
AUTOSALON KROMEXIM, Kroměříž, Hulínská 2383, Zlín–Louky 412 u Uni Hobby        www.kromexim.cz

MĚSÍČNÍK O VAŠEM MĚSTĚ, O VĚCECH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH | ZDARMA DO VAŠÍ SCHRÁNKY | NÁKLAD 45 000 | 8. ROČNÍK | LEDEN/ÚNOR 2022

RV2101908/01

Chci žít „zdravě“ se snadno řekne.  
Co si pod tím ale představit?
podrobnosti na straně 6

Střední školy bojují  
o nové žáky
podrobnosti na straně 8
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Instalatér
Náplň práce:
• realizace vody, odpadů a topení v bytech 

a domech

Požadujeme:
• vyučení v oboru
• samostatnost, zkušenosti v profesi 
• dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
• práce ve Zlíně a okolí 
• HPP i živnostník 
• k dispozici firemní auto
• nadstandardní pracovní ohodnocení
• nástup možný ihned

Asistentka jednatele
Náplň práce:
• zajištění chodu realitní kanceláře 
• administrace obchodních případů, správa 

inzerátů, komunikace s prodávajícími 
i s kupujícími

• příprava podkladů pro marketing 
a propagaci společnosti

Požadujeme:
• spolehlivost, ochota učit se novým věcem
• SŠ vzdělání

Nabízíme:
• nadstandardní finanční ohodnocení
• nástup možný ihned

Realitní makléř
Náplň práce:
• spolupráce na nadstandardních projektech
• komunikace s prodávajícími a kupujícími
• administrativa spojená s realitami
• práce ve Zlíně a okolí i v kanceláři
• s podporou RK a jejího majitele

Pro více informací zavolejte: 776 797 007 nebo napište e-mail: info@g2reality.cz
www.g2reality.cz    I    www.g2rekonstrukce.cz

Zlínská realitní a stavební skupina G2 Reality - partner pro prodej a pronájem 
nemovitostí rozšiřuje svůj úspěšný tým. Přivítáme nové kolegy na těchto pozicích:

Chcete vědět víc? Konkrétní požadavky, náplň práce a co nabízíme najdete na www.g2reality.cz

INZERCE RV2101603/01

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 po 
rekonstrukci ve Zlíně, ulice Zadní 
Luhy. K dispozici kuchyň, koupelna 
se sprch. koutem a pračkou, sdílená 
s další garsonkou. Velká terasa a park. 
stání. Měsíční nájem je 6.900 Kč + 
energie, vratná kauce a provize RK.

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk 
po nově provedené rekonstrukci ve 
Zlíně, ulice Vejvanovská. K dispozici 
prádelna s pračkami a sušičkou, 
velkou terasou a parkovacím stáním. 
Měsíční nájem je 8.500 Kč + energie, 
vratná kauce a provize RK.

• Pronájem vybaveného bytu 1+kk 
po nově provedené rekonstrukci ve 
Zlíně, ulice Štefánikova. K dispozici 
pračka se sušičkou, velkou terasou, 
parkováním a zahradou. Měsíční 
nájem je 8.500 Kč + energie, vratná 
kauce a provize RK.

• Prodej bytu 4+kk 
v cihlovém byt. domě, 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
ve Zlíně,  ulice Přílucká. 
V prodeji od února 2022!

• Prodej bytu 3+kk 
po nově provedené 
rekonstrukci ve Zlíně, 
ulice Benešovo nábřeží. 
V prodeji od března 
2022!

• Pronájem nově 
zrekonstruovaných bytů 
2+kk a 1+kk ve Zlíně 
na ulici Štefánikova. 
K dispozici od dubna 
2022!

INZERCE RV2102191/01
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INZERTNÍ MANAŽEŘI

Na Živé kronice  
se může podílet každý z nás
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Řekne-li se kronika, mnoho z nás si vybaví písemné, 
zpravidla historické dílo, zabývající se určitou 
institucí – státním útvarem, národem, spolkem, ale 
klidně třeba i jednotlivcem – snažící se zachytit její 
proměny v čase v co možná největší šíři a bohatosti. 
Věděli jste však, že existuje i kronika živá? 

Zlatou střední cestou
A máme tu další rok. V jakém 

rozpoložení jste k němu vstoupi-
li? Vyhlížíte do něj 
s  optimismem, 
nebo  s  obavami? 
Možná vás bilanč-
ní  konec  roku  in-
spiroval k realizaci 
některých  život-
ních změn, možná jste se naopak 
rozhodli zvolnit a nějakou dobu si 
užívat  alespoň  zdánlivě  neměn-
ného  stavu.  Oba  přístupy  jsou 
zcela  legitimní. Magazín Váš Zlín 
jde v tomto ohledu zlatou střed-
ní  cestou.  Na  jednu  stranu  ne-
předpokládá  žádné  větší  změny 
v koncepci, na druhou stranu roz-
šiřuje pole své působnosti. Nově 
si tak v něm například mohou po-
číst obyvatelé řady přilehlých obcí 
a měst včetně Slušovic, Fryštáku, 
Lukova, Hvozdné, Ostraty, Racko-
vé, Provodova, Bohuslavic u Zlína 
nebo  Sazovic.  Jak  se  to  projeví 
na obsahu magazínu? Bezpochy-
by  širším  záběrem.  Čas  od  času 
budou  na  jeho  stránky  pronikat 
střípky  ze  životaběhu  i  z  těchto 
méně viditelných, ale zato půva-
bem oplývajících míst.

 Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

Energetická náročnost institutu není zanedbatelná . Foto | Marek Adamík

Baťův institut se vydává  
cestou fotovoltaických systémů

Nelehkou situaci na trhu 
s  energiemi  řeší  každý  po  svém. 
Týká se to rovněž krajských insti-
tucí  včetně  Baťova  institutu.  Ten 
od  7.  ledna  začal  na  střechu  bu-
dovy  instalovat  fotovoltaické  sys-
témy, aby  snížil  energetickou ná-
ročnost  provozu  a  naopak  zvýšil 
využití obnovitelných zdrojů ener-
gie  v  objektu.  Instalace  by  měla 
být dokončena na konci června le-
tošního roku.

Podle  ředitelky  Baťova  insti-
tutu Petry Kubíkové si tento krok 
vyžádala  i  skutečnost,  že  ener-
getická  náročnost  je  vzhledem 
k  zajištění  stabilní  teploty  stá-
lých  expozic,  depozitářů  a  archi-
vů vysoká. Elektrická energie zís-
kaná  z  fotovoltaického  systému 
na střeše 14. a 15. budovy tak po-
slouží k okamžité spotřebě přímo 
v místě výroby, tedy bez jakékoliv 

akumulace.  Pokud  by  nějaká 
energie  zbyla, byla by dodána do 
distribuční  sítě  PDS  Teplárna 
Zlín. Podobný systém na získávání 

Podle  Anežky  Gavendové 
z kulturního a kreativního centra 
Živý Zlín  je právě taková kronika 
součástí oslav sedmi set let města 
Zlína od jeho první písemné zmín-
ky. Na její tvorbě se bude každý tý-
den po celou dobu letošního roku 
podílet  vždy  jeden  obyvatel měs-
ta nebo zde působící komunita či 
organizace, což znamená, že Živá 
kronika bude mít celkem dvaapa-
desát autorů. A mezi nimi můžete 
být i vy.

První  týden  výročního  roku 
zachytila herečka Helena Čermá-
ková.  Do  svých  zápisků  zanesla 
například  návštěvu  Zdeňky  Sale-
tové a zmínila, co ji ve městě těší. 
„Opakovaně  mám  upřímnou  ra-
dost, když procházím parkem Ko-
menského,  je  pro  mě  potěšením 
sledovat, jak přirozeně toto místo 

žije bez ohledu na roční období,“ 
popsala  držitelka  Ceny  Thálie 
a členka souboru Městského diva-
dla Zlín Helena Čermáková.

V  dalších  lednových  týdnech 
se na týden stanou kronikáři děti 
z  Dětského  domova 
na  Lazech  a  zápis-
ky  si  bude  vést  také 
městský strážník Jan 
Fadler.

Iniciátoři  projek-
tu  připomínají,  že 
Živá kronika není ur-
čena jen pro skupinu 
vybraných  osobnos-
tí, a stejně tak nemá předem jas-
ně definovanou představu,  jak by 
měla  vypadat.  Na  projektu může 
spolupracovat každý, kdo ve Zlíně 
žije. Finální výstup  tak může mít 
podobu  deníkového  zápisu,  sou-
boru poznámek či fotografií. Lidé 
se mohou podělit o to, jaká místa 

ve Zlíně navštívili,  co zajímavého 
v něm zažili, co jim utkvělo v pa-
měti nebo co je zaujalo.

Příběhy budou průběžně pub-
likovány na webu www.zlin700.eu 
a na sociálních sítích Živého Zlína. 
Zájemci, kteří by se chtěli zapojit, 
mohou psát na e-mailovou adresu 
info@kulturazlin.cz.

Město  čekají  velkolepé  osla-
vy sedmi set let od první písemné 
zmínky a pro občany je připrave-
na  řada  akcí  a  projektů,  přičemž 

Živá  kronika  je  jed-
ním  z  nich.  Pořada-
telem  celoročních 
oslav v  roce 2022  je 
město  Zlín,  projekt 
realizuje  příspěvko-
vá  organizace města 
Živý  Zlín  –  kulturní 
a kreativní centrum. 
„Cílem  nejenom  to-

hoto projektu oslav je zapojit naše 
sousedy, kamarády, kolegy, prostě 
kohokoliv, kdo ve Zlíně tráví svůj 
čas.  Vzájemně  se můžeme  svými 
postřehy  a  náměty  inspirovat,” 
upřesňuje  Jana  Kubáčová,  pově-
řená  vedením  kulturního  a  krea-
tivního centra.

elektrické  energie  využívá  vedle 
Baťova  institutu  také  otrokovic-
ký depozitář Muzea  jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně.   ma
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Tvoříme Zlín zná  
další návrhy ke zkvalitnění města

Autobusové linky 31 a 32 jezdí po nových trasách
Poprvé  po  třech  letech  si  Zlí-

ňané musí zvyknout na výrazněj-
ší  změnu  v  linkách městské  hro-
madné  dopravy.  Autobusy  číslo 
31 a 32  se od nového  roku vydá-
vají pravidelně po nových trasách, 
které  se  osvědčily  během  oprav 
na Březnické ulici. Dosud linka 31 
spojovala Jaroslavice s Filmovými 
ateliéry, od ledna má však koneč-
nou na Mladcové. Autobusy číslo 
32  nyní  pravidelně  jezdí  z  točny 
na  Kudlově  přes  centrum  Zlína 
k Filmovým ateliérům. Spoje jsou 
v  okrajových  denních  časech  ve-
deny  tak,  aby  cestujícím  zajistily 
přestup na zpáteční linky.

Současné  vedení  linek  možná 
Zlíňanům  připomene  výlukový 
provoz,  který  fungoval  uplynulé 
léto  v  době  oprav  na  Březnické. 
Dopravní společnost Zlín – Otro-
kovice ke změně v jízdních řádech 
sáhla  právě  proto,  že  se  provoz 

v  loňském  roce  osvědčil.  „Loka-
lity  Jaroslavice  a  Mladcová  mají 
podobnou  poptávku  po  dopravě 
(třicetiminutový  interval  ve  špič-
ce),  stejně  tak  Kudlov  a  Filmové 
ateliéry (dvacetiminutový interval 
ve  špičce).  Některé  spoje  budou 

přejíždět  z  Kudlova  k  Filmovým 
ateliérům  přímo,  čímž  vyhoví-
me  požadavkům  cestujících,  aby 
byla častěji obsluhována zastávka 
Kudlov-tiskárna,“ vysvětlil vedou-
cí dopravního úseku DSZO Pavel 
Nosálek. Od nového vedení tras si 

Nové trasy připomínají výlukový provoz v době oprav na Březnické ulici. Foto | archiv DSZO

Tak jako tři předchozí ročníky i pro letošní 
rok mohli obyvatelé Zlína hlasovat pro 
nápady ke zlepšení či obohacení veřejného 
prostoru v rámci projektu Tvoříme Zlín. 

| MAREK ADAMÍK

Těch  se  tentokrát  sešlo  cel-
kem dvacet pět, z nichž se tradič-
ně vybíralo sedm projektů malých 
a dva velké, přičemž celková suma 
k  uskutečnění  všech  projektů 
mohla činit maximálně pět milio-
nů korun. Právě to je 
částka,  kterou  měs-
to  Zlín  na  realizaci 
těchto  projektů  kaž-
dý rok uvolňuje.

„Obyvatelé  Zlí-
na  měli  už  počtvrté 
možnost  vymyslet 
a  navrhnout  zlepše-
ní podoby veřejných 
prostor  vnitřního Zlína  a  násled-
ně hlasováním vybrat  ten nejlep-
ší  projekt.  Další  kroky  jsou  teď 
na nás. Z rozpočtu města pro rok 
2022  jsme  na  realizaci  vítězných 
návrhů  projektů  participativního 
rozpočtu  vyčlenili  tři  miliony  na 
velké  projekty  a  dva  miliony  na 

dopravní  společnost  slibuje  lep-
ší  využití  nasazených  vozů MHD 
i  času  jejich  řidičů.  Provoz  obou 
autobusů  se  ale  ještě  v  budouc-
nu může dočkat drobných úprav. 
„Po  změně  linkového  vedení  bu-
deme provoz na obou linkách více 
sledovat a budeme se zabývat též 
případnými  podněty  cestujících. 
Získané  poznatky  využijeme  při 
přípravě  nových  jízdních  řádů, 
které budou platit v celé síti MHD 
od 1. července 2022,“ dodal Pavel 
Nosálek.

Poslední  velké  změny  v  jízd-
ních  řádech  nastaly  1.  června 
v roce 2019, kdy dopravu do Kos-
telce  a  Štípy  převzaly  bateriové 
trolejbusy číslo 4 a 5. Umožnil to 
nástup  nové  technologie  výkon-
ných trakčních baterií, díky nimž 
mohou trolejbusy opakovaně ujet 
až  12  kilometrů  mimo  trolejové 
vedení.   ks

malé  projekty,“  upřesňuje  radní 
Jana Bazelová.

A jak hlasování dopadlo? Mezi 
malými  projekty  Zlíňané  nejví-
ce ocenili projekt pod pracovním 
názvem  Oprava  chodníku,  který 
vede z ulice Příkrá mezi domy č. p. 
6912 a 3524 a směřuje k domu č. 

p.  3525  (278  hla-
sů).  Těsně  za  ním 
se  umístily  projekty 
Výsadba  jarních  ci-
bulovin  na  trávníku 
Univerzitního  parku 
(264  hlasů)  a  Ven-
kovní  šetrná  cyklo-
myčka  (259  hlasů). 
Ve  hře  je  však  také 

Rekonstrukce  zastávek  Příkrá 
(239  hlasů,  Pítko  na  Letné  (227 
hlasů) nebo SeniorHŘIŠTĚ Větr-
ná (225 hlasů). Z velkých projek-
tů  nejvíce  zabodovaly  Bosá  stez-
ka  umístěná  v  Centrálním  parku 
Jižní  Svahy  (530  bodů)  a Bezba-
riérové  hřiště  v  areálu  kavárny 

Slunečnice (392 bodů). V katego-
rii malých i velkých projektů hla-
sovalo celkem 1 566 Zlíňanů.

Ačkoliv  se  obvykle  nedosta-
ne  na  realizaci  všech  po  odbor-
né  stránce  schválených  projektů, 
město  se  jimi  podle  Jany  Baze-
lové  nechává  inspirovat  při  dal-
ším plánování oprav  či drobných 
investičních  projektů. Dalo  by  se 
tedy  říci,  že  žádný  z návrhů není 
definitivně  odepsán  jen  proto, 
že  se  během  hlasování  nedostal 
mezi ty vítězné. Smyslem partici-
pativního  rozpočtu  Tvoříme  Zlín 
je  motivovat  občany  města  ke 

spolurozhodování  o  dalším  roz-
voji města s ohledem na jejich ak- 
tuální potřeby a přání. V minulos-
ti se z takto vyčleněných peněz po-
dařilo revitalizovat například park 
u Kudlovské přehrady či vybudo-
vat  pítko  u  cyklostezky,  workou-
tové hřiště v Bartošově čtvrti nebo 
servisní stojan pro cyklisty u sou-
toku řeky Dřevnice a Fryštáckého  
potoka. 

Podrobné  informace o  jednot-
livých  projektech  jsou  dostupné 
na webu.

Rozpočet je 
vyhrazen pro 
dva velké a 

sedm malých 
projektů

Mezi vítězné projekty patří i revitalizace zastávek na Příkré ulici.  Foto | Marek Adamík

tvorimezlin.cz
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Nová jména ulic a prostranství 
odkazují nejen na historii Zlína

INZERCE RV2200030/01

Jste manuálně zruční, spolehliví,  
a pracujete rádi v týmu? 

Pokud ano, neváhejte se přidat k nám! 
Právě hledáme pracovníky na pozice:  

• Skladník
• Údržbář strojních a výrobních zařízení

Žádosti posílejte na e-mail: slobodian@megat.cz

www.megat.cz

INZERCE RV2200039/01

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 výběru směn – ranní – odpolední – večerní.

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

INZERCE RV2200075/01

pily
oblečení
ochranné pomůcky
příslušenství pro pily

VŠE PRO VÁŠ DŮM 
A ZAHRADU

INZERCE RV2200115/01

Pojmenování veřejných prostranství a  ulic má svá 
pravidla.  Foto | Wikimedia

Dřevařská,  Letní,  Pod  Vrcho-
vicí, park Václava Havla nebo ná-
městí Jana Palacha, to jsou některé 
názvy ulic a prostranství, které by 
mohly  zaskočit  nejednoho  rodilé-
ho  Zlíňana.  Všechny  totiž  přiby-
ly do mapy krajského města tepr-
ve v uplynulém roce. Nová  jména 
schválilo  vedení  města  na  návrh 
Komise  pro  názvosloví  a  místní 
orientaci.

Řada ulic přibyla loni v Lužko-
vicích.  V  lokalitě  Nadevsí  vznikla 
Dřevařská, Tesařská a Truhlářská, 
které  odkazují  na  historii  dřevař-
ství  v  lokalitě.  Pilotní,  Letecká 
a Větroňová  se  zase  vážou na bý-
valé  letiště.  Hold  leteckému  kon-
struktérovi,  pilotovi  a  bojovníku 
proti nacismu, Jaroslavu Lonkovi, 
vzdává ulice Lonkova u hřiště.

Po  výstavbě  rodinných  domů 
vznikly dvě nové ulice v Přílukách. 
Na návrh stavebníků dostala jedna 
z nich jméno Na Vrcholku, u dru-
hé  zas  komise  zohlednila  fakt,  že 
se  v  blízkosti  nachází  koňský  sta-
tek, a dala jí jméno Ohradní. Ulice 
s nově dostavěnými domy ve Štípě 
zas stavebníci navrhli pojmenovat 
podle  ročních  období,  tedy  Jarní, 
Letní, Podzimní a Zimní.

Poslední nová ulice nese název 
Pod Vrchovicí, což odkazuje na his-
torické prameny. Nachází se v cha-
tové oblasti K sadu.

Kromě ulic dostaly název i ně-
které  dosud  nepojmenované  lo-
kality.  „Boněcký  rybník“  si  vyba-
ví  nejeden  Zlíňan,  doposud  však 
šlo  jen  o  neoficiální  pojmenová-
ní. Po  schválení  zastupiteli ho už 
nalezneme  na  mapě  místní  části 
Příluky.

Na  českou  národní  hrdinku 
vzpomíná  prostranství  před  poli-
klinikou, které je nyní známé jako 
park Milady Horákové. Park za di-
vadlem nese jméno Václava Havla 
a  prostor,  který  vznikne  na  mís-
tě  parkoviště  před  kostelem  Fili-
pa a Jakuba, bude náměstím Jana 
Palacha.

Na  vedení  města  se  také  čas 
od času obrací Zlíňané, kteří by si 
přáli přejmenovat některé ze sou-
časných ulic. „K přejmenování ulic 
a ostatních veřejných prostranství 
na území města však ve Zlíně his-
toricky docházelo většinou se změ-
nou  režimu.  Proto  od  roku  1990 
dodržujeme  princip,  že  je  možné 
pouze nově pojmenovávat, nikoliv 
přejmenovávat,“ vysvětlil primátor 
města Jiří Korec.  ks
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Chci žít „zdravě“ se snadno řekne.  
Co si pod tím ale představit?
| MAREK ADAMÍK

Povánoční  období  obvykle 
bývá  i  obdobím,  kdy  nejvíce  cítí-
me  potřebu  něco  udělat  pro  své 
zdraví. Někdy  si  tento  záměr dá-
váme jako součást předsevzetí do 
nového roku, jindy jde o přirozený 
pocit, který následuje poté, kdy si 
po  několik  dnů  dopřáváme  nej-
různějších  dobrot  a  posedávání 
u  televize,  tedy činností, na které 
třeba  jinak  vůbec  nejsme  zvyklí. 
Zadáme-li  do  internetového  vy-
hledávače  heslo  „zdravý  životní 
styl“,  „novoroční  předsevzetí“  či 
další obměny  těchto  slov,  zaplaví 
nás  nepřehledná  houština  dopo-
ručení,  často  jednostranných  cvi-
čebních postupů a diet, které mají 
jednu  společnou  chybu:  snaží  se 
nabídnout řešení platné takříkajíc 
pro každého. Jak je to ale ve sku-
tečnosti?  Skutečně  jsou  oblasti, 
v nichž jsme si natolik podobní, že 
mají univerzální řešení?

Základem života  
je pohyb

Předtím,  než  začneme  hledat 
konkrétní cesty, měli bychom mít 
jasno,  jaké  jsou  naše  (skutečné) 
potřeby  a  co  od  cvičení  či  obec-
něji  od  zdravého  životního  sty-
lu očekáváme. Je nám známo, že 
pohyb člověku prospívá v mnoha 
ohledech,  o  to  nezbytnější  je  při 
moderním  způsobu  života,  kde 
se  stává  spíše  okrajovou  záleži-
tostí,  „až když na něj  zbude čas“. 
Chceme s jeho pomocí shodit pár 
kil? Cítit se lépe ve svém těle? Být 
pružnější? Vnitřně klidnější? Tyto 
otázky jsou důležité již proto, aby 
nás  cvičení  motivovalo  setrvat 
u  něj  dlouhodobě.  Klidně  si  své 
důvody  sepišme  na  papír,  jejich 
formulace  nás  sama  navede  na 
tu  nejvhodnější  cestu,  která  nám 
bude  „šitá  na míru“. Můžeme  se 
rozhodnout  začít  běhat,  jezdit  na 
kole, věnovat se otužování, aerob-
nímu  cvičení  nebo  zvolit  některé 
z  široké  škály  relaxačních cvičení 
a metod zaměřených na koncent-
raci a práci s dechem. Při formu-
laci svých potřeb a toho, co je pro 
nás  důležité,  možná  zjistíme,  že 
pole našich možností  je mnohem 

širší,  než  je  pouze  navštěvování 
oficiálních kurzů nebo chození do 
fitcentra.  Vše  lze  zvládnout  i  bez 
asistence  trenéra  či  učitele.  Na 
druhou  stranu  ani  tuto  možnost 
není  radno  automaticky  zatraco-
vat. Společenství podobně naladě-
ných lidí může sehrávat důležitou 
sociální  funkci a vedle posilování 
motivace  na  sobě  pracovat  mívá 
také ozdravnou funkci.

Blahodárný  
účinek rituálů

Po  formulaci  cílů  je  ideálním 
druhým krokem promyslet  si, ko-
lik  času  chceme  cvičení  věnovat. 
Nereálné  představy  bývají  často 
součástí  novoročních  předsevze-
tí, důležité je, aby frekvence cviče-
ní byla  zvolena optimálně  jak pro 
naše tělo, tak pro naše časové mož-
nosti. Jestliže se nám podaří udělat 
si ze cvičení rituál, máme vyhráno 
–  bude  radost  se  takové  činnosti 
věnovat. Abyste se podpořili v mo-
tivaci, připravte si nejenom vhod-
né místo  ke  cvičení,  ale  i  veškeré 
pomůcky včetně podložky, jež mů-
žete  potřebovat.  Pokud  například 
půjde  o  dynamičtější  aerobní  cvi-
čení,  nezapomeňte  si  vodu  a  ruč-
ník.  Nic  neuspěchejte,  tím,  že  si 
dáte  načas,  současně  přikládáte 

důležitost tomu, čemu se věnujete, 
a o to snadněji se tento „rituál“ sta-
ne součástí vašeho života.

Od procházky  
po taneční aerobik

Některé studie doporučují pro-
vádět  každý  den  alespoň  půl  ho-
diny  pohybové  aktivity  střední 
intenzity.  Co  to  znamená? Z  hle-
diska energie, kterou k ní potřebu-
jeme,  se  dostaneme  k  hodnotám 
200 kcal nebo 840 kJ denně, pří-
padně 1 400 kcal (5 880 kJ) týdně. 
Zjednodušeně lze říci, že při sou-
časném životním stylu je jakákoliv 
pohybová aktivita lepší než žádná. 
I minimální aktivita může přinést 
zlepšení například v tom, že se to-
lik nezadýcháte, když musíte vyjít 
do schodů nebo doběhnout na tro-
lejbus při cestě do práce. Nemůže-
te-li cvičit doma, můžete si jít ven 
alespoň  zaběhat  nebo  se  projít 
svižnou chůzí. Mluví-li se o pohy-
bových  aktivitách  střední  inten-
zity, patří sem například  jízda na 
kole  rychlostí  do  16  km/h  nebo 
chůze rychlostí 5 km/h. Mezi po-
hybové  aktivity  vysoké  intenzity 
patří  plavání,  tenis,  běh,  skákání 
přes  švihadlo  nebo  taneční  aero-
bik. Je-li  jedním z našich cílů re-
dukce  podkožního  tuku  v  oblasti 

břicha,  je  vhodné  do  své  každo-
denní praxe zařadit osm až deset 
různých  posilovacích  cviků,  osm 
až dvanáct opakování v  jedné sé-
rii. Je třeba si však připomenout, 
že  cvičení by vám současně mělo 
přinášet radost.

Pomohou  
i venkovní „posilovny“

Určitou  alternativou  klasic-
kých posiloven jsou jejich varian-
ty  v  podobě  workoutových  hřišť 
a fitcenter nacházejících se ve ve-
řejném prostoru. Ve Zlíně najde-
te taková místa například v Cent-
rálním parku na  Jižních Svazích, 
na Podhoří u Triomarketu, na hři-
šti  Vysoká  Mez,  pod  Burešovem 
u cyklostezky do Kostelce nebo na 
Bartošově čtvrti u točny autobusu 
č. 33. Hřiště jsou vybavena posilo-
vacími  stroji,  na nichž  lze prová-
dět  jak ty nejjednodušší protaho-
vací cviky, tak i náročná posilovací 
cvičení v závislosti na vaší kondi-
ci.  Co  se  týče  šíře  využití,  nejví-
ce  může  nabídnout  třígenerační 
sportovní  hřiště  na  Jižních  Sva-
zích nebo různé dřevěné vychytáv-
ky nacházející se při Stezce zdraví 
pod Tlustou horou, které  využije-
te i pro běh, cykloturistiku, rodin-
né výlety nebo vycházky.
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Střední školy bojují o nové žáky
Naplno se rozhořel boj 
středních škol o nové 
žáky, kteří odcházejí ze 
základní školy. Vedení 
středních škol láká zájemce 
na dny otevřených dveří, 
osobní návštěvy nebo 
nabízí přijímací zkoušky 
nanečisto. Žáci se totiž 
musí rozhodnout, na jakou 
střední školu přihlášku 
podají, do 1. března.

| JURAJ ALÁČ

TÉMA MĚSÍCE

 www.novinykraje.cz

Žáci devátých ročníků základ-
ních škol si mohou podat dvě při-
hlášky  na  střední  školu.  V  prv-
ním kole  přijímacího  řízení  tedy 
zvolí buď jeden obor na různých 
školách,  nebo  dva  rozdílné  obo-
ry  na  jedné  škole.  Termíny  pro 
podání  jsou  závazné  pro  všech-
ny  obory  i  školy  napříč  republi-
kou.  Přihláška  ke  vzdělávání  na 
střední  škole  se  podává  na  spe-
ciálním tiskopisu, který stanovu-
je Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy ČR  (MŠMT). Ten-
to  tiskopis  může  uchazeč  získat 
u  svého  svého  třídního  učitele, 
výchovného poradce nebo přímo 
na střední škole. 

„Pokud  uchazeč  podává  dvě 
přihlášky, uvede na každé z nich 
také údaj o škole a oboru vzdělá-
ní,  kam  podává  druhou  přihláš-
ku.  Součástí  přihlášky  nezleti-
lého  uchazeče  je  jeho  souhlasné 
stanovisko vyjádřené vlastnoruč-
ním podpisem. Podáním přihláš-
ky  do  oboru  vzdělání  s  talen-
tovou  zkouškou  není  dotčeno 
právo  uchazeče  podat  přihláš-
ky ke vzdělávání v oboru bez  ta-
lentové  zkoušky,“  uvedla  mluvčí 
MŠMT Aneta Lednová. Přihlášku 
lze vyplnit ručně nebo elektronic-
ky, vždy ale musí obsahovat pod-
pis uchazeče. 

Obory s maturitou mají 
stejné přijímačky 

Pro přijímání do prvního roč-
níku střední školy její ředitel vy-
hlásí nejméně jedno kolo přijíma-
cího řízení. Pro obory zakončené 
maturitní zkouškou se koná vždy 
jednotná přijímací zkouška z čes-
kého  jazyka  a  literatury  a  z ma-
tematiky.  Jednotné  zkoušky  se 
konají pouze v prvním kole přijí-
macího řízení, a to 12. a 13. dubna 
2022  (čtyřleté  obory  vzdělání), 
19.  a  20.  dubna  2022  (šestile-
tá  a  osmiletá  gymnázia).  „Každý 
uchazeč může jednotnou zkoušku 
konat  dvakrát,  v  prvním  stano-
veném  termínu  ve  škole  uvede-
né na přihlášce v prvním pořadí, 
ve  druhém  stanoveném  termínu 
ve škole uvedené na přihlášce ve 
druhém  pořadí.  Přípravu  zadá-
ní  testů  jednotné  zkoušky,  jejich 

Termíny pro podání přihlášky na střední školu: do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek: 

Obor vzdělání  1. Řádný termín  2. Řádný termín  1. Náhradní termín  2. Náhradní termín 
Čtyřleté obory a obory 
nástavbového studia  12. dubna 2022  13. dubna 2022  10. května 2022  11. května 2022 

Obory šestiletých 
a osmiletých gymnázií 19. dubna 2022 20. dubna 2022

distribuci  a  zpracování  i  hod-
nocení  výsledků  testů  zajišťuje 
Centrum pro  zjišťování  výsledků 
vzdělávání,“ uvedl Marek Leheč-
ka z centra CERMAT. 

Uchazeč,  který  pro  vážné  dů-
vody  nemůže  přijímací  zkoušky 
konat  v  řádném  termínu  a  svoji 
neúčast písemně nejpozději do tří 
dnů omluví řediteli školy, ve které 
měl zkoušky konat, koná zkoušku 
v  náhradním  termínu.  Náhrad-
ní termín pro konání jednotných 
zkoušek  stanovilo MŠMT  na  10. 
a 11. května 2022.

Školy nabízejí přípravu 
i seznámení s chodem školy

Střední  školy  se  průběžně 
představují  potenciálním  stu-
dentům  od  začátku  školního 
roku,  kvůli  nařízeným  protiepi-
demickým  opatřením  ale  řada 

dnů otevřených dveří, burzy škol 
a  jiné  prezentační  akce  musely 
být  zrušeny nebo omezeny. Ško-
ly  tak  stále  častěji  svoje  obory 
představují  na  vlastních  webo-
vých  stránkách,  nebo  zvou  žáky 
k  osobní  návštěvě.  Nanečisto  si 
mohou zájemci třeba přijímací ří-
zení  už  předem  vyzkoušet,  nebo 
se  stát  na  celý  den  středoškolá-
kem a absolvovat modelovou vý-
uku  na  vysněné  škole.  Jednotli-
vé  školy  plánují  dny  otevřených 
dveří až do poloviny února. Kvů-
li  měnícím  se  protiepidemic-
kým nařízením je nutné sledovat 
webové stránky vyhlídnuté školy. 

Další  informace  včetně  mož-
nosti vyzkoušet si přijímací řízení 
najdete na webu.
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INZERCE RV2101577/02

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

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 

+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

7.50–13.20 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

ELEKTROTECHNICKÉ 
OBORY
Mechanik elektrotechnik 
Elektrikář – silnoproud

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE
 Informační technologie 

DOMOV MLÁDEŽE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sledujte prosím web školy 
pro případné aktuální změny!

1. února 2022  /13–17 h/

www.spspzlin.cz

INZERCE RV2101663/02
INZERCE RV2101666/02 INZERCE RV2200009/01
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Stromky u odpadových nádob. Znamení, že Vánoce 
skončily.  Foto | Marek Adamík

INZERCE RV2101972/01

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.  března 2022 
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 RV2200087/01

Tradiční otázka po Vánocích:  
jak naložit se stromkem

Vánoční svátky jsou již sice za 
námi,  ale  jejich  dozvuky  si  mů-
žeme  doma  stále  užívat,  zvláště 
pokud nepospícháme s odstraně-
ním  vánočního  stromku  z  poko-
je. Když k onomu klíčovému oka-
mžiku dojde, možná  si  nejednou 
posteskneme  nad  nad  jeho  dal-
ším osudem, pakliže  jsme  již de-
finitivně nepřešli na jeho umělou 
variantu. 

Možností se nabízí hned něko-
lik.  Nejjednodušším  a  nejčastěji 
využívaným řešením  je ponechat 
jej  u  větších  nádob  na  směsný 
komunální  odpad  (ty  o  objemu 
1 100 litrů) nebo vedle barevných 
nádob pro odpad  tříděný,  odkud 
ho  odvezou  městské  Technické 
služby.  Takto  odložené  stromky 
obvykle končí ve spalovnách nebo 
v  kompostárně.  Existují  však 
i četná alternativní řešení. Jestliže 
jste  stromek  například  zakoupili 
v některém z nákupních  řetězců, 

lze  jej během povánočních náku-
pů  vrátit  zpět.  V  posledních  le-
tech se také stále častěji stává, že 
některé řetězce nabízejí odkup či 
alespoň jeho zpětné převzetí. 

Ovšem jestliže chcete vzít jeho 
osud  zcela  do  vlastních  rukou, 
otevírá  se  před  vámi  v  podstatě 
bezbřehé  pole  alternativních  ře-
šení. Můžete se například pokusit 
jej sami „zrecyklovat“. Po seštěp-
kování  totiž  najde  uplatnění  na-
příklad  v  domácím  kompostu, 
v  létě  s  ním můžete  přihnojovat 
květiny  na  zahradě  a  podobně. 
Živý stromek také láká k práci se 
dřevem, zvláště máte-li doma ku-
tila, který dokáže i takzvaně z ni-
čeho  udělat  něco.  Třeba  takový 
materiál  využije  k  výrobě  drob-
ných dřevěných předmětů, nábyt-
ku nebo jeho části. 

Konečně  stále  častěji  se  obje-
vuje  i  varianta  pořizovat  si  stro-
mek  v  květináči  a  používat  jej 

tak  opakovaně.  Takovou dřevinu 
si  jednoduše  s  příchodem Vánoc 
nazdobíte  a  po  Vánocích  ji  zase 
odstrojíte.  V  květináči  tak  snad-
no počká do příštího roku. Chce-
te-li, můžete stromek také zasadit 
na zahradu a do bytu jej přemístit 

pouze na svátky. Pozor jen na tep-
lotní  rozdíly. Na  ty  jsou  stromky 
obzvláště  citlivé  a  je  třeba  je  na 
teplotní  přechod  připravovat,  ji-
nak uhnijí. Se znovuvyužitím při-
chází i otázka, se kterou se vrací-
me na začátek. 

Vánoční  stromek  lze  totiž  od-
nést  i  do  jeho  přirozeného  pro-
středí:  do  lesa.  Někde  dokonce 
existují  programy  na  prodej  ži-
vých  stromků,  které  můžete  po 
svátcích  znovu  zasadit  a  nechat 
růst. 

Jestliže  se  přece  jenom  nako-
nec  rozhodnete  odložit  stromek 
u  odpadových  nádob,  existuje 
pár  drobných  doporučení,  jimiž 
usnadníte práci Technickým služ-
bám. Není vhodné je řezat, lámat, 
sekat,  či  jakkoliv  svazovat  nebo 
balit. O vše se postarají pracovní-
ci služeb. Letošní odvozy se konají 
odděleně vždy v pondělí, případně 
v úterý, a to do 8. února 2022.  ma
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Hledáme zaměstnance, muže i ženy, na pozice:
- Operátor  šestivřetenových automatů
- Operátor CNC
- Pracovník třískového hospodářství
- Brusič

   Nabízíme:
- 25 dnů dovolené
- Pracovní doba 7,5 hod.
- Příspěvek na dopravu
- Příspěvek na stravování
- Příplatky nad rámec zákona
- Příspěvek na penzijní připojištění- Příspěvek na penzijní připojištění
- Dvousměnný provoz, ne víkendy

 Kontaktní osoba: Pavla Vacková, tel.:  577 145 556, 577 149 355, e-mail: hydrap@hydrap.cz

HYDRAP, spol. s r.o., 
Návesní 1, Mladcová, 
760 01 Zlín

INZERCE RV2200089/01

Naučte se šetřit energií u domácích 
spotřebičů. Vyplatí se to
Domácnost bez domácích spotřebičů si lze 
dnes stěží představit. Chladničky, mrazáky, 
rychlovarné konvice, pračky, sušičky, myčky 
na nádobí, to vše je nám důvěrně známo. 

| MAREK ADAMÍK

Stejně  jako  fakt,  že  všechna 
tato zařízení se podílejí na celko-
vé  spotřebě  energie  domácnosti. 
Zatímco otázku, jak ušetřit za vy-
tápění  a  při  spotřebě  teplé  vody, 
jsme si položili minule, nyní je na-
snadě pokročit o krok dále.

Chladnička  
s dostatečným prostorem

Do  chladničky  a  mrazničky 
ukládáme  potraviny.  Chceme-li 
zajistit  jejich  optimální  účinnost, 
měli bychom zvážit, kam tato za-
řízení v bytě umístíme. Ideální  je 
dobře  větrané  místo  s  dostateč-
ným odstupem od zdi – stačí ales-
poň pět centimetrů ze všech stran. 
Pokud tak neučiníme, kompresor 
může  běžet  déle,  než  je  bezpod-
mínečně  nutné,  neboť  chladnič-
ka  nemá  prostor  předat  teplo  do 
okolního  vzduchu.  Také  znáte  tu 
situaci,  kdy  stojíte  před  otevře-
nými  dveřmi  chladničky?  Ani  to 
jí  dvakrát  neprospívá.  Doporu-
čuje  se  proto  předem  si  rozmy-
slet,  co  z  ní  chceme  vyndat,  pří-
padně  si  v ní udělat pořádek pro 

lepší  orientaci.  Konečně  chlad-
ničku s mrazničkou je čas od času 
potřeba  také  odmrazovat,  neboť 
led funguje jako izolant a zvyšuje 
spotřebu.

Vaření  
a pečení s rozumem

I  spotřebu  rychlovarné  kon-
vice  můžeme  ovlivnit.  Když  na-
příklad  potřebujeme  ohřát  vodu 
pouze  pro  jeden  čtvrtlitrový  hr-
nek, je zbytečné naplňovat konvici 
byť jen z poloviny. Je to drobnost, 
ale  zde  třeba pomůže přelít dané 
množství vody z hrnku do konvi-
ce a teprve pak ji ohřát. Odměnou 
mohou  být  stovky  korun  ušetře-
ných  za  rok.  Samozřejmostí  by 
mělo také být vaření v hrnci s po-
kličkou – pokud to recept nezaka-
zuje – nebo nepředehřívat troubu 
v případech, kde to není nutné.

Pračka ocení,  
když je plná

Poměrně hodně energie se vy-
užije při praní na ohřev vody. Jed-
noduché  pravidlo  tedy  říká,  že 
pokud můžeme, prát s nižší teplo-
tou ušetří náklady, jestliže zrovna 

nepereme velmi  znečištěné prád-
lo nebo nevyžadujeme vysoký hy-
gienický  standard.  Většinu  prá-
dla  jinak  docela  dobře  vyperete 
při  třiceti  stupních  Celsia.  Dneš-
ní  pračky  nicméně  nabízejí  také 
praní ve studené vodě, což v kom-
binaci  s  některými  mycími  pro-
středky láká k vyzkoušení. Na roz-
díl od ohřevu vody v konvici, kde 
stačí pouze množství, které využi-
jeme, u pračky by se vždy měla vy-
užívat celá její kapacita. S pokroči-
lou moderní technologií jdou ruku 
v ruce i inteligentní systémy, které 
umí například k množství  prádla 
vhodně nadávkovat vodu i potřeb-
ný čas praní, obecně však platí, že 

prát jen málo věcí se z hlediska še-
trnosti nevyplácí.

Sušička v domácnosti sice není 
samozřejmostí,  ale  je  velmi  uži-
tečným  pomocníkem  tehdy,  po-
kud  spěcháte.  Méně  užitečná  je 
už z hlediska úspory energie. Su-
šící  cyklus  průměrné  kondenzač-
ní sušičky je asi pětkrát vyšší než 
prací  cyklus,  takže  jedno  sušení 
může vyjít na pětadvacet až třicet 
korun. Co to znamená pro vaši pe-
něženku? Že při pravidelném vy-
užívání  sušičky  vás  to  přijde  na 
tisíce  korun  ročně.  Možná  lehce 
staromódní  sušení na  věšáku má 
v  tomto  ohledu  větší  smysl.  Při-
nejmenším ten ekonomický.

Klasická otázka: S myčkou, 
nebo bez myčky?

Protože  mytí  nádobí  je  ener-
geticky  náročné  –  hlavně  kvů-
li  ohřevu  vody  –  doporučuje  se 
stará  „známá  písnička“  mýt  vět-
ší množství nádobí vždy v napuš-
těném dřezu. Uživatelé myčky  se 
mohou  řídit  podobnými  pravidly 
jako  u  provozu  pračky.  Za  prvé 
nižší  teplota  vody  ušetří  více  pe-
něz a za druhé již po několika cyk-
lech lze zjistit, jaký program a jak 
nízká teplota budou stačit pro běž-
ně zašpiněné nádobí. Ovšem něco 
za něco. Čím úspornější program, 
tím déle zpravidla mytí trvá.
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Rozum, nebo cit?  
V krajské galerii obojí současně

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd 1 2020. 07. 22. 16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

24. 1. – 28. 2. 2022
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. no

vi
ny

 k
ra

je

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL 
Nosnost: 175 kg na polici (při 
rovnoměrném rozložení zatížení).
Rozměry: 180 × 90 × 40 cm.
OBI č. 1057504, 5823364PRO LEPŠÍ  

přehled a pořádek

599-

obi.cz

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL 
Nosnost: 175 kg na polici (při 
rovnoměrném rozložení zatížení).
Rozměry: 180 × 90 × 40 cm.
OBI č. 1057504, 5823364PRO LEPŠÍ  

přehled a pořádek

599-

obi.cz

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL 
Nosnost: 175 kg na polici (při 
rovnoměrném rozložení zatížení).
Rozměry: 180 × 90 × 40 cm.
OBI č. 1057504, 5823364PRO LEPŠÍ  

přehled a pořádek

599-

obi.cz

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL 
Nosnost: 175 kg na polici (při 
rovnoměrném rozložení zatížení).
Rozměry: 180 × 90 × 40 cm.
OBI č. 1057504, 5823364PRO LEPŠÍ  

přehled a pořádek

599-

obi.cz

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd 1 2020. 07. 22. 16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

24. 1. – 28. 2. 2022
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. no
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Rozum a cit. Slova, která  jsou 
každému z nás v různých konota-
cích důvěrně známa. V krajské ga-
lerii se tak před časem jmenovala 
výstava,  na  kterou  v  současnosti 
navazuje  její  druhá  část  pod  ná-
zvem  Rozum  vs.  cit².  Výstava  je 
v lecčems ojedinělá. Jednak nebý-
valou  šíří  vystavených  exponátů, 
jednak originálním pojetím téma-
tu. A tímto tématem není nic jiné-
ho než historie zlínského průmys-
lového designu, která se tentokrát 
soustřeďuje  na  období  mezi  lety 
1959 až 1992.

„Podobně  jako  v  prvním  díle 
výstavy  je  historie  zlínského  prů-
myslového  designu  představena 
i  prostřednictvím  nových  techno-
logií.  Součástí  je  speciální  aplika-
ce,  díky  níž  návštěvníky  výstavou 
provádí  virtuální  kurátor,  a  mají 
možnost pohovořit s hologramem, 
který reprezentuje designér Franti-
šek Crhák,“ uvádí kurátor výstavy 

Vít  Jakubíček.  Jméno  Františka 
Crháka  není  třeba  v  historii  prů-
myslového designu  ve Zlíně  příliš 
představovat.  Jako  pedagog  vešel 
ve známost  již v roce 1951. Tehdy 
začal na Střední uměleckoprůmy-
slové  škole  dr.  Zdeňka  Nejedlého 
v Gottwaldově  působit  jako  učitel 
všeobecného technického a odbor-
ného kreslení. V roce 1959, kdy byl 
v Gottwaldově založen detašovaný 
ateliér  tvarování  strojů  a nástrojů 

VŠUP,  se  jeho  rozhodnutí  stát  se 
spolupracovníkem  průmyslového 
návrháře a sochaře Zdeňka Kováře 
ukázalo být klíčovým pro další vý-
voj zlínského průmyslového desig-
nu. Nikoliv náhodou se oba tito pá-
nové a jejich žáci stali středobodem 
celé výstavy.

Návštěvník  i  přes  pestrou  pa-
letu  vystavených  exponátů  může 
při prohlídce postupovat zcela in-
tuitivně,  přesto  nebude  v  ničem 

ochuzen. Výstava sleduje dění od 
zahájení  výuky  tvarování  strojů 
a nástrojů na vysokoškolské úrov-
ni  přes  dva  hlavní  kulminační 
body. Za první z nich lze považo-
vat turné designu Zdeňka Kováře 
a  jeho  žáků  po  Jižní  Americe  na 
počátku 60.  let, za druhý pak ze-
jména  mezinárodní  sympozium, 
konající se na konci 60.  let právě 
v Gottwaldově. Výstava je symbo-
licky  ukončena  v  době  rozdělení 
Československa,  které  znamena-
lo rozpad institucionálního rámce 
československého designu.

Výstava Rozum vs. cit² se koná 
v úzké  spolupráci Baťova  institu-
tu  s  Krajskou  galerií  výtvarného 
umění ve Zlíně a v prostorách ga-
lerie G18 Fakulty multimediálních 
komunikací  Univerzity  Tomáše 
Bati  je  možné  také  navštívit  její 
druhou část. V krajské galerii vý-
stava potrvá do 27. února, v galerii 
G18 do konce ledna.   ma

Řada exponátů může být návštěvníkovi důvěrně známá.  Foto | 2x Marek Adamík
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736 628 909, personalni@preciz.cz, www.preciz.cz

V BC Logistics, s.r.o. více než 20 let překračujeme 
očekávání našich zákazníků a hledáme kolegy, 
kteří nám pomohou tuto vizi realizovat!

Máte zkušenosti s řízením čelního VZV 
nebo retraku? Pojďte jezdit k nám!
Nováčci na pozici Řidič VZV/retrak se mohou těšit na:
• Náborový příspěvek 10 000 Kč 
•  Finanční ohodnocení odpovídající zkušenostem a výkonu
•  Zaučení od skutečných profesionálů v oboru
•  Rozpis směn až na rok dopředu
•  Stravenky, příspěvek na penzijní spoření, poukázky Flexi Pass
•  Kvartální odměny, odměny při životních jubileích
•  Dovolená nad rámec zákoníku práce
•  Další vzdělávání hrazené zaměstnavatelem

Životopisy a dotazy 
směrujte na naše 
personální oddělení.

Těšíme se na ně!

personalni@bcl.cz | +420 606 702 494
www.bclogistics.cz

INZERCE RV2102288/03 INZERCE RV2200116/01

Běhy Zlín si pro letošní rok  
připravily patnáct závodů

Účastníte se rádi běžeckých zá-
vodů a běh  je pro  vás  vášní  i  ra-
dostí současně? Pak pro vás patr-
ně  nebudou  Běhy  Zlín,  celoroční 
běžecká  soutěž  pro  všechny  vě-
kové kategorie, ničím neznámým. 
Rozhodně se máte na co těšit i le-
tošní rok, kdy se bude podle har-
monogramu  do  seriálu  započítá-
vat patnáct závodů. Na ty nejbližší 
se již můžete přihlašovat.

Nejbližším závodem je tradiční 
únorový  Běh  Jižními  Svahy.  Ten 
se  dočkal  nepatrných  změn,  kdy 
odpadne přeběh hlavní cesty a po-
běží  se  od  přístřešku  na  Kocan- 
dě  k  závoře  a  zpět.  Březen  pak 
připadá  Sri  Chinmoy  půlmarato-
nu  a  charitativnímu  Josefskému 
běhu na Štákových pasekách. Vý-
těžek z druhého jmenovaného zá-
vodu  poputuje  na  konto  Dětské-
mu centru Zlín. Ačkoliv pro duben 
je přiléhavá pranostika, podle kte-
ré  je na vystoupení  zpoza kamen 

ještě  brzy,  pro  Běhy  Zlín  to  na-
opak  znamená  vydat  se  na  Zlín-
skou  lesní  hodinovku.  Na  rozdíl 
od jiných závodů zde není určena 
vzdálenost, kterou je třeba urazit, 
jde spíše o délku „pobytu“ na trase 
v  působivém  lesním  okruhu  nad 
Lesní čtvrtí ve Zlíně.

Festivalový  půlmaraton  MO-
NET+  Zlín  není  sice  součástí  se-
riálu  Běhy  Zlín,  je  však  jednou 
z nejvýraznějších květnových akcí. 
Akce je určena pro běžce v nejrůz-
nější kondici, proto jej není třeba 
absolvovat celý, ale zvolit si třeba 
jen  čtvrtmaraton  nebo  si  zaběh-
nout s parťáky štafetu 4×5 kilome-
trů. Léto je spojeno s dovolenými, 
odpočinkem a relaxací, přesto část 
tohoto ročního období – přesněji 
červen  –  přinese  poslední  před-
prázdninový  závod  pod  názvem 
Miomove  Run,  který  se  uskuteč-
ní ve Slavičíně, a Běh Olympijské-
ho  dne,  konající  se  na  tartanové 

dráze  Stadionu  Mládeže.  Ten  na 
rozdíl  od  jiných  „terénních“  tratí 
umožňuje zaběhnout si rychlý pě-
tikilometrový úsek.

Tradičně  nejbohatší  podzim-
ní měsíce budou patřit Slopenské 

desítce a Strojařské desítce. Hlav-
ní  rozdíl mezi  nimi  je  především 
v náročnosti  trati. Kašavský krok 
je  časově  naplánován  na  říjen, 
podobně  jako  sváteční  Provo-
dovský  běh.  Podzimní  běhy  vy-
vrcholí  v  listopadu  druhou  částí 
Sri  Chinmoy  půlmaratonu  a  Ko-
vářskou  pětkou.  Ta  má  zázemí 
v Kovárně Viva a trasa závodníky 
provádí svitovským areálem. Cha-
ritativní  Mikulášský  běh  s  Cyri-
lem pro Krtka se poběží již popá-
té a pro svou kumulaci Mikulášů, 
čertů a andělů na hřišti v Loukách 
se stává druhou největší běžeckou 
událostí ve Zlínském kraji. Běžec-
ký  seriál  i  konec  roku  2022  pak 
uzavře  (mezi)sváteční  Štěpánský 
a Silvestrovský běh. 

Podrobnější  informace  o  bě-
zích jsou na webu.   ma

behyzlin.cz

Strojařská desítka se bude letos konat již po devě-
tatřicáté.  Foto | Běhy Zlín
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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

Investiční  
příležitost Příbor  
- ekonomická výtěžnost  
min. 80 tis. Kč/měs. 
466 m2, 12 300 000 Kč

14 let praxe

Pozemek 5837 m2,  
pro stavby dopravní 
infrastruktury 
Zlín

INZERCE RV2101720/03 INZERCE RV2200005/01

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 14. 2. 2022.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU FILOSOFA SENECY: „ZATÍMCO ZTRÁCÍME SVŮJ ČAS VÁHÁNÍM A ODKLÁDÁNÍM,...“

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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INZERCE RV2102261/01
INZERCE RV2200040/01

HLEDÁ
POMOCNOU KUCHAŘKU
* pracovní doba od 5:00 do 13:00 hod.

* rodinná firma

* příjemné prostředí

* dobré cenové ohodnocení

INZERCE RV2200063/01
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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 BALKONEM, OTROKOVICE – TRÁVNÍKY
Nadstandardně zrekonstruovaný byt v roce 2019, zrekonstruovaný dům 
včetně prostorného výtahu s bezbariérovým přístupem, nízké náklady na 
bydlení. DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ KLIENTY. PENB: G 

3 795 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

CHATA 2+KK S TERASOU, POZLOVICE U LUHAČOVIC
Jedinečná nabídka podsklepené chaty v krásném prostředí u lesa a blízkosti 
lázeňského města. Zahrada o výměře 361 m2. Asfaltová komunikace a za-
parkování na zahradě. Disponuje bojlerem, veřejnou kanalizací, krbem pro 
vytápění. Nová elektřina, nová venkovní podlaha a koupelna. PENB: G 

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

5 090 000 Kč
POZEMEK – KAŠAVA
Menší pozemek o výměře 539 m2 nabízí možnost menšího rodinného domu. 
Je situovaný v klidné části obce (Obec roku 2016), která se nachází na úpatí 
Hostýnských vrchů. Inženýrské sítě jsou k dispozici. 

1 200 000 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

RD / KOMERCE, NAPAJEDLA
Cihlový objekt se nachází v centru Napajedel. Výhodou je blízký nájezd na dálnici 
D55. Nabízí možnost bydlení i komerčního využití. K dispozici  je velký užívací 
prostor (dříve bar, herna) 2 sociálky o CP 100 m2. K přízemí lze vybudovat nad-
stavbu. K objektu možnost dokoupení vedlejšího objektu a zahrady. PENB: G.    

4 090 000 Kč

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

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

INZERCE RV2101909/01


