
MĚSÍČNÍK O VAŠEM MĚSTĚ, O VĚCECH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH | ZDARMA DO VAŠÍ SCHRÁNKY | NÁKLAD 37 000 | 7. ROČNÍK | ČERVEN 2021

INZERCE RV2101091/01

Zlato  Zlato  
je jistota  je jistota  
v každé době.  v každé době.  
Ochrání hodnotu  Ochrání hodnotu  
vašeho majetku.vašeho majetku.
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NABÍZÍME

Zprostředkování koupě a prodeje 
nemovitostí.

Výkup nemovitostí až za 120 % 
znaleckého posudku.

Specializujeme se na prodej bytů 
po provedených kompletních 

rekonstrukcích.

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

PŘIPRAVUJEME

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

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“

STAVEBNÍ FIRMA

REALITNÍ SPOLEČNOST

• Pronájem vybavené a zařízené garsonky 
ve Zlíně, ulice Zadní luhy. Garsonka má 
společnou kuchyň, vybavenou spotřebiči 
včetně myčky a koupelnu se sprchovým 
koutem, společná jen s vedlejší garson-
kou. K dispozici velká terasa, parkovací 
stání a Wi-Fi

• Pronájem další vybavené a zařízené gar-
sonky ve Zlíně, ulice Zadní luhy. Garsonka 
má vlastní kuchyň, včetně spotřebičů 
a prostornou koupelnu s vanou a sprch. 
koutem. K dispozici také velká terasa, 
parkovací místo a Wi-Fi.

• Pronájem vybavené garsonky ve zrekon-
struované a nově vybavené Vile G2 ve 
Zlíně, ulice Vejvanovská. Vila se nachází 
v klidném prostředí ve Zlíně pod Jižními 
Svahy. Nájemníci mají k dispozici společ-
nou prádelnu s pračkami a sušičkou, velkou 
terasu s posezením, parkovací stání a Wi-FI.

• Prodej rodinného domu 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích.

• prodej prostorného 
bytu 3+1 po kompletní 
rekonstrukci s balkonem 
a sklepem. Byt se nachází 
v 5. patře bytového domu 
s výtahem ve Zlíně, na 
ulici Budovatelská.

• prodej prostorného 
bytu 2+1 po kompletní 
rekonstrukci v bytovém 
domě s výtahem na 
Okružní ulici ve Zlíně.

 INZERCE RV2101011/01
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INZERTNÍ MANAŽEŘI

Čiperova vila se stane místem 
setkávání a nových projektů
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Místo pro konání 
vzdělávacích či kulturních 
akcí, tvůrčí dílny, ale také 
třeba zázemí pro aktivity 
rodin s dětmi. Čiperovu 
vilu čekají v budoucnu 
pravděpodobně velké 
změny. Jejich cílem je pro 
tuto kulturní památku 
najít uplatnění, které by ji 
více přiblížilo veřejnosti. 

| MAREK ADAMÍK

Ve Zlíně se otevřelo krajské informační centrum

Čiperova vila se nachází v klidné lokalitě, pouze pár metrů od lesa  Foto | Marek Adamík

Místo nedotknutelnosti
Pamatuji si to dobře. Neurči-

té místo kdesi za plotem, s dět-
ským hřištěm po-
blíž stezky, která 
zvolna přecházela 
v lesní pěšinu. Vě-
domí, že kdesi za 
stromy stojí dět-
ský domov, bylo 
pro mne jako malého chlapce do-
stačujícím důvodem, aby se ono 
místo pro mne na celý dětský život 
stalo místem nedotknutelnosti, 
místem, kterému je radno se vy-
hnout. Symbolem oddělenosti se 
přitom stal právě plot, dělící lesní 
stezku od věčně prázdného dět-
ského hřiště. A najednou by se to 
mělo změnit. Čiperova vila, která 
dosud jako dětský domov sloužila, 
se možná promění v místo otevře-
né veřejnosti, prostor vzkvétající 
životem, kam kdokoliv může při-
jít se svými ratolestmi, zrelaxovat, 
zajít si na přednášku nebo výstavu 
či se zde věnovat tvůrčí práci a ješ-
tě si přitom dát kávu. Nezní to 
jako idylka? Jaká to změna oproti 
současnému stavu. Čas nedotknu-
telnosti se zřejmě chýlí ke svému 
konci.

 Marek Adamík

Návštěvníci a zájemci o kultur-
ní dění ve Zlínském kraji mají ved-
le městského informačního centra 
další místo, kam si mohou při-
jít pro zajímavosti z města a oko-
lí. V prostorách Baťova institutu 
vzniklo koncem května Krajské 
turistické informační centrum, je-
hož snahou je propojení kultury 
a cestovního ruchu. 

„Nové informační centrum při-
náší návštěvníkům vysoký kom-
fort služeb. Benefitem je jeho pro-
vozní doba sedm dnů v týdnu, 

bezbariérová recepce, odpočinko-
vá zóna a především fakt, že zde 
získají bohaté informace o kultur-
ních událostech ze Zlínského kra-
je,“ uvedla radní pro kulturu Zu-
zana Fišerová. 

Návštěvníkům jsou k dispo-
zici propagační materiály, mapy 
a moderní interaktivní panely 
s přístupem k internetu. Oteví-
rací doba informačního centra je 
v pondělí od 8 do 16 hodin, úterý 
až pátek od 8 do 18 hodin a v so-
botu a neděli od 10 do 18 hodin. 

Zájemci o dění v kraji mohou in-
formace získat také také telefonic-
ky na čísle 573 032 111.  ma

 Foto | Baťův institut

Dům někdejšího ředitele firmy 
Baťa a zlínského starosty Domini-
ka Čipery byl od roku 1947 využí-
ván jako dětský domov. Ačkoliv je 
Dětským centrem Zlín v obdob-
ném duchu stále ještě částečně 
využíván, během jednoho roku by 
zde mělo činnost ukončit a přemís-
tit se do vhodnějších prostor. Ar-
chitektonicky významná stavba tak 
bude připravena na nové využití.

„Projednali jsme záměr budou-
cího využití Čiperovy vily a okolní 
zahrady s Krajskou galerií výtvar-
ného umění. Zabýváme se myš-
lenkou vybudovat zde expozici, 
která by byla součástí návštěvnic-
kého okruhu zajímavých zlínských 
vil a také třeba místem pro koná-
ní vzdělávacích či kulturních akcí,“ 
uvedla Zuzana Fišerová, kraj-
ská radní zodpovědná za kulturu 
a školství.

Čiperova vila vzhledem ke své-
mu umístění – za Domovem pro 
seniory Burešov – stojí tak tro-
chu mimo zorné pole veřejnosti. 

To by se ale podle vedení kra-
je mělo změnit. Svou roli by při-
tom mohla sehrát i lokalita, kte-
rá se vyznačuje klidem, blízkostí 
lesa, velkou přilehlou zahradou 
a komorní interiérovou dispozicí. 
„Právě rodinný charakter stavby 
a přímý kontakt s přírodou nabí-
zejí ideální zázemí nejen pro ba-
datelské účely, ale také pro akti-
vity rodin s dětmi včetně menší 
kavárny, tvůrčí dílny a podobně,“ 
vysvětluje Zuzana Fišerová. Kon-
cem května tak byla „odstartová-
na“ projektová akce pod názvem 
Rekonstrukce Čiperovy vily, na 
kterou chce Zlínský kraj čerpat 
dotace z evropských fondů.

Čiperova vila, jejíž vznik se da-
tuje do roku 1942, zaujímá v kon-
textu Zlína výjimečné postave-
ní. Zdaleka nejde o baťovský typ 

stavby a snad pouze spárovaná 
cihla se hlásí k odkazu z předchá-
zejících dvaceti let. Těží přede-
vším z dominantního posazení na 
nejvyšším místě svahu pod lesem 
a výraznou roli také sehrává v po-
hledech ze Sokolské ulice od měs-
ta. V porovnání s jinými vilami 
baťovských představitelů ve městě 
vynikala také výměrou a kvalitou 
pozemku, počtem a velikostí míst-
ností i celkovým architektonickým 
řešením.

Na místě Čiperovy vily kdy-
si stával dům, v němž sídlil lesní 
závod. Jako první správce v něm 
působil panský lesmistr pan Bu-
reš patrně již v polovině 19. století. 
Odtud také pochází dodnes zažitý 
název Burešov nebo Na Burešově, 
který Zlíňané odvodili od původní-
ho „Burešovo“.
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Ulice Vodní, Trávník a Bartošova  
se otevřou na konci září

Středoškoláci několikrát oběhli zeměkouli, přispěli tím zvířatům

Projekt zorganizovaly Obchodní akademie Zlín a Asociace školních sportovních klubů ČR  Zdroj | archiv Zoo Zlín

Nová křižovatka přinese přídavné pruhy a dělicí ostrůvky  Foto | Marek Adamík

Studenti devíti středních škol 
Zlínského kraje se během dis-
tanční výuky dobrovolně dali na 
sportování. Motivaci k tomu měli 
víc než chvályhodnou. Naběhané 
kilometry totiž vynesly nemalý fi-
nanční příspěvek od sponzorů, 
který následně putoval ke zvířa-
tům ve zlínské zoo. Projekt Po-
máháme pohybem aneb 1. ročník 
Distančního sportování zorgani-
zovala Obchodní akademie Zlín 
spolu s Asociací školních sportov-
ních klubů ČR.

Nápad si už v březnu vyzkou-
šelo 700 účastníků z řad studentů 
a zaměstnanců zlínské „obchod-
ky“ a další veřejnosti. Společně 
tím chtěli získat potřebné finan-
ce pro puštíky tečkované ze zoo. 
Jejich cílem bylo ujít 11 tisíc ki-
lometrů, což je vzdálenost do In-
donésie, odkud puštíci pochází. 
Stanovenou metu však překonali 
téměř třikrát. Jejich úsilí sponzoři 
proměnili v šek v hodnotě 42 tisíc 

korun. „Mám opravdu velkou ra-
dost, že se nám podařilo doslova 
rozhýbat celou školu, do akce se 
zapojila více než polovina všech 

studentů a pedagogů. Přidala se 
i veřejnost, podpořili nás také 
naši úspěšní absolventi, napří-
klad lyžařka Klára Křížová nebo 

fotbalista Jakub Jugas,“ pochva-
loval si ředitel obchodní školy 
Aleš Ruda. Obrovský ohlas inspi-
roval organizátory k tomu, aby 
oslovili další školy ve Zlínském 
kraji. Na jejich výzvu odpověděly 
téměř tři tisíce studentů a pedago-
gů z celého regionu, kteří během 
dubna téměř dvaapůlkrát oběh-
li zeměkouli. Celkem „našlapali“ 
101 887 kilometrů.

„Na pomoc zlínské zoo jsme 
dokázali rozhýbat všechny věko-
vé kategorie ve Zlínském kraji. Té-
měř tři tisíce lidí začalo pravidelně 
sportovat, aby pomohlo zvířatům. 
Mám z toho opravdu velkou ra-
dost a těší mě, že nyní mohu pře-
dat dárkový šek na 52 tisíc korun 
pro běžce emu hnědého,“ řekl ře-
ditel Ruda.

Tím ale organizátoři nekon-
čí. Věří, že v budoucím 2. ročníku 
Distančního sportování se k nim 
přidají další školy ze Zlínského 
kraje.  ks

V samotném centru měs-
ta – přesněji na okružní křižo-
vatce Vodní, Trávník a Barto-
šova a v jejím těsném okolí – se 
v těchto dnech intenzivně pracu-
je. V důsledku toho je křižovatka 
pro všechny uzavřena, s výjimkou 
průjezdu autobusů a vozidel inte-
grovaného záchranného systému. 
Vzniknout by zde měla komplet-
ně nová okružní křižovatka, kte-
rá bude odpovídat současným ná-
rokům, čímž se stane bezpečnější 
a vstřícnější pro všechny účastní-
ky silničního provozu, od osobních 
aut, autobusů, cyklistů až po chod-
ce. Práce byly zahájeny 1. června 
a potrvají až do konce září.

„V případě dopravního reži-
mu na náměstí Míru byl od 1. do 
10. června umožněn výjezd vozi-
del z ulice Bartošova na ulici Vod-
ní. To se ale od 11. června změni-
lo na obousměrný vjezd i výjezd 
přes ulici Rašínova,“ uvedl radní 
Michal Čížek, který má na starost 
dopravu, s tím, že tento režim by 
měl zůstat neměnný až do konce 
uzavírky. Náhradní trasy pro pěší 

budou zajištěny po celou dobu vý-
stavby, upravena je i trasa pro au-
tobus linky č. 38. Vjezd rezidentů 
a zásobování obchodů jsou umož-
něny na základě povolení vydáva-
ného Technickými službami.

Do začátku rekonstrukce byla 
křižovatka řešena jako úrovňová 
bez usměrnění dopravních prou-
dů. Řidiči ji znají jednak jako mís-
to, odkud se mohou dostat autem 
do bezprostřední blízkosti náměs-
tí Míru, jednak jako součást trasy, 
kterou se lze vyhnout přetížené 
dopravě v centru, jestliže se po-
třebují dostat například z Jižních 
Svahů na Dlouhou ulici či naopak. 
Křižovatka rovněž představuje 
hlavní dopravní tepnu pro auto-
busy přijíždějící nebo odjíždějící 
z autobusového nádraží.

Rekonstrukce má z přetíže-
né křižovatky vytvořit křižovat-
ku novou se dvěma přídavný-
mi pruhy – oba budou mezi ulicí 
Trávník a Vodní. Stávající pěší 
trasy se kromě rekonstrukce do-
čkají také středních dělicích os-
trůvků pro bezpečný pohyb 

chodců a cyklistů. Díky kruhové-
mu objezdu se křižovatka stane 
také vstřícnější vůči kloubovým 

autobusům městské hromadné 
dopravy, pro které byla dosud ka-
pacitně nevyhovující.  ma
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Srdce na pravém místě  
pomáhá handicapovaným dětem

INZERCE RV2101046/01

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

www.ace-tech.cz/kariera

Kariéra

Nejmodernější 
CNC stroje hledají
svého seřizovače  

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL

606 792 490
musial@regvyd.cz

Vladimír MUSIAL

739 724 774
novak@regvyd.cz

Michal NOVÁK

Potřeba pomáhat, ale i pohnutý životní příběh může 
být podnětem ke vzniku nenápadných, ale později 
i velmi úspěšných iniciativ. Jednou z takových je 
i spolek Srdce na pravém místě, který v roce 2014 
založili manželé Jakub a Evelina Kohoutkovi. Jeho 
posláním je pomáhat handicapovaným dětem, 
zprvu především rodině Petříkových, kterým se 
narodila holčička Adélka se vzácným genetickým 
syndromem, projevujícím se ochablostí svalů, 
mentálním postižením, autismem a slabou imunitou.

| MAREK ADAMÍK

„Nejdříve jsme ve Zlíně podpo-
rovali canisterapii, až později jsme 
začali hledat další cesty, jak něko-
mu pomoci. Od majitelky jedno-
ho z canisterapeutických psů jsme 
dostali několik doporučení, až 
jsme se dostali k paní Petříkové, 
kterou potkal, řekněme, nelehký 

osud. Když jsme ji pak poznali 
osobně a měli možnost seznámit 
se i s její rodinou včetně Adélky, 
bylo rozhodnuto,“ vypráví o po-
čátcích projektu Jakub Kohoutek. 

Adélka se narodila jako její 
dvojče Tadeášek v roce 2012. Za-
tímco Tadeášek se narodil jako 

zdravý kluk a začal chodit do prv-
ní třídy, u Adélky tomu bylo jinak. 
Její syndrom jí neumožňoval nor-
mální život, navíc situace se o to 
víc zkomplikovala, když maminka 
Broňka zůstala po rozvodu na obě 
děti sama. Spolek mezitím rodině 
Petříkových založil webové strán-
ky, profil na facebooku a transpa-
rentní účet pro finanční příspěv-
ky od dárců. Okolnosti nakonec 
vyústily v situaci, kdy Kohoutkovi 
dokonce poskytli rodině dočasné 
bydlení ve vlastním domě.

„Leccos se nám od té doby po-
dařilo. Pořídili jsme rodině Petří-
ků řadu kompenzačních pomů-
cek, například speciální kočárek, 
otočnou autosedačku, chodítko, 
ale třeba i osobní automobil, do 
kterého se pohodlně vejde i inva-
lidní vozík. Díky kontaktům z řady 
firem se už podařilo uskutečnit 
řadu benefičních akcí, několik 

sportovních dní, golfových turna-
jů a koncertů,“ vypočítává Jakub 
Kohoutek.

Ačkoliv loňský rok nebyl be-
nefičním akcím nakloněn a řada 
z nich musela být zrušena, poda-
řilo se uspořádat sportovní výzvy 
online, do kterých se zapojilo přes 
dva tisíce lidí. Díky štědrosti dár-
ců mohli Kohoutkovi nakonec do-
platit půjčku na bezbariérový byt, 
který v roce 2018 rodině Adélky 
koupili. „Uvolnily se nám tím ruce 
a začali jsme podporovat další tři 
děti, tentokrát s dětskou mozko-
vou obrnou,“ dodal spoluzaklada-
tel spolku.

Více informací o spolku Srdce 
na pravém místě a možnostech 
podpory naleznete na stránkách 
spolku.

srdcenapravemmiste.cz
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Vest – slaným dobrotám je pětadvacet let
Řekne-li se příběh, leckomu se 

možná vybaví jeho oblíbená kni-
ha. Až teprve pak přijdou na řadu 
životní příběhy, které jsme vy-
slechli, či dokonce příběhy firem. 
Jednou z pozoruhodných cest 
si prošla i zlínská rodinná firma 
Vest, která patří k jedněm z nej-
větších českých výrobců trvanlivé-
ho slaného pečiva, jako jsou slané 
tyčinky, krekry a preclíky. Letos je 
tomu již pětadvacet let, kdy z vý-
robní linky poprvé zavoněla vůně 
těchto oblíbených pochutin.

Stalo se tak v roce 1996 v Bo-
huslavicích u Zlína, kde společnost 
začínala doslova od píky v příze-
mí rodinného domu a na jeho za-
hradě. „Začátky byly strastiplné, 
ale už na první Vánoce od zaháje-
ní výroby nás překvapilo množství 
objednávek. Jelikož jsme neměli 
žádné brigádníky, tak jsme k bale-
ní tyčinek zasedli spolu se švagro-
vou a příbuznými sami,“ vzpomíná 
jednatelka společnosti Jana Večer-
ková, která Vest řídí spolu se svým 
manželem, švagrem a švagrovou. 

Začátky firmy ale nebyly jenom 
o slaných dobrotách. „Švagr se 
vyučil jako pekař-cukrář, rodiče 
mu doma vytvořili malou cukrář-
skou dílnu a on začal už na začát-
ku devadesátých let péct pro zná-
mé svatební koláčky. Později začal 
přemýšlet o produktech s delší 
trvanlivostí a netrvalo dlouho, za-
čali jsme s ním péct slané tyčinky. 
My s manželem jsme měli na sta-
rost obchod a distribuci a švagr vý-
robu,“ upřesňuje Jana Večerková.

Z rodinného domu  
do velké výrobní haly

Z původně nenápadných pro-
stor rodinného domu se v roce 
2000 firma přestěhovala do vět-
ších výrobních prostor ve Zlí-
ně-Loukách, kde se asi o milion 
slaných pochutin, které projdou 
výrobním procesem každý mě-
síc, stará zhruba padesátka za-
městnanců. Výrazných změn se 
samozřejmě dočkalo i zařízení – 
společnost například pořídila no-
vou automatickou linku, která při 

své téměř stometrové délce byla 
schopna péct takřka dvojnásob-
né množství za stejný čas. A roz-
šiřování pokračuje. Firma Vest 
si ke čtvrtstoletí od svého založe-
ní letos nadělí novou budovu pro 
sklad a expedici.

A co se skrývá za poněkud 
záhadným názvem společnos-
ti? Odpověď je jednoduchá – jde 
o zkratku pro „Večerkovy sla-
né tyčinky“, třebaže se portfolio 
dobrot už dávno rozrostlo o další 
pečivo různých tvarů a příchutí. 
Mezi nejvyhledávanější produkty 
značky se dnes řadí makové kre-
kry Makovky, pečené preclíkové 
chipsy Prexle nebo mixy slaného 

pečiva Quadro mix a Magic mix. 
Oblíbené, zejména u maminek 
s dětmi, jsou také Kinder tyčin-
ky, které jsou upečené bez po-
sypu soli s obsahem vlákniny 
a vápníku.

Jaká je vize společnosti do dal-
ších let? „V jednom máme jas-
no – i nadále budeme vyrábět 
trvanlivé slané pečivo nejrůz-
nějších tvarů a příchutí a značka 
Vest zůstane zárukou vysoké kva-
lity a poctivé práce. Chuť je pro 
nás to hlavní, přes veškeré tlaky 
v našem konkurenčním prostře-
dí rozhodně nechceme šetřit na 
kvalitě surovin,“ uzavřela Jana  
Večerková. ma

K letním večerům patří grilování
Léto je tady a procházíme-li ko-

lem zahrad, cítíme omamnou vůni 
z grilů. Grilování je u nás stále oblí-
benější, lidé při něm ale dělají řadu 
chyb. Ať už jde o marinády či gri-
lovací koření, používání vidliček, 
nebo nedostatek trpělivosti. Gri-
lování sice není žádná velká věda, 
je ale třeba dodržovat základní 
zásady.

Marinády, koření a maso
Nemusíte kupovat hotové ma-

rinády nebo koření. Obsahují hod-
ně soli, která z masa vytáhne šťá-
vu. Solit je lepší až grilované maso. 
Co se týká marinád, můžete si své 
vlastní připravit během několika 

minut. Stačí úplně jednoduchá, 
aby vynikla chuť – olivový olej, čes-
nek, tymián, rozmarýn, mořská sůl 
a pepř. Pokud suroviny nakládáte, 
pamatujte, že uzeniny se necháva-
jí naložené kratší dobu než syrové 
maso. Ideální je samozřejmě po-
užít maso čerstvé. Pokud nemáte 
jiné než z mrazáku, rozhodně není 
vhodné hodit ho rovnou na gril. 
A na mikrovlnku ani nemyslete. 
Ideální je nechat maso rozmrazit 
přes noc v lednici a pár hodin před 
grilováním vyndat.

Jak dlouho grilovat?
Uzeniny se grilují kratší dobu 

než maso, většinou jen pár minut. 

Jsou tak vhodnou variantou pro 
ty, kteří chtějí rychle jíst. Maso po-
třebuje delší čas – vepřové a ho-
vězí se opéká okolo 20 až 30 mi-
nut, kuřecí stehna dokonce až 
45 minut.

Nezapomeňte na úklid
Jakmile máte hotovo a spo-

řádáno, o gril se důkladně posta-
rejte. Prudký žár všechny zbytky 
nespálí. Nečekejte dlouho, lepší 
je pustit se do čištění, dokud je 
gril ještě mírně teplý. Odstraňte 
všechny spálené kusy masa, mast-
notu, vydrhněte ho dočista. Vy-
chladlé a zaschlé zbytky jídla už 
tak snadno dolů nedostanete.  ma
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NEMOCNICE
Česko má skvělé lékaře a zdravotní sestry. Kvalita jejich 
péče však závisí i na vybavení: od ventilátorů přes špičkové 
diagnostické přístroje a operační sály až po záchranné 
vrtulníky. Na české zdravotnictví šlo z EU jen v letech 
2014–2020 více než 560 milionů eur.

VESMÍR
Proroctví kněžny Libuše, že Praha bude jednou město, 
jehož sláva hvězd se bude dotýkat, se s nadsázkou splnilo 
po našem vstupu do EU. Stala se sídlem vesmírné agentury 
GSA, odkud se řídí nejpřesnější navigace na světě: Galileo. 
V Ostravě je zase díky investicím EU jeden z deseti evropských 
superpočítačů, který dokáže vyvinout výkon 15,2 peta� opu za 
sekundu. ČR tak přitahuje světové experty.

JÍDLO A CENY
ČR má kvalitní potraviny, ale není soběstačná. Nákupní 
košík Čechů je dnes pestřejší než před 30 lety: více vitamínů 
i delikates, od mandarinek přes tuňáka až po olivový olej. 
Dovolit si je můžeme i díky jednotnému trhu EU – mezi 
zeměmi se neplatí cla, což zjednodušuje obchod a snižuje 
ceny.

ŠKOLY
České děti chodí do modernějších škol. Od roku 2007 pomohly 
evropské fondy v ČR vylepšit 9 z 10 základních škol. Přispěly 
na počítače, tělocvičny, opravené budovy i školení učitelů 
v digitálních technologiích. Čeští studenti, učni a pedagogové 
také každý rok vyjíždějí díky výměnnému programu Erasmus 
na zkušenou do zahraničí: jen v roce 2019 vyjelo skoro 
22 000 Čechů. Své zkušenosti pak předávají dále.

HRDÍ ČEŠTÍ OBČANÉ
Češi a Češky jsou dnes hrdí občané ekonomicky nejsilnějšího 
bloku na světě, Evropské unie. I díky tomu je dnes český pas 
považován za 5. nejsilnější na světě.

VĚDA
Čeští vědci jsou dnes propojeni se světem. Díky miliardám 
z fondů EU mají k dispozici prvotřídní infrastrukturu, která jim 
umožňuje hrát první ligu a přicházet s prestižními inovacemi, 
například rouškami z nanomateriálu či ochrannými maskami, 
které se dají tisknout na speciálních 3D tiskárnách. Masky se 
používají už ve více než 30 zemích.

DOPRAVA
Česká republika má hustou železniční i silniční síť. Ale její 
modernizace stojí obří částky. Loni EU � nancovala 70 % 
nákladů na všech pět dokončených nových úseků dálnic v ČR 
a na šest z osmi dokončených nových úseků silnic I. třídy. Od 
roku 2007 podpořily fondy EU opravu a výstavbu 4717 km 
dálnic a silnic a 975 km železničních tratí v ČR.

ČESKÝ SPOTŘEBITEL
V EU platí nejsilnější předpisy na ochranu spotřebitelů na 
světě. Proto máme na lednicích či myčkách energetické štítky 
a na potravinách detaily o jejich složení – díky legislativě EU. 

PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH
Česko je krásná země s historickými památkami. Mnoho z nich 
se dočkalo nového kabátu díky penězům z EU. Jen od roku 
2014 jich bylo 447. Například na barokní hospitál Kuks šlo více 
než 300 milionů korun a je z něj jedna z nejvýznamnějších 
českých výletních destinací. 

BOHATÉ REGIONY
České a moravské regiony byly před vstupem do EU 
spíše chudé (70 % průměru HDP v EU). V roce 2016 se 
přehouply mezi bohatší. Jihomoravský kraj, jižní Čechy, 
Plzeňsko i střední Čechy mají dnes zhruba stejnou životní 
úroveň jako většina regionů ve Francii. Pro tři chudší 
uhelné regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký 
kraj) má EU připraveno 45 mld. Kč na zelenou a digitální 
transformaci. 
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10 příkladů, jak EU zvedá Česko

Co má Česko 

z toho, že je v EU?
Evropská unie nám pomáhá být ŠPIČKA!
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Zlato není jen pro „pracháčeʺ
Ve Zlíně otevřela své regionální centrum společnost ATT 
Investments – leader na finančně komoditních trzích. Jinými 
slovy firma, ve které vám poradí, jak a proč investovat 
do zlata, stříbra či drahých kamenů, a zároveň vám tyto 
komodity rádi prodají, či je od vás vykoupí. Ať již jste tedy 
movitý investor, který chce diverzifikovat své investiční 
portfolio, anebo si chcete uložit své úspory na důchod, 
tak tento rozhovor jsme pořídili pro vás. Oslovili jsme 
doktora Tomáše Trunečka – vedoucího regionálního centra 
a komoditního specialistu a položili mu několik otázek.

Při slovech „investiční zlato“ 
si představím velký trezor 
někde ve sklepeních v bance 
a zákazníky, které na místo 
doveze limuzína s řidičem 
a ochrankou. Na jaké 
zákazníky se zaměřuje vaše 
firma?

Svoji prodejnu a poradensko-
-školicí centrum jsme otevře-
li v bývalých Baťových interná-
tech, na adrese T. G. Masaryka 
1280. Můžete k nám klidně do-
jet autobusem a zbytek dojít pěš-
ky. Ukládat si peníze do drahých 
kovů u nás můžete od 500 korun 
měsíčně, avšak rádi vám poradí-
me, jak naložit i s mnohem většími 
částkami, pokud je chcete dobře 
a bezpečně diverzifikovat. Můžete 
ale přijít i takzvaně na čumendu. 
V takovém případě vám ukážeme 
zlaté a stříbrné mince, švýcarské 
hodinky či krásné šperky, včet-
ně snubních prstenů. A zdarma si 
v případě zájmu odnesete užitečné 
informace, jak uchovávat a zhod-
nocovat svoje peníze.

Nemohu se zbavit dojmu, 
že koupit si kus zlata není 
jako jít na trh a koupit si tam 
zeleninu.

Po staletí zlato a stříbro fun-
govalo jako platidlo. Takže když 

použiji tento příměr, tak jste mohl 
jít na trh a za zlatou či stříbrnou 
minci si koupit například zeleninu. 
Zlatem se platilo, ale také v něm 
lidé měli uloženy své úspory. Ná-
sledně se přešlo na systém, kdy 
bankovky byly v podstatě směn-
ky na zlato, byly takzvaně kryté 
zlatem. Běžné platby se provádě-
ly v bankovkách, ale své úspory 
si lidé nadále ukládali ve zlatě. To 
byla zlatá doba, kdy neexistovaly 
centrální banky ani inflace – což je 
v podstatě forma zdanění, které lze 
provádět i bez vědomého souhla-
su veřejnosti. Tzv. zlatý standard, 
kdy se hodnota peněz odvozovala 
od zlata, byl opuštěn v době první 
světové války kvůli enormním vá-
lečným výdajům. Přičemž násle-
dovala vysoká inflace. Po druhé 
světové válce byl na zlato navázán 
pouze americký dolar, který se stal 
jakousi rezervní měnou. Dolary za 
zlato mohly ale měnit pouze vlády. 
V roce 1971 prezident Nixon navá-
zání dolaru na zlato dočasně zrušil 
a v tomto takzvaném dočasu se na-
cházíme dodnes. Přičemž návrat 
ke zlatému standardu není možný 
především proto, že neumožňuje, 
aby ti, co utrácejí, mohli snadno 
okrádat ty, co šetří. Což bohužel 
stávající systém umožňuje. Del-
ším povídáním na toto téma bych 

se ale zbytečně rozčiloval, tak toto 
téma raději opusťme.

Děkujeme za tento historický 
exkurz. Jakou roli tedy hraje 
zlato dnes, když už není 
platidlem?

Když byl opuštěn zlatý stan-
dard, tak se zlato stalo volně smě-
nitelnou investiční komoditou. 
A od té doby jeho cena roste. Za-
tímco v roce 1971 jste si Trojskou 
unci koupili za 35 USD, dnes si ji 
koupíte cca za 1 900 USD. A teď 
můžeme diskutovat, zda cena zlata 
vzrostla anebo je cena zlata stejná 
a díky inflaci jen poklesla hodno-
ta peněz. Je to samozřejmě hodně 
zjednodušené, ale i tak se na to dá 
pohlížet.

A to je ten důvod, proč se zlato 
nazývá bezpečný přístav a proč lze 

věřit tvrzení, že zlato ochrání hod-
notu vašeho majetku. Osobně ná-
kup fyzického zlata vnímám jako 
proces, kdy si z jedné děravé kapsy 
dávám peníze do druhé kapsy, ze 
které se mi peníze neztrácí.

Začínám mít pocit, že bych 
měl část svých úspor také 
přesunout do zlata. Co mi 
nabídnete, když přijdu k vám 
na prodejnu?

V prvé řadě, pokud nebu-
dete proti, vás trochu vyzpoví-
dáme. Nikoli ze zvědavosti, ale 
proto, abychom vám mohli ušít 
nabídku na míru. Spokojený zá-
kazník je pro nás totiž na prv-
ním místě. Takový zákazník nám 
přivede další zákazníky, napro-
ti tomu nespokojený klient lidi 
ve svém okolí zbytečně odradí. 

Hana Gerlach a Tomáš Truneček – specialisté na investiční komodity
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Proč investovat do fyzického zlata
Ing. Tomáš Truneček, Ph.D. | V rozbouřených vodách současného svě-
ta byste těžko hledali bezpečnější přístav, kde byste mohli ve středně- 
až dlouhodobém horizontu zakotvit své úspory. Zlato navíc nedokážou 
znehodnotit ani vládní zásahy. Pojďme si proto nyní říci, jaké jsou zá-
kladní důvody pro investování do tohoto žlutého kovu.

1. Ochrana před inflací | Ve 20. století bylo v Evropě více než 40 hyperinflací, 
případně měnových reforem. Nejvyšší roční míra inflace za dobu existence 
České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %. V současné době, po 
děsivém zadlužování spojeném s pandemií koronaviru, se dá předpokládat (a již 
se to děje), že inflace bude výrazně vyšší než v minulých letech. Úspory ve zlatě 
si nicméně svou hodnotu drží a jsou jedinečným uchovatelem hodnoty majetku.
2. Diverzifikace portfolia | Zlato slouží jako investice, která vám do portfolia 
přidá onen potřebný prvek zajištění bez ohledu na to, zda se obáváte inflace 
nebo chráníte majetek před kolapsem. V dobách, kdy klesá hodnota akcií, 
dluhopisů, nemovitostí, úspor, penzijních fondů apod., růst ceny zlata spolehlivě 
napomáhá kompenzovat tyto ztráty. Portfolia, která obsahují zlato, jsou tedy 
solidnější a mnohem méně náchylná k poklesu hodnoty.
3. Zlato jako investice do bezpečí | Přírodní katastrofy, epidemie, 
blackouty a následné politické napětí, sociální otřesy, ekonomické nejistoty, 
kolapsy měn, poklesy akciových trhů… Ve všech těchto případech vám zlato 
poslouží jako jeden z nejbezpečnějších přístavů, jelikož má schopnost uchovat 
si hodnotu i v těžkých dobách. Kdykoli se tedy objevují události, které by mohly 
vyvolat globální nejistoty, investice do zlata získává na významu a nabírá na síle.
4. Likvidita | Přestože dnes se již běžně zlatem neplatí, jeho likvidita je velmi 
vysoká. Investiční zlato lze díky dobré pověsti a tradici snadno směnit za peníze 
v řádu (desítek) hodin kdekoli na světě, a to i v časech krize.
5. Svoboda | Zlato je hmatatelný, jednoduše přenosný a naprosto anonymní 
kapitál, který strčíte do kapsy a odcestujete s ním kamkoli na světě.

6. Strategická investice | Zlato drží všechny centrální banky světa, 
a dokonce navyšují své zlaté rezervy (snad kromě ČNB). Ty totiž v případě 
zhroucení světového měnového systému poslouží jako základ pro nový 
měnový systém.
7. Poptávka po zlatě dlouhodobě převyšuje nabídku | Cena zlata 
podléhá principu nabídky a poptávky, tak jako většina věcí na této zemi. Zlato 
nelze žádným způsobem uměle vyrobit a jeho celosvětové zásoby jsou omezené. 
Celkové vytěžené množství zlata za celou historii lidstva se odhaduje na 
185 000 tun (krychle o hraně cca 21 m) a každým rokem se vytěží cca 2 500 tun 
nového zlata. Přičemž snadno těžitelná ložiska zlata jsme již vytěžili, náklady 
na těžbu rostou a budou růst a budoucí těžba zlata se bude jen sotva navyšovat.
8. Rostoucí poptávka po zlatě | Zlato je dnes ve většině zemí dostupnější 
než v minulosti. Poptávku po tomto drahém kovu, a tím pádem i jeho cenu, 
zvedá nejenom zájem ze strany individuálních, ale také institucionálních 
investorů. Na straně poptávky stojí navíc i průmysl, který využívá jedinečných 
fyzikálních a chemických vlastností zlata při výrobě technologií, bez nichž se 
již dnes těžko obejdeme (v jednom mobilu je cca 25 miligramů zlata a 10x tolik 
stříbra). Prognózy vývoje ceny zlata jsou tedy velmi slibné.
9. Investiční zlato se obchoduje bez DPH i daně ze zisku | Případný 
zisk při zpětném odkupu investičního zlata je v případě fyzické osoby osvobozen 
od daně z příjmu. Nákup ani zpětný odkup investičního zlata také není zatížen 
DPH.
10. Jsme na počátku růstové fáze | Dle poměrových ukazatelů máme 
před sebou zajímavou růstovou fázi cen drahých kovů. Pokud se například 
podíváme na tzv. Dow Gold poměr, zjistíme, že akcie jsou oproti zlatu 
nadhodnocené. Nemovitosti jsou značně předražené, akcie a dluhopisy jsou na 
maximech. Recese ještě naplno nepropukla a kapitál z cyklických aktiv se ještě 
nepřestěhoval do bezpečného „zlatého” přístavu. Ale časem se to stane. A to vše 
hraje významně do karet zlatu.

Proto leckdy klientům vymlouvá-
me jejich „kreativní“ nápady na 
spekulativní krátkodobý nákup 
drahých kovů. Anebo na možná 
rizika alespoň upozorňujeme. Pa-
rafrázuji jedno přísloví – Zlato je 
dobrý sluha, ale zlý pán.

Naše nabídka je poměrně ši-
roká.  V prvé řadě si u nás může-
te koupit investiční slitky z ryzího 
zlata, stříbra či platiny. Zlato vám 
můžeme nabídnout ve slitcích od 
1 gramu až po 1 kilogram. Pro-
dáváme ale také drahé kameny 
– především diamanty a rubíny. 
Přijďte se podívat, každého u nás 
něco zaujme.

Velmi oblíbené je také spoře-
ní do drahých kovů, takzvaný po-
stupný nákup kovů. To funguje 
jednoduše tak, že si na měsíční 
bázi spoříte libovolnou částku, mi-
nimálně však 500 korun. Předem 
se domluvíme, do jaké velikosti 
slitku spoříte, a firma vám za kaž- 
dou zaslanou částku nakoupí pří-
slušné množství kovu. Jakmile si 
slitek dospoříte, tak je váš a může-
te si jej odnést a spořit do dalšího 
slitku.

Máme ovšem i produkt pro 
velmi konzervativní klienty, kteří 

nemají rádi překvapení. U toho-
to produktu nesledujete kolísání 
ceny zlata, ale předem přesně víte, 
jaký bude váš výnos za 2, 3, 4 či 
5 let.

A jak jsem již zmiňoval, nabízí-
me také krásné šperky a také vel-
mi originální švýcarské hodinky 
Cuervo y Sobrinos, které si s sebou 
nesou historický odkaz a inspiraci 
Latinskou Amerikou, především 
pak Havanou. Kombinují tak la-
tinský temperament a švýcarskou 
pečlivost a výsledkem jsou chro-
nografy, se kterými se v davu roz-
hodně neztratíte. Musím se při-
znat, že do některých modelů jsem 
se skutečně zamiloval, i když nej-
sem úplně hodinkový tip.

Nemohl jsem si nevšimnout, 
že v sousední budově sídlí 
konkurenční firma. Byl to 
záměr?

Otevřít regionální centrum 
ATT Investments v bezprostřední 
blízkosti konkurence nebylo zá-
měrem. Ale konkurence se nebo-
jíme, a když už to takto vyšlo, tak 
to může mít jistý synergický efekt. 
Uděláme z T. G. Masaryka takzva-
né zlaté náměstí.

Zmiňoval jste, že fungujete 
také jako vzdělávací 
centrum. Koho a jak 
vzděláváte?

Často slýcháváme, že finanční 
gramotnost je v České republice na 
nízké úrovni. Demografická křivka 
je přitom neúprosná a naše děti 
už nebudou mít sílu se o vzrůsta-
jící počty důchodců postarat. Češi 
nechávají často své úspory ležet 
ladem na účtu v bance a neuvě-
domují si, že inflace jim každý rok 
sebere 2-3 %. I proto potřebujeme 

svůj způsob nakládání s penězi 
změnit.

U nás v centru pořádáme před-
nášky pro širokou veřejnost, pí-
šeme články, točíme videa a pod-
casty. ATT Investments dokonce 
získala akreditaci MŠMT na vzdě-
lávaní odborníků v oblasti komo-
dit. Jinými slovy, vzděláváme jak 
laiky, tak odborníky. Pokud chcete 
více informací, zvu vás na web na-
šeho regionálního centra.

www.attzlin.cz
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Kam s věcmi, které již nepotřebujeme? 
Darování je jedna z cest

Věci jsou jednou z nejběžněj-
ších součástí naší domácnosti. Za 
celý život jich prostřídáme bez-
počet, mnohé vyhodíme, některé 
naopak ukládáme, a jestliže tak 
činíme často, nutně jednoho dne 
nastane situace, kdy naše skříně, 
sklepy, půdy a veškeré úložné pro-
story zaplníme. Kam potom s věc-
mi, které už nepotřebujeme nebo 
nechceme? Vytřídit je do sběr-
né nádoby nebo odnést na sběr-
ný dvůr – cesta, o které na strán-
kách magazínu pravidelně píšeme 
– by však měla být až tou posled-
ní možností. Čím se tedy inspiro-
vat? Například níže uvedenými 
alternativami.

Najděte jiné využití
Jde o cestu, kdy pro nepotřeb-

nou věc najdeme jiné, alternativní 
použití, a vdechneme jí tak nový 
život. Může jít například o vytvo-
ření vázy ze sklenice od okurek, 
přešití roztrhaných kalhot na po-
vlak od polštáře nebo starých šatů 
na tašku na nákupy. Pro tyto po-
stupy se vžily termíny upcyklace 
a downcyklace a předpokládají 
určitou míru kutilství a kreativity. 
Na internetu však už dnes existuje 
několik stránek, z nichž lze čerpat 
nápady, například trideniodpadu.
cz nebo upcycling.cz.

Funkční věci prodejte
Nejlogičtější cesta, pokud 

věc ještě plní svou hlavní funkci 
a může posloužit někomu další-
mu. Dle povahy věci lze volit obec-
né, ale i specializované weby či 
různé facebookové skupiny. Má-
te-li raději osobní kontakt, zkusit 
můžete i bleší trhy, kamenné ba-
zary nebo antikvariáty.

Vyměňte věc za jinou
Oblíbená cesta, jak nepotřeb-

nou věc vyměnit za jinou, aniž 
byste museli uskutečnit nový ná-
kup. Můžete tak obměnit praktic-
ky cokoliv, od šatníku, knihovny, 
dětských hraček až třeba po dí-
lenské nebo zahradnické náčiní. 
Dnes už existuje celá řada otevře-
ných skupin na sociálních sítích, 
které tímto způsobem „obchodu-
jí“, a nabídka je tak podstatně bo-
hatší, než když budete směňovat 
pouze mezi přáteli a příbuznými. 
V provozu je i facebooková skupi-
na Swap Zlín a okolí.

Darování
Tato kategorie představuje nej-

širší pole možností, ovšem zůstá-
váme u věcí, které stále dokáží pl-
nit svou původní funkci. Nejprve 
si tedy položte otázku, zda by da-
nou věc nevyužil někdo ve vašem 

okolí, až pak se obraťte na různé 
darovací platformy.

Takzvaná re-use centra jsou 
fenoménem poslední doby, které 
postupně vznikají v řadě velkých 
měst. Jsou to účelově vytvořené 
prostory, nejčastěji samotnými 
městy, kam je možné nepotřebné 
věci odnést, a stejně tak přijít, po-
kud něco hledáte a netoužíte zrov-
na po novém kousku. V Brně na-
příklad vznikla Nábytková banka, 
kde darovaný nábytek putuje do 
sociálního bydlení.

Jiným oblíbeným a často 
i rychlým způsobem, jak se nepo-
třebné věci zbavit, je darovat ji za 
odvoz. Skříně, knihy, nádobí a po-
dobně vždycky může někdo další 
využít a poslat je dále do „oběhu“. 
Na internetu k těmto účelům slou-
ží například platformy darujiza-
odvoz.cz, vsezaodvoz.cz nebo ne-
vyhazujto.cz.

Dobročinné obchůdky
Nadační, charitativní a dobro-

činné obchůdky. Říká se jim růz-
ně, ale účel je stejný. Fungují na 
principu zmíněného re-use cent-
ra, kam se nepotřebné věci odná-
šejí, a ty jsou následně za symbo-
lický obnos dále prodávány nebo 
darovány. Tyto obchůdky jsou 
zpravidla provozovány nadacemi 

FENOMÉN SDÍLENÝCH DÍLEN

Sdílená dílna je v podstatě otevřeným místem, kde si může kdokoliv 
přijít něco opravit nebo vyrobit a za poplatek využívat tamní kapacity 
a často i profesionální vybavení, které by jinak stálo mnoho peněz. 
Co do principu je tak sdílená dílna podobná coworkingovému centru, 
kde uživatelé sdílejí například kancelářskou techniku a sociální 
zařízení.

či neziskovými organizacemi a vý-
těžek putuje na ochranu příro-
dy, lidských práv, sociální služby 
apod., dle zaměření organizace. 
Dobročinných obchůdků ve Zlín-
ském kraji existuje celá řada, in-
ternetový vyhledavač jich po za-
dání klíčových slov nalezne hned 
několik, také ale můžeme zapátrat 
v katalogu neziskových organiza-
cí Zlínského kraje na webu nezis-
kovky.kr-zlinsky.cz a vybrat si dle 
svých sympatií. Jde však o běh na 
delší trať, zdaleka ne každá orga-
nizace provozuje obchůdek.

Knihovny věcí  
jako další krok?

Dosud ojedinělými místy, kam 
lze uložit třeba jídlo a obleče-
ní, jsou takzvané veřejné ledni-
ce a skříně, které mohou sloužit 
nejohroženější skupině lidí, nebo 
obecněji knihovny věcí, kam se 
odnášejí nejrůznější předměty – 
od těch praktických, jako je oble-
čení, až třeba po deskové hry nebo 
hudební nástroje. Veřejné ledni-
ce a knihovny věcí zatím existují 
hlavně v Praze, Brně a Ostravě, na 
druhou stranu na podobném prin-
cipu fungující veřejné knihovnič-
ky jsou již běžnou součástí mno-
ha českých měst a nádraží včetně  
Zlína.  ma
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PRODEJ
PŘÍRODNÍHO

KAMENE
A GABIONŮ

Třída 3. května
Zlín-Malenovice
Tel.: 774 715 945 info@kameny-zlin.cz

www.kameny-zlin.cz

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ABSOLUTNÍ ČESKÁ ATLETICKÁ ŠPIČKA

BOJE O LIMITY NA OLYMPIJSKÉ HRY V TOKYU

VSTUPENKY NA
 WWW.TICKETPORTAL.CZ

MUŽŮ A ŽEN V ATLETICE

26. - 27. června 2021

STADION MLÁDEŽE
VE ZLÍNĚ

ATLETIKA

Zlín a Otrokovice vyrazily  
Do práce na kole i letošní rok

Celkem 1 137 pracovníků nej-
různějších firem a institucí ze Zlí-
na, Otrokovic a blízkého okolí se 
na měsíc rozhodlo zcela změnit své 
dopravní návyky. V rámci květno-
vé kampaně Do práce na kole se 
zřekli aut a MHD a vyrazili do za-
městnání na kole, koloběžce, pěš-
ky nebo poklusem. Motivací jim je 
nejen zdravý životní styl, ale i celá 
řada společných akcí a i trochu 
toho soutěžení.

Mezi firmami vede každoroč-
ně Continental Barum. Pro aktiv-
ní cestu do práce se letos rozhodlo 
244 zdejších zaměstnanců. Vyso-
ký počet účastníků z firmy značně 
přispěl i k velkému úspěchu Ot-
rokovic, které se co do množství 
účastníků na počet obyvatel staly 
mezi tuzemskými městy absolut-
ní jedničkou. Akce se nově přizpů-
sobila i těm, kteří kvůli koronavi-
ru pracují z domova. Povolena je 

tudíž i pracovní vycházka či vy- 
jížďka, za den lze však zapsat ma-
ximálně dvě trasy, které musí být 
minimálně jeden a půl kilometru 
dlouhé. Výzva Do práce na kole 
je oblíbená také kvůli řadě dopro-
vodných akcí. Pro Zlín, Otrokovice 
a okolí je jich letos připravených 

hned jedenáct, zvlášť populární 
jsou snídaně zdarma. Jedna z nich 
se uskutečnila 18. května u stezky 
pro chodce a cyklisty podél Dřev-
nice v Otrokovicích v brzkých ran-
ních hodinách. „Jelikož lidé jezdí 
do práce i na šestou hodinu ranní 
nebo třeba končí po noční směně, 

býváme s občerstvením připrave-
ni už od páté hodiny. Což sice vy-
žaduje velmi brzké vstávání, ale 
jednou za rok se to dá zvládnout,“ 
usmívá se Renáta Krystyníková 
z otrokovické radnice.

Jednou z pravidelných účastnic 
je i starostka Otrokovic Hana Ve-
čerková. „Mám doma už osm tri-
ček s logem DPNK, která každým 
rokem v rámci registrace dostává-
me. Do práce jezdím většinou na 
koloběžce nebo si zaběhám, a to 
nejen v květnu, ale pokaždé, kdy 
mi to pracovní povinnosti dovolí,“ 
sdělila starostka.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskutečnilo 10. června na otro-
kovickém náměstí 3. května. Spo-
lu s ním proběhlo losování o ceny 
– na vítěze letos čekaly koloběžky 
Kostka, které do kampaně věnova-
ly zlínský magistrát a otrokovická 
radnice.  ks

Vítězové každoročně losují o ceny. Letos to bylo o koloběžky Kostka  Foto | archiv Cyklo Zlín



Z VAŠEHO MĚSTA12 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2001977/03 INZERCE RV2100992/01

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

Otokar Březina a Jakub Deml 
se „setkali“ na společné výstavě

„A bude to slavná chvíle“ – 
právě tak tak zní název dlouho 
odkládané výstavy, jejímž ústřed-
ním bodem jsou rukopisy Oto-
kara Březiny a Jakuba Demla, 
doplněné výtvarnými díly Jose-
fa Váchala, Bohuslava Reynka, 
Františka Bílka či Otty Stritzka. 
Navštívit ji můžete v Grafickém 
kabinetu Krajské galerie vý-
tvarného umění do 11. července 
2021. Věnována je památce Petra 
Holmana.

Výstava pod vedením kuráto-
ra Pavla Petra přibližuje osudy 
dvou českých básníků Otokara 
Březiny (1869–1929) a Jakuba 
Demla (1869–1929), a to pro-
střednictvím vzájemných dopisů 
a výtvarně zajímavých a svébyt-
ných rukopisů. „Právě rukopisy 
dávají pozoruhodným způsobem 
nahlédnout do osobností obou 
tvůrců. Zatímco Březinův styl je 

charakteristický až obtížně či-
telnou prostorovou úspornos-
tí, Demlův naopak až nápadnou 
rozevlátostí,“ uvedl kurátor Pa-
vel Petr. Kromě rukopisů obou 
básníků se podařilo nashromáž-
dit i vzácné knihy z jejich sou-
kromých knihoven. Jedním z nej-
starších rukopisů, se kterým se 
mohou návštěvníci setkat, je 
podle kurátora výstavy například 
Torquato Tasso Osvobozený Je-
ruzalém z roku 1667.

Výstavu s podtitulem „Proti 
vůli své nám slouží úzkostí démo-
nů“ doprovázejí díla současníků 
obou autorů, která z ní tak činí 
pestrou podívanou. „Oltář Mys-
tiků, jedno z nejvýznamnějších 
děl Josefa Váchala, které se zde 
objevuje, jsme také zvolili jako 
ústřední motiv vizuálů, který vý-
stavu doprovází,“ vysvětluje dále 
Pavel Petr. V úzkém výběru jsou 

dále k vidění díla sochaře Fran-
tiška Bílka a malíře Otty Stritzka, 
přičemž celá výstava nese ohra-
ničení krajinou kolem obce Sta-
rá Říše, ležící v jihlavském okre-
se. Ze současných malířů, kteří 

výstavu doprovázejí, je ve vstup-
ní části vytvořená koláž zvaná 
Mosaika pro Otokara Březinu 
a Jakuba Demla – Tady přechá-
zí smích. Pozvání tentokrát při-
jal Dezider Tóth, Matěj Lipavský, 
Jan Slovák, Pavel Preisner, Timo, 
Pavel Piekar, Vladimír Havlík, 
Rostislav Valušek, Petr Veselý 
a Juliana Stritzková – Jirousová.

Výstava „A bude to slavná 
chvíle“ se koná ve spolupráci 
s Památníkem národního písem-
nictví, vystavená díla zapůjči-
ly Moravská zemská knihovna 
v Brně, Galerie hlavního města 
Prahy, Galerie Vysočiny v Jihla-
vě a několik soukromých majite-
lů. Pokud bude situace příznivá, 
22. června se uskuteční komen-
tovaná prohlídka s kurátorem vý-
stavy a také je v plánu večer poe- 
zie z posledních básní Jakuba  
Demla Tady přechází smích!.  ma

Výstava je věnována Památce Petra Holmana, ně-
kdejšího předsedy Společnosti Otokara Březiny 
 Foto | Marek Adamík
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V Beskydech je i památník „první dámy“
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Ačkoliv jsou v těchto dnech 
cestovatelské možnosti už mno-
hem příznivější i vzdálenějším 
lokalitám, dáme-li si za cíl dál 
prozkoumávat Zlínský kraj, ne-
budeme zklamáni. Mezi místy, 
která rozhodně stojí za návštěvu, 
jsou i Vsetínské Beskydy, jež do-
káží nadchnout svým pohořím, 
dechberoucí přírodou i množ-
stvím působivých míst. Jedním 
z takových je i památník Charlotty 
Masarykové, manželky prvního 
prezidenta Československé repub-
liky. Letos v květnu uplynulo os-
madevadesát let od jejího úmrtí.

Je pozoruhodné, že právě ve 
Vsetínských Beskydech se nachá-
zí de facto jediný památník naší 
„první dámy“ v České republi-
ce. Konkrétně jde o obec Hutis-
ko-Solanec, ve které se o realiza-
ci a instalaci památníku zasloužil 
místní učitel Cyril Mach se svými 
žáky ze školy v Zákopčí. Mach se 
nechal inspirovat mohutným pís-
kovcovým balvanem na stráni nad 

školou, o kterém kolovala pověst, 
že jej přinesl čert. Aniž by dbal na 
pověry, svolal k balvanu místní 
obyvatele, aby jim přednesl návrh, 
že by si tak impozantní a neobvyk-
lý kámen zasloužil symbolizovat 
něco obdobně impozantního. Na 
základě hlasování mělo být roz-
hodnuto, čemu by měl být věno-
ván. Když ale 13. května 1923 ze-
mřela Charlotte Masaryková, bylo 

jasno. Památník bude postaven na 
její počest.

Na zhotovení pomníku se pra-
covalo tři roky a jeho slavnost-
ní odhalení v roce 1926 finančně 
podpořil i Tomáš Baťa. Pod relié- 
fem hlavy Charlotty Masaryko-
vé stojí dvojjazyčný nápis v čes-
kém a slovenském jazyce: Ženě 
trpitelce a všem jejím sestrám – 
To the suffering woman and all 

her sisters. Navštívíte-li památ-
ník dnes, bude vám možná při-
padat jako nový. V rámci restau-
rátorských prací z něj byly v roce 
2015 odstraněny nečistoty, ošet-
řeny byly zvětralé části památníku 
a v neposlední řadě vyretušováno 
písmo z čelní i zadní strany olejo-
vou malbou.

Od památníku můžete v rám-
ci cesty za poznáním pokračo-
vat údolím Husitského potoka na 
hřeben Vsacké Tanečnice a odtud 
východním směrem po červené 
trase na vrch Soláň, který je po-
važován za jednu z nejkrásnějších 
lokalit Valašska. Z jeho vrcholu 
se před vámi rozprostře výhled 
na masiv Radhoště i s Pustevna-
mi, Smrkem, Kněhyní a Lysou 
horou. Výhled, který patrně in-
spiroval nejednoho malíře, spiso-
vatele a hudebního skladatele. Ni-
koliv náhodou se Soláni přezdívá 
„vrch umělců“, třebaže ti měli své 
oblíbené místo spíše o něco níže, 
v Čarťácké hospodě.  ma

Ke slavnostnímu odhalení pomníku došlo 18. července 1926  Foto | Zdeněk Urbanovský



Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 19. 7. 2021. 
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU ČESKÉHO CESTOVATELE, FOTOGRAFA A SPISOVATELE MIROSLAVA ZIKMUNDA: „NELITUJI ŽÁDNÉHO DNE, KDY...“

ZÁBAVA14 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Služby jsou založeny na ochotě, serióznosti, 
profesionalitě a osobním přístupu ke klientovi

Kontakt: Vodní 1972, 760 01 Zlín
Telefon: +420 603 982 535
E-mail: klacanek.d@seznam.cz
Web: www.realityklacankova.cz

13 let praxe

Prodej domu 5+2  

Zlín-Obeciny  
po rekonstrukci  
interiéru  
se zahradou,  
parkováním a garáží

9 500 000 Kč 13 let praxe

INZERCE RV2100988/01

INZERCE RV2001925/06

INZERCE RV2100915/01



 INZERCE 15|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2101002/27 INZERCE RV2101002/26
 INZERCE RV2101000/01

Těšíme se na Vás: Průmyslová 1146, Uherské Hradiště

•
•
•
• stropní zvedací systémy
• schodolezy
• nájezdové rampy
• bazénové zvedáky

NA TRHU JIŽ

30.
ROKEM

Srdečně Vás zveme na prohlídku moderních prostor, kde budete mít možnost vyzkoušet si široké 
portfolio našich výrobků. DÁREK bude připraven pro každého imobilního návštěvníka!



INZERCE RV2001654/06

Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 1+KK S LODŽIÍ OTROKOVICE – BAŤOV
Zrekonstruovaný byt o výměře 33 m2, který se nachází v klidné 
části Otrokovic. K dispozici je výtah, rekonstrukce proběhla 
v roce 2014. KLIENT HLEDÁ ZREKONSTRUOVANÝ BYT 2+1 
v Otrokovicích nebo dům v jeho okolí. PENB: G

1 995 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 + LODŽIE, ZLÍN – JS – I. ETAPA
Nadstandardně zrekonstruovaný byt o výměře 88 m2, se nachází 
v 2. patře nízkopodlažního bytového domu s výhledem na Mladcovský 
kopec z prostorné lodžie. Byt prošel kompletní interiérovou rekonstrukcí. 
Disponuje prostornými pokoji, kuchyní a šatnou. PENB: C

4 895 000 Kč + PROVIZE

POZEMEK – ŠAROVY
Oplocený slunný pozemek o velkosti necelých 3.900 m2, který má 
ideální parametry pro pěstování ovoce a chov zvířectva, krásný výhled 
do okolí. Na pozemku je studna a v blízkosti elektřina. I jako investice 
pro možnou výstavbu.  

1 950 000 Kč
RD NAPAJEDLA
Cihlový objekt o dispozici 3+1 k rekonstrukci, který má 
menší dvorek, plocha pozemku 190 m2, možnost nadstavby 
a komerčního využití.
PENB: G

2 095 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

RD 3+kk a 1+kk, ZLÍN – OBECINY
Náročně zrek. cihl. objekt disponuje krásnou oplocenou zahradou 
u lesa k užívání o výměře 668 m2. Součástí objektu je garáž a až 
3 park. místa. Dojezd do centra 5 min. autem, blízko MHD a vlaku, 
školky, školy ap. DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ. PENB: G

9 500 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

byt, dům, komerce, pozemekbyt, dům, komerce, pozemek

POZEMEK – ZLÍN – LUŽKOVICE
Nádherný rovinatý pozemek o výměře 1374 m2, šíře 21,5 m, u pozemku 
všechny dostupné inženýrské sítě (elektřina, plyn, kanalizace, vodovod) 
a asfaltová komunikace. Jedná se o novou lokalitu, která navazuje na 
starší výstavbu domů. Do centra se dostanete za 10 minut jízdy autem. 

3 790 000 Kč

INZERCE RV2001814/06


