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nabízíme:

Pronájem bytů 1+kk,
Zlín, ulice Štefánikova
nadstandardně vybavené
a zařízené, včetně klimatizace
více info v RK
zbyvají poslední 2 byty,
ihned k dispozici

REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.
Výkup nemovitostí až 120 %
znaleckého posudku.
Prodej bytů po kompletních
rekonstrukcích.
G2 REALITY S.R.O
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Cena: od 12 500 Kč / měsíc včetně energií a Wi-Fi + provize RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín,
ulice Benešovo nábřeží
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
byt v klidné části Zlína
ihned k dispozici

Cena: 5.750.000 Kč + provize RK

776 797 007

www.g2reality.cz

G2 reality

@g2reality

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

STAV E B NÍ FIRM A

Máte zájem o rekonstrukci?
Ozvěte se nám:

776 797 007

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní
radost z vašeho domova.
Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

www.g2rekonstrukce.cz

G2 rekonstrukce

@g2_rekonstrukce
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Na ulici Fryštácká
vznikne nový kruhový objezd

EDITORIAL

Nový kruhový objezd u benzínové pumpy na Vršavě má vzniknout během dvou srpnových týdnů. 

Zdroj | město Zlín

Především kvůli bezpečnosti a plynulosti provozu na
severovýchodním okraji města Zlína má v blízké době
vzniknout zbrusu nový kruhový objezd v místech,
kde se protíná ulice Fryštácká s Okružní. Pokud se
podaří najít vhodného zhotovitele, práce by mohly být
zahájeny v srpnu a dokončeny ještě před zahájením
oblíbené barumky. Zatím křižovatka trpí přetížením
a zejména ve špičce se zde tvoří kolony aut.

a zpomalovací polštáře. Aby se
tato opatření mohla uskutečnit, bude třeba odfrézovat několik centimetrů stávající asfaltové
vrstvy a položit zcela nový povrch. Řidiči budou muset během
stavby, která potrvá nejméně dva
týdny, počítat s dopravním omezením a s případnou další regulací provozu.

| MAREK ADAMÍK
Cílem výstavby je umožnit
bezpečné připojení Jižních Svahů na ulici Fryštácká a celkově
v těchto místech zklidnit dopravu. Jak vytížená tato hlavní silniční tepna je, doložil i výsledek
z týdenního měření z letošního
roku – v průměru po ní projelo
více než 2 300 automobilů za hodinu. Náklady na výstavbu kruhového objezdu včetně nového
povrchu vychází podle projektové
dokumentace asi na tři a půl milionu korun.

Do doby, než „přijde“
dálniční přivaděč
„Pro město je otázka bezpečnosti mimořádně důležitá, proto
si investici po dohodě se Zlínským
krajem vzalo za svou, třebaže

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

jinak spadá do kompetence kraje. Je třeba říct, že kruhová křižovatka bude jen dočasnou stavbou.
Zlínský kraj v těchto místech chystá přivaděč k dálnici D49, končící
u Fryštáku, který má navazovat na
obchvat lokality Zálešná. Dálnice
by měla být hotová v roce 2024,
ale s kruhovou křižovatkou se zde
počítá minimálně do doby, než
se Zlínskému kraji podaří získat
k dálničnímu přivaděči stavební
povolení,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek.

Nutná dopravní omezení
Kruhová křižovatka je navržena jako jednopruhová se zachováním bypassů. Středový
ostrůvek je tvořen betonovými
citybloky, dopravu bude usměrňovat svislé a vodorovné dopravní značení, krátké příčné prahy

Léto jako putování po
krajinách…
… vnitřních i vnějších. Je v tom
cosi posvátného,
když se člověk
vydá po těch stezkách, jejichž celková délka na Moravě prý čítá stovky
kilometrů. A proč
vnitřních? Stěží si lze odmyslet
ono vnitřní v souvislosti s Cyrilometodějskými stezkami, protkanými množstvím poutních míst.
Odjakživa se na taková místa lidé
vydávali, aby uctili stopy zázraku,
který se zde kdysi podle tradované historie udál, poprosili Boha či
světce o uzdravení nebo třeba jen
poděkovali za život a provedli pokání skrze namáhavou cestu. Možností je mnoho, třeba se chceme
jen projít, pročistit hlavu, vnitřně
se zklidnit. Ale i to je navýsost rituální, posvátná činnost, jež se
neobejde bez vynaložení vlastní
energie. Jaký to rozdíl oproti moderní duchovní turistice, kdy se na
posvátná místa pořádají autobusové zájezdy, aby se po jejich zdokumentování staly jen další splněnou „povinností“.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Hotovo ještě před barumkou
Městu Zlín se pro tuto chvíli
podařilo získat veškerá stavební povolení a vypsalo výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Na
rozdíl od jiných staveb zde není
času nazbyt a zhotovitel bude postaven před nelehký úkol. Stavbu
bude muset dokončit ještě během
srpna, přesněji do dvou týdnů od
převzetí stanoviště, nejpozději však do zahájení Barum Czech
Rally Zlín, která tradičně vychází na konec srpna. Tyto podmínky stanovila v rámci povolení
Policie ČR vzhledem k menšímu
prázdninovému provozu. Jestliže
se městu nepodaří včas najít zhotovitele, který by se do stavby za
uvedených podmínek pustil, přesune se výstavba na příští rok.
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Na Jižních Svazích
se po 33 letech vyměnily troleje
Vozy MHD na Jižních
Svazích už jezdí pod novými
trolejemi. Pracovníci
Dopravní společnosti tu ve
dvou etapách vyměnili již
opotřebované vedení, které
je v provozu od roku 1989.
Montéři se poprvé pustili do
výměny trolejí o víkendu 14. a 15.
května. Patnáct z nich se se třemi montážními plošinami a jedním traktorem zaměřilo na směr
z centra Zlína směrem na sídliště.
Od sobotní 4. hodiny ráno až do
17. hodiny v neděli se jim podařilo vyměnit 940 metrů trolejí. Druhá stopa, tedy ve směru ze sídliště
do centra, přišla na řadu o víkendu 4. a 5. června. Výměna proběhla v době sníženého provozu zcela
bez komplikací a řidiči se chovali
ohleduplně.
Důvodem výměny bylo opotřebení, které na měděné troleji vzniká přítlakem a opakovanými pohyby uhlíků trolejbusových
sběračů. „Vodič se pak při průchodu elektrického proudu zahřívá,

snižuje se jeho tvrdost, klesá odolnost proti případnému poškození. Kritická technická hranice pro
výměnu nastává ve chvíli, kdy se
průřez troleje sníží o čtyřicet procent. Nová trolej má průřez sto
milimetrů čtverečních,“ vysvětlil
mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.
Kromě trolejí se musela vyměnit i rezivá nosná lana. Nová jsou
vyrobena z nerezové oceli, čímž
budou mít delší životnost než ta
původní. Zachovány zůstaly ocelové sloupy vedení, které vždy
po několika letech vyžadují nový
ochranný nátěr.
Trolejové vedení na Jižních
Svazích sloužilo od roku 1989, vydrželo tak 33 let intenzivního provozu. „Dnes zde v každém směru
projede za pracovní den dvě stě
sedmdesát dva trolejbusových
spojů. Chceme mít všechny trolejové tratě zcela v pořádku, proto se čas od času musí přistoupit
k výměně trolejí. Toto byly jedny z nejstarších trolejí v celé síti
MHD,“ sdělil ředitel DSZO Josef
ks
Kocháň. 

Troleje z dob sametové revoluce ustoupily novým, nerezovým. 

Foto | archiv DSZO

Zlín Film Festival zaplnil kinosály a zaznamenal nový rekord
Svátek dětského filmu se po
covidových letech vrátil do Zlína
v tradičním termínu. Během týdne na přelomu května a června se
po červeném koberci prošly české
i mezinárodní hvězdy spolu s filmovými delegacemi. Zlatý střevíček si odnesly nejen skvělé filmy,
ale i dvě nezapomenutelné herecké osobnosti – Karel Heřmánek
a Pavel Zedníček.
Letošní festival se setkal s velkým ohlasem. „Na filmové projekce do kinosálů dorazilo dvaadvacet tisíc pět set diváků, což
znamená bezmála devadesátiprocentní obsazenost kin. Do doprovodného programu se pak po dobu
festivalu zapojilo podle našich odhadů více než sto tisíc návštěvníků,“ zhodnotila výkonná ředitelka
Jarmila Záhorová. Na promítání
do Zlína se vydalo 408 školních
kolektivů, některé z nich přijely až
z Přerova nebo Litomyšle.
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Na promítání se sjíždějí děti z celé České republiky.

O přízeň poroty, v jejímž čele
usedla Jitka Čvančarová, se utkalo 122 filmů. Ta jako nejlepší celovečerní film pro děti ocenila
indický snímek Ghándí a spol.,
nejlepším celovečerním filmem
pro dospívající se stal tuniský

Foto | archív Zlín Film Festu

Nový život a za nejlepší celovečerní film pro mládež byla zvolena ukrajinská Olga.
Uznání za celoživotní přínos
dětskému filmu organizátoři festivalu vyjádřili dvěma legendárním českým hercům. Hned při

zahájení festivalu si Zlatý střevíček převzal Pavel Zedníček, na
závěr se z ocenění radoval Karel
Heřmánek. Své hvězdy na Chodníku slávy před Velkým kinem
odhalila Barbora Seidlová spolu
s Janem Šťastným.
Velkou radost přinesl 25. ročník Salonu filmových klapek.
Dražba uměleckých děl od 123 výtvarníků vynesla 3 572 000 korun, což je o několik set tisíc
více než v loňském rekordním
roce. Nejvyšší zájem dražitelů
byl o klapku Jaroslava Němečka
Čtyřlístek a Drákula, za kterou
její nový majitel zaplatil 111 tisíc
korun. Výtěžek podpoří projekty
mladých filmových tvůrců.
Zlín film Festival je největší
a nejstarší přehlídkou dětských
filmů na světě. Každoročně uvádí
přes 350 snímků z 50 zemí světa
a přiláká téměř 100 tisíc návštěvks
níků. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Léto přichází, Cyrilometodějské stezky volají
S příchodem letních dnů přichází největší poutnická sezona.
Těm z nás, kteří upřednostňují
poznávání přírodního a kulturního bohatství českých luhů a hájů
namísto cestování do exotických
letovisek v zahraničí, vychází vstříc pestrobarevná mozaika
Cyrilometodějských stezek. Vybere si prakticky každý. Můžete
putovat čtyři dny v kuse, kdy jen
zřídkakdy někoho potkáte, nebo
si putování rozdělit na kratší úseky. Můžete se věnovat meditaci
v chůzi, nebo se často zastavovat a pozorovat pamětihodnosti,
na které cestou narazíte. Nebo
chcete-li, můžete vyrazit s celou
rodinou jen tak, na jednodenní
výšlap. V okolí Zlína najdete celou řadu kratších, neméně působivých stezek.

Více než pět set
kilometrů tras
Nejste-li si jisti, jakou trasu
si naplánovat, orientaci usnadní
unikátní systém značení turistických tras, které má u nás mnohaletou tradici, díky níž je Česká
republika svým způsobem turistickou velmocí. Cyrilometodějské stezky snadno identifikujete
v aplikaci mapy.cz. Stačí přepnout základní mapu na turistickou a do vyhledávacího okénka
vepsat „Cyrilometodějská stezka“. Souhrnná délka všech čtyř

Velká Skalka je poutním místem u Trenčína.

Foto | Martin Peterka
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dosud vyznačených tras na Moravě dosahuje téměř pěti set kilometrů a to zdaleka nejde o konečné číslo.

Výlety pro rodiny s dětmi
Zaujala vás nějaká trasa
a chtěli byste se o ní dozvědět
víc? Podrobným průvodcem jsou
webové stránky Putujmebezhranic.cz, které provozuje spolek Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje se sídlem ve 22. budově svitovského areálu. Dozvíte se
nejen informace, jak se připravit
na výšlapy dle stupně náročnosti,
ale především na co se můžete na
poznávacích cestách těšit. Chcete-li si například vyrazit s rodinou jen na krátký výšlap v sobotu odpoledne po okolí Zlína,
v tipech na výlety se ihned zobrazí okruh přes Štákovy paseky,
okruh kolem hradu Lukov, okruh
kolem Tlusté hory nebo okruh
kolem Žítkové. Méně známá už
je například stezka Mikulčickým
luhem s prohlídkou velkomoravského areálu Slovanské hradiště
v Mikulčicích s ukázkou knížecího paláce a kostela nebo Chřibský okruh, během něhož navštívíte Horu sv. Klimenta, skalní útvar
Kazatelna nebo zříceninu hradu
Cimburk.

Symbolem poutního místa na Moravě je Velehrad. 

frekventované silnice). Druhá ze
zmíněných tras je dlouhá asi sto
kilometrů, vyžadována je tedy
kvalitnější výbava. Hlavně by se
nemělo zapomínat na dostatek
jídla a pití, neboť na stezkách

Foto | Tomáš Lénárt

mohou být delší úseky bez možnosti si něco koupit.
Podrobnější informace na
webu putujmebezhranic.cz.  ma

putujmebezhranic.cz
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Výpravy za dobrodružstvím
Cyrilometodějské stezky však
nabízí i vícedenní trasy pro dobrodruhy. Stezka Skalka u Trenčína – Žítková – Bojkovice – Luhačovice – Uherské Hradiště
– Velehrad například spojuje jedny z nejstarších poutních míst
moravsko-slovenského
pomezí a přivádí nás do doby středověkých klášterů. S cílovým místem ve Velehradě – společný rys
všech těchto dálkových cest – je
také trasa s několika poutními
místy pohromadě: Vranov u Brna
– Křtiny – Rousínov – Bučovice –
Bukovany – Buchlov – Velehrad.
Podrobný průvodce na webu Evropské kulturní stezky poskytuje
informace o obtížnosti trasy, její
délce, předpokládané době putování, převýšení, povrchu (jestli jde o stezku zpevněnou, lesní
či polní pěšinu), ale například
i upozornění na různé kritické
body stezky (například blízkost
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Neutuchající fenomén v Česku?
Rozhodně chalupářství
Typickým zvykem, zvláště při
životě ve městě, je na konci pracovního týdne se sbalit a vyrazit na
chalupu. Za pročištěním mysli, za
odpočinkem nebo prostě jen proto, aby se vaše děti mohly dostatečně vydovádět ve volné přírodě.
Důvodů by se jistě našla celá řada.
A jejich souhrn lze považovat za to,
co stojí za fenoménem chalupaření, které má v českých podmínkách mimořádně dlouhou a pevně zakotvenou tradici. Co vlastně
znamená být takovým ryze českým
chalupářem?

Únik z nesvobodného města
Ohlédneme-li se za tímto fenoménem do minulosti, zjistíme, že
chalupaření úzce souvisí se společenskou situací a okouzlení trampingem po první světové válce,
který tento trend mohutně posílil. Velkou oblibu si získalo v dobách socialismu, útlum naopak
přišel s otevřením hranic v roce
1989 a dosud nepoznanou touhou cestovat do zahraničí. Opětovné znovuzrouzení zažilo v době
hospodářské krize v roce 2008
a populární zůstává dodnes. Když
se po druhé světové válce vylidnilo pohraničí, dala se například
v Lužických horách pořídit chalupa již za pět set korun. To přitáhlo novodobé nadšence, kteří
časem začali nové chaty budovat
i v blízkosti velkých měst. Vznikaly chalupářské kolonie, takzvaná městečka ve městech. Malebné chaloupky plnily hned několik

funkcí. Jednak umožňovaly únik
z jinak nesvobodného a stísněného světa velkých měst, jednak
nahrazovaly zahraniční dovolené,
které byly pro běžné občany prakticky nedosažitelné.

Národ chalupářů a zahrádkářů
Koncept venkovského bydlení se příliš nezměnil ani po roce
1989, vyjma naznačených výkyvů
v celospolečenské situaci. Hustota chalup, chatových městeček
a osad je u nás v celosvětovém
ohledu unikátní, podobně jako
houbaření, zahradničení a kutilství obecně. Stěží si můžeme při
představě pobytu na chalupě odmyslet zahrádku, kterou vlastníma rukama obhospodařujeme,
a těšíme se z toho, co se nám na ní
podaří vypěstovat. Nikoliv nepodobná je i radost z úlovků, které se
nám podaří učinit při houbařském
tažení do přilehlého lesa s košíkem
v ruce.

Lukrativní investice
Rekreační „chalupářské“ objekty se dnes stávají poměrně
lukrativní záležitostí a představa
stroze zařízených objektů je zcela zcestná. Naopak se setkáváme
s tím, že zvenčí na pohled skromná
dřevěná chaloupka je uvnitř vkusně zařízená, moderní a nabízí vysoký komfort. Zatímco po mnoho
let může plnit roli oblíbeného letoviska na víkendy nebo letní dovolené s rodinou, po čase si můžete
říct, že se tam odstěhujete nastálo.

INZERCE RV2201160/01

Život začíná na chalupě
Samozřejmě není chalupaření jako chalupaření. Motivace žít
co nejvíce v souladu s přírodou
a svou chalupu zařídit v co nejjednodušším, až spartánském stylu,
je něco jiného, než potřeba si zde

odpočinout v souladu se svými
komfortními představami o trávení volného času. Víkend věnovaný natírání plotu a vylepšování svého obydlí sice k tomu může
patřit, především má ale pobyt na
chalupě umožnit věnovat se i jiným bohulibým činnostem, které
jsou v městském bydlení obtížně
realizovatelné. Ať již jde o setkávání s přáteli na grilovací party, posezení u krbu, klid na tvůrčí práci
nebo bohaté možnosti sportování.
Možnost volby k fenoménu chalupaření rozhodně patří. Chcete
si užít samoty a klidu od hlukového smogu města a technologické
mašinerie? Není problém. Chcete mít naopak komfortně zařízené a udržované letovisko s vinným
sklípkem, vysokorychlostním internetem a možností sledovat své
oblíbené filmy? Jak je libo. Dvě
na pohled stejné chaloupky mohou uvnitř poskytovat úplně jinou
představu o tom, co znamená sema
berealizace. 

INZERCE RV2201241/01

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 pracoviště OD CENTRO Zlín
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Což je představa atraktivní jak pro
mladé rodiny s dětmi, tak i pro
stárnoucí rodiče, kteří se na chalupu plánují přesunout na důchod
a stávající bydlení ve městě přenechat dětem. Jakou hodnotu má
vlastní chalupa, si mnoho lidí uvědomilo v průběhu covidové pandemie, což údajně dokládají i čísla
realitních makléřů. Zájem o nové
objekty značně převyšuje nabídku a objeví-li se v nabídce nějaké
nové atraktivní stavení, stačí pár
dnů a zmizí v nenávratnu jakožto
položka „v rezervaci“. Zajímavostí
je, že s výjimkou Švédska nikde na
světě obdobná hustota chalup jako
právě u nás není. Jde doslova o typický znak české krajiny.

PRO
NEJKRÁSNĚJŠÍ
VZPOMÍNKY
Z VAŠEHO
NEJKRÁSNĚJŠÍHO
DNE

pracovníka(ci) úklidu
na venkovní úklid od 6 do 10 hodiny.

PRONÁJEM
SVATEBNÍHO
AUTA

Bližší informace na telefonním čísle: 739 066 203, 773 761 858
nebo posílejte životopisy na e-mail: nabor@olman.cz

T: 603 254 510

| TÉMA MĚSÍCE
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VAŠE KOUPELNA –
BCServis CZ s.r.o.
VAŠE
CHVÍLE
PRODEJ – SERVIS – PŮJČOVNA
Objevte
koupelen
KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK „ZOJA“

STOJACÍ WC
"KOMBI EKO"

OBI UMYVADLO
"SOLA"

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

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

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

3 999,- Kč

1 299,- Kč

1 199,- Kč

Slevový kupon
uplatnění jen ve dnech
Jak to funguje?
Záluští 54,
763 02 Zlín
pondělí–čtvrtek
Kupon odstřihněte a předložte před

– Louky
Tel.: 577 119 454
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.

INZERCE RV2201171/01

INZERCE RV2102220/01

WÈÝ[MÓO

www.bcservis.cz

INZERCE RV2201149/01

SLEVA 15 % na jeden
produkt

INZERCE RV2200115/04

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

ODPOČÍVEJTE
dle libosti!
Super cena

henelit-CZ, spol. s r. o.

11
Objevte

990,-

SEDACÍ SOUPRAVA
OLEA 5 DÍLNÁ”
OBI č. 5514732

koupelen
KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK „ZOJA“

STOJACÍ WC
"KOMBI EKO"

OBI UMYVADLO
"SOLA"

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

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

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

3 999,- Kč

1 299,- Kč

Výpusta 626
Želechovice nad Dřevnicí
e-mail: henelit@henelit.cz
PROČ NAKUPOVAT U NÁS
- komplexní sortiment produktů
http://www.henelit.cz
- k produktům provádíme i školení tel.: 777 958 024
- konzultační a poradenská činnost
778 716 210
- zkušenosti v oboru od roku 1991

uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

Zboží lze objednat na emailu fakturace@henelit.cz
Produkty jsou na FB.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

1. 7. – 31. 7. 2022

Super
cena
Super cena

9 999VÍŘIVKA BESTWAY® „LAY-Z-SPA®
MIAMI AIRJET™”
⌀ 180 v 66 cm. OBI č. 5790720

1 199,- Kč

Slevový kupon
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.

WÈÝ[MÓO

Firma henelit-CZ, spol. s r.o. se sídlem v Želechovicích
nad Dřevnicí je oficiálním distributorem produktů
rakouské společnosti Henelit Lackfabrik GmbH
(barev a laků na dřevo i kov, lazur a olejů) v České republice.

INZERCE |
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Libor Miloševský – Neexistuje materiál,
který by nahradil plastový kelímek
Pro mnoho firem je pojem společenská zodpovědnost
více méně jen formální součástí podnikatelského záměru.
Není tomu tak však u společnosti Cardbox Packaging
se sídlem v obci Zádveřice-Raková na Zlínsku.
| MAREK ADAMÍK
Pojmy jako environmentální
zodpovědnost, lidská práva a etika či udržitelné nakupování jsou
jí natolik vlastní, že jsou neodmyslitelnou součástí její existence. Ať
již jde o vývoj vlastních produktů, nebo o přístup k zaměstnancům, kterým nabízí řadu benefitů.
O tom, co všechno to v praxi znamená, ale i obecně o trendech polygrafického oboru hovořil jednatel společnosti Libor Miloševský.
Název Cardbox Packaging již
dává tušit, čemu se věnujete.
Přesto, o co přesně jde?
Zabýváme se výrobou papírových obalů pro potraviny. To je
asi to nejdůležitější. Nechali jsme
se inspirovat původním posláním,
na němž zakladatelé firmu postavili, a vždycky říkáme, že balíme
vaše sny. To je takový náš slogan.
Jsme rádi, když přijde zákazník
a řekne, že chce na trh uvést nějaký výrobek, a jestli mu ho můžeme nějak hezky zabalit. My se
s ním o jeho představách pobavíme a obal vyrobíme.
Co je podle vás v tomto oboru
nejdůležitější? Jde o nalézání
alternativních materiálů,
tedy dosáhnutí stoprocentní
recyklovatelnosti, navrho-

vání designově netradičních
obalů, či o něco jiného?
Podle nás jde hlavně o to, aby
výrobky, které dodáváme na trh,
byly z co největší možné míry recyklovatelné. Naši největší produkci tvoří obaly na kelímky pro
Greiner. V podstatě se tedy jedná
o kombinaci plastového kelímku
a papírového přebalu, což se sice
možná nezdá, ale je tak trochu
alchymistická práce. Recyklovatelnost řešíme neustále. Znamená to, že přestože jde jen o kombinaci plastu a papíru, obě složky
by měly být snadno oddělitelné,
a tím pádem recyklovatelné.
Nabízíte také služby grafického studia. Na co se zaměřuje?
Každá tiskárna potřebuje mít
své grafické studio, které připravuje data, aby se pak dala vytisknout. Začali jsme v tomto směru
zákazníkům nabízet služby, které v rámci předtiskové přípravy
převyšují běžné standardy. V této
chvíli máme šest grafiků a dva pracovníky, z nichž jeden je vedoucí
grafického oddělení a druhý má
na starosti komunikaci těchto služeb směrem k zákazníkům. Do budoucna chceme tyto služby dále
rozvíjet. Hodně jsme v posledních
letech investovali do softwarového
vybavení, protože předpokládáme,
že služby uplatníme i v zahraničí.

Cardbox je totiž mezinárodní skupina, která má přístup k zákazníkům na německých, rakouských
a švýcarských trzích. Pobočku má
i ve Spojených státech.
Co všechno děláte pro udržitelné životní prostředí?
V rámci společenské odpovědnosti se tímto tématem zabýváme dlouhodobě. Získali jsme certifikaci u společnosti Eco Vadis,
což je jeden z celosvětových lídrů
v oblasti ekologické a sociální odpovědnosti. Zabývá se tím, jak by
se tyto firmy v rámci společenské
odpovědnosti měly chovat, co by
si měly hlídat, v jakých oblastech
se zlepšovat a jakým způsobem
toho dosahovat. Používají přitom
pětistupňovou hodnoticí škálu.
První stupeň znamená, že daná
firma v nastavených kritériích nevyhověla. Druhý stupeň pak odpovídá bronzové medaili, třetí stříbrné medaili, čtvrtý zlaté a pátý
stupeň platinové medaili. Loni
jsme o jeden bod přišli o zlaté
umístění, a to hlavně kvůli tomu,
že Eco Vadis neustále posouvá laťku směrem nahoru.
Co děláte pro své zaměstnance, aby se u vás cítili dobře?
Můžeme jim nabídnout stabilní zaměstnání, což rozhodně není
málo, když máte rodinu a platíte
hypotéku. Dále si zakládáme na
férovém přístupu a slušné mzdové úrovni, především se ale snažíme v rámci možností zaměstnance podržet i v nelehkých životních

situacích. Máme také celou řadu
příplatků, například příspěvek na
Vánoce, dovolenou nebo podíl na
zisku. Když jsem do firmy nastoupil, obdržel jsem asi dvoustránkový seznam benefitů. Našel jsem
tam permanentky na masáže, fotbal, hokej, divadelní představení,
jako firma jezdíme na lyže do Rakouska a tak dále.
Nabízíte nějakou praxi studentům?
V regionu jsou dvě školy, se
kterými úzce spolupracujeme.
Jde o Střední průmyslovou školu polytechnickou, kde je studijní
obor tiskař, a potom o Univerzitu
Tomáše Bati, se kterou spolupracujeme na různých seminárkách,
bakalářkách a diplomkách. Spolupráce se vyplácí i z hlediska nabírání budoucích zaměstnanců. A to
nejen na výrobní pozice.
V čem spatřujete budoucnost
oboru? Je to právě ta recyklovatelnost materiálu?
Jde to tím směrem, ale také cítíme obrovský tlak na eliminaci
plastů. V současné chvíli však neexistuje technologie, která by zcela nahradila plastový kelímek od
jogurtu. Vždycky jde o kombinaci
plastu s dalším materiálem, a je
otázka, co přinese vývoj. Na příští roky plánujeme velké investice
do rozšíření výroby, k čemuž by
nedošlo, kdyby v tom majitelé firmy neviděli smysl. Cítíme podporu i z jejich strany, není to jenom
o nás tady v Zádveřicích.

INZERCE RV2200917/02
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Aleš Dufek – Při práci ve sněmovně
mohu uplatnit osobní zkušenost
Být zvolen do Poslanecké sněmovny znamená pro
spoustu lidí velkou neznámou. K čemu se tím člověk
vlastně zavazuje? A v čem to mění dosavadní způsob
jeho života? Člen Zastupitelstva města Zlína a bývalý
náměstek primátora města Aleš Dufek si už tyto otázky
klást nemusí. Pro něj jde o takřka každodenní zkušenost.
V loni jste byl za koalici SPOLU zvolen do Poslanecké sněmovny. Co činnost poslance
vlastně obnáší?
Činnost poslance spočívá hlavně v tom, že se přibližně dva týdny
v měsíci účastní hlasování v Poslanecké sněmovně. To je ta část práce, která je z pohledu běžného občana asi nejznámější. Méně známá
už je činnost výborů, kde je relativně dost práce, zvláště pro mě jako
advokáta. Je třeba si zde nastudovat návrhy změn příslušných zákonů a jejich původní znění a umět
o nich diskutovat s představiteli ostatních politických stran. To
je velmi náročné na čas i energii.

Výhodou práce poslance je ale
možnost navazovat kontakty. Člověku se otevírají dveře na různá
ministerstva a ví, na koho se obrátit, když něco potřebuje. V případě
zájmů obcí a měst Zlínského kraje
i dalších subjektů tak mohu něco
zprostředkovat nebo domluvit.
V čem by mohl být váš největší přínos pro Zlínský kraj?
Právě ve výše uvedeném, je
k tomu ale potřeba jednotný postup s představiteli místních samospráv, správné načasování jejich
aktivity a ochota těchto představitelů pak jezdit do Prahy a dotahovat si své místní věci do konce.

Obohatila vás práce poslance
i v jiném ohledu?
Uvědomil jsem si, že je dost
velký rozdíl v mentalitě Moraváků
a Čechů. Moravané
jsou na rozdíl od Čechů emotivnější, sdílnější a společenštější.
Češi jsou racionálnější, na což je třeba brát
zřetel. Také mi došlo,
jak je naše republika
z celosvětového hlediska vlastně malá.
Počtem obyvatel je
to větší indické nebo
čínské město, z čehož plyne, že ten
pomyslný velký svět, o kterém se
často v různých kruzích hovoří, se
nachází trochu někde jinde.
Má pro práci poslance přínos
i vaše profese advokáta?
Určitě ano, protože jsem
v centru dění. Už tři desetiletí se

živím trestním právem, a když se
novelizuje trestní řád, mohu zde
uplatnit svou osobní zkušenost.
Z hlediska práva podle mě obecně
existují tři typy právníků. Za prvé právník legislativec, který
tvoří normy, za druhé právník analytik,
který všechny ty normy zná a je schopen
je srovnávat a analyzovat, a za třetí právník syntetik, mezi
něž patřím i já. Ten
vede soudní spory
a vytváří strategii. Pokud má být
nějaká norma ze zákona správná,
je třeba, aby se všechny tyto směry právnického uvažování setkaly při vzájemné diskusi při vytváření zákonů. Možnost pracovat s prvními dvěma skupinami
právníků je pro mě nyní naprosto
ma
jedinečná. 
INZERCE RV2200871/01
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RODINNÁ FIRMA

PRODEJ A SERVIS
ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ

K Pasekám 5680
760 01 Zlín
tel.: 577 001 314
mobil: 792 304 293
www.martoni.cz

Krevní plazma
zachraňuje životy!

NEJEN PRO SENIORY

Jako rodina, či partneři
získáte od

Navštiv nové, moderní
odběrové centrum ve Zlíně
Najdete nás na adrese

Dlouhá 4216, Zlín

Více informací na:

www.martoni.cz
K PASEKÁM 5680, ZLÍN | tel.: 577 001 314 | 792 304 293

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Jak přežít tropické léto ekologicky?
Cest je několik

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

Rekuperace jako úspornější
„klimatizace“

Hlavním předpokladem, jak
zabránit nesnesitelnému dusnu
v domě, je nepustit teplo dovnitř.
Tomu lze zabránit jednak co nejlepším utěsněním a zaizolováním
domu, jednak použitím venkovního stínění oken, například předokenními roletami, venkovními
žaluziemi, pergolami či markýzami. Jestliže není možné umístit
stínění zvenku, je třeba dát něco
na okna alespoň zevnitř, i když
účinnost pak bude mnohem
menší. Nejvhodnější jsou v tomto
směru pravděpodobně hliníkové
žaluzie.
U kanceláří lze kromě obvyklých „klimatizačních“ možností
nalepit na všechny osluněné okenní tabule a rámky pokovenou fólii,
jakou najdeme v lékárničkách, ovšem horní část oken je lepší nechat nepolepenou pro prosvětlení
místnosti. Látkové závěsy většinou moc nepomohou.

Přicházíme do místnosti, kde
na zabránění vzniku tepla už je
pozdě. Co s tím? Klasická klimatizace je sice účinná, ale velmi
energeticky náročná, výjimkou je,
že bychom energii čerpali z obnovitelných zdrojů. Jinou variantou
je pořídit si takzvanou rekuperaci. Ta zajišťuje, že pokud je venku
vzduch teplejší než uvnitř, v rekuperátoru se ochladí přibližně na
teplotu toho vnitřního a teplota
v místnosti zůstává během odpoledních veder po celou dobu stejná. Spotřeba elektřiny je přitom
nižší než u klimatizace.

10 | PORADNA

Kdy větrat a kdy ne
Nezapomínejme na klasické větrání. Jakmile venku teplota klesne
pod 25 °C, ideální je otevřít okna
a dveře do průvanu. Zatímco doma
systém větrání díky naší přítomnosti snadno uhlídáme, u kanceláří je třeba systém větrání vymyslet.

I zde samozřejmě vždy může být
někdo, kdo v kanceláři přespí a přitom vyvětrá, pokud tomu tak není,
můžeme větrání zautomatizovat.
Každá budova je sice jiná, ale obvykle lze vnitřní uspořádání upravit tak, aby se v noci větrat dalo.
V přízemí například může být na
otevřeném okně zabudovaná mříž
nebo hustá kovová síťka, přičemž
takto koncipované větrací otvory
je třeba mít alespoň dva, aby vznikl
průvan. Jen pozor, aby vám například vlající závěs nespustil poplašné zařízení!

Všudypřítomný
pomocník ventilátor
Ventilátor v pokoji či kanceláři
je vždy efektivním řešením. Můžete si zvolit libovolné varianty,
od těch nejmenších, které se dají
umístit na pracovní stůl, až po velké ventilátory umístěné na stropě.
Vhodné je po nich sáhnout také
tehdy, panuje-li venku bezvětří,
tudíž ani otevřená okna či dveře
nedají během noci vzniknout průvanu. V takovém případě je třeba
ventilátor „vestavět“ do nějakého menšího okna, odkud požene
chladný vzduch dovnitř, přičemž
jiným oknem, co nejvzdálenějším, bude teplý vzduch odcházet
ven. Někdy je ventilátor jedinou

možností, jak interiér místnosti aspoň trochu ochladit, zvláště
pokud jsou okna na jedné zdi téže
místnosti. Nezapomeňte, pokud
ventilátor používáte během dne,
je třeba všechna okna nechat zavřená, a to i na severní straně.

Nejen topení místnost vyhřívá
Poslední možností, jak snížit
kumulaci tepla v místnosti, je přemýšlet o dalších zdrojích tepla,
které místnost vyhřívají. Zvláště
v letních měsících je citelně znát,
jak z různých serverů, počítačů,
kopírek, ale třeba i chladniček sálá
teplo. Pokud je tedy při práci nutně potřebujete, je vhodné je mít
v jiné místnosti, než ve které většinu času přebýváte. Na druhou
stranu drobná elektronika, která se při provozu rovněž zahřívá,
má na klima místnosti minimální
vliv, ať již jde o mobil, tablet nebo
rádio. Na závěr je dobré si uvědomit, že zdrojem tepla je dokonce
i sedící člověk – nachází-li se tedy
v horkem sálající místnosti více
lidí, na příjemnějším pracovním
klimatu to nepřidá. Obecně lze
doporučit hodně pít, být co nejvíce
v klidu a nevyvíjet v „přetopené“
místnosti přílišnou fyzickou aktivitu, pokud ji nechceme proměnit
v saunu nebo wellness centrum.
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Rozvoj města Zlína je pro nás klíčový
Myslím, že jsme naší prací
dokázali, že to nejsou jen slova
a vize, ale že se námi avizované
projekty skutečně realizují
nebo se intenzivně připravují.

Necelé čtyři roky uplynuly
velmi rychle. Od začátku
funkčního období jsme se
společně snažili naplňovat naši
vizi moderního, dynamického
města pro 21. století. Přání
posunout Zlín dál a udělat z něj
sebevědomé, rozkvétající město
bylo i důvodem mého vstupu do
politiky. V roce 2020 bohužel
přišel covid a museli jsme řešit
do té doby nevídaná opatření.
Jsem velmi rád, že už se vrátil
život do normálu a můžeme
pokračovat v dokončování

rozdělaných projektů. Mám
radost, že jsou v plném běhu
práce na tržišti, které už za pár
měsíců bude otevřeno ve zcela
nové podobě. V Přílukách se
staví největší městská dopravní
stavba za posledních dvacet
let. Vznikne nové přemostění
k průmyslové zóně a také
první záchytné parkoviště typu
park and ride. Vybudována již
byla nová okružní křižovatka
v ulicích Vodní a Bartošova.
V červenci má mít stavební
povolení očekávaná křižovatka
Mostní - Březnická. V parku
Komenského se buduje krásná
kavárna, v Centrálním parku
vzniká
velkorysý
biotop
a v červenci se začnou vyměňovat okna zlínského zámku, což

ZA KORCE
JE LÍP!

je první krok rekonstrukce
této
naší
nejvýznamnější
památky.
Veřejný
prostor
a potřeby občanů všech kategorií
nám opravdu nejsou lhostejné,
a proto jsme investovali do
rekonstrukce obchodů, škol
a bytů. Intenzivně jsme pracovali i na velkých projektech, které
se připravují a v příštím období
budou mít stavební povolení.
Jde například o rekonstrukci
náměstí Míru, které by se
mělo stát moderním centrem
krajského města, nebo nové
části Zlína pod sportovní halou
či rekonstrukci Velkého kina,
jehož podoba vzešla poprvé od
dob Tomáše Bati z mezinárodní
architektonické soutěže.

V ŘÍJNU OTEVÍRÁME
NOVÉ TRŽIŠTĚ
POD KAŠTANY

ZADAVATEL: ANO 2011, ZPRACOVATEL: REGIONÁLNÍ VYDAVATELSTVÍ S.R.O.

Jiří Korec

Zdroj: statutární město Zlín / www.zlin.eu

Naplňujeme naši vizi moderního
a sebevědomého města Zlína a na
konci září plánujeme otevřít
kompletně
zrekonstruované
tržiště Pod Kaštany. Na tržiště
budou umístěny nové stoly,
u kterých budou zdroje elektřiny
i vody. To umožní výrazně rozšířit
sortiment
tržiště
například
o prodej sýrů, uzenin a dalšího
zboží. Vznikne nová budova se
zázemím
pro
trhovce,
se
sociálním zařízením a kanceláří

pro správce. Poblíž budovy
bývalého soudu vzniknou další
sociální zařízení, tentokrát pro
nakupující. Sousedící novinový
stánek a zastávka městské
hromadné dopravy se upraví.
Navazující prostor pěší zóny se
má změnit v minináměstí, na
němž budou schodišťové stupně.
A v tomto novém veřejném
prostoru se budou moci odehrávat
různé společenské události. Nové
budou vstupy do sousedního

Voda je znovu
v rukou měst
a obcí Zlínska

Po 18 letech soudních
sporů se díky naší práci
a spolupráci s městy
Otrokovice a Fryšták
podařilo převzít zpět
provozování
vodovodů
a kanalizací na Zlínsku
pod majetkovou kontrolu
měst a obcí. Počínaje
dnem 1. 7. 2022 vznikne
nová společnost Vodárna
Zlin, která bude ze 75
procent
kontrolována
obcemi a městy Zlínska.
Ta převezme provozování
vodohospodářské
infrastruktury
od
Moravské
vodárenské,
spadající pod Veolii.
Touto transakcí tak dojde
k ukončení více než
dvaceti soudních sporů,
uzavře
se
dohoda
o narovnání. Navíc na
konci roku 2029 města
a obce získají i zbývajících 25 procent ve
Vodárně Zlin. Naplnil se
tak v plné míře slib, který
jsme před pár lety dali
občanům
Zlína
-

navrácení vody zpět
pod kontrolu měst
a obcí.

parku, kde budou umístěna dvě
pítka. Při vstupu na tržiště
vznikne vodní prvek. Proměnit
se ale nemá jenom vzhled
nejnavštěvovanějšího
tržiště
v krajském městě, ale také
sortiment, který tam prodejci
nabízejí. Bude výrazně posílen
prodej
od
prvovýrobců
a farmářů a doplněn například
prodej jídla, nápojů nebo kávy.
Pavel Brada
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Dominik Fey:
Když se vaše sny vepíšou do staveb
Budova Záložny na zlínském
náměstí, měšťanská škola, z níž
se později stala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
ale i známá budova napajedelské
radnice. Všechny tyto objekty pocházejí z pera Dominika Feye, jehož jméno je v architektonických
kruzích velmi dobře známo. Jeho
stavby můžeme nacházet po celé
Moravě a celkově je jich tolik, že
s jistou nadsázkou lze říci, že ať
už se v rámci Zlínského kraje vydáme kamkoliv, patrně na některou z jeho staveb narazíme. O šíři
jeho architektonické tvorby se můžete přesvědčit do konce července
v grafickém kabinetu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Rodák z jihočeského Písku čerpal své znalosti v oboru pozemního stavitelství na Českém vysokém učení technickém v Praze
mimo jiné pod vedením Josefa
Schulze či Jana Koula. Vstřebávání různorodých vlivů i tvorby
významných osobností nejenom
na poli architektury vyústilo ve

schopnost vytváření originálních
počinů, kombinujících české baroko, soudobou secesi, kubismus i lidové stavitelství po vzoru Dušana
Jurkoviče.
Tvůrčím i soukromým zázemím
se pro Dominika Feye stalo město
Uherské Hradiště. Nikoliv náhodou je právě tento region spojen
s řadou staveb, spojených s jeho
jménem. Mezi nejstarší realizace
patří nárožní dům JUDr. Vysloužila na Palackého náměstí (1895)
a vedle něj stojící Sedláčkův dům.
V roce 1909 překročil počet jeho
realizací první stovku. Našli byste
mezi nimi reálnou školu v Kroměříži (1902), gymnázium v Boskovicích (1903) a další stavby převážně
školského zaměření. V panteonu
jeho tvorby však nechybí bytové
a rodinné domy, v nichž dosahuje pomyslného vrcholu u návrhu
domu pro Josefa Janiše v Napajedlech (1921).
K Dominiku Feyovi patří řada
sakrálních staveb, nacházejících
se v okolí Uherského Hradiště.

Výstava je průřezem rozsáhlou tvorbou Dominika Feye. 

S kostelem svatého Cyrila Metoděje
se tak nesmazatelně vepsal do Babic, opravou fary a kostela svatého
Jana Křtitele do Bílovic a s pro něj
poněkud netypickým neogotickým
tvaroslovím fary také do Bystřice
pod Hostýnem. Ne všechny záměry se podařilo zrealizovat. Ačkoliv
vznikly návrhy, v důsledku válečné deprese nakonec světlo světa
nespatřily například kostel v neorománském slohu v Topolné nebo
kostel v Popovicích v témže stylu.

Foto | Marek Adamík

Jakožto stavitel věrný svému
řemeslu se Dominik Fey angažoval v různých profesních sdruženích, pravidelně publikoval v časopise Architektonický obzor
a nad rámec svého hlavního zaměření měl také blízko ke Sdružení umělců moravských v Hodoníně. Právem se tak lze domnívat,
že jeho zájem o umění, lidovou
kulturu a historii představuje neodmyslitelnou součást jeho tvůrčí
ma
inspirace. 

V květnu opět vyrazily do ulic stovky cyklistů
Do práce na kole je kampaň,
která se již na mnoha místech České republiky stala zavedenou akcí,
do které se pravidelně zapojují
stovky a tisíce účastníků. Již podeváté se k nim připojili také zájemci
z města Zlína, Otrokovic a blízkého okolí. Podmínkou bylo, že po
celý měsíc budou na cestě do práce
a zpět používat pouze vlastní energii. Kromě cyklistů se tedy mohli účastnit také koloběžkáři, běžci
nebo chodci.
„Za celou republiku se města
Zlín a Otrokovice umístila v počtu
přihlášených na třetím místě, a to
za Prahou a Brnem. Ve Zlíně, Otrokovicích a okolí se letos do kampaně zapojilo 1 360 nadšenců, o 227
více než loni, z toho 728 ze Zlína.
Podařil se tak splnit cíl dosáhnout
čísla sedmi set jakožto symbolu letošního výročí Zlína od jeho první
písemné zmínky,“ uvedla koordinátorka kampaně pro tento region
Jana Vybíralová.
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Kampaně se ve Zlíně zúčastnilo více než 700 nadšenců.

Organizátorem
celostátní kampaně Do práce na kole je
spolek AutoMat, který se zasazuje o zlepšení životního prostředí ve městech, a to právě podporou bezmotorové „bezemisní“
dopravy. V rámci kampaně podle spolku nejde o to najet či našlapat co nejvíce kilometrů, jako
spíše motivovat k tomu, aby se

Foto | Cyklo Zlín

lidé do práce a zpět na kole či jinou formou bezmotorové dopravy vůbec vydali, aby si to zkrátka vyzkoušeli. Není výjimkou, že
mnozí z nich pak tuto alternativu
začnou využívat častěji. I proto se
klade největší důraz na kategorii
Pravidelnost týmů – v jízdě na
kole, chůzi, běhu – v níž vítězové
získávají ceny. Ke slavnostnímu

vyhlášení výsledků květnové motivační výzvy došlo 9. června na
zlínském náměstí Míru. Hlavní
cena v kategorii Pravidelnost se
losovala z jednačtyřiceti týmů.
Na prvním místě se umístil pětičlenný tým z firmy AEV Kroměříž, který si jako výhru odnesl
koloběžky Kostka Tour Max. Tým
Šimíci, složený ze zaměstnanců
společnosti Continental Barum,
se umístil na druhém místě, na
třetím pak Teplárna Otrokovice.
Celkem bylo v této kategorii vylosováno a oceněno patnáct týmů.
Dle výsledků kampaně se během květnové výzvy bezmotorově
přepravovalo takřka 24 700 nadšenců z celé republiky. Společně ujeli, nachodili a uběhli
6 290 000 kilometrů, přičemž
současně ušetřili téměř 811 tun
emisí oxidu uhličitého. Další výzva je naplánována na září, kdy
by se měla protnout s Evropským
ma
týdnem mobility. 
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Dramatik a scénárista
Tom Stoppard slaví 85 let
Věhlasný scénárista, dramatik,
filmový kritik a nositel řady prestižních ocenění Tom Stoppard
v těchto dnech slaví půlkulaté
pětaosmdesáté narozeniny. O co
se tento zlínský rodák zasloužil,
čemu se věnoval a jaká byla jeho
životní dráha? Nesnadná otázka.
Tom Stoppard, vlastním jménem Tomáš Straussler, se narodil 3. července 1937 do židovské
rodiny lékaře Baťovy nemocnice.
Byly mu teprve dva roky, když se
s rodiči kvůli hrozbě ze strany německých nacistů přestěhoval do
Singapuru, kde měla Baťova firma
pobočku. Tady se také přihodily
dvě události, které měly na jeho
další život zásadní vliv. Na jedné straně šlo o pobyt v indickém
Darjeelingu, kde se vzdělával na
soukromé škole Mount Hermon
School, na straně druhé o ztrátu
otce, který jako dobrovolník britské armády zahynul při jednom
z útoků japonských ozbrojených
sil. Následným přestěhováním do
Anglie v roce 1946 „poutnická“ éra

Stoppardů skončila. A pro malého
Toma začala tvůrčí cesta budoucího dramatika a scénáristy.
Tom Stoppard začal v Anglii
přispívat do bristolských novin
Western Daily Press, současně
se však pokoušel o psaní divadelních her a scénářů pro televizi,
rozhlas i film, v čemž se neustále
zdokonaloval. Nejčastěji je s ním
spojována hra Zamilovaný Shakespeare – přestože zde je uváděn
jako spoluscénárista –, i řada jiných, z nichž některé mohou znát
i čeští diváci: Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví (1966), Arcadia (1993) Rock’n’roll (2006)
a další. Méně známou skutečností je, že se Stoppard podílel na
některých celosvětově známých
snímcích, jako je Indiana Jones
a poslední křížová výprava (1989)
nebo Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (2005). Z jeho autorské dílny také pochází rozhlasová hra Darkside (2013), kterou
napsal ke čtyřicetiletému výročí
alba The Dark Side Of The Moon

od skupiny Pink Floyd. Podle anglické Wikipedie zahrnuje jeho
tvorba celkem 37 divadelních her,
11 rozhlasových her, 7 filmových
her a dalších 17 filmových a televizních adaptací. Napsal jedinou
novelu pod názvem Lord Malquist and Mr Moon, která v samostatném vydání v češtině dosud
nevyšla. Nepřehlédnutelná je

Stoppardova angažovanost v problematice lidských práv v zemích
východního bloku a s tím související otázky cenzury a politické svobody. V České republice je kromě
toho známá Cena Toma Stopparda určená autorům českého původu za esejistické dílo. Poprvé byla
udělena v roce 1984 Evě Kantůrma
kové a Zdeňku Urbánkovi. 

Zastihla vás bouřka? Hlavně zachovejte klid
K teplým obdobím patří vedle
dovolených a výletů také odpovídající počasí, mezi které patří
i průtrže mračen. Pokud se během nich nacházíme doma, možná nás to z míry nevyvádí. Horší
už je, pokud se zrovna ocitneme
na poli nebo okresní silnici, v jejímž okolí není nic, jen tu a tam
osamocený strom. Možná se nám
v tu chvíli začnou hlavou míhat
nejrůznější katastrofické scénáře
a rady slýchané od dětství. „Hlavně se neschovávej pod stromem
a neutíkej“, patří mezi ty velmi
časté. Jak je to ale ve skutečnosti?
Je vhodné si připomenout, že
úder blesku je vlastně zkrat mezi
mrakem a zemí, kdy se výboj sestupující z mraku setká s výbojem
ze země. Takový výboj není žádná legrace, pojí se s ním proud
o hodnotě až deseti tisíc ampér
a teplota tisíc stupňů Celsia. Bez
problémů zažehne požár, zničí elektronické přístroje, anebo,
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v nejhorším případě, způsobí
smrtelné zranění.
Riziko nastává, jakmile mezi
bleskem a zahřměním napočítáme méně než šest vteřin. V tu
chvíli můžeme říci, že se nacházíme ve středu bouře. Zastihne-li
nás na rovné planině, doporučuje
se vyhledat příkop nebo jakoukoliv prohlubeň v zemi, do které se
lze ukrýt.
Pokud to není možné, pomáhá sednout si do podřepu, stát
na špičkách, s rukama za krkem
a skloněnou hlavou. Protože si
blesk vybírá různé vyvýšeniny
a „hroty“, rizikem je nejenom
stojící postava, ale i golfové hole,
deštníky, krosny, sloupy elektrického vedení, samozřejmě stromy,
ale také rozsáhlejší vodní plochy.
Určitě se nedoporučuje – pro někoho možná překvapivě – lehat si
na zem nebo si někam sedat. Pro
blesk je to zvětšení terče, do kterého se pokusí trefit.

V obdobném nebezpečí se nacházíme i v horách. Platí zde rady
jako na louce, měli bychom tedy
neprodleně vyhledat nížinu. Je



třeba tak učinit už ve chvíli, kdy
zaslechneme první hřmění. Není
bezpečné pokračovat v túře, když
už se na nebi „rozpoutalo peklo“, ani hledat úkryt v jeskyních.
Uzavřené prostory vytváří vodivé
prostředí a do dvou metrů od stěny nebo stropu nás může zasáhnout zemní proud. Blesk si to navíc rád zamíří do ústí jeskyně.
Teplé počasí samozřejmě není
jen o pěších túrách. Je to zároveň
období, kdy oprášíme své dvoukolové (ne)motorové a čtyřkolové miláčky. Relativně bezpečným
vozidlem je pouze automobil –
vyjma kabrioletů a modelů z jiných materiálů než kovu, s kolem
či motocyklem se v případě nouze lze ukrýt pod železobetonový
most. Je důležité se jich nedotýkat a v optimálním případě si lehnout na zem. U automobilů stačí zavřít okna a neparkovat pod
stromy, skrytým nebezpečím je
ma
totiž déšť a vlhkost. 

KULTURA | PORADNA | 13

KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu irského dramatika George Bernarda Shawa: „Žádná láska není tak opravdová, jako...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 11. 7. 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.
INZERCE RV2101720/08

INZERCE RV2201057/01

A D V O K ÁT N Í K A N C E L Á Ř
ZLÍN - MALENOVICE, ZAHRADNÍ 1297
HULÍN, NÁM. MÍRU 163

Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské – rodinné – obchodní – pracovní – trestní – správní
Nutná rezervace. Lze i online na www.ak-simek.cz/rezervace

www.ak-simek.cz

simekadvokat

577 435 341, 736 680 134

sekretariat@ak-simek.cz

INZERCE RV2101910/06

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

INZERCE RV2200623/03

INZERCE RV2102261/06

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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INZERCE RV2101909/06

INZERCE RV2101530/06

Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis
◾ jednání s finančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií
◾ finanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

BYT 2+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – I. ETAPA
Upravený prostorný byt o výměře 62 m2, nová kuch. linka včetně vesta.
spotřebičů, vestavěná skříň, bezproblémové parkování, bezbariérový přístup,
úsporný provoz bytu (pouze 2.230,- / měsíčně + elektřina). IDEÁLNÍ BYT
PRO SENIORY NEBO MLADÉ RODINY. PENB: C

byt, dům, komerce, pozemek

4 199 000 Kč
BYT 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – I. ETAPA (STŘEDOVÁ)
Nadstandardně zrekonstruovaný byt v roce 2020 o výměře 79 m2 vč. lodžie
a sklepa, má designově řešenou koupelnu se sprchovým koutem, prostorné
vestavěné skříně. Díky jižní slunné orientaci krásný výhled na Zlín.
DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ KLIENTY. PENB: D

NABÍDKA

5 299 000 KČ
RD 2+1, FRYŠTÁK
Menší domeček, který se nachází téměř v centru Fryštáku v klidné málo
frekventované části obce. Je zde malá zahrada se zahradním domkem.
Tato nabídka je vhodná i jako venkovské sídlo.
PENB: G

2 890 000 Kč
Baťův 1/2domek, ZLÍN – LETNÁ, 3+kk s přístavbou
Kompletně zrekonstruovaný cihl. objekt s menší oplocenou zahradou. V zahradě
je k dispozici zahr. domek. V roce 2017–2018 prošel kompletní rekonstrukcí včetně
instalace předokenních rolet, zateplení, cihlových pásků apod. Zastávka MHD se
odsud nachází 20 m, do centra se dostanete za 10 minut pěší chůze. PENB: C

5 999 000 Kč + 2% provize a právní služby
Baťův 1/4domek, 3+kk , ZLÍN – LETNÁ
Cihlový zrekonstruovaný objekt s menší zahradou, který se nachází 10 minut
chůze od centra Zlína. Výhodou je 1 parkovací místo, posezení při západu slunce
a blízká zastávka MHD. JEDNÁ SE O VELICE ŽÁDANOU NEMOVITOST
NEJEN MEZI ZLÍŇANY. PENB: E.

4 490 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU
KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz
partnerem

je společnost

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833
nebo PIŠTE na e-mail buda-reality@centrum.cz

