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

INZERCE RV2100577/03

Fotbalová škola – SK Louky  
v dětech rozvíjí lásku ke sportu 
podrobnosti na straně 8
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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.
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Na turisty a cestovatele 
středního věku prý umí 
skvěle zacílit město 
Luhačovice se svou 
lázeňskou a wellness 
nabídkou. Město Zlín 
naproti tomu chce přiblížit 
krásy Zlína a vsadit na 
neprobádanost města. 
Uvedla to manažerka 
destinační společnosti 
Jana Pastyříková.

| MAREK ADAMÍK

Filmový festival podruhé, tentokrát živě

Jak dobře znáte Zlín?
Říká se tomu mentální mapa. 

Když chodíme po stále stejné 
straně chodní-
ku po mnoho let, 
naše mysl si na-
vykne vnímat 
okolí z perspekti-
vy, jakou jí nabíd-
neme. Tato per-
spektiva se – mnohdy zásadně 
– mění, když uděláme i nepatr-
nou změnu, například že přejde-
me přes ulici na chodník protěj-
ší. Naše mentální mapa se tím 
rozšíří a najednou začneme vidět 
i věci, které pro nás bývaly nevidi-
telné. Tento přístup lze aplikovat 
na jakoukoliv oblast života. Tře-
ba i na průzkum neznámých částí 
města. Jste si jisti, že Zlín doko-
nale znáte? Kolik zákoutí a uliček 
dosud zůstalo bez povšimnutí jen 
proto, že jsme si řekli „co bych 
tam dělal, vždyť tam nic není“. 
A co teprve neobjevená tajemství 
četných městských částí, nevyř-
čených příběhů a pohnuté minu-
losti? Člověk ani nemusí bloudit 
stínadelskými uličkami, aby ob-
jevil nečekané. Třeba svou vlastní 
minulost.

 Marek Adamík

Je toho hodně: moderní urba-
nismus, charakteristická archi-
tektura, nové gastronomické kon-
cepty, film, motorsport, kultura, 
umění a design – to vše prý každo-
ročně láká na desítky tisíc turistů 
z Česka i ze zahraničí. Destinační 
společnost Zlínsko a Luhačovicko 
ve spolupráci s městem Zlín chce 
návštěvnost podpořit také u mla-
dé generace. K tomu má posloužit 
nová kampaň Swipe Zlín, která si 
kromě zlínské architektury všímá 
i jinak spíše opomíjených oblastí, 
jež v běžných průvodcích nejsou 
zahrnuty. Například téma filmu 
nebo takzvané zašívárny, odkud je 
skvělý výhled na město.

„Město má neuvěřitelnou his-
torii a velmi barvitou současnost. 
Areál baťovských závodů pova-
žujeme za světový unikát už díky 

tomu, že se nám ho pomalu daří 
transformovat v místo plné firem, 
kaváren a bister, kterým indust- 
riální zóna dodává jedinečný cha-
rakter. Kampaň jsme proto zací-
lili na mladé cestovatele, kteří si 
cíle svých cest vybírají hlavně na 
Instagramu,“ vysvětluje vedou-
cí oddělení cestovního ruchu Eva 
Manišová.

Kampaň zvaná též „Swajpni se 
do Zlína“ byla odstartována v po-
lovině června spuštěním webu 
swipezlin.cz. Návštěvník si s jeho 
pomocí sestavuje jakýsi itinerář 
svého výletu, k čemuž jako návod 
slouží série videí, v nichž se mla-
dý pár pomocí pohybu prstu zpra-
va doleva po displeji telefonu (po-
hyb – swipe neboli swajpování) 

dostává z Důlní oblasti Vítkovic, 
olomouckého náměstí a z nábře-
ží Vltavy až do Zlína. Uživatel si 
tak na webu kampaně „listuje“ 
pěti kategoriemi, z jejichž na-
bídky si vybírá konkrétní místa 
k návštěvě.

Web Swipezlin.cz mohl vznik-
nout i díky zapojení lidí, kteří ve 
Zlíně žijí a zachycují jej na foto-
grafiích pro Instagram a další so-
ciální sítě. Destinační společnost 
Zlínsko a Luhačovicko tuto skupi-
nu – nazvanou ZlinLovers – oslo-
vila s prosbou možnosti sdílet své 
fotky z reálného života ve městě. 
Tento obsah se tak bude objevo-
vat na sociálních sítích po celou 
dobu kampaně, která poběží až do 
konce léta.

Dobrodruhy přitáhne industriální charakter bývalého Svitu. Foto | Marek Adamík

Slavné adaptace knižních 
předloh na filmovém plátně. Prá-
vě to čeká návštěvníky druhé části 
61. ročníku Zlín Film Festu, který 
se uskuteční od 9. do 15. září ve 
své tradiční „živé“ podobě. Hlav-
ní téma festivalu Literatura ve fil-
mu tak může naplno realizovat 
svůj potenciál. V tematické sekci 
bude promítnuta téměř čtyřicít-
ka filmů, které jsou rozděleny do 
minisekcí – Klub hrdinů, Mladá 
akademie, Evropský koutek, Ko-
miksů ráj a Filmová četba.

Podle umělecké ředitelky 
Markéty Pášmové se v doprovod-
ném programu mají na co těšit fa-
noušci Harryho Pottera, kterému 
je spolu s Pánem prstenů letošní 

ročník věnován. Pro návštěvní-
ky bude v parku kolem zlínského 

zámku připravena například spe-
ciální zóna rozdělená podle čtyř 
bradavických kolejí. „Zmiňované 
filmy přispěly k obrovskému ná-
růstu čtenářů a fanoušků jejich 
knižních předloh od J. R. R. Tol-
kiena a J. K. Rowlingové. Jejich 
obliba se tak rozšířila do celého 
světa, který reagoval dalšími ne-
jen knižními a filmovými fantasy 
cestami,“ vysvětila Pášmová.

Na hlavní téma naváže bese-
da s Jaroslavem Němečkem, au-
torem legendárního Čtyřlístku, 
nebo s komiksovým recenzentem 
Ondřejem Králem. Na festival za-
vítá také tvůrčí duo Martin Šinov-
ský a Ticho762, Tomáš Prokůpek 
nebo Iva Procházková.  ma

Druhá část filmového festivalu se vrací do ulic. 
 Foto | Zlín Film Fest
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Mezi nápady „Tvoříme Zlín″  
je i cyklomyčka nebo vodní park

Dopravu ve Zlíně omezí další opravy na Březnické ulici

Workoutové hřiště na Bartošově čtvrti vzniklo v rámci 1. ročníku projektu.
 Foto | Marek Adamík

Nervy zlínských řidičů letos 
prověřuje jedna uzavírka za dru-
hou. Nově se musí vypořádat s již 
druhým omezením provozu na 
Březnické ulici, ve které se po re-
konstrukci dešťové kanalizace do-
prava vrátila do normálu teprve 
v červnu. Kvůli stavebním pracím 
musí navíc dvě z autobusových li-
nek dočasně změnit trasy.

Silnice na Březnické projde cel-
kovou opravou od zimního stadio-
nu po okružní křižovatku U Ma-
jáku. Kromě povrchu tu silničáři 
budou upravovat i nevhodný příč-
ný sklon ve dvou zatáčkách, obno-
ví se nezpevněné krajnice, doplní 
se chybějící svodidla a provede se 
sanace povrchu dvou pravostran-
ných opěrných zdí. Nezapomene 
se ani na opravy sjezdů a účelo-
vých komunikací.

Do 25. srpna se z Březnické 
ulice stane jednosměrka, a to ve 

směru ze Zlína. Motoristé jedoucí 
od Březnice se musí vydat po ob-
jízdné trase od okružní křižovatky 
přes Kudlov a po silnici III/49026 
z Kudlova do Zlína. Vozy nad 7,5 
tuny čeká cesta přes Bohuslavice, 
Uherské Hradiště, Staré Město 
a Otrokovice.

Po tuto dobu autobusy číslo 31 
a 32 dočasně změní trasy. Výluko-
vá linka 31X z Jaroslavic na Mlad-
covou Březnickou ulici zcela opus-
tí. Linka 32X zas bude v oblasti 
Kudlov – Filmové ateliéry – Les-
ní hřbitov – čtvrť U Majáku jez-
dit jako okružní. „Vše bude řádně 
označeno na informačních tabu-
lích na vozidlech i v jízdních řádech 
včetně celostátních informačních 
systémů,“ ujistil vedoucí dopravní-
ho úseku DSZO Pavel Nosálek.

Druhá etapa proběhne do kon-
ce října za částečné uzavírky při 
použití trojcestné semaforové 

soustavy. Uskuteční se ve dvou fá-
zích vždy v jednom směru tak, že 
se současně uzavře navazující vě-
tev okružní křižovatky na ulicích 
K Majáku a Filmová. Při uzavír-
ce na ulici K Majáku se řidiči bu-
dou muset vydat přes areál Správy 

a údržby silnic Zlínska, při uza-
vírce Filmové se na Lesní hřbitov 
a na Filmové ateliéry bude možné 
dostat jen po silnici z místní čás-
ti Kudlov. Vozy nad 7,5 tuny musí 
po stejné objížďce jako během 
první fáze oprav.  ks

Provoz ve Zlíně letos komplikuje několik uzavírek.  Foto | archiv 

Na devětatřicet návrhů na 
úpravu veřejných prostranství 
obdrželi zástupci města od Zlíňa-
nů v rámci čtvrtého ročníku pro-
jektu Tvoříme Zlín. Během léta 
tak má pracovní skupina slože-
ná ze zaměstnanců města za úkol 
prověřit, jestli návrhy obsahu-
jí všechny náležitosti a zda jsou  
reálně proveditelné. Ty, které pak 
tímto sítem projdou, budou za-
čátkem podzimu představeny ve-
řejnosti, která obdrží informace, 
jak hlasovat pro nejsympatičtější 
návrhy. Samotné hlasování bude 
podle radní Jany Bazelové prav-
děpodobně zahájeno v listopadu. 
A podobně jako u minulých roč-
níků, se s realizací 
nápadů, které zvítě-
zí, začne následující 
rok.

Porota letos vy-
bírá z pestré nabíd-
ky nápadů, v nichž 
vedle úprav a re-
konstrukcí dětských 
hřišť, oprav veřej-
ných komunikací a chodníků na-
jdeme i spíše ojedinělé, ale o to 
zajímavější nápady. Na město 

doputoval například 
návrh mobiliáře ke 
společenským hrám 
v Centrálním parku 
na Jižních Svazích, 

kde by si bylo možné zahrát ša-
chy nebo Člověče, nezlob se. Na 
cyklisty pro změnu myslí návrh 

venkovní cyklomyčky, která by 
sloužila k umývání zablácených 
jízdních kol jenom s využitím 
proudu vody a jemného ručního 
kartáče. Ani pejskaři by nemuse-
li přijít zkrátka. Spolek Letná žije! 
zaslala návrh na zřízení Psího hři-
ště, které by sloužilo k výcviku, 

výchově a socializaci psů v obytné 
čtvrti. Jeho součástí by měla být 
klidová zóna s lavičkami pro ma-
jitele psů. Od téhož spolku zazněl 
také nápad na zřízení vodního 
parku s edukativními prvky v lese 
nad Letnou, kde by se děti zábav-
nou formou dozvídaly o zákoni-
tostech vody a vodním hospo-
dářství. Nouze o nápady a jejich 
potenciální realizaci tedy není. 
Jestli se ale některý z těchto návr-
hů objeví v kategorii „schváleno“ 
k realizaci, na to si budeme muset 
počkat do podzimu.

Zlíňané mohli tradičně navr-
hovat dva druhy projektů, a to 
takzvaný malý projekt – do půl 
milionu korun – a velký projekt 
– do 1,5 milionu korun. V rám-
ci vymezeného rozpočtu, který 
i pro letošní ročník činí pět mi-
lionů korun, se bude realizovat 
právě tolik projektů, kolik se jich 
do této částky vejde. O vítězných 
návrzích budou lidé rozhodovat 
prostřednictvím internetu, mo-
bilního telefonu či odevzdáním 
příslušného hlasu v městském in-
formačním středisku nebo v kan-
celářích místních částí.  ma

Na podzim se 
Zlíňané dozví, 

pro které 
návrhy budou 
moci hlasovat
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Jak doma či v kanceláři  
přežít tropické léto
Léto s sebou nezřídka 
přináší i úmorně vysoké 
teploty, což nám může 
značně znepříjemňovat 
pobyt v kanceláři i doma. 
Samozřejmě můžeme 
sáhnout po rychlém řešení 
v podobě klimatizace 
nebo větráku, jak se ale 
s přehříváním budov 
vypořádat takříkajíc 
trvale a alespoň trochu 
ekologickou cestou? 
Možností je několik, stačí 
si vybrat variantu, která 
je pro nás nejschůdnější.

| MAREK ADAMÍK

Hlavním předpokladem k za-
mezení nesnesitelnému dusnu 
v domě je nepustit teplo dovnitř. 
Tomu lze zabránit jednak co nej-
lepším utěsněním a zaizolováním 
domu, jednak použitím venkovní-
ho stínění oken, například před- 
okenními roletami, venkovními 
žaluziemi, pergolami či markýza-
mi. Jestliže není možné umístit 
stínění zvenku, je třeba dát něco 
na okna alespoň zevnitř, i když 
účinnost pak bude mnohem men-
ší. Nejvhodnější jsou v tomto 
směru pravděpodobně hliníko-
vé žaluzie. U kanceláří lze kromě 
obvyklých „klimatizačních“ mož-
ností nalepit na všechny osluněné 
okenní tabule a rámky pokovenou 
fólii, jakou najdeme v lékárnič-
kách, ovšem horní část oken je 
lepší nechat nepolepenou pro pro-
světlení místnosti. Látkové závěsy 
většinou moc nepomohou.

Rekuperace jako  
úspornější „klimatizace“

Přicházíme do místnosti, kde 
už jena zabránění vzniku tepla 
pozdě. Co s tím? Klasická klima-
tizace je sice účinná, ale energe-
ticky velmi náročná, výjimkou je, 
pokud energii čerpáme z obnovi-
telných zdrojů. Jinou variantou 
je pořídit si takzvanou rekupera-
ci. Ta zajišťuje, že pokud je venku 
vzduch teplejší než uvnitř, v re-
kuperátoru se ochladí přibližně 
na teplotu toho vnitřního a tep-
lota v místnosti zůstává během 

odpoledních veder po celou dobu 
stejná. Spotřeba elektřiny je při-
tom nižší než u klimatizace.

Kdy otevřít okna dokořán,  
a kdy raději ne

Nezapomínejme na klasické 
větrání. Jakmile venku teplota 
klesne pod 25 °C, ideální je otevřít 
okna a dveře do průvanu. Zatím-
co doma systém větrání díky naší 
přítomnosti snadno uhlídáme, 
u kanceláří je třeba systém větrání 

vymyslet. I zde samozřejmě vždy 
může být někdo, kdo v kancelá-
ři přespí a přitom vyvětrá, pokud 
tomu tak není, můžeme větrání 
zautomatizovat. Každá budova 
je sice jiná, ale obvykle lze vnitř-
ní uspořádání upravit tak, aby se 
v noci větrat dalo. V přízemí na-
příklad může být na otevřeném 
okně zabudovaná mříž nebo hustá 
kovová síťka, přičemž takto konci-
pované větrací otvory je třeba mít 
alespoň dva, aby vznikl průvan. 

Jen pozor, aby vám například 
vlající závěs nespustil poplašné 
zařízení!

Všudypřítomný  
pomocník ventilátor

Ventilátor v pokoji či kanceláři 
je vždy efektivním řešením. Mů-
žete si zvolit libovolné varianty, 
od těch nejmenších, které se dají 
umístit na pracovní stůl, až po vel-
ké ventilátory umístěné na stropě. 
Vhodné je po nich sáhnout také 
tehdy, panuje-li venku bezvětří, 
tudíž ani otevřená okna či dveře 
nedají během noci vzniknout prů-
vanu. V takovém případě je třeba 
ventilátor „vestavět“ do nějaké-
ho menšího okna, odkud požene 
chladný vzduch dovnitř, přičemž 
jiným oknem, co nejvzdáleněj-
ším, bude teplý vzduch odcházet 
ven. Někdy je ventilátor jedinou 
možností, jak interiér místnos-
ti aspoň trochu ochladit, zvláště 
pokud jsou okna na jedné zdi téže 
místnosti. A nezapomeňte, pokud 
ventilátor používáte během dne, 
je třeba všechna okna nechat za-
vřená, a to i na severní straně.

Nejen topení  
místnost vyhřívá

Poslední možností, jak snížit 
kumulaci tepla v místnosti, je pře-
mýšlet o dalších zdrojích tepla, 
které místnost vyhřívají. Zvláště 
v letních měsících je citelně znát, 
jak z různých serverů, počítačů, 
kopírek, ale třeba i chladniček sálá 
teplo. Pokud je tedy při práci nut-
ně potřebujete, je vhodné je mít 
v jiné místnosti, než ve které vět-
šinu času přebýváte. Na druhou 
stranu drobná elektronika, kte-
rá se při provozu rovněž zahřívá, 
má na klima místnosti minimální 
vliv, ať již jde o mobil, tablet nebo 
rádio. Na závěr je dobré si uvědo-
mit, že zdrojem tepla je dokonce 
i sedící člověk – nachází-li se tedy 
v horkem sálající místnosti více 
lidí, na příjemnějším pracovním 
klimatu to nepřidá. Obecně lze 
doporučit hodně pít, být co nejvíce 
v klidu a nevyvíjet v „přetopené“ 
místnosti přílišnou fyzickou akti-
vitu, pokud ji nechceme proměnit 
v saunu nebo wellness centrum.
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Léto na zahradě?  
Jak jinak než u grilu s rodinou a přáteli

INZERCE RV2101207/01

Adresa bydliště (Fajnšmekři si 100% vypomáhají, když někomu něco dojde)

Svým podpisem souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami věrnostního programu YESPASS, s nimiž jsem se před registrací do věrnostního 

programu pečlivě seznámil/a, a potvrzuji, že jsem k dnešnímu dni dosáhl/a věku 18 let.

  Souhlasím se zpracováním všech mnou výše uvedených osobních údajů o mé osobě za účelem realizace marketingových aktivit v rámci 

věrnostního programu, vytváření průzkumů a obchodních statistik, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce a poskytování odborných 

a marketingových informací.

  Souhlasím s užitím výhradně automatizovaných postupů, které pro mě mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem 

významně dotýkat; v důsledku toho bude Provozovatel věrnostního programu YESPASS schopen poskytovat personalizované výhody a nabídky.

Plné znění Všeobecných obchodních podmínek a Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici na www.yespass.cz.

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

 Číslo karty*:

Zde prosím vyplňte číslo karty.

* povinné údaje

Jméno* (Fajnšmekři se VŽDY oslovují jménem)

Podpis

Město*

PSČ*

Příjmení*

Telefon* +420

Datum narození (Fajnšmekři si PRAVIDELNĚ přejí k narozeninám)

(DD. MM. RRRR)

www.yespass.cz

Emailová adresa* (Pro lepší čitelnost uvádějte tečky a pomlčky do samostatného pole)

Fajnšmekry
pro

Pokud vyplníte adresu bydliště a datum narození, získáte slevu 50 Kč na nákup nad 300 Kč v naší prodejně. 

Sleva platí 30 dní od následujícího dne po registraci.

Fajnšmekrypro

ODMĚŇUJEME VĚRNÉ 
ZÁKAZNÍKY

Pivní Andel

www.pivniandel.czZLÍN PRŠTNÉ, KÚTIKY 626

Za každý nákup získáš 
YESPASS body.2

Registruj se v prodejně Pivní 
Anděl do věrnostního programu 
YESPASS pro Fajnšmekry!

1

Za získané body si vyber 
slevy v prodejně Pivní Anděl 
nebo na

3

• Široký výběr sudových a lahvových piv z českých i zahraničních pivovarů
• Možnost zapůjčení výčepního zařízení • Pivní speciály z vybraných minipivovarů
• Dárkové pivní balíčky a multipacky • Nabídka pivní kosmetiky a suvenýrů

Jeden z oblíbených způsobů 
trávení letních večerů je bezespo-
ru spjat s přípravou grilovaných 
pochoutek ve společnosti rodiny 
a přátel, a to nejlépe na zahradě 
u rodinného domu. Pro zkušené 
„mistry grilu“ je kvalitní příprava 
zázemí samozřejmostí, na druhou 
stranu právě přípravě na zahrad-
ní grilovací party je na rozdíl od 
doporučení, jakými specialitami 
společnost oslnit, obvykle věnová-
no méně pozornosti. Následující 
doporučení tak ocení i ti, kteří ne-
jsou v grilování zrovna ostřílený-
mi mistry.

Věnujte čas přípravě
Určitý kumšt vyžaduje již na-

lezení vhodného a bezpečného 
místa pro gril. Takovým místem 
obvykle bývá terasa, ne každý ale 
takové místo může nabídnout, 
a tak je logické najít si vhodné 
místo na zahradě. 

Gril je třeba postavit na pev-
nou, stabilní a nehořlavou podlož-
ku a dále se řídit radami výrobce. 
Pokud jde například o gril plyno-
vý, je potřeba zkontrolovat jeho 
funkčnost a vyčistit trysky. Dbej-
te také na to, abyste ještě před 
grilováním měli po ruce veškeré 
nezbytné náčiní, jako je vidlice, 
obracečka, grilovací kleště, mašlo-
vačka, nůž nebo chňapka, u gri-
lu na dřevěné uhlí navíc lopat-
ku, jehlici na dřevo či pohrabáč. 
Jako doplněk se občas doporuču-
je používat i různé lampy či lou-
če, které kromě toho, že odpuzují 
létavý hmyz, navozují příjemnou 
atmosféru. 

A nezapomeňte na místo, kde 
usadíte hosty. Půjde o otevře-
né místo, nebo zastřešené místo? 
Jaký potenciál pohybu zahrada 
nabízí? Jestli je dost velká, není 
co řešit, v opačném případě je 
třeba podle toho vybrat zahradní 

nábytek, aby kolem něj byl volný 
průchozí prostor.

Gril „šitý“ na míru
Jaký zvolit gril? Na výběr máte 

tři standardní typy: gril na plyn, 
na dřevěné uhlí a na elektriku. 
Než si nějaký pořídíte, seznamte 
se s jejich výhodami a nevýhoda-
mi, ujasněte si, co od grilu očeká-
váte. Velkou výhodou elektrického 
grilu je pohodlí a rychlá příprava 
pokrmu. Leckdo také uvítá jedno-
duché čištění grilovacích desek, 
s nimiž si poradí i myčka na ná-
dobí. Komfortní obsluhou se vy-
značuje rovněž plynový gril, kde si 
teplotu regulujete dle libosti otoč-
ným knoflíkem, což umožňuje po-
traviny již za pár minut pokládat 
na oheň. Každý zkušenější uživa-
tel vám ale patrně doporučí gril na 
dřevěné uhlí, který poskytuje na-
prostou svobodu při „práci“. Chce 
to sice trochu cviku, ale výsledek 
se pak stává skutečným kulinář-
ským zážitkem.

Maso, zelenina, přísady…
O správné přípravě masa na 

grilu a použití různých přísad toho 
bylo již hodně napsáno. Fanta-
zii se zde meze nekladou, navíc 
se nemusíte omezovat pouze na 
maso. Grilovat se dá i zelenina – 
papriky, rajčata, cukety, plátky 
dýně, avokádo a tak dále. U masa 
je samozřejmě ideální, pokud je 
čerstvé. Pokud nemáte jiné než 
z mrazáku, rozhodně není vhodné 

hodit ho přímo na gril. Ideální je 
nechat maso rozmrazit přes noc 
v lednici a pár hodin před grilová-
ním vyndat, protože teplotní šok 
mu nesvědčí. Marinádu si může-
te během několika minut vyrobit 
sami, stačí úplně jednoduchá, aby 
vynikla chuť – olivový olej, čes-
nek, tymián, rozmarýn, mořská 
sůl a pepř. Oleje by přitom mělo 
být méně, aby neodkapával do gri-
lu. Solit je lepší až grilované maso 
– vepřové a hovězí se griluje okolo 
20 až 30 minut, kuřecí stehna až 
45 minut. Uzeniny bývají připra-
vené již za pár minut.

Jak vyzrát na nečistoty
Existuje několik tipů, jak si 

usnadnit práci při závěrečném 
úklidu: 1. Grilovací náčiní si na-
příklad odkládejte do připravené-
ho hlubokého talíře nebo nádoby, 
abyste při jejich odkládání během 
přípravy masa neumazali vše ko-
lem; 2. Grilovací rošt si natřete 
rostlinným olejem, aby se vám na 
něm neusazovalo jídlo; 3. Maso 
a zelenina se ani nedotknou gri-
lovacího roštu, když je předtím 
opečete či podusíte v grilovacích 
miskách; 4. Znečištěný gril očis-
títe pomocí speciálních čisticích 
prostředků na gril, ideální je odrh-
nout gril ještě za tepla například 
ocelovým kartáčkem; 5. Ačkoliv 
se doporučuje gril očistit ještě za 
tepla, lze tak učinit i později, když 
rošt ovinete do mokrého novino-
vého papíru.  ma
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Grilovací nabídka v Řeznictví Singer
N O V I N K A

masný polotovar na hamburgery 100 % mleté hovězí maso se solí a pepřem

N A LO Ž E N Á  M A S A
vepřová krkovička, kuřecí steak, kuřecí prsa, hovězí roštěná, vepřová panenka, grilovací koleno

D O P O R U Č U J E M E  V Y Z KO U Š E T
lhotské cigáro, špekáčky, párečky s nivou, hospodská klobása,

klobása s chilli a brusinkou, klobása s bruschettou a sýrem,
klobásový kabanos, uzená kýta s kostí, uzené žebro speciál

www.reznictvisinger.cz | | tel.: 577 453 278
Můžete zakoupit: Tržnice Zlín, Obeciny Zlín, Lhotsko u Vizovic

INZERCE RV2101191/01 INZERCE RV2101193/01

Návštěvnické centrum Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472,
763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129, 
M +420 725 653 115,
E exkurze@rjelinek.cz
www.rjelinek.cz

LETNÍ PROHLÍDKY AREÁLU R. JELÍNEK
ČERVENEC A SRPEN

pondělí – 15 hod.

úterý a čtvrtek  – 13 a 15 hod.

středa a pátek – 11, 13 a 15 hod.

sobota – 11 a 13 hod.



SPORT8 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Fotbalová škola – SK Louky  
v dětech rozvíjí lásku ke sportu
Fotbal patří k nejoblíbenějším sportům u nás 
a každoročně láká řadu nových talentů. Ti mají 
možnost zapojit se do některých z fotbalových klubů, 
kde se setkávají s podobně naladěnými kamarády, 
zkušenějšími hráči a zejména trenéry, kteří je 
doprovázejí na cestě jejich hráčskou kariérou. 

INZERCE RV21001162/01

Otázkou tak je, po jakém fot-
balovém klubu se ohlédnout, aby-
chom mladého začínajícího hráče 
neodradili hned na začátku. Každý 
klub má své specifické vlastnosti, 
jedinečné složení, kulturu a atmo-
sféru, odvíjející se právě od osob-
ností, jež jsou jeho součástí. A pro-
tože obsazení se často mění, mění 
se i klubové klima. Výjimkou jsou 
snad jen kluby s mnohaletou tradi-
cí, kde se hodnoty přenášejí z gene-
race na generaci.

Klub s téměř  
devadesátiletou historií

Počátky fotbalového klubu SK 
Louky sahají do roku 1933. Během 

své existence se vepsal do povědo-
mí jako klub, který klade důraz na 
práci s mládeží a v této souvislos-
ti se stal pojmem i daleko za hra-
nicemi zlínského okresu. I proto 
vznikla začátkem roku 2009 jako 
jeho součást Fotbalová škola – SK 
Louky. Jde o místo, kde mladí fot-
baloví nadšenci dělají pod vedením 
zkušených trenérů první krůčky do 
světa sportu.

Tak jako každý klub i SK Lou-
ky si prošel svým vývojem, ovšem 
vždy za přítomnosti profesionálů. 
Ohlédneme-li se do jeho historie, 
najdeme trenéry s trenérskými li-
cencemi, pracující dle společné 
metodiky pod vedením šéftrenéra 

klubu. Systematická práce a orien-
tace na práci s mládeží umožňovala 
vychovávat kvalitní a úspěšné hrá-
če, kteří dále hráli za Zlín, Slovác-
ko nebo Kroměříž. A klub ze svých 
ambicí neslevuje ani do budoucna. 
Po několika letech relativního kli-
du a nepříznivé pandemické situa-
ce chce v kvalitní přípravě nových 
hráčů pokračovat. Jednou z met je 
například zavedení mezinárodních 
a zimních turnajů.

Zázemí pro všechny  
věkové kategorie

Klub se v současnosti může po-
chlubit zcela novým zázemím. Na 
hráče čeká umělka o rozměrech 
házenkářského hřiště a travnatá 
plocha, kterou je možné rozdělit na 
čtyři menší hřiště pro účely velkých 
turnajů. Plně vybavená hlavní bu-
dova nabízí pět šaten. Připraveny 
jsou branky, překážky, kužely, na-
kopávací stěna, figuríny, míče, a to 
pro všechny věkové kategorie. Sou-
částí areálu je i menší hřiště s trav-
natou plochou a osvětlením, to si 
mohou zájemci z řad veřejnosti 
i pronajímat. Překážkou trénin-
ků nejsou ani rozmary přírody – 
klesne-li například teplota pod bod 
mrazu, hráči využívají zázemí Zá-
kladní školy Mikoláše Alše (12. ZŠ) 
ve Zlíně. Ve Zlíně-Loukách se v do-
hledné době plánuje výstavba mo-
derního areálu s novou správní bu-
dovou a umělkou s osvětlením, což 
přinese další rozsáhlé možnosti.

Příležitost na sobě pracovat
Fotbalový klub SK Louky je pl-

nohodnotným klubem, od čehož 
se odvíjí i jeho nabídka. Vybírat si 

můžete ze všech obvyklých katego-
rií. Pro nejmladší hráče je připra-
vena „fotbalová školička“, odkud 
mohou děti postoupit do mladší 
přípravky, starší přípravky a pak 
přes kategorii mladších a starších 
žáků až po dorost a muže. Kon-
cepce školičky a vlastních trénin-
ků si klade za úkol pomoci žákům 
vytvořit si ke sportu osobní vztah 
a podpořit v nich přirozenou tou-
hu na sobě pracovat. Děti se tak již 
od útlého věku učí všestrannosti 
pomocí různých pohybových her 
a soutěží.

Že vás to zaujalo a ptáte se, jak 
svého potomka do klubu přihlá-
sit? Zapomeňte na vstupní testy. 
Stačí vyplnit přihlášku a mít pro 
začínajícího sportovce vlastní ko-
pačky. Příležitost dostane každý. 
 ma
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Louky – místo památného požáru  
i starobylých nálezů

INZERCE RV2101086/01

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA DAŇOVÉ KANCELÁŘE
Co vás čeká

Baví Tě daňové právo nebo máš chuť se daňovému právu věnovat? Na pobočku v Brně nebo ve Zlíně 
přijmeme na pozici právníka či právničky osobu s chutí učit se a věnovat se daňovému právu. Praxe 
v oboru vítána. Máme zájem o flexibilního, komunikativního a přátelského člověka, kterého baví 
daňový proces (zejména sporná agenda), správní právo či správní soudnictví, popřípadě má zájem 
se do této právní oblasti vrhnout. 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
Požadujeme vysokoškolské právní vzdělání, výbornou znalost českého jazyka, počítačovou gra-
motnost, schopnost vyhledávání právních předpisů a judikatury a řidičský průkaz skupiny B. Praxe 
v oboru vítána, avšak není nutně podmínkou, a tudíž je pracovní místo vhodné taktéž pro čerstvé 
absolventy.

Co vám můžeme nabídnout
• práce v přátelském a mladém kolektivu v příjemném pracovním prostředí v Brně či ve Zlíně
• nástup na HPP možný ihned či podle domluvy
• služební mobil a notebook
• stravenky plně hrazené zaměstnavatelem
• dovolená 5 týdnů
• možnost vzdělávání v oboru a profesního rozvoje
• budou Vám k dispozici daňoví poradci ke konzultacím
• služební automobil

Informace o pozici
Společnost: TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o., třída Tomáše Bati 227, Zlín-Louky 
Požadované vzdělání: vysokoškolské / univerzitní 
Plat: 25 000 až 30 000 Kč / měsíc 
Benefity: mobilní telefon, notebook, flexibilní začátek/konec pracovní doby,  
stravenky/příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, kafetérie
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Pozice je vhodná i pro absolventy.

https://www.golan.cz/pracuj-pro-nas

Když se v souvislosti se Zlí-
nem řekne Louky, každému se 
patrně vybaví něco trochu jiné-
ho. Někomu se jako první vyba-
ví náves s kapličkou, Boží muka, 
jinému hasičská zbrojnice, kou-
paliště nebo tradiční pouť jakož-
to největší místní akce pro veřej-
nost. Protože jsou Louky spojeny 
se Zlínem souvislou zástavbou, 
dnes už málokdo o Loukách uva-
žuje jako o kdysi samostatné 
vesničce. Přesto tomu tak kdysi 

bylo, ještě před časem „velkého 
Zlína“.

První zmínka o Loukách se 
datuje do roku 1350, pouze os-
madvacet let od první písemné 
zmínky o osadě Zlín. Nejstar-
ším doloženým názvem však byl 
název  Luky – Lúky, používal 
se název s -ú, pak střídavě -au 
a -ú, odvozený od polohy mís-
ta. Místní jméno Louky vzniklo 
jako plurál k Louky a staročes-
kému Lúka. Zprvu osada spadala 

pod malenovické panství, a to 
až do zrušení poddanství v roce 
1848, kdy získala samostatnost. 
Do roku 1850 ji nicméně ještě 
spravoval vrchnostenský úřad 
v Malenovicích.

Klíčovou událostí v dějinách 
Louk se stalo datum 25. března 
1855, kdy ve vísce vypukl požár 
v domě č. p. 50 a zničil téměř ce-
lou vesnici. Toho dne údajně sho-
řela také stará dřevěná zvonice, 
jejíž zvon, který přežil, byl posléze 
umístěn do věže nově zbudované 
kapličky. Ta byla postavena v roce 
1856 a zasvěcena Panně Marii. Od 
té doby se v Loukách každoročně 
koná na paměť tohoto ohně pouť 
s celodenním programem, jejíž 
součástí je i bohoslužba.

V 19. a hlavně pak ve 20. sto-
letí začali archeologové loka-
litu zkoumat a přišli na to, že 
území Louk bylo obydleno již 
v dávných dobách. První předměty 

z kamenných, bronzových a želez-
ných materiálů nalezl již vídeňský 
profesor Moric Trapp v roce 1878. 
Významnější objevy pak spadají 
do poloviny dvacátého století. Při 
výkopu kanalizace nedaleko hřbi-
tova zde byly nalezeny tři železné 
předměty: meč v pochvě, sekerka 
a špička hrotu kopí – údajně se 
jednalo o hrob slovanského bojov-
níka z let asi 800–950, odpovída-
jící střední době hradištní.

Louky se staly součástí Zlína 
roku 1938. V současnosti v této 
městské části žije okolo tisícovky 
obyvatel a působí zde řada zájmo-
vých sdružení. Konají se zde spor-
tovní fotbalová utkání i orientační 
soutěže pro historické automobily 
a motocykly pořádané zlínským 
Veteran Car Clubem. Nejzřetel-
nějším odkazem minulosti a upo-
mínkou na někdejší samostatnost 
však zůstává zmíněná tradiční 
pouť.  ma

Kaple na návsi v sobě ukrývá zvon z dob, kdy Louky byly samostatnou obcí.  Foto | Marek Adamík

INZERCE RV2101215/01
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Budoucí programátory pomáhá 
vychovávat robot Edison

Svět poznání i IQ Play. Léto je nejen ve znamení her
Přemýšlíte, kam s dětmi během 

letních dnů? Během celých prázd-
nin se mohou vydovádět například 
na dalším ročníku putovního Festi-
valu IQ Play. Ten si pro ně tradičně 
připravil hry a hračky vzdělávacího 
charakteru, Montessori pomůcky, 
smyslové a dřevěné hračky, logické 
hry a řadu dalších stavebnic. Na-
jdete je ve 14. budově Baťova insti-
tutu, a to vždy od pondělí do neděle 
od 10 do 18 hodin.

Festival IQ Play si pro malé, ale 
i velké návštěvníky nachystal celé 
dva sály včetně předsálí, které se 
na dva měsíce promění v jakousi 
velkou hernu rozdělenou do tema-
tických zón podle druhu her. V te-
matické zóně Smart her například 
skýtá mnohá překvapení v podobě 
logických, společenských a chyt-
rých her od společnosti Mindok, 
naproti tomu v zóně stavebnicové 
se menší děti seznámí se staveb-
nicemi z nejrůznějších materiálů, 

a to včetně novinek, které dosud na 
festivalu k vidění nebyly. Zóna des-
kových her je pak určena určena 
milovníkům klasického hraní.

„Festival se ve Zlíně koná po-
páté a za svou dobu se stal putov-
ním. Letošní ročník se přesunul 
z února na letní prázdniny a jsme 
moc rádi, že se tak kvůli loň-
ským pandemickým omezením 

nepřerušil pátý ročník. Takzva-
né chytré hračky podporují u dětí 
kreativitu, představivost, logické 
a strategické myšlení a jemnou 
motoriku. Akce bude ukázkou pří-
mé podpory technického vzdělá-
vání a rozvoje logického myšlení, 
které u těch nejmenších začíná 
právě hrou s těmito vzdělávacími 
aktivitami,“ uvedla organizátorka 

festivalu Věra Stojarová. Na festi-
valu se se svými výrobky představí 
pestrá škála výrobců a vedle úpl-
ných novinek budou po ruce i kla-
sické hlavolamy jako Ježek v kle-
ci, Rubikova kostka nebo tradiční 
čínské Tangramy.

Vedle Festivalu IQ Play mohou 
malí i dospělí návštěvníci navštívit 
také Malý svět poznání, umístěné-
ho do prostředí zlínského zámku. 
Jde o název nové expozice vybra-
ných exponátů zapůjčených z olo-
moucké Pevnosti poznání, s nimiž 
se můžete doslova na vlastní kůži 
přesvědčit, jak funguje svět kolem 
nás – a to napříč vědními obory 
jako jsou fyzika, matematika, geo-
logie či biologie. Výstavu připravil 
Živý Zlín s Centrem popularizace 
Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a přístupná 
je ve druhém patře zlínského zám-
ku od úterý do neděle vždy od 14 do 
18 hodin.  ma

Na léto  se dva sály Baťova institutu proměnily v herny.  Foto | Milan Mikšík

Jak nejlépe motivovat děti 
k učení? Na to existuje široká šká-
la odpovědí. Jestliže se jedná o bu-
doucí programátory, jako jeden 
z užitečných pomocníků se ukázal 
být takzvaný Edison, což je pro-
gramovatelný robot vyvinutý aus-
tralskou společností Microbric. Na 
svých workshopech ve Zlíně a Olo-
mouci jej už několikrát představila 
moravská společnost Edhouse, za-
bývající se vývojem softwaru.

„Před třemi lety jsme se roz-
hodli vytvořit neziskovou aktivi-
tu, která by pomohla u dětí roz-
víjet logické myšlení. Praktická 
výuka na programo-
vatelném robotovi 
se jevila jako nejlepší 
cesta, a tak jsme vy-
brali robota Edison, 
který pochází z díl-
ny australské fir-
my Microbric,“ uve-
dl Radoslav Slovák 
ze společnosti Ed-
house. Jméno robota je součas-
ně pojmenováním pro celoden-
ní workshop, který cílí především 
na učitele informatiky základních 

škol a víceletých gymnázií. „Sesta-
vili jsme jej na základě zkušenos-
tí nasbíraných v reálném prostře-
dí výuky algoritmizace s pomocí 
těchto robotů na základních ško-
lách a také předchozích dvou běhů 
workshopů v minulých dvou le-
tech. Naším cílem je předat tyto 
zkušenosti a vědomosti učitelům 
tak, aby mohli takovou výuku sami 
na svých školách realizovat,“ vy-
světluje Slovák.

Workshopy společnosti Ed-
house jsou zaměřeny na sezná-
mení s robotem na to, proč byl 
vybrán právě on, jaké jsou jeho 

výhody a nevýhody, 
a každému účastní-
kovi je vždy jeden 
exemplář zapůjčen. 
Robot Edison umí 
ledacos. Podporu-
je tři programovací 
jazyky včetně čáro-
vých kódů, obsahu-
je několik senzorů, 

dokáže komunikovat s ostatními 
„edisonskými“ roboty a je kom-
patibilní se stavebnicí LEGO. Bě-
hem workshopu jsou postupně 

představovány jeho schopnosti, od 
zadávání jednoduchých příkazů 
až k používání podmínek a cyklů. 
Absolvent kurzu načerpá inspiraci 
a mnoho užitečných rad pro využi-
tí ve své vlastní výuce.

„Tím naše snaha nekončí. Pře-
ložili jsme část dokumentace, na-
vázali jsme spolupráci s renomo-
vanými e-shopy, a tak mají školy 
možnost nakupovat roboty od čes-
kých prodejců. V neposlední řadě 
jsme nakoupili více než stovku 
vlastních robotů, které dokážeme 

školám krátkodobě zapůjčit k vy-
zkoušení,“ uzavřel Radovan 
Slovák.

Snahou společnosti Edhouse je 
nabídnout dva workshopy ročně, 
a to ve Zlíně a Olomouci, kde má 
společnost své pobočky. Nejbliž-
ší workshop se uskuteční 23. září 
2021 ve Zlíně. Podrobnosti o jeho 
náplni, možnostech přihlášení 
apod. jsou na webu.  ma

Edison je 
současně název 
pro workshop 

určený učitelům 
informatiky

edhouse.cz/edison

Robot pomáhá dětem rozvíjet logické myšlení zábavnou formou. Foto | Edhouse
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Doba Covidová ukázala,  
které podniky mohou nabízet stabilitu

INZERCE RV2101058/01

Obecně lze říci, že se v rámci koronavirové pandemie 
poptávka po obalech zvýšila. Prodej potravin je jednou 
z mála stabilit, které v této době lze zpozorovat. Nárůst 
ve výrobě zaznamenali i obaláři ze Zádveřic. Úspěch 
a růst společnosti má však i svá úskalí – chybí lidé.

O tom, jak se s touto skuteč-
ností společnost vypořádala jsme 
si povídali s marketingovou speci-
alistkou Janou Dohnalovou.

Čím se Vaše společnost 
zabývá?

Jsme výrobci papírových obalů 
převážně pro potravinářský prů-
mysl. V našem portfoliu najdete 
jak papírové návleky na plastové 
kelímky, tak nejrůznější krabičky. 
Naše společnost je součástí mezi-
národního holdingu Cardbox Pac-
kaging a Greiner Packaging. Kro-
mě nás mají další tři závody, a to 
v Rakousku a v USA.

Kde všude můžeme Vaše 
výrobky vidět? Kdo jsou nej-
významnější odběratelé?

Naše krabičky jsou v podsta-
tě všude. Určitě je najdete i ve 
všech českých i zahraničních su-
permarketech. Spolupracujeme 
hlavně s firmou Greiner, ale taky 
s Olmou, Medovníkem, Henkel či 
Lindt.

Ovlivnila Vaši firmu nějak 
významně koronavirová 
pandemie?

Dá se říct, že to ovlivnilo naši 
dceřinou společnost v USA. Po-
pravdě, čekali jsme lepší začátek. 

Nicméně očekáváme, že i přes 
pomalejší start by z toho neměly 
vzejít větší komplikace. My v Zá-
dveřicích i sesterské společnosti 
v Rakousku si stěžovat nemůžeme, 
jelikož spotřeba obalových mate-
riálů během pandemie vzrostla. 
Zaznamenali jsme nárůst výroby, 
díky čemuž nám pomalu dochází 
skladové prostory. Naším cílem je 
rozšířit výrobu nejen o zaměstnan-
ce, ale i o prostory a stroje. Do bu-
doucna tedy plánujeme investovat.

Má Vaše odvětví perspektiv-
ní budoucnost?

Do budoucna je jisté jen to, 
že obaly budou potřeba i nadále. 
Lidé budou totiž kupovat potra-
viny pořád. A jelikož společnost 
tíhne k podpoře cirkulární eko-
nomiky, vidíme za tím slibnou 
budoucnost. Proto je ale důležité 
rozšířit i výrobní tým.

Jaké konkrétní výhody má 
práce v tiskárně vyrábějící 
obaly?

Nejlepší je, když procházíte su-
permarketem a v regálech vidíte 
to, co jste sami vyrobili. To se pak 
i lépe nakupuje. Jinak je to samo-
zřejmě jistota té práce samotné, 
protože potravinářský průmysl 
nezastavila ani pandemie. A my 

se převážně v tomto průmyslu 
pohybujeme.

Co nabízíte svým zaměstnan-
cům?

Troufám si tvrdit, že nabízí-
me nadstandardní benefity už jen 
proto, že jsme pod záštitou vel-
kého Greineru. Nejenže umož-
ňujeme nejrůznější kulturní www.cardbox-packaging.cz

a sportovní vyžití formou vstupe-
nek či společenských akcí a zájez-
dů, ale nabízíme i jazykové kurzy, 
masáže a nespočet finančních be-
nefitů. I podíly na zisku jsou pro 
nás samozřejmostí. Navzájem se 
tady všichni známe a jsme dobrá 
parta.  pr

 Foto | Cardbox Packaging
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délka studia 1 rok
 

žádné zkoušky, jen
obhajoba závěrečné práce

 
přednášky 5x za semestr

 
moderní zázemí přímo v

centru Zlína
 

metodické vedení práce

www.studiostody.cz

Studujte 

MBA nebo LL.M.

stylově

Zlín plánuje velkolepé oslavy 700. jubilea

INZERCE RV2101196/01

Rok 2022 bude pro krajské 
město slavnostním obdobím. Teh-
dy totiž uplyne přesně 700 let od 
chvíle, kdy byl Zlín poprvé zmíněn 
v dochovaných písemných prame-
nech. Místní i návštěvníky čeká 
rok plný oslav, vzpomínek i pohle-
dů do budoucna.

Slavnosti představí město v ná-
rodním i mezinárodním měřítku. 
„Zlín je město mimořádně osobi-
té, kreativní a originální. Oslavy 
místním obyvatelům připome-
nou, na co mohou být hrdí, a při-
lákají turisty třeba proto, aby zde 
také našli svůj budoucí domov,“ 
uvedl primátor Zlína Jiří Korec. 
Zvláštní pozornost se přitom za-
měří na lidi, kteří město utváře-
li, ať už se v něm přímo narodili, 
nebo se sem přistěhovali.

Vše se bude točit kolem čís-
la sedm, které reprezentuje počet 
století od první písemné zmínky. 
„Minulost, přítomnost i vize jed-
notlivých segmentů bude defino-
vat sedm klíčových vlastností, kte-
rými lze označit dnešní obyvatele 

města, ale kterými jsou popisová-
ni i velikáni zlínských dějin a vý-
znamní současníci. Klíčovými 
vlastnostmi jsou kreativita, vytr-
valost, podnikavost, pracovitost, 
průkopnictví, otevřenost a vzděla-
nost,“ přiblížil mluvčí radnice To-
máš Melzer.

Kulturním vrcholem roku bude 
červnový festival Zlín žije. Během 
tří dnů město ožije na několika 

multižánrových scénách na veřej-
ných prostranstvích, předvedou 
se pouliční umělci a na pódiích se 
vystřídá většina místních hudeb-
níků od folkloru po rock. Milovní-
ky rychlých aut jistě potěší, že se 
do oslav plánuje zapojit i Barum 
Czech Rally Zlín, která je s městem 
pevně spjata už desítky let. Pod-
nikatelskou tvář města představí 
Zlínský podnikatelský meeting. 

Kromě mimořádné historie města 
se bude věnovat i potenciálu Zlína 
v následujících letech.

První písemná zmínka o osadě 
jménem Zlín se váže na rok 1322, 
kdy jej královna Eliška Rejčka 
odkoupila a darovala brněnské-
mu klášteru. Tehdy byl význam-
ným řemeslnicko-cechovním 
střediskem okolního valašského  
osídlení.  ks

Číslo sedm reprezentuje nejen počet století, ale i počet klíčových vlastností obyvatel města.  Foto | město Zlín



 TIP NA VÝLET 13|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2101002/29 INZERCE RV2101002/28

Cyklostezky lákají k průzkumu kraje
Kdy jindy vyrazit na kolech 

na průzkum kraje než o prázdni-
nách? O tom, že Zlínský kraj je pro 
cyklisty rájem nebo má k němu 
přinejmenším nakročeno, se mohl 
už leckterý cyklista přesvědčit. 
A dalších příležitostí, kam zamí-
řit, neustále přibývá. Vybírat si lze 
z tras vedoucích podél řek, kde lze 
výlet kombinovat s lodní plavbou, 
či takových, kde pocítíte adrena-
lin při sjezdu z hřebenovek, v bike 
parcích nebo single trailech. 
O spojení cyklovýletu s letním kul-
turním programem měst, kterými 
projíždíte, ani nemluvě.

Chcete-li si užít cyklostezek, 
jednu z nejdelších najdete po-
dél Baťova kanálu a řeky Moravy. 
Trasa propojující Kroměříž a slo-
venskou Skalicu je dlouhá přes 
osmdesát kilometrů a je výchozím 
bodem pro další navazující stezky 
a trasy v okolí. Právě od úseku od 
Napajedel lze využít například or-
ganizované plavby loděmi – no-
vinkou jsou jednosměrné plavby, 
kdy část úseku můžete jet na kole 

nebo na in-line bruslích. Protože 
cyklostezka má zpevněný asfalto-
vý povrch, je vhodná pro rodiny 
s dětmi, seniory i vozíčkáře.

Cyklisty obzvláště oblíbené 
jsou trasy působivými přírodní-
mi lokalitami Hostýnských vrchů. 
Ty navíc skýtají pestré možnosti 
návštěv proslulých míst, ať již jde 
o poutní místo na Svatém Hostý-
nu s barokní bazilikou a křížovou 
cestou, nebo o rozhlednu na Kelč- 
ském Javorníku. Faktem je, že ná-
ročnější a kopcovitý terén sem vy-
láká nejednoho cyklistu – ostatně 
nikoliv náhodou se zde koná již 
tradiční Bikemaraton Drásal.

Pro ty, kdo rádi zkoušejí něco 
nového, možná bude největším lá-
kadlem cyklostezka Bevlava, která 
je vpravdě mezinárodní – spojuje 
totiž údolí řek Bečvy, Vláry a Váhu. 
Provede vás krajinou moravsko-
-slovenského příhraničí, která 
se honosí přírodní krásou, údo-
lími, krajinou lesů, horskými or-
chidejovými lukami, sady a past- 
vinami. Kompletní stezka sice 

ještě není dokončena, ale už nyní 
nabízí asi desetikilometrový úsek 
z Lužné do Ústí u Vsetína v sever-
ní části Bevlavy, v jižní části pak 
necelých třicet kilometrů z Valaš-
ských Klobouk přes Brumov-Byl-
nici do Nemšové na Slovensku. 
O novinkách a o tom, v jaké fázi vmnakole.cz

se stezka nachází, se dozvíte na 
webových stránkách bevlava.cz

Na webu získáte i inspiraci, 
kam na kole vyrazit, a dozvíte se 
zde i o cyklistických akcích, závo-
dech a dalších aktivitách. ma

Cyklostezka Bevlava spojuje údolí řek Bečvy, Vláry a Váhu.  Foto | Jan Zainer



Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 13. 8. 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 CITÁT BRITSKÉHO ZPĚVÁKA A SKLADATELE JOHNA LENNONA. 

ZÁBAVA14 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2101195/01

ZLÍN
Z aktuální nabídky vybíráme

Floraworld Přístřešek na auto s plochou  
střechou antracitový 300 cm x 496 cm

• S okapy a hrdly na okapovou rouru
• 4 nohy
• Zatížení sněhem 100 kg/m2

Sorrento Hollywood zahradní houpačka 
Palm zelená s lehátkovou funkcí

• Polohovatelné židle pro pohodlné sezení
• 8dílná sada zahradního nábytku
• Moderní vzhled

Nášlapný kámen Bradstone kmen  
35 x 30 x 3,8-4,2 cm, antická hnědá

• Mrazuvzdorná
• Vhodná pro exteriér
• Vibrolitý beton

21 490,-

6 799,-

129,-

Bazén 

• Jednoduchá závlaha zahradních ploch
• Prostorově úsporná montáž 
• Odolný plast

Dřez vestavný Granit  
21,5 cm x 80 cm x 54 cm

• Udírna, gril na plyn a dřevěné uhlí 
• Optimální kontrola teploty
• 10letá záruka výrobce

1 399,-

12 499,-

Ceny včetně DPH

Floraworld Přístřešek na auto s plochou  
střechou antracitový 300 cm x 496 cm

Sada zahradního nábytku Rio šedá  
Robustní hliníková konstrukce

Nášlapný kámen Bradstone kmen  
35 x 30 x 3,8–4,2 cm, antická hnědá

Jamestown Kombinovaná grilovací 
stanice Drake infračervený hořák

LUX Nástěnný box na hadice Classic  
12,5 mm (1/2“) 20 m

M
ag

az
ín 

Vá
š Z

lín
 

Nabídka platí od data vydání magazínu po dobu 1 měsíce.

OLMAN SERVICE s.r.o.
přijme pro pracoviště OD CENTRO Zlín – Malenovice

Pracovníky/ce úklidu
Pracovní doba: ranní (12.30–16.30), odpolední (16.30–21.00)

dále přijmeme pro pracoviště ve Zlíně

Vedoucí provozu v ostatních zařízeních
Požadujeme: řidičský průkaz sk. B podmínkou

Nabízíme: nástup k 1. 8. 2021, týdenní úvazek 30 hodin

Bližší informace na telefonním čísle: 739 066 203 
Životopisy zasílejte na e-mail: nabor@olman.cz

INZERCE RV2101199/01

INZERCE RV2001925/07
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 INZERCE RV2101181/01 INZERCE RV2101179/01
INZERCE RV2101186/01 INZERCE RV2101182/01

Studuj 
    umění

Zlínská soukromá vyšší 
odborná škola umění, o. p. s.

Termín přijímacího řízení:
Výtvarný obor: 30. 8. 2021
Hudebně dramatický obor: 29. 8. 2021

Snížení školného na školní rok 2021/2022
Z CZK 2500,- NA

CZK 1.000,- / měsíc

Dřevnická 1788, 760 01 ZLÍN
www.skolaumeni.cz, e-mail: info@skolaumeni.cz

Užitá malba * Sochařská tvorba * Grafická tvorba
* Hudebně dramatické umění

PRO PRODEJNY VE ZLÍNĚ

kariera.lidl.czPřihlaste se na

800 115 435
VOLEJTE ZDARMA

VEDOUCÍ SMĚNY (M/Ž)

MZDA PO 3. ROCE

PRODAVAČ/KA

MZDA PO 3. ROCE

HLEDÁME

BRIGÁDNÍK (M/Ž)

160 Kč160 Kč
ODMĚNA ZA HODINU

35 HOD./TÝDEN

7373

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



INZERCE RV2001654/07

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: C

1 995 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 + LODŽIE, ZLÍN – MALENOVICE
Byt o výměře 75 m2, se nachází v nízkopodlažním bytovém domě 
v přízemí. Má upravenou koupelnu se sprchovým koutem, WC
a kuchyň. Vhodný i se slabší pohybovou dispozicí. K dispozici 
ihned. PENB: G

INFO V RK

POZEMEK – ŠAROVY
Oplocený slunný pozemek o velikosti 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 3+kk, NEDACHLEBICE
Nově projektovaný cihlový dům, který bude k dispozici na přelomu 
roku 2022/2023. Disponuje menší zahrádkou a 2 parkovacími mís-
ty. Výhodou je, že si můžete podle svých představ upravit interiér 
a dispozici DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ. PENB: C

5 995 000 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

BYT 3+1 + LODŽIE, ZLÍN – JS – I. ETAPA
Nadstandardně zrekonstruovaný byt 88 m2, se nachází v nízkopod-
lažním bytovém domě s výhledem z prostorné lodžie na Mladcovský 
kopec. Byt ve 2. NP v roce 2018 prošel kompletní interiérovou rekon-
strukcí. Disponuje prostornými pokoji, kuchyní a šatnou. PENB: C

4 790 000 Kč + PROVIZE

INZERCE RV2001814/07


