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REALITNÍ SPOLEČNOST

„NECHCEME BÝT
NEJVĚTŠÍ, CHCEME
BÝT NEJLEPŠÍ!“
Zprostředkování koupě a prodeje
nemovitostí.
Výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku.
Specializujeme se na prodej bytů
po provedených kompletních
rekonstrukcích.
G2 Reality s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)
Tel.: 776 797 007
www.g2reality.cz
www.g2rekonstrukce.cz

NABÍZÍME

PŘIPRAVUJEME

• Prodej nadstandardního bytu o velkosti
4+kk v novostavbě nově zkolaudovaného
bytového domu - Rezidenci Nela
v Luhačovicích na Rumunské ulici. Byt
kromě luxusního provedení - dřevěné
podlahy, hydromasážní vana, schodiště
se skleněným zábradlím apod., disponuje
také 80m terasou.

• Prodej rodinného domu
po nově provedené
kompletní rekonstrukci
v Oldřichovicích

• Pronájem kompletně vybaveného bytu
1+kk ve Zlíně, ulice Vejvanovská. Byt
i bytový dům jsou po nově provedené
kompletní rekonstrukci. Parkování
přímo před domem v ceně, případně
MHD 100 m. V domě k využití prádelna
s pračkami a sušičkou i Wifi. K dispozici
ihned.
• Pronájem v nově zrekonstruovaném,
plně vybaveném přízemním bytě 1+kk
ve Zlíně na Štefánikově ulici. MHD hned
naproti domu, obchod 100 m. Byt bude
k dispozici od 1. 2. 2021

• prodej prostorného
bytu 3+1 po kompletní
rekonstrukci s balkonem
a sklepem. Byt se nachází
v 5. patře bytového domu
s výtahem ve Zlíně, Hony
III.
• prodej prostorného
bytu 3+1 po kompletní
rekonstrukci s balkonem
a sklepem. Byt se nachází
v přízemí bytového
domu s výtahem ve Zlíně,
Okružní ulice

PROVÁDÍME

STAVEBNÍ FIRMA
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• 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
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Stezka zdraví láká pěší,
běžce i cyklisty

EDITORIAL

„Zdraví“ je poslední
dobou hojně používaným
termínem. Od nového
roku se ovšem zmiňuje
i v souvislosti se stezkou,
která jej má přímo
v názvu: Stezka zdraví.
Zlíňané ji důvěrně znají.
| MAREK ADAMÍK
Zlíňané ji důvěrně znají. Nachází se v lesích pod Tlustou horou, kde nabízí řadu možností
pro volnočasové aktivity, ať již jde
o běh, posilování, rodinné výlety,
nebo procházky. Pro tyto účely
na její trase najdete vedle jiného
například lanovou visutou lávku, bradla, žebřiny, stepper nebo
kladiny. Snad právě pro svou souvztažnost se zdravím se město rozhodlo tuto jedinečnou lesní stezku obnovit. Některé změny se již
uskutečnily v minulém roce, jiné
na návštěvníky čekají v průběhu
letoška.
„Vytvořili jsme nové turistické značení, které je provedeno
pomocí barevných trojúhelníků.
Zeleně jsou označeny přístupové
trasy k jádrovému území, modře
je označen okruh Podhořím a červeně okruh kolem Tlusté hory. Věřím, že nejen občané města Zlína
ocení nové trasy na procházky,
běh, nordic walking či horskou
cyklistiku,“ uvedl kartograf Martin Gabryš, který nové turistické
značení vytvářel spolu se svým
bratrem Vojtěchem a Martinem

ZAJÍMAVOST
Tlusté hoře se říká zkráceně
Maják už od baťovského
období rozvoje Zlína, kdy
byly lesy a stezky Tlusté
hory místem pro rekreaci
a odpočinek. Tehdy na jejím
vrcholu nestál telekomunikační
vysílač, ale rozhledna, od
roku 1934 do začátku druhé
světové války dokonce
malá zoologická zahrada.
V počátcích své kariéry
trénoval na stezkách okolo
Tlusté hory i Emil Zátopek.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Altán poskytuje detailní informace o Stezce zdraví. 

Foto | Marek Adamík

Pallou. Nově vzniklé trasy jsou
zanesené i na stránkách mapy.cz,
kde mají podobu přerušovaných
čar.
Od jara letošního roku se na
Stezce zdraví návštěvníci také setkají s informačními tabulemi,
které kromě všeobecných informací o stezce nabídnou i profily
tras a fotogalerii. Ti, kdo na Stezku zdraví vyrazí vyloženě proto,
aby se protáhli, se budou moci inspirovat cviky, které jsou popsány na tabulích v centrálním úseku
stezky. V minulém roce byly instalovány dvě, další budou následovat. Stranou zájmu nezůstávají
ani cyklisté. Pro ty vznikne takzvaný pumptrack, což je uměle vytvořený okruh, pro který jsou typické
četné „vlny“ a klopené zatáčky, jež

umožňují udržovat nebo zvyšovat
rychlost bez šlapání.
Město Zlín ve spolupráci
s městem Trenčín na Slovensku
má v záloze projekt, jehož spuštění bylo původně naplánováno již
na jaře loňského roku, ale vzhledem k virové epidemii bylo odloženo na neurčito. Jeho součástí
má být závod v orientačním běhu,
běžecká škola, kurz nordic walkingu, cvičení v lese či workshop
o zdravém stravování. Projekt měl
být uskutečněn na Stezce zdraví
ve Zlíně a také v Lesoparku Brezina v Trenčíně. „Nicméně aktivity
máme připraveny a doufáme, že
tento projekt v budoucnu uskutečníme,“ věří vedoucí Oddělení
cestovního ruchu a informací Eva
Manišová.

Za kouzlem zimní přírody
Jestliže jste v posledních týdnech dostali nápad vyrazit s rodinou nebo i sami
do přírody, možná jste zjistili, že
nejste sami, koho
to napadlo. Zimní
příroda jako alternativa k jiným formám trávení volného času, kterým
teď – možná – doba příliš nepřeje, táhne. A přináší s sebou mnohé doprovodné jevy. Jestliže jste
například do lesa dosud vyráželi
za samotou, zklidněním a pohroužením se do lůna přírody, najednou to nemusí být tak jednoduché.
Přesto při troše snahy si taková
místa můžete najít. Někdy stačí do
lesa vyrazit brzy ráno, jindy sejít
z vyšlapaných stezek a „vytvořit“
si stezku vlastní, prostou běžně vyhledávaných turistických cílů. Věřte nebo ne, nemusíte vyrážet ani
nijak daleko. Okolí Tlusté hory
a lesy rozprostírající se od čtvrti
U Majáku ke Karlovicím a odtud až
téměř do Napajedel nabízí nepřeberné možnosti, kde si najít svůj
nerušený kout.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz
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Tříkrálová sbírka? Letos poprvé virtuální
Jak je to letos s Tříkrálovou
sbírkou? Otázka, která jistě napadla nejednoho z nás, kteří rádi
využíváme tuto formu pomoci potřebným. Měsíc leden se dávno
přehoupl do své druhé poloviny
a legendární trojice králů nikde.
Situace spojená s vládními opatřeními a omezením pohybu se promítla i zde, avšak to neznamená,
že by se letos Tříkrálová sbírka neuskutečnila. Pro rok 2021 se koná
od 2. do 24. ledna s tím rozdílem,
že se z větší části přesunula do virtuálního prostředí. Charita Zlín
přesto vyzvala všechny, kteří byli
připraveni koledovat, aby se zapojili i do takzvaného (ne)koledování.
„Jednotlivci mohli obcházet domy
a předávat požehnání prostřednictvím nápisů C†M†B†2021 nad
dveře současně s vložením tříkrálových cukříků a kalendářů jako
poděkováním – ovšem bez kontaktu s domácnostmi,“ uvedl možnosti ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák. Co se týče klasických

Prastará tradice. Tříkrálová sbírka se koná už od počátku druhého tisíciletí. 

zapečetěných sbírkových kasiček,
ty jsou ve Zlíně k dispozici až do
24. ledna na třech místech: v sídle
Charity Zlín na Burešově, v kostele
svatého Filipa a Jakuba a v kostele Narození Panny Marie ve Štípě.
Jaké jsou jiné možnosti podpory
vyjma sbírkových kasiček? Především lze přispět online. Učinit tak

Foto | Pavla Romaňáková

lze na webu trikralovasbirka.cz,
kde pod mottem Tří králů „Každá
koruna dobrá“ zadáte název obce
či poštovní směrovací číslo – finance tak budou přiřazeny spádové Charitě (Zlín, případně jiné)
– a částku, kterou chcete přispět.
Druhou cestou je zaslání jednorázové či trvalé SMS zprávy na číslo

87 777 v podobě DMS KOLEDA
30, 60 či 90 – dle výše přispívané částky – či DMS TRV KOLEDA
30, 60 či 90, kde „TRV“ vyjadřuje dlouhodobou podporu, kterou
poskytujete každý měsíc až do
doby, než se rozhodnete příkaz
odvolat. Poslední možností je zaslat dar klasicky převodem na účet
66008822/0800, specifický symbol 289, variabilní symbol Charity
Zlín 77707043.
Tříkrálová sbírka se koná
pravidelně v prvních lednových
dnech od počátku druhého tisíciletí. Její výtěžek putuje ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké
životní situace. V minulém roce
bylo na Zlínsku umístěno 346 kasiček, což představuje asi tisícovku zapojených dobrovolníků
v terénu. Celkem se jim podařilo
vykoledovat přes 2 300 000 korun. Podrobnější informace na
ma
webu Charity Zlín.

www.trikralovasbirka.cz

Ve Zlíně vznikne odpočinková vyhlídka i veřejné tábořiště
Hned dva velké a sedm ma- Marie na Zlínských pasekách, pro
lých projektů – mezi nimi napří- kterou hlasovalo 385 osob. Maklad Odpočinková vyhlídka Gahu- lých projektů se v průběhu roku
rova prospektu nebo veřejné WC 2021 realizuje celkem sedm. Vedle
v Centrálním parku – byly vybrány zmíněného veřejného WC vznikne
pro realizaci ve Zlíně v rámci třetí- veřejné tábořiště na Podlesí či přího ročníku projektu participativ- střešek MHD Mokrá II – Na Draního rozpočtu Tvohách, realizaci čeká
říme Zlín. V jeho
projekt Bezbariérorámci Zlíňané předvá úprava chodníku,
Na realizaci
kládali své návrZvýšení kapacity parprojektů je
hy na proměnu vekovacích míst nebo
vyčleněno
řejného
prostoru
Oprava průchozího
pět milionů
od dubna do konchodníku mezi ulikorun
ce května loňskécí Pod Vrškem a ulicí
ho roku, zatímco
Pod Školou.
k vlastnímu posuProjekt
particizování byla vymezena lhůta od pativního rozpočtu Tvoříme Zlín
října do 6. prosince. A výsledek? umožňuje veřejnosti rozhodovat
Zasláno bylo celkem 34 návrhů. o použití částky, kterou město pro
V kategorii malých projektů hla- daný rok vyčlení ze svého rozpočsovalo 1 220 osob, v kategorii pro- tu. Jeho smyslem je tak motivovat
jektů velkých odevzdalo svůj hlas občany města ke spolurozhodová1 453 Zlíňanů.
ní o dalším rozvoji města s ohlePrávě Odpočinková vyhlídka dem na jejich aktuální potřeby
Gahurova prospektu (521 hlasů) a přání. V minulosti se z takto vya zřízení veřejného WC v Centrál- členěných peněz podařilo revitaním parku (409 hlasů) si získaly lizovat například park u Kudlovnejvětší zájem veřejnosti. Mezi ské přehrady či vybudovat pítko
velkými projekty uspěla rovněž u cyklostezky, workoutové hřiště
rekonstrukce okolí kaple Panny v Bartošově čtvrti nebo servisní
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V rámci projektu vznikl i servisní stojan pro cyklisty.

Foto | Marek Adamík

stojan pro cyklisty u soutoku řeky
Dřevnice a Fryštáckého potoka.
Na realizaci projektů je vyčleněna celková částka pět milionů

korun, přičemž větší část – tři miliony korun – poputuje na „odpočinkovou vyhlídku“ a rekonstrukma
ci kaple Panny Marie. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Ve Štípě přebudovali zázemí pro
poutníky a zachránili historickou zídku
| KATEŘINA ŠPAČKOVÁ

„Snažili jsme se vybudovat zázemí odpovídající požadavkům 21.
S postupující rekonstrukcí ma- století včetně bezbariérového příriánského poutního místa ve Štípě stupu a s ohledem na ochranu žise návštěvníci pravidelně dočkáva- votního prostředí. Dešťová voda
jí příjemných novinek, které mění ze střech je jímána do sběrné jímjiž tak hojně vyhledávanou lokali- ky a bude využívána na závlahu.
tu na atraktivní cíl pro odpočinu- Na WC je využívaná voda z našich
tí, kulturní zážitky či
vlastních studní. Větrozjímaní. Výjimkou
šina světel i vodonebyl ani uplynulý
vodní baterie jsou na
U gotického
rok, kdy se stihly profotobuňku, aby nekostelíku bude docházelo k plýtvání
vést důležité restauvysazeno
rátorské a záchranenergiemi,“ popsal
né práce i vybudovat
novinky štípský farář
i 11 stromů
moderní
sociální
František Sedláček.
zázemí.
Podařilo se také
Poutní
chrám
zachránit část hisPanny Marie je pěkně opraven torické zídky u gotického kostelía neustále udržován. Důstojný ku, která byla v havarijním stavu.
vzhled místa však hyzdilo neupra- „Původně jsme si mysleli, že ji jen
vené okolí a problémem byly i 40 opravíme, ale nakonec bylo nutné
let staré toalety. Nyní je všechno ji- ji kompletně rozebrat a opět vystanak, farnosti se totiž podařilo kom- vět. Na horní hranu zdi byly osazepletně dokončit rekonstrukci býva- ny speciální pálené cihly, takzvané
lé hospodářské budovy u chrámu. klinkerky, které by měly vydržet
Vybudovalo se rovněž moderní so- mnohem více než klasické pálené
ciální zázemí.
cihly. Znečištěný kámen ze severní

Poutní místo ve Štípě se dočkalo důstojného okolí.

Foto | město Zlín

strany zídky byl očištěn a natřena
byla také vstupní brána do areálu,“
vylíčil František Sedláček.
Za loňský rok se stihlo zrestaurovat i dřevěné zábradlí jižní
kaple a boční oltář. Tím ale práce

nekončí. Farnost chce letos vybudovat nový přístupový chodník,
stavebně zvýraznit bývalé základy
původních rozměrů gotického kostelíku a vysadit jedenáct vzrostlých
stromů.

Co s vánočním stromkem? Znovu jej zasaďte
Ačkoliv vánoční svátky roku
2020 jsou již nějakou dobu za námi,
přítomnost vánočních stromků si
obvykle užíváme déle. Pokud jsme
ještě nepřešli na jeho umělou variantu, nejméně jednou jsme si
museli položit otázku, kam s ním,
„až to všechno skončí“. Nejčastěji
putují živé stromky k popelnicím
a kontejnerům – jde o nejrychlejší
a nejjednodušší řešení a nutno říct,
že na něm není nic špatného. Takto odložené stromky obvykle končí
ve spalovnách, kde jsou energeticky
využity. Existují však i četná alternativní řešení. Která to jsou?
Jestliže jste stromek zakoupili
v některých nákupních řetězcích,
můžete v rámci svých povánočních
nákupů stromek vrátit zpět. V posledních letech se stále častěji stává, že některé řetězce nabízejí zpětný odkup či alespoň jeho zpětné
převzetí. Chcete-li sami rozhodovat o osudu svého stromku, méně
zažitým, ale ekologičtějším řešením je v rámci svých možností jej

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Vyhodit stromek je běžným, ale nikoliv jediným řešením.

„zrecyklovat“. Po seštěpkování totiž
najde uplatnění například v domácím kompostu, v létě s ním můžete přihnojovat květiny na zahradě
a podobně. Máte-li ve své rodině
kutila, který si rád hraje se dřevem,
zkuste se obrátit i na něj. Třeba takový materiál rád využije pro výrobu dřevěných předmětů, nábytku

Foto | Marek Adamík

nebo jeho částí. Možná budete překvapeni, jakou formu vánoční stromek nakonec získá.
Existuje i varianta používat vánoční stromek opakovaně. Trendem se v posledních letech stává
pořizovat jej v květináči. Takovou
dřevinu si jednoduše s příchodem
Vánoc nazdobíte a po Vánocích ji



zase odstrojíte. V domácnosti slouží v podstatě jako „rostlina“, o kterou se staráte a kterou čas od času
zaléváte. V květináči tak snadno
počká do příštího roku. Chcete-li, můžete stromeček také zasadit
na zahradu a do bytu jej přemístit
pouze na svátky. Pozor ovšem na
teplotní rozdíly. Na ty jsou stromky obzvláště citlivé a je třeba je na
teplotní přechod připravovat, jinak
uhnijí.
Se znovuvyužitím přichází
i otázka, se kterou se vracíme na
začátek. Vánoční stromky lze totiž odnést i do jeho přirozeného
prostředí: do lesa. Někde dokonce
existují speciální programy na prodej živých stromků, které můžete
po svátcích znovu zasadit a nechat
růst. Na příští svátky se rovněž můžete ohlédnout po takovém stromku, který je nositelem FSC certifikátu. Znamená to, že byl vypěstován
v lese, v němž se hospodaří odpovědným a k přírodě šetrným způsoma
bem. 

Z VAŠEHO MĚSTA |
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Střední školy bojují o studenty,
letos ale kvůli coronaviru na dálku
Zcela odlišnou strategii
museli zvolit ředitelé
středních škol, kteří se
letos snaží nalákat nové
studenty. Tradiční dny
otevřených dveří jsou totiž
kvůli epidemiologickým
opatřením zrušené
a deváťáci musejí vybírat
budoucí školu na dálku.

maturitní obory a nástavbová
studia na základě vlastních zkoušek nebo zcela bez přijímaček.
Jednotné zkoušce z matematiky a českého jazyka a literatury,
kterou organizuje Cermat, se tak
řada studentů vyhne. „Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná
přijímací zkouška nekoná, musí
se konat školní přijímací zkouška. Ředitel školy dále může roz| JURAJ ALÁČ
hodnout o jiném podílu jednotné
přijímací zkoušky na celkovém
Výběr střední školy je pro žáky hodnocení přijímacího řízení, než
devátých ročníků průlomové roz- jak stanovuje pro standardní přijíhodnutí, které určí směr jejich mací řízení školský zákon,“ uvedbudoucího života. Tři nebo čty- la tisková mluvčí Ministerstva
ři roky na středním
školství,
mládeže
stupni
vzdělávání
a tělovýchovy Aneta
udělají z dospívajícíLednová. V něktePřihlášky na
ho dítěte dospělého,
rých případech škostřední školu
samostatného člověly mohou dokonce
do 1. března
ka. Důležitost takové
přijímat žáky i bez
volby nelze brát na
zkoušek, pouze na
2021
lehkou váhu – zvlášť
základě podané přiv době, kdy jsou škohlášky. O tom, zda
ly už řadu měsíců
ve škole budou jedve zcela jiném výukovém režimu. notné přijímací zkoušky nebo ne,
Přihlášky na první kolo přijíma- mohou ředitelé u čtyřletých oborů
cích zkoušek na střední školy je rozhodnout do 8. března na záklanutné letos podat do 1. března, dě počtu podaných přihlášek na
a to na maximálně dva studijní školu.
obory. V dalších kolech přijímacíJednotná přijímací zkouška
ho řízení už počet přihlášek ome- formou písemného testu z českézený není.
ho jazyka a literatury a z matematiky je stanovena ve dvou dubnoJednotné přijímačky
vých termínech a náhradní termín
zhatil coronavirus
je připraven na polovinu května.
Ministerstvo školství vyda- „Termíny jak řádných, tak nálo kvůli epidemiologické situa- hradních termínů přijímacího říci opatření k úpravě přijímacích zení jsou uzpůsobeny tak, aby čazkoušek na maturitní obory střed- sový prostor mezi nimi umožnil
ních škol. Ředitelé budou moct zvládnutí případné karantény,“
přijímat studenty na čtyřleté upřesnila Aneta Lednová.

Přijímací řízení na střední školy
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
Náhradní termín
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021
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Změna vybrané školy může
přijít na poslední chvíli

Distanční výuka a online příprava na přijímací zkoušky může
budoucího středoškoláka pořádně
vystresovat a dříve vybraný studijní obor může na poslední chvíli vyměnit za jiný. Lákadlem může být
přijetí na školu bez přijímaček, pokud se na školu přihlásí méně žáků,
než je nabízených míst. Pro deváťáky tak bude klíčové sledovat, jak se
jejich vybraná škola zachová a jestli budou mít odvahu k složení jednotné zkoušky od Cermatu. Podle
odborníků by ale neměli žáci slevovat ze svých cílů a nevybírat školu
podle aktuální formy přijímacího
řízení. „Zatím se jedná o velmi ojedinělé případy, kdy by žáci chtěli
zvolit jednodušší studium. Spíše
by měli dát na individuální konzultace, kariérní poradenství a být
v kontaktu se svým výchovným
poradcem. Dokud není jasné, jak
budou zkoušky vypadat, nejistota
u žáků bude trvat. Předpokládáme,
že střední školy zohlední u přijímacích zkoušek komplikovanou
přípravu studentů,“ uklidňuje žáky
ředitelka Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně
Monika Němečková, která zároveň potvrdila, že ani při déle trvající distanční výuce nezaznamenali
v poradně nárůst počtu klientů.

V minulém školním roce se
jednotné přijímací zkoušky konaly
na všechny maturitní obory, jejich
termíny se ale kvůli epidemii covid-19 posunuly z poloviny dubna
na červen a namísto dvou pokusů
na zkoušku měli žáci jen jeden.

Dny otevřených dveří
za zavřenými dveřmi

V tuto dobu se každoročně
střední školy předháněly v upoutání pozornosti studentů a lákaly
na svoje učební obory prostřednictvím dnů otevřených dveří
nebo na různých burzách středních škol. Letos ale kvůli epidemiologickým nařízením nemohou
probíhat tyto akce ve standardním
režimu a přesouvají se do on-line
prostředí. Školy pro svoje zájemce připravují virtuální procházky
po škole, videokonference s vedením či pedagogy v předem domluvených termínech nebo školu představují sami žáci pomocí
videospotů. Podobná prezentace
školy by se ještě před rokem zdála jako ze sci-fi filmu a technicky
velmi složitě proveditelná, situace
kolem covid-19 ale způsobila, že
se na podobné technické vymoženosti musí žáci i učitelé adaptovat
mnohem rychleji.

www.stredniskoly.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

VYBÍRÁŠ STŘEDNÍ ŠKOLU?
PŘIDE J SE K NÁM!

TOP VYBAVENÍ DÍLEN MEZI ŠKOLAMI V ČESKÉ REPUBLICE

VYUČUJEME perspektivní obory - zaměřené na prakticky uplatnitelné znalosti.
NAUČÍTE SE PRACOVAT s moderní technikou ve strojírenství, polygrafii,
elektrotechnice, informačních technologiích a designu.

STROJÍRENSKÉ OBORY

POLYGRAFICKÉ OBORY

Ve 3. ročníku mohou získat výuční list.

(maturitní vysvědčení) Ve 3. ročníku mohou získat výuční list.

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

Tiskař na polygrafických strojích

Obráběč kovů (výuční list)

Knihař (výuční list)

Mechanik seřizovač (maturitní vysvědčení) Reprodukční grafik pro média

Zaměření: Operátor CNC a konvenčních
obráběcích strojů

Strojní mechanik (výuční list)
ELEKTRO OBORY

Mechanik elektrotechnik

Zaměření: Seřizovač tiskových strojů (výuční list)
Zaměření: Seřizovač knihařských strojů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Informační technologie (maturitní vysvědčení)

Zaměření: Zaměření na počítačové sítě a robotiku

(maturitní vysvědčení) Ve 3. ročníku mohou získat výuční list.

Elektrikář – silnoproud (výuční list)
Zaměření: Specialista pro silnoproudé
a inteligentní elektroinstalace

DESIGN A ZPRACOVÁNÍ

Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření: Design výrobků (maturitní vysvědčení)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ • ONLINE
19. 1. 2021 (10–18 h) • 9. 2. 2021 (10–18 h)
AKTUALNÍ INFORMACE na www.spspzlin.cz
Po telefonické domluvě můžete navštívit školu i v jiném termínu, tel.: 577 573 100.

INZERCE RV2001544/09

INZERCE RV2001622/02

C

4/2 2021

18/2 2021

9–17 hod.

9–17 hod.

INZERCE RV2001501/05

INZERCE RV2001875/04

fai.utb.cz

M

Y

CM

MY

CY

21/1 2021

27/2 2021

7.50–13.20 hod.

13–18 hod.

CMY

K

V prípade uzavrení škol jsme pro Vás
ve výše uvedených termínech ONLINE

Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARM A!
+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz

www.gyotr.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3LETÉ:
■ Softwarové inženýrství – prezenční, kombinované
■ Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci
se specializacemi:
- Inteligentní systémy s roboty – prezenční, kombinované
- Průmyslová automatizace – prezenční, kombinované
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management
– prezenční, kombinované
■ Informační technologie v administrativě – prezenční
NABÍZÍME:
■ Kvalitní vzdělání
■ Softwarové vybavení i moderní výpočetní technika,
počítačové učebny, laboratoře
■ Zahraniční studijní pobyty
■ Široké uplatnění na trhu práce
Termín pro podání přihlášky: do 31. března 2021
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz
Adresa: Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
Tel.: +420 576 035 052, e-mail: studium@fai.utb.cz
INZERCE |
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Z pátrání po prastrýci vzniklo
knižní drama nejen o baťovcích
Jméno Silvestra Němce možná nikomu moc
neřekne, přesto mu nelze upřít jeho spojitost se
Zlínem a s fenoménem „Baťa“. Ačkoliv se narodil
ve Vémyslicích na jižní Moravě, v devatenácti
letech jako zaměstnanec firmy Baťa odcestoval do
Singapuru. Zde ho zastihly válečné události, při nichž
za nejasných okolností zahynul jako dobrovolník
při obraně Singapuru proti japonské invazi.
| MAREK ADAMÍK
Psal se rok 1942. Mohlo by se
zdát, že tím všechno skončilo,
kdyby se o osudu svého prastrýce nezačal o více než sedm desetiletí později zajímat Jan Beránek.
Zkoumání, které nabralo podobu takřka detektivního pátrání,
ho přivedlo do archivů ve Zlíně,
Znojmě, Praze, ale i v Londýně
nebo Singapuru. Během tří let
tak postupně získávané poznatky
spoluurčovaly směr jeho dalších
kroků. Ty nakonec vyústily v knižní podobu, přestože autor zprvu
netušil, jestli se mu podaří vůbec
něco zjistit.
„Nedělal jsem si iluze, že dokážu odhalit, co přesně se před
pětasedmdesáti lety v Singapuru
odehrálo. Byl jsem zkrátka zvědavý, kam mě takové pátrání zavede a co nového se díky němu dozvím. O nějaké knize jsem vůbec
neuvažoval. Výsledek však úplně předčil moje očekávání. Prošel jsem více než desítku archivů
u nás, v Londýně a Singapuru, po
večerech jsem pak pročítal stovky
dobových článků z novin a časopisů, k tomu deníky a dopisy řady
lidí, kteří se tehdy v Singapuru

Silvestr Němec
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| KULTURA

Foto |archiv

pohybovali,“ přibližuje průběh
svého pátrání Jan Beránek. Během něj se mu podařilo zmapovat
osudy singapurské komunity krajanů, většinou baťovce, ale i dalších Čechoslováků. Pátrání odhalovalo další a další cesty, kudy
se vydat, přivádělo jej k setkávání se s nejrůznějšími lidmi, ať již
šlo o zahraniční historiky, domácí
fanoušky baťovské historie, nebo
potomky tehdejších baťovců, kteří s Beránkovým prastrýcem žili
a pracovali.
Kniha pod názvem Pátrání po
Silvestrovi představuje exkurz do
tehdejších historických událostí
z pohledu individuálních lidských
příběhů tak, jak je autor shromáždil formou fotografií, dosud nepublikovaných dokumentů včetně deníků a vzpomínek několika
singapurských baťovců. Popisuje
pátrání od prvních okamžiků, kdy
se čtenář postupně seznamuje se
Silvestrovým rodinným zázemím,
s prací u Bati i podmínkami, za jakých pracovníci odjížděli do exotické ciziny. Ústředním bodem
knihy jsou samozřejmě dramatické události, které vedly k jeho
smrti v pouhých dvaadvaceti
letech.
„O svém pátrání jsem průběžně psal blog, teprve až o hodně
později, když mé texty, tehdy publikované v Deníku Referendum,
četlo pravidelně přes tisíc lidí,
jsem dostal nápad vydat to knižně.
I tak jsem ale dlouhou dobu váhal.
Je mi totiž obecně protivné, kolik knih a jak snadno dnes vychází o různých banalitách, nechtěl
jsem toho být součástí. Teprve
když jsem si byl jist, že z toho dokážu udělat něco fakt zajímavého,
jsem se do toho pustil. Znamenalo to mimo jiné i zásadní přepracování a doplnění původního blogu,“ objasňuje Jan Beránek cestu

Jan Beránek

ke knižnímu vydání. Při samotném shromažďování podkladů
sice u něj převažovalo badatelské
nadšení, svou nezastupitelnou roli
však hrála i ryze soukromá motivace. Radost z toho, že prastrýci
a dalším padlým Čechům by byl
knihou alespoň symbolicky navrácen jejich ztracený život, a tím
uctěna jejich památka.
Odpověď na otázku, jaké nejpozoruhodnější místo během
svého pátrání navštívil, se rovněž úzce dotýká osobní roviny.
„Nejsilnější chvíle jsem prožíval
v závěru pátrání, když jsem se
konečně vydal do Singapuru a navštěvoval místa spojená s příběhy,
o kterých píšu. Dokonce jsem stál
na chodbě Alexandřiny nemocnice v místech, kde pravděpodobně

Foto | Františka Beránková

zavraždili mého prastrýce Silvestra. A taky u dveří jeho bytu, kam
jsem vystoupal po schodišti, kudy
denně chodíval. Podařilo se mi
také vypátrat potomky Silvestrova kolegy a kamaráda, který tam
po válce zůstal, oženil se a založil rodinu. Úplně koukali, že je po
všech těch letech oslovil někdo,
kdo se o Františka zajímá. Ten je
bohužel po smrti, ale na schůzku
přišla jeho manželka, které je už
teď třiadevadesát let, a také jeho
syn a dcera. Bylo to neskutečně
nádherné,“ dodává Beránek. A co
dál? Vydáním knihy pro něj údajně nic nekončí. V pátrání příležitostně pokračuje dál a rád by se
například postaral o to, aby v Singapuru vznikl pomník na památku
padlých krajanů.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zlínští studenti designu zabodovali.
Získali hned sedm prestižních cen
Skvělých úspěchů dosáhli na mezinárodním klání
mladých a nadějných designérů studenti zlínské
Univerzity Tomáše Bati. I přes značnou konkurenci
vynikli hned v sedmi kategoriích třicátého
ročníku Národní ceny za studentský design.
| KATEŘINA ŠPAČKOVÁ
První cenou za Excelentní studentský design se může chlubit Silvia Klúčovská. Ta si porotu získala
webovými stránkami Znakověda,
které spojují slovník českého znakového jazyka, výuku prstové abecedy a znaků. Její projekt má bezesporu ohromný potenciál zlepšit
život neslyšícím i těm, kteří s nimi
denně přichází do styku. „Tento jazyk mě docela okouzlil. Ze začátku

Nápis REVOLUCE se stal součástí vizuální identity
5. ročníku Zlín Design Week. 
Foto | archiv UTB

jsem se zabývala pouze zápisem,
vývojem a gramatikou. Postupným
zkoumáním jsem si uvědomila, že
chci pracovat na výukových materiálech a pokusit se je vylepšit a aplikovat právě v digitálním světě,
kde mají velmi malé zastoupení,“
svěřila se Silvia Klúčovská.
Ve stejné kategorii byla oceněna i Kristýna Londinová, která vytvořila sérii plakátů a animací reagujících na aktuální společenská,
politická a etická témata za poslední rok nejen v České republice.
Kampaň lákající na studium digitálního designu zas vynesla ocenění Adamu Komůrkovi.
Vítězství v soutěži Dobrý studentský design si připsali Martin
Egrt a Milan Quang Nguyen za
tvorbu vizuální identity 5. ročníku Zlín Design Week. Založena
je na nápisu REVOLUCE. „Nápis

Kampaň upozorňující na cigaretové nedopalky může být použita i v zahraničí. 

se vždy přizpůsobuje formátu,
na kterém je. Tím, že je mezera v písmenu L hodně výrazná,
hlavně při vzrůstající výšce nápisu, rozhodli jsme se z ní udělat
přednost a využít ji. Jedním z využití je, že skrze ni můžou procházet různé objekty – jako symbol
toho, že v revoluci boříme omezení,“ přiblížil Milan Quang Nguyen. Na problémy s cigaretovými

Foto | archiv UTB

nedopalky nápaditě reaguje video „Pock it don't drop it!“ Martiny Kubalové a Jaroslava Dlaska.
Kampaň je vytvořena bez mluveného komentáře, může se tak použít v různých zemích.
Národní cena za studentský design je soutěž určená studentům
uměleckých škol. Letos se o uznání utkalo 135 prací. Vyhlášení proběhlo poprvé online.

Kdy krmit vodní ptáky? Jen v tuhé zimě
Jednou z oblíbených kratochvílí, se kterou se setkáváme u potoků a vodních ploch, je přikrmování kachen a jiných vodních ptáků,
kteří u nás tráví zimní období. Za
dlouhotrvajících mrazů nebo vysoké sněhové pokrývky si ptáci potravu obstarávají obtížně a potrava nabídnutá lidmi jim skutečně
může přijít vhod. Není tomu tak
ale vždy. Podle ochránců přírody je
vhodné řídit se několika pravidly.
Předně je dobré vědět, že není-li řeka zcela zamrzlá, obstarají
si ptáci potravu sami. V opačném
případě si zvyknou chodit tam,
kde je pro ně získávání potravy
nejjednodušší, tedy do míst, kam
je chodí lidé přikrmovat. Taková místa jsou už patrná na první pohled – jedním z negativních
důsledků nadměrného shlukování ptactva na jednom místě je devastace říčního břehu, který pak
nápadně připomíná povrch Měsíce, na němž nic neroste.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Pokud chceme vodnímu ptactvu pomoci v mrazech, nabízíme jim pouze základní potraviny
v přírodním stavu, tedy neochucené. Základem přirozené potravy kachen, labutí a dalších vrubozobých ptáků jsou vodní
a vlhkomilné rostliny a jejich semena. Proto se pro ně hodí obiloviny, jako je pšenice, oves nebo
žito, hrách, cizrna, kukuřice, ale
také třeba vařené brambory, na
kousky natrhaný hlávkový salát,
listová zelenina nebo slupky a odřezky z ní. Pro vrubozobé ptáky
jsou v chovatelských potřebách
k dostání také speciální granule.
Naopak vyvarovat bychom se
měli kořeněných, slaných, sladkých a mastných potravin, zbytků jídla, plesnivých nebo jakkoliv
zkažených potravin či krmiva s ostrými hranami, které by mohlo
ptákům poranit jícny. Obecně by
se dalo říci, že běžné lidské potraviny jsou pro ptáky nevhodné,

Břehy s nadměrným výskytem vodních ptáků připomínají povrch Měsíce. 

což platí i pro pečivo. Ačkoliv pro
ně představuje snadný zdroj energie, chybí v něm důležité vitamíny,
minerály a stopové prvky, jež jsou
potřebné pro jejich zdravý růst
a fungování.
Česká ornitologická společnost na svém informačním letáku
„Jak krmit vodní ptáky“ dodává,



Foto | Marek Adamík

že ani v případě krmení vhodným krmivem by se to nemělo
přehánět. Vyskytuje-li se ve vodě
nebo jejím okolí krmivo ve větším množství, způsobuje velký
nárůst živin ve vodě. To ji znečišťuje a podporuje množení mikroorganismů, které mohou být pro
ma
ptáky nebezpečné. 
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Zdravý životní styl
až na prvním místě.
A co že to vlastně je?
| MAREK ADAMÍK
Povánoční období bývá obvykle i obdobím, kdy nejvíce cítíme
potřebu něco udělat pro své zdraví. Někdy si tento záměr dáváme
jako součást předsevzetí do nového roku, jindy jde o přirozený
pocit, který následuje po té, kdy
si po několik dnů dopřáváme nejrůznějších dobrot a posedávání
u televize. Zadáme-li do internetového vyhledávače heslo „zdravý
životní styl“ včetně jeho nejrůznějších obměn, zaplaví nás nepřehledná houština doporučení, často
jednostranných cvičebních postupů a diet, které mají jednu společnou chybu: snaží se nabídnout řešení platné takříkajíc pro každého.
Jak je to ale ve skutečnosti?

Čeho chceme dosáhnout

Předtím, než začneme hledat
konkrétní cesty, měli bychom mít
jasno, jaké jsou naše (skutečné)
potřeby a co od cvičení či obecněji od zdravého životního stylu
očekáváme. Je známo, že pohyb
nám prospívá v mnoha ohledech,
o to nezbytnější je při moderním
způsobu života, kde se stává spíše
příležitostnou záležitostí. Chceme

10 | ZDRAVÍ

s jeho pomocí shodit pár kil? Cítit se lépe? Být pružnější? Vnitřně klidnější? Tyto otázky jsou
důležité již proto, aby nás cvičení
motivovalo setrvat u něj dlouhodobě. Můžeme se rozhodnout začít běhat, jezdit na kole, věnovat
se otužování, aerobnímu cvičení
nebo zvolit některé z široké škály
relaxačních cvičení a metod zaměřených na koncentraci a práci
s dechem. Vzhledem k současným
vládním opatřením, kdy nelze navštěvovat oficiální kurzy ani chodit do fitcentra, je třeba zvolit cestu, kterou jsme schopni zvládnout
bez asistence trenéra či učitele.

Udělejte si ze cvičení rituál

Ideálním druhým krokem je
promyslet si, kolik času chceme
cvičení věnovat. Nereálné představy bývají často součástí novoročních předsevzetí, důležité je,
aby frekvence cvičení byla zvolena optimálně jak pro naše tělo,
tak pro naše časové možnosti. Pokud se vám podaří vytvořit si ze
cvičení každodenní rituál, máte
vyhráno – bude radost se takové
činnosti věnovat. Abyste se podpořili v motivaci, připravte si nejenom vhodné místo ke cvičení, ale

i veškeré pomůcky včetně podložky, jež můžete potřebovat. Pokud
například půjde o dynamičtější
aerobní cvičení, nezapomeňte si
vodu a ručník.

redukci podkožního tuku v oblasti břicha, například dvakrát týdně
dělat osm až deset různých posilovacích cviků, osm až dvanáct opakování v jedné sérii.

Pomáhá i svižnější chůze

Existují venkovní
„posilovny“

Studie doporučuje provádět
každý den alespoň půl hodiny pohybové aktivity střední intenzity.
Z hlediska energie, kterou k ní potřebujeme, se dostaneme k hodnotám 200 kcal nebo 840 kJ denně, případně 1 400 kcal (5 880 kJ)
týdně. Zjednodušeně lze říci, že při
současném životním stylu je jakákoliv pohybová aktivita lepší než
žádná. I minimální aktivita může
přinést zlepšení například v tom,
že se tolik nezadýcháte, když musíte vyjít do schodů nebo doběhnout na trolejbus při cestě do
práce. Nemůžete-li cvičit doma,
můžete si jít ven alespoň zaběhat
nebo se projít svižnou chůzí. Mezi
aerobní aktivity střední intenzity
patří například jízda na kole rychlostí menší než 16 km/h nebo chůze rychlostí 5 km/h. Mezi aerobní aktivity vysoké intenzity patří
plavání, tenis, běh, skákání přes
švihadlo nebo taneční aerobik.
Důležité je zaměřit se zejména na

Jistou alternativou posiloven
a fitcenter jsou workoutová hřiště.
Ve Zlíně je najdete v Centrálním
parku na Jižních Svazích, na Podhoří u Triomarketu nebo na hřišti
Vysoká Mez. Hřiště jsou vybavena
posilovacími stroji, na nichž lze
provádět jak ty nejjednodušší protahovací cviky, tak i náročná posilovací cvičení v závislosti na vaší
kondici. Vyrazit také můžete na
Stezku zdraví pod Tlustou horou,
nabízející širší možnosti aktivního trávení volného času. Jakožto
ideální místo pro běh, cykloturistiku, rodinné výlety, vycházky
a rozcvičení je vybaveno řadou
dřevěných prvků na cvičení a posilování různých svalových skupin
– hrazdy různé výšky a velikosti,
kladiny, bradla, žebřiny, systém
plošin na sklapovačky a podobně.
Nechybí ani skluzavka a dětská
hopsadla, na nichž se mohou vyřádit pro změnu také děti.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

PRODEJNY
ZDRAVÉ VÝŽIVY
U ZELENÉHO STROMU
ZLÍN
Náměstí Práce 1099 - Tržnice
760 01 Zlín
Tel.: 773 900 494
po–pá: 8:00–18:00
so: 8:00–12:00

solárium • sauna • Lympha Press
In Body • T-Shape • cvičení
AFT • trvalá epilace
hydrocolon terapie
celotělové zábaly BIOLINE®
kosmetika BIOLOGIQUE RECHERCHE®

NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR
ZDRAVÉ
VÝŽIVY

Přijďte se nechat hýčkat.
www.zdravizprirody.cz
Biomarket U Zeleného stromu

WWW.HEBEZLIN.CZ
INZERCE RV2001871/01

INZERCE RV2100055/01

Náměstí Míru 65
760 01 Zlín
Tel.: 773 880 494
po–pá: 8:00–18:30
so: 8:00–12:00
Jižní svahy OC Albert
760 05 Zlín
Tel.: 773 001 494
po–pá: 8:00–18:30
so: 8:00–12:00
VIZOVICE
Masarykovo náměstí 416
763 12 Vizovice
Tel.: 775 442 752
po–pá: 8:00–17:00
so: 8:30–11:30
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Havlíčkova 3
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 777 900 814
po–pá: 7:30–18:00
so: 7:30–11:30

INZERCE RV2100036/01

INZERCE RV2100028/01

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.
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)

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Vizovické vrchy zavedou
i k fragmentu Baťovy železnice
Rádi prozkoumáváte okolí Zlína a objevujete zapomenutá místa a „poklady“? K takovým vás
zavede třeba i stezka, pro kterou
si můžete zvolit jako výchozí bod
město Vizovice, nabízející nejeden značený okruh pro chvíle aktivního trávení volného času.
Vydáte-li se z Masarykova náměstí po žlutě značené turistické trase směrem na Pozděchov,
otevřou se vám záhy obzory malebných Vizovických vrchů. Po
volném stoupání Krňovskou ulicí vám ani ne po dvou kilometrech vizovický katastr odhalí
svou méně známou tvář. Kopec
pod názvem Šibenice připomíná dobu, kdy město mělo hrdelní právo, k němuž patřilo veřejné
popraviště. Připomíná jej jednoduchý dřevěný kříž s odpočívadlem a kamenným chodníčkem.
U rozcestí Nad Hodišovem
trasa míří přes les do obce Ublo.
To si pro náhodné i méně náhodné návštěvníky přichystalo hned
dvě zajímavosti. Jednak se zde

údajně promazává zemské osa
– to když se zastavíte v místním
hostinci u Zemské osy – jednak
zde stojí tunel UBlanka, inspirovaný názvem obce a svou sestřenicí, již existující pražskou
Blankou. V podstatě jde o několik vysokých náspů s betonovými tunely, z nichž měla původně
vyrůst součást Baťovy železniční
dráhy, která měla propojit Zlín
a Vizovice se Slovenskem. Tunel
je dlouhý 13 575 milimetrů, a ačkoliv jeho historie sahá do třicátých let minulého století, v rámci
recese jej místní obyvatelé slavnostně otevřeli teprve před třemi
lety. Přestože trať nebyla nikdy
dokončena, dosud jsou v terénu
zřetelné pozůstatky připravovaného drážního tělesa, náspů,
terénních zářezů a vybudovaných staveb, jako jsou mostky či
propustky.
Pokud z Ubla nechcete pokračovat dále po žluté trase směrem na Pozděchov a nechcete se
ani vracet stejnou cestou zpět,

Jedno z míst, kudy měla vést Baťova železnice. 

můžete se vydat po asfaltové cestě severozápadním směrem do
sousední obce Jasenná. I ta má
co nabídnout – vedle působivých
výhledů po okolí třeba procházku přírodní památkou Prokůpka.
Naproti evangelickému kostelu
v obci pak lze navázat na modrou turistickou značku a kolem

Foto | Zdeněk Urbanovský

hřbitova a po náspu nedokončené Baťovy železnice zamířit zpět
do Vizovic.
Celý okruh čítá asi dvanáct kilometrů, z Vizovic do Ubla a do
Jasenné z toho činí asi osm kilometrů, zbývající čtyři kilometry
urazíte na zpáteční cestě z Jasenma
né do Vizovic. 

Běhy Zlín plánují na letošní rok 16 závodů
Aktuální vládní opatření sice
ještě nepřejí hromadným akcím,
organizační tým Běhů Zlín však
nelení a na letošní rok plánuje celoroční zlínský běžecký seriál určený pro širokou sportovní
veřejnost. První závod by se měl
uskutečnit již v sobotu 13. února.
V termínovce letošního 38. ročníku je uvedeno celkem šestnáct
závodů ve Zlíně a blízkém okolí v délkách od pěti kilometrů až
po půlmaratón. Závody jsou vedle
ambicióznějších závodníků určeny především pro běžce, pro které
je běhání koníčkem, a pro ty, jež
s během začínají a chtějí si přitom
porovnat své síly s ostatními. Ženy
jsou rozděleny do čtyř věkových
kategorií, muži do pěti kategorií.
Už v předchozích letech si mohly na některých závodech současně zaběhat i děti a snahou je, aby
těchto závodů bylo letos více.
Pravidla jsou jednoduchá. Už
při absolvování jednoho závodu bude účastník započítán do
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Závody jsou určeny i pro sváteční běžce. 

průběžného pořadí jednotlivců.
V průběhu roku a do konečného
pořadí se ovšem budou započítávat jen nejlepší bodové zisky ze
3/4 uskutečněných závodů. Kromě soutěže jednotlivců se hodnotí i neméně prestižní týmová
soutěž, do které se ale budou počítat všechny závody seriálu. Na

Foto | Běhy Zlín

závěrečném vyhlášení za celý rok
budou dále oceněni i absolutně
nejlepší žena a muž.
„První závod běžeckého seriálu připadá na sobotu 13. února.
Jde o nenáročný závod se zvlněným profilem v celkové délce sedmi kilometrů. Startuje se u garáží
na konci ulice Podlesí IV směrem

po chodníku kolem točny Kocanda do lesa, dále se pokračuje přes
silnici Zlín-Kostelec po modré turistické značce asfaltkou kolem
vodojemu a zpět. Součástí budou
i běhy dětí a mládeže na kratších
tratích. Občerstvení bude samozřejmě zajištěno,“ uvedl za organizační tým Zbyněk Raška.
Uplynulý rok kromě jiného významně ovlivnil i běžecký seriál –
z původně plánovaných 17 závodů
se jich podařilo uskutečnit deset.
Putovní pohár pro nejlepší ženu si
vyběhala Eva Kučerová (Mattoni
FreeRun Zlín), pohár pro nejlepšího muže Jan Kábela (SP Malenovice) a pohár pro vítězný tým
převezme tým SP Malenovice.
Podrobnější a aktuální informace o zlínském běžeckém seriálu, pravidla, výsledky, propozice,
průběžné pořadí apod. najdete na
ma
webu. 

www.behyzlin.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Máte svého lékaře,
máte svého právníka,
mějte svoji pohřební službu...
Jaká je dnes úroveň pohřebnictví?
Kdysi byla úroveň docela nízká, a právě proto jsme se rozhodli založit
soukromou Pohřební službu NONSTOP, která bude na špičkové úrovni… a to se nám podařilo :).
Naše firma je také členem Sdružení pohřebnictví v ČR, což je další
zárukou vysoké kvality provedených služeb a důstojné péče o zesnulé.
A podařilo se vám nějak služby proměnit?
Že naše služby nastavily novou úroveň pohřebnictví vidíme i v tom,
že jsou lidé s našimi službami spokojení a vracejí se k nám, doporučují
nás a to je pro nás to nejlepší poděkování. Patříme na Zlínsku mezi nejvyhledávanější, jelikož jsme symbolem top kvality.
Existuje i možnost, jak pomoci s náklady na pohřební služby
lidem ve finanční nouzi?
Pro sociálně slabší rodiny máme jako jediní vstřícnou službu Ekonomický pohřeb za bezkonkurenční cenu. Rádi Vám poradíme na bezplatné lince nonstop 800 121 211 nebo najdete kontakty a informace na
www.pohrebnisluzbanonstop.cz
Naše kanceláře najdete ve Zlíně, Slušovicích, Vizovicích, Otrokovicích a Napajedlích.
Moderní doba nás lidi velmi rozmazluje. Snažíme se obklopovat
pouze příjemnými zážitky. Zvykli jsme si nepříjemné věci odkládat
a nezabývat se jimi. Jednou z nejnepříjemnějších událostí v životě je
vždy smrt někoho blízkého. Nikdy na ni nejsme připraveni. Ale je to
jedna z mála životních situací, kterou ze života vytěsnit nelze a která se
bohužel nutně musí někdy přihodit.
Dnes jsme vyzpovídali Báru Volčíkovou, majitelku soukromé
společnosti SLUŽBY NON STOP, která se tomuto tématu věnuje
profesionálně.
Je dobré být na smrt blízkého připraven?
Každý člověk si vybírá svého lékaře, právníka, zubaře nebo má svého
kadeřníka, svoji oblíbenou hospůdku, ale na pohřební služby zapomíná.
Přitom právě na tyto životní situace by měl být dobře připraven. Proto
je dobré, aby měl i svou pohřební službu, které důvěřuje a která za něj
v těžkých chvílích spolehlivě zařídí vše potřebné.
Podle čeho si člověk má vybrat svou pohřební službu?
Lidem by nemělo být jedno, co se s jeho tělem po smrti děje a jak se
s ním zachází. Právě proto máme dny otevřených dveří, kde návštěvníci
mohou vidět, v jakém prostředí pracujeme, jaké služby pozůstalým poskytujeme a za jakou cenu. A hlavně se mohou s námi seznámit osobně
a poznat, jací jsme lidé.
Také je možné kdykoliv zavolat na bezplatnou linku nonstop
800 12 12 11 a domluvit si schůzku přímo s majitelkou.

Nebojme se o smrti mluvit a být na ni připraveni. Rituál pohřbívání
má již tisíciletou tradici.
Všechny kultury k němu přistupují s velkým respektem a hlubokou
pokorou.
Seznamte se s POHŘEBNÍ SLUŽBOU NONSTOP, seznamte se s jejím servisem a s prostředím, ve kterém pracuje… budete připraveni
a v bolestných chvílích vám to bude velkou oporou.

Jsou všechny pohřební služby stejně kvalitní?
Pohřební služby můžeme rozdělit do dvou skupin, na soukromé a nesoukromé .
Soukromá pohřební služba má mnohem kvalitnější služby a hlavně
osobnější přístup k pozůstalým. Vidíme ve své práci nejen službu, ale
hlavně poslání, dáváme do toho své srdce. To, že naše pracovní doba
nikdy nekončí, je patrné i z názvu naší firmy POHŘEBNÍ SLUŽBA
NON-STOP.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU CHARLIE CHAPLINA:  ŽIVOT MŮŽE BÝT NÁDHERNÝ, ...

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 5. 2. 2021. 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.

SOUTĚŽTE S NÁMI
Vybrali jsme výherce soutěže
Magazínu Váš Zlín listopad/prosinec:
Martina Kubiszová a Oldřich Peška, oba získali ceny v hodnotě
5 350 Kč od našich partnerů - Zámek Wichterle, AP Solutions
a Dary kraje
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Před Společenským domem
v Otrokovicích bude stát socha J. A. Bati
Důstojné pietní místo, které by
připomínalo Jana Antonína Baťu.
To by do konce roku 2021 mělo
vzniknout v parku před otrokovickým Společenským domem. Rozhodli o tom zastupitelé na posledních jednáních, včetně toho, kdo
bude zhotovitelem. Sochu ztvární
výtvarník Radim Hanke, který má
na svém kontě již pomník Tomáše a Jana Antonína Bati před baťovským mrakodrapem nebo bustu Jana Antonína Bati zhotovenou
pro jeho rodinu.
Radim Hanke předložil vedení
města dva návrhy ztvárnění postoje Jana Antonína Bati. „Pana
Hankeho jsme pozvali na zasedání zastupitelstva s žádostí o popis
popis obou jeho návrhů. Po jeho
vystoupení dostali členové zastupitelstva možnost vyjádřit se
svým hlasováním ohledně toho,
který návrh bude vybrán,“ uvedla
starostka města Hana Večerková.
Zvolen byl totožný návrh, který
preferoval sám sochař, vycházející
z původní Baťovy fotografie. Jeho

zhotovení přijde na půl druhého
milionu korun.
Město Otrokovice se rozhodlo finanční prostředky na sochu
shromáždit z více zdrojů a na její
vybudování vyhlásilo již v září
2020 veřejnou sbírku. Přispět
mohou jak jednotlivci, tak firmy.
„Velké poděkování patří zejména společnosti Continental
Barum, která přispěla částkou
sto tisíc korun, a městu Zlín, jež
poslalo příznačně baťovskou
částku 99 999 korun. Poděkování ale patří všem, kteří přispěli. Mnozí občané poslali takovou
částku, kterou si mohou dovolit,“ dodala otrokovická starostka. K datu 1. ledna 2021 činil stav
účtu 247 822 korun od celkem
23 přispěvatelů.
Bližší informace k realizaci sochy a veřejné sbírce jsou k dispozici na webu města otrokovice.cz
pod záložkou Veřejná sbírka na
sochu Jana Antonína Bati, nacházející se na hlavní stránce vpravo
ma
dole.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

„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

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu,
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

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
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ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

4,1 %

Zastavovaný areál zámku Rači ce
v rámci dluhopisového programu
e-Finance CZ v celkové hodnotě uveřejněné na adrese www.e-finance.eu/
/zajistene-dluhopisy.

Investice od 50 000 Kč
Dvouleté dluhopisy
Roční úrok 4,1 % po celou dobu investice
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení

ROČNÍ ÚROK

Česká národní banka schvaluje tento prospekt pouze z hlediska toho,
že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti,
které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Toto schválení by se nemělo
chápat jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem
tohoto prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů.
Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, než-li
učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika
a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Objednání dluhopisů: www.e-finance.eu nebo  +420 515 555 555
Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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INZERCE RV2001814/01

INZERCE RV2001654/01

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

INFO V RK
RD ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK
Objekt určený i pro vícečlennou rodinu ve 2 bytových jednotkách
(3+1,4+1), okrajový řadový dům disponuje garáží, prádelnou,
kotelnou a menší zahradou. Obec mezi Vizovicemi a Valašskými
Klobouky má výbornou občanskou vybavenost.průjezdná. PENB: G

NABÍDKA

2 495 000 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
BAŤŮV 1/2DOMEK 4+KK, ZLÍN – ZÁLEŠNÁ III
Cihlový objekt rekonstruovaný před 15 lety, disponuje menší
zahradou a možností parkovacího místa. Krásná prostorná terasa.
Dojezd do centra 5 min. autem, možnost parkování na ulici, blízko
MHD a vlaku, školky, školy apod. PENB: G

4 200 000 Kč
RD HALENKOVICE
Cihlový objekt o dispozici 4+1, která má menší zahradu, plocha
pozemku 231 m2, ve slepé ulici s minimálním provozem aut v centru
obce.
PENB: G

1 795 000 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 – 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 něhou je asfaltová obecní komunikace.

2 900 000 Kč

