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Městské lázně nabízí vyšší komfort 
i lepší hygienické podmínky
podrobnosti na straně 6

Pavel Bráblík - Člověk je tvor společenský. 
Samota mu většinou nevyhovuje 
podrobnosti na straně 10
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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 bytu 2+1 ve Zlíně, 
Malenovicích. Po nové, kompletní 
rekonstrukci. Vybaven novou 
kuchyňskou linkou se spotřebiči. 
Nájemné včetně energií 14500 
Kč/měs. + vratná kauce a provize 
RK. K nastěhování – listopad 2021. 

• Prodej rodinného domu v Old-
řichovicích (5 km od MHD Zlín), 
po nově provedené kompletní 
rekonstrukci. Dispozice 5+kk, 
nová koupelna s vanou i sprch. 
koutem, samostatné WC, 2 sklep-
ní místnosti a veranda. Krásná, 
velká terasa v 1. patře s hezkým 
výhledem. Dům vybaven novou 
nadstandartní kuchyňskou linkou 
se spotřebiči Bosch s varným 
a mycím centrem. K nastěhování 
ihned, cena na dotaz.

• Pronájem nadstandardních bytů 
1+kk a 2+kk po nové provedené 
kompletní rekonstrukci v centru 
Zlína. Byty vybavené a zařízené na 
míru. Kuchyňská linka se spotřebiči, 
vestavné skříně a velké SMART TV 
samozřejmostí. Klimatizace určitě také 
potěší. V domě prádelna s pračkami 
a sušičkou. Každý z bytů má k dispozici 
parkovací místo. Bytový dům přímo 
u MHD. K nastěhování od prosince 
2021. 

• Prodej nadstandardního bytu 4 +kk 
ve Zlíně, ulice Přílucká. Ve 2. patře 
v cihlovém byt. domě. Po nově 
provedené kompletní rekonstrukci 
včetně nových dřevěných podlah. 
Dispozice - 4+kk (90 m2), 2 balkony 
a sklep. K nastěhování leden 2022.

• Prodej nadstandardního bytu 3+kk 
v Uherském Brodě. Ve 2. patře 
v cihlovém byt. domě. Po nově 
provedené kompletní rekonstrukci. 
Dispozice 3+kk (70 m2) + sklep. 
K nastěhování od 29. 10. 2021.
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Řidiči mohou od 4. října 
využívat novou formu 
podoby placení za parkování 
– pomocí mobilního 
telefonu. Jde o jeden z prvků 
tzv. chytrého dopravního 
systému, který město 
Zlín postupně zavádí. 

Jak si najít vztah k řemeslu? Vyzkoušet si jej

Tělo jako odpověď
Snad nic není relativnější než 

obecná doporučení na otázky 
typu „jak být šťast-
ný, zdravý, spo-
kojený, naplně-
ný…“ Přitom jde 
o parketu, s níž 
jde ruku v ruce 
poměrně rozsáh-
lý poradenský systém, zahrnující 
nejen početné množství motivač-
ních příruček, ale i různých kou-
čů a poradců v oblasti zdravého 
životního stylu. Má to svou logi-
ku i sezónní pravidelnost. Otáz-
ka zdraví a vnitřní vyrovnanosti 
začíná více vstupovat do popředí 
v období zkracujících se dnů, ubý-
vajícího světla a častějšího trávení 
času mezi čtyřmi stěnami domo-
va. Není ovšem nic zavádějícího, 
než když přistoupíme na hru „říká 
se, že člověk by měl to a to…“. 
Jako kdybychom byli odpojeni od 
svého těla, pocitů, emocí… jako 
kdybychom snad vůbec nebyli. 
Přitom odpovědi na naše otázky 
k nám přichází neustále. A nepo-
třebujeme ani pověstný klíč od tři-
nácté komnaty. Stačí se na chvíli 
zastavit a naslouchat…

 Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

Zednictví, keramika, základy 
mechanické konstrukce, šití a vy-
šívání, vaření, pekařství, mošto-
vání, košíkářství, kovářství. S tě-
mito a dalšími klasickými řemesly 
se mohou děti i jejich rodiče sezná-
mit na druhém ročníku netradiční 
akce nazvané Dětský festival řeme-
sel a profesí budoucnosti, která se 
uskuteční o víkendu 23. a 24. října 
od 10 do 18 hodin v prostorách Ba-
ťova institutu. Snahou akce je dě-
tem a mladší generaci představit 
řemesla jako zajímavou a perspek-
tivní činnost, která má co říct i ve 
dnešním „digitalizovaném“ světě. 
Přesto ani ten nebude na festiva-
lu přehlížen – rukodělné dílny to-
tiž doplní prezentace dalších pro-
fesí, mající v současném světě své 

nezastupitelné místo, jako jsou 
právě IT obory.

„Dnešní děti vyrůstají v digitál-
ní době, umí zacházet s mobilem 
a tabletem, ale nedokážou si ani 
pořádně zatlouct hřebík. Tvrdí to 
nejen učitelé a učitelky, ale také 

rodiče. Děti si navíc svou budou-
cí kariéru s manuální prací nespo-
jují, proto klesá i množství absol-
ventů odborných učilišť,“ uvedla 
organizátorka festivalu Věra Sto-
jarová s tím, že právě tento trend 
se festival snaží zvrátit. Děti si tak 
například vyzkouší, jaké to je na-
mlít si mouku, uplést proutěný 
košík nebo o čem je kovářství či 
práce na tkalcovském stavu.

Kutilství hrálo v Českosloven-
sku před rokem 1989 významnou 
roli. Spousta dnes běžných výrob-
ků tehdy nebyla pro většinu lidí 
nedostupná, což je vedlo k tomu, 
aby si je amatérsky vyráběli. Odtud 
také pochází okřídlené rčení o zla-
tých českých ručičkách, které nej-
více platilo v 70. a 80. letech.  ma

Nejnovější inovace má podo-
bu alternativního parkovacího 
automatu, který mohou mít ři-
diči přímo ve svém mobilu. Jeho 
výhodou je, že si řidič nemusí 
hlídat dobu parkování a platit za 
něj může i pomocí telefonu. Sta-
čí pouze zadat registrační značku 
svého automobilu.

První dny po zavedení nového 
parkovacího systému mohly lec-
kterého řidiče docela zmást. Roz-
šíření možnosti platby za parko-
vání o službu MPLA znamená, že 
všude, kde jsou v ulici parkova-
cí automaty, lze využívat k platbě 
parkovného webovou aplikaci či 
aplikaci nainstalovanou v mobi-
lu. Odpadají tím důvěrně známé 
komplikace s parkovacími lístky 
a naopak se vychází vstříc bez-
pečnější bezhotovostní platbě za 
parkování na ulici, na parkovi-
štích nebo v garážích. Cílem to-
hoto kroku je podle radního pro 

dopravu Michala Čížka vybudovat 
inteligentní prvky dopravy a vše 
spojit do jednoho řídicího centra. 
Proto se do budoucna připravuje 
i zřízení nového dispečinkového 
pracoviště, které by všechny tyto 
inteligentní prvky koordinovalo 
a řídilo.

Inteligentní dopravní systé-
my nejsou ve Zlíně už dávno ni-
čím novým. Setkat se s nimi mů-
žeme například v podobě světelné 
signalizace s dynamickým řízením 
a preferencí městské hromadné 
dopravy nebo informačních systé-
mů s dojezdovými časy a silniční 
meteorologií. Napřesrok se chys-
tá nový navigační a závorový sys-
tém, který by měl doplnit stávající 

městská parkoviště, a rozšíření 
o napojení na navigační parkova-
cí systém a digitální plnobarevné 
tabule.

Testovací provoz parkovacích 
automatů na registrační značku 
měl za sebou již několik měsíců 
zkušebního provozu. „Platba mo-
bilem skýtá řadu výhod. Uživatelé 
se například nebudou muset vra-
cet s lístkem do auta a budou mít 
jasný přehled o délce parkování. 
Dá se tak snadněji pohlídat, aby 
uživatel kvůli několika minutám 
například neplatil řádově o desít-
ky korun více za parkování tím, že 
započne další parkovací hodinu,“ 
uvedl Pavel Simkovič ze zlínských 
Technických služeb.

Příští rok doplní městská parkoviště chytrý navigační a závorový systém. Foto | Marek Adamík
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Tržiště Pod kaštany „utichlo“.  
Ožije znovu příští rok

Kapli v Loukách se po rekonstrukci vrátila dřívější krása
Kaple připomínající devastu-

jící požár ve zlínské místní čás-
ti Louky se opět stala historickou 
chloubou. Během letní rekon-
strukce z fasády zmizely mechy 
a řasy a kromě čerstvého nátěru 
se pracovníci zaměřili i na ty nej-
jemnější detaily. Drobná sakrální 
stavba tak znovu může být důstoj-
ným centrem pozornosti při kaž-
doroční velké pouti.

Zlínská radnice chtěla na kap-
ličce původně jen očistit fasádu. 
Ta je totiž kvůli umístění u silni-
ce nepřetržitě vystavena prachu 
a stavba tím značně trpí. „V prů-
běhu prací došlo ke změně zámě-
ru v plánu oprav, a tak se renovace 

dočkala nejen fasáda kaple, ale 
také její další části a některé archi-
tektonické detaily. Především se 
jednalo o opravu soklu, nátěr dře-
věných a kovových prvků, ošet-
ření nosičů zvonů a výměnu oka-
pů,“ přiblížil náměstek primátora 
zodpovědný za oblast památkové 
péče Pavel Stojar.

Kromě samotných oprav se 
podařilo zajistit také impregnaci, 
která fasádu ochrání před výsky-
tem řas a mechů. Vše stálo nece-
lých 200 tisíc korun.

Kaple zasvěcená Nanebevze-
tí Panny Marie byla vystavěna 
v roce 1956, rok od ničivého po-
žáru, při němž téměř celé Louky 

Zvon kaple pamatuje i  události někdejšího velkého 
požáru.  Foto | město Zlín

Nové tržiště by mělo lákat k trávení více času v centru města. Počítá se i s propojením trhu se zámeckým parkem.  Zdroj | 2x město Zlín

lehly popelem. Z původní dřevě-
né zvonice přežil řádění živlu pou-
ze zvon, který byl do nové kaple 
později instalován. Na počátku 
21. století vstoupila kaple na se-
znam kulturních památek. O pár 
let později se upravilo mechanic-
ké vyzvánění zvonu, jehož hlas se 
nyní rozléhá po celých Loukách.

Ačkoliv od ohnivé pohromy 
uběhlo již více než 160 let, místní 
na požár nikdy nezapomněli. Kaž- 
doroční velká pouť je nejen při-
pomínkou tragické události, ale 
i oslavou znovuobnovení obce.  ks

Očekávaná přeměna městského 
tržiště Pod kaštany byla zahájena. 
Poslední nákupy zde bylo možné 
uskutečnit do konce 
září, v těch dalších 
bude možné na tom-
též místě pokračovat 
až za rok. Ovšem ve 
zcela odlišných pod-
mínkách – ta budou 
splňovat nejnároč-
nější kritéria odpoví-
dající jednadvacáté-
mu století.

Cesta k modernějšímu a funk- 
čnějšímu tržišti se neobešlo bez ur-
čitých omezení. Ta první se pro ko-
lemjdoucí promítla především do 
průchodností starým tržištěm. „Re-
konstrukce byla zahájena stavbou 

oplocení, s tím souvisí změna pě-
ších tras, přesun zastávky městské 
hromadné dopravy a další drob-

né změny v organi-
zaci dopravy v této 
lokalitě,“ vysvětluje 
primátor města Jiří 
Korec. Kromě přesu-
nu zastávky o něko-
lik metrů směrem na 
Vizovice je určitým 
omezením také uza-
vření dvou přechodů 
pro chodce – pro lep-

ší orientaci chodcům slouží směro-
vé šipky, které vyznačují optimální 
trasu, jak se uzavřeným úsekům 
vyhnout. Dobrá zpráva zní, že 
o možnost nakoupit čerstvé potra-
viny u svých oblíbených stánkařů 

obyvatelé nepřišli. Na parkoviš-
ti u bývalého Rya – před vjezdem 
do svitovského areálu – najdou po 
celou dobu rekonstrukce náhradní 
podobu městského tržiště.

 Nové tržiště Pod kaštany na-
bídne návštěvníkům více než sto 
prodejních míst na devíti stech 
metrech čtverečních plochy. U no-
vých stolků se zastřešením mají být 
k dispozici rozvody vody a elek-
trické zásuvky, což umožní pro-
dávat například i sýry nebo uze-
niny, tedy potraviny, které se bez 
chladicích boxů neobejdou. Podle 
Jiřího Korce je cílem nového trži-
ště také poskytnout možnost kou-
pit si skutečně kvalitní farmářské 
potraviny a lokální produkty pří-
mo od výrobců. V tomto směru by 

měl být upraven tržní řád tak, aby 
se zamezilo přeprodeji zboží ze 
supermarketů.

Proměna tržiště bude mít i vý-
raznější vizuální podobu – dojde 
například k propojení tržiště s při-
lehlým parkem, čímž se obě místa 
stanou atraktivnější pro návštěvu 
i z prostého důvodu zde chvíli po-
být a zrelaxovat, než jen nakoupit 
a odejít. Na tržišti je v plánu vybu-
dovat fontánu s pitnou vodou, vod-
ní prvek a dlouhodobě chybějící 
toalety.

Původní rozpočet na rekon-
strukci počítal s částkou 90 mili-
onů korun, ale s ohledem na růst 
cen stavebních komodit a nároč-
nější pracovní zásahy byl navýšen 
na 125 milionů korun.  ma

U stánků nově 
přibudou 

rozvody vody 
a elektrické 

zásuvky
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Evropská komise 
dál tlačí na útlum zemědělství

1

1
1.12. 1

MUDr. Ivan David, CSc. 
poslanec Evropského parlamentu
člen frakce Identita a demokracie,
člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

INZERCE

Pane doktore, jak víme tria-
log Evropské komise, Evrop-
ského parlamentu a Evropské 
rady se dohodl na Společné 
zemědělské politice na dal-
ších sedm let s dvouletým od-
kladem. Jsou výsledky tohoto 
jednání pro naše zemědělce 
přijatelné?

Zemědělci v Evropské unii včet-
ně těch našich výsledky přijmout 
musejí, protože Česká republika je 
členem EU. Reakce zemědělských 
odborníků na výsledky jednání 
byly optimistické v tom smyslu, že 
s konečným ujednáním se dá ještě 
žít, že části hrozeb z „ambiciózních 
plánů“ jsme zůstali ušetřeni a do-
tace v jejich struktuře se podařilo 
zachovat. Já ovšem vůbec optimis-
ticky naladěn nejsem, protože bu-
doucnost zemědělství v EU, tak jak 
ji připravuje Evropská komise ve 
prospěch nadnárodních korpora-
cí s podporou iniciativních škůdců 
z řad klimaalarmistických levičá-
ků, je velmi nepěkná. Rozdíly zů-
stávají, čeští zemědělci mají nižší 
dotace na hektar a podstatně nižší 
„národní dotace“. K tomu ještě na-
prostá většina poslanců EP zvole-
ných za ČR tlačila na to, aby člen-
ské státy neměly vůbec žádnou 
volnost v rozhodování a zastropo-
vání plateb bylo po celé EU stejné 
a závazné. Argumentovali nutnos-
tí snížit dotace „pro Babiše“, ale po-
škodilo by to hlavně zemědělské 
podniky, které mají desítky akcio-
nářů, drobných majitelů pozemků. 
To naštěstí Evropská rada odmí-
tla, takže ČR bude moci mluvit do 
svých záležitostí.

Jak se do zemědělství promít-
ne Zelená dohoda?

Specifi cky pro zemědělství 
jsou připraveny další, jak oni říka-
jí „strategie“, například „Z pole na 
vidličku“ a „Strategie pro biodiver-
zitu“, které směřují k dalším ome-
zením, například ke snížení použí-
vání pesticidů o 50 %, rozumějme 
v každé zemi o 50 % bez ohledu 
na to, že dnes mají některé západ-
ní země několikanásobnou spotře-
bu. Používání minerálních hnojiv 
se má snížit o 20 % bez ohledu na 
dosavadní spotřebu v jednotlivých 
zemích. Deset procent zemědělské 
půdy se má vyčlenit na nezeměděl-
ské využití a „bio“ se má rozšířit na 
25 % plochy. To vše vede ke snížení 
produkce.

Zdá se, že nepříznivé důsled-
ky schválených opatření Ev-
ropská komise nebrala v úva-
hu. Nebo je to záměr?

Dopadové studie existují, vy-
pracovávají je hlavně akademic-
ká pracoviště. I Evropská komise 
v polovině října prezentovala v Ze-
mědělském výboru v Evropském 
parlamentu výsledky studie, kte-
rou nechala vypracovat. Byla pod-
robena kritice, že výsledky měla 
k dispozici už půl roku a tajila je, 
zatímco byla projednávána „refor-
ma zemědělství“. Studie přepoklá-
dá pokles zemědělské produkce 
v jednotlivých oborech v průměru 
kolem 15 %. Jiné studie dospíva-
jí k ještě méně příznivým výsled-
kům. Znamená to nahrazení pro-
dukce dovozem z mimounijních 
zemí, kde si s pesticidy, hnojivy, 
antibiotiky, hormony, blahem zví-
řat, sociálními standardy a techno-
logiemi zpracování nelámou hla-
vu. Tato produkce většinou projde 
kontrolou, jejíž kapacita je ome-
zená, a korupce funguje. Počítá 
se s poklesem příjmů zemědělců, 
který může být částečně kompen-
zován růstem cen pro spotřebite-
le. „Vědci“ optimisticky dodávají, 
že nezapočítali zcela vliv budoucí-
ho vědecko-technického pokroku 
a dosažení změny chování spotře-
bitelů, kteří přejdou na jinou dietu 
podle nové nabídky. Připomíná mi 
to plánování v padesátých letech 
u nás, kdy se počítalo se stacha-
novskou iniciativou pracujících, 
zlepšovatelským hnutím a objevy 
sovětských vědců.

Hlavním motivem iniciati-
vy „reformy zemědělství“ má 
být záchrana planety Země 
před oteplováním a ztrátou 

biodiverzity. Nakolik tato re-
forma napomůže těmto cílům?

Jsem si jist, a nejsem sám, kdo 
je přesvědčen, že skutečným cílem 
iniciátorů je nahrazení evropské 
produkce levným a méně kvalit-
ním dovozem tak, aby to obohatilo 
obchodní giganty. Jsou připraveny 
obchodní dohody např. s Mercosu-
rem (skupina jihoamerických stá-
tů), v nichž má být dovoz průmy-
slových výrobků z Evropy vyvážen 
dovozem zemědělské produkce. 
Masová produkce v těchto zemích 
dramaticky zhoršuje jejich biodi-
verzitu a kácení či vypalování lesů 
značně přispívá k oteplování pla-
nety a defi citu srážek. O dopravě 
na velké vzdálenosti ani nemluvě. 
Současně si Zelení dělají staros-
ti, že  „musíme“ v roce 2050 uživit 
10 miliard obyvatel Země. Chtějí to 
řešit přechodem lidstva na „rost-
linnější stravu“, takže se prý ušetří 

na zdravotní péči. Už nyní Zelení, 
Levice, Socialisté a další v jiných 
frakcích Evropského parlamen-
tu tlačí na omezování živočišné 
výroby, „spravedlivé ceny masa“ 
(vyšší, tedy se započítáním škod, 
které planetě působí chov hospo-
dářských zvířat), „blaho zvířat“ 
(zákaz klecí, dojnice na loukách, 
atd.) To všechno povede ke snížení 
produkce. Už nyní je soběstačnost 
ČR v zemědělství kolem 60 %. 

V nedávném usnesení EP se 
konstatovalo, že ačkoli poklesla 
produkce skleníkových plynů, bio-
diverzita se i nadále zhoršila. Uvi-
dím, co se dozvím na Konferenci 
OSN o klimatu v Glasgow. V nad-
cházející konferenci o Budoucnosti 
evropského zemědělství se budeme 
snažit také ukázat, co má hlavní 
reálný vliv na oteplování planety 
a nakolik a čím ho lze zmírnit. 

 Děkujeme za rozhovor
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Dražba filmových klapek vynesla rekordní částku
Historicky nejvyšší výtěžek 

z aukce umělecky ztvárněných 
klapek vynesla dražba během 
podzimní části 61. Zlín Film Fes-
tivalu. Noví majitelé všech 125 vý-
tvarných děl utratili celkem 2,752 
milionu korun. Největší zájem byl 
opět o klapku Jaroslava Němeč-
ka s motivem Čtyřlístku, která se 
prodala za 111 tisíc korun.

Jak potvrdil prezident festi-
valu Čestmír Vančura, o umělec-
ká díla byl letos rekordní zájem. 
„Celková částka, kterou jsme letos 
získali, je úplně nejvyšší za celou 
historii konání Salonu filmových 
klapek. Můžeme tak podpořit za-
čínající filmaře částkou 1,71 mili-
onu korun. Zbytek výtěžku bude 

převeden do příštího ročníku pro-
jektu,“ oznámil Vančura.

Mezi tvůrci nechyběla jména 
jako Kristián Kodet, Iva Hüttnero-
vá, Kateřina Miler, Boris Jirků či 

Jaroslav Němeček. Právě posled-
ní jmenovaný zopakoval úspěch 
z loňského ročníku a jeho klapka 
„Teskně hučí Niagára“ s motivem 
Čtyřlístku upoutala mezi draži-
teli největší pozornost. Pozadu 
nezůstaly ani „Námluvy“ Kristia-
na Kodeta, za které dal nový ma-
jitel 87 tisíc korun. Po 67 tisících 
korunách se vydražily klapky od 
Deteliny Christovy Kožucharovy 
„Uleť odtud se mnou“ a od Dvy-
texe „K. Zeman Rule“. Doposud 
nejúspěšnějším dílem vydraže-
ným na Salonu filmových klapek 
je „Touhy plná, klapka rozevřená“ 
od Libora Vojkůvky, za níž zájem-
ce v roce 2008 zaplatil 199 tisíc 
korun.

Výtěžek z aukce poputuje do 
Nadačního fondu FILMTALENT 
ZLÍN, který podporuje filmové 
projekty studentů filmových škol 
a dalších mladých tvůrců. O pří-
spěvek se mohou ucházet filmy 
hrané, animované i snímky na 
hranici dokumentu.

Za dobu své existence podpo-
řila nadace 350 audiovizuálních 
a vizuálních projektů, a to část-
kou přesahující 30 milionů korun. 
Řada z nich se může chlubit úspě-
chy na světovém filmovém poli. Za 
zmínku stojí například dílo Rudé 
boty od studentky FAMU Anny 
Podskalské. Ten letos jako jediný 
zastupoval Českou republiku na 
prestižním festivalu v Cannes.  ks

Městské lázně nabízí vyšší komfort 
i lepší hygienické podmínky
Rekonstrukce městských 
lázní je dokončena. Završila 
ji závěrečná osmá etapa 
revitalizace vnitřních 
prostor, o jejímž zahájení 
plánovém na 21. června 
jsme informovali v dubnu 
letošního roku. Ve středu 
6. října tak mohlo dojít ke 
slavnostnímu znovuotevření 
25metrového bazénu, 
který nyní návštěvníkům 
nabízí modernější 
a přívětivější prostředí.

| MAREK ADAMÍK

„Mezi zásadní novinky pat-
ří například zvětšení bazénu. Šlo 
sice pouze o dva centimetry, ale 
díky této změně splňuje bazén po-
žadavky mezinárodní plavecké fe-
derace FINA. Pokud by zde napří-
klad padl plavecký rekord, může 
být oficiálně uznán,“ prozradil 
primátor města Jiří Korec s tím, že 
parametry dle federace FINA nově 
splňují i startovní bloky, a velké 
změny se dočkala i akustika. Té 
bylo dosaženo instalací akustic-
kých a pohltivých panelů na stěny, 
díky čemuž je prostor vstřícnější 
nejen návštěvníkům, ale i trené-
rům a plavčíkům.

V rámci rekonstrukce se do-
čkala nového provedení dlažba, 

vyměněny byly obklady stěn ba-
zénové haly a vytvořena byla kry-
cí markýza nad bazénovou gale-
rií. Zhotovitelé museli brát ohled 
také na památkový význam stav-
by, která je od roku 2001 na Stát-
ním seznamu nemovitých kul-
turních památek. Obklady stěn 
například musely být replikou 
původního vzhledu, markýza 
zase replikou původního a nedo-
chovaného vlnitého podhledu. 
Návštěvníci určitě ocení i zlep-
šení hygienických podmínek 

bazénové vody. V plaveckém ba-
zénu je například od nynějška po-
užíváno nižší množství bazénové 
chemie.

Město přišla rekonstrukce asi 
na 31 milionů korun, přičemž 
dle Jiřího Korce nejsou dosavad-
ní provedené úpravy konečnými. 
Areál lázní by měla v budoucnu 
doplnit zábavně-relaxační část 
s obdobnými službami, jaké na-
bízí aquaparky. Návštěvníci by 
tak mohli nově využívat napří-
klad masážní lavice, protiproud 

(obdobu vířivky) nebo dětský zá-
bavní bazének – tedy stavby, kte-
ré by vznikly přístavbou a rekon-
strukcí venkovního bazénu.

Zimní lázně byly postaveny 
v roce 1952 podle návrhu Vladimí-
ra Karfíka, Josefa Holečka a Ladi-
slava Ambrožka. Architektonic-
ké pojetí koresponduje s dalšími 
zlínskými stavbami ze 40. a 50. let 
a považuje se za zdařilou ukázku 
koncepce stavby s organickým po-
jetím dispozice vztahu k přírodní-
mu prostředí.

Mezi zásadní změny patří zvětšení bazénu.  Foto | město Zlín

Klapka Jaroslava Němečka se prodala za 111 tisíc 
korun. Foto | Zlín Film Fest
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Jak posílit svou imunitu?  
Tělo zná odpověď
Řekne-li se dnes slovo „zdraví“ či „imunita“, naskočí 
nám díky zkušenostem s koronavirovou epidemií zcela 
odlišné konotace, než tomu bylo například před dvěma 
lety. Přitom tak nějak vnitřně tušíme, že imunita stále 
hraje zásadní roli, ať se onemocněním říká jakkoliv, 
stejně jako to, že k jejímu posilování se stačí řídit 
několika jednoduchými pravidly. Nejdůležitějším z nich – 
zastřešující všechny ostatní – je naslouchat svému tělu. 
Protože každé tělo je unikátní a reaguje jinak například 
na různé druhy potravin, nelze se jednoznačně řídit 
obecnými radami, co je pro nás dobré, a co nikoliv.

| MAREK ADAMÍK

Tělo s námi komunikuje ne-
ustále. Nenechme se ovšem mý-
lit, „jazyk těla“ má mnoho podob 
a může se projevovat na mnoha 
úrovních. Mezi ty nejzřejmější 
jsou pocity nevolnosti či těžkosti – 
a to nejenom od žaludku – boles-
ti, úbytek energie a ná-
sledná únava, široká 
škála emocí včetně 
strachu, stresu, ale 
třeba i nevinně se 
tvářící melancho-
lie, splínu či „dep-
ky“. Mnohé z těch-
to komunikačních 
„signálů“ přichází 
i sezónně. Obdo-
bí dlouhých letních 
dnů není tolik psy-
chicky náročné jako 
podzim, kdy se dny 
zkracují, ubývá slu-
nečního svitu a klesa-
jí teploty. Samostatnou 
kapitolou je pak období 
vánočních svátků a nové-
ho roku.

Nicnedělání  
jako prevence?

Pokud si sami vysledujeme, co 
nám imunitu narušuje, máme 
vyhráno. Nejčastěji ji oslabu-
je únava, nedostatek spánku, 
ale stejně tak i přemíra spor-
tování – ano, i příliš mnoho 
sportu škodí – či trvalé vysta-
vování organismu nadměrné-
mu stresu. Možná se to zdá 
být jako luxus, ale čas, kte-
rý věnujeme relaxaci a vědo-
mému „nicnedělání“, má na 
naše zdraví blahodárné účin-
ky. Že jste už o něco takového 

pokoušeli, ale hlava dál zůstala 
„v práci“ a už dopředu si přehrá-
vala program toho, co všechno 
je třeba ještě udělat? Zkuste za- 
ujmout stanovisko, že „když je čas 
na práci, je čas i na sebe sama“. 
Dopomoci k němu může cela řada 
relaxačních postupů, meditačních 
metod atd.

Chůze i setkávání  
s přáteli

Zajít si pro radu samozřejmě 
můžeme za lékařem, fyzioterapeu- 
tem nebo poradcem přes životní 
styl. V nabídce najdeme pestrou 
škálu masáží, s nimiž lze zapraco-
vat na uvolnění stresu i na zablo-
kovaných nebo bolavých částech 
těla. Podzim rovněž nahrává zá-
pisu do různých kurzů, ať již jde 
zaměřením o taneční, relaxační, 
sportovní či jiné. Tolik na tom ne-
sejde. Čas strávený ve společnosti 
podobně naladěných má příznivé 
účinky na náš celkový fyziologic-
ký stav a stimuluje naše sociální 
potřeby – také znáte tu výraznou 
proměnu svého vnitřního prostředí 
po setkání s blízkými lidmi v rámci 
společné zájmové aktivity? Nikoliv 

náhodou se říká, že člověk je tvor 
společenský. Na podzim konečně 
můžeme také omezit dopravní pro-
středky a chodit pěšky kdykoliv je 
to možné. V tom nás dnes podpoří 
celá řada aplikací chytrých telefo-
nů, avšak stále platí, co bylo řečeno 
na začátku. Zapomeňte na obecná 
doporučení, kolik kroků nebo ja-
kou minimální vzdálenost byste 
měli urazit, aby to přineslo žádaný 
výsledek. Především naslouchejte 
svému tělu.

Od změny  
jídelníčku k bylinám

S přechodem z letního do pod-
zimního období jde ruku v ruce 
často podceňovaná změna jídelníč-
ku. Osvědčilo se upřednostňovat 
vařené potraviny a jako prevenci 

proti vysušování orga-
nismu jíst různé hydra-
tační potraviny, mezi 
které patří například 
rajčata, chia semínka, 
okurky, grapefruity, 
zelené papriky nebo 
řapíkatý celer. Po-
kud máte pocit, že 
k vám má již slušně 
nakročeno nachla-
zení, mohou pomo-
ci potraviny s ostrou, 
pikantní chutí, jako je 

třeba zázvor, česnek, 
hořčice, cibule, bazalka 

či pepř.
Říkáte se, že jste udě-

lali, co se dalo, ale přesto 
vás stihla chřipka nebo na-

chlazení? Hlavně žádnou pani-
ku. Můžete zvolit i konvenčněj-

ší cestu. Proti akutním bolestem 
nebo vysokým teplotám lze kdy-
koliv sáhnout po tabletách, které 
dokáží často rychle a účinně po-
moci. Mějte však na paměti, že jde 
o chemické látky, které tělo těžko 
zpracovává i odbourává. Proti ty-
picky podzimnímu onemocnění se 
lze přirozeněji bránit pravidelným 
otužováním a výživou bohatou 
na ovoce a zeleninu. Kromě zmí-
něných pomocníků jsou starými 
a osvědčenými léčivými doplňky 
také černý bez, lipový květ, jitro-
cel nebo šalvěj. Možností je zkrátka 
mnoho. A tělo ví, co potřebuje.
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„Vedeme náročný boj s virem i byrokracií,“  
říká manažer značky SPURTEX® David Pospíšil

INZERCE RV2101499/01

Zlínská firma SPUR přinesla na trh první nano respirátor třídy 
FFP3 tvaru fish-type na světě. Jeho vývoj probíhal 8 měsíců, a díky 
skládanému tvaru je světovým unikátem. Firma produkt zařadila 
do své nabídky bez mediální vřavy a vsadila spíše na pozorného 
loajálního spotřebitele, který si nový respirátor najde sám. A ohlasy 
jsou neskutečné. 

V dubnu jste úspěšně certifikovali nano respirátor třídy FFP3. Recenze 
na vašem e-shopu ho vychvalují do nebes. V čem je tak výjimečný? 

Výjimečný je především svým tvarem. Kopíruje krásně celou tvář a dobře 
těsní bez ohledu na to, jestli máte kulatý, podlouhlý nebo třeba hranatý obli-
čej. Nevadí mu vousy a nemlží se v něm brýle. Je taky neuvěřitelně pohodlný, 
což ocení především lidé, kteří se musí chránit dlouhodobě, třeba zdravotní-
ci. Naprosto nadstandardní je pěnové těsnění kolem nosního drátku, které je 
měkké a vysoce účinné. 

Jste tedy přesvědčení, že respirátor už lepší být nemůže?
Produkt máme opravdu skvělý, ale proces výroby je stále kde zlepšovat; 

mám na mysli právě zmiňované těsnění, které zatím lepíme ručně, což celý 
proces značně komplikuje a zpomaluje. Dále se chceme zaměřit na výrobu 
FFP3 respirátoru s připevněním za hlavu, abychom dosáhli co nejvyšší těs-
nosti. Tento poslední typ máme certifikovaný, ale zatím jej dodáváme jen 
zakázkově.

Jaký je rozdíl mezi nano respirátorem a standardním respirátorem?
Standardní respirátory jsou legislativně definovány jako pracovní po-

můcka určená k ochraně dýchacích cest před pevnými částicemi (například 

ve formě prachu), kapalnými aerosoly, nízkou koncentrací netoxických plynů 
a par. Jestli toto všechno splňují, prověřuje notifikovaná laboratoř na zákla-
dě normy EN 149. Jak takový test probíhá? Pracovníci laboratoře nasimulují 
podmínky zamořeného prostředí a měří filtrační efektivitu materiálu, těsnost 
respirátoru, tlakový odpor a další parametry. Jelikož však nejsou určeny do 
prostředí kontaminovaného viry, nejsou logicky ani testovány, zda viry za-
chytí. Věříme, že nanovlákenná filtrace je mnohem jemnější a  efektivnější 
v záchytu částic o velikosti viru. Poslali jsme respirátory na testy do americ-
ké Nelson Labs, kde nám virální záchyt úspěšně vyšel na 99,9 %, upřímně si 
ale umíme představit i  lepší metodologii měření. Doufáme, že nás pande-
mie obecně poučí v oblasti světových standardů a třeba vzejde nová legis-
lativa, která pomůže nano výrobcům lépe odlišit své produkty od klasických 
respirátorů. 

Díky za vysvětlení. Máte v nabídce více velikostí nebo je respirátor 
univerzální? 

Nano respirátor nese označení SPURTEX® V300 FFP3 a  nabízíme jej ve 
dvou velikostech – v klasické velikosti L a pro drobnější obličeje máme veli-
kost M. Do balíčků přikládáme i spony na utěsnění. Pro lékaře a zdravotníky 
je velmi důležité, aby jim respirátor dokonale padl. Člověk také nenosí boty 
42, když má ve skutečnosti velikost 38. V rámci plošného nakupování nemoc-
nic a státu vnímám, že tento aspekt není dostatečně akcentován. 

Děti si tedy na SPURTEX® třídy FFP3 budou muset ještě počkat?
Respirátory (ať už třídy FFP3 nebo FFP2) nejsou vhodné pro dětské plíce. 

Slovní spojení „dětský respirátor“ je poněkud zavádějící, jelikož legislativně 
takový produkt neexistuje. Jak už jsem říkal, respirátor je definován jako pra-
covní pomůcka ve znečištěných provozech. Zpravidla čím vyšší je efektivita 
filtrace respirátoru, tím větší je tlakový odpor, který ztěžuje dýchání. Komu? 
Dospělému pracovníkovi. Umíte si tedy představit, jak musí být při dýchání 
přes respirátor namáhány dětské plíce. 

Pokud dětské respirátory neexistují a ani nejsou pro děti vhodné, proč 
se je tedy chystáte zařadit do své nabídky?

Výhodou respirátorů je lepší fit factor, tzn. „přilnavost“ a „těsnost“. To jsou 
základní parametry, které ovlivňují efektivitu ochrany dýchacích cest. U dětí 
jsme se proto rozhodli pro kompromis mezi rouškou a respirátorem – vyvíjí-
me nano roušku, která bude mít tvar respirátoru. Bude tedy dobře padnoucí 
a s vysokým záchytem, ale zároveň lehká a prodyšná. Produkt se neobjeví 
pod značkou SPURTEX®, protože ta je zaměřena konzervativně a technicky. 
Produkty, které jsou hravější designem, což je ovšem jen přidaná hodnota ke 
stejné kvalitě a účinnosti, jsme se rozhodli komunikovat pod značkou NA-
NOS®. Na trhu se proto objeví dětská rouška ve tvaru respirátoru pod znač-
kou NANOSÍK®.  

To je docela vtipná slovní hříčka. Chystáte ještě další produkty?
Zabýváme se aplikací antimikrobiálních látek do nanovlákna s cílem vy-

vinout membránu bez biocidů jako je stříbro nebo měď, která viry zachytí 
i eliminuje. Pokud se nám to podaří, budeme jedni z prvních na světě. Věřím, 
že jsme na správné cestě a povede se nám takovýto produkt nabídnout ještě 
na podzim.

Firma SPUR a.s. je rodinná společnost, která na základě vlastního 
výzkumu a vývoje vyrábí produkty z plastu. V době pandemie využila 
své znalosti v oblasti nano technologií a spustila výrobu roušek 
a respirátorů z vlastní nano membrány SPURTEX®, které prodává 
přes internetový obchod eshop.spur.cz. Je společensky odpovědnou 
firmou, která investuje velkou část zisku do vlastního rozvoje, do 
regionu i do humanitárních projektů.   pr
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Elektřina, plyn či biomasa?  
Topná sezóna je tady

Outdoorové filmy vás zavedou do neznámých končin
Milovníci dobrodružství a cest 

za poznáním se mají na co těšit. 
Ve Zlíně se od 5. do 10. listopa-
du uskuteční další, tentokrát již 
devatenáctý ročník Mezinárodní-
ho festivalu outdoorových filmů. 
Jde o největší soutěžní filmovou 
putovní přehlídku na světě, která 
nabízí filmy z mnoha koutů svě-
ta zaměřených na extrémní spor-
ty a cestopisy. Pro ty, co nechtějí 
koukat jen na filmy, je připraven 
i doprovodný program v podobě 
besed s cestovateli, výstav nebo 
třeba i scénických tanců.

Hlavní program, tedy přehlíd-
ka soutěžních filmových snímků, 
se uskuteční v Golden Apple Cine-
ma. Vše přitom vypukne v pátek 
5. listopadu v 19:30, kdy v těch-
to prostorách dojde k oficiálnímu 
zahájení festivalu za přítomnos-
ti cestovatelů, kteří se následují-
cí dny podělí o své zážitky z cesty 
v nedalekém kulturním institu-
tu Alternativa. Na filmy ze světa 
adrenalinových sportů, které vás 

zavedou mezi vysoké horské ma-
sivy nebo naopak do podmořské-
ho světa chaluh a verneovsky při-
tažlivých hloubek, můžete chodit 
v průběhu týdne od pondělí 8. do 
středy 10. listopadu. Filmy začí-
nají vždy v podvečerních hodi-
nách, nejdříve však v 18 hodin.

V Alternativě se vám postup-
ně představí trojice cestovatelů 
Monika Benešová – Tomáš Vej-
mola – Stanislav Horák. Beseda 
Moniky Benešové s podtitulem 
Moje Pacifická hřebenovka – ze 
dna až na vrcholky hor vás zave-
de do světa, kde jste každodenně 
vystavování tvrdým zkouškám 
v divočině, zatímco Tomáš Vej-
mola: S tuk tukem z Thajska až 
na Moravu do světa zcela odliš-
ného. S tuk tukem – tříkolkou 
čistě thajského původu – se totiž 
vydal z království v jihovýchodní 
Asii na rok dlouhé putování zpět 
do České republiky. Se Stanisla-
vem Horákem nakonec nahlédne-
te do tradičního života lidí na Srí 

Lance, který budou vedle historek 
ilustrovat fotografie a videa.

Mezinárodní festival outdoo- 
rových filmů byl založen v roce 
2003 a pravidelně se koná v ně-
kolika desítkách měst České re-
publiky a Slovenska. Krátkome-
trážní filmy zavádějí diváky do 
nejodlehlejších míst naší pla-
nety, kde mimo jiné přibližují 

Co všechno dokáže človek. I o tom je festival outdoorových filmů.  Foto | archiv MFFOF

outdoorfilms.cz

mentalitu a kulturu tamních oby-
vatel. Festival ovšem není jen 
o filmech. V jeho rámci bývá vy-
hlašována i fotosoutěž, do které 
se může být přihlašovat kdokoliv 
z řad veřejnosti. 

Podrobnější informace jsou na 
webu outdoorfilms.cz.  ma

Topná sezóna je opět tady. 
Chladné zimy bývají velkým zása-
hem do rozpočtů domácností, pro-
tože vytápění stojí rok od roku čím 
dál víc. Výběr energie, kterou k to-
pení zvolíte, je proto velmi důleži-
tý. Své domovy můžeme vytápět 
elektřinou, plynem, tuhými palivy, 
jako je uhlí a dřevo, ale také solár- 
ními panely nebo tepelným čer-
padlem. Různé zdroje se také dají 
kombinovat, v závislosti na typu 
budovy, velikosti vytápěné plochy 
nebo počtu členů domácnosti.

Elektřina a plyn jako klasika
Topení elektřinou je jedno-

značně nejdražší, zvláště pokud 
použijete přímotopy, máte sta-
rý netěsnící dům a nevyjednáte si 
u dodavatele levný tarif, takzva-
ný noční proud. Ideální je vytá-
pět elektřinou novostavby a níz-
koenergetické domy, kde je dobré 
zateplení stěn i stropů, okna jsou 
kvalitní a těsní a teplo nemůže 
unikat. Výhodou je, že tento typ 
vytápění nevyžaduje údržbu ani 

pravidelné revize, jako je tomu na-
příklad u kotlů plynových.

Vytápění plynem je obdobně 
pohodlné řešení jako u elektřiny. 
Nastavíte si na termostatu teplotu 
a nic dalšího neřešíte. Cenově plyn 
zatím vychází o něco výhodněji 
než elektřina, stále ale ještě existu-
je mnoho obcí, v nichž dosud není 
zavedený. Vhodnou kombinací je 
plynový kondenzační kotel, který 

využívá také teplo vzniklé při kon-
denzaci spalin, díky čemuž s ním 
můžete vytápět nejen domácnost, 
ale i ohřívat vodu.

Levné topení dřevem
Velmi oblíbeným zdrojem pro 

vytápění rodinného domu je au-
tomatický kotel na kusové dřevo 
nebo pelety. Cena paliva je v sou-
časné době velmi příznivá a lze 

předpokládat, že i nadále zůstane. 
Navíc kotle na biomasu jsou eko-
logickým a obnovitelným zdrojem, 
což pro mnohé z nás hraje důleži-
tou roli. Při pořizování takového 
kotle je třeba vzít v úvahu, zda na 
něj a na uskladnění paliva máme 
dostatek prostoru. S tím souvisí 
i skutečnost, že topení biomasou 
je o něco pracnější, neboť palivo si 
musíme předem nachystat.

Hitem je tepelné čerpadlo
Často skloňovaným termínem 

v současnosti je tepelné čerpadlo. 
Patří k nejúspornějším a nejeko-
logičtějším zdrojům tepla a přitom 
nepotřebuje téměř žádnou obslu-
hu, neboť tepelnou energii získáva-
jí z okolního prostředí. Nevýhodou 
jsou ovšem velmi vysoké počá- 
teční vklady. Jejich návratnost se 
pohybuje v rozmezí pěti až sed-
mi let v závislosti na typu budovy 
a prostoru. Na druhou stranu lze 
k jeho pořízení uplatnit i některé 
dotace, čímž se počáteční investice 
výrazně snižuje.  ma
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Pavel Bráblík: Člověk je tvor společenský. 
Samota mu většinou nevyhovuje
| MAREK ADAMÍK

Práce s lidmi současně jako 
práce na sobě sama. Tvrzení, se 
kterým by zřejmě souhlasil každý, 
pro něhož je komunikace s dru-
hými lidmi náplní práce. A po-
kud je to práce poradenská, která 
má pomoci druhým lidem dostat 
se z obtížných situací, platí toto 
tvrzení dvojnásob. Pavel Bráblík 
o tom ví své. Šestnáct let pracoval 
na zlínské SOS lince a práce s lid-
mi jej neopouští ani po odchodu 
do penze.

Od roku 2002 do 2018 jste 
pracoval na zlínské SOS 
lince. Jak jste se k této práci 
dostal, a co jste vykonával 
předtím?

Přišla nabídka a já ji přijal. Pů-
sobil jsem v pedagogickém pro-
středí a to si člověk myslí, že umí 
mluvit s lidmi a nějaký ten pro-
blém již také řešil. V praxi se však 
ukázalo, že je to daleko těžší, než 
jsem mohl předpokládat. Ve ško-
le vyučující vidí oči, tvář, může 
sledovat to, čemu se říká řeč těla. 
V telefonu je to jinak, lze vnímat 
jen způsob mluvy, zabarvení hla-

su, to do jisté míry ztěžuje posou-
zení věrohodnosti informace i vo-
lajícího. Naslouchající se musí víc 
opírat o dojem, který v něm tako-
vý neosobní kontakt vyvolává.

Pro většinu lidí je taková 
práce velkou neznámou, 
s níž téměř nikdo nemá 
žádné zkušenosti. Co je – 
jednoduše řečeno – její 
hlavní náplní?

SOS linka poskytuje sociální 
službu oficiálně pojmenovanou 
telefonická krizová pomoc, tak to 
uvádí příslušný zákon. My jsme 
byli více navyklí na původní ná-
zev telefonická krizová intervence. 
Lidé si takovou službu nejsnáze 

spojí s označením linka důvěry. 
Provoz je nepřetržitý s určením 
pro celou populaci. Někdy řeší 
problém pouhé poskytnutí infor-
mace, jindy je třeba prostřednic-
tvím rozhovoru dosáhnout sníže-
ní stresu. Jsou však i klienti, kteří 
potřebují být v těžké životní situa-
ci vedeni. Ti volají opakovaně.

Jaké požadavky klade tato 
práce na pracovníka? Co 
by měl umět, na co si dávat 
pozor… a také přichází 
otázka duševní hygieny, 
která u podobně psychicky 
náročných profesí asi 
nebude zanedbatelná…

Požadavky na vzdělání stanovuje 
zákon, ten přesně jmenuje 
uznávané studijní programy. Také 
se pořádají kurzy zaměřené na 
specifické problémy telefonické 
krizové pomoci. Osobnostní 
předpoklady jsou zřejmé, je 
to umění naslouchat, emoční 
stabilita, jistá míra empatie 
a kombinační schopnosti. 
Osazenstvo linek tvoří ve většině 
ženy, jsou přirozeně naladěny 
pro pomáhající profese. Práce na 

lince je adrenalinová záležitost, 
nikdy se neví, jaký příběh se 
v příštích minutách začne odvíjet. 
Pracovník hovor přijímá po třetím 
zvonění, takže při prvním je třeba 
se pevně usadit, prodýchat se 
a pak následuje ohlášení. Duševní 
hygiena začíná již při předávání 
služby, když si pracovníci sdělí 
svoje pocity z uskutečněných 
hovorů. Pak je zde supervize, 
některé linky mají i podporujícího 
psychologa.

Ohlédnete-li se nazpět, 
zaznamenal jste v průběhu 
času například změny 
v četnosti telefonátů, nebo 
naopak přesun od jednoho 

typu problémů k jinému? 
S čím se na vás lidé nejčastěji 
obraceli?

V průběhu mého působení na 
lince se počet kontaktů neustá-
le zvyšoval a předpokládám, že je 
tomu tak i nadále. Dávám to do 
souvislosti se společenskými změ-
nami, doba je složitější, žádá od 
lidí víc osobní odpovědnosti a ži-
votní jistoty se relativizují. Mezi 
volajícími tradičně převažovaly 
ženy středního věku s osobním 
a rodinným problémem. Stále více 
v pozadí vyvstávala otázka peněz, 
tedy nedostatečný příjem…

Z mnoha stran zaznívá, že 
velkým tématem je samota, 
pocit samoty a jakési 
oddělenosti od okolního 
světa. Zkrátka, že člověk má 
dojem, že je na všechno sám. 
Setkával jste se s tím také? 
Co takovým lidem poradit?

Člověk je tvor společenský 
a samota mu většinou nevyhovu-
je, osamělost v těžké situaci bývá 
často velmi tíživá. Rozhovor může 
v pozadí tísně odhalit naruše-
né rodinné vztahy. Pak se hleda-
jí cesty k jejich obnovení, pomoci 
může například centrum pro ro-
dinné a partnerské vztahy. Jindy 

pomáhá zapojení do zájmových 
aktivit, což je nová možnost na-
vázání přátelských vztahů. Funk-
ci společníka dnes zastávají i zví-
řata. Samostatnou kapitolou jsou 
senioři, zde je možnost využití 
specializovaných linek, fungují 
i kluby seniorů. Jsou však i situa-
ce, kdy nezbývá, než samotu při-
jmout a obrátit se do svého nitra. 
Nikdo však nemá v samotě zůstat 
bez podpory. 

Čím Vás tato práce 
obohatila pro každodenní 
život? Poskytla vám někdy 
i odpověď na otázku/
problém, který jste sám 
řešil?

Za těch dlouhých šestnáct let 
jsem slyšel mnoho příběhů a se-
známil se s nejrůznějšími lidský-
mi osudy. Stal jsem se pod tímto 
vlivem trpělivějším a tolerantněj-
ším. Něco nám může připadat ab-
surdní, ale lidé pro to mají svoje 
racionální zdůvodnění, roli hrají 
i prožité situace. Z lidského hle-
diska je pak možné pochopit. Také 
jsem si začal více vážit toho, co 
často považujeme za samozřejmé. 
Jsem rád, že jsem se ráno probu-
dil a mohu prožít nový den, něko-
mu se to nepodařilo.

Práce s lidmi, pomoc 
v obtížných situacích 
a osobnostní rozvoj vás 
provází i nyní, kdy už 
nejste vázán pracovními 
povinnostmi. Čemu se 
věnujete, třeba i ve volném 
čase?

I z ředitele se jednou stane řa-
dový důchodce a je to velká změ-
na. Přistoupil jsem k ní aktivně. 
Pořídili jsme si velkého psa, ten 
má nárok na péči stejně jako do-
mek a zahrada, s manželkou cho-
díme na procházky, cvičíme jógu, 
angažujeme se v klubu seniorů. 
Hlavním předmětem mého zájmu 
je však kineziologie. Zde mohu 
předávat zkušenosti a mezi ně pa-
tří i ty, které jsem získal na SOS 
lince. Jedno se však vůbec nezmě-
nilo, pociťuji naprosto stejný ne-
dostatek času. Ale to prý většina 
důchodců.

Jsou i situace, kdy nezbývá,  
než samotu přijmout a obrátit  

se do svého nitra
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+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz
www.gyotr.cz

V pr ípade  uzavren í  ško l  j sme  pro  Vás
ve  výše  uvedených  te rmínech  ONLINE

Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARMA!

26/2

2022

13–18 hod.

1/2

2022

7.50–13.15 hod.

26/11

2021

9–17 hod.

27/11

2021

8–12 hod.

20/1

2022

9–17 hod.

17/2

2022

9–17 hod.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač
Obráběč kovů 
Strojní mechanik

POLYGRAFICKÉ  OBORY
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích 
Knihař

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Po telefonické domluvě 
můžete navštívit školu  
i v jiném termínu, tel.:  577 573 100   

26. listopadu 2021 /8–17 h/ 
27. listopadu 2021  /8–13 h/   
14. prosince 2021  /13–17 h/ 
18. ledna 2022  /13–17 h/   
1. února 2022  /13–17 h/www.spspzlin.cz

ELEKTROTECHNICKÉ 
OBORY
Mechanik elektrotechnik 
Elektrikář – silnoproud

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE
 Informační technologie 

DOMOV MLÁDEŽE
Přihlaste se na přijímačky nanečisto prostřednictvím přihlašovacího formuláře, 

který naleznete na www.cirkevka-bojkovice.cz.

4letý maturitní obor

www.cirkevka-bojkovice.cz
info@cirkevka-bojkovice.cz
+420 602 777 016
Husova 537 | 687 71 | Bojkovice

SOBOTA  27. 11. 2021  9 - 14 hod.
ČTVRTEK   9. 12. 2021 14 - 18 hod.
ČTVRTEK  13. 1. 2022  14 - 18 hod.
ČTVRTEK   20. 1. 2022  14 - 18 hod.
ČTVRTEK   27. 1. 2022  14 - 18 hod.
ČTVRTEK   3. 2. 2022  14 - 18 hod.
SOBOTA  19. 2. 2022   9 - 14 hod.

Dny otevřených dveří 
a přijímací zkoušky 

nanečisto z hudebních, 
výtvarných a řečových 
předpokladů ke studiu.  

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

Dny otevřených dveří 2021/2022 

INZERCE RV2101696/01INZERCE RV2101666/01
INZERCE RV2101663/01INZERCE RV2101577/01
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 INZERCE RV2101735/01

Koupím 10 000 Kč 
p. Křeček, tel.: 777 110 069 

INZERCE RV2101748/01

KAMENICTVÍ 
STONE s. r. o.
-----------------------
Tel.:  777 335 358
E-mail:  kamenictvistone@seznam.cz

SLEVOVÝ KUPÓN 
NA DOPLŇKY 

30%

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

DOPLNĚNÍ PÍSMA NA POMNÍKY 
OBNOVA PÍSMA (ZLATO, STŘÍBRO, BÍLÁ, ČERNÁ)

VÝMĚNA DOPLŇKŮ 
(LAMPY, VÁZY, KŘÍŽE A OSTATNÍ DOPLŇKY)

RYCHLÉ DODÁNÍ DOSTUPNÁ CENA

AKCE PLATÍ  DO 30. 12. 2021
MONTÁŽ DLE POČASÍ – NEJPOZDĚJI JARO 2022

V nabídce dalších 150 druhů

2 HROBY  1 HROB 

Částečné krycí desky

AKCE
NA KRYCÍ DESKY 
OD 16 000 Kč

AKCE
NA POMNÍKY
OD 12 000 Kč

otevírá pro školní rok 2022/2023
4leté i 8leté studium  

se všeobecným zaměřením

Počet přijímaných žáků:  4leté všeobecné – 4 třídy
                                         8leté všeobecné – 2 třídy

Navštivte nás na Dnech otevřených dveří
v pátek 26. 11. 2021 od 14 do 18 hodin

nebo
v sobotu 27. 11. 2021 od 9 do 12 hodin

Informace: tel. 577 585 507, 513
e-mail:gz@gymzl.cz; www.gymzl.cz

Gymnázium Zlín  
Lesní čtvrť

INZERCE RV2101765/01

OBI Zlín:

Prodavač/ka (nástupní mzda od 26.850 Kč)

Stavba/Dřevo/Zahrada

Nabízíme:
◼  Příjemné pracovní prostředí  ◼  Týden dovolené navíc   
◼  Zázemí stabilní nadnárodní společnosti  ◼  Stravenky v hodnotě 100 Kč   
◼  Zaměstnanecké slevy na nákup  ◼  Příspěvek na penzijní připojištění   
◼  Možnost pracovního růstu  ◼  Možnost dalšího vzdělávání  ◼  Kafetérie

Požadujeme:
◼  Středoškolské vzdělání nebo výuční list  ◼  Zákaznická orientace a vstřícnost   
◼  Příjemné vystupování  ◼  Zkušenosti na podobné pozici výhodou

Máte-li o uvedenou pracovní pozici zájem,  
zašlete nám svůj životopis na e-mail reditelcz052@obi.cz  
nebo nám zavolejte na tel. 296 605 211.

OBI Zlín 
třída 3. května 1170, Malenovice, 763 02 Zlín
www.obi.cz

STAŇTE SE ČLENY 
NAŠEHO TÝMU!

INZERCE RV2101723/01

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 530 071
karal@regvyd.cz

Tomáš KARAL

606 792 490
musial@regvyd.cz

Vladimír MUSIAL

739 724 774
novak@regvyd.cz

Michal NOVÁK
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PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. 
KDYKOLIV. KDEKOLIV.

office@petrasrezek.czwww.petrasrezek.cz @AKPetrasRezek+420 725 293 766

Sídlíme ve Zlíně na ulici 2. května 7134

Zlínská advokátní kancelář dobývá Česko!? 
Zlín je městem, z něhož vzešla spousta skvělých podnikatelů, kteří 

mu dělají dobré jméno jak v Česku, tak i v zahraničí. V současné době 
však o Zlínu slyšíme v souvislosti s oborem, kde bychom to ne úplně če-
kali. A tímto oborem jsou právní služby. 

Pro ty, kdo nevědí o kom je řeč, jedná se o Advokátní kancelář Petráš 
Rezek s.r.o., jejímiž zakladateli jsou zlínští advokáti Filip Petráš a Lu-
káš Rezek. Předtím než oběma položíme několik otázek pár faktických 
informací.

Advokátní kancelář Petráš Rezek má sídlo ve Zlíně a pobočky v Brně, 
Uherském Hradišti, Bratislavě a zanedlouho i v Praze. V současné době 
má kancelář více než 30 členů týmu a byla zařazena do aktuální ročen-
ky významných advokátních kanceláří České republiky, kterou vydává 
deník EPRAVO.CZ.

Pánové, co pro Vás znamená uvedení v ročence významných 
advokátních kanceláří České republiky? 

Filip Petráš: Jsme moc rádi, že jsme byli zařazeni po bok těch nejlep-
ších advokátních kanceláří v Česku a věříme, že to je potvrzení toho, že 
směr, kterým jsme se vydali v poskytování právních služeb, je správný. 

Co je tím „směrem“?
Filip Petráš: Specializace jednotlivých právníků. Když přijdete k nám 

do kanceláře tak víte, že Váš případ bude řešit specialista na danou pro-
blematiku. My jsme se k tomuto kroku odhodlali pár let zpátky, protože 
v dnešní době už není v silách samostatného advokáta, aby byl exper-
tem na všechny právní oblasti. Jen pro představu, ročně máme v Česku 
stovky nových zákonů.  

Bylo Vaším cílem mít takhle velkou advokátní kancelář?
Lukáš Rezek: Úplně ne a jedná se spíše o „vedlejší efekt“ toho, že 

jsou klienti s naší prací spokojeni a doporučují nás dále. Takže za to 
vlastně můžou oni. (smích) Ne teď vážně, ono v konečném důsledku 
je náš růst a specializace na jednotlivá oddělení vlastně i výhodou pro 
naše klienty, protože tím, že náš advokát řeší nějakou právní věc 10 
krát měsíčně, je v daném oboru odborníkem a je schopen ji vyřešit 
rychleji a efektivněji než advokát s generální praxí, který tu samou věc 
řeší třeba jen jednou ročně. Navíc tím můžeme uspokojit velmi široké 
portfolio klientů od jednotlivců až po velké společnosti.

Filip Petráš: Lukáš zapomněl uvést, že před lety když začínal v ad-
vokacii tak měl na výběr ze dvou možností a to buď nastoupit do jedné 
z největších advokátních kanceláří v Česku nebo začít spolupracovat 
se mnou (kancelář, kde jsem byl pouze já a paní asistentka). Lukáš 
tenkrát pronesl větu, že vytvoříme největší advokátní kancelář v Česku 
ze Zlína, takže si nejsem jistý, že se u něj jedná o „vedlejší efekt“, jak 
popisuje. (smích)

Nějaké další plány do budoucna? 
Filip Petráš: Plánů je spousta, ale dosažení některých z nich je nic-

méně tak daleko, že bysme se je nyní ani neodvážili prezentovat. Ale 
tak např. jedním z velkých cílů je změnit vnímání advokacie veřejností. 
Jedná se o službu lidem a lidsky by měla být i poskytována. Věřím, že 
se nám to v rámci naší kanceláře daří a budeme to prosazovat i v rámci 
advokacie jako celku. Proto já i Lukáš kandidujeme v rámci platformy 
Komora 2.0. do vrcholných orgánů České advokátní komory, tak nám 
držte palce. 
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telefon +420 577 434 534
mobil +420 732 766 518
e-mail info@pohrebnisluzbapribylak.cz
web   www.pohrebnisluzbapribylak.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS
Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883

Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké 
stále u srdce.

INZERCE RV2101353/03 INZERCE RV2101721/01

Dušičky slavíme již přes tisíc let
Začátek listopadu – konkrét-

ně druhý listopadový den, je pro 
nás každoročně spjat se svátkem, 
který v našem prostředí formova-
lo křesťanství, ale který svým ob-
sahem sahá až do keltských dob. 
Jde o Památku všech věrných ze-
mřelých neboli Svátek zesnulých 
či lidově Dušičky. Den, který má 
mnoho z nás spojen s návštěvou 
míst, kde byli pochováni naši 
předci, abychom na ně zavzpomí-
nali a symbolicky zapálili svíčku, 
přinesli květiny, či vykonali coko-
liv dalšího, co jsme si v průběhu 
času ritualizovali.

Kořeny tohoto vzpomínko-
vého dne bychom mohli hledat 
až v dobách u římských pohan-
ských „parentálií“, které měly po-
dobný význam, ačkoliv se slavily 
v únoru, a pak také v keltské tra-
dici svátku Samhain. Ten se sla-
vil na počátku listopadu v den 
keltského nového roku, kdy se 
měl „náš“ svět prolínat se světem 
mrtvých, kteří se „vracejí domů“. 

V římskokatolické církvi se s tím, 
že by jeden den roku byl zasvě-
cený památce všech zemřelých, 
poprvé setkáváme u biskupa Isi-
dora ze Sevilly v sedmém století. 
Ovšem za vlastní vznik Dušiček je 
považován až rok 998, kdy opat 
Odilo z Cluny nařídil 2. listopadu 
slavit památku všech zesnulých 
věřících ke všem jemu podříze-
ných klášterech. Tato tradice se 

pak rychle začala šířit do dalších 
zemí – do Francie, Anglie, Ně-
mecka, Itálie, a zejména do Říma, 
kde zdomácněla ve 13. století.

Svátek zesnulých je dnes zná-
mý po celém křesťanském světě 
a liší se pouze v drobnostech sou-
visejících s regionálními zvyk-
lostmi. Svou specifickou a poně-
kud jinou podobu má například 
ve Spojených státech, kde se slaví 

jako All Hallows' evening, zná-
mější pod názvem Halloween. 
Překvapivě právě ten více odka-
zuje k tradici starých Keltů, kte-
ří vždy prvního listopadu svítili 
duším mrtvých na cestu do jejich 
„domovů“ lucernami vyrobenými 
z dýní.

Ať už jsme si zvykli Dušičky 
slavit návštěvou hřbitova nebo 
třeba jen myšlenkou věnovanou 
památce svých předků, v našich 
končinách se s nimi pojí přede-
vším květiny, suché vazby, de-
korativní věnečky či koše, které 
lide k hrobům přinášejí. Ačkoliv 
k osvědčené klasice patří parafí-
nové, olejové či malé iluminační 
svíce v kalíšku, roste obliba také 
LED svíček, vhodných zejména 
pro interiérová místa různých 
farností a kostelů, kde není po-
voleno používat otevřené hořící 
svíčky. U květin tradičně vedou 
chryzantémy a vřes, oblíbené 
jsou však také astry a různé dru-
hy vřesu.  ma
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 INZERCE RV2101720/01

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

INZERCE RV2101718/01

E-SHOP
DOVOZ ZDARMA

TALAŠOVO 
ZAHRADNICTVÍ 
V TLUMAČOVĚ 
krouhané a hlávkové bílé zelí, cibuli, 
brambory a česnek na uskladnění, 
dýně na zavaření, řezané chryzantémy.

Plnění nádob hotovou směsí zelí 8.–16. 11. 2021
Krouhání a plnění nádob  červeným zelí 18. 11. 2021

OTEVŘENO: 
po - pá: 8 - 16:30 hod.
       so: 8 - 10:30 hod.
       ne: zavřeno

Dolní 566, Tlumačov 
tel.: 731 930 706

INZERCE RV2101768/02
INZERCE RV2101689/01

29/11
2021

TICHÁ AUKCE LASKAVOSTI
městské divadlo zlín

zveme vás na benefiční aukci
nevšedních zážitků a věcí

Přijďte za námi 29. 11. do Městského divadla Zlín. Začínáme v 17:00.Přijďte za námi 29. 11. do Městského divadla Zlín. Začínáme v 17:00.
Slibujeme, že vás to bude bavit. Aukci svým hlasem zpříjemní Slibujeme, že vás to bude bavit. Aukci svým hlasem zpříjemní 
Vlaďka Dvořáková alias Sváteční Heda. Občerstvení s vůní Vlaďka Dvořáková alias Sváteční Heda. Občerstvení s vůní 
Vánoc zajištěno.Vánoc zajištěno.

výtežek z aukce bude použit na podporu 
lidí s mentálním postižením.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

zuzana.sluchova@nadeje.czzuzana.sluchova@nadeje.cz
+420 775 889 645+420 775 889 645
www.nadeje.cz/zlinwww.nadeje.cz/zlin
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Cesty za poklady Cyrilometodějských stezek
Na to, abychom pocítili vůni 

dálek, nemusí být zrovna jaro. Ně-
kteří naopak očekávají příchod 
podzimu a jeho specifickou at-
mosféru tlejícího listí, táborových 
ohňů a zprvu jen letmé, ale poz-
ději i zcela zřetelné náznaky blíží-
cí se zimy. Právě tehdy nazouvají 
toulavé boty. Velkou výhodou pro 
takové dobrodruhy je jedinečný 
systém značení turistických tras, 
který má u nás více než stoletou 
tradici, i dnes už velmi propraco-
vaná aplikace mapy.cz, vycházejí-
cí vstříc poutníkům nejrůznějších 
zájmů a založení. Dokonce i těm, 
kteří se rozhodnou přijmout výzvu 
a vydat se v podzimních dnech na 
průzkum Cyrilometodějských ste-
zek, jejichž úhrnná délka činí na 
Moravě téměř 500 kilometrů.

Napíšete-li do vyhledávače ap-
likace mapy.cz „cyrilometodějské 
stezky“, objeví se hvězdice čtyř 
dosud vyznačených dálkových 
tras. Jednou z prvních otázek pa-
trně bude, kterou z nich si zvolit. 

Vybrat si lze samozřejmě i zcela 
krátké úseky a rozložit si puto-
vání na libovolně dlouhou dobu. 
Lákavá je například asi desetiki-
lometrová trasa z Uherského Hra-
diště do Velehradu, mystického 
a bájného města, které je vnímáno 
jako poutní místo par excellence. 
Tato trasa, která vede přes řeku 
Moravu a Baťův kanál do Starého 
Města, vás provede i kolem dvou 
unikátních staveb: Památníku 
Velké Moravy, odkrývající archeo-
logické nálezy z doby Velkomo-
ravské říše, a kostel sv. Ducha. Ni-
koliv náhodou jsou jeho dvě věže 
pojmenovány podle legendárních 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Nenáročná, ale – dovolíte-li si 
to – hluboce prožitková pouť vás 
do Velehradu přivede po obnove-
né historické Poutní cestě růžence 
s dvaceti zastaveními růžencové 
modlitby. Na dohled od poutní-
ho areálu stojí k návštěvě lákající 
Archeoskanzen v Modré. Najdete 
ho na původním archeologickém 

nalezišti jako snahu o ztvárnění 
velkomoravského osídlení z doby, 
kdy zde působili soluňští bratři.

Zájemci o průzkum Cyrilo-
metodějských stezek mohou na-
vštívit web putujmebezhranic.cz, 
kde najdou informace o možnos-
tech ubytování, praktické rady od 
účastníků putování i různé typy 
ke kratším výletům, vhodných 

Velehrad je vyhledávaným poutním místem.  

i pro celou rodinu. Cyrilome-
todějské stezky využívají výlučně 
turistické trasy značené Klubem 
českých turistů a to v podobě 
rozcestníků a směrových tabulí 
doplněných cyrilometodějským 
symbolem. Tím se liší od stan-
dardního barevného značení, na 
které můžeme běžně narazit ve 
městech i v jejich okolí. ma

Nahlédněte do historie Zlínských salonů
Zlínské salony jakožto pře-

hlídky soudobého českosloven-
ského umění jsou neodmyslitelně 
spjaty nejenom s krajskou galerií, 
ale i s historií města samotného. 
Ostatně jejich počátky můžeme 
hledat již v polovině 30. let 20. sto-
letí, kdy se začala proměňovat at-
mosféra kulturního života v tehdy 
ještě industriálním Zlíně. Vznikaly 
nové spolky, vzdělávací a kulturní 
instituce, ale stálé galerii se ten-
to trend stále jakoby vyhýbal. Jan 
Antonín Baťa proto v roce 1936 
pověřil malíře Rudolfa Gajdoše 
uspořádáním I. Jarního zlínské-
ho salonu, aby tuto situaci koneč-
ně změnil. A podařilo se. Tím byla 
započata éra Zlínských salonů v le-
tech 1936–1948, za 
jejichž historií se 
nyní můžete vydat 
v podobě samostatné 
výstavy. Veřejnosti je 
přístupná v krajské 
galerii do 16. ledna 
2022.

Výstava připomí-
ná 85 let od konání 
I. Jarního zlínského salonu a ma-
puje jejich formování od prvních 

ročníků, během 
nichž pořadatelé hle-
dali možnosti, jak 
tento výstavní for-
mát uchopit v pro-
středí moderního 
města. Dále se zamě-
řuje na vývoj v prů-
běhu válečných let, 

kdy tato přehlídka soudobého 
umění získala důstojnější výstavní 

podobu díky novému instalač-
nímu řešení od architekta Jana 
Vaňka. „Přehlídka se stala také 
významným počinem v počátcích 
zlínského průmyslového designu, 
kdy byl na půdě pátého Zlínské-
ho salonu poprvé veřejnosti před-
staven návrh obráběcího stroje – 
revolverový soustruh vytvořený 
ve spolupráci nově založené Ško-
ly umění a baťovských strojíren,“ 

připomněl kurátor výstavy Vít 
Jakubíček.

Poválečnému vývoji v letech 
1947 a 1948 se věnuje poslední 
část výstavy, která nalezla útočiště 
v tehdejším Domě umění, třebaže 
v důsledku změněných společen-
sko-politických podmínek již ne na 
dlouho. Výstava se nicméně sna-
ží zachytit posun od vyhraněné-
ho modernistického pólu po rea- 
listicky zobrazenou oslavu kultu 
těla a fyzické práce vyjádřených 
u plastik i během tohoto relativně 
krátkého období.

Pořádaní Salonů a dalších 
uměleckých přehlídek významnou 
měrou přispělo k tomu, že se dříve 
průmyslové město Zlín stalo v me-
ziválečném období novým umě-
leckým centrem. Firma Baťa při 
příležitosti pořádání Zlínských sa-
lonů zakoupila řadu významných 
uměleckých děl české moderny, ať 
již šlo například o tvorbu Josefa 
Čapka, Antonína procházky, Vin-
cence Makovského nebo surrea-
listy Jindřicha Štyrského a Toyen. 
Všechna díla se později staly sou-
částí stálé expozice Prostor Zlín 
v krajské galerii.  ma

Na pátém ročníku 
byl poprvé 
představen 
i revoluční 

revolverový 
soustruh

Výstava zachycuje vedle obrazů i plastiky.  Foto | Marek Adamík
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Předpovídáme cenovou níži.

Internet se slevou
napořád!
Nordic internet N+ je stabilní,
bez závazků a bez limitů. 

Akce platí do 31. 10. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

ČASOVĚ
OMEZENÁ

AKCE

INZERCE RV2101555/18

Z recyklovaného plastu  
vzniká i vybavení dětských hřišť

Uvažujeme-li o třídění odpadu, 
bude plast patrně jednou z prv-
ních surovin, která nám přijde 
na mysl. Každý z nás ale nejspíš 
aspoň jednou zažil situaci, kdy si 
u konkrétního plastového výrob-
ku nebyl jistý a tak ho raději vho-
dil do směsného odpadu. U PET 
láhví nebo balicích folií od spo-
třebního zboží asi váhat nebude-
me, ale co třeba pěnový polystyren 
nebo PVC? Bez správného roztří-
dění přitom není možné plastový 
odpad úspěšně recyklovat.

Plastový, podobně jako jiné 
typy tříděného odpadu prochází 
dalším tříděním na třídicích lin-
kách. Ačkoliv technologie se stále 
zdokonalují, zdaleka ne se vším 
si poradí. Proto platí, že čím čis-
tější je odpad na vstupu do pro-
cesu, tím kvalitnější bude i re-
cyklát na výstupu. Navíc je třeba 
vzít v potaz, že i při veškeré snaze 
vytřídit co největší objem odpadu 

se u toho plastového zrecykluje 
v průměru jen něco okolo 30 až 
50 procent, což souvisí s poptáv-
kou a s možnostmi jeho dalšího 
využití. V poslední době například 
klesá využití polystyrenu.

Plast tradičně patří do žlutých 
kontejnerů, konkrétní podmín-
ky jeho svozu si stanovuje každá 
obec individuálně. Někde napří-
klad existují samostatné kontej-
nery i pro sběr kartonových oba-
lů od nápojů, ve Zlíně patří spolu 
s ostatním plastem do žlutých 
kontejnerů. Pro lepší orientaci se 
stačí řídit nálepkami na kontej-
nerech – podle nich sem obecně 
patří folie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET lahve, obaly od 
pracích a kosmetických příprav-
ků, kelímky od jogurtů, mléčných 
výrobků či balicí folie od spotřeb-
ního zboží, v menší míře i pěnový 
polystyren. Nepatří sem naopak 
mastné obaly se zbytky potravin 

nebo čisticích prostředků, obaly 
od žíravin, barev, podlahové kryti-
ny nebo novodurové trubky.

O šíři využití recyklované-
ho plastu není třeba pochybovat. 
Čistá drť z různých typů plastů se 
může přetavit na granule, z nichž 
se rovnou vyrábějí nové výrobky. 
Z použitých PET lahví – o které 
je největší zájem a které lze po-
važovat za tahouna celého oboru 
recyklace plastů – vznikají vedle 
nových PET lahví vlákna pro vý-
plně do bund a spacáků, vlákna 
na koberce, nové oděvy či inte- 
riéry do automobilů. Z vytřídě-
ných folií se znovu stávají nové fo-
lie či pytle na odpad, z polystyrenu 
výplně do lehčených betonů. Vyu-
žití najdou i zrecyklované směsné 
plasty – ty mohou nahradit dřevo 
nebo beton, můžeme se s nimi se-
tkat i v podobě laviček, plotů, pro-
tihlukových stěn nebo vybavení 
dětských hřišť.  ma

Z vytříděného plastu se v současnosti využije 30 až 
50 procent.  Foto | Marek Adamík
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garantovaný růst mzdy
smlouva na dobu neurčitou
možnost volby úvazku
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování
MultiSport karta

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

PRO PRODEJNU ZLÍN, NÁBŘEŽÍ 

PRODAVAČ/KAHLEDÁME

800 115 435
VOLEJTE ZDARMA

25 500 Kč
Nástupní mzda

26 500 Kč
Mzda po 1. roce

27 500 Kč
Mzda po 2. roce

MZDA PO 3. ROCE 35 HOD./TÝDEN

INZERCE RV2101370/02 INZERCE RV2101762/01

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 19. 11. 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 ČÁST CITÁTU SPISOVATELE A BÁSNÍKA CHARLESE BUKOWSKÉHO: „NĚKTEŘÍ LIDÉ SE (TAJENKA). JAKÝ HROZNÝ ŽIVOT MUSÍ VÉST.“
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INZERCE RV2101476/01
INZERCE RV2101011/05



INZERCE RV2001654/09

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 2+1 S LODŽIÍ, OTROKOVICE – TRÁVNÍKY
Prostorný byt o výměře 66 m2, možnost přebudování na 3+1, má zděné 
jádro, k dispozici 2 výtahy. GO před 20 let. PENB: G 
PRO PRODÁVAJÍCÍHO HLEDÁME BYT 1-2+1 S BALKONEM VE ZLÍNĚ 
DO 3 mil. RÁDI PŘIVÍTÁME JAKOKOLIV TIP.

3 250 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 4+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – I. ETAPA
Prostorný byt o výměře 81 m2, je po celkové rekonstrukci před cca 10–12 lety 
(kuchyň, koupelna, zděné jádro, rozvody, podlahy ad.). PENB: G 
PRO PRODÁVAJÍCÍHO HLEDÁME BYT 2+1 S LODŽIÍ VE ZLÍNĚ 
V I. ETAPĚ JIŽNÍCH SVAHŮ. RÁDI PŘIVÍTÁME JAKOKOLIV TIP

INFO V RK

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

INFO V RK
RD / KOMERCE 4+1, OTROKOVICE – KOMENSKÉHO
Cihlový dům s krásnou zahradou, který se nachází téměř v centru Otrokovic. 
Výhodou je blízký nájezd na dálnici D55, zast. MHD nebo díky poloze je 
možné i komerční využití. V přízemí je dispozice 1+1, v patře jsou 3 pokoje 
a terasa. Vjezd na zahradu je i z druhé strany vjezdovou bránou. PENB: G

5 490 000 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

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

RODINNÝ DŮM 5+2, VÍTOVÁ U FRYŠTÁKU
Cihlový 2generační dům s krásnou zahradou (necelých 1000 m2) u lesa 
na konci obce Vítová s výborným dojezdem do Zlína přes Fryšták. Dům je 
podsklepený, horní podlaží po částečné rekonstrukci. Disponuje hospodářskou 
budovou na konci zahrady. PENB: G

5 999 000 Kč

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

nebo PIŠTE na e-mail buda-reality@centrum.cz

INZERCE RV2001814/10


