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PRO PRODEJNU ZLÍN, NÁBŘEŽÍ

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

800 115 435
VOLEJTE ZDARMA

VEDOUCÍ SMĚNY (M/Ž)

MZDA PO 3. ROCE

PRODAVAČ/KA

HLEDÁME

BRIGÁDNÍK (M/Ž)

160 Kč160 Kč
ODMĚNA ZA HODINU

35 HOD./TÝDENMZDA PO 3. ROCE

na očkování 
pro dítě

Kč

nově až

Přihlaste se k nám do 30. září 2021
Klientská centra 
Zlín - Vavrečkova 7074 
Kroměříž - nám. Míru 350/2a 

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč

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 garsonky ve 
zrekonstruovaném domě ve Zlíně, ulice 
Štefánikova. Nájemníci mají k dispozici 
společnou pračku a sušičku, venkovní tera-
su s posezením, parkovací stání a Wi-FI.

• Prodej krásného bytu 2+kk v Uherském 
Brodě, ulice Horní Valy. Byt je po nové kom-
pletní rekonstrukci, vybaven kuchyňskou 
linkou se spotřebiči a nábytkem.

• Pronájem dvou vybavených a zařízených 
pokojů (2+2) ve Zlíně, ulice Zadní luhy. 
Pokoje mají společnou kuchyň, vybavenou 
spotřebiči včetně myčky a koupelnu se spr-
chovým koutem. K dispozici velká terasa, 
parkovací stání a Wi-Fi. Lze rezervovat i jen 
1 pokoj.

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

• Prodej bytu 3+1 
v cihlovém domě po nově 
provedené kompletní 
rekonstrukci ve Zlíně na 
ulici Přílucká.

• Prodej bytu 3+1 ve Zlíně 
na ulici Budovatelská 
po nové kompletní 
rekonstrukci.
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INZERTNÍ MANAŽEŘI

Kameny zmizelých připomínají 
oběti nacistického režimu
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Půjdete-li po chodníku 
na Rašínově ulici 
v samotném centru 
města, je dost možné, že 
vaši pozornost přitáhnou 
dvě malé lesklé destičky 
vsazené do dlažby. 

| MAREK ADAMÍK

Ukliďme svět společně, vybízejí ochránci přírody

Staronový konec léta
Léto je stále v plném proudu 

a v době  tvorby  tohoto úvodníku 
ještě  nic  nenapo-
vídá, že by se chys-
talo  k  odchodu. 
Zatím  možná  jen 
náznaky,  ty  ne-
snadno  definova-
telné  indicie,  při-
pomínají, že se blíží změna, která 
zejména pro školou povinné zna-
mená  návrat  do  školních  lavic. 
Mnohé indicie ale také naznačují, 
že spousta věcí je letos tak trochu 
jinak.  V  září  nás  například  čeká 
druhá  část  zlínského  filmového 
festivalu,  změn  se  dočkala  i  po-
pulární barumka, která má popr-
vé  svou  „neautomobilovou“  část, 
zaměřenou  na  pohyb  bez  využití 
dopravních  prostředků  a  lidské 
zdraví obecně. Objevují se indicie 
jakéhosi postupného návratu nás 
samých  k  sobě,  k  našim  skuteč-
ným potřebám. Semináře zaměře-
né na práci  se  stresem, emocemi 
a strachem v rámci barumky jsou 
toho  dokladem.  Zkušenosti  stále 
znovu a  znovu ukazují,  o  jak dů-
myslně a nesmazatelně propojené 
oblasti s lidským zdravím jde.

 Marek Adamík

Jde  o  takzvané  Stolpersteine, 
Kameny zmizelých, které se stáva-
jí součástí chodníků po celém svě-
tě. Bývají umístěny do dlažby před 
domem oběti nacistického režimu 
a pozornost upoutávají svým lesk-
lým  mosazným  provedením,  ob-
sahujícím  informace  o  oběti.  Po-
kud si je kolemjdoucí chce přečíst, 
musí se sklonit, čímž současně vy-
jadřuje  čest  památce  toho,  komu 
je destička věnována.

„Kameny zmizelých jsou umís-
těny před domem č. p. 183 v ulici 
Rašínova  na  památku  bývalých 
občanů  Zlína,  obětí  holokaustu 
Bernarda  a  Sidonie Weinsteino-
vých.  Manželé  Weinsteinovi  za-
hynuli v koncentračních táborech 
v  Terezíně  a  Osvětimi,“  uvedl 
mluvčí  zlínské  radnice  Tomáš 
Melzer s tím, že iniciátorkou vsa-
zení  pamětních  desek  do  chod-
níku  byla  vnučka  zavražděného 
páru Eva Machanová. Ta necha-
la kameny vyrobit a nainstalovat 
osmasedmdesát  let  poté,  co  byl 
Bernard Weinstein zavražděn.

Bernard  Weinstein  byl  zlín-
ský  obchodník  a  majitel  oděvní 
firmy. Za první  republiky vlastnil 

v Rašínově ulici obytný dům s pro-
dejnou  galanterie  a  krejčovským 
módním salonem. Manželé Wein-
steinovi měli  tři  syny  –  Arnošta, 
Josefa  a  Rudolfa,  které  na  konci 
třicátých  let  prozíravě  poslali  do 
zahraničí. Všichni tři válku přeži-
li, domů do Zlína se ale vrátil pou-
ze jeden syn, který proti nacistům 
bojoval v britské armádě.

Od nápadu 
k celoevropskému fenoménu

Kameny  Stolpersteine,  do-
slova  „kameny,  o  které  je  třeba 
klopýtnout“,  jsou  dlažební  kost-
ky s mosazným povrchem s údaji 
o  oběti,  které  připomínají  osudy 
lidí,  jež  byli  nacisty  deportováni 
a  poté  zavražděni  v  koncentrač-
ních  táborech.  Projekt  původ-
ně  vzešel  z  nápadu  německého 
umělce  Guntera  Demniga,  kte-
rý  první  kámen,  tehdy  ještě  bez 
povolení  městských  úřadů,  po-
ložil  16.  prosince  1992  v  Kolíně 

nad  Rýnem.  Za  oběti  nacismu 
autor  nepovažoval  jenom  Židy, 
ale  i  jiné  pronásledované  skupi-
ny,  jako  byli  například Romové, 
političtí nepřátelé, homosexuálo-
vé, příslušníci odboje nebo oběti 
eutanázie.

Nápad  se  během  několika  let  
natolik  uchytil,  že  nalezl  širokou 
podporu  veřejnosti.  Již  koncem 
roku  2006  bylo  napočítáno  přes 
osm  tisíc  kamenů,  vložených  do 
dlažby ve 186 městech. Mezi nimi 
nejvíce  vyniká  Hamburk,  Kolín 
nad Rýnem a Berlín. V České re-
publice  se  nápadu  zhostila  Čes-
ká  unie  židovské mládeže  a  prv-
ních  deset  „kamenů  zmizelých“ 
nalezlo své místo v roce 2008 na 
pražském Josefově. Od té doby se 
utěšeně  rozrůstají  i  do  ostatních 
měst.  Kromě  Prahy  bychom  na 
ně mohli narazit  třeba v Českých 
Budějovicích,  Kolíně,  Olomouci, 
Milovicích,  Liberci,  Jičíně  nebo 
Prostějově.

Pamětní desky nechala vyrobit a nainstalovat vnučka zavražděných  Foto | Marek Adamík

Další ročník celosvětové kam-
paně Ukliďme svět  je za humny. 
Český svaz ochránců přírody pro-
to  vybízí  dobrovolníky,  kteří  se 
chtějí  zapojit,  aby  se  zaregistro-
vali  prostřednictvím  formuláře 
na  webu  uklidmesvet.cz.  Přihlá-
šením se k účasti totiž mohou po-
žádat o pytle a rukavice, kterých 
bývá  omezené  množství.  Učinit 
tak mohou do 1. září., vlastní úkli-
dová akce se uskuteční 18. září.

„Jen tento rok bylo k prvnímu 
srpnu po Česku zorganizováno už 
396 úklidových akcí. Na úklidu se 

podílelo asi 11 400 dobrovolníků 
a doufejme, že s podzimním ter-
mínem  toto  číslo  ještě  výrazně 
vzroste,“  uvedla  Veronika  Andr-
lová,  koordinátorka  kampaně. 
Podle ní  je  to dokladem toho, že 
se  tato  mezinárodní  akce  pevně 
uchytila  i  v  povědomí  českých 
ochránců  přírody  a  dalších  dob-
rovolníků z  řad veřejnosti. Letos 
se koná už její 28. ročník.

Do  kampaně  se může  zapojit 
kdokoliv,  a  to  buď  zorganizová-
ním vlastní  akce, nebo účastí na 
akci  vyhlášené  v  okolí.  Podobně 

jako minulé ročníky budou i pod-
zimní úklidy doprovázet tematic-
ké soutěže, zpestřující celou kam-
paň.  Podrobnosti  se  dozvíte  na 
webu kampaně.   ma

uklidmesvet.cz
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Ohlédnutí za počátky  
městské hromadné dopravy ve Zlíně

Jízdenku na zlínskou MHD jde koupit i přes mobilní aplikaci

Provoz první autobusové linky byl ve Zlíně zahájen v roce 1928  Foto | archiv Antonína Macháčka

Lidé  cestující  vozy  Dopravní 
společnosti  Zlín-Otrokovice  mo-
hou využít nové možnosti nákupu 
jednorázové jízdenky. Mimo dosa-
vadní formy placení si „lístek“ lidé 
pořídí  prostřednictvím  mobilní 
aplikace.  Na  výběr  je,  stejně  jako 
u  platby  přes  SMS,  ze  tří  druhů 
jízdenek.

K nákupu je třeba mít v chytrém 
mobilním telefonu nainstalovanou 
aplikaci DoKapsy  od ČSOB.  Stáh-
nout  ji  lze  zdarma a užívat v ope-
račním systému Android i iOS.

Pro využití aplikace není nutné 
mít sjednaný účet u ČSOB, platit je 

možné prostřednictvím účtu u kte-
rékoliv  jiné  banky.  Přes  stejnou 
aplikaci  mohou  cestující  zakou-
pit  jízdenky  na  MHD  například 

v Olomouci, Táboře, Liberci nebo 
Ústí  nad  Labem.  Vyzkoušet  si  ji 
mohli  i  řidiči  ve  40  městech  při 
úhradě  parkovného  nebo  platbě 
pohonných hmot.

V  síti  MHD  Dopravní  společ-
nosti  Zlín-Otrokovice  lze  nakou-
pit stejné jízdenky jako při platbě 
prostřednictvím  SMS.  Přestup-
ní  jízdenka na 40 minut vyjde na 
20 korun, celodenní na 90 korun 
a zlevněná celodenní na 45 korun. 
Rozdílem je, že platba není hraze-
na  přes mobilního  operátora,  ale 
prostřednictvím  bankovní  karty, 
tedy z účtu v bance.

Lístek  si  cestující  musí  poří-
dit  ještě  před  nástupem  do  vozu 
MHD. Pokud by se ho rozhodl za-
koupit  až během  jízdy,  byl  by při 
kontrole neplatný. Doba platnosti 
je uvedena na jízdence.

Cestující MHD ve Zlíně a Otro-
kovicích  si  první  elektronické  jíz-
denky vyzkoušeli  v polovině  roku 
2014. Tehdy DSZO spustila prodej 
lístků prostřednictvím SMS. Pod-
le statistik dopravní společnosti si 
místní platbu přes mobilního ope-
rátora  oblíbili,  počet  prodaných 
SMS jízdenek totiž každoročně na-
růstá.   ks

První elektronické jízdenky měly ve Zlíně premiéru 
v roce 2014  Foto | archiv DSZO

Většina  z  nás  považuje  měst-
skou hromadnou dopravu ve Zlíně 
za nedílnou součást každodenního 
života.  S  jejím  využitím  se  dosta-
neme nejen do těch nejvzdáleněj-
ších městských částí, ale dokonce 
i  za  jejich  hranice.  Nicméně  ne-
bylo tomu tak vždy. Trolejbusové, 
případně  autobusové  dopravě  ve 
Zlíně  předcházela  jako  forma  ve-
řejného „cestování“  železnice, po-
mineme-li koňmi tažené dostavní-
ky, omnibusy nebo poštovní spoje.

Počátky  železniční  dopravy  na 
Zlínsku  lze datovat k 1. září 1841, 
kdy  byl  zahájen  provoz  na  trase 
z  Uherského  Hradiště  (dnes  Sta-
rého Města) do Přerova jako sou-
části tehdejší Severní dráhy císaře 
Ferdinanda  z  Vídně  do  Krakova, 
přičemž  v  roce  1882  byla  zřízena 
zastávka  i v Otrokovicích. Samot-
ného  Zlína,  tehdy  bezvýznamné-
ho městečka,  se  veřejná  železnič-
ní  doprava  dotkla  až  na  přelomu 
19. a 20.  století, kdy se  spojili  vi-
zovičtí  měšťané,  aby  shromáždili 
potřebný  kapitál  na  prodloužení 
trati.

Expanzi  veřejné  dopravy  sa-
mozřejmě  nejvíce  podnítil  rozvoj 
Baťových  závodů  v  prvních  de-
setiletích  20.  století.  Lidé  se  do 
zaměstnání  začali  sjíždět  ze  stá-
le  širšího  okolí,  rostoucí  tlak  na 
řídký  provoz  železnice  a  snaha 
usnadnit  přísun  nových  pracov-
ních  sil  přispěly  po  první  světo-
vé válce ke vzniku poměrně husté 

sítě příměstských autobusových li-
nek. Koncem dvacátých let jezdilo 
z okolních vesnic do Zlína 54 auto-
busů různých dopravců.

Rozvoj  Baťových  závodů  pod-
nítil  i  rozkvět  města  samotného. 
Výstavba nových městských čtvrtí, 
velký nárůst počtu obyvatel a nová 
pracovní místa vyvolaly poptávku 
i po  lepší dopravě v rámci města. 
Prvním  koncesionářem  městské 
dopravy  se  tak  stal  autodoprav-
ce Pavel Vaculík, jenž v roce 1928 
začal  provozovat  linku  od  nové 

nemocnice  přes  Zálešnou  k  Ba-
ťově  továrně.  O  dva  roky  pozdě-
ji  vznikla  ke  stávající  lince  ještě 
další, kterou provozoval dopravce 
František  Pavelka,  de  facto  linka 
konkurenční, což vyvolávalo mezi 
oběma dopravci vzájemné spory.

Ve  veřejné  dopravě  se  pro-
jevovalo  to,  co  bylo  typické  pro 
firmu  Baťa  jako  takovou  –  co 
mohla,  zajišťovala  vlastními  sila-
mi.  V  roce  1937  tak  přebírá  pro-
voz  na  místní  železniční  drá-
ze  a  zakládá  společnost  OZVD 

(Otrokovicko-zlínsko-vizovická 
dráha),  která  počátkem  40.  let 
přebírá  i  autobusovou  dopravu. 
Během druhé světové války zahá-
jila  ve  spolupráci  s  městem  také 
výstavbu trolejbusové dráhy, která 
měla vyřešit problémy s nedostat-
kem  pohonných  hmot.  To  se  na-
konec  povedlo  a  zkušební  provoz 
zlínské trolejbusové sítě byl zahá-
jen 13. listopadu 1943. Po Plzni je 
tak v současnosti druhou nejstarší 
dosud provozovanou sítí trolejbu-
sové dopravy v Česku.   ma
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Jana Norková – Orientální tance  
vás naučí vnímat své tělo
Kořeny orientálního tance bychom mohli hledat na 
Středním východě. Dnes je známý po celém světě 
a mimořádné popularitě se těší v mnoha zemích, Českou 
republiku, kde je známý pod označením břišní tanec, 
nevyjímaje. Ve Zlíně se mu v rámci svých tanečních kurzů 
systematicky věnuje Taneční studio Orientální tance Jana, 
které najdete na náměstí Míru ve třetím podlaží budovy 
bývalé pošty. Už řadu let jej provozuje Jana Norková.

| MAREK ADAMÍK

kurzy pro děti i dospělé
ORIENT, BOLLYWOOD, 

HAWAII-HULA, TAHITI,   
STREET DANCE,  
LADIES LATIN,  

PASSION DANCE,  
TANCEM KE ZDRAVÍ, 

JOGA
ukázkové lekce zdarma

www.orientalnitance.com
Jana

T A N E Č N Í  Š K O L A

INZERCE RV2101022/01

Co Vás k tanci přivedlo a kdy 
jste se rozhodla založit ta-
neční školu?

Tanec  mě  provází  už  od  dět-
ství. Vyzkoušela jsem různé taneč-
ní styly, až mě to v mých dvaadva-
ceti letech dovedlo k orientálnímu 
tanci. Taneční školu jsem založila 
v roce 2007.

Na co se mohou zájemci 
o kurzy těšit v následující 
sezóně?

Podobně  jako  v  minulých  le-
tech se mohou zájemci těšit na ta-
neční  kurzy  ve  stylu  orientálního 

tance BellyBolly, což je kombinace 
ladného ženského orientu a  tem-
peramentního a dynamického bol- 
lywoodu.  Kromě  toho  budou  po-
kračovat  oblíbené  lekce  Tancem 
ke zdraví, kde nejde ani tak o tech-
niku tance jako především o pro-
žitek  a  uvolnění.  Lekce  hawajské 
huly jsou také v poslední době vel-
mi  oblíbené. Nejde  totiž  o  tanec, 
ale  celkově  o  určitý  životní  po-
stoj a poslání v duchu Aloha, což 
znamená  život – podstata  života, 
která spočívá v harmonii a výmě-
ně pozitivní energie. Samozřejmě 
nechybí ani street dance, ladies la-
tin  a  nově  budeme  letos  otevírat 
i ranní lekce jógy pro ty, kdo by se 

chtěli nastartovat před nástupem 
do práce.

Ovlivnila nějakým způsobem 
pandemie zájem o kurzy 
nebo jejich podobu?

Obecně  nás  pandemie  velmi 
ovlivnila.  Jestli  ovlivnila  i  zájem 
o  kurzy  zjistíme  v  září,  kdy  ote-
víráme nové kurzy  a  začíná nová 
sezóna.  Letos  jsme  přistoupili 
k  novému  systému  placení  kur-
zů, který se nám velmi osvědčil. Je 
to  formou permanentek, aby měl 
každý  přehled  o  absolvovaných 
lekcích.

Pokud někdo zvažuje chodit 
do tanečních kurzů, jak bys-
te mu poradila s výběrem? 
Nabídka je široká…

Vždy  záleží,  zda  zájemce  už 
někdy  prošel  nějakým  tanečním 
kurzem a zda má už vybraný kon-
krétní  styl,  kterému  by  se  chtěl 
věnovat.  V  případě,  že má  zájem 

začít  tancovat  a  je  neposkvrněný 
tancem,  vždy  doporučuji  základy 
orientálního  tance,  který  je úžas-
ný v tom, že vás naučí vnímat své 
tělo,  pracovat  každou  jeho  částí 
a  jak  vždy  říkám,  je  skvělým  zá-
kladem pro jakýkoliv taneční styl. 
Na začátku září obvykle probíha-
jí  ukázkové  lekce,  kde  si  můžete 
jednotlivé styly vyzkoušet zdarma, 
popřípadě se na daný kurz zapsat.

Škola bývá aktivní i přes 
letní období. Jaké aktivity 
nabízí, co bývá jejich náplní 
a pro koho jsou určeny?

Aktivní jsme i přes léto, i když 
to  je  pro  nás  spíše  okurková  se-
zóna,  protože  většina  lidí  samo-
zřejmě  tráví  raději  čas  u  vody 
a  na  dovolené.  Nicméně  pořádá-
me  pravidelné  lekce  i  minikurzy 
jednotlivých  stylů.  Tyto minikur-
zy jsou skvělé pro ty, kdo se třeba 
rozhodují,  jestli  se  v  září  přihlásí 
na pravidelné lekce.
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TANEC JE JEDINEČNÝ
Říká se: „kdo okusil, nemůže přestat…“
Tak nějak  bych vysvětlila pojem tanec, tančím, zatančím, 
odtančím…a podobně. Tanečníci jsou velmi zvláštní skupina 
lidí žijících mezi námi. Za každých okolností se snaží být na sále,
necítí bolest, horko, zimu, ale i zklamání, neúspěch…jen tančí.
Kdo nezažil nepochopí…a proto přijďte k nám zjistit, co to 
obnáší, co to s vámi dělá a že vám to vlastně v životě chybělo.obnáší, co to s vámi dělá a že vám to vlastně v životě chybělo.
Všechny vás rádi uvítáme v našem kruhu Tanečního studia 
EVANS. Setkáváme se zde krásné ženy ve věku 25 a dál a 
neskutečně skvěle se bavíme, trochu se zapotíme, ale hlavně 
máme to rády. 
Začínáme 6. 9. v 16:20 hod STEPEM, 17:20 JAZZEM a kdo se 
vážně moc necítí, otevíráme nový kurz JAZZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
7. 9. v 19:00 hod., první hodina ZDARMA.7. 9. v 19:00 hod., první hodina ZDARMA.
Kurzy se konají ve studiu Jana v budově nad Penny Marketem 
ve Zlíně na náměstí Míru. „kdo okusil, nemůže přestat…“

Ing. Eva Stodůlka Nejedlá, um. šéf tanečního studia EVANS

www.evansdance.cz

INZERCE RV2101301/01
INZERCE RV2101296/01
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V Rytmu Zlín  
si tanec děti především užívají

INZERCE RV2101305/01

Rytmus Zlín
VÁS  ZVE NA

NÁBOR
9. 9. 2021 v 17 HODIN 

DĚTI OD 8–17 LET 
   ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO  II

více informací: 
www.rytmuszlin.cz

e-mail: rytmuszlin@rytmuszlin.cz, tel.: +420 777 082 878

Taneční skupina Rytmus Zlín funguje pod vedením 
Kateřiny Martincové již 10 let. Věnuje se především 
tanečním stylům street dance, MTV dance a Zumba. 

Trénujeme dvakrát týdně v gymnastickém sále na 5. ZŠ. 
Tréninky si děti vždy užívají. S pestrými choreografiemi 

se děti pravidelně účastní tanečních soutěží a vystoupení 
na kulturních a společenských akcích a mají za sebou 

spoustu úspěchů. Úspěšné bylo také vystoupení pro pořad 
České televize Sama doma, které proběhlo v rámci ZLIN 

FILM FESTIVALU.  

TK Fortuna Zlín plní taneční sny
Nová  taneční  sezóna  se  blí-

ží,  a  tak  jeden  z  dlouhodobě  nej- 
úspěšnějších  tanečních  klubů 
v České republice připravil pro zá-
jemce  o  taneční  kurzy  řadu  akcí 
a slev. „Přemýšlíme, jak k tanci při-
vést  děti,  které  během pandemic-
kých  měsíců  přišly  o  pravidelný 
pohyb a setkávání se s kamarády. 
Rozhodli jsme se proto začínajícím 
tanečníkům  –  klukům  –  nabíd-
nout první měsíc  trénování v klu-
bu zdarma a zbytek pololetí jen za 
třetinu standardního kurzovného,“ 
uvedl vedoucí TK Fortuna Zlín Ra-
dek Falcman.

Hlavní  činností  klubu  je  spor-
tovní  příprava  vrcholových  ta-
nečních  párů  pro  reprezentaci  na 
mistrovstvích České republiky, ale 
i mezinárodních  a  světových  titu-
lárních soutěžích. „Aktuálně u nás 
vrcholí  příprava  na  Mistrovství 
České  republiky v  tanečním spor-
tu ve standardních  i  latinskoame-
rických  tancích.  Ke  stávajícím 
dvanácti  titulům  Mistr  České  re-
publiky bychom rádi přidali další,“ 
vyjádřil své přání Radek Falcman.

TK  Fortuna  se  zaměřuje  na 
systematickou  práci  s  mládeží 

předškolního věku, díky čemuž se 
jí daří vychovávat úspěšné taneční-
ky v tanečním sportu. Populární je 
i  taneční příprava dětí ve věku od 
tří let, do které se zapojují i rodiče. 
Na soutěžní dráhu se mohou vydat 
i dospělé taneční páry, jež v mlad-
ším věku neměly k tanci příležitost, 
prostor nebo odvahu. Bližší  infor-
mace k zápisům na webu.   ma

tkfortuna.cz

Taneční pár Matyáš Felcman a Anna Blokešová 
 Foto | TK Fortuna Zlín

Projevuje  vaše  ratolest  vlohy 
k pohybu, hudbě  a tanci? Možná 
nastala  ta  pravá  chvíle  poohléd-
nout  se  po  místě,  kde  by  moh-
la  svůj  talent  rozvinout,  nejlépe 
v  kolektivu  podobně  naladěných 
vrstevníků.  Ve  Zlíně  je  nejedna 
příležitost, kde tak lze učinit.

Společenský  tanec  patří  k  zá-
kladnímu  vzdělání  každého,  kdo 
chce občas vyrazit na nějaký ples, 
bál nebo  taneční  zábavu. Chcete-
-li ale vyzkoušet něco jiného, zvo-
lit lze některý z exotičtějších stylů 
z pestré nabídky tanečních klubů. 
Velkou popularitu si mezi mláde-
ží  získal  například  street  dance, 
který  se –  jak  již název napovídá 
– původně vyvinul mimo taneční 
studia, přímo na ulicích, školních 
dvorech  a  v  tanečních  klubech. 
Dnes  tento  termín  zastřešu-
je  celou  řadu  tanečních  stylů, 
v nichž tanečníci mohou jak volně 

improvizovat, tak vytvářet i složi-
tější choreografické prvky.

Své  o  tom  ví  i  taneční  škola 
Rytmus Zlín, která pod vedením 
Kateřiny Martincové  funguje  již 
deset  let.  Škola  se  v  současnos-
ti  zaměřuje  na  děti  od  osmi  do 
sedmnácti  let,  tomu  je  uzpůso-
bena  i  koncepce  vyučovaných 
tanečních  stylů,  kde  nechybí 
dostatek  prostoru  pro  tvořivost 
a  zábavu.  „Trénujeme  dvakrát 
týdně  v  gymnastickém  sále  ZŠ 
Komenského II a děti si tréninky 
vždycky užívají. S pestrými cho-
reografiemi se pravidelně účast-
ní  tanečních  soutěží,  vystupují 
na  kulturních  a  společenských 
akcích  a  mají  za  sebou  spoustu 
úspěchů,“  říká  trenérka  Kateři-
na  Martincová.  Děti  například 
předvedly svůj um v pořadu Čes-
ké  televize  Sama  doma  v  rámci 
zlínského filmového festivalu.

Taneční  škola  Rytmus  Zlín 
vstupuje do nového školního roku 
s nabídkou kurzů, v níž si mohou 
děti  vedle  street  dance  vyzkoušet 
i MTV dance nebo zumbu a zvolit si 
tak styl, který je bude nejvíce bavit. 

Zápis do nových kurzů se uskuteč-
ní 9. září od 17 hodin v prostorách 
ZŠ  Zlín  Komenského  II.  Podrob-
nější  informace o  škole  a kurzech 
najdete  na  rytmuszlin.cz  nebo 
tel. 777 082 878.   ma
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Mladé fotbalisty  
musí trénink především bavit
Co je to vlastně trénink? A jak by měl vypadat 
ve spojení s fotbalem? Na to není jednoznačná 
odpověď. Jisté je, že herní trénink v různých formách 
je pro rozvoj mladých hráčů nepostradatelný. 

INZERCE RV21001162/02

V SK Louky se snažíme, aby sa-
motný fotbal tvořil dominantní část 
tréninku. Trenéři dnes mají k dis-
pozici spousty materiálů jak správ-
ně  poskládat  tréninkovou  jednot-
ku,  ale  když  na  samotný  fotbal 
zůstane jen pár minut, je něco špat-
ně. Důležité je neustále hrát. Různé 
varianty řízené hry rozvíjí u dětí je-
jich přirozenou soutěživost a zápal 
pro  fotbal.  Mladé  fotbalisty  musí 
trénink zkrátka bavit a o to se v na-
šem klubu v Loukách také snažíme.

Špičkové trenérské obsazení
Díky podpoře samotného vede-

ní  klubu  máme  dle  mého  názoru 
v Loukách u jednotlivých kategorií 
asi nejlepší trenérské obsazení v no-
vodobé historii klubu. Pro samotné 

trenéry se snažíme vytvořit takové 
podmínky, které jsou potřeba k ve-
dení moderního tréninku mladých 
fotbalistů. U mládeže jsme se letos 
zaměřili na to, aby každá kategorie 
byla obsazena dvojicí stálých trené-
rů s licencí. A co je podstatné? Jsou 
to  lidé,  kteří  jsou  s  klubem  spjatí 
a  mají  k  němu  osobní  vztah.  Po-
kud se budou chtít i dále vzdělávat 
a  zvyšovat  svou kvalifikaci,  rádi  je 
v tom podpoříme.

Koncepce tréninků
Šest mládežnických kategorií od 

školičky až po dorost vytváří dosta-
tečnou  základnu  pro  to,  abychom 
byli  i  nadále  účastníky  krajských 
soutěží mládeže, a také jsme na to 
patřičně hrdí. Cílem je dlouhodobě 

vychovávat  talenty  pro  fotbal  do-
spělých,  ať  už  u  nás  v  Loukách, 
nebo ve vyšších soutěžích, což má 
určitě i své ekonomické dopady do 
budoucna.  Nemusíme  tím  pádem 
draze vykupovat hráče z jiných klu-
bů, jako je tomu jinde. Vše je dlou-
hodobá  práce  trenérů,  kteří  jsou 
v  dnešní  společnosti  bohužel  ne-
docenění.  Přitom  trenéři  mládeže 
na úrovni výkonnostní kopané jsou 
pro  vrcholový  fotbal  nepostrada-
telní. Tréninkové jednotky si musí 
připravovat  stejně,  jako  by  tréno-
vali  třeba  na  úrovni  prvoligových 
klubů, a na hřišti tráví i několik dní 
v týdnu často na úkor svého osob-
ního života.

Spolupráce s rodiči
Možná se to nezdá, ale i ve fot-

bale  na  regionální  úrovni  panuje 
konkurenční  prostředí.  Pokud  ro-
diče  vidí,  že  se  klub  o mladé  fot-
balisty  nedostatečně  stará  nejen 
po  sportovní  stránce,  ale  i  po  vý-
chovné,  poohlédne  se  zkrátka  jin-
de.  Proto  je  třeba  komunikovat 
s  rodiči,  aby  na  fotbal  nenahlíželi 
jen jako na kroužek, ale naopak se 
snažili klubu pomáhat. Pokud se to 
podaří, budou u nás spokojeni ne-
jen mladí fotbalisté, ale i ti, kteří své 
děti k fotbalu vedou. A to je náš cíl.

Ve šlépějích slavné tradice
Pokud  se  podíváme  do  his-

torie,  Louky  vždy  byly  pojmem 

v  práci  s  mládeží.  Lidé  nás  znali 
široko daleko a neměli jsme nikdy 
nouzi o hráče. Často jsme zakládali 
i B-týmy v jednotlivých mládežnic-
kých  kategoriích,  aby děti  byly  po 
stránce  tréninkové  i  herní  dosta-
tečně vytížené. Toho se chceme dr-
žet i nadále, abychom dostáli naše-
mu heslu, že si u nás zahraje každý. 
Jsem zastáncem toho, aby se v SK 
Louky hrály takové soutěže, na kte-
ré máme  po  výkonnostní  stránce. 
A  to,  že  naše  mládežnická  druž-
stva hrají důstojnou roli na krajské 
úrovni, svědčí o tom, že práci s mlá-
deží děláme dobře. Rádi bychom na 
to navázali i v budoucnu.

Moderní sportovní areál
V plánu je výstavba moderního 

areálu  se  správní  budovou  a  hřiš-
těm  s  umělým  povrchem.  Tím  se 
nám podaří rozšířit potřebné záze-
mí pro mladé naděje, které se u nás 
věnují  nebo  chtějí  věnovat  krás-
né  hře  jménem  kopaná.  V  dneš-
ní době dětí ve sportu ubylo v dů-
sledku  uspěchané  doby.  Klubům 
a  sportům  obecně  navíc  nadělala 
nemalé vrásky pandemie koronavi-
ru. O tom, že děti tráví mnoho své-
ho volného času ve virtuální realitě 
díky mobilním telefonům a počíta-
čům, bylo už napsáno mnoho. Jed-
no je ale jisté. Virtuální realita těžko 
dokáže připravit mládež na budou-
cí  životní  etapu.  V  Loukách  jsme 
přesvědčení, že my ano.   Jiří Šerý

Jiří Šerý
Narozen 25. 6. 1970. Šéftrenér mládeže SK Louky. UEFA licence A.
Prošel Fastavem Zlín, kde trénoval přípravku a žáky. Čtyři roky půso-
bil v Loukách již dříve jako šéftrenér mládeže a trenér starších žáků.



 Z VAŠEHO MĚSTA 9|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Bratrstvo psích tlapek  
zve na zábavné odpoledne se psy

Jak pečovat o psa v době tropických veder
Horké počasí přináší nástrahy 

nejen lidem, ale také jejich čtyřno-
hým miláčkům. Někdy se můžete 
dokonce dočíst, jak majitelé utrá-
pili psa tím, že ho nechali zavřené-
ho  v  rozpáleném autě  ve  velkých 
vedrech a  ještě k tomu na slunci. 
Na co si tedy dávat pozor a jak na-
šim pejskům usnadnit život v hor-
kém počasí?

Ostříhat, nebo ne?
Může se zdát, že ostříhaný pes 

snáší  vedra  lépe  než  dlouhosrs-
tý. Opak je ovšem pravdou. Delší 
chlupy  pomáhají  psa  ochlazovat 
a udržovat  tepelnou regulaci. Po-
kud jej ostříháte na krátko, může 
hrozit rychlé přehřátí, úpal, a do-
konce  i  poškození  kůže  sluncem. 
Psy naháče raději natírejte krémy 
s vysokým UV faktorem.

Dostatek tekutin
Pokud v létě psa krmíte pouze 

suchými  granulemi,  měl  by  mít 
pes  opravdu  dostatečné  zásoby 
vody,  protože  samotné  granule 
obsahují málo  vody  a  je  pak  po-
třeba  speciálně  v  létě  vodu  v do-
statečné  míře  dodat.  Krmení  si 
vždy  rozvrhněte  tak,  aby  byl  po 
něm pes minimálně hodinu v kli-
du,  protože  jinak  mohou  hrozit 

žaludeční komplikace. Pokud jde-
te  se  psem  na  delší  procházku, 
vezměte mu s sebou speciální ces-
tovní láhve, aby měl neustálý pří-
jem čisté vody.

Vyhýbat se horku
Psi  nemají  potní  žlázy,  tak  se 

ochlazují tím, že zrychleně dýcha-
jí  a  vyplazují  jazyk. V extrémním 
horku  není  dobré  vystavovat  psa 
přímému  slunci.  Dopoledne  jej 
nechte  jen  rychle  proběhnout  ve 
stínu  při  krátkých  procházkách, 
delší  venčení  si  nechte  na  večer, 
až se ochladí. Doma psa nechávej-
te  v  dobře  větraných  prostorách 
a s dostatkem čerstvé vody.

Koupání
Oblíbenou  letní  zábavou  pro 

psy  i  jejich  majitele  je  koupání 

v  přírodě  nebo  v  moři.  Nebojte 
se toho, ale dejte pozor, aby se šel 
koupat  jen  tam,  kde  je  bezpečný 
vstup do vody. Dno pokryté velký-
mi kameny nebo kořeny znamená 
riziko,  že  by  si  pes mohl  zaklínit 
packu. Koupat se vydejte v pozd-
ních  odpoledních  hodinách  nebo 
večer,  protože  plavání  je  pro  psy 
vyčerpávající činnost a na přímém 
slunci se velmi rychle unaví.

Cestování
Léto je také doba častých výle-

tů autem. Dlouhé cesty mohou být 
pro  psa  náročné,  nezapomínejte 
proto  dělat  častější  zastávky,  aby 
se proběhl. Před cestou jej důklad-
ně  vyvenčete.  Klimatizaci  v  autě 
nastavte tak, aby rozdíl mezi vněj-
ší a vnitřní teplotou nebyl víc než 
sedm stupňů.   ma

Se  psí  tlapkou  od  Majáku  na 
Salaš  –  tak  zní  název  akce,  kte-
rou pořádá Bratrstvo psích tlapek 
pro rodiny s dětmi a s jejich psími 
mazlíčky  první  zářijovou  sobotu. 
Jde o další akci, kterou spolek po-
řádá v  rámci svého poslání vzdě-
lávat děti i dospělé v duchu motta 
Život se psem je radost, přátelství, 
ale i povinnosti.

„Akce  je  určena  pro  každého, 
kdo má rád psy a kdo se například 
chce  podívat  na  odborné  ukázky 
psích  profesí.  Pro  děti  je  připra-
vena spousta aktivit ze života psů, 

bude  se  malovat,  kreativně  tvo-
řit,  sportovat, besedovat a budou 
se také vyměňovat praktické rady 
a  zkušenosti,  jak  žít  se  psy  způ-
sobem, aby byl pro všechny obo-
hacující  a  bezpečný,“  uvedla  jed-
na  z  organizátorek  akce  a  členka 
spolku Petra Benešová.

Zábavný  den  spadající  na 
4. září je koncipován jako pochod 
ukončený  odpoledním  progra-
mem  pro  celé  rodiny  v  městské 
části Salaš. Začátek je naplánova-
ný mezi  10.  a  12. hodinou u Ma-
jáku  na  točně  autobusu  č.  32, 
odkud  účastníci  vyrazí  po  znače-
ných stanovištích směrem na Sa-
laš  u  Bohuslavic.  Zhostit  se  toho 
lze kdykoliv v uvedeném časovém 
rozmezí,  startovné  činí  50  korun 
za osobu včetně dětí od čtyř let.

Na  hlavní  program  se mohou 
účastníci  těšit od 13 hodin přímo 
na  Salaši.  Dozví  se  například,  co 
obsahuje brašna veterináře, jak se 
poskytuje první „psí“ pomoc, jaké 
existují psí profese včetně praktic-
kých ukázek  či  jaká  strava  je pro 
psa nejvhodnější. Nebudou chybět 
ani profesionální psi – pátrači za 
doprovodu zlínské městské policie 
nebo zábavné aktivity z psího svě-
ta, jako je psí stezka, balonkování 

či  skákací  atrakce.  Programu  se 
lze zúčastnit i bez pěší túry od Ma-
jáku,  určen  je  pro  každého,  kdo 
zaplatí  startovné.  Konec  akce  se 
předpokládá  v  17  hodin,  odvoz 
zpět k Majáku je zajištěn.

Bratrstvo psích tlapek ve Zlíně 
funguje asi rok a kromě zmíněné-
ho připravilo pro děti ve školách, 
školkách a příměstských táborech 
vzdělávací  program,  jehož  ná-
plní  je  hravou  formou  předsta-
vit  téma  bezpečné  interakce  dětí 
a psů i různá psí povolání. V sou-
vislosti  s  tím  vydalo  tematickou  bratrstvopsichtlapek.cz

knihu  (Ne)Bezpečný  svět  Bindi 
Sue doplněnou  zábavnými úkoly. 
V  rámci  projektu  Čtení  se  psem 
Bratrstvo  uspořádalo  program 
v  pražských  Heroldových  sadech 
za  účasti  seniorek,  které  s  dětmi 
četly pohádky, a povídaly si o tra-
dicích. Nechyběl u toho canistera-
peutický pes Angel, který jim dělal 
společnost.

Více  informací  o  aktivitách 
spolku najdete na webu.   ma
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Vybíráte zájmový kroužek pro dítě? 
Naslouchejte jeho potřebám
S blížícím se novým školním rokem uvažuje 
mnoho rodičů nad mimoškolními aktivitami 
svých dětí. Ale jak se v nepřeberné nabídce 
zájmových aktivit zorientovat a dobře vybrat?
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Existuje pár základních pravi-
del, kterých se lze držet ještě před 
vlastním výběrem. Prvním je vzít 
v  úvahu  založení  a  záliby  dítěte. 
Slýcháte  jej často broukat si me-
lodie, něco si vytvářet, nebo se ra-
ději hýbe a dovádí venku? Povaha 
a záliby hrají stěžejní roli. Pokud 
možno,  měli  bychom  se  vyvaro-
vat  klasického  pochybení  spoje-
ného  s  vlastními  nenaplněnými 
ambicemi. Dítě, které se projevu-
je spíše jako introvert, se nejspíš 
nebude realizovat v dramatickém 
kroužku  nebo  při  agresivních 
pohybových  hrách.  Vyhledávat 
bude  zřejmě  klidné  individuál-
ní  aktivity,  možná  najde  zálibu 
v kreslení, psaní a různých tvoři-
vých  činnostech.  Násilné  nucení 

do  kolektivních  sportů mu příliš 
nepomůže.

Všechno něco stojí
Dalším  důležitým  faktorem  je 

finanční stránka. Nezapomeňte, že 
kromě  kroužku  samotného  něco 
stojí  vybavení,  které  se  k  němu 
vztahuje. U některých sportovních 
aktivit je třeba takové náčiní obmě-
nit i několikrát za rok. A protože jde 
o vaše peníze, zřejmě i na vás bude 
nakonec zhodnocení,  jestli  je akti-
vita dostatečně perspektivní, aby se 
do ní z dlouhodobého hlediska vy-
platilo investovat. Zájmová činnost 
směřuje  do  budoucnosti  a  může 
zásadním  způsobem  ovlivnit  vý-
běr  studijního  oboru  na  střední, 
případně vysoké škole. Také nemá 

smysl dítěti vnucovat nějaký krou-
žek  jen proto,  že  je podle nás pro 
život přínosnější, praktičtější nebo 
že je zrovna v módě. To nejlepší, co 
můžeme  udělat,  je  podporovat  jej 
v osobnostním rozvoji, učit  jej na-
slouchat  vlastním  potřebám  a  vy-
hnout se jeho porovnávání s ostat-
ními dětmi jeho věku.

Někdy  se  může  stát,  že  naše 
dítko projevuje výrazné nadání  již 
od útlého věku. Jestli mezi ně pa-
tří to taneční, máte štěstí. V České 
republice  jde  o  velmi  rozšířenou 
zájmovou  činnost,  neboť  je  popu-
lární  u  všech  věkových  kategorií. 
Nejméně  jednu  taneční  školu  na-
jdete i ve velmi malém městě – zde 
s  výběrem problém nebude – po-
tíže mohou naopak nastat ve měs-
tech větších, kde vedle sebe existu-
je i několik desítek škol s nabídkou 
rozmanitých kurzů.

Reference od přátel  
i vlastní průzkum

Co může usnadnit výběr? Ved-
le ujasnění si tanečního stylu je to 

například  zjištění,  kdo  v  dané  ta-
neční  škole  vyučuje.  Právě  lektor 
bude  tím,  kdo  se  bude  podílet  na 
tanečním  vývoji  dítěte.  Kdo  tvoří 
choreografie? Jsou to vlastní, nebo 
externí  lektoři?  Nedostatek  vlast-
ních  lektorů  může  značit  potíže 
s  výchovou  dostatečně  kvalitního 
personálu. Výborný  tanečník  ještě 
neznamená  kvalitní  lektor.  Dob-
rým vodítkem může být i průzkum 
mezi  vlastními  přáteli. Možná ně-
kdy  řešili  obdobný problém a  tře-
ba se rádi podělí o své zkušenosti. 
Reference  bývá  důležitá,  nicméně 
nemělo by jít o jediný důvod, proč 
se  pro  určitou  taneční  školu  roz-
hodnete.  Více  pozornosti  věnujte 
konceptu a rozdělení tréninků. Jak 
škola rozděluje lekce? Na začínající 
a pokročilé? Jsou  tanečníci  rozdě-
lení do skupin podle věku? Ačkoliv 
existují i věkově smíšené kurzy, pro 
taneční  vývoj  to  ideální  není,  ne-
snažte se tedy urychlit vývoj svého 
malého tanečníka a protlačit jej co 
nejrychleji k pokročilejším studen-
tům. Vše má svůj čas. Občas pomů-
že udělat si obrázek také na zákla-
dě  kvality  komunikačních  kanálů, 
jež  školy  využívají.  Jsou  webové 
stránky  školy  přehledné  a  infor-
mačně dostačující? Jsou aktuální? 
A co sociální sítě? Komunikuje ško-
la i na nich? Pokud ne, o něčem to 
svědčí. S výběrem školy tedy příliš 
nepospíchejte a udělejte si prostor 
alespoň  k  rámcovému  průzkumu. 
Jde  o  nejlepší  cestu,  jak  neudělat 
chybu hned na začátku a své dítko 
od toho, čemu se tak rádo věnuje, 
neodradit.   ma

Baví Vás úklid 
a máte rádi čistotu a pořádek?

Máte kladný vztah k manuální práci?

Přijďte k nám!

OLMAN SERVICE s.r.o. 
přijme pro různá pracoviště ve Zlíně 

šikovné pracovníky(ce) úklidu.
Možnost výběr směn – ranní – odpolední – večerní.

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

INZERCE RV2101326/01
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Kov – materiál,  
jehož sběr se vyplácí již po staletí

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3LETÉ:
■  Softwarové inženýrství – kombinované 
■  Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci se 

specializacemi:
-  Inteligentní systémy s roboty – prezenční, kombinované
-  Průmyslová automatizace – prezenční, kombinované

■  Bezpečnostní technologie, systémy a management 
–  prezenční, kombinované

■  Informační technologie v administrativě – prezenční

■ Kvalitní vzdělání
■ Softwarové vybavení i moderní výpočetní technika, 

počítačové učebny, laboratoře
■ Zahraniční studijní pobyty
■ Široké uplatnění na trhu práce

Termín pro podání přihlášky: do 31.  srpna 2021 
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz 
Adresa: Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín 
Tel.: +420 576 035 052, e-mail: studium@fai.utb.cz

fai.utb.cz

NABÍZÍME:

INZERCE RV2101059/01 INZERCE RV2101275/01

V  našem  seriálu  o  třídění  od-
padu  jsme  se  od  rostlinných ole-
jů, textilu a elektroodpadu dosta-
li  k  materiálu,  pro  nějž  bychom 
sběrné nádoby ještě nedávno hor-
ko  těžko hledali.  Situace  se  zača-
la měnit až v posled-
ních  letech  a  setkat 
se  dnes  ve  městech 
s  charakteristický-
mi  šedými  nádoba-
mi,  které  jsou  ur-
čeny  především  ke 
sběru  plechovek 
a  drobnějšího  ko-
vového  odpadu,  už 
není takový problém. Co všechno 
do nádob patří,  zevrubně  vysvět-
lují  informace  uvedené  přímo na 
sběrných nádobách.

Je-li řeč o kovu, je třeba upřes-
nit,  že  není  kov  jako  kov.  Kovy 
jsou  lehké  i  těžké,  tvrdé  i měkké, 
vodivé  i  nevodivé,  jedovaté  i  ne-
škodné, drahé i laciné – v každém 

případě  jsou však  recyklovatelné. 
Až překvapivě měkké je například 
železo, ale chceme-li se bavit hlav-
ně o síle a pevnosti, je třeba zmínit 
především  ocel.  Právě  recyklace 
oceli  sahá  stovky  let do minulos-

ti. Ocel recyklací ne-
ztrácí  nic  ze  svých 
vlastností  a  může 
dosáhnout  až  80% 
úspory energie v po-
rovnání  s  výrobou 
oceli  bez  přidaného 
recyklátu.

Těžké  kovy  by-
chom  našli  napří-

klad  jako  součásti  LCD  displejů 
či baterií. U nich se spíše než o re-
cyklaci hovoří o jejich bezpečném 
odstranění  a  likvidaci.  Některé 
z  nich  působí  jako  kumulativní 
jedy, které se v těle ukládají a če-
kají  na  svou  příležitost.  Taková 
zařízení proto patří na specializo-
vaná odběrná místa a do sběrných 

dvorů.  Naopak  drahé  a  vzácné 
kovy jsou vyhledávaným artiklem 
nejen  takzvaných  sběračů  kovů, 
protože ve výkupnách za ně dosta-
nou  zaplaceno,  ale  také proto,  že 
tyto kovy –  jako  je  stříbro,  zlato, 
platina apod. – jsou vysoce ceněny 
a  využívány v  elektrotechnickém, 
automobilovém  a  chemickém 
průmyslu, sklářství či lékařství.

Co tedy odkládáme do šedých 
odpadních  nádob?  Především 
předměty,  které  lze  bez  problé-
mů  prostrčit  otvorem  –  nejčas-
těji  plechovky od nápojů a kon-
zerv, kovové tuby, alobal, kovové 
zátky,  hřebíky,  šroubky,  kance-
lářské  sponky  a  podobně.  Na-
opak  do  nich  nepatří  plechovky 
od barev a  jiných nebezpečných 
látek,  tlakové  nádoby  či  domá-
cí  spotřebiče  složené  z  více ma-
teriálů.  Ty  je  třeba  odevzdat  do 
sběrných  dvorů,  podobně  jako 
různé trubky, roury, plechy, hrn-
ce, vany, kola a další objemnější 
předměty.

Ve  Zlíně  je  v  současnosti  roz-
místěno  devětačtyřicet  šedých 
kontejnerů, do kterých se za  loň-
ský rok vytřídilo téměř dvacet tun 
různých kovů pro recyklaci. Map-
ka s  rozmístěním nádob  je k dis-
pozici na webu města v sekci od-
padového hospodářství.   ma

Zlíňané za 
loňský rok 

vytřídili téměř 
20 tun kovu
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Autor návrhu autobusového nádraží 
vystavuje v krajské galerii

INZERCE RV2101011/03

Výstava představuje tvorbu Pavla Šimečka v celé své šíři  Foto | Marek Adamík

Provozní budova autobusového 
nádraží, nadjezd, spojující centrum 
města se sídlištěm Jižní Svahy, ale 
třeba také obchodní dům Centrum 
v Uherském Hradišti. Pro Zlíňany 
jsou přinejmenším první dvě stav-
by  důvěrně  známé.  O  něco  méně 
známé  pak  asi  bude  jméno  Pavla 
Šimečky, který má na vzniku těchto 
staveb  nesmazatelný  podíl,  neboť 
byly postaveny podle jeho návrhu. 
A  nejen  to.  O  tom,  kdo  Pavel  Ši-
mečka vlastně je a jak široký je jeho 
tvůrčí záběr, se dozvíte na výstavě 
pořádané v rámci cyklu věnované-
ho významným architektům druhé 
poloviny 20. století v Krajské galerii 
výtvarného umění ve Zlíně. Navští-
vit ji můžete do 26. září.

Pavel  Šimečka  se  dlouhodobě 
zabývá především otázkami řešení 
problémových území a je autorem 
více  než  šedesáti  urbanistických 
studií. Rodák  z Uherského Hradi-
ště  se  v  roce  1979  přestěhoval  do 

Zlína,  kde  se  soustředil  převážně 
na  návrhy  sídlišť,  dopravní  řešení 
městských center a občanskou vy-
bavenost sídlišť. Účastnil se mnoha 
urbanistických soutěží, v nichž ne-
zřídka uspěl (Vsetín-Hlásenka, Va-
lašské  Meziříčí,  Ostrava-Karolína, 
Znojmo,  Ostrava-Lutyň).  Ocenění 
v celostátních  i mezinárodních ar-
chitektonických soutěžích mu ote-
vřelo  dveře  k  zakázkám  z  celé  re-
publiky  včetně  projektů  náměstí 

a veřejných ploch, jako je například 
v  Prostějově  nebo  v  Sankt  Pölten 
v Rakousku.

Celoživotní vztah k historii při-
vedl  Šimečku  ke  kresebným  re-
konstrukcím  stavebního  vývoje 
a  možnostem  dalšího  využití  zří-
cenin hradu v Brumově a Lukově, 
které jsou rovněž součástí výstavy. 
„Občas  spolupracuji  s  památkáři. 
Ti mají z podstaty své profese ten-
denci  každou  stavební  památku 

zakonzervovat,  já  se  v  ní  naopak 
snažím udělat něco zajímavého pro 
návštěvníky, aby si dokázala vydě-
lat i na svoji vlastní údržbu,“ uvedl 
Šimečka. V objektech byla již reali-
zována řada jeho návrhů, navíc se 
stále  rozrůstá  i  kolekce  Šimečko-
vých kreseb pod názvem Copuli La-
pidum, vznikající pro Ilustrovanou 
encyklopedii  moravských  hradů, 
hrádků a tvrzí od Miroslava Plačka.

Ačkoliv  se  Pavel  Šimečka  vě-
nuje  také  volné  tvorbě,  sám sebe 
považuje především za urbanistu. 
„To  znamená,  že  jako  urbanista 
toho moc  nepostavím,  to  je  prá-
ce  architektů.  Vždy  je  to  hlavně 
o  tom, že přijdu s nějakým návr-
hem,  se  kterým  se  takzvaně  buď 
trefím,  nebo  netrefím.  Buď  se 
líbí,  nebo  se  nelíbí. Někdy  je  ko-
lem toho i hodně politiky a to, co 
se dnes může jevit jako optimální 
řešení, může  zítra  vypadat  úplně 
jinak,“ dodává Šimečka.   ma
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Barumka podporuje  
zdravý přístup k životu

Barumka  bez  aut.  Že  to  zní 
jako  nelogický  protimluv?  Přes-
to  je  to  pravda.  Letošní  jubilejní 
padesátý  ročník  dnes  už  legen-
dární  automobilové  soutěže  je 
charakteristický  tím,  že  s  sebou 
přináší  projekt,  do  kterého  auta, 
ba  ani  jiné  dopravní  prostředky, 
v  podstatě  nepatří.  Pod  názvem 
Barumka  sportuje  se  totiž  ukrý-
vá  nápad,  jehož  cílem  je  doslova 
„fyzicky“  rozhýbat  Zlín,  podpořit 
místní  sportovní a  taneční kluby, 
volnočasové  aktivity  a  uskutečnit 
myšlenku  propojení  všech  spor-
tů na jednom místě. Aby se tako-
vá kumulace „všeho sportovního“ 
na  jednom místě  nakonec  nesta-
la  jednou  velkou  sportovní  osla-
vou,  oslavou  zdravého  životního 
stylu,  která  inspiruje  širokou  ve-
řejnost, to už by v tom musel být 
nějaký zádrhel. Alespoň to si myslí 
organizátorka projektu Jana Nor-
ková,  nikoliv  náhodou  současně 

provozovatelka  tanečního  studia 
s výukou orientálních tanců.

„Vzhledem  k  náročnému  ob-
dobí,  které  postihlo  mimo  jiné 
i  sportovní  odvětví,  bychom  rádi 
podpořili  zdravý  přístup  k  živo-
tu, ke kterému sport nepochybně 
patří. Zároveň bychom chtěli pod-
pořit nejen zdravé tělo, ale i zdra-
vého ducha. Vedle sportovních ak-
tivit se proto budou konat i různé 
přednášky  a  semináře  zaměřené 

na  práci  se  stresem,  emocemi 
a  strachem.  Myslím  si,  že  pod-
pora  nejen  našeho  fyzického,  ale 
i  psychického  zdraví  je  obzvláště 
v dnešní době mimořádně důleži-
tá,“ vysvětluje Jana Norková.

Akce  se  uskuteční  ve  stej-
ném  termínu  jako  barumka  – 
27. a 28. srpna – a to v parku Ko-
menského,  parku  Svobody  a  na 
náměstí Míru  od  10  do  19  hodin. 
Během tohoto času bude mít každý 

klub,  který  se  do  projektu  zapo-
jí,  připraven  svůj  vlastní  program 
k představení  své  činnosti  a k  za-
pojení  návštěvníků  do  svých  ak-
tivit.  Pomyslným  vyvrcholením 
„oslavy  sportu“  bude  podle  Jany 
Norkové společná sobotní prezen-
tace všech klubů, která se uskuteč-
ní od 16 hodin na pódiu na náměstí 
Míru s moderovaným programem.

A  jaké  že  spolky  přislíbily 
účast na projektu? Není jich zrov-
na málo. Jen namátkou,  se  svým 
programem vystoupí Gymnastika 
Zlín,  florbalové  kluby  Lions  Zlín 
a  Panthers  Otrokovice,  Taneční 
škola  Jana,  Jiu  Jitsu –  škola  bo-
jového umění,  iDance  Studio,  TJ 
Sokol  Zlín,  TK Fortuna Zlín,  Vo-
lejbalový klub Napajedla, Aerobic 
SKPK Zlín a řada dalších. Podrob-
nější informace s časovým harmo-
nogramem jednotlivých vystoupe-
ní  jsou  na  webu  czechrally.com, 
odkaz Barumka sportuje.    ma
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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  
novostavba RD  
4+kk Martinice 

Pozemek 560 m2

Užitná plocha 280 m2

Terasa 50 m2

8 950 000 Kč 13 let praxe

Výměna bytu 
PRAHA 5 za Zlín
Vyměním městský byt 
v Praze 5 za městský byt ve 
Zlíně. 

Jedná se o 2+kk, 45 m2, 
lodžie, zděné jádro,  
jihovýchod, klidné 
prostředí, výborná 
dostupnost do přírody 
i centra. 

Nabídky zasílejte na e-mail 
sokolovska@seznam.cz

INZERCE RV2101306/01

INZERCE RV2001925/08

Uzávěrka dalšího 
vydání 

Magazínu Váš Zlín
10. září 2021
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zahradavezkyzahradavezkywww.vystavavezky.czwww.vystavavezky.cz

20212021
výstava zemědělské techniky
doprovodný program
otevřeno denně 9:00 - 16:00
těší se zahradníci, 

řemeslníci, pekaři, 
cukráři a spousta dalších

výstava zemědělské techniky
doprovodný program
otevřeno denně 9:00 - 16:00
těší se zahradníci, 

řemeslníci, pekaři, 
cukráři a spousta dalších

Čeká Vás:Čeká Vás:

ZAHRADA VĚŽKYZAHRADA VĚŽKY
30. 9. - 3. 10.30. 9. - 3. 10.

Autem či pěšky
na Zahradu Věžky...

Autem či pěšky
na Zahradu Věžky...

Zahrádkářská výstava Věžky u KroměřížeZahrádkářská výstava Věžky u Kroměříže

INZERCE RV2101330/01
INZERCE RV2101355/01
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PŘIDEJ SE K NÁM
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