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připravujeme:

nabízíme:

Prodej bytu 3+kk, Zlín,
ulice Benešovo nábřeží

prodej dvou bytů 2+kk v Uherském
Brodě, ulice Horní Valy
pronájem 1+kk Zlín, ulice Vejvanovská
prodej penzionu v Luhačovicích
pronájem bytu 1+kk Zlín, Prštné

po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
byt v klidné části Zlína
ihned k dispozici

REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.

Prodej vybavené chaty ve Zlíně

Výkup nemovitostí až 120 %
znaleckého posudku.

nachází se
v rekreační lokalitě
Zboženské rybníky
cena na dotaz v RK

Prodej bytů po kompletních
rekonstrukcích.
G2 REALITY S.R.O
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Cena: 5.750.000 Kč + provize RK
Pronájem bytu 2+kk
ve Zlíně, ulice
Zadní Luhy

Prodej bytu 1+1 v Luhačovicích,
ulice Rumunská
prodej bytu v novostavbě
Rezidence Nela
poblíž lázeňského centra
Luhačovic v krásném a tichém
prostředí

zrekonstruovaný byt, v klidné
části Zlína (Louky)
cena 11.500 Kč + energie,
vratná kauce a provize RK

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK

Prodej třípatrové vily v centru Zlína

Prodej bytu 2+1 v Uherském Brodě, ulice Větrná
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
cena na dotaz v RK

776 797 007

www.g2reality.cz

původní stav
vhodné jako kanceláře
nebo bytový dům
cena na dotaz v RK

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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Září je věnováno Tomáši Baťovi
a jeho vizi průmyslového města

EDITORIAL

Jak se žilo kdysi a jak se žije
dnes nejen v baťovském
Zlíně, ale i dalších městech
založených firmou Baťa
podle konceptu Zahradního
průmyslového města.
| MAREK ADAMÍK
Že letošní rok je pro Zlín velkolepou oslavou 700 let od jeho založení, je docela dobře známo. Tyto
oslavy budou pokračovat i v září,
a to s věnováním osobnosti pro
rozvoj Zlína klíčové – Tomáši Baťovi. Akce pod názvem „Festival
Týden Baťa aneb život v baťovských městech není jen o červené cihle“ nabídne zájemcům ve
dnech 12. až 16. září řadu tematických přednášek, diskusí a snad
i odpovědí na jejich otázky.
Šestý ročník festivalu si klade
za cíl představit vize průmyslového města, realizace a života v současných baťovských městech.
Přednášková i výstavní činnost se
tentokrát zaměří na méně známé
skutečnosti z baťovských měst, na
své si tedy mohou přijít i lidé, kteří se jinak v baťovské problematice dobře orientují. Mezi přednášejícími mimo jiné vystoupí
zástupci jednotlivých měst a institucí, které se do prostor někdejších baťovských továren snaží navrátit život. V programu nebude

Festival se zaměří i na méně známé skutečnosti Baťova odkazu 

chybět diskusní večer o budoucnosti těchto míst nebo doprovodný program, na kterém můžete
zhlédnout dobové filmy a novou
animaci.
Program začíná každý den
vždy od 15 hodin, jde-li o přednášku, v 16 hodin, jde-li o prohlídku.
Festival ukončí 16. září ojedinělá beseda s herci a režiséry Městského divadla Zlín s představením knihy Viděl jsem Baťu růst.
Poté přijde na řadu koncert skupiny Franc Alpa. Začátek besedy je
v 17:30, hudební jednohubka přijde na řadu v 19 hodin, a to přímo
v areálu vily Tomáše Bati.
V souvislosti s 90 lety od úmrtí
Tomáše Bati můžete již od července zhlédnout výstavu „Buď prvním“ v parku Komenského, za připomenutí stojí i tři nové baťovské

Foto | Palickap, Wikimedia

publikace vydané Nadací Tomáše Bati: „Zámožnost všem“, prostřednictvím které Tomáš Baťa
poukazoval na důležitost finanční gramotnosti, „Do nové práce“,
v níž jsou uvedeny základní ideje
Tomáše i Jana Antonína, a „Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky: Jak překonat hospodářskou krizi“. Všechny publikace
budou slavnostně představeny 13.
července v 17 hodin v prostorách
vily Tomáše Bati.
Chcete-li navštívit některou
z přednášek, diskusí nebo prohlídek, je vhodné si rezervovat místo na e-mailu sekretariat@batova-vila.cz nebo telefonicky na
číslech 577 219 083 či 605 459
181. Aktuální informace jsou postupně zveřejňovány na webu
nadacetomasebati.cz.

V záři babího léta
Babí léto v sobě vždy nese určitou poetiku a melancholii. Je to
letmé
ohlédnutí
za obdobím, které zejména školou povinní mohou
vnímat jako jakési
vyvanutí z koloběhu neustálého načerpávání užitečných či neužitečných – jak je komu libo – informací
pro další život. I z hlediska kulturního Zlína má září svá specifika.
Je s ním spojeno například Setkání kytaristů, které se letos oblékne
do hardrockového a lehce šamanského hávu. Že hudba má léčivé
účinky, není nic objevného. Podebatovat však o tom můžete v rámci chystaných seminářů a diskusí
s odborníkem na slovo vzatým:
Vladimírem Václavkem v jeho pořadu Hudba a její moc. K pořadu
sám autor uvádí, že „hudba rozpouští naše hranice a působí na
naše emocionální a pocitové tělo,
na naši duši. Umí harmonizovat
spolupráci levé a pravé mozkové
hemisféry, mírní bolest a je spouštěčem vzpomínek a snění“. Jistě
se tak máme na co těšit.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI

„3D Zlín“ trůní na náměstí Práce
Jdete-li přes náměstí Práce, možná vaši pozornost upoutal velký
3D nápis „Zlín“. Zdobí ho grafika vytvořená k 700. výročí našeho
města. Tvůrci grafiky navíc přidali
typicky zlínské motivy – cihlu, tkaničku do bot i filmový pás. Objekt
má sloužit coby turistická atrakce,
která bude Zlín propagovat.
„3D nápisy jsou pro návštěvníky měst velice atraktivní. Jsou
umístěny ve spoustě českých i zahraničních měst nebo na jiných turisticky zajímavých místech. Chceme motivovat návštěvníky Zlína
i místní, aby využili tento nový fotopoint a sdíleli s ním fotografie na
sociálních sítích a tím více rozšířili

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

TIRÁŽ

povědomí o Zlíně,“ uvedl primátor
města Zlína Jiří Korec.
Nápis je nyní umístěn pod Velkým kinem, na prostranství vedle

plastiky Velký Fibonacci. Začátkem příštího roku se přestěhuje na
náměstí Míru, kde ozvláštní travnatou plochu.ma
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Ve Zlíně nastala doba chytrého parkování
Navigační systém, jednodušší placení a závory místo obsluhy. To
jsou některé ze změn, které posunou parkování ve Zlíně do moderní éry. Zaparkovat v krajském
městě tak bude již brzy mnohem
jednodušší a pohodlnější.
Městská parkoviště ve Zlíně od
června procházejí postupnou změnou. Z vjezdů mizí buňky s obslu-

Platit lze
v automatu
nebo přes
mobilní
telefon
hou, které nahrazují modernější závorové systémy. Jako první
parkoviště s bezobslužným systémem začalo fungovat to u Velkého
kina, následovalo parkoviště Nad
INZERCE RV2200421/08

Zaváděním chytrého parkování mizí z parkovišť nevzhledné buňky 

Tržnicí pod Obchodním domem
Zlín, na Gahurově a u Městského
divadla pod kostelem. Stejná novinka čeká do září ještě parkoviště
na Bartošově pod radnicí.
Se závorovým systémem se
změnil i způsob platby za parkování. Řidiči mohou platit

Foto | Marek Adamík

v klasickém utomatu nebo využít mnohem pohodlnější způsob
úhrady přes mobilní telefon díky
službě MPLA. Ten si získal své
příznivce už od konce loňského
roku. „Webová aplikace či aplikace v mobilu umožní pohodlně
zaplatit parkovné ve Zlíně všude

tam, kde jsou v ulicích parkovací
automaty. Služba MPLA je komfortním a bezpečným způsobem
bezhotovostní platby za parkování na ulici, na parkovištích i v garážích. Jedná se o nejrychlejší bezhotovostní platbu parkovného.
Bez hledání parkovacího automatu a drobných po kapsách, s možností kdykoliv a odkudkoliv si
parkovací dobu prodloužit. Stačí
několik kliknutí a parkovací automat budete mít v mobilu, tabletu
nebo počítači,“ popsal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.
Inteligentní dopravní systémy ještě rozšíří navigační parkovací systém, který bude řidiče informovat o obsazenosti parkovišť
prostřednictvím LED tabulí. Ty
budou napojeny na nově vybudované závorové systémy. Vše má řídit centrální dispečinkové pracoviště v areálu Technických služeb,
které má monitorovat napojená
zařízení a reagovat na mimořádné
ks
dopravní situace ve městě. 

INZERCE RV2201212/02

RODINNÁ FIRMA

PRODEJ A SERVIS
ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ

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

NEJEN PRO SENIORY

www.martoni.cz
BROUČKOVA 5240, ZLÍN | tel.: 577 001 314 | 792 304 293
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ZADAVATEL/ZPRACOVATEL ODS

www.odsprozlin.cz
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23.–24. 9.
ROZHODNETE VY
O BUDOUCNOST

I ZLÍNA

Tomáš Goláň

Deset důvodů, proč volit ODS ve Zlíně
1.

Chceme udržet mladé lidi ve Zlíně.

6.

2.

Budeme usilovat o změnu rozpočtového určení
daní. Zlín musí mít příjmy srovnatelné s ostatními
statutárními městy.

Parkování dostaneme „pod zem“ a stávající
parkovací plochy využijeme pro lidi.

7.

Nebudeme podporovat nereálné dopravní
stavby, jako je tunel pod náměstím Míru.

3.

Zdraví je na prvním místě! Všemi možnými
prostředky podpoříme rekonstrukci
a modernizaci Baťovy nemocnice.

8.

Každé čtyři roky otevřeme dům pro seniory nebo
sociálně potřebné osoby.

4.

Vyhlášky nemají šikanovat, ale pomáhat.
Vyhlášky zjednodušíme a zpřehledníme.

9.

5.

Radnice má občanům sloužit, ne je zbytečně
zatěžovat! Zrychlíme a zkvalitníme digitalizaci služeb
občanům. Veřejná data budeme otevřeně sdílet.

Zajistíme dostatečné kapacity pro děti
od 2 do 6 let v mateřských školách
i podporu vzniku dětských skupin
a alternativních školek.

10.

Sportovci a sportoviště si zaslouží více investic
a spravedlivou podporu.
INZERCE RV2200929/01

Charitativní country festival Bundy Zelený
přinesl zlínskému onkocentru rekordní částku
Stovky milovníků country se už
počtvrté sjely do Zádveřic u Zlína.
Oblíbený festival Bundy Zelený
je nalákal na smršť písniček a kapel jako Nezmaři, Kamelot, Fešáci
nebo Poutníci. Radost však nepanovala jen v hledišti, s velkým potěšením z akce odcházeli zástupci
zlínského onkocentra, kterým festival vynesl rekordních 308 tisíc
korun.
Vrátit lidi do přírody, užívat si
pohody, dobrého jídla a pití, posedět s přáteli a poslouchat kvalitní
muziku, to je myšlenka dvoudenního festivalu ve sportovním areálu v Zádveřicích, kterou se letos
podařilo bezesporu naplnit. Kromě
toho má akce tradičně i velmi důležitý charitativní rozměr. Výtěžek
z tomboly i příspěvky sponzorů nakonec putují na účet Komplexního
onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Celkem se na letošním festivalu podařilo vybrat neuvěřitelných

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Hudba jako lék platí na festivalu Bundy Zelený doslova 

308 tisíc korun. Pro srovnání,
doposud nejvyšší částka z minulého roku dosáhla výše 253 tisíc
korun. „Měla jsem trochu obavy,
jestli lidé budou ochotni v dnešní době přijít, a ještě připlatit za
podporu naší onkologie. Ale je
vidět, že pro dobrou věc se najde
spousta dobrých lidí,“ svěřila se

Foto | 2x KNTB Výtěžek z festivalu pomůže zkvalitnit léčbu rakoviny

náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči Baťovy nemocnice Kamila
Slabáková. Ta spolu s vrchní sestrou onkologie Bohuslavou Vojtovou a lékařkou Lenkou Šiškovou
přebírala dary sponzorů přímo na
místě.
„Onkologičtí pacienti od
všech dostanou částku vyšší než



300 tisíc korun, za kterou zajistíme další zvýšení komfortu a příjemnější prostředí pro jejich nelehkou léčbu. Čest všem dobrým
lidem, kteří se této akce účastnili,“ ocenil Marek Šikula, zakladatel projektu Pomáháme onkologii a spoluorganizátor festivalu.
ks
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Milostivé léto opět pomáhá lidem v exekuci
Milostivé léto se vrací. Určeno během této doby možnost doplatit
je lidem, kterým v průběhu času svou exekuci, která byla zahájena
vznikl dluh u veřejnoprávních in- před spuštěním výzvy a u níž byl
stitucí. Jde o dluhy vzniklé na- věřitelem veřejnoprávní subjekt,
příklad na úhradách sociálního či jako je obec, kraj, podnik nebo
zdravotního pojištění, za nájem právnická osoba s majetkovou
obecního bytu nebo vůči institu- účastí státu či obce. Dobrovolně se
cím typu ČEZ, Českého rozhlasu, přidávaly i některé soukromé spoČeské televize, dopravlečnosti, které si ovšem
ních podniků, škol, nezvýhodněné podmínky
Administrativní
mocnic a podobně, tedy
splacení exekucí vytvápoplatek
dluhy, které jsou vymářely po svém.
exekutorovi činí
hány soudním exekuNejste-li si jisti, jest1 815 korun
torem. Podmínkou je
li se na vás nabídka Mizaplacení jistiny – půlostivého léta vztahuje,
vodního dluhu bez zamůžete využít exekučpočítání sankcí – a administrativ- ního poradce na stránkách milostiního poplatku exekutorovi.
veleto.cz nebo se obrátit například
Druhé kolo Milostivého léta na Občanskou poradnu Charity
bude mít pro oddlužení obdobné Zlín, která žadatele o odpuštění
podmínky jako kolo první, s tím sankcí procesem „oddlužení“ prorozdílem, že administrativní po- vázela již v prvním kole. „Obrátiplatek se navyšuje na 1 815 korun. lo se na nás tehdy dvacet zájemců
Využít této šance bude možné od a osm z nich splňovalo podmín1. září do konce listopadu 2022.
ky, tudíž nabízenou možnost vyPrvní kolo „léta“ cílilo zhru- užilo. U těchto lidí ale bylo patrno,
ba na 400 tisíc dlužníků. Ti měli že mají v průměru deset až patnáct

V prvním kole se podařilo smazat dluhy asi 15 tisícům lidí 

exekucí, z toho dvě až čtyři spadaly do aktuální výzvy, což není mnoho a celkově to bohužel dluhovou
situaci těchto lidí nedokázalo vyřešit. I tak jsme ale za využití Milostivého léta u našich klientů rádi,
jelikož některé exekuce byly po zaplacení skutečně zastaveny,“ vzpomíná Pavel Hanke z odborného
poradenství ve Zlíně. Podle Charity

Foto | Charita ČR

ČR se v průběhu prvního kola výzvy podařilo smazat veškeré dluhy
asi patnácti tisícům lidí.
Bližší informace k Milostivému
létu poskytne občanská poradna
Charity Zlín na telefonu 739 245
974 nebo e-mailu poradna@zlin.
charita.cz. Využít lze také poradce
na dluhové lince Milostivého léta,
ma
tel. 770 600 800. 

INZERCE RV2200548/02
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Stolní hry i nová tůňka.
Ve Zlíně se realizovaly nové projekty
Stolní hry v Centrálním parku
Jižní Svahy a Tůňka Pod Stráněmi. Počiny nevelké, ale o to cennější, že o jejich realizaci rozhodovali občané města v rámci
projektu Tvoříme Zlín. Záleželo jen na tom, který z předložených návrhů ke „zkrášlení“ města
u nich nejvíce „zaboduje“.
„V případě stolních her šlo
o vítězný takzvaný malý projekt
z loňského ročníku. Instalovaly se
dva stolky s herním plánem a židličkami. Na jednom stolku jsou
šachy a na druhém hra Člověče,
nezlob se,“ uvedla Jana Bazelová, která má projekt Tvoříme Zlín
na starosti. Účelem je inspirovat
k aktivnímu trávení volného času
pod otevřeným nebem.
Druhý uskutečněný projekt
je jiného charakteru. Tůňku Pod
Stráněmi najdete na Jižních Svazích pod koupalištěm Panorama.
INZERCE RV2201450/01

Místo bylo dlouho nepřístupné
kvůli bujně rostoucímu rákosu,
který naznačoval, že se zde zadržuje voda. To vytváří příznivé
prostředí k rozmnožování a vývoji bohatého spektra organismů,
čemuž má nově vybudovaná tůňka napomoci. „Domov zde najdou
především obojživelníci a vodomilný hmyz, ale užitek z něj
budou mít i ptáci a drobní savci. Taková místa v krajině, která
zadržují vodu, jsou zvláště kvůli
dlouhotrvajícímu suchu obzvláště důležitá. Podporují biodiverzitu a vytvářejí příznivé zázemí
pro pestřejší přírodu,“ vysvětluje Agáta Zajíčková z Odboru životního prostředí a zemědělství
zlínského magistrátu. Podle ní je
další zasahování do tůňky a jejího okolí nežádoucí. „Necháváme
přírodu, aby zabydlela toto místo
rostlinami a živočichy, kterým se

Tůňka je důmyslně obklopena bujným rákosím

Foto | Marek Adamík

zde bude dařit. Příroda to svede
lépe než lidská snaha vysazovat
rostliny a uměle přesouvat živočichy z místa na místo,“ dodává
Zajíčková.
Protože tůňka je v bezprostřední blízkosti koupaliště,
je možné, že zvídavým očím

neuniknou některé z pozoruhodných rostlin nebo organismů, které se zde objeví. Jestliže si něčeho takového všimnete, můžete se
o zajímavý nález podělit a zaslat
jeho fotografii na e-mail Ekocentra Čtyřlístek info@eko4listek.cz.
V rámci participativního projektu Tvoříme Zlín občané Zlína tradičně navrhují dva druhy
projektů k realizaci, a to takzvaný malý projekt – do půl milionu korun – a velký projekt – do
1,5 milionu korun. V rámci vymezeného rozpočtu se vždy realizuje tolik projektů, kolik se jich do
celkové částky pěti milionů korun
vejde. O vítězných návrzích lidé
rozhodují prostřednictvím internetu, mobilního telefonu nebo
odevzdáním příslušného hlasu
v informačním středisku. Více informací na webu participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimezlin.  ma

INZERCE RV2102220/03

PŘIDEJ SE K NÁM DO TÝMU!

Projektový prodavač – OBI Zlín
Stavba / Dřevo
Nástupní plat vč. víkendového příplatku

35 300 Kč

DOKÁŽETE COKOLIV
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Protonová radioterapie – unikátní
léčba rakoviny je českým pacientům
dostupná již desátým rokem
Co

• Jaké diagnózy léčíte v Protonovém
centru?
Dlouholeté
zkušenosti,
sdílené
i s kolegy ze zahraničí, špičková
technologie i naši renomovaní lékaři spolupracující s fyziky, to vše nám
umožňuje protonovou terapií léčit
stále širší spektrum diagnóz. Úspěšně tak léčíme nádory hlavy a krku,
maligní lymfomy, nádory plic, centrální nervové soustavy, vybrané
nádory zažívacího traktu, sarkomy.
Zcela ojedinělých výsledků však Protonové centrum dosahuje v oblasti
léčby karcinomu prostaty u mužů
a rakoviny prsu u žen. Mezi naše pacienty patří i děti.

Pražské Protonové centrum otevřelo
své dveře prvním onkologickým pacientům již v roce 2012. Od té doby
se jich zde léčilo více jak 8000 a klinika samotná se stala vysoce uznávanou v odborných kruzích nejen
v ČR, ale i v zahraničí. V čem tedy
tkví hlavní přednosti protonové léčby a pro které diagnózy se hodí? Na
to odpovídá doc. MUDr. Jiří Kubeš,
Ph.D., ředitel Zdravotního úseku
Protonového centra.
• Pane primáři, jaký je princip
a hlavní výhody protonové léčby?
Protonová léčba, jak již název napovídá, funguje na základě protonů.
Ty mají, na rozdíl od fotonů používaných při konvenčním ozařování,
zcela jiné fyzikální vlastnosti. Díky
těmto vlastnostem je možné protonový paprsek přesně zacílit přímo do
nádoru a významně tak snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.
Díky tomu se snižuje i riziko vzniku
nežádoucích účinků léčby, a tím i dopad léčby na kvalitu života pacienta
v jejím průběhu i po skončení.

• Je protonová léčba hrazena zdravotními pojišťovnami?
Ano, Protonové centrum má smlouvu se všemi českými zdravotními
pojišťovnami, protonová léčba je tak
hrazená a dostupná všem pacientů
z celé ČR.
• Protonová léčba karcinomu prostaty je rychlá, efektivní
a bez vedlejších účinků?
V léčbě rakoviny prostaty, kterou
každým rokem v České republice
onemocní až 7 000 mužů, dosahujeme celosvětově skutečně ojedinělých
výsledků, a to jak v úspěšnosti léčby
– ta souvisí s počtem zcela vyléčených pacientů a se vznikem nežádoucích účinků po léčbě, tak i v délce trvání léčby. Při včasném záchytu
onemocnění dokážeme zcela vyléčit
až 97 % mužů!
Loni se nám podařilo publikovat výsledky naší dlouholeté práce
v prestižním odborném zahraničním časopise zaměřeném na radiační onkologii. Jde o výsledky studie,
jež probíhala po dobu 8 let, a z výsledků studie jasně vyplývá, že se
díky protonové terapii vyléčilo 97 %

pacientů s karcinomem prostaty
nízkého rizika a přes 90 % pacientů
se středně rizikovým karcinomem
prostaty. A to vše v poměrně neobvykle krátké době léčby, která čítala
pouze 5 ozařovacích dnů. Protonová
léčba má celkově na pacientův běžný život minimální dopad: probíhá
ambulantně, takže umožňuje pacientům i v průběhu léčby bez omezení
pracovat, a je oproti jiným léčebným
metodám poměrně šetrná a s minimálními vedlejšími účinky. Těmi
jsou nejčastěji inkontinence (porucha udržení moči) a impotence, jejíž
riziko je v případě operace velmi vysoké, přes 80 %. U protonové léčby
karcinomu prostaty časného stádia je
toto riziko sníženo na méně než 1 %.

• Protonová léčba rakoviny prsu má
také vysokou úspěšnost vyléčení?
V léčbě rakoviny prsu pomocí protonové radioterapie patří české Protonové centrum mezi první centra,
která tuto diagnózu začala léčit. Právě naši lékaři a fyzici totiž vyvinuli
a zdokonalili inovativní léčebné postupy, jejichž know-how předáváme
i zahraničním kolegům. Úspěšnost
léčby karcinomu prsu je při včasném
záchytu onemocnění téměř 90 %, proto je potřeba, aby pacienti měli možnost svůj život po léčbě žít bez omezení a zdravotních komplikací.
Největší přínos má protonová radioterapie při levostranném postižení, kdy je potřeba chránit srdce, věnčité tepny a plíce před nežádoucím
ozářením. Právě protonový paprsek je
totiž možné zacílit přímo do nádoru.
Pro maximální přesnost probíhá ozařování v řízeném hlubokém nádechu.
Tímto způsobem ozáření jsme schopni v horizontu 10–20 let po ukončení
léčby předcházet komplikacím v podobě akutního infarktu, ischemické
chorobě srdeční, vzniku arytmií apod.

je dobré vědět

• Protonová léčba i všechna
diagnostická vyšetření v Protonovém centru jsou hrazená
ze zdravotního pojištění.
• Pacienti mohou Protonové
centrum kontaktovat kdykoliv
sami, a to i bez doporučení
lékaře, telefonicky na čísle
222 999 000 nebo e-mailem
na pacient@ptc.cz. Informaci
o tom, zda je jejich diagnóza
vhodná pro protonovou léčbu,
pak dostanou do 24 hodin.
• Vstupní konzultaci mohou nyní
pacienti absolvovat i z pohodlí
svého domova, prostřednictvím
takzvané virtuální ambulance.
Tato služba je zdarma.

• Součástí Protonového centra je
také oddělení diagnostiky. Jaká
vyšetření u vás může pacient
podstoupit?
Součástí Protonového centra jsou nejen špičkové technologie k léčbě, ale
také spolehlivé a kvalitní diagnostické
přístroje. Pacientům, a to nejen našim
onkologickým, ale i široké veřejnosti,
nabízíme vyšetření magnetickou rezonancí. Máme velmi příznivé objednací termíny, které se pohybují v rozmezí 2, max. 3 týdnů.
V loňském roce jsme na Oddělení nukleární medicíny, jako první
zdravotnické zařízení v ČR, instalovali nový přístroj k digitálnímu skenování PET/CT. Tato v současnosti
nejmodernější diagnostická metoda
slibuje včasnější a přesnější odhalení případných nádorových ložisek,
včetně jejich přesného umístění. Pro
pacienty to znamená včasné odhalení
onemocnění, a tím pádem i mnohem
vyšší šance na uzdravení.
Diagnostická vyšetření v Protonovém centru jsou dostupná pro
každého, nejen pro pacienty v léčbě.
Objednat se může každý, stačí mít
vyplněnou žádanku od obvodního
lékaře či jiného specialisty.

INZERCE RV2200187/22
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Kč
Získejte

až

na ochranné

sportovní
pomůcky
až

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu

Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022
Klientská centra

Zlín - Vavrečkova 7074
Uherské Hradiště
Mariánské nám. 65
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Nevíte jak
na energie?
Přijďte se poradit s ČEZ specialistou
na pobočku České pošty!
Vaše nejbližší pobočka:

J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín

www.ceskaposta.cz/cez
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Úklidová kampaň ulehčí přírodě od odpadu
Jen pár týdnů zbývá do dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou
u nás již od roku 1993 koordinuje
Český svaz ochránců přírody. Termín pro podzimní úklidovou kampaň je stanoven na 17. září. Zapojit se mohou všichni bez ohledu na
místo, kde se nacházejí. Stačí jen
chuť „ulehčit“ přírodě.
Organizátoři místních akcí se
mohou přihlašovat na stránkách
www.uklidmesvet.cz prostřednictvím registračního formuláře. Zároveň také mohou od ČSOP žádat
materiální podporu, jako jsou rukavice a pytle k úklidům. Žádanka
bude zveřejněna do 2. září, přičemž
hromadná rozesílka balíčků bude
organizátorům odeslána přibližně
týden před hlavním úklidem. „Je
důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak
stihnou připravit a odeslat před
hlavním termínem úklidů. Místní
akce Ukliďme svět lze však během
roku realizovat kdykoliv. Pokud
se do nich někdo chce pustit ještě

Fotografická soutěž umožňuje zdokumentovat, co všechno lidé odhazují 

před 17. zářím, může se na případné materiální podpoře domluvit
individuálně, pokud později, měl
by stihnout o ni požádat nejpozději do druhého září,“ upřesnila
koordinátorka kampaně Veronika
Andrlová.
Jako každý rok budou úklidy
doprovázet tradiční fotografické
soutěže. První z nich nese téma
„Největší odpadková kuriozita“,

Foto | Kateřina Landová

která spočívá ve fotodokumentaci
věcí, které byste mezi odpadky nehledali nebo které vás nejvíce překvapily. Druhá fotografická soutěž
„Fotografie z akce“ je zaměřena
na volnou tvorbu, kde lze uplatnit svou kreativitu a představivost.
Avšak nezapomeňte. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie zvyšují pravděpodobnost
výhry. Pravidla soutěží budou

rovněž zveřejněna na stránkách
www.uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která se koná
na území celé České republiky
jako součást světové kampaně
Clean Up the World. Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od
roku 1993 organizuje Český svaz
ochránců přírody.
Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme
Česko. Od roku 2021 pokračuje
opět samostatně. Smyslem kampaně však není jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě
a prostředí ve svém okolí, ale také
se zamýšlejí nad tím, proč odpadma
ky vůbec vznikají.

www.uklidmesvet.cz
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou
baktérie, plísně, alergeny,
choroboplodné zárodky, karcinogeny.
– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory
Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200

ww w
z
. p l i c ed o m u . c
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Do práce na kole opět vyzývá
k bezmotorové dopravě
Podpora fyzické a psychické pohody, ušetření nákladů za pohonné hmoty, snížení míry prašnosti
a hluku ve městě a řada dalších
benefitů. To vše je součástí výzvy
Do práce na kole, která se vyhlašuje několikrát do roka po celé
republice. Nejinak je tomu v září,
kdy se takzvaná Zářijová výzva
termínově potkává i s Evropským
týdnem mobility.
„Opět máte vynikající příležitost nechat auta doma a do práce
cestovat na vlastní pohon, pokud
to již neděláte celoročně. Sedněte
na kola, choďte pěšky a běhejte,“
vyzývá veřejnost Jana Vybíralová,
koordinátorka kampaně Do práce
na kole za Zlín, Otrokovice a okolí.
Cestu do práce cyklistům a koloběžkářům zpříjemní dvě snídaně zdarma. Ve Zlíně snídani zdarma připravuje iniciativa CykloZlín
na úterý 20. září od 5 hodin do
INZERCE RV2201094/05

8:30 na odpočívadle u cyklopodjezdu na Čepkově, v Otrokovicích
pak 21. září od 5:30 do 8 hodin
na tradičním místě u odpočívadla
před místní částí Trávníky. O snídani se postará Město Otrokovice
a společnost OtroKolo.
Letošní Zářijová výzva se koná
mezi 12. a 25. zářím a registrace

do ní odstartovaly již 16. srpna.
Na rozdíl od Květnové výzvy se
přihlašují jen jednotlivci, není potřeba tvořit týmy. Hlavní organizátor Auto*Mat Praha letos zavedl
minimální přihlašovací registrační stokorunový příspěvek, který
může podobně jako v květnu zaplatit zaměstnavatel. Příspěvek

má formu daru a jednotlivec nebo
firma dostane potvrzení o daru.
Částku si následně může odečíst
z daní, pokud jsou splněny podmínky dané státem.
Vylosovaní vítězové Zářijové výzvy získají kromě jiných výhod startovné zdarma pro sebe
i celý tým na příští ročník hlavní květnové soutěže Do práce na
kole 2023. A proč se výzvy zúčastnit? Zapracujete na své kondici, vychutnáte si, jak jste dobří
ve své firmě a přispějete k čistšímu ovzduší i celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu.
„Čím více nás bude, tím lépe se
nám bude ve městech žít,“ dodává Jana Vybíralová.
Aktuální informace o projektu včetně minulých ročníků jsou
na webu dopracenakole.cz, kde se
lze také registrovat k Zářijové výma
zvě. 

INZERCE RV2200327/02

Jsme největší a nejmodernější výrobce autokosmetiky
ve střední a východní Evropě.
Rodinnou firmu budujeme od roku 1990. Úspěchy
stavíme na šikovných, motivovaných a spolehlivých
zaměstnancích. Láká Vás práce v moderním prostředí?
Chcete posílit náš tým?

Aktuálně obsazujeme pozice:
• Dělník / Dělnice do výroby
• Předák / Seřizovač
• Skladník surovin
• Mistr výroby / Koordinátor

Náborový příspěvek 20.000,- Kč
Bližší informace:
tel.: +420 575 571 100
e-mail: personalni@dfpartner.cz
www.dfpartner.eu
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Orientální tance jsou vhodným odrazovým
můstkem pro jakýkoliv taneční styl
Orientální tanec, jehož kořeny bychom mohli hledat na Středním
východě, je známý po celém světě. Mimořádné popularitě se těší
v mnoha zemích, Českou republiku, kde je známý pod pojmenováním břišní tanec, nevyjímaje.
Ve Zlíně se mu v rámci svých tanečních kurzů dlouhodobě věnuje Taneční studio Jana. To od září
nově najdete v prvním patře Obchodního domu Modus na ulici
Bartošova. Studio provozuje Jana
Norková.
Co vás k tanci přivedlo a kdy
jste se rozhodla založit taneční školu?
Tanec mě provází už od dětství. Vyzkoušela jsem různé taneční styly, až mě to v mých dvaadvaceti letech dovedlo k orientálnímu
tanci. Taneční školu jsem založila
v roce 2007, letos tedy slavíme už
patnáctileté výročí.
Na co se mohou zájemci
o kurzy těšit v následující
sezoně?
Podobně jako v minulých letech se mohou zájemci těšit na taneční kurzy ve stylu orientálního
tance, který blahodárně působí na
ženské tělo. Kombinace ladného
ženského orientu a dynamického
INZERCE RV2201193/01

Bollywoodu najdete v lekcích BellyBolly. Dále budou pokračovat
velmi oblíbené lekce Tancem ke
zdraví, kde nejde ani tak o techniku tance, jako především o prožitek a uvolnění. Vyhledávané jsou
také workshopy Hawajské huly, ve
kterých jde nejen o tanec, ale celkově o určitý životní postoj a poslání v duchu Aloha, což znamená
život – podstata života, která spočívá v harmonii a výměně pozitivní energie. Novinkou bude taneční kurz Passion fit dance – vášnivý
ženský tanec, při kterém posílíte
přirozeným způsobem celé tělo.
Samozřejmě nechybí ani Street
dance, Ladies latin a z loňska
i ranní lekce jógy a pilates pro ty,
kdo by se chtěli nastartovat před
nástupem do práce. Nově v letošním roce otevíráme dopolední herničku pro děti a budeme se
také zaměřovat na pohybové lekce pro maminky a děti. Čeká nás
spousta zajímavých víkendových
akcí, které aktuálně naleznete na
našich webových stránkách, facebooku a instagramu.
Mezi vaše další aktivity patří organizace projektu Barumka sportuje, jejíž součástí jsou vedle sportovních
aktivit i různé přednášky

a semináře zaměřené na
práci se stresem, emocemi
a strachem. Plánujete něco
takového zařadit i do programu taneční školy?
Skutečně něco takového v plánu máme. Rádi bychom studio
obohatili o zajímavé přednášky
a akce, které se budou zaměřovat
na zdraví a celkový pozitivní přístup k životu. S tím souvisí i náš
slogan Be Happy and Dance, který vznikl během pandemie a získal
velikou oblibu. Rádi bychom se
dál chtěli zaměřovat nejen na tělesnou stránku člověka, ale i na tu
duševní, která podle mého názoru poslední dobou dostává zabrat.
A z tohoto důvodu vytvářím nové
webové stránky www.bealive.cz,

které budou zaměřené nejen na
tanec.
Jak byste někomu poradila
s výběrem, když zvažuje chodit do tanečních kurzů?
Záleží, jestli zájemce už někdy
prošel nějakým tanečním kurzem
a jestli má už vybraný konkrétní
styl, kterému by se chtěl věnovat.
V případě, že má zájem začít tancovat a je neposkvrněný tancem,
vždy doporučuji základy orientálního tance, který je úžasný v tom,
že vás naučí vnímat své tělo, pracovat každou jeho částí, a jak vždy
říkám, je skvělým základem pro
jakýkoliv taneční styl. Na začátku
září se obvykle konají ukázkové
lekce, kde si zájemci mohou jednotlivé styly vyzkoušet zdarma,
popřípadě se na daný kurz zapsat.
Letos v září budeme otevírat nové
taneční studio, tak chystáme nabitý týden ukázkových lekcí, přednášek a dalších zajímavých aktivit. Můžete se na ně těšit v týdnu
od 5. do 11. září.
Jaké další aktivity nabízíte
během roku?
Velmi oblíbené jsou víkendové
wellness pobyty pro ženy, na kterých načerpají spoustu energie.
Pořádáme také dovolené pro rodiny s tančením, cvičením a programem pro děti. Pokud nám situace
dovolí, rádi bychom naplánovali
další pobyty v zahraničí s tancem
u moře a poznáváním zajímavých
zemí. Pořádáme taneční show, večírky a v nabídce máme samozřejmě taneční vystoupení profi skupiny Love2Dance pro jakoukoliv
ma
společenskou událost. 
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Eva Stodůlka Nejedlá:
Tanec je i o hlavě a tanečních kombinacích
„Život s tancem je velmi bohatý
a různorodý. Tanec vás nenechá
stát na jednom místě, je veskrze
pozitivní, i když ztvárňujete lítost
nebo bolest. Tanec je stmelující,
lidé, kteří ho mají upřímně rádi,
se k sobě obracejí a vytváří dlouholetá pevná pouta a přátelství,“
říká choreografka a tanečnice Eva
Stodůlka Nejedlá, která jako tanečnice začínala již v 80. letech ve
folklorním souboru. Od té doby ji
tanec již nepustil a na profesionální úrovni se mu věnuje do dnešních dnů.
Co je v současnosti náplní
vaší činnosti?
V současné době provozuji
a organizačně a umělecky řídím
Taneční studio EVANS, které zahrnuje okolo dvaceti úžasných
žen, takzvaných tanečních žen.
Všechny jsme ve věku více než
pětadvacet let a dál. Každá máme
nějaký příběh a to se odráží i v našich tanečních produkcích. Je jedno, jestli oblékáme trička velikosti
S nebo L. Nemáme dokonalá těla,
ale zato dokonalé duše. Tanec
všechny milujeme.
Jaké taneční novinky připravujete? Mohou se lidé těšit na
nějaké akce pro veřejnost?
Od 12. září otvíráme kurzy
v novém sále Obchodního domu
Modus na Bartošově ulici ve Zlíně. Půjde tradičně o kurzy Step,
Jazz Dance a nově i jazzového
tance pro začátečníky. Chystá se
nám krásný nový sál s šatnou,
INZERCE RV2201432/01

klimatizací a okny, která se dají
otevřít. Příští rok, 26. února 2023,
připravuji další Show tanečního studia Evans. Bude se konat
v prostorách Otrokovické BESEDY a celá se ponese pod názvem Konkurz. Opět zatancujeme
deset tanečních čísel v kombinaci Jazz a Step. Program bude
moderovat skvělý Dušan Chlud
a hostování přislíbili Petra a Radovan Královi, Markéta Pešková,
Jana Norková, TD Bralen a další.
Část výtěžku věnujeme na dobrou
věc, Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice.
Co si myslíte, že je pro tanec
důležité?
Je dobré si uvědomit, že tanec není jen takzvané kardio, ale
má návaznost a je potřeba počítat
s pravidelnou účastí na kurzu. Kdo
chce použít tanec jako prostředek

na hubnutí, je lépe zajít si do fitka. Tanec je i o hlavě a tanečních
kombinacích.
Jaké jsou vaše další aktivity?
Dále se věnuji studentům – budoucím hercům – v pomaturitním

studiu na Zlínské VOŠ umění,
učím je jazzový a moderní tanec,
taneční techniky a vše, co souvisí
s tanečním projevem a jeho použitím na jevišti. Tedy disciplínu, jinak to nejde.
Marek Adamík
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V EVANS dance studiu začínáme taneční sezonu

jazz a step
Nastartujte taneční sezonu,
Přijďte se pobavit, naladit a trošku zapotit.

TANCUJEME V Pondělí:

první
hodiny
zdarma!

16.30—17.20 hod. / Step
17.30—19.00 hod. / Jazz
19.00—20.00 hod. / jazz začátečníci

V prostorách OD MODUS, Bartošova ul., Zlín, 1.patro
těšíme se na Vás!
lektorky Eva St. Nejedlá, Jana Holánková a company EVANS
www.evansdance.cz • +420 776 619 019 • nejedlae@seznam.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Výběr zájmového kroužku
je investice do budoucnosti
S blížícím se novým školním ro- spíše jako introvert, se nejspíš nekem uvažuje mnoho rodičů nad bude realizovat v dramatickém
mimoškolními aktivitami svých kroužku nebo při agresivních podětí. Ale jak se v nepřeberné na- hybových hrách. Vyhledávat bude
bídce zájmových aktivit zoriento- zřejmě klidné individuální aktivivat a dobře vybrat?
ty, možná najde zálibu v kreslení,
Existuje pár základních pravi- psaní a v různých tvořivých čindel, kterých se lze držet
nostech. Naopak pokud
ještě před vlastním výprojevuje sklon k pohyPovaha
běrem. Prvním je vzít
bovým aktivitám, inspia záliby
v úvahu založení a zárovat se můžete v dodítěte hrají
liby dítěte. Jednoduše
mech dětí a mládeže
při výběru
řečeno, musí jej bavit.
nebo v místní sokolovstěžejní roli
Takový kroužek pak
ně či tělocvičné jednomůže pozitivně utvářet
tě. Svou oblibu si mezi
osobnost dítěte tím, že mu po- dětmi drží atletika, plavání, judo,
může získat sebevědomí, samo- aikido, karate či tanec.
statnost a nezávislost. Slýcháte jej
často broukat si melodie, něco si Zvažte své finanční možnosti
Dalším důležitým faktorem
vytvářet, nebo se raději hýbe a dovádí venku? Povaha a záliby hrají je finanční stránka. Nezapomeňstěžejní roli. Pokud možno, měli te, že kromě kroužku samotnébychom se vyvarovat omylů spo- ho něco stojí vybavení, které se
jených s vlastními nenaplněnými k němu vztahuje. U některých
ambicemi. Dítě, které se projevuje sportovních aktivit je třeba takové
INZERCE RV2201473/01

Oblibu si drží atletika, plavání, judo, aikido, karate či tanec

náčiní obměnit i několikrát za rok.
A protože jde o vaše peníze, zřejmě i na vás bude nakonec zhodnocení, jestli je kroužek dostatečně
perspektivní. Zájmová činnost je
investice do budoucnosti a může
zásadním způsobem ovlivnit výběr studijního oboru na střední, případně vysoké škole. Také
nemá smysl dítěti vnucovat nějaký kroužek jen proto, že je podle
nás pro život přínosnější, praktičtější nebo že je zrovna v módě.
To nejlepší, co můžeme udělat,
je podporovat jej v osobnostním
rozvoji, učit jej porozumět vlastním potřebám a vyhnout se jeho
porovnávání s ostatními dětmi
jeho věku.

Tanec pro všestranný rozvoj

PRVNÍ OBCHODY JIŽ OTEVŘENY
OBCHODY-KANCELÁŘE-ORDINACE
tel. | 739 646 048
e-mail | info@okozlin.cz
www.okozlin.cz
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Někdy se může stát, že naše
dítko projevuje výrazné nadání již
od útlého věku. Jestli mezi ně patří to taneční, máte štěstí. V České
republice jde o velmi rozšířenou
zájmovou činnost, neboť je populární u všech věkových kategorií. Nejméně jednu taneční školu
najdete i ve velmi malém městě
– zde s výběrem problém nebude – potíže mohou naopak nastat ve městech větších, kde vedle
sebe existuje i několik desítek škol
s nabídkou rozmanitých kurzů.
Co může usnadnit výběr? Vedle ujasnění si tanečního stylu je to
například zjištění, kdo v dané taneční škole vyučuje. Právě lektor
bude tím, kdo se bude podílet na

Foto ilustrační

tanečním vývoji dítěte. Kdo tvoří choreografie? Jsou to vlastní,
nebo externí lektoři? Nedostatek
vlastních lektorů může značit potíže s výchovou dostatečně kvalitního personálu. Výborný tanečník
ještě neznamená kvalitní lektor.
Dobrým vodítkem může být i průzkum mezi přáteli. Možná někdy
řešili obdobný problém a rádi se
podělí o své zkušenosti. Reference bývá důležitá, nicméně nemělo
by jít o jediný důvod, proč se pro
určitou taneční školu rozhodnete. Více pozornosti věnujte konceptu a rozdělení tréninků. Jak
škola rozděluje lekce? Na začínající a pokročilé? Jsou tanečníci
rozdělení do skupin podle věku?
Ačkoliv existují i věkově smíšené
kurzy, pro taneční vývoj to ideální není, nesnažte se tedy urychlit vývoj svého malého tanečníka
a protlačit jej co nejrychleji k pokročilejším studentům. Vše má
svůj čas. Občas pomůže udělat si
obrázek také na základě kvality
komunikačních kanálů, jež školy využívají. Jsou webové stránky
školy přehledné a informačně dostačující? Jsou aktuální? A co sociální sítě? Komunikuje škola i na
nich? Pokud ne, o něčem to svědčí. S výběrem školy zkrátka příliš
nepospíchejte a udělejte si prostor
alespoň k rámcovému průzkumu.
Jde o nejlepší cestu, jak neudělat
chybu hned na začátku a své dítko
od toho, čemu se tak rádo věnuje,
ma
neodradit. 
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Setkání kytaristů se oděje
do hardrockového hávu
Black Dog! Tento pojem v anglicky mluvících zemích vystihuje
stavy jako úzkost, deprese. „Je to
takový nevítaný a nečekaný host
v našich hlavách. A pokud se tam
usídlí déle, tak může zanechat
velké škody. Naštěstí jde vykázat,
vyhnat, vymést – a to třeba hudbou,“ tajuplně naznačuje za pořadatele Robert Černý téma letošního 32. ročníku Setkání kytaristů.
To se letos uskuteční v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022, tradičně na dvou místech: v Zelenáčově
šopě a v parku Komenského.
Black Dog! – toto úderné téma
letošního ročníku nikoliv náhodou připomíná kapelu Led Zeppelin. Skladbu s tímto názvem
složil jejich baskytarista John
Paul Jones, se kterým se na svých
hudebních toulkách potkal muzikant Radim Zenkl, který společně s Ondrou Kozákem zavzpomíná na setkání s Jonesem i se
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vedle svých výjimečných muzikantských schopností i myslitelem a šamanem. Myšlenky Black
Dogu pod názvem Hudba a její
moc ovládnou od pozdního odpoledne prostory Zelenáčovy
šopy. Večer sem na hodinu Václavek pozve také duo Ondra Kozák
& Radim Zenkl, kteří zde zahrají
svůj Black Dog koncert.

ká

sobota

3.

í2
zá ř

svými Black Dogy, a to ve čtvrtek 22. září na koncertě v Zelenáčově šopě. Společně v parku
Komenského povedou i kytarový
workshop Umění improvizace.
Festivalový čtvrtek bude tematicky věnován léčivým účinkům hudby formou seminářů a diskuzí, ale také koncertu
tria Vladimíra Václavka, který je

Foto | Setkání kytaristů
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Zlínská hardrocková skupina Tokyo nebude na Setkání chybět 
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PŘEDREGISTRACE

Na stránkách: www.hoblovacka.estranky.cz

900 – 1045
900 – 1530
1100 – 1530

1515

Ani tentokrát nebudou návštěvníci ochuzeni o doprovodný
program v parku Komenského,
kde povedou kytarový workshop
na téma Umění improvizace Radim Zenkl a Ondřej Kozák. Své
kytarové umění zde také předvedou žáci ZUŠ pod vedením Evy
Holečkové. Program v parku zakončí koncert uskupení Černý
Lovec ve složení Miroslav Černý,
Milan Lovec Bílovský, Petr Nikl
a Zdeněk Čenda Ondruška. Část
tohoto koncertu bude nahrávána
a stane se součástí jejich budoucího alba.
V Zelenáčově šopě se páteční program uskuteční v podobě vystoupení hardrockových
zlínských kapel Fireball, Tokyo
a glamrockových The Drain.
Pro aktuální informace o programu včetně jeho časového harmonogramu sledujte web setkama
nikytaristu.cz. 

4 ve třídě !

kurzy na všech znalostních úrovních

PROGRAM

registrace startujících, startovné 50,– Kč
hlavní program – soutěžní disciplíny + doplňkový program
kouzelník, malování na tváře, jízda na koni, draví ptáci, výlov ryb,
ukázka hasičské techniky, Městská policie Zlín, pískohraní, trampolíny,
skákací boty, taneční skupina, dětský folklorní soubor, aerobic,
umělecký kovář, mladí včelaři, skákací hrad a skluzavka, překvapení…
vyhlášení výsledků
Po celý den domácí cukrárna a kvalitně zásobený bufet.

ranní, odpolední i večerní termíny
nabízíme i přípravu k MATURITĚ

new!

Prosíme nejezděte auty, nezaparkujete, využijte MHD.

ALMECO Skyba, s. r. o., ALPINE logistik a. s., Anděl Přerov s. r. o., AUTOKOM, spol. s r. o., Coleman S.I., a.s., Coufa – STAV s. r. o., Červinka Bohumír spol. s r. o., Dary kraje,
Dětské centrum Vlnka z.s., D PLAST a.s., Fafatech s. r. o. , Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., HAMAG, spol. s r. o., Mikel Vladimír, MNO spol. s r. o., MOMENT, spol. s r. o.,
PREDIKO, s. r. o., Radio Zlín Media, s. r. o., SMO, a. s., Struška Ivan (autodoprava), Trachea, a. s., URO s. r. o., V okno s. r. o., VTS Zlín s. r. o., Zlínská astronomická společnost, z. s.,
ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a. s., ZPS MECHANIKA a. s., SCHS stolárna s. r. o., Statutární město Zlín, Zlínský kraj

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Nové kurzy od ZÁŘÍ !
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TJ Sokol Mysločovice začínala
jako gymnastický spolek
Přijímání morálních
a demokratických principů
sokolských myšlenek spolu
s péčí o své zdraví sportem
a pohybem. Právě tyto
hodnoty stály u zrodu TJ
Sokol Mysločovice. Psalo se
datum 16. června 1932. Na
ustavující schůzi pronesli
svou inspirativní řeč řídící
učitel Josef Prášil a profesor
Jareš, tehdejší starosta
Sokola v nedalekém
Holešově. Oba pánové
zapůsobili na posluchače
natolik, že mnoho z nich
záhy projevilo zájem stát
se řádnými členy spolku.
| MAREK ADAMÍK
Cesta k míčovým sportům
Nově založený Sokol se od počátku potýkal s nedostatkem finančních prostředků, které měly
posloužit k vytvoření materiálového zázemí pro gymnastiku a nářaďový tělocvik. Silná opora ze strany
vlastních členů a z příspěvků z akcí
pořádaných pro veřejnost však přinesla své ovoce. Spolek postupně
získával potřebné vybavení a činnost se mohla úspěšně rozvíjet až
do druhé světové války, kdy byla
nuceně pozastavena. K původní
koncepci se pak již nevrátila. Nářaďový tělocvik ustoupil do pozadí a vystřídal jej zájem o míčové
sporty. V roce 1952 tak byl založen
fotbalový oddíl, v roce 1972 oddíl
dívčího volejbalu a oddíl stolního
tenisu, krátce na to vznikl i oddíl
házené. Svého času při nich působil
oddíl základní a rekreační výchovy,
který se úspěšně věnoval spartakiádní činnosti. A rozvoj pokračoval. Byl zmodernizován fotbalový areál, postaven areál Sokolské zahrady, Spartakiádní
stadionek a ubytovna s hernou stolního tenisu…

Nejlepší v župě
Mysločovický Sokol nikdy nebyl
jen o sportu. Divadelními hrami,
plesy, přednáškami a tanečními zábavami byl neoddělitelnou součástí
kulturního života. Noví funkcionáři
se snažili udržet tradici sokolského
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cvičení a tradici plesů a divadel –
zatímco ale kulturní akce se po válce udržely ještě dlouho, samotné
cvičení se na předválečné úrovni
udržet nepodařilo.
TJ Sokol Mysločovice si prožila
svůj zlatý věk v letech 1932 až 1958.
V roce 1937 měla 170 členů a byla
považována za jednu z nejlepších
v župě. Cvičenci se účastnili župního sletu ve Zdounkách, vojenské slavnosti v Kroměříži, vystoupili rovněž na Všesokolském sletu
v Praze. I v dalším období si mohli na své konto připsat řadu úspěchů. V roce 1976 například zabodovali při běžeckých závodech na
okruhu vesnicí Jana Mrlíková, Radek Kutra, Zdeněk Gazdo, Jiří Dřímal a Milan Dřímal, o rok později
se stal okresním přeborníkem Miroslav Zelina. Osmdesátá léta jsou
protkána spartakiádami, v kronice
spolku je připomenuta zejména ta
poslední, která se konala 19. května
1985 na Spartakiádním stadionku.
Zúčastnilo se jí devět družstev.

Vzlety a pády
Fotbalový oddíl střídavě zaznamenával úspěchy v průběhu
celé své existence. V letech 1997 až
2000 hrál divizní soutěž – s touto
érou je dnes spojen již legendární
zápas 3. kola Poháru ČMFS, kdy se
ve středu 28. října 1998 FCS Mysločovice utkal před zraky čtyř tisíc diváků s úřadujícím mistrem
ligy Spartou Praha. „S odchodem
velkých sponzorů bohužel následoval pád až na pomyslné fotbalové dno do čtvrté třídy v sezoně

2007/2008. V současnosti se fotbalový oddíl chystá na start třetí třídy, kam sestoupil po sedmi letech
v okresním přeboru,“ uvedl vedoucí mužstva fotbalistů Jiří Kučera.
Specifickou okresní raritou podle
něj zůstává místní rezervní fotbalový tým. „V béčku hrají fotbalisté
z nedalekého okolí a právě zde je
nejvíce cítit sokolský duch. Nezáleží na výsledcích, jako spíše na tom,
že se proběhneme po hřišti a po zápase nezávazně debatujeme o fotbale a životě vůbec,“ podotýká Jiří
Kučera.

Návrat na začátek
Další ránu nejen sportovním
organizacím zasadila opatření proti koronaviru. U fotbalového oddílu TJ Sokol Mysločovice se to projevilo tím, že asi polovina dětí se
k fotbalu nevrátila, anebo skončila v rámci takzvaných sdružených
startů v okolních oddílech. S fotbalovou přípravkou se aktuálně začíná prakticky od nuly – v kontextu
fungování celé organizace tak jde
spolu se stolním tenisem o oddíl
stále aktivní, na rozdíl například
od oddílů házené či hokeje, které
již dávno zanikly. Letošním rokem
dovršil fotbalový oddíl dokonce sedmdesát let existence.

Všichni za jednoho,
jeden za všechny?
Sokol se odjakživa věnuje i mimosportovním aktivitám, čímž
přispívá ke kulturnímu životu
obce. Každoročně například pořádá oblíbené pivní slavnosti. Kromě

ochutnávky pivovarů z celé republiky na nich bývá odpoledne vyhrazeno dětem, pro které jsou připraveny
soutěže. Na tradiční pouti Nejsvětější Trojice pořádá spolek tradiční sobotní taneční zábavu v Sokolské zahradě, která pro své příjemné
prostředí přitahuje návštěvníky
i o pouťové neděli. TJ Sokol Mysločovice se konečně podílí také na
organizaci každoročních zájezdů
na prodloužený víkend. Cílem jsou
zpravidla zajímavá místa po celé
České republice. V podobném duchu jsou organizovány cyklovýlety členů a jeho přátel do blízkého
i vzdálenějšího okolí. A tělovýchovná tradice? Čas od času se ozývají
hlasy po jejím oživení. Po roce 2010
se pod hlavičkou oddílu rekreačního sportu začala pořádat pravidelná
cvičení žen v tělocvičně ZŠ zaměřená na všestrannou tělesnou kondici. Že ale obecně chybí onen pověstný sokolský duch, přiznává i Jiří
Kučera. „Můj postřeh za léta práce
s mládeží je, že dnešním mladým
mužům často chybí smysl pro pravidelnost, zodpovědnost a závazek
vůči ostatním v kolektivu. Takové
to pověstné mušketýrské jeden za
všechny, všichni za jednoho. S nelibostí klukům říkám, že pokud jedinec nepřijde na smluvený zápas,
naštve tím dalších deset spoluhráčů
základní jedenáctky. Bohužel, občas se to děje. Umění stmelovat kolektiv kdysi bývalo součástí základní vojenské služby. Jde o vlastnost,
která se hodí nejenom ve sportu, ale
i v průběhu celého života,“ dodává
vedoucí fotbalového mužstva.
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Petr Bařinka zve na „poslední minutu lidstva“
Poslední minuta lidstva na naší
planetě. Jak by asi vypadala?
Otázka, která nás nenechává
v klidu a je o to znepokojivější,
když ji zařadíme do kontextu aktuálních událostí. Právě taková
otázka stojí i v pozadí aktuální výstavy v grafickém kabinetu Krajské galerie výtvarného umění ve
Zlíně. Pod tajuplným názvem Super Last Minute je zde představeno dílo zlínského rodáka Petra
Bařinky, který s tímto tématem
pracuje s využitím pestré palety
výtvarných technik.
Výstava nikoliv náhodou
čerpá pro svůj název inspiraci
z časů dovolených. Zvláště těch,
které jsou nabízeny na poslední
chvíli pod marketingovým označením „last minute“. „Přídavek
super k poslední minutě zvyšuje intenzitu supervýhodné nabídky. Autor ovšem neláká na
prázdninovou dovolenou, ale na
imaginární a strašidelnou cestu
do prázdna po sebezáhubě lidstva na planetě Zemi,“ přibližuje
výstavu kurátor výstavy Michal
Tošner. Instalace nás dle jeho
slov neprovádí „dnem poté“,

Tváří v tvář zániku lze najít radost z každého nového dne 

nesnaží se zobrazit, co následuje po onom konci, ale odehrává
se na pomyslném prahu totální události, která by znamenala
konec života všech lidských bytostí na planetě. Nejde tedy ani
o pomalé vymírání, s jakým jsou
spojovány například důsledky

Foto | Marek Adamík

klimatické změny. Jde o konec
okamžitý, bleskový.
Naproti skličujícímu tématu však výstava nemá přivádět
návštěvníka k pocitu marnosti.
Lze ji chápat jako terapii šokem,
která přináší zcela nový pohled
na naše vlastní, svým způsobem

malicherné problémy. „Vůči katastrofě, která by znamenala konec veškerého lidstva, jsou naše
soukromé kolize katastrofami
směšně malými. Možná nakonec
není nutné kazit si něčím vnějším pocit ze života, protože by se
mohlo stát, že následující minuta bude koncem všeho lidského,“
uvádí propozice výstavy. „Takovou možnost rychlé smrti zrodila například atomová bomba
a zbrojení studené války, které
autor zažíval v době svého dětství, a to přímo ve Zlíně, ve svém
rodišti, kam se s touto výstavou
vrací,“ dodala kurátorka krajské
galerie Ladislava Horňáková.
Petr Bařinka využívá při své
výtvarné práci celou škálu aktuálních technik od malby přes
sochařství, fotografii, film až po
digitální tisk a animaci. Při tvorbě si „pohrává“ jak se zdánlivě
naivními pohádkovými prvky,
tak se závažnějšími tématy vztahujícími se k paměti, nevědomí,
strachu a fantazii.
Výstava je k vidění do 27. listopadu každý den mimo pondělí
ma
od 10 do 18 hodin. 

Hana Andronikova – Když nebe nemá dno
Někdy není třeba mnoho slov. se věnovat literární tvorbě. Její
Zvláště pokud autor odešel re- debutové dílo Zvuk slunečních
lativně mladý a své nitro otiskl hodin (2001), propojující Baťův
jen do několika málo děl. V pří- Zlín, Indii třicátých let a poválečpadě Hany Andronikové ovšem nou Ameriku, se rychle dostalo do
nešlo o dílo jen tak přehlédnu- povědomí čtenářů a bylo přeložetelné. Literární cenu Knižního no do několika jazyků.
klubu a následně Magnesii LitePo cyklu osmi povídek pod
ru v kategorii Objev roku získala názvem Srdce na udici, vydanéjiž za svůj první román Zvuk slu- ho v někdejším nakladatelství
nečních hodin, situovaný mimo Petrov, se Andronikova patrně
jiné do baťovského Zlínejvíce zapsala do litena. Do prostředí autorrárního kánonu autoAutorka
ce bezpochyby blízkébiografickým románem
tematizovala
ho, neboť se zde 9. září
Nebe nemá dno (2011).
svůj osud ve
1967 narodila.
Podobně jako Zvuk sluHana
Andronikonečních hodin se svým
Vzpomínkách,
va vystudovala gymnádějem odehrává na
co neuletí
zium ve Zlíně, na ktetřech místech planety –
ré navázala oborovou
v amazonském pralese,
kombinací anglický a český jazyk v nevadské poušti a v Čechách –,
na Univerzitě Karlově v Praze. Po tématem i zpracováním se však
ukončení studií pracovala jako od předchozí tvorby radikálpersonální manažerka v různých ně liší. „Kde začínají a kde končí
českých i zahraničních firmách, naše možnosti a schopnosti? Jak
ale již v roce 1999 se rozhodla ode- se bolestná zkušenost stává myjít z podnikatelské sféry a naplno stickou?“ ptá se anotace knihy.
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Hana Androniková zaujala již svým debutem Zvuk
slunečních hodin 
Foto | Wikimedia



Autorka nesentimentálním, autentickým způsobem reflektuje ztrátu jako cennou příležitost
k transformaci a sama se vyrovnává s možností vlastního konce s tím, že jej bez výhrad přijímá. V kontextu skutečnosti, že se
v té době vyrovnává se smrtí otce
a s vlastní chorobou, získává dílo
o to naléhavější rozměr. V kategorii Cena čtenářů si vysloužilo
ocenění v soutěži Magnesia Litera, porotou bylo navíc nominováno mezi čtyři nejlepší knihy roku
2011.
Hana Andronikova se vedle knižní tvorby podílela také na
dvou divadelních hrách: Tanec
přes plot (2008) a Pakosti a drabanti (2010), které uvedlo pražské Divadlo Archa. Po její smrti na rakovinu na sklonku roku
2011 jí vyšlo souborné vydání
povídek a drobných próz pod
názvem Vzpomínky, co neuletí
(2014), v nichž předznamenávala
ma
a tematizovala svůj osud. 
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KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu francouzské módní návrhářky Coco Chanel: „Žijete jenom jednou, tak by to měla...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 12. 9. 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.
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PRO
NEJKRÁSNĚJŠÍ
VZPOMÍNKY
Z VAŠEHO
NEJKRÁSNĚJŠÍHO
DNE
PRONÁJEM
SVATEBNÍHO
AUTA
T: 603 254 510
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*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu,
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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Nová lékárna Dr.Max

OKO Zlín

(vedle polikliniky)

Tř. Tomáše Bati 508
pondělí–čtvrtek
pátek

OKO Zlín

7.00–17.00
7.00–16.00

zdroj: seznam.cz

Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok
na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla
vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná
oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.
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