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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 zasíťovaného pozemku v nové zástavbě a klidné části
obce Hvozdná o 1 232 m2. 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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Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Záchytná parkoviště
podpoří městskou dopravu

EDITORIAL

Na ulici Fryštácká u místní
části Kostelec, Štefánikova,
u Malé scény a na Příluku
u průmyslové zóny. Na
těchto třech místech
by měla do budoucna
vzniknout záchytná
parkoviště, takzvaná P + R
(park and ride, česky
jednoduše zaparkuj a jeď).
| MAREK ADAMÍK
Jedná se o jeden z nástrojů, který podporuje veřejnou hromadnou dopravu a městský dopravní
systém. Proto se budují v blízkosti
zastávek MHD a dopravních terminálů, kde můžete zanechat auto
a dále se přepravovat například
městským autobusem.
„Pro naše město je výstavba
záchytných parkovišť velmi důležitá, především proto, abychom
podpořili cestování MHD, a tím
i částečně ulehčili centru města od
náporu vozidel,“ uvedl radní pro
oblast dopravy Michal Čížek.
Výběr zmíněných lokalit má
svou logiku. Na ulici Fryštácká přijde nové parkoviště vhod
vzhledem k chystané výstavbě
dálničního přivaděče od Fryštáku a návaznosti na cyklostezku a dopravnímu spojení linek

Záchytná parkoviště se od těch běžných liší umístěním, nenajdeme je v centru města.  Foto | Marek Adamík

MHD. Zprvu nabídne sto padesát
míst s možností rozšíření na pět
stovek parkovacích a odstavných
míst. Počítá se rovněž s parkováním pro jízdní kola, stanovištěm
pro elektromobily, novým veřejným osvětlením, toaletami nebo
přechodem pro chodce pro bezpečný přístup na zastávky hromadné dopravy.
Sto padesát parkovacích míst
bude k dispozici i na záchytném
parkovišti na Štefánikově ulici. Prostor bude řešen podobně
jako na ulici Fryštácká, samozřejmě se počítá s přímou vazbou na
zastávky MHD. Zaparkovat zde

budou moci cyklisté i majitelé
elektromobilů.
Na Příluku se plánuje výstavba parkoviště s nejmenší kapacitou, tedy asi pro sto třicet až sto
čtyřicet automobilů – rozšíření je
podmíněno rozlohou pozemků,
jež má město ve vlastnictví. Stavba je součástí rozsáhlejší investiční akce Silničního napojení průmyslové zóny Zlín-východ a zatím
se řeší územní řízení a dokumentace potřebné pro realizaci tohoto
i ostatních záchytných parkovišť.
Výstavba přijde asi na 20 milionů korun. Hotovo by mělo být
v roce 2023.

Když svět přichází
o mýtus jistoty…
Pocity ze současných dnů jsou
rozmanité. Někdo
se bouří, že zavřeli
jeho oblíbený bar,
další si dělá vážné starosti o svou
oblast podnikání,
jiný si pochvaluje,
že bude o důvod víc zůstat doma
a ušetřit. Z nedávné zkušenosti se znovu opakuje model, který
poukazuje na mýtus mít věci pod
kontrolou. Události se mění tak
rychle, že sotva stíháme být v obraze, mnohé z nich navíc vyvolávají
otázku, zda je relevantní je sledovat a jestli jsou vůbec užitečné pro
náš život. Změny nabraly dokonce takové obrátky, že v době, kdy
se vám dostane říjnové číslo Vašeho Zlína do rukou, může být už
všechno zase jinak. Proto je třeba
obezřetně přistupovat i k jeho obsahu, zejména u zmíněných výstav
doporučujeme sledovat stránky organizátora, Baťova institutu. A že
se o vás pokouší podzimní splín?
Zkuste s ním nebojovat. I ten podléhá změně a zániku.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Květinový strom je ozdobou parku na Jižních Svazích
Už jste někdy viděli „květinový
strom“? Jestliže se půjdete projít do Centrálního parku na Jižních Svazích, můžete jej spatřit.
Koncem léta jej tam mezi dvěma
hlavními dětskými hřišti uprostřed plochy křížení dvou chodníků umístil odbor městské zeleně
a svým umístěním odděluje javorovou alej od bytových domů na
ulici Podlesí V. Co to však „květinový strom“ vlastně je? Opravdu
je to strom, na kterém rostou květiny, jak by nás mohlo napadnout?
„Jde o kovovou sloupovou konstrukci, která nese ramena s několika nádobami s živými rostlinami. Snahou města bylo využít
k výzdobě nádob květinové a rostlinné výsadby,“ vysvětluje důvody
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umístění neobvyklého stromu
do parku Dominika Göttlichová, zahradní architektka z odboru městské zeleně. Podle ní bude
mít strom i další využití, zejména
pak v zimním období. Rostliny budou nahrazeny vánoční výzdobou
a pomohou tak navodit vánoční atmosféru i u obyvatel Jižních
Svahů, neboť většina vánoční světelné výzdoby je obvykle soustředěna v centru města.
„To, že se jedná o raritu, potvrzuje skutečnost, že zlínský květinový strom je teprve druhým
takovým prvkem, který byl v České republice realizován,“ uvedl
náměstek primátora pro oblast
městské zeleně Bedřich Landma
sfeld.
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Lidé si ve Zlíně
nejvíce cení životního prostředí
Parky, zeleň a příroda, dále architektura, celkový
klid, kultura a atmosféra města. To všechno, včetně
životního prostředí, oceňují obyvatelé Zlína.
| MAREK ADAMÍK

vysvětlil smysl ankety primátor
města Jiří Korec.
Vyplynulo to z anketního šeVedle toho, čeho si lidé ve Zlíně
tření, které se uskutečnilo od nejvíce cení, se samozřejmě také
23. června do 12. července letoš- zjišťovalo, co jim ve městě nejvíce
ního roku mezi lidmi žijícími či chybí. Objevovala se dlouho disstudujícími ve městě Zlín. Do an- kutovaná témata: moderní nádrakety se zapojila necelá tisícovka ží, možnosti parkování, nedořešerespondentů, ať již obyvatel, nebo ná dopravní situace ve městě, ale
osob z podnikatelské
také třeba malý posféry.
čet kulturních akcí.
Anketu zorganiAsi třetina responAnkety se
zovalo město v rámdentů si posteskla
zúčastnilo
ci přípravy Strategie
nad drahými nemotéměř 1 000
rozvoje statuárního
vitostmi a nájmy, neměsta Zlína do roku
dostatečným počtem
respondentů
2030 – ZLÍN 2030.
bytů nebo nad nad„Názory zlínských
měrnou
hlučností
občanů a zástupců
a hustou dopravou.
podniků, které vyjádřili v anketě, Jako nejpalčivější problémy se
jsou pro tvorbu strategického do- podle odpovědí jeví být doprava
kumentu velmi cenné. Jejich tipy a bydlení.
a připomínky přispějí ke kvalitníZ řad podnikatelů a živnostmu zpracování strategie rozvoje níků se ankety zúčastnilo celkem
města, která bude reálně odrážet pětačtyřicet respondentů. U nich
potřeby obyvatel i podnikatelů,“ anketa zjišťovala jejich názory na

Z ankety mimo jiné vyplývá, že lidem ve městě chybí moderní nádraží. 

podnikatelské klima, kvalitu služeb, správu a rozvoj města. Ačkoliv si podnikatelé na nic výrazněji
nestěžovali, nevyjádřili ani výraznější spokojenost. Za pozitivum
považují například podnikatelskou tradici založenou Tomášem

Foto | Marek Adamík

Baťou a vzájemnou podporu mezi
podnikateli v regionu, na druhou
stranu zmiňují celorepublikový
problém, spojený s nedostatkem
kvalifikovaných sil. Oba „tábory“
se však shodly na tom, že akutním
problémem je doprava ve městě.

Kvalita pramene v Přílukách klesla. Zřejmě vlivem koroze
Také patříte k těm, kteří občas zavítají k vodnímu prameni
v Přílukách, aby si z něj do nádoby nabrali trochu vody? Není divu.
Přístřešek ukrývající osvěžující
pitnou vodu je na první pohled viditelný již od točny MHD a nachází se rovněž v blízkosti cyklostezky
ve směru Zlín – Želechovice nad
Dřevnicí. Ačkoliv tento pramen
dosud splňoval veškerá kritéria
být pitným a zcela nezávadným,
podle posledního rozboru ze srpna 2020 došlo k mírnému zhoršení. To se začalo projevovat již během minulého roku.
Základní chemický a mikrobiologický rozbor vody provádí
odbor životního prostředí a zemědělství čtyřikrát ročně. Výsledky
ve sledovaných ukazatelích vždy
splňovaly požadavky na pitnou
vodu, tedy až do roku 2019, kdy
byly poprvé zaznamenány zvýšené hodnoty železa pohybující se
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Přílucký pramen slouží lidem již od 60. let minulého století. 

mírně nad stanoveným limitem.
Tento trend pokračuje i v letošním roce, a to do té míry, že jej člověk může i pozorovat. Projevuje
se jak ve zbarvení vody, tak i v její
chuti a zápachu.
Zvýšení těchto hodnot nevypovídá o kvalitě vody samotného

Foto | Marek Adamík

vodního pramene. V úvahu je třeba vzít celou cestu vodního toku,
kterou urazí od výronu ze země až
do připravené nádoby, což potvrzuje i vedoucí oddělení vodního
hospodářství Martina Vašátková.
Podle ní je třeba prověřit možnosti kamerového průzkumu stavu

potrubí a jeho případné ošetření.
Příčinou zvýšeného obsahu železa může být totiž koroze potrubí
– voda jím vytéká již od šedesátých let minulého století. Jedná
se o horizontální odvodňovací vrt,
který vznikl v souvislosti se sanací sesuvu, k němuž došlo ve svahu
nad místem současného pramene. Po mikrobiologické stránce je
údajně voda v pořádku, podlimitní je také obsah dusičnanů. I proto
lze zhoršení její kvality hledat spíše ve stavu potrubí.
„Stále platí pravidlo, které opakovaně zdůrazňujeme, to znamená, že vodu z přírodních zdrojů lze
využívat k pitným účelům pouze na
vlastní zodpovědnost,“ připomíná Martina Vašátková. O aktuálním stavu vodních pramenů na
území města včetně Příluckého se
dozvíte z informací na webových
stránkách města, v sekci životního
ma
prostředí a zemědělství.
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Aby zemědělcům nenastaly ještě těžší časy…
Hovoříme s poslancem Evropského parlamentu Ivanem Davidem.
Pane doktore, na listopad připravujete mezinárodní konferenci o zemědělství. Co bude
jejím obsahem?
Zemědělství je dnes Evropskou
komisí a většinou Evropského parlamentu pokládáno především za zdroj
znečištění a narušování přírody. Že
je zdrojem obživy, už není vnímáno
jako podstatné. To mě vede ke snaze veřejně diskutovat nejen o tom,
kde jsou hrozby, ale také naděje a východiska. Všichni máme rádi přírodu a není nám lhostejné zhoršování
životního prostředí, ale nelze připustit, aby pravidla byla diktována fanatiky bezohlednými ke stavu venkova
a lhostejnými k dostupnosti potravin. Proto jsme už vloni uspořádali
mezinárodní konferenci „Budoucnost evropského zemědělství 2019“
pod záštitou prezidenta republiky
a ministra zemědělství. Druhý ročník
se letos bude konat ve středu 18. listopadu. Závazná pravidla nám neumožní konání veřejně přístupného
jednání, celá konference bude tedy
živě přenášena přes internet s možností klást přednášejícím otázky.
I letos budou přednášet odborníci
na důležitá zemědělská témata, jako
je financování zemědělství, kvalita
potravin, stav lesů, živočišná výroba
a tzv. „blaho zvířat“ nebo podmínky
soužití zemědělství s vlky, vydrami,
kormorány, atd.
V Poslanecké sněmovně byla
nedávno za velkého zájmu
projednávána otázka možné
soběstačnosti České republiky
v zemědělství. Návrh byl vrácen k přepracování. Proč?
Samozřejmě můžeme o soběstačnosti hovořit, pouze pokud jde
o produkci, kterou lze z vlastních
zdrojů zajistit v našich klimatických podmínkách. Výroky některých hloupých poslanců, že se těší
na české banány a českou rýži, nelze než odsoudit a svědčí o tom, že
se ani neobtěžovali přečíst si návrh
zákona. Česká republika byla před
30 lety soběstačná v naprosté většině potravin a byla by toho snadno schopná i dnes. Překážkou jsou
zahraniční obchodní řetězce, které
ovládají náš potravinářský trh. Ty
dovážejí značnou část potravin ze

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

zahraničí. Je to možné zejména proto, že na západě je vysoce dotována
nejen výroba, ale i vývoz zemědělských přebytků. Zahraniční řetězce pak uplatní vysokou obchodní
přirážku. Při výkupu od našich
producentů ale tlačí na co nejnižší
ceny. Naše zemědělství je tak vysoce podfinancováno a současně těžko konkuruje zahraničním dotovaným cenám. K tomu přistupují ještě
dovozy ze zemí mimo EU, v nichž
nelze zaručit uplatnění nároků požadovaných u producentů v EU, pokud jde o hygienické a další normy.
K tomu přistupuje ponižující praxe
dvojí kvality. Naprosto není pravda,
že by domácí produkce potraviny
zdražila.
Zahraniční produkty se navíc
dovážejí mnoha tisíci kamionů
přes celou Evropu v době, kdy
se mluví o „uhlíkové stopě“.
A ještě horší je to s potravinami
z USA nebo Jižní Ameriky. Navíc
většina takto dovážených potravin
a krmiv skončí v zemích jako je ta
naše. Právě koronavirová pandemie
prokázala zranitelnost zásobování
na velké vzdálenosti. Například v zelenině jsme soběstační jen z 25 %.
Kvůli pandemickým opatřením nedorazili do západní Evropy sezónní
pracovníci z chudých zemí Evropy
a severní Afriky, a tak byl zeleniny
nedostatek a byla velmi drahá. Teď
se máme v celé EU složit na to, abychom západním zemědělcům nahradili jejich ztráty zeleniny, ovoce,
květin, vína atd. Několik let se v ČR
na trhu neuplatnil ani jeden květák
z domácí produkce, letos se prodával
až za sto korun za kus. Naši zemědělci by byli schopni ho nabídnout
za 25 Kč.

MUDr. Ivan David, CSc.
poslanec Evropského parlamentu
Jak jste se jako lékař dostal
k zemědělství a jak se Vám
daří obhajovat zájmy našeho zemědělství v Evropském
parlamentu?
V zemědělství se tradičně rozdělovala největší část dotací v Evropské
unii a po dvě volební období neměla Česká republika ani jednoho zástupce v zemědělském výboru. Jsem
dokonce koordinátorem za frakci Identita a demokracie, v níž jsou
poslanci z osmi zemí EU. Samozřejmě vše konzultuji se zemědělskými
odborníky.
Poslanci ze západní Evropy mají
v Evropském parlamentu trojnásobnou početní převahu. Navíc početně posílili fanatici, kteří svými
neuváženými a nezodpovědnými návrhy ohrožují zemědělství a život na
venkově.
Čím se v Evropském parlamentu zabýváte nyní?
Nyní se projednává tzv. „Společná zemědělská politika“ do roku

2027. Snažím se, aby naše zemědělství utrpělo co nejméně, aby se
peníze, které dostaneme, využívaly pokud možno účelně, včetně peněz, které si Evropská komise půjčí
u bank v rámci tzv. „fondu obnovy“.
Stejné dotace jako západ jsme měli
mít podle původních slibů nejpozději do roku 2013, ale nepřiznali nám
je doposud a do budoucna se dokonce počítá s jejich snížením. Podle původního zadání mělo v novém
období dojít ke zjednodušení administrativy pro zemědělce, ale naopak
vznikly další formuláře a povinná
hlášení, která mají umožnit odebírat jednotlivým zemědělcům nebo
i celým členským státům dotace za
nesplnění nějakých podmínek, které
ani nejsou jasně formulovány. V důsledku nedohody se Zelenými a Výborem pro životní prostředí se zřejmě bude hlasovat o několika tisících
pozměňovacích návrhů. Takže bojujeme, aby nebylo o mnoho hůř.


Děkujemezarozhovor
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Střední škola
zajistí start do dospělého života
Výběr střední školy je v životě školáka průlomovým
rozhodnutím. Poprvé se rozhoduje sám za sebe, kam
jeho následující život bude směřovat. Tři nebo čtyři
roky na středním stupni vzdělávání totiž z dospívajícího
dítěte udělají dospělého člověka, který převezme
zodpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí.
JURAJ ALÁČ
I když školní rok sotva začal,
deváťáci mají už teď nejvyšší čas
přemýšlet, jaký bude jejich další
krok v životě. Právě na podzim se
totiž začínají střední školy předhánět v získání studentů a učňů a rodiče i děti si musí položit otázku:
co dál? Právě nejbližší rodina bývá
nejlepším pomocníkem při volbě
budoucího povolání, potažmo dalšího studia. Rodiče totiž znají svoje děti nejlépe, a dokážou jim poradit, v jaké oblasti by v dospělosti
mohly být úspěšné. Nejen životní
cíle a představy, ale zejména osobnostní charakterové rysy jsou totiž
pro volbu střední školy důležité.
Správně využít svůj talent, schopnosti a potenciál znamená školu
zvládat s lehkostí a nabyté vzdělání následně dobře uplatnit. Každé
dítě má jiné studijní předpoklady,
různou míru empatie a sociálního cítění, logické myšlení, prostorovou představivost či smysl pro
techniku nebo pohybové nadání.
Podle toho se dá určit, co by ho
v životě bavilo, jaké zaměstnání
by bylo pro něho to pravé, a podle
toho vybrat střední školu. Kdo se
zatím nedokáže rozhodnout a najít školu se zaměřením, pro toho
by gymnázium mohlo být správnou volbou – jsou to další čtyři
roky na rozmyšlenou.

Školu vybírejte podle
budoucí profese
Nástup na střední školu není
podmíněn získáním základního vzdělání, a tak si v posledních
letech středoškolské vzdělání

doplňuje stále více dospělých.
„Podle odhadů bude letos potenciálních uchazečů o vzdělávání
na středních školách ze základních škol přibližně 89 000 dětí.
Střední škola s maturitou je stále
útočištěm pro nejvíce žáků po základní škole,“ uvedla mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová. V posledních letech se snížil
zájem o učňovské gastronomické
a stavební obory, stále více dětí ale
lákají technické obory. Podle odhadů má do budoucna potenciál
studium informatiky a digitálních
technologií.
Pokud má dítě už na základní
škole představu o svém budoucím
uplatnění, stačí se poohlédnout po
střední škole, která ho na profesi
připraví, a dobře si vybrat.

Při výběru
školy myslete na:
• Jak daleko je škola od místa bydliště – jak to bude
s cestováním?
• Platí se školné, je možné získat
stipendium?
• Nabízí škola nějaké kurzy,
výlety, exkurze, mimoškolní
aktivity?
• Jaké jsou přijímací zkoušky
a šance na přijetí?
• Je možné změnit v průběhu
studia obor, případně doplnit
maturitu?
• Spolupracuje škola se zahraničními školami, s budoucími
zaměstnavateli?
• Jaké je uplatnění absolventů
školy na trhu práce?
Budoucí školu poznejte ještě
před podáním přihlášek

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PODEJTE VČAS
Do 30. listopadu – do oborů s talentovou zkouškou: Umění
a užité umění, Konzervatoře, 4-, 6- a 8letých gymnázií se sportovní
přípravou
Do 1. března – všechny další obory
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Obvyklé burzy středních škol, o studium. Návštěvu budoucí škodny otevřených dveří či jiné pre- ly, i když třeba ještě nemáte vybrazentační akce letos zkomplikují ný obor studia, určitě využijte. Ať
hygienická opatření v souvislosti už osobně nebo virtuálně navštivse šířením koronaviru. Rozhodně te škol co nejvíce, abyste věděli,
to ale neznamená, že zájemci zů- z čeho vybírat.
stanou bez dostupných informací.
„Školy mají postupovat podle ma- Pokud váháte,
nuálu Ministerstva školství a zvá- poraďte se s odborníky
S prvotním výběrem středžit konání aktivit, které nejsou
nutné k naplnění školního vzdě- ní školy často pomůže třídní učitel, který zná žákovy
lávacího programu
silné i slabé strána dochází při nich
ky, školní psycholog
ke koncentraci vyššího počtu lidí. KoDny otevřených nebo výchovný či kariérní poradce. Exisnání těchto aktivit
dveří od října
tují ale i rady mimo
nicméně není obec2020
vlastní školu, získáně zakázáno, jedná
te je prostřednictvím
se pouze o doporuinternetu nebo třeba
čení,“ uvedla mluvčí
kontaktujte InforMinisterstva školství
Aneta Lednová. Školy proto letos mační a poradenské středisko při
připravují komornější představe- Úřadu práce. Školení pracovníci
ní svých areálů, vylepšují on-li- dokážou poradit s výběrem školy
ne průvodce nebo připravují in- i nastínit možnosti dalšího uplatdividuální prohlídky pro zájemce nění na trhu práce.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Gymnázium Zlín
Lesní čtvrť
otevírá pro školní rok 2021/2022
4leté i 8leté studium
se všeobecným zaměřením
Počet přijímaných žáků:

4leté všeobecné – 4 třídy
8leté všeobecné – 2 třídy

Navštivte nás na Dnech otevřených dveří
v pátek 20. 11. 2020 od 14 do 18 hodin
nebo
v sobotu 21. 11. 2020 od 9 do 12 hodin
Informace: tel. 577 585 507, 513
e-mail:gz@gymzl.cz; www.gymzl.cz
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P R O Č ST U DO VAT U NÁ S?

4letý maturitní obor

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA

VYUČUJEME perspektivní obory - zaměření na prakticky uplatnitelné znalosti.
NAUČÍTE SE PRACOVAT s moderní technikou (strojírenství, polygrafie,
elektrotechnika, IT technologie a design).
SPOLUPRACUJEME s významnými společnostmi, institucemi a firmami.
POŘÁDÁME lyžařský výcvikový kurz, zahraniční výjezdy v rámci projektů,
soutěže, stáže žáků v tuzemsku i v zahraničí, kroužky a jiné zajímavé akce.
NAVŠTĚVUJEME mezinárodní veletrhy a výstavy.
NAŠIM ABSOLVENTŮM SE OTEVÍRAJÍ MOŽNOSTI PRÁCE V TUZEMSKU I V ZAHRANIČÍ.

Pedagogická praxe v mateřských školách, dětských domovech,
školních družinách a střediscích volného času.

Dny otevřených dveří 2020/2021
PÁTEK
SOBOTA
ČTVRTEK
ČTVRTEK
ČTVRTEK

4. 12. 2020
5. 12. 2020
21. 01. 2021
11. 02. 2021
18. 02. 2021

13 -17 hod.
9 -14 hod.
14 -17 hod.
14 -17 hod.
14 -17 hod.

ČTVRTEK

17. 12. 2020

9 -14 hod.

Dny otevřených dveří
a přijímací zkoušky
nanečisto z hudebních,
výtvarných a řečových
předpokladů ke studiu.

"projektový den"

aneb jak to u nás chodí (bez příjímacích zkoušek nanečisto).
Přihlaste se na přijímačky nanečisto na info@cirkevka-bojkovice.cz

STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač (maturitní vysvědčení)

POLYGRAFICKÉ OBORY
Reprodukční grafik pro média (maturitní vysvědčení)

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

1. Zaměření: Programování CNC strojů
2. Zaměření: Programování plastikářských strojů

Obráběč kovů (výuční list)
Zaměření: Operátor CNC a konvenčních
obráběcích strojů
Strojní mechanik (výuční list)
ELEKTROTECHNICKÉ OBORY
Mechanik elektrotechnik (maturitní vysvědčení)
Žáci mohou ve 3. ročníku získat výuční list.

Tiskař na polygrafických strojích (výuční list)
Zaměření: Seřizovač tiskových strojů

Výlet
do SALISBURY
a STONEHENGE
Knihař (výuční list)
Zaměření: Seřizovač knihařských strojů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Informační technologie (maturitní vysvědčení)
Zaměření: Zaměření na počítačové sítě a robotiku

Elektrikář – silnoproud (výuční list)
Zaměření: Specialista pro silnoproudé
a inteligentní elektroinstalace
DESIGN A ZPRACOVÁNÍ
Zpracování usní, plastů a pryže
Zaměření: Design výrobků (maturitní vysvědčení)

www.cirkevka-bojkovice.cz

info@cirkevka-bojkovice.cz
+420 602 777 016

Husova 537 | 687 71 | Bojkovice
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobotu 15 .9. 2018 jsme se vydali podívat na jednu z nej20. 11. 2020 (8–17 h) • 21. 11. Vvýznamnějších
2020
(8–13 h)
anglických historických památek-Stonehenge
(Kamenný
val). h)
Stonehenge
se nachází asi hodinu cesty od
19. 1. 2021 (13–17 h) • 9. 2. 2021
(13–17
• www.spspzlin.cz
•

Portsmouthu. Na tomto výletě nás doprovázela i početná
skupina italských studentek ze Sicílie. Když jsme dorazili ke
Stonehenge, obdrželi jsme audioprůvodce, který nám později
objasňoval historii tohoto magického místa. K samotným kamenům je to asi 20 minut chůze nebo 5 minut autobusem.| My
INZERCE
jsme zvolili tu jednodušší cestu. Při příchodu na nás okamžitě
začala dýchat atmosféra tohoto historického monumentu. PoPo telefonické domluvě můžete navštívit školu i v jiném termínu, tel.: 577 573 100.

tak polehávali kole
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a vydali se do Sali
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lou dobu
zpívalo, c
BY W
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Salisbury
ang
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123 metrů, dokon
v ní uložen význam
Magna Charta z 1
solutní moc pano
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jako v Bradavicích
torických budov je
si prohlédli různé
symboly. Velice n
hrobky. Po prohlé
7byli prohlédnout
oběd a jeli zpět do

Ze studentů univerzity jsou „dálkaři“.
Pomáhají proti covidu
Život ve Zlínském kraji vstoupil počátkem října opět do režimu, který má k tomu, co jsme
znali například loni touto dobou,
hodně daleko. Týká se to rovněž
studia na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. V polovině září se na
ni vrátilo více než deset tisíc studentů – a i když se zpočátku zdálo,
že alespoň v minimální míře bude
probíhat kontaktní výuka, během
čtrnácti dnů se situace dramaticky
změnila. Na základě vyhodnocení
epidemiologické situace Krajská
hygienická stanice ve Zlíně nařídila, aby se přistoupilo k distanční, tedy dálkové formě výuky. Ta
měla původně potrvat nejméně do
konce října, v současnosti se ovšem zdá, že to bude ještě déle.
Dle ředitelky Krajské hygienické stanice Evy Sedláčkové
vedla k tomuto rozhodnutí právě
snaha omezit šíření onemocnění

koronaviru. „Je to nepříjemná situace, ale plně respektujeme toto
nařízení. Děláme vše, abychom
zajistili kvalitní výuku. Přešli jsme
na online formu, na kterou jsme
byli už připraveni, kdyby tato situace nastala,“ uvedl rektor Univerzity Tomáše Bati Vladimír
Sedlařík.
Distanční
výuka
vstoupila v platnost 23. září. Od té doby
jsou povoleny pouze individuální návštěvy univerzitní knihovny
a konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše deseti osob nebo laboratorní, umělecká a experimentální práce za přítomnosti nejvýše
patnácti osob. Povolena je rovněž
klinická a praktická výuka a praxe, která je nezbytnou součástí
například sociálních a zdravotnických oborů.
Novinkou pro univerzitní život
bylo zřízení krizového call centra

INZERCE RV2001622/01

M

Y

CM

v prostorách knihovny. Jeho cílem je za pomoci desítek studentů trasovat kontaktní osoby pozitivních případů. „Pro studenty je
to zkušenost i praxe zároveň. Do
práce v call centru jsou zapojeni studenti všech fakult univerzity. Každý den pracují ve dvou

Foto | Marek Adamík

směnách – včetně víkendů,“ vysvětluje Vladimír Sedlařík a dává,
že si velmi cení ochoty studentů
zapojit se do práce. Neméně si
této pomoci cení i Krajská hygienická stanice, jejíž pracovníci
jsou podle Evy Sedláčkové vytížema
ni na sto procent. 

INZERCE RV2001593/01

27/11 28/11

C

Studenti UTB pomáhají proti covidu krizovou tísňovou linkou.

7/1

4/2

18/2

2020

2020

2021

2021

2021

pátek

sobota

čtvrtek

čtvrtek

čtvrtek

9–17 hod. 8–12 hod. 9–17 hod. 9–17 hod. 9–17 hod.

MY

CY

CMY

K

8

8/12

21/1

27/2

2020

2021

2021

úterý

čtvrtek

sobota

7:50–13:20 hod.

7:50–13:20 hod.

13–18 hod.
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Podzim je za humny. Topná sezóna začíná
Topná sezóna je opět tady.
Chladné zimy bývají velkým zásahem do rozpočtů domácností,
protože vytápění stojí rok od roku
čím dál víc. Výběr energie, kterou k topení zvolíte, je proto velmi důležitý. Své domovy můžeme
vytápět elektřinou, plynem, tuhými palivy, jako je uhlí a dřevo, ale
také solárními panely nebo tepelným čerpadlem. Různé zdroje se
také dají kombinovat.

Plyn a elektřina –
pohodlné řešení
Topení elektřinou je jednoznačně nejdražší, zvláště pokud
použijete přímotopy, máte starý
netěsnící dům a nevyjednáte si
u dodavatele levný tarif, takzvaný noční proud. Ideální je vytápět elektřinou novostavby a nízkoenergetické domy, kde je dobré
zateplení stěn i stropů, okna jsou
kvalitní a těsní a teplo nemůže nikudy unikat. Je to také velmi pohodlné řešení.

Podobně pohodlným řešením
jako elektřina je vytápění plynem.
Nastavíte si na termostatu teplotu a nic dalšího neřešíte. Cenově
plyn zatím vychází o něco výhodněji než elektřina. V mnoha obcích
ale dosud není zavedený. Z hlediska pořizovací ceny je nejlevnější
rozvěšení lokálních WAV topidel
do každé místnosti, druhou variantou je pořízení plynového

INZERCE RV2001655/01

Děkuji všem voličům!
Dovolte mi využít této příležitosti,
abych poděkoval všem voličům,
kteří v této složité době dorazili
k senátním a krajským volbám.
Ukázali jste, že nám na demokracii
a budoucnosti našeho státu
záleží. Mám z toho velkou radost,
ale zároveň cítím o to větší
zodpovědnost.
Svými hlasy jste mě opět zvolili
senátorem. V roce 2018 to bylo
pouze na dva roky, nyní mám plný
šestiletý mandát, mám tedy prostor
dokončit, co jsem začal. Budu
tedy dál pokračovat ve zlepšování
podnikatelského prostředí v České
republice, zapojím se i do budování
moderního školství. Dohlédnu na
to, že ve Zlíně nedojde ke stavbě
nové nemocnice. Lidé se ve volbách
vyjádřili jasně. Nyní je na politicích,
aby se podle toho zachovali.

kotle. Oblíbené jsou kondenzační
kotle, které využívají i teplo vzniklé kondenzací spalin.

Topením dřevem
a uhlím ušetříte
V menších obcích se stále nejčastěji topí tuhými palivy. Jedním z důvodů je, že topení elektřinou je ve starších, hůře
izolovaných domech drahé a plyn

nemusí být k dispozici. Nejlepší variantou pro starší domy je
proto kotel na tuhá paliva. Topení uhlím a dřevem je podstatně
levnější variantou než elektřina
a plyn, na druhou stranu je pracnější, protože musíte přikládat.
Kotel s ručním přikládáním lze
ovšem vyměnit za nový automat
– domácnost tím ušetří na vytápění a ke kotli se nemusí chodit
tak často. Navíc tyto kotle někdy
vykazují lepší parametry než topení biomasou v automatickém
kotli. Výrobci kotlů na uhlí dokázali u svých produktů až závratně zvýšit účinnost, snížit emise
a dostat tak uhelné kotle mezi
ekologické zdroje tepla. Dnešní
moderní technologie umožňují spalovat uhlí s účinností přes
90 % a s emisemi srovnatelnými
s kotli na biomasu. Dlouhodobě
je uhlí a dřevo výrazně levnější
způsob vytápění než plyn a neočekává se v tomto směru žádná
ma
změna ani do budoucna. 

INZERCE RV2001503/02

Využijte nabídku
FIRST MINUTE
Akce platí od 1. 10. do 30. 11. 2020

Nově otevřená vzorkovna SAPELI Centrum Zlín,
Šedesátá 7015, Zlín 760 01
Součástí showroomu je i široká nabídka
podlahových krytin od společnosti
Supellex – Svět podlah
www.supellex.cz

-12%

NA DVEŘE, ZÁRUBNĚ
A PODLAHY

Těch úkolů je přede mnou
samozřejmě více. Současná situace
spojená s koronavirem na nás,
bohužel, bude v následujících
měsících a letech tvrdě dopadat. O to
více musíme pracovat a komunikovat
s lidmi. Proto si nás zvolili.
Moc vám děkuji za důvěru a věřím,
že ji nezklamu!
Ing. Tomáš Goláň

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

www.sapeli.cz
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Česku pomohla během
pandemie COVID-19
Evropská unie
Remdesivir:

▪ EU dala ČR více než 2000 dávek remdesiviru
▪ Dalších až 500 000 pacientů v Evropě k němu bude mít přístup díky rámcové smlouvě,
kterou Evropská komise uzavřela s výrobcem Gilead

Peníze:
▪
▪
▪
▪

Program COVID I – EU poskytla polovinu z celkové částky 1 mld. Kč
Program COVID II – EU poskytla celou částku 5 mld. Kč
COVID Praha – EU poskytla celou částku 600 mil. Kč
ANTIVIRUS – ČR na něj díky EU získá téměř 50 mld. Kč

Výzkum:

▪ Čeští vědci přišli s několika úspěšnými vynálezy – např. velkokapacitní testování
(Univerzita Palackého), roušky a filtry z nanovláken (Technická univerzita v Liberci),
ochranné masky, které lze vytisknout na speciálních 3D tiskárnách (ČVUT). Ty vzešly
z výzkumných středisek podpořených z peněz EU. V letech 2014–2020 z nich jde na českou
vědu, výzkum a vzdělávání 73 miliard korun. Moderní infrastruktura pomáhá českým
vědcům být úspěšní.

Návraty občanů ČR domů:

▪ EU spolufinancovala i návraty pěti tisíců našich spoluobčanů (a spousty jiných Evropanů),
kteří uvízli během pandemie ve světě.

Léky a potraviny:

▪ Zavřené hranice ohrozily dodávky do supermarketů, lékáren a továren. EU dohodla
tzv. „zelené pruhy“, kudy mohly kamiony projet. A vyjednala výjimku pro sezónní
pracovníky v zemědělství, aby se stihlo zasít včas.

Vakcína:

▪ EU masivně přispívá na vývoj vakcíny, která bude dostupná pro všechny Evropany (na
rozdíl od zemí, které ji chtějí hlavně pro své občany a ostatním prodávat za horentní sumy).

Lži o koronaviru:

▪ Internetem se šířilo leccos: od spikleneckých teorií, že jde o biologickou zbraň, až po
životu nebezpečné lži, že na něj zabírá bělidlo. Evropská komise spustila webovou stránku
o dezinformacích, kde je uvádí na pravou míru:
ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_cs.

Umíte bojovat
s pomluvou?
Kdo se v životě setkal s tím, že ho někdo pomluvil, ví, jak těžké je se bránit. Když jsem si
během studia přivydělávala jako servírka, upozornila mě kolegyně na tělnatého hosta: „Je lakomý,
nedává
spropitné a svému
nástupci
v kanceláři prý
dokonce odmontoval žárovku ze
stolní lampy!“
Výsledek byl,
že se ho nikdo
z nás nehnal obsloužit. A ačkoli
kolegyně časem
přiznala, že si ho
s někým spletla,
mně pokaždé, když jsem ho někde zahlédla, hlavou problesklo: „Hele, ten lakomej!“
Takto zkrátka funguje náš mozek. Škatulkujeme a těžko měníme zažitý názor. Tehdy jsem
netušila, že boj s tímhle fenoménem bude jednou náplní mojí práce: vyvracet nepravdivá tvrzení, která se šíří o Evropské unii, jako tisková
mluvčí. Stejně jako by pan „(ne)lakomý“ sotva
uspěl s obcházením číšníků s tvrzením: „Já nejsem lakomý!“, ani já neobcházím domy s dobrosrdečným: „Ahoj, Evropská unie je bezva!“ Radši přinášíme fakta o tom, co dělá. Například jak
pomohla v době pandemie Česku. Ne, na Letišti
Václava Havla nepřistávala letadla EU s rouškami. To ani není možné. Unie totiž nemá skoro
žádné pravomoci v oblasti zdravotnictví. Přesto pomohla. Všude, kde mohla – a to zejména
penězi. Bez nich by nebyly program COVID I,
COVID II či COVID Praha ani vynálezy českých
vědců, ba ani peníze na vakcínu. Prosím vzpomeňme si na to, až se zase někde objeví, že EU
prý „nepomohla“. Stejně jako u toho „lakomého“
nemusí být všechno tak, jak kdosi tvrdí. Přejeme v rámci možností poklidný podzim!
Magdaléna Frouzová

Jak kontaktovat EK v České republice?
E-mailem na adrese comm-rep-cz@ec.europa.eu
Telefonicky na čísle +420 224 312 835
Přes sociální sítě: na Facebooku (fb.com/EvropskakomisevCR),
na Instagramu (@evropa.cz) nebo na Twitteru (@ZEK_Praha)
Na webu www.evropska-unie.cz
Poštou na adrese Evropský dům, Jungmannova 24, 111 21, Praha 1
Nebo v regionálních centrech Europe Direct – to nejbližší najdete
na www.europedirect.cz

INZERCE RV2001630/01
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Tajemství meteoritů na dosah ruky
Poslové z vesmíru. Název výstavy, která je od 25. září k vidění
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve
14. budově Baťova institutu, může
vyvolávat představu „zelených
lidiček“ z jiné planety. Ve skutečnosti však jde o něco jiného:
meteority a tektity, jak ostatně
napovídá i podtitul výstavy. Muzeum vystavilo poklady, které byly
dosud ukryté v depozitářích, a poskytlo je ke zhlédnutí veřejnosti
až do 13. června 2021. Na výstavě
najdete celou řadu exponátů včetně řezu meteoritu z Canyon Diablo
v Arizoně, který je veřejně vystaven vůbec poprvé. Nebude chybět
ani podrobná dokumentace události, která se uskutečnila ve Zlínském kraji 28. června 1934:
„… Na poli v Záhumenci pracovalo několik lidí, kteří byli náhle vyrušení rachotem, následovaným úderem do země. Asi padesát
kroků od místa dopadu shrabovala seno Anastázie Kulnedová. Pastevec František Veselý byl nejblíž

Každý meteorit za sebou ukrývá nějaký příběh.

a na místo přispěchal i Karel Šesták. Svědkové vytušili, že něco
spadlo z výšky do řepného pole.
Po delším hledání se Veselému podařilo vytáhnout z hloubky zhruba
70 cm měřící, černý, ještě horký,
na jednom místě poškozený kámen,“ uvádí dokument popisující

INZERCE RV2001585/03

Foto | Marek Adamík

jedno z několika setkání s mimozemským tělesem. Tento kámen,
který na druhý den vzal nálezce do
školy, byl následně zaslán Moravskému zemskému muzeu v Brně
a vžil se pro něj název Sazovický
meteorit. I ten je součástí vystavených exponátů.

Vedle meteoritů dostaly prostor i tektity, což jsou přírodní skla
vzniklá v důsledku dopadu mimozemských těles na Zemi. K vidění
jsou tektity různých tvarů a z různých koutků světa, především pak
takzvané vltavíny, „zelená sklíčka“
z jižních Čech. Barevnost těchto
vzácných sklíček pochopitelně neušla pozornosti „vládců“ šperkařského umění a snaze učinit z nich
módní doplňky. Vystaveny tak budou i umělecké kamenořezby Evy
Víškové či ukázky šperků firmy
Granát, družstva umělecké výroby
z Turnova.
A nejde jenom o exponáty.
S pomocí interaktivních prvků si
lze přímo na výstavě nasimulovat
dopad meteoritu nebo okusit napětí při hledání jihočeských vltavínů. Součástí více než půlroční
expozice budou také jarní přednášky a doprovodné programy.
Nejbližší komentovaná prohlídka se uskuteční 26. listopadu od
ma
16 hodin. 
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PREVENCE JE DŮLEŽITÁ VE VŠECH SMĚRECH!
NA DENTÁLNÍ HYGIENĚ PŘEDCHÁZÍME VZNIKU
ZUBNÍHO KAZU, ZÁNĚTU DÁSNÍ A PARODONTOZE!
Pro koho je dentální
hygiena vhodná?
Pro všechny!
Děti, dospělé, pro klienty
s implantáty, zubními
náhradami a velmi
důležitá je i při
rovnátkách.

SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL
TECHNOLOGICKÁ ŠPIČKA V OBRÁBĚNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI
Slavíme 25 let působení v regionu.
Naše poctivé řemeslo stále potřebuje šikovné borce, kteří se nebojí vzít za pořádnou práci.
Vyučení v oboru vítáme, ale není podmínkou.
Rekvalifikace pod dohledem odborníků v našem atraktivním prostředí
a další osobní rozvoj je samozřejmý.

WWW.PRECIZ.CZ
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

WWW.PRECIZKARIERA.CZ

Co se provádí na dentální hygieně?
• Důkladné vyšetření dásní, parodontu a chrupu
• Vysvětlení souvislostí příčiny vzniku a řešení nejčastějších problémů v dutině ústní
• Šetrné a důkladné odstranění zubního povlaku a kamene
• Ošetření dásní
• Odstraňování zubních pigmentací
• Leštění zubů
• Ošetření citlivých zubů
• Profesionální bělení
• Fluoridování zubů
• Výběr vhodných dentálních pomůcek
• Možnost zakoupení pomůcek přímo v ordinaci
Budu se na Vás těšit! Bc. Barbora Křeháčková
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)
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Petra Králová:
Divadlo a hudba je lék i potrava pro duši
My Fair Lady, Hello Dolly, Divotvorný hrnec, Noc
na Karlštejně. Muzikály, které se vepsaly do paměti
spousty z nás. Za písněmi i zajímavostmi nejen
z těchto muzikálů se můžete vydat s herci Petrou
Královou a Radovanem Králem. S úsměvem i jemnou
nadsázkou vás vtáhnou do světel lamp, záře Oscarů
a slavných světových i českých premiér. Pokud
vás tento svět láká, pojďte se s nimi „projít“.
| MAREK ADAMÍK
Jak pořad o procházkách
slavnými muzikály vznikal?
Co vás k němu inspirovalo?
Petra: Vzhledem k tomu, že
oba moc rádi zpíváme, tak za ty
roky, co jsme ve Zlíně, se náš repertoár nejen muzikálových písní rozrostl. Před pár lety přišla
milá nabídka od Filharmonie Bohuslava Martinů udělat společné
koncerty muzikálových písní,
které byly pro nás zážitkem.
Radovan: Poté přišlo pozvání
z lázní Luhačovice, kde podobný muzikálový pořad hrajeme již
několik let. Vznikla proto naše
touha vytvořit ještě další hudební představení přímo pro Zlín.
Chtěli jsme si i s diváky zavzpomínat na slavnou éru hudebního
divadla v komorním prostředí
Divadélka v klubu, dnešní Dílně
Městského divadla.
Jde údajně o procházku
dějinami muzikálů s humorem a nadhledem. Snažíte
se je představit novou, neotřelou formou?
Radovan: Ano, nejde o klasický koncert, ale o příjemný sedmdesátiminutový večer
s povídáním o slavných Broadwayských muzikálech až po známé české autory a jména jako
Voskovec a Werich, Jiří Suchý
a Jiří Šlitr, Karel Gott a Eva Pilarová, vždy s jemným humorem,
mírnou improvizací i krátkými
dialogy.
Petra: To vše protkáno známými oskarovými a českými
písněmi z muzikálů jako Evita,
La La Land, Divotvorný hrnec,
Hello Dolly, My Fair Lady, Noc
na Karlštejně a dalšími. Nechybí
ani kostýmy a trochu tance, který k tomuto žánru prostě patří.

12

| ROZHOVOR

Čím jste se řídili při vybírání
konkrétních muzikálů?
Petra: Procházíme se od nejstarších až po současné muzikály.
Podtitul Z Broadwaye přes Londýn
až do Zlína napovídá směr, kam
s diváky společně míříme.
Na přípravě pořadu jste pracovali společně… jak vlastně
takový pořad vzniká? Měli
jste od počátku jasnou představu, jak by měla jeho koncepce vypadat, nebo se vaše
představy lišily a bylo třeba je
sladit dohromady?
Petra: V tomto máme uvažování a vnímání stejné. Chtěli bychom,
aby diváci odcházeli domů, jak já
říkám, pár centimetrů nad zemí,
v povznesené a optimistické náladě. Prostě na chvíli zapomenout,
co přinesla a odnesla tato zvláštní
doba.
Radovan: Scénář jsme doma
vymýšleli spolu, ale není napsaný
úplně pevně. Máme prostor reagovat na diváky a navzájem si tak
udělat pokaždé trochu jiný večer.
Písní máme určitě na dva pořady,
ale délku představení jsme protahovat nechtěli. Vybírání jednotlivých písní a vzdání se některých
bylo těžké, ale třeba je budeme časem obměňovat.
Bylo něco během přípravy
výzvou, tedy že to nešlo tak
hladce, jak jste si původně
představovali?
Petra: Ano. Na jaře jsme měli
vše naplánované a pečlivě připravené, ale přišly dny, kdy se plány
změnily ve věc křehkou a nejistou.
Výzva byla nevzdat to, a přesto pokračovat ve svých snech a plánech.
Radovan: Nebylo to lehké.
Dubnovou premiéru nám zastavilo zavření divadel, v létě na nádvoří divadla pod širým nebem nám

těsně před představením náhle začalo prudce pršet a opět nám nebylo souzeno. Vše jsme tedy posunuli
na září. Vnímáme ale zájem diváků
a to nám dodává sílu. Moc si toho
vážíme. Premiéra se nakonec konala a bylo plno.
Petra: Zvlášť v této pro kulturu
nelehké době je naším přáním, aby
bylo možné tohle naše představení,
a nejen tohle, hrát co nejdéle. Pokud nastanou nečekaná opatření,
počkáme, až odezní, a budeme se
těšit na další reprízy. Vždyť divadlo
a hudba je lék i potrava pro duši.
Nám pomáhá velmi.
Některé texty jsou z vaší
vlastní tvůrčí dílny. U kterých muzikálů se tak stalo
a proč jste zvolili právě tuto
metodu?
Radovan: Celý pořad je náš
a procházíme se v něm nejen písněmi, ale i Zlínem. Peťka proto měla
chuť a nápad otextovat a volně přeložit některé písně, vložit tam nás
a jemně i Zlín v nás. A nádherně
se jí to povedlo. U jakých písní to
bude, necháme diváka překvapit.
Které muzikály osobně máte
nejradši? Je nějaký, který vás
pokaždé dostane?

Radovan: Muzikál West Side
Story se skvělou hudbou Leonarda
Bernsteina je jeden z vrcholů tohoto žánru a náš oblíbený. Píseň z něj
diváci uslyší i v naší Procházce.
Fantom opery či Bídníci jsou také
skvěle napsaná díla.
Petra: Souhlasím. Na muzikál
Bídníci jsme si zajeli do Londýna
a byl to pro nás úžasný zážitek, na
který se nezapomíná.
Máte ve Zlíně či okolí svá oblíbená místa, kam si rádi zajdete na procházku, kde zrelaxujete nebo načerpáte nové
nápady?
Petra: Západ slunce nad Zlínem
na Burešově, podzimní procházka
kolem Dřevnice či toulání kdekoliv mezi cihlovými domky má svou
atmosféru.
Radovan: Vyhlídky z Drdolu
na Želechovických pasekách nebo
u Tomášova, vyjížďky s dětmi na
kolech či procházky po studánkách
v okolních lesích…
Petra: A že jich tu je! Našli jsme
jich spoustu zvláště na jaře, kdy
bylo divadlo zavřeno a my najednou byli v lese každý den. To pak
člověk děkuje, že bydlí ve Zlíně,
městě s tak nádherným okolím
a přírodou na dosah ruky.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Výstava Šimotové mapuje „tělo“ kláštera
Uchovat duchovní poselství zaznamenávat v náznacích, stobývalého františkánského klášte- pách, jež se „otiskly“ přímo do
ra v Hostinném v Podkrkonoší. prostoru kláštera, jeho architektuS tímto záměrem vznikal výtvarný ry či různých předmětů v něm se
cyklus autorky Adriany Šimotové, nacházejících.
který je v těchto dnech k vidění
Areál raně barokního kláštera
v grafickém kabinetu Krajské ga- pochází z let 1677–1685 a původlerie výtvarného umění ve 14. bu- ně sloužil řádu františkánů, kteří
dově Baťova instituzde sídlili přibližně
tu. Netradiční cyklus
po tři staletí. Ačkoje výsledkem opakoliv se po jeho vyhnáV klášteře
vaných pracovních
ní dočkal klášter
působila do
pobytů
Šimotové
v šedesátých letech
roku 1950
v prostorách a celách
částečných
oprav,
komunita
bývalého
kláštera
v době, kdy do něj
františkánů
během osmdesátých
Adriana
Šimotolet dvacátého století.
vá zavítala se svou
Na neoficiálních výuměleckou vizí, nastavách v tamních chodbách a sá- cházel se ve stavu opuštěnosti, zalech rovněž představovala svou nedbanosti a svého druhu zapotehdejší tvorbu. Cyklus Mapová- menutosti. Během svých návštěv
ní prostoru – Tělo kláštera je da- zde vytvořila některá ze svých
tován do roku 1989 a je věnován vrcholných figurativních děl, jež
klášterní komunitě, která v něm jsou dnes součástí význačných vepůsobila před svým násilným ro- řejných sbírek. Patří sem prostozehnáním v roce 1950. Autorka rové kresby ze svitků vrstevnatého
se poselství této komunity snažila papíru, velkoformátové kresby či
INZERCE RV2001610/01

V klášterních celách vznikla některá vrcholná figurativní díla Šimotové.

monochromatické frotáže, pracující se „snímáním otisků“ předmětů či prvků architektury.
Výstava je podle ředitele krajské galerie Václava Mílka součástí projektu Dům umění, který si
klade otázku, co je vlastně prostorem pro umění. Zda jde pouze
o nějakou stavbu, architekturu,
nebo je tvořen vztahy mezi lidmi

Foto | Marek Adamík

a různými institucemi. Cyklus Mapování prostoru tak podle Mílka
poodhaluje dosud upozaďovaný
vztah mezi prostorem a umělcem,
kdy se sám prostor stává součástí procesu vznikání uměleckého
díla.
Výstava Mapování prostoru –
Tělo kláštera je k vidění do konce
ma
října. 
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„Naši lidé uvádí plasty do pohybu
a vize našich partnerů v realitu.“
Sídlíme ve zlínské průmyslové zóně a působíme jako vývojový
a systémový dodavatel zákazníků převážně z automobilového
průmyslu. Jsme součástí mezinárodní skupiny Berry Global,
a jsme tak silným a stabilním partnerem nejenom pro naše
zákazníky, ale také pro naše zaměstnance.
Pro své zákazníky vyrábíme velkoplošné plastové díly technologií
RIM (reaktivní vstřikování) a vakuového tvarování. Zajišťujeme
komplexní dodávky včetně všech návazných výrobních procesů,
jako je lakování, CNC ořez, svařování ultrazvukem, lepení
a montáž.
Aktuálně obsazujeme pozice především pro výrobní tým:
■ LAKÝRNÍK

■ MANIPULANT
■ LISAŘ

■ OBSLUHA

CNC
BROUŠENÍ A MONTÁŽÍ

■ PRACOVNÍK

Chcete být součástí našeho týmu?
Kontaktujte nás zasláním vašeho CV
na e-mail: zlin.personalni@promens.com nebo
telefonicky na 577 051 174.
Více informací naleznete na www.zlin.promens.com

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA

Hledáme nové spolupracovníky na pozice:
•
•
•
•

SEŘIZOVAČ
SMĚNOVÝ MISTR
SKLADNÍK, MANIPULANT
OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ

Další volné pozice na www.spur.cz v sekci Kariéra

ATRAKTIVNÍ BENEFITY

NÁSTUPNÍ BONUS
5000 Kč

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
tel. 577 601 770, mail: spur@spur.cz, www.spur.cz

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU SPISOVATELE ARTHURA C. CLARKA: „JESTLI V ŽIVOTĚ NAJDEŠ CESTU BEZ PŘEKÁŽEK, ...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 13. listopadu 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.

INZERCE RV1902421/30

INZERCE RV1902313/06

Premiéra PROSINEC 2020

Retroˇ muzikál

ˇ ZELENKY
FILIPA RENCE A ZDENKA
Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

INZERCE RV1902274/09

Rebelove_92x63.indd 1

23.09.20 11:28

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
14
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NOVÉ MODERNÍ BYDLENÍ VE ZLÍNĚ A KROMĚŘÍŽI
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www.riverf ront.cz

Zlín, Tyršovo nábřeží
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19 nových bytů

ST
AV
BA
N

JE

5 B ZA
YT HÁJ
Ů
EN
K
PR A
OD
EJ

I

klidné místo v blízkosti centra města
sklep a parking k dispozici

www.cepkovska.cz
Zlín, Čepkovská

H

OBVODOVÁ

Kroměříž, Obvodová
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A

68 nových bytů
klidné místo obklopeno přírodou

www.obvodova.cz

sportoviště, obchody, školy, školky
i MHD v dosahu

sklep a parking k dispozici
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POLANSKÝ DVŮR

UŽ

DL
BY

dokončené apartmány k prodeji
klidná lokalita Velkých Karlovic

www.polanskydvur.cz

parkovací stání, sklepní kóje
a sportoviště k dispozici
INZERCE RV2001575/01

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1902147/09

INZERCE RV1901983/09

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+KK S BALKONEM, ZLÍN – JS – PODLESÍ V
Byt o výměře 58 m2, který se nachází v cihlovém bytovém domě ve
2. podlaží s krásným výhledem do okolí, moderní bydlení s možností
vycházek do blízkého lesa. PENB: G

byt, dům, komerce, pozemek

2 900 000 Kč
BYT, 3+1, ZLÍN – PODHOŘÍ
Upravený byt s pěkným výhledem, má upravenou kuchyň
a koupelnu se zděným jádrem, ideální bydlení pro rodinu, výborná
občanská vybavenost a dopravní obslužnost. PENB: D

NABÍDKA

2 765 000 Kč
BYT 3+1, OTROKOVICE – ŠTĚRKOVIŠTĚ
Byt o výměře 65 m2 se nachází v rekonstruovaném bytovém
domě v 7. podlaží, byt je po kompletní rekonstrukci včetně
koupelny, kuchyně, podlahy, rozvodů. Z lodžie je pěkný výhled
do okolí. PENB: D

3 199 000 Kč
RODINNÝ DŮM 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
POZEMEK – VÝCHODNÍ ČÁST ZLÍNA
pozemek o výměře 1500 m2, který se nachází v předměstí Zlína.
Je určený k výstavbě rodinného domu. Je zde výborná občanská
vybavenost a dopravní infrastruktura. U pozemku vedou všechny
inženýrské sítě a kolem něho je asfaltová obecní komunikace.

2 900 000 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.

1 595 000 Kč

