění Lucie Šmardové se dozvíte, jak se parky a zeleň ve městě
měnily v průběhu 20. století a jak
se zeleň stala hlavním motivem
v obytném i průmyslovém prostředí. Sraz je ve 14.30 v Soudní
ulici, odkud se vydáte do zámeckého parku a dále přes velké měřítko Gahurova prospektu k typickým baťovským zahradám. Od 19
hodin lze ve zlínském zámku pokračovat dokumentem Ztracený
architekt Ernst Wiesner.
Dokumentům o významných
architektech 20. století budou
vyhrazeny i večery 5. a 7. října
v Bloku 12. Zatímco 5. října se

Den architektury provede i zámeckým parkem.

veřejnosti představí inspirativní
Zlín – Film – City Dreamers o neustále se měnícím městském prostředí pohledem čtyř architektek
a urbanistek, středeční promítání snímku Zlín – Film – That
Far Corner: Frank Lloyd Wright
In LA bude zcela jiného ražení.
Zavede diváka až do amerického
Los Angeles, kde se hlasy kritiků

Foto | Marek Adamík

architektury a kurátorů budou
střídat s hlasy uživatelů budov
a hollywoodských herců na pozadí kulis Wrightovy architektury.
Podrobnější informace o programu Dne architektury včetně
programu v okolních městech
jsou dostupné na webu.

www.denarchitektury.cz

Ve městě se vzpomínalo na Jana Antonína Baťu
Je tomu již pětapadesát let, co
v Brazílii v šedesáti sedmi letech
zemřel Jan Antonín Baťa. A v tento den, 23. srpna, se také v Univerzitním parku sešli zástupci města, Nadačního fondu J. A. Bati
a členové Klubu absolventů Baťovy školy práce, aby si ho společně
připomněli.
O Janu Antonínu Baťovi se na
jednu stranu hovoří jako o „velkém“ pokračovateli svého nevlastního bratra Tomáše, na stranu
druhou jako o člověku s pohnutým osudem, který upadl v nemilost tehdejšího režimu. Narodil se
v Uherském Hradišti, kde přišel
na svět 7. března 1898, z druhého
manželství Antonína staršího. Po
smrti otce se přestěhoval do Zlína,
kde se ještě jako školák zapojil do
budování baťovského impéria. Pod
takřka otcovským dohledem staršího bratra Tomáše se vyučil řadě
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profesí, získával zkušenosti ve vedení podniku, řízení zásobování
i zakládání zahraničních poboček
podniku.
Po smrti Tomáše Bati se stal
jeho nástupcem a pokračoval v rozvoji baťovských ideálů a hodnot.
Právě jemu jsou přičítány zásluhy
za to, že se vedle obuvnického průmyslu ve Zlíně „zabydlelo“ i umění.
Vznikl Studijní ústav a Škola umění, Zlínské salony položily základy
pravidelných přehlídek moderního
umění.
Přelomem v životě Jana Antonína jakožto čelní osobnosti Baťových závodů se stala druhá světová
válka. V půlce března 1939 odletěl
z Československa nejprve do Británie, následně do Ameriky a pár
let nato, po skončení války, byl obviněn a odsouzen za údajnou spolupráci s nacisty. To mimo jiné zapříčinilo propadnutí jeho majetku.

Jan A. Baťa měl za sebou pohnutý život.

Foto | Marek Adamík

Snahy o očištění se dlouho míjely
účinkem.
Ve své práci ovšem pokračoval.
Po vzoru Zlína zakládal v džunglích Jižní Ameriky nová města jako
Bataypora, Mariapolis nebo Batatuba. „Děda byl vizionář. Místa vybíral strategicky s ohledem na další rozvoj a propojení s okolím. Se
svým týmem měli malé letadlo, ze
kterého sledovali, kde je řeka. Sekerami v džungli otevírali cesty,
aby se k místu dostali. Jako první
se pak uspořádala mše svatá a na
tomto místě pak postavili kostel,“
popsala vnučka Jana A. Bati Dolores Ljiljana Bata Arambasic.
K definitivnímu očištění jména
Jana Antonína Bati došlo až po šedesáti letech, zásluhou neutuchající snahy jeho rodiny o obnovu
soudního řízení. Ke zrušení původního rozsudku došlo 15. listopadu
ma
2007. 
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Podzimní volby do Senátu a krajů
Letošní volby do krajských
zastupitelstev a první kolo volby do Senátu ČR se konají společně v pátek 2. a v sobotu 3. října. První den probíhá hlasování
od 14:00 do 22:00, druhý den od
8:00 do 14:00. Volí se ve všech
krajích s výjimkou Prahy. Případné druhé kolo senátních voleb se odehraje o týden později,
9. a 10. října. Funkční období senátora je 6 let a každé dva roky se
obměňuje třetina křesel z celkového počtu 81. Proto se letos budou
konat souběžné senátní volby ve
27 obvodech.
V letošních krajských volbách
kandiduje celkem 85 uskupení,
které strany a hnutí včetně parlamentních sestavily pro jednotlivé
regiony. V porovnání s minulými
krajskými volbami se letos uchází o pozici v zastupitelstvích krajů
o čtyři uskupení méně.
Právo volit má každý občan
ČR, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl nejméně 18 let věku

a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci náležící do územního obvodu kraje. Hlasování v jiném volebním okrsku je možné, pokud
si volič na obecním úřadě v místě trvalého bydliště zařídí voličský průkaz. Ve volbách do Senátu
však může volič hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu. To
je možné učinit až do 30. září do
16:00, pro druhé kolo senátních
voleb je pak potřeba zažádat o volební průkaz osobně.

Jak hlasovat
v karanténě
Prezident Miloš Zeman vyhlásil termíny senátních a krajských voleb pro lidi, kteří jsou
kvůli nemoci COVID-19 v karanténě. Volit budou 30. září či
1. října, v druhém kole do Senátu
o týden později. Hlasování bude
umožněno z motorového vozidla,
tzv. drive-in hlasováním. Volební stanoviště budou zřízena pro
každý okres, bude jich tedy 78.

Volič může přijet hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7:00 do
15:00 hodin.
Pokud budou hlasovat obyvatelé uzavřeného pobytového zařízení sociálních služeb, krajský
úřad do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat
bude možné od čtvrtka volebního
týdne od 7:00 hodin do pátku volebního týdne do 18:00 hodin.
Do speciální přenosné hlasovací schránky budou volit občané, kteří jsou v nařízené izolaci
nebo v karanténě a nemohou využít drive-in hlasování. Do čtvrtka volebního týdne do 20:00 hodin může volič oznámit krajskému
úřadu, že žádá příjezd speciální
volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu
a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů.
Toto hlasování bude probíhat
od pátku volebního týdne od
7:00 hodin do soboty volebního
ala
týdne do 14:00 hodin. 

INZERCE RV2000860/01
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Robert Černý – Mám radost, když je
skvělá atmosféra a diváci jsou ve varu
Pro fanoušky kytarové muziky není festival Setkání
kytaristů žádnou novinkou. Poprvé se ve městě představil
v roce 1981 zásluhou pedagoga a kytaristy Luboše
Kovaříka a s výjimkou několikaleté pauzy v devadesátých
letech přetrval dodnes. Ve dnech 23. a 24. září 2020
ve Zlíně oslavil své třicátiny. Ne každý ovšem ví, jak
dramatickým vývojem si festival během své existence
prošel a jak se postupně vyvíjel, než dospěl do své
současné podoby. Nejen o tom jsme hovořili s Robertem
Černým, který je od roku 1999 jeho pořadatelem.
| MAREK ADAMÍK
Jak byste festival představil
někomu, kdo o něm nikdy
neslyšel?
Letos je to trochu specifické
těmi kulatinami, ale posledních
zhruba deset let je to dvoudenní
přehlídka profesionálních a amatérských kytarových kapel, sólistů
a interpretů. Zveme asi polovinu
kapel místních a polovinu ze zbytku republiky nebo zahraničí. Letos
byl festival také už potřetí tematicky zaměřený. Před dvěma lety jsme
představili žánr underground, loni
bigbít a nyní progresivní hudbu.
Není to jenom o živé muzice, do
programu jsou zahrnuty i tematické semináře a workshopy, kde se
lze leccos o žánru, kterému je ročník věnován, dozvědět. Od počátku jde o multižánrový festival, zveme kapely různého zaměření, aby
byl program pestrý a publikum to
bavilo.
Jak se festival v průběhu času
vyvíjel? Když jste jej po panu
Kovaříkovi převzal, jaká byla
vaše vize?
Od devátého do dvanáctého
ročníku jsme jej s Lubošem Kovaříkem dělali dohromady. Posluchačům jsme chtěli nabídnout co
nejvíc hudebních ukázek a zvali spoustu místních kapel, jejichž
vystoupení vždy završil koncert
známé osobnosti – byl tu například Rudy Linka, skupina -123 minut nebo Robert Pokorný. Po čase
jsem cítil potřebu změnit koncepci, neboť začali ubývat návštěvníci. V roce 2002, kdy jsme festival
uspořádali i v Ostravě, jsme s ženou
vymysleli soutěž, která by se konala zvlášť v Ostravě a zvlášť ve Zlíně,
a soutěžní klání jsme přesunuli do
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klubu. Ve Zlíně jsme našli zázemí v klubu U Tetoura, který svého
času sídlil pod hradem v Malenovicích. V Ostravě nejdřív v Klubu Parník, později v Boomerangu a klubu
Templ. Ani to ale nebyla konečná…
Proslýchá se, že návštěvnost
klubů už zdaleka není, co
bývala…
Je to tak. Kolem roku 2009
došlo k jakési generační obměně
a lidé už nechodili do klubů tak
často jako dřív. Tehdejší generace
návštěvníků založila rodiny a měla
už jiné povinnosti, té nové se do
klubů jakoby moc nechtělo. Otázkou bylo, co dál. Soutěž jsme nakonec zrušili a snažili se program
rozšířit o semináře a workshopy
a do programu zařadit vystoupení
žáků základních uměleckých škol.
Ne vždycky se to daří, ale jsem rád,
když děti mají možnost si se svými
učiteli zahrát třeba i před hlavní
hvězdou festivalu.
Jak je to s vystupujícími kapelami? Mohou se na festival
hlásit, nebo si vybíráte?
Mohou, ale zveme zejména zajímavé kapely. Dbáme hlavně na
kvalitu. Hlavní hosty zveme s ohledem na dané téma.
Takže jde o muzikanty, kteří
mají už něco za sebou?
Většinou ano. Jak jsem ale říkal, dáváme příležitost i základním
uměleckým školám nebo zajímavým amatérským kapelám. Těmi
amatérskými mám na mysli kapely, které se hraním profesionálně
neživí a jejich členové mají běžné
občanské zaměstnání. I když muzikantsky mohou být na vysoké
úrovni. Abych to shrnul, ano, kapely se sice můžou přihlásit, ale

Skupina Pass na loňském Setkání kytaristů. 

automaticky to neznamená, že
budou hrát. Musíme mezi nimi
vybírat.
Kdy se uskutečnil poslední
ročník soutěže?
V roce 2010, pak už jsme ji nepořádali. Klub U Tetoura ukončil
činnost a my jsme se nejdřív přesunuli na Malou scénu s tím, že
bychom se to tam pokusili obnovit, neboť jsme tam s festivalem
začínali. Byla krásná, nově zrekonstruovaná, ale nějak to už nefungovalo, nevím proč. Nakonec jsme
našli zázemí v Zelenáčově šopě, kde
se o muziku opravdu starají a to po
celý rok. A abychom se ještě více
dostali k lidem, začali jsme využívat
Školní ulici. Je moc fajn, když můžete sedět venku a poslouchat živou
muziku, je to moc příjemná scéna.
Strategicky je to určitě
zajímavé místo. Školní ulicí
prochází velké množství lidí,
i park sám o sobě přitahuje
mnoho návštěvníků…
To byl záměr. Chtěli jsme, aby to
nebylo moc akademické, a ve Školní ulici si kapely poslechnou i lidé,
kteří by normálně na festival nepřišli. Návštěvnosti určitě napomáhá
i vhodně znovuobnovený park.
Máte ohlas, že by vystoupení
na Setkání kytaristů některé
kapele otevřelo nečekané
příležitosti?

Foto | archiv Setkání kytaristů

K osobnímu růstu to určitě
pomáhá členům každé kapely.
Pokud ještě šlo o soutěž, kapela,
která vyhrála, mohla vystoupit na
festivalu Colours of Ostrava, tři
dny nahrávat v profesionálním
nahrávacím studiu a natočit oficiální klip. To nebylo vůbec k zahození. Na druhou stranu, když se
ohlédnu zpátky, za ty roky přežilo jen velmi málo kapel. A to
se účastnilo asi dvacet kapel každý rok, dvacet ve Zlíně, dvacet
v Ostravě.
A co nové formy spolupráce?
Pamatuju si například, že Petr
Filák složil svou kapelu Maraca
z lidí, které potkal na Setkání kytaristů. Kdysi se také v šatně sešli
Zdeněk Bína a Štěpán Rak, kteří
se předtím vůbec neznali. Jeden
seděl na jedné lavici, druhý na
druhé, pak vzali do rukou své kytary a začali si je navzájem chválit a půjčovat. Ve výsledku místo
toho, aby se připravovali na vystoupení, půl hodiny jamovali.
Říká se, že to nejzajímavější
se vždy uskuteční neplánovaně. Z kouzla okamžiku…
Přesně, z toho mám vždycky
velkou radost. Samozřejmě perfektní je i to, když se vytvoří skvělá atmosféra a diváci jsou nadšení
a ve varu. V zákulisí si pak spousta kapel domlouvá společná hraní,
společná turné…

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zlínské slavnosti vína
na hradě Malenovice letos jinak
Oblíbili jste si Zlínské slavnosti
vína? Pak pro vás máme dvě důležité zprávy. Za prvé, že se letos uskuteční, a za druhé, že získají poněkud
jinou podobu, než na jakou jsme
byli zvyklí. Události roku 2020 nesmazatelně změnili svět kolem nás,
včetně toho, co jsme pokládali za
samozřejmé. A Zlínské slavnosti
vína, vycházející letos na 10. října,
nejsou výjimkou. Zásadní změnou
je, že vstupenky bude možné koupit pouze v předprodeji, nikoliv na
místě. Zaručen tak bude maximální počet návštěvníků, který v době
konání akce bude moci být do areálu vpuštěn. Nevyužitá vstupenka, ať
už z osobních důvodů nebo z nařízení hygieny, bude proměněna za
voucher, který lze v e-shopu www.
ap-shop.cz využít nejen na nákup
vína, ale i kávy a dalších produktů.
Letošní Zlínské slavností vína se
více zaměří na degustaci a diskuze
se špičkovými vinaři, kteří na akci
dorazí s těmi nejlepšími vzorky.
Taktéž bude k dispozici skvělá káva
a další dobroty. Najdete mezi nimi
farmářské sýry z Oravy, holandské
speciality, mrkvové dorty, ale také
třeba žabčíkovy uzeniny nebo grilované speciality.
Podobně jako předchozí ročníky, i letos se můžete těšit na bohatý
doprovodný program. O zábavu se

Hrad Malenovice, epicentrum slavností vína. 

postarají pěvecká vystoupení, cimbálová muzika, kouzelník Šeklin
či RC závodní modely Škoda, ke
zhlédnutí bude výstava sovích krásek. Návštěvníci si mohou zakoupit produkty na podporu imunity
a protivirové ochrany, a to se speciální slevou 20 %. O dostatek prostoru a míst k sezení nouze nebude.
Komfort je samozřejmostí.
Cena vstupného činí 290 korun
v předprodeji za osobu. Součástí
balíčku je velká sklenička Sandra
na víno s logem, čtyři degustační vzorky vína u stánku Best4Life,
slevové vouchery na víno a káva.
Rodinné vstupné pro dva dospělé a případně děti do patnácti let

Foto | Jsf Abb

činí 490 korun. Vstup je umožněn
i psům, ovšem pouze těm na vodíku
a s náhubkem.
Vzhledem k omezenému počtu
a možného snížení kapacity bude
hrát roli termín i zaplacení vstupného. Vstupenky jsou od 22. září
dostupné v předprodeji ve zmíněném e-shopu, v sekci Best4Life.
O případných dalších možnostech
jejich zakoupení budete včas informování na facebooku akce.
„Pokud by v době konání akce
byly z nařízení státu akce zrušeny
úplně, proběhne šestý ročník zlínských slavností vína online přes
facebook formou diskuzí s vinaři
v době stanoveného termínu akce.

V takovém případě všichni, kdo
si zakoupili vstupenky, dostanou
voucher k nákupu vína s bonusem
navíc v našem e-shopu,“ uvedl za
organizátora, spolek Best4Life,
Aleš Postava.
Zlínské slavnosti vína se konají
od 10 do 20 hodin. Změna programu vyhrazena. Aktuální informace budou postupně doplňovány na
webu www.zlinskeslavnostivina.cz
nebo na facebooku /zlinskeslavnostivina. Informace lze získat
rovněž na e-mailu info@best4life.
eu. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman,
podpořena je také Vinařským
ma
fondem ČR. 

INZERCE RV2000889/03
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Přichází podzim.
Je čas myslet na své zdraví
S letními dny to tolik neznáme. Jsme neposední, paprsky
teplého slunce nás nabádají trávit
čas pod otevřeným nebem a věnovat se různým pohybovým aktivitám. Situace se začne měnit až
na podzim, kdy se dny zkracují,
ubývá slunečního svitu a pozvolna klesají teploty. Romantické
povahy možná ocení melancholii
podzimní přírody, ta ale s sebou
přináší také splín, úzkostné stavy
a lehčí formy deprese známé jako
„depky“. A protože klesá i naše fyzická aktivita, cítíme se unavení,
začnou nás bolet záda, krk – v závislosti na práci, kterou děláme
– a samozřejmě přicházejí také
různá nachlazení a chřipky. Co to
pro nás znamená a jak si podzimní a zimní období užít ve zdraví?
Účinnou prevencí je posilování
imunity.

Dopřejte si dostatek
odpočinku
Je dobré si říci, co nám imunitu oslabuje. Obvykle je to únava,
nedostatek spánku, „prohýřené
noci“ na alkoholových večírcích,
ale stejně tak i přemíra sportování – ano, i příliš mnoho sportu
škodí – či přehlížení nadměrného
stresu.
Právě stres nás významně
oslabuje a připravuje půdu pro
nejrůznější zdravotní neduhy.
Možná se to zdá být jako luxus,
ale čas, který věnujeme relaxaci
a vědomému „nicnedělání“ přináší blahodárný účinek. Pokud jsme
pod pracovním tlakem, optimální
je zaujmout stanovisko, že „když
je čas na práci, je čas i pro sebe
sama“. Nemělo by tedy jít o dvě
oddělené věci, ale o jeden celek,
který nelze jen tak „rozkrojit“. Je

SOUTĚŽ

Trávíte letošní dovolenou v Česku?
Co takhle spojit příjemné s ještě příjemnějším?
Připravili jsme pro vás speciální soutěž o speciální balíček od Pivních
lázní na zámku Wichterle.
Stačí na adresu redakce
karal@regvyd.cz zaslat fotografie z vaší letošní dovolené v České
republice nejpozději do 9. října 2020 a zúčastnit se tak naší soutěže.
Nejnápaditější a nejzábavnější snímky vybereme a umístíme na náš
Facebook. Autoři dvou nejlépe hodnocených fotografií pak obdrží
dárkový poukaz pro dvě osoby v hodnotě 3 700 Kč.
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až překvapující, kolik se toho nakonec dá stihnout.

Změna jídelníčku
a blahodárné účinky chůze
Pomoc lze samozřejmě vyhledat u lékařů a fyzioterapeutů. K dispozici je pestrá nabídka
masáží, s nimiž zapracujete jak
na uvolnění stresu, tak na zablokovaných nebo bolavých částech
těla. Podzim nahrává k zápisu do
různých kurzů, ať již jde o taneční, relaxační nebo sportovní. Můžete také omezit dopravní prostředky a chodit pěšky kdykoliv
je to možné. V tom nás dnes podporuje řada nejnovějších aplikací chytrých telefonů. Není ničím
neobvyklým zaslechnout rozhovory, kdo za den překonal jakou
vzdálenost.
S přechodem z letního do podzimního období jde ruku v ruce
rovněž často podceňovaná změna jídelníčku. Doporučuje se
upřednostňovat vařené potraviny a jako prevenci proti vysušování organismu jíst různé hydratační potraviny, mezi které patří
například rajčata, chia semínka,

okurky, grapefruity, zelené papriky nebo řapíkatý celer. Pokud
máme pocit, že nachlazení k nám
má již slušně nakročeno, mohou
pomoci potraviny s ostrou, pikantní chutí, jako je třeba zázvor,
česnek, hořčice, cibule, bazalka či
pepř.

Na nachlazení
přirozenou cestou
Říkáte, že jste udělali proti nachlazení vše, co jste mohli,
ale stejně to nepomohlo? Hlavně klid. Nejde o nic vážného. Jde
o jedno z mnoha virových onemocnění, proti němuž stěží někdo nabídne dokonalou prevenci. Proti akutním bolestem nebo
vysokým teplotám samozřejmě
můžete sáhnout po tabletách,
mějte ale na paměti, že jde o chemické látky, které tělo těžko zpracovává i odbourává. Přirozenější
a mnohdy účinnou zbraní proti
virovému onemocnění je pravidelné otužování a výživa bohatá
na ovoce a zeleninu. Kromě zmíněných jsou starými a osvědčenými pomocníky také černý bez, lipový květ, jitrocel nebo šalvěj. ma

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Pro lidi pracuji celý život
a rád bych jako senátor přispěl k rozvoji Zlínska a Valašska

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
oční chirurg a kandidát do Senátu ČR

MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., je světově uznávaným očním chirurgem. Jako oční lékař více než třicet let pomáhá pacientům lépe vidět.
Je zakladatelem největší české sítě očních klinik. Za svůj přínos a inovátorství v oblasti oční chirurgie získal mnohá významná ocenění.
Stejně tak byl několikrát oceněn jako osobnost a podnikatel. Jak sám říká, má Zlín a jeho okolí rád. Chtěl by se zasloužit o jeho další
rozvoj. Nyní kandiduje na post senátora za zlínský volební obvod. Proč se úspěšný lékař rozhodl vstoupit do politiky?
Jaký je Váš vztah ke Zlínskému kraji?
Ve Zlíně bydlím a pracuji téměř 30 let. Společně s mou manželkou
Janou, rovněž lékařkou, jsme zde vychovali obě naše děti. Působil jsem
jako lékař a posléze jako primář očního oddělení v Krajské nemocnici
Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2003 jsem ve Zlíně založil soukromou oční
kliniku Gemini, která se rozrostla do celé České republiky a dokonce
i do Vídně.
Mám Zlín a jeho okolí moc rád. Často jezdím na horském kole po
krásných kopcích na Valašsku. Jako malý kluk jsem prázdniny a většinu
víkendů trávil s rodiči a sestrou ve 100 let staré roubence u Velkých
Karlovic. Dodnes to považuji za nejkrásnější dny mého dětství. Vnímám
přetrvávající odkaz Tomáše Bati, který je mi od mládí inspirací. Měl jsem
to štěstí, že jsem se osobně setkával s Tomášem Baťou juniorem. Stal
se mým pacientem, stejně tak několik jeho dcer i vnuků. Můj dědeček
dokonce pracoval za války pro Baťu v Kanadě.

Jako přednosta očních klinik zaměstnávám přes 300 lidí. Nejen z pozice
zaměstnavatele, ale také jako vyučující na Univerzitě Karlově vnímám
důležitost kvalitního vzdělávání. Rád bych podpořil vysokoškolské,
středoškolské i učňovské vzdělání. Mít dostatek akademických
odborníků a specialistů je důležité. Nesmíme však opomenout učiliště.
Vychovávají zručné řemeslníky a další profese, na které se v posledních
letech mnohdy zapomíná.
Valašsko je autentický region s krásnou přírodou, tradicemi
a potenciálem. Přál bych si pracovat pro náš region, aby se v kraji
dobře žilo a mohli jsme na něj být hrdí.

UVIDÍTE, ŽE MŮŽEME

Čím byste jako senátor přispěl k rozvoji Zlínského kraje?
Má dosavadní práce je spojena s profesí lékaře. Vstoupit do politiky
jsem se rozhodl především proto, abych mohl prosazovat zájmy pacientů
a zdravotníků. Roky veřejně vystupuji proti farmaceutické lobby,
která stojí zdravotní pojišťovny jen v oboru oční chirurgie zbytečné
stovky milionů korun. Ušetřené ﬁnance přitom mohou posloužit tam,
kde je jich třeba – na léčbu vážně nemocných pacientů, při vývoji
nových léků a technologií, na modernizaci zdravotnických zařízení, platy
či vzdělávání zdravotníků. Bojuji proti předražování léků a chtěl bych
tento boj vést na půdě Senátu. Zdravotnictví však není jediná oblast,
které bych se rád věnoval. Ve své lékařské praxi jsem denně v kontaktu
s mnoha lidmi. Naslouchám obtížím běžného života, které je trápí.
Jako nejpalčivější témata ve Zlínském kraji vnímám nedostatek
dostupného bydlení, zastaralou a nepříliš dobře fungující infrastrukturu
nebo chybějící specializovanou péči pro seniory a handicapované.
Zaměřit bych se chtěl také na dostupnost kvalitního vzdělání, ale
i podporu podnikání a inovací. Nedostatků, které je třeba zlepšit,
existuje však celá řada. Mimo jiné bych se rád zasloužil o rozvoj
elektromobility a ekologičtější dopravy.

www.pavelstodulka.cz
Zadavatel: MUDr. Pavel Stodůlka / Zpracovatel: spoj.se s.r.o.

EY Podnikatel roku
Zlínského kraje 2014

Stříbrná medaile
Senátu ČR 2012

Lékař roku 2010
(Jeseniova cena)

Záslužné vyznamenání
ZL kraje 2. stupně 2008
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SK Louky znovu míří mezi top
regionální fotbalové kluby
| MAREK ADAMÍK
| MICHAL NOVÁK
Fotbalových klubů bychom ve
Zlíně nalezli celou řadu. Každý má
své specifické vlastnosti, jedinečné složení a jedinečnou atmosféru, jež se odvíjí od osobností, které
jsou jeho součástí. Protože se obsazení klubů často mění, mění se
i jejich vnitřní klima. Co se ale nemění tak často, jsou hodnoty, které jsou v nich zažité. Zvláště pro
ty, které mají dlouhou tradici. Fotbalový klub SK Zlín-Louky patří
mezi ně. Jeho vznik se datuje do
roku 1933 a během své existence
se vepsal do povědomí jako klub,
který klade důraz na kvalitní práci s mládeží, pro kterou se časem
stal pojmem. Ostatně roku 2009
vznikla jako jeho součást i Fotbalová škola – SK Louky.

Zápas mladších žáků SK Louky vs FC Viktoria Otrokovice.

chce navázat na tradici kvalitní
Novým zázemím
přípravy nových hráčů. Zavedení
k mezinárodním turnajům
mezinárodních a zimních turnajů
Klub kolem sebe
je pouze jednou z met,
vždy shromažďoval
které si klade za cíl.
SK
LOUKY
profesionály. PůsobiSK Louky se v souli a působí v něm trečasnosti mohou ponéři s trenérskými lichlubit kvalitním zácencemi, kteří pracují
zemím. Na hráče čeká
podle společné meumělka o rozměrech
todiky pod dozorem
házenkářského hřiššéftrenéra klubu. To
tě a travnatá plocha,
umožňuje vychovávat
kterou je možné rozúspěšné hráče, což dokládá i to, dělit na čtyři menší právě pro
že řada z nich dále hraje či hrála účely velkých turnajů. Plně vybaza Zlín, Slovácko nebo Kroměříž. vená hlavní budova nabízí pět šaCo klub chystá do budoucna? Po ten. Připraveny jsou branky, přeněkolika letech relativního klidu kážky, kužely, nakopávací stěna,
oddíl
kopané
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figuríny, míče, a to pro všechny
věkové kategorie. Součástí areálu je menší hřiště s travnatou
plochou a osvětlením, jež si bude
možné do budoucna i pronajímat. Ve dnech, kdy teploty klesají pod bod mrazu, mají hráči
tréninkové zázemí na Základní
škole Mikoláše Alše (12. ZŠ) ve
Zlíně. Ve Zlíně-Loukách se navíc
v dohledné době plánuje moderní areál s novou správní budovou
a umělkou s osvětlením.
Od nejmenších
capartů po muže
Fotbalový klub SK Zlín-Louky je plnohodnotným klubem,

Chceš se stát členem
fotbalové rodiny
SK LOUKY?
Sekretář klubu
Ing. Jaroslav Kuna
sekretar@sklouky.cz
tel.: 775 153 284
U Dřevnice 250
763 02 Zlín-Louky

Foto | 3x Radek Křek

nabízejícím tréninky ve všech
standardních kategoriích. Pro nejmladší členy je připravena „fotbalová školička“ jakožto startovací bod, odkud mohou postoupit
do mladší přípravky, starší přípravky a pak přes kategorii mladších a starších žáků až po dorost
a muže. Děti se již od útlého věku
učí všestrannosti pomocí různých
pohybových her a soutěží. Že vás
to zaujalo a ptáte se, jak svého
potomka do klubu dostat? Zapomeňte na vstupní testy. K přijetí
do klubu stačí vyplnit přihlášku
a mít vlastní kopačky. Vše ostatní
zapůjčí klub. Příležitost zahrát si
fotbal dostane každý.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Roman Machala: K pivním lázním
nabízíme vlastní kvašený ležák
si dali třeba jenom saunu nebo masáž?
Nabídka je pestrá…
Ve skutečnosti je to průřez všeho. Lidé sem
chodí třeba jenom na whirlpoolku, jenom na
masáž, nebo jenom na saunu. Lidé z okolí se na
relaxační proceduru občas zastaví i bez ubytování. Souvisí to s tím, že ubytovací kapacita zámku je omezená asi na dvacet pokojů, ale kapacita
pivních lázní je asi dvakrát větší. Snažíme se ten
nepoměr takto vyplnit.

Pivní lázně si člověk často spojí nejen s relaxací a uvolněním, ale až s jakousi zasněnou představou o ráji se šumějícími kaskádami v pozadí.
Že to zní příliš exoticky? O tom, jak takové lázně „chutnají“, se můžete přesvědčit i na zámku
Wichterle ve Slavičíně. Ten během posledních
let prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která návštěvníkům přinesla širokou paletu nových služeb
včetně pivních lázní s celou řadou relaxačních
procedur. Nejen o tom jsme hovořili s jeho současným vlastníkem Romanem Machalou.
S jakou představou jste před dvěma lety
zámek kupoval? Měl jste jasno v tom, že
bude nabízet relaxační služby?
Zámek jsem chtěl odkoupit už před patnácti
lety, kdy jsem v něm fungoval v pronájmu. Koncept spojení hotelu, pokojů v patře, pokojů podkrovních a sklepů pro pivní lázně jsem měl asi
z osmdesáti procent hotový už dlouho. Některé
detaily jsme samozřejmě ladili až při samotné
přestavbě, například prosklení kavárny.
Co všechno rekonstrukce zahrnovala?
V podstatě všechno. Poté, co jsem zámek
koupil, jsem najal brigádu lidí, aby všechno vyvezli do kontejnerů. Zámek zůstal čistý, z původní výbavy jsem nenechal vůbec nic. Jediné,
co jsem zachoval, jsou selské stoly a židle ve vinárně, které jsem tu kdysi pořizoval a které jsem
kompletně zrestauroval.
V čem dneska vidíte jedinečnost zámku?
Prezentován je jako středobod relaxace
a odpočinku…
Z celé historie zámku jsem vlastně prvním
z majitelů, který jej zpřístupnil veřejnosti. Podle
mě je to krásná stavba, pamětihodnost v centru
kouzelného městečka. Chtěl jsem spojit možnost
bydlet na zámku s ještě nějakým dalším zážitkem a pivní lázně mi připadaly jako ideální.

Nestojí za pivními lázněmi i myšlenka,
že byste chtěli být součástí místního
lázeňského koloritu? Nedaleko jsou
Luhačovice, lázeňské město…
Může být i tato návaznost, nicméně vždycky
jsem působil v gastru, provozoval jsem restaurace, hospody, a tím pádem spolupracoval i s pivovary. Vím, že Češi milují pivo, jsme doslova pivní
národ. Nakonec dané je to i historicky. Vlastníci zámku nikdy nebyli jen vlastníci zámku jako
objektu. Šlo o vlastníky celého panství, k němuž
vždy patřil statek, pila a pivovar.
Vaříte si vlastní pivo?
Máme vlastní světlý spodně kvašený ležák.
Neděláme ho přímo my, ale kluci z místního
slavičínského – hrádeckého pivovaru, který asi
před deseti lety obnovil činnost. Dohodli jsme se
s ním, že bude dělat jedno speciální pivo pouze
pro nás, pivo, které jinde nekoupíte. Jde o zámecký ležák Hugon.
Co hosty láká nejvíce? Jsou to hlavně ty
pivní lázně? Nebo přijíždějí i proto, aby

Opět mě napadá souvislost s tím, jestli
sem někdo nezavítá například i v rámci
svého pobytu v Luhačovicích. Že si třeba
řekne, když už jsem tady, zastavím se na
Zámku Wichterle…
Do Luhačovic přijíždí lidé na týden až na čtrnáct dní, což využívají i k tomu, aby si k nám odskočili na pivní proceduru. Snažíme se vycházet
vstříc tím, že nabízíme možnost dovozu i odvozu
hostů k nám. Je to doslova přes kopec a s tím dovozem je to pohodlné.
Jak je to s balíčkem služeb, jehož součástí je doprava? Jde jen o sezonní záležitost?
Mělo by to fungovat stabilně. Vytvořili jsme
balíček, jehož součástí je odvozová služba, máme
na to vyčleněné auto i člověka, který je neustále
k dispozici. Fungujeme tak do vzdálenosti padesáti kilometrů, za příplatek jsme ale schopni zajistit odvoz i mimo tento balíček.
Nezmínili jsme zámecký park. Rekonstrukce zámku do něj také zasáhla?
Zámecký park je města. Koná se v něm hodně akcí pro veřejnost a je otevřený pro všechny,
samozřejmě je k dispozici i návštěvníkům zámku. Pokud se někdo chce uvelebit na trávníku
pod otevřeným nebem, poskytneme mu v přípama
dě zájmu i piknikový koš. 
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Radim Hrubý:
vize energetické soběstačnosti
Malenovický podnikatel Radim Hrubý vybudoval úspěšnou firmu
VLW obchodující se stavebními stroji. Stále více jej ale oslovují i jiné
obory, obnovitelné zdroje energie a ekologicky udržitelná ekonomika. To jsou také priority, s nimiž jde jako kandidát do krajských voleb.
Jeho velkou vizí je zrealizovat modelový projekt energeticky soběstačné vesnice. V zahraničí už podobné příklady existují. Podle Radima Hrubého, který v říjnových
volbách do krajského zastupitelstva hájí barvy ODS, by
bylo vhodné, aby se do podpory takových projektů na
úrovní obcí zapojil Zlínský kraj.
Solární panely, větrníky, vodík...
Téma trvale udržitelné energetiky Radim Hrubý sleduje od roku 1974, kdy na Spojené státy a další západní
země dopadla ropná krize. Už tehdy se poprvé začalo
mluvit o alternativních zdrojích energie. „Například solární panely existují dlouho, ale moc se nevyužívaly. Byly namontovány na družicích na oběžné dráze nebo se třeba v Německu používaly
u chytrého dopravního značení stojícího mimo dosah elektrické sítě.
Technologie pokročila a dnes jsou fotovoltaické panely podstatně levnější a rozšířenější,“ říká Radim Hrubý.
Zdaleka ale nejde jen o solární energii nebo stále rozšířenější větrné parky. Obnovitelných zdrojů je podstatně více. Už během druhé
světové války se místo nedostatkové nafty používal v nákladních autech dřevoplyn. Poměrně rozšířené jsou v současnosti bioplynové stanice zajišťující v menších městech či obcích dodávky tepla, a případně
i elektřiny. Další možností jsou zařízení využívající ekologické spalování odpadu. Ty se ovšem obvykle nesetkávají s příliš vřelým přijetím
mezi obyvatelstvem, přestože při využití nejmodernějších technologií
jsou emise ze spalování prakticky nulové.
„Největší potenciál do budoucnosti má vodík. Tato technologie je
ale zatím pořád ještě v plenkách. V experimentální fázi, která bude
potřebovat další roky vývoje. Úskalím jsou například zásobníky, protože molekuly jsou tak malé, že u běžných tlakových nádob po čase
uniknou skrze stěny. Možným řešením je využití stále zdokonalovaných titanových slitin,“ podotýká Radim Hrubý.
K využití různých obnovitelných energetických zdrojů je ovšem
potřeba přistupovat s rozmyslem.
Před několika lety například dělaly evropské energetické síti velké problémy rozsáhlé větrné parky v Severním moři. „Jsou schopné
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produkovat tolik elektrické energie, že to například o víkendech, kdy
je nižší spotřeba, může způsobit přetížení a kolaps celé sítě ve střední
Evropě. Proto bylo potřeba v Německu vybudovat nové elektrické
vedení a na hranicích transformátory, které brání náhlému přívalu
německé energie do Česka. Tato nárazovost a nepravidelnost patří k úskalím obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje
Radim Hrubý.
Decentralizace energetiky
Budoucnost energetiky je především v decentralizaci.
Domácnosti, které si samy vyrábí elektřinu, a energeticky zcela soběstačné firmy nebo obce. Před třiceti lety,
když padl komunistický režim, byla v Evropě na vrcholu
tradiční energetika založená na mohutných zdrojích vyrábějících elektřinu z uhlí a jádra. Dnes jsou velké energetické giganty přežitkem. I Česko plánuje do roku 2040
snížit produkci uhelných elektráren na pouhou desetinu. Co potom
uhlí nahradí?
Mnohými podporovaná jaderná energetika podle Radima Hrubého není řešením. Česko by mělo rychle najít náhradu nejen za ustupující uhlí, ale i za drahé jaderné elektrárny. Trendem jsou decentralizované zdroje energie. Součástí energetického trhu se stávají dosavadní
zákazníci, protože domácnosti si zvládnou část svojí spotřeby elektřiny a tepla obstarat samostatně. Někdy mohou být i zcela soběstačné
a naopak dokonce energii do sítě dodávat.
„Můj hlavní cíl je dospět k velké míře nezávislosti. Naše společnost je zranitelná a náchylná ke kolapsu. Stačí se letmo podívat kolem
sebe a vidíte, že na elektřině jsme absolutně závislí. Co se stane, když
nebude? Neotevře se supermarket, nenatankujete naftu, nepoteče
voda. Pokud se elektřina zastaví třeba na tři dny, tak systém absolutně
kolabuje. Lidé nebudou mít stravu, vodu, topení, zastaví se všechny
počítače i mobily,“ vysvětluje Radim Hrubý.
Domácnosti vybavené tepelným čerpadlem o velikosti pračky a fotovoltaickými panely si samy zajistí výrobu elektřiny, tepla i chladu.
Před pár desítkami let by to znělo jako sci-fi. Dnes je to realita, jejímuž
většímu rozšíření brání především finanční náročnost spojená s přechodem na tyto technologie.
Moderní energetika zkrátka směřuje k decentralizované výrobě, kdy
místo obřích fosilních zdrojů produkuje elektřinu větší počet menších
jednotek, většinou využívajících energii slunce nebo větru. Zdroje o stovkách megawattů nahrazují desítky i jednotky kilowattů. Tomu se ovšem
musí přizpůsobit technologie fungování přenosových sítí. Klasická energetika totiž funguje jen jednosměrně od výrobce k zákazníkům.
„Odborníci mají představu, že – řečeno s nadsázkou - umožníme
distributorovi přístup do svých sklepů a bateriových úložišť, aby se
mohla elektřina přepouštět z jedné domácnosti do druhé podle okamžité spotřeby,“ vysvětluje Radim Hrubý.
Takzvaná chytrá síť má umožnit, aby spolu všechny její součásti
komunikovaly a ra energetické toky se navzájem regulovaly. Aby bylo
možné elektřinu i skladovat a podle potřeby ji dodávat do rozvodné
sítě. Jednotlivé jednotky, například rodinný dům, nemusí fungovat
zcela samostatně a být úplně odříznuté od distribuční sítě. Výhodné
by podle Radima Hrubého bylo spojení více domácností do společného systému, například v rámci vesnice čítající například sto rodinných
domů.
Podobný modelový projekt se podařilo úspěšně uskutečnit
na dánském ostrově Samsø, který je energeticky stoprocentně
INZERCE RV2001309/01
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soběstačný a stal se vyhledávaným cílem zvědavců z celé Evropy, kteří
zde hledají inspiraci.
Úskalím decentralizované energetiky jsou bateriové systémy, které
by umožnily řešit výkyvy ve výrobě energie ze „zelených“ zdrojů. Technologie ukládání energie ještě není tak propracovaná a především je
zatím velmi drahá.
Dalším řešením jsou takzvané kapacitní mechanismy, které také
pomáhají účinně vyrovnávat výkyvy ve výrobě čisté energie, například když na solární panely zrovna nesvítí slunce. Dobrým příkladem
takového vyvažovatele energetické sítě jsou přečerpávací vodní elektrárny, příkladem jsou Dlouhé Stráně v Jeseníkách.
Sám jde příkladem
Že nejde jen o utopické vize, dokazuje nejen dánský příklad.
I v Česku funguje takřka soběstačně řada domácností. Pochopitelně
ani malenovický podnikatel neodolal a vybavil svůj dům fotovoltaickými panely a tepelným čerpadlem, které v letních měsících zcela
postačují k pokrytí potřeb domácnosti. Včetně nabíjení baterií elektromobilu. A pokud je delší dobu slunečné počasí, dodává dokonce
Radim Hrubý přebytky nevyužité energie do sítě. Celoročně mu klesl
nákup elektrické energie na 30 procent. Úspora za dvacet let životnosti tak pokryje pořizovací náklady.
„Na úspory energií je třeba myslet už při stavbě domu. Hned po
ropné krizi začali na univerzitě v Utrechtu vyvíjet takzvané nízkoenergetické a pasivní domy, které jsou dnes už standardem a běžně si je
můžete objednat u stavební firmy nebo projektanta. Náš rodinný dům
jsem už před třiceti lety stavěl inspirovaný těmito teoriemi. Velké skleněné průčelí na jižní straně, výrazný přesah střechy, aby nízké zimní
slunce procházelo do místnosti, ale vysoké letní slunce nepronikalo
dovnitř a interiér se nepřehříval. V roce 2018 jsem nechal na střechu
namontovat fotovoltaickou elektrárnu, v loňském roce před topnou
sezonou jsem nechal udělat zemní vrt a tepelné čerpadlo a nakonec
jsem si pořídil malé elektroauto značky Škoda. Vyzkoušel jsem si tak,
že fotovoltaika utáhne celý rodinný dům, včetně nabíjení auta,“ popisuje Radim Hrubý.
„Elektroauto je pro seniora v mém věku, který už jezdí bez velkého
temperamentu, ideálním vozítkem. Deklarovaný dojezd 240 kilometrů na plně nabitou baterii běžně překračuji, někdy ujedu i tři sta kilometrů. Bez výdajů za palivo, všechno nabízí sluníčko,“ dodává.
Modelový projekt za osm miliard?
Mohou uskutečnění jeho vizí napomoci politici? „Hlavním tématem letošních krajských voleb je nová nemocnice na poli za Malenovicemi. Předpokládané náklady na výstavbu jsou osm miliard. Co třeba
tyto peníze využít jinak? Nabízím silné téma energetické soběstačnosti. Za stejnou částku by bylo možné fotovoltaickou technologií a tepelnými čerpadly vybavit kolem 13 tisíc domácností. A to není vůbec
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málo, to už máte třeba sto vesnic. Byl by to naprosto unikátní projekt
a ekologický dopad by byl obrovský. Zdaleka ovšem nejde jen o životní prostředí, ale i pozitivní sociální efekt. Narostl by počet pracovních
příležitostí v těchto obcích,“ nastiňuje Radim Hrubý svou vizi.
Ztrápená krajina
Velkých výzev, se kterými se musíme vypořádat v oblasti životního
prostředí, je ale víc. Zdaleka nejde jen o energetiku. Snad ještě více
jsou v posledních letech skloňovány otázky související se změnami klimatu. Česko je sužováno dlouhodobými suchy nebo naopak
neočekávanými silnými přívalovými dešti, které se jen proženou po
ztvrdlé půdě a nevsakují do ní. Nejdůležitější je udržet vodu v krajině,
což je velký problém vzhledem ke způsobu, jakým jsme s přírodou
a zemědělskou krajinou v posledních desetiletích nakládali.
„Přes půl století jezdí těžké mechanismy po polích a udusávají půdu. Nejsou vydatné mrazy, při nichž by půda promrzla a led ji
rozrušil. Proto voda nevsakuje a odtéká po povrchu. Bylo by potřeba
půdu do hloubky rozrušit a zregenerovat ji. K vodě jsme se chovali strašně neuctivě. Důkazem je napřimování toků, drenážování polí,
odvodňování horských rašelinišť a podobně. Desítky let jsme republiku odvodňovali, a tak teď vše odtéká pryč. Krajinu ničí i necitlivá
zemědělská velkovýroba. Za dobu mého života zmizeli zpěvní ptáci,
motýli i včely. Vše je otrávené herbicidy. Je třeba lidi motivovat k jinému přístupu ke krajině. Sami by měli tlačit na to, aby žili ve zdravém
životním prostředí. Na udržování krajinného rázu dává stát desítky miliard ročně. Tyto peníze ale slouží spíše jen k podpoře zemědělských
podniků. Je třeba investovat do toho, aby se změnila zemědělská výroba i celý náš přístup ke krajině. Musí se vrátit přirozený cyklus vody
a malé rybníky na vesnických vodotečích,“ shrnuje Radim Hrubý.
V tom všem může pomoci a koordinovat to kraj, jeho odborníci
i prozíraví politici, kteří vidí dál než jen na horizont jednoho či dvou
volebních období.
ZDAVATEL/ ING. RADIM HRUBÝ ZHOTOVITEL/ ING. RADIM HRUBÝ
INZERCE RV2001309/02
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Nebezpečný svět Bindi Sue
učí porozumět čtyřnohým kamarádům
| MAREK ADAMÍK
Naučná publikace pro děti,
rodiče, ale i pedagogy vznikla ve
spolupráci nadšených jedinců do
canisterapie ze Zlína, takzvaného
Bratrstva psích tlapek. Parta lidí,
kteří mají sami děti a psy, sepsala
pravidla chování života v „kombinovaných smečkách lidí a psů“,
neboť se ukázalo, že v důsledku
absence osvěty je velkým problémem neznalost. Proto vznikla
publikace Nebezpečný svět Bindi
Sue s četnými ilustracemi Jany
Svobodové, která již vydala tři
knihy pro děti. Na textech spolupracovaly Petra Benešová, Hanka
Winkler a Eva Sýkorová.
Kniha je koncipována tak, aby
ji společně četli rodiče dětem
a děti rodičům. Cílem je dozvědět
se, jak funguje psí život a jak reagovat, když se nečekaně se psem
setkáme. Kniha rovněž poskytuje
informace, jak se starat o svého
psa, jak nám mohou být psi nápomocni a jakou roli v lidských
životech hrají. To vše učí zábavnou formou, jejíž součástí je plnění různých úkolů a procvičování si vědomostí. Nechybí ani
překvapení v podobě drobného
dárku. Součástí publikace je skládačka pejska, kterou si děti mohou samy vystřihnout, vymalovat

Publikace nahlíží do světa psů zábavnou formou.

Foto | Bratrstvo psích tlapek

a složit. Vytvoří si tak malého
kamaráda, který poslouží třeba
i jako záložka do knihy.
Skupina nadšenců soustředěná kolem Bratrstva psích tlapek
chce srozumitelným způsobem
představit, jak může být svět se
čtyřnohými kamarády zábavný,
když víme, jak na to. A také předejít mnoha nepříjemnostem
při setkání s cizím psem. Snahou Bratrstva je publikaci prosadit i do základních a mateřských
škol, aby se stala nedílnou součástí výuky, besed a osvětových
akcí.
„Když jsem viděla švýcarské
video pro děti nebo veselé plakáty
v angličtině nebo polštině o tom,
jak se chovat správně v přítomnosti psa, mrzelo mě, že jediná
podobná publikace, která v České
republice před lety vyšla, je rozebraná. Jsem moc ráda, že prázdné
místo zaplní toto půvabné vyprávění malé Bindi Sue. Věřím, že si
její příběhy i rady děti zamilují,“
uvedla na adresu knihy canisterapeutka, lektorka a vysokoškolská
pedagožka Šárka Honová.
Publikace vznikla na popud
situace ve skupině I pes je město Zlín, z níž se odštěpilo několik
nadšenců, kteří založili Bratrstvo
psích tlapek. Jeho posláním je
osvěta veřejnosti.

Podzim ve znamení výstavy meteoritů i muzejní noci
Kam za výstavami, přednáškami a akcemi pro veřejnost? Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská galerie výtvarného umění
a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně chystají hned několik
nových výstav, akcí a přednáškových cyklů. V rámci výstav na první
pohled zaujmou od 25. září textity
a meteority na muzejní výstavě Poslové z vesmíru či od 30. září galerijní výstava Dům umění, zabývající se otázkou domu umění jako
výstavní instituce a jejím vztahem
k divákovi. Pro děti je v galerii každou středu a čtvrtek dopoledne
nachystáno Galeřiště a sobotní výtvarné dílny, které se konají první
a třetí sobotu v měsíci.
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Ani krajská knihovna nezůstává s novinkami pozadu. S online službou Díla nedostupná na
trhu vychází vstříc čtenářům, kteří chtějí mít přístup k mnoha tisícovkám zdigitalizovaných děl
a dokumentů vydaných v České
republice před rokem 1989, které
jsou dosud chráněny autorským
zákonem a nejsou na trhu běžně
dostupné. Čtenáři knihovny se
k nim dostanou zdarma i z pohodlí domova.
V říjnu se návštěvníci mohou
těšit na akci, na kterou jsou zvyklí
v jiném měsíci: Galerijní a muzejní noc. Ta se tentokrát uskuteční
23. října od 19 hodin. „Vzhledem
k epidemiologické situaci byla tato

Mezi letošními změnami je Galerijní a muzejní noc.
Uskuteční se 23. října. 
Foto | Marek Adamík

celorepubliková akce přesunuta
z května na říjen. Program budeme postupně odtajňovat na facebooku a webu Baťova institutu.
Uskuteční se také již tradiční studentská přehlídka videomappingu v rámci projektu Zlín uprostřed
světa, a to ve večerních hodinách
ve středu 7. října,“ uvedla k chystaným akcím a změnám ředitelka
14|15 Baťova institutu Petra Kubíková s tím, že změněná situace, kdy
se lidé přes léto drželi doma, měla
na druhou stranu příznivý vliv na
návštěvnost kulturních institucí.
„Především v muzeu a galerii jsme
zaznamenali vysokou návštěvnost
stálých expozic i krátkodobých výma
stav,“ dodala Kubíková. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Jak bude vypadat Velké kino?
Město už zná odpověď
Kdy se opraví Velké kino?
A bude někdy vůbec znovu fungovat? Otázky, které určitě čas od
času napadnou nejednoho Zlíňana. Poslední informací ze začátku
září je, že město už ví, jak by měla
budova Velkého kina po revitalizaci vypadat. Odborná komise
složená z architektů a zástupců
města totiž vybrala vítězný návrh soutěže, kterou pro znovuobnovení Velkého kina vyhlásilo.
Nešlo ovšem o běžnou soutěž
– probíhala formou soutěžního
dialogu, který je složitější a časově náročnější.
Podle primátora města Jiřího
Korce byla tato forma pro město
novinkou a její výsledek je podle něj velmi pozitivní: „Dovedu si
představit, že tento model soutěže
v podobných případech opět využijeme. Rozhodování bylo velmi
složité, protože všechny návrhy se

Velké kino v podobě, do jaké by mělo vyrůst. 

velmi srovnaly a byly velmi kvalitní. Prioritou pro nás bylo celoroční využití a finanční soběstačnost
objektu, kde by měli občané města nalézt zázemí pro mnoho akcí.
A vítězný návrh všechny tyto aspekty splňuje,“ popisuje své zkušenosti se soutěží Korec.

Foto | město Zlín

Jakou podobu by Velké kino
tedy mělo získat? Mělo by vyrůst
v elementární kubickou halu. Stávající konstrukce má být vynesena
exteriérovou ocelovou superkonstrukcí, přičemž do středového
traktu bude „vloženo“ nové podzemní patro. Nivelity sálů budou

srovnány do roviny a hala získá malý sál, který rozdělí prostor
haly na tři části – Velký sál, Malý
sál a foyer. Velký sál bude oddělen
dvojicí vysokých dveří, které po
otevření prakticky odstraní rozdělení prostoru. Vytvoří tak jeden
volně plynoucí prostor kina.
Budova Velkého kina patří
mezi památkově chráněné, ačkoliv od svého vzniku v roce 1932
prošla řadou přestaveb. Jejich přičiněním se jeho kapacita snížila
z dvou a půl tisíc na méně než tisíc. Během pozdějších přestaveb
a několika neodborných zásahů
bylo také zvyšováno zatížení nosné konstrukce budovy, což vyústilo v nevyhnutelné: k uzavření kina
v roce 2016 na základě odborného
posudku.
Náklady na celkovou rekonstrukci kina se odhadují bezmála
ma
na čtvrt miliardy korun.

INZERCE RV2001361/01

ZADAVATEL KSČM/ ZHOTOVITEL KSČM
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Zlín se stal dějištěm
natáčení nového dětského seriálu
| KATEŘINA ŠPAČKOVÁ
Jak se neztratit v bludišti internetu a moderních technologií?
O tom vypráví nový dětský seriál
Alenka v říši GIFů, který je určen
malým divákům mezi osmi a dvanácti lety. Pro natáčení několika
scén se filmaři vydali do Zlína. Diváci tak budou moct nahlédnout
do baťovského domku nebo do kinosálu Golden Apple Cinema.
Králičí norou internetu se vydá
Alenka, Oskar a jejich digitální kamarád iKrálík. V titulní roli
se objeví nadějná herečka Yvona
Stolařová, kterou diváci znají z filmu Poslední aristokratka, jejího
parťáka Oskara pak ztvárnil Vojta
Frantů. Animovanému kamarádovi králíkovi propůjčil hlas oblíbený herec Kryštof Hádek.
Ačkoliv se seriál věnuje vážnému tématu digitální gramotnosti a zacházení se sociálními
sítěmi, děti by si u něj měly hlavně užít spoustu zábavy. „Alenka
v říši GIFů má pomoct všem, kteří si na internetu někdy neví rady,
tráví tam příliš mnoho času nebo
dělají věci, které je můžou dostat

V hlavních rolích se divákům představí Vojta Frantů a Yvona Stolařová. 

do problémů. Ale pozor, všechno
to poučování bude především zábava,“ uvedla režisérka Karolína
Zalábková.
Filmový štáb si pro natáčení
vybral několik atraktivních lokací ve Zlínském kraji. Zavítal například do baťovského domku,
kinosálu Golden Apple Cinema
nebo k lomu v Kurovicích. Pro
epizodu věnovanou tématu „fake

news“ filmaři využili také exteriér Velkého kina. „Zlínská tvorba
pro mladé diváky má obrovskou
tradici, jsem rád, že jsme sem
mohli umístit podstatnou část
natáčení našeho dětského seriálu. Ve Zlíně se prostě dobře točí,”
pochvaloval si Lukáš Gargulák,
producent společnosti Cinebonbon, která seriál vyrábí. Projekt
získal podporu Nadačního fondu

Foto | Cinebonbon

FILMTALENT Zlín, i z toho důvodu proto poslední klapka padla
během jubilejního 60. Zlín Film
Festivalu. Krajské město si může
připsat i podíl na vzniku scénáře, svou troškou do mlýna totiž
přispěla skupina žáků, takzvaná
„focus group“ ze Základní školy
Emila Zátopka. Seriál diváci poprvé uvidí začátkem roku 2021
na ČT :D.

Sloní dámy ze Zoo Lešná se zabydlely v novém domově
Dlouho očekávaný výběh pro
slony v nově budované části Karibuni ve zlínské zoo se konečně
otevřel návštěvníkům. Slavnostnímu dni předcházely roky práce
a nesmírné úsilí chovatelů, kteří se trojici zdejších slonic snažili
přivyknout na nový domov. Karibuni ale ještě neřeklo poslední
slovo, v budoucnu chce zoo areál
pozvednout na zážitek ve stylu afrického safari.
Zahrada dokončila tříhektarový výběh pro slony africké už loni.
Začátkem letošního roku chovatelům začala perná práce, všechny
tři slonice si totiž musely zvyknout
na nový průchod koridorem ze
stávající expozice do nové.
S úkolem se nejlépe vypořádala Zola, po několika týdnech
našla odvahu i dominantní Kali.
Pro nejmladší Ulu to ale byl tvrdý
oříšek. „Přes naše veškeré možné
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pobídky, přes pomoc kolegy Cona
Mula ze Zoo Rhenen došla Ulu
maximálně do poloviny můstku,
pak se otočila a vrátila zpět do
stávajícího výběhu,“ popsal problémy ředitel zoo Roman Horský. Chovatelé ale zůstali trpěliví a Ulu své společnice nakonec
následovala.
Původně měly slonice ve výběhu trávit pouze noc, velká vlna
podpory ze strany návštěvníků
v době koronaviru ale vedení přiměla expozici otevřít jako poděkování. Za část zaslaných peněz
slonicím pořídili prostorný přístřešek, který jim poskytuje potřebný stín. Kromě něj si sloní
dámy užívají travnatou plochu,
přírodní bahniště nebo jezírko ke
koupání.
Pohled na slony v takřka nekonečném výběhu je ale pouze ochutnávkou toho, co se

Slonice si ve výběhu užívají travnatou plochu, jezírko i bahniště.

v Karibuni chystá. Areál o rozloze 21 hektarů se totiž v budoucnu
promění v kousek živoucí Afriky.
Návštěvníci se tu v nákladních autech a loďkách dostanou do bezprostřední blízkosti mnoha druhů
zvířat. V plánu jsou i večerní prohlídky nebo zážitkové programy.

Foto | archiv Zoo Zlín

Skutečnou lahůdkou by se
měla stát takzvaná „boma“ v srdci Karibuni. Jedná se o kemp v africkém stylu se stany a zázemím
s kapacitou asi 60 osob. Návštěvníci tak budou moct během sezony zůstat v zoo a okolí déle než na
ks
jediný den. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Koupací sezona končí.
Voda byla až na výjimky čistá
S příchodem prvního podzimního měsíce a klesajícími teplotami
zvolna končí i koupací sezona. Hygienici proto přestávají měřit kvalitu v přírodních koupalištích, třebaže na některých místech se lidé
stále mohou koupat. V letošní sezoně zůstávala voda povětšinou čistá a nezávadná, jen tu a tam mohly koupání znepříjemňovat hlavně
přemnožené sinice. Na závěr koupací sezony například hygienici zakázali koupání v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku.
Právě ten je silně zasažený sinicemi. Nejinak tomu je u Hamerského jezera v Libereckém kraji, kde se
nevhodnými ke koupání stala hned
dvě přírodní koupaliště. Tím druhým je koupaliště v Chrastavě kvůli kolísavé kvalitě vody ve Vítkovském potoce, který ho napájí.
Co se týče Moravskoslezského kraje, hygienici nedoporučují

využívat Těrlickou přehradu na
Karvinsku a nádrž Brušperk. Při
koupání hrozí riziko cerkáriové
dermatitidy, alergické reakce na
průnik cerkárií ptačích motolic do
kůže. Projevuje se charakteristickými červenými skvrnami a nepříjemným svěděním.
Snad nejméně vhodnou vodu
ke koupání byste našli na přehradě České údolí u Plzně. Podle
hydrobiologa Jindřicha Durase je
zde nádrž přehlcená sinicemi, což
se ke konci koupací sezony ještě zhoršilo. Přestože asi před půl
druhým měsícem začaly sinice
hynout, situace se vždy opětovně
zhoršuje po deštích, které nádrž
propláchnou a usnadní tak další
množení sinic.
Naproti tomu Jihomoravský
kraj se může pochlubit nejlepší vodou za posledních patnáct let, což
si hygienici vysvětlují vysokými
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Kvalita vody letošní koupací sezoně vycházela vstříc. 

průtoky vody. Obdobně tomu bylo
v Praze a také ve Středočeském
kraji, kde k žádnému zákazu koupání nedošlo.
V průběhu koupací sezony ssi
dobře vedl i Zlínský kraj. V polovině srpna se dočasně nevhodnou
ke koupání stala vodní nádrž Horní Bečva, kromě hojného výskytu

Foto | Juraj Aláč

sinic také pro vysoký obsah chlorofylu a vodního květu. Podobně na
tom byl i přírodní koupací biotop
v nedaleké Prostřední Bečvě, kde
došlo k mikrobiálnímu znečištění
vody. Jinak bylo po většinu času
koupání v přírodních koupalištích
a koupacích biotopech bez probléma
mů.
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CHCE TO ZMĚNU!
S tímto sloganem jdeme do boje v nadcházejících krajských volbách. Tato věta ale není jen planá fráze, je to pro nás motivace, která nás žene
každým dnem dopředu. Současné vedení kraje
dělá mnoho rozhodnutí bez zapojení občanů,
a to by mohlo v budoucnu náš kraj velmi negativně
ovlivnit. Právě proto si kraj zaslouží změnu!
Změnu to chce v přístupu kraje v otázce nové
nemocnice. Je naprosto nepřípustné, aby byla
nová nemocnice odsouhlasena na základě domněnek, bez analýzy expertů a pravdivých dat.
Naší vizí ve zdravotnictví je zajistit všem obyvatelům celého Zlínského kraje dostupnou a kvalitní zdravotní péči, proto je důležité zachovat rozložení nemocnic po celém kraji. Odmítáme
centralizaci zdravotnictví na úkor zdraví občanů. Zasadí se o vznik letecké záchranné služby
a noční zubní pohotovosti, neboť Zlínský kraj je jedním z mála krajů, který touto službou nedisponuje.

ZLÍNSKÝ KRAJ NA 1. MÍSTĚ
VALAŠSKO, SLOVÁCKO A HANÁ
 TADY JSME MY DOMA

ROZHODNI TO!
Skoncujeme s tím, aby si lidé ve 21. století při cestování v rámci jednoho kraje museli pořizovat
více než jeden lístek. Zřídí Integrovaný dopravní systém, který bude ve všech ohledech lepší pro občany, ale také pro zřizovatele dopravních služeb. Obyvatelé kraje si podle délky své trasy zvolí příslušnou jízdenku, která bude dostupná jak v klasické papírové podobě, tak ale i online přes aplikaci.
Docílíme toho, aby lidé nemuseli zbytečně chodit na úřady pro každé razítko. Vytvoří systém, který ulehčí vyřizování těchto záležitostí z pohodlí domova. Krajský úřad se bude snažit co nejvíce
vyhovět právě těmto modernizacím, abychom posunuli Zlínský kraj do 21. století. Otevřeme kraj
a zpřístupníme účetnictví kraje až na úroveň faktur, my totiž nemáme co skrývat a kostlivců ve
skříni se nebojíme.
V neposlední řadě je naší prioritou živá krajina. Budeme efektivně bojovat s kůrovcem. Na místech,
kde je to možné, vytvoříme lužní lesy, vrátíme řeky do jejich původních meandrů a podpoříme vytvoření nových slepých ramen. Ve městech budeme efektivně zadržovat vodu v retenčních nádržích
a používat tuto vodu i v domácnostech. Víme, že to má smysl, dejte nám šanci změnit budoucnost
a přijďte k volbám!

MUDr. Vladimír Zlínský

kvalitní a dostupné
zdravotnictví

kandidát na hejtmana

zadavatel: Piráti zpracovatel: Piráti

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

HANA ANČINCOVÁ, kandidátka na hejtmanku
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dopravní obslužnost

živá krajina

moderní kraj
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KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE ČÁSTI CITÁTU HERCE MILOŠE KOPECKÉHO: ... JE PŘEDPOKLADEM ...

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 9. října 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.
INZERCERV1902313/05

Chcete podnikat?
Přidejte se k nám!

Pracujeme s maximální bezpečností!
Pro Vás máme stále otevřeno :-)

Nabízíme:
• Možnost slušného výdělku i přivýdělku
• Spolupráci na živnostenský list
• Štědrý systém provizí z prodeje
• Svobodu podnikání
Požadujeme:
• Obchodní talent
• Prořízlá ústa
• Pozitivní energii
• Samostatné myšlení
Životopis a motivační dopis pošlete na e-mail:
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz
s označením „Chci podnikat“.
Těšíme se na setkání s vámi!
INZERCE RV1902274/08

Monika Vráblíková
Realitní specialista

Prodám i Vaši nemovitost bez starostí a za maximální cenu.
733 351 936

www.rkokno.cz

Tř. Tomáše Bati 6, 760 01 Zlín
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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2001276/01

INZERCE RV2000986/04

INZERCE RV2000322/02

INZERCE RV2001403/02

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte
koupelen
KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK „ZOJA“

STOJACÍ WC
"KOMBI EKO"

OBI UMYVADLO
"SOLA"

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

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

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

3 999,- Kč

1 299,- Kč

1 199,- Kč

uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd 1

SLEVA 15 % na jeden
produkt

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Slevový kupon
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.

2020. 07. 22. 16:01
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VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1902147/08

INZERCE RV1901983/08

Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis
◾ jednání s finančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií
◾ finanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

BYT 2+1, ZLÍN – MALENOVICE
Byt o výměře 49 m2 se nachází v rekonstr. nízkopodlažním byt. domě
v 1. NP, byt je situovaný na jižní stranu, neprůchozí pokoje, bezproblémové parkování, interiér bytu určen k rekonstrukci, lokalita má výbornou
občanskou a veřejnou vybavenost (lékaři, obchody atd.) PENB: G

byt, dům, komerce, pozemek

1 900 000 Kč
BYT 3+KK S TERASOU, ZLÍN – JS – PLESNÍKOVA
Nadstandartně vybavený byt o výměře 82 m2 (z toho terasa 7 m2),
který se nachází v cihlovém bytovém domě v 5. podlaží s krásným
výhledem do okolí, možnost pronájmu nebo koupě garážového stání,
splňuje současné trendy bydlení. PENB: C

NABÍDKA

4 495 000 Kč
BYT, 3+1, ZLÍN – PODHOŘÍ
Upravený byt s pěkným výhledem, má prostornou koupelnu se
zděným jádrem a pěknou kuchyňskou linku, ideální bydlení pro
rodinu, v lokalitě výborná občanská vybavenost a dopravní obslužnost, revitalizace domu, 2 výtahy, bezberiérový přístup. PENB: D

2 765 000 Kč
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
RD HVOZDNÁ
Objekt určený i pro vícečlennou rodinu ve 2 bytových jednotkách
(1+1,2+1 a 5 pokojů), kde jedna z nich prošla částečnou rekonstrukcí.
Je částečně podsklepený a napojený na všechny dostupné inženýrské
sítě. Disponuje pozemkem o výměře 1620 m2. PENB: G

4 300 000 Kč

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

je společnost

POZEMEK – HVOZDNÁ
Pozemek o výměře 680 m2, který se nachází v klidné části obce
Hvozdná. Je určený k výstavbě RD. Obec má výbornou občanskou
vybavenost a dostupnost do Zlína. U pozemku vedou všechny
inženýrské sítě a kolem něho prochází asfaltová obecní komunikace.

1 795 000 Kč

