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Grilování s rodinou a přáteli?  
Značka ideál
více na na straně 7
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Prodej bytů po kompletních 
rekonstrukcích.

Výkup nemovitostí až 120 % 
znaleckého posudku.

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště Pod Kaštany)

STAVEBNÍ FIRMA

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní 
radost z vašeho domova.

Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

776 797 007 www.g2reality.cz G2 reality @g2reality

Máte zájem o rekonstrukci?
                      Ozvěte se nám:

 

 

 

nabízíme:

Cena: 5.750.000 Kč + provize RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo nábřeží

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

připravujeme:

pronájem bytu 1+kk, Zlín,
ulice Štefánikova
pronájem bytu 2+1, Zlín
prodej prvorepublikové vily,
Zlín, centrum
prodej penzionu Luhačovice

INZERCE RV2102191/06, RV2101603/07
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Nadšenci do motorismu se opět mají na co těšit. 
Barumka odhalila skladbu rychlostních zkoušek včetně 
časového harmonogramu. Centrem jednapadesátého 
ročníku Barum Czech Rally Zlín, který se uskuteční 
v termínu od 26. do 28. srpna, se jako obvykle stane 
město Zlín. Slavnostní start se uskuteční v 16 hodin 
před zlínskou radnicí, samotná rally odstartuje ve 
20:45 populární rychlostní zkouškou Super RZ v ulicích 
města. Diváky pak budou čekat dvě soutěžní etapy.

Slova, jež zrají jako víno
„Teď si  přejte,  aby  se  zastavil 

čas.‟ Tato věta mi pokaždé vyvsta-
ne  na mysli,  když 
se léto přehoupne 
do  své  druhé  po-
loviny.  Vyslovila  ji 
před  mnoha  lety 
naše  třídní  učitel-
ka  na  konci  škol-
ního  roku  s  poukazem  na  to,  že 
jakmile prázdniny začnou, utečou, 
ani  nebudeme vědět  jak.  Podob-
ných  vět  by  se  našla  celá  řada. 
Vět, které se vepsaly hluboko do 
nás, a i když v době jejich vyslo-
vení  působily  nevinně,  vrací  se 
jako bumerang i po mnoha letech. 
Takové věty nejsou nijak neměn-
né,  formují  se  a  přetváří  spolu 
s  tím,  jak  se  během  života  vyví-
jíme my  sami. Může  se  dokonce 
stát, že zjistíme, že některá slova 
zrají jako víno a stávají se pro nás 
inspirací, oporou, či dokonce prů-
vodcem. O  takových pak  lze  říci, 
že byla určena  jen nám. Nikomu 
jinému. Ba že pro nás byla přímo 
připravená,  neboť  u  nikoho  jiné-
ho by nenašla úrodnou půdu pro 
růst.  Jak  to máte vy? Také máte 
„svá slova‟?

  Marek Adamík
| MAREK ADAMÍK

„Letošní rally měří přes šest set 
dvacet čtyři kilometrů a obsahu-
je třináct rychlostních zkoušek 
v celkové délce dvě stě dva a půl 
kilometru na sedmi úsecích s as-
faltovým povrchem. Nejdelším 
a nejnáročnějším rychlostním tes-
tem letošní barumky bude v první 
etapě rychlostní zkouška pod ná-
zvem Držková, která měří celkem 
dvacet čtyři kilometrů,“ nastínil 
Roman Ordelt, tiskový mluvčí Ba-
rum Czech Rally Zlín.

Březová – Držková – Semetín
Začátek první etapy je napláno-

ván po osmé hodině ranní u Ob-
chodního domu, kde na vyhraze-
ném parkovišti budou na posádky 
čekat závodní vozy. Odtud po ran-
ním servisu vyrazí na sérii tří rych-
lostních zkoušek v pořadí Březová 
(12,73 km), Držková (24,32 km) 
a Semetín (11,51 km). Ty absolvu-
jí dvakrát, s přerušením pouze na 
půlhodinovou servisní pauzu, kte-
rou si závodní vozy zopakují ještě 
v sobotu večer. Soutěžní klání tím 
pro ně pro sobotní den končí.

Legendární Maják a Pindula
Na zahájení druhé soutěžní 

etapy se mohou návštěvníci těšit 
již v 7:34 na parkovišti pod Vel-
kým kinem. Koncepčně posád-
ky čeká obdoba předchozího dne. 
Se svými vozy absolvují krátkou 
servisní prohlídku v Otrokovi-
cích, po které vyrazí na další tro-
jici rychlostních zkoušek: Bunč 
(15,20 km), Maják (13,20 km) 
a Pindula (19,54 km). Další porce 
měřených úseků bude přerušena 
servisním „odpočinkem“.

„Připravili jsme rychlostní 
zkoušky tak, aby svou obtížnos-
tí prověřily připravenost posádek 
a automobilů. Soutěži určitě ne-
bude scházet adrenalinový náboj, 
který ke zlínské barumce odjak-
živa patří. Diváci se opět mají na 
co těšit,“ dodal Jan Regner, ředi-
tel Barum Czech Rally Zlín. Po-
sádky dorazí do cíle před zlínskou 
radnici 28. srpna, kde se v 17:15 
také uskuteční vyhlášení výsledků 
a předání cen vítězům.

Na zlínskou rally se každoroč-
ně sjíždí desetitisíce fanoušků, 
což ji zařazuje mezi nejnavštěvo-
vanější sportovní podniky v Čes-
ké republice. I v letošním roce se 
v rámci FIA Mistrovství Evropy 
v rally očekává kvalitní podíva-
ná. Barumka se navíc současně 
pojede jako podnik Mistrovství 
České republiky v rally 2022. Pro 
aktuální informace sledujte web 
czechrally.com nebo oficiální pro-
fily barumky na facebooku, insta-
gramu nebo twitteru.Barumka každoročně přitáhne desetitisíce návštěvníků.  Foto | Barum Czech Rally Zlín

K barumce patří adrenalin, říká její ředitel Jan Regner.  Zdroj | Barum Czech Rally Zlín

Barumka i letos slibuje  
kvalitní podívanou
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Chystá se oprava  
klíčové křižovatky Mostní – Březnická

Záchranáři se dočkají nového operačního střediska

Rostoucí vytíženost operátorů je hlavním motivem 
výstavby.  Foto | Jiří Balát

Čilý ruch panuje v těchto dnech 
na budově Zdravotnické záchran-
né služby Zlínského kraje na Pe-
routkově nábřeží. Dělníci tu 
budují nadstavbu třetího nadzem-
ního podlaží, kam se v budoucnu 
přestěhují dispečeři operačního 
střediska. Vznikne tu rovněž pra-
coviště pro výcvik operátorů a re-
laxační místnost.

K výstavbě nového střediska 
vedla záchranáře rostoucí vytíže-
nost operátorů. Výjezdů obecně 
přibývá, dispečeři přitom nepři-
jímají tísňové výzvy, ale komu-
nikují i s posádkami nebo další-
mi zdravotnickými zařízeními. 
„V loňském roce odbavili pracov-
níci Zdravotnického operačního 

střediska dohromady 119 762 ho-
vorů. V přepočtu to vychází na 
zhruba tři sta dvacet osm hovorů 
za den,“ přiblížil mluvčí krajských 
záchranářů Jakub Omelka. Pokud 
se budou čísla i nadále zvyšovat, 
lze předpokládat nutnost navýše-
ní počtu dispečerských stanovišť. 
Současné prostory a vybavení už 
proto nedokážou držet krok s ná-
roky na moderní záchranku.

V nástavbě se bude nachá-
zet dispečerský sál s jednotlivými 
pracovišti. Hned vedle vznikne 
pracoviště pro vedoucího dispe-
čera Zdravotnického operačního 
střediska, vedoucího lékaře, pro 
IT technika a místnost pro výcvik 
operátorů. Zaměstnanci pracující 

moci odpočinout od ruchu ve 
středisku.

Výstavba vyjde téměř na 
36 milionů korun, přičemž 33 mi-
lionů poskytne záchrance jako 
půjčku Zlínský kraj. Ta ji pak bude 
postupně splácet formou odvodů 
do roku 2025. „Investiční záměr 
počítá pouze s výstavbou prostor 
nového Zdravotnického operač-
ního střediska. Pořízení vybave-
ní bude otázkou další samostat-
né investiční akce. Zdravotnická 
záchranná služba Zlínského kra-
je počítá v tomto případě s využi-
tím dotačního programu,“ dodal 
Omelka. Dispečeři by se do no-
vých prostor mohli nastěhovat ve 
druhém čtvrtletí příštího roku.  ks

v dvanáctihodinových směnách 
se také dočkají tolik potřebné re-
laxační místnosti, kde si budou 

Zlín získal stavební povolení 
k opravě důležité křižovatky ulic 
Mostní a Březnická. Na jednom 
z důležitých uzlů města by se 
mohlo začít pracovat už na pod-
zim, a pokud vše půjde podle plá-
nu, řidiči by se tudy mohli projet 
v příštím roce.

Po vytížené silnici II/490 den-
ně přijíždějí motoristé ze směru 
z Uherského Hradiště, Uherského 
Brodu a Luhačovic. Na ni se při-
pojuje ulice Mostní, která propo-
juje celou čtvrť Letná a jezdí přes 
ni linky MHD. Přes svou důleži-
tost byl průjezd křižovatkou už 
po léta na hraně a řidiči volali po 
změně. 

místo průsečné křižovatky vytvo-
řil kruhový objezd. „Odborné po-
sudky a výpočty prostupnosti uká-
zaly, že kruhový objezd by mohl 
být při větší intenzitě provozu za-
hlcen, takže by se před ním vytvá-
řely kolony vozidel, které by moh-
ly narušovat plynulost provozu 
a blokovat důležitou křižovatku na 
třídě Tomáše Bati u zlínské jedna-
dvacítky,“ vysvětlil mluvčí magist-
rátu Tomáš Melzer.  ks

vše půjde dobře, tak by se mohlo 
na podzim začít stavět,“ oznámil 
zlínský radní pro dopravu Michal 
Čížek.

V rámci projektu v místě kříže-
ní ulic vznikne průsečná křižovat-
ka se semaforem, která se posune 
na úroveň vjezdu k hotelu Zlín, 
tedy bývalému hotelu Moskva. 
Zároveň je naplánovaná rekon-
strukce dotčených ulic Březnic-
ká, Mostní a U Zimního stadionu. 

Zvětší se i přilehlý park u budovy 
UTB. Zlepšení se nedočkají jen 
motoristé, v projektu se myslí rov-
něž na chodce a cyklisty. Pro ty zde 
vznikne společná stezka a nové 
chodníky a ty stávající se opraví. 
Nynější zastávka MHD v prostoru 
točny pod sportovní halou se zru-
ší, dvojice zastávkových zálivů pak 
vznikne v ulici Mostní.

Při přípravě projektu město 
uvažovalo i o možnosti, že by se 

„Finanční prostředky byly 
přiděleny na červnovém zastu-
pitelstvu a v nejbližších týdnech 
chceme vyhlásit výběrové řízení 
na zhotovitele přestavby. Pokud 

V projektu se 
myslí rovněž 

na chodce 
a cyklisty

Průjezd křižovatkou je již léta na hraně udržitelnosti. Zdroj | město Zlín
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Letní herna připomíná,  
s čím jsme si kdysi hráli

INZERCE RV2200548/01

Stavebnice Merkur zažívala boom již ve 30. letech minulého století.  Foto | Inspirace Zlín

Ačkoliv je část prázdnin již za 
námi, velká část stále zůstává 
otevřená. Pokud se se svými ma-
lými ratolestmi zrovna nacházíte 
v mezidobí, kdy nejste ani na do-
volené, ani nevýletujete po okolí, 
můžete se společně s nimi zabavit 
v letní herně Česká hračka, která 
je až do konce prázdnin přístup-
ná v prostorách Krajské knihovny 
Františka Bartoše. Zaměřena je 
na hračky ze 70. a 80. let minu-
lého století.

Stavebnice Merkur, Walachia, 
Seva, Igráček, legendární oran-
žové tatrovky, dřevěné hračky 
Detoa, plechové hračky Kovap 
a mnoho dalšího. Zvučná jmé-
na, u nichž si spousta pamětníků 
nostalgicky zavzpomíná, jak moc 
pro ně kdysi znamenala. „Dnešní 
rodiče mohou ukázat dětem hrač-
ky, se kterými si hráli jako malí. 
Protože se tyto hračky stále ješ-
tě vyrábí, mohla vzniknout i tato 

zmenšenina originálního trak-
toru Zetor se těší oblibě dodnes. 

Česká hračka je otevřena po celou 
dobu prázdnin od 10 do 18 hodin, 

doprovodné programy začínají 
v 15 hodin.  ma

retro herna,“ uvedla organizátor-
ka akce Věra Stojarová.

Herna skýtá mnohá překvape-
ní a především pak mnoho zno-
vunalezených vzpomínek. Plas-
tové hračky z dílny Směr Praha 
reprezentují Kloboučku Hop, 
bludiště, logickou hru patnáctku, 
kachničku nebo zaoceánský par-
ník designéra Viktora Fixla. Za-
stoupeny jsou originální dřevěné 
hračky, například houpací koník 
nebo kohout, které se dosud vy-
rábějí v nedalekém Tlumačově. 
Málokdo by dokázal zapomenout 
na Dostihy a sázky. Desková hra, 
která byla původně haněna za ka-
pitalistické praktiky, šla svého 
času doslova na dračku a dodnes 
dokáže hráče strhnout na celé 
hodiny.

Neuvěřitelných pětašedesát 
let slaví napodobenina traktůr-
ku na klíč, návrh profesora Vác-
lava Kubáta. I tato legendární 

Vyrábí ji náchodská firma Kovap 
za použití moderních technologií 
a materiálů a na výstavě rozhod-
ně nemohla chybět.

„Součástí pestré nabídky letní 
herny je samozřejmě stavebnice 
Merkur, od jejíhož vzniku uply-
nulo již sto dva let, nebo feno-
mén Igráček. Rodiče si jistě vzpo-
menou na postavičku policisty, 
hasiče, doktora nebo zdravotní 
sestřičky. Igráčci se během své 
existence dočkali mnoha změn, 
ať již svým zaměřením – skate-
boardista, středověký rytíř –, tak 
různými inovacemi. Na výstavě si 
můžete s Igráčkem zazávodit na 
české autodráze Ites, jejíž výro-
bu v roce 2019 převzal Miroslav 
Kotlík z firmy EFKO,“ vysvětluje 
Věra Stojarová.

V rámci doprovodného pro-
gramu můžete zavítat na korálko-
vání s Detoa (18. srpna) a Igráč-
kovy dílničky (25. srpna). Herna 

Součástí pestré  
nabídky letní herny 
je fenomén Igráček
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Jaké jsou podmínky pro růst hub?  
Prozradí web meteorologů

Nejspolehlivější prodejce nových i použitých 
elektrických vozíků v České i Slovenské republice
○ vozíky vhodné pro celoroční provoz, do nezpevněného terénu

      i kopců s větším stoupáním (není třeba řidičský průkaz)

○ skladem více než 300 skútrů

○ otevírací doba: po - pá: 08.00 - 16.30 hod. 

○ ceny již od 22 500 Kč

○ záruční i pozáruční servis

○ dovoz až k Vám domů, zaškolení

○ AKCE - SLEVY

○ prodej náhradních dílů a doplňků

Jaroslava Staši 3 ○ Zlín - MALENOVICE ○ 774 137 060 ○ www.voziky-skutry.cz

774 137 060
908 127 884

Naše skútry Vás zavezou tam, kam již Vaše nohy nedojdou! 

DRŽÁK
ZDARMA

volejte
CZ

SK

REFLEXNÍ
vesta zdarma

Staňte se opět mobilní. Znovu do přírody, do města!

Naše prodejna

Specialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniorySpecialista na elektrické vozíky a skútry pro seniory

Jaroslava Staši 3 • Zlín - Malenovice • www.VOZIKY-SKUTRY.cz

 vozíky vhodné pro celoroční provoz
není třeba řidičský průkaz
skladem více než 300 skútrů
ceny již od 22 500 Kč
záruční i pozáruční servis
dovoz až k Vám domů 

  zaškolení

 Velký výběr skútrů

volejtevolejte
774 137 060
577 943 191 

AKCE – SLEVY

INZERCE RV2201252/01 Vozíky, s nimiž  
znovu získáváte svobodu

Pro celoroční provoz, do nezpevně-
ného terénu, ale i do kopců s vět-
ším stoupáním. Elektrické skút-
ry značky LPN Mobility 
jsou konstruovány tak, 
aby si poradily v běž-
ných situacích ve městě 
i v přírodě. Díky tomu 
jsou vítaným pomocní-
kem pro lidi se sníže-
nou pohyblivostí, kteří 
si jinak netroufají vyrazit do města, 
když prší nebo sněží, a raději zůstá-
vají doma. Není náhodou, že znač-
ka LPN Mobility se stala jedničkou 
v prodeji nových elektrických skút-
rů pro seniory na českém i sloven-
ském trhu.

Někdo může namítnout, nač 
takový skútr, když nevlastníte ři-
dičský průkaz. Bez obav. Podle vy-
hlášky se se skútrem můžete pohy-
bovat po silnicích, cyklostezkách 
i chodnících, aniž byste potřebo-
vali jakékoliv oprávnění. Svou po-
pularitu si u zákazníků získaly tří-
kolové i čtyřkolové verze skútrů, 
ale pořídit si lze i malý skládací 

skútr, který pohodlně uložíte do 
zavazadlového prostoru svého 
auta, nebo naopak extra velký, 

který je pro dvě osoby.
„Aktuálně je pro 

nás nejdůležitější vlast-
ní řada výrobků, kte-
rou jsme vyvíjeli a peč-
livě dolaďovali několik 
let. Využili jsme přitom 
zkušenosti, které v tom-

to oboru máme. Vyvinuli jsme 
a nabízíme vlastní vozíky několi-
ka kategorií, s různými vlastnost-
mi a výkony. Použili jsme nejlepší 
komponenty na trhu, které se nám 
osvědčily, od řídicích jednotek přes 
špičkové diferenciály až po spo-
lehlivé a výkonné motory,“ uvádí 
Jaroslav Válek s tím, že důležitým 
měřítkem je i vstřícná cena, začína-
jící na 22 500 korunách.

Samozřejmostí je řada doplň-
kových služeb, ať již jde o možnost 
zdarma si skútr doma vyzkoušet, 
nebo jednoduchou obsluhu v po-
době nabíjení z běžné elektrické 
zásuvky.  ma

Skútry 
mohou být 

malé skládací, 
i velké pro 
dvě osoby

Chodíte rádi na houby? Pak věz-
te, že meteorologové začali na 
svém webu zveřejňovat aktuál-
ní mapu, na které s ohledem na 
srážky i teploty posledních dnů 
odhadují pravděpodobnost růstu 
hub v zemi. Samozřejmě se vždy 
můžete spoléhat na své zkušenos-
ti a houbařský „čich“, možná ale 
stojí za to se mapou inspirovat. 
Podle pracovníků Českého meteo-
rologického ústavu jsou například 
momentálně – tedy přibližně asi 
v polovině července – nejvhodněj-
ší podmínky pro růst hub v jižních 
a středních Čechách.

To, že počasí má na růst hub 
zásadní vliv, je obecně známé. 
Nejvíce začínají růst zhruba po 
deseti dnech po vydatných deš-
tích a následném teplém počasí, 
pokud ovšem není teplo až pří-
liš. Ideálními měsíci pro sběr hub 
je červenec, srpen a září, třebaže 

zkušený houbař dokáže najít jed-
lé houby prakticky v průběhu ce-
lého roku. Základem pro údaje 
na „houbové mapě“ je informace 
o nasycení půdy dešťovými sráž-
kami v předchozích třiceti dnech 
v kombinaci s průměrnými teplo-
tami posledních sedmi dnů. Jak 
uvádí mapa na webu hydrome-
teorologického ústavu, v teplej-
ších měsících se mohou srážky 
rychleji vypařovat, proto se musí 
index srážek korigovat s průměr-
nými teplotami. Stejné množství 
srážek je jinak efektivní pro růst 
hub v červnu než třeba v srpnu. 
Změna klimatu se však bohužel 
podle prognóz negativně podepí-
še i na oblíbené volnočasové akti-
vitě, jako je houbová „turistika“. 
S tím, jak se na planetě zvyšuje 
průměrná teplota, bude se z půdy 
vypařovat více vody, než se do 
půdy stihne vsáknout. To pro 

růst hub logicky nevytváří přízni-
vé prostředí.

Informační web Českého hyd-
rometeorologického ústavu se sa-
mozřejmě neomezuje pouze na 
houby. Od letošního jara na jed-
nom místě poskytuje řadu užiteč-
ných informací se vztahem k živé 
přírodě. V sekci Biometeorologic-
ká předpověď se můžete dozvědět 

například o rozšíření pylů nebo 
aktivitě klíšťat, komárů či kůrov-
ce, a to na obdobných mapách 
jako u sledování podmínek pro 
růst hub. K dispozici jsou také in-
formace o rychlosti vývoje vegeta-
ce ve vztahu k počasí i o pocitové 
teplotě. Více na webu.  ma

info.chmi.cz/bio

Zkušený houbař se patrně obejde i bez mapy.  Foto | Pixabay
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Grilování s rodinou a přáteli? Značka ideál
Jedním z oblíbených způsobů 
trávení letních večerů je bezespo-
ru příprava grilovaných pochou-
tek ve společnosti rodiny a přátel, 
a to nejlépe na zahradě u rodin-
ného domu. Pro zkušené „mistry 
grilu“ je kvalitní příprava zázemí 
samozřejmostí, na druhou stranu 
právě přípravě na zahradní grilo-
vací party je na rozdíl od dopo-
ručení, jakými specialitami spo-
lečnost oslnit, obvykle věnováno 
méně pozornosti. Následující do-
poručení tak ocení i ti, kteří ne-
jsou v grilování zrovna ostřílený-
mi mistry.

Věnujte čas přípravě
Určitý kumšt vyžaduje již na-

lezení vhodného a bezpečného 
místa pro gril. Takovým místem 
obvykle bývá terasa, ale ne kaž-
dý takové místo může nabídnout 
a tak je logické najít si vhodné 
místo na zahradě. 
Gril je třeba postavit 
na pevnou, stabilní 
a nehořlavou pod-
ložku a dále se řídit 
radami výrobce. Po-
kud jde například 
o gril plynový, je po-
třeba zkontrolovat 
jeho funkčnost a vy-
čistit trysky. Dbejte na to, abyste 
ještě před grilováním měli po ruce 
veškeré nezbytné náčiní, jako je 
vidlice, obracečka, grilovací kleš-
tě, mašlovačka, nůž nebo chňap-
ka, u grilu na dřevěné uhlí navíc 
lopatka, jehlice na dřevo či pohra-
báč. Jako doplněk se občas dopo-
ručuje používat i různé lampy či 
louče, které kromě toho, že odpu-
zují létavý hmyz, navozují příjem-
nou atmosféru. A nezapomeňte 
na místo, kde usadíte hosty. Pů-
jde o otevřené, nebo zastřešené 
místo? Jaký potenciál pohybu za-
hrada nabízí? Jestli je dost velká, 
není co řešit, v opačném případě 
je třeba podle toho vybrat zahrad-
ní nábytek, aby kolem něj byl vol-
ný průchozí prostor.

Gril „šitý“ na míru
Jaký zvolit gril? Na výběr máte 

tři standardní typy: gril na plyn, 
na dřevěné uhlí a na elektriku. 
Než si nějaký pořídíte, seznam-
te se s jejich výhodami a nevý-
hodami, ujasněte si, co od grilu 

očekáváte. Velkou výhodou elek-
trického grilu je pohodlí a rych-
lá příprava pokrmu. Leckdo také 
uvítá jednoduché čištění grilova-
cích desek, s nimiž si poradí i myč-
ka na nádobí. Komfortní obsluhou 
se vyznačuje rovněž plynový gril, 
kde si teplotu regulujete dle libosti 
otočným knoflíkem, což umožňuje 
potraviny již za pár minut poklá-
dat na oheň. Každý zkušenější uži-
vatel vám ale patrně doporučí gril 
na dřevěné uhlí, který poskytuje 
naprostou svobodu při práci. Chce 
to sice trochu cviku, ale výsledek 
se pak stává skutečným kulinář-
ským zážitkem.

Maso, zelenina, přísady…
O správné přípravě masa na 

grilu a použití různých přísad toho 
bylo již hodně napsáno. Fanta-
zii se zde meze nekladou, navíc 
se nemusíte omezovat pouze na 

maso. Grilovat se dá 
i zelenina – papriky, 
rajčata, cukety, plát-
ky dýně, avokádo 
a tak dále. U masa 
je samozřejmě ideál-
ní, pokud je čerstvé. 
Pokud nemáte jiné 
než z mrazáku, roz-
hodně není vhodné 

hodit ho přímo na gril. Ideální je 
nechat maso rozmrazit přes noc 
v lednici a pár hodin před grilová-
ním vyndat, protože teplotní šok 
mu nesvědčí. Marinádu si může-
te během několika minut vyrobit 
sami, stačí úplně jednoduchá, aby 
vynikla chuť – olivový olej, čes-
nek, tymián, rozmarýn, mořská 
sůl a pepř. Oleje by přitom mělo 
být méně, aby neodkapával do gri-
lu. Solit je lepší až grilované maso 
– vepřové a hovězí se griluje okolo 
20 až 30 minut, kuřecí stehna až 
45 minut. Uzeniny bývají připra-
vené již za pár minut.

Jak vyzrát na nečistoty
Existuje několik tipů, jak si 

usnadnit práci při závěrečném 
úklidu: 1. Grilovací náčiní si na-
příklad odkládejte do připravené-
ho hlubokého talíře nebo nádoby, 
abyste při jejich odkládání během 
přípravy masa neumazali vše ko-
lem; 2. Grilovací rošt si natřete 
rostlinným olejem, aby se vám na 
něm neusazovalo jídlo; 3. Maso 

a zelenina se ani nedotknou gri-
lovacího roštu, když je předtím 
opečete či podusíte v grilova-
cích miskách; 4. Znečištěný gril 
očistíte pomocí speciálních čisti-
cích prostředků na gril, ideální je 

Marinádu si 
během několika 
minut můžete 
vyrobit sami

odrhnout gril ještě za tepla napří-
klad ocelovým kartáčkem; 5. Ač-
koliv se doporučuje gril očistit ješ-
tě za tepla, lze tak učinit i později, 
když rošt ovinete mokrýmnovino-
výho papírem.  ma

INZERCE RV2101720/09

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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Zemětřesení v energetice je pro nás velkou výzvou

INZERCE

Ceny energií v posledních měsících vystřelily raketovou 
rychlostí takřka do kosmických výšin. A odborníci 
upozorňují, že může být ještě hůř. Důvodem je naše 
závislost na fosilních palivech, jejichž zdroje nejsou 
nevyčerpatelné, a navíc se dovážejí převážně z nestabilních 
a nevypočitatelných zemí, jako je současné Rusko.

INZERCE RV2201304/01

To je potřeba změnit. Nyní, 
v  době energetického cenové-
ho šoku, přichází nejvýhodnější 
doba začít jednat. Řešení nabízí 
obnovitelné zdroje a především 
co největší nezávislost na vel-
kých producentech a distributo-
rech energií.

Existuje řada alternativních 
energetických zdrojů, jejichž 
potenciál se ani zdaleka zcela 
nevyužívá. A  navíc: Při poříze-
ní alternativních zdrojů můžete 
dosáhnout na velmi zajímavé 
dotace.

Radim Hrubý, zakladatel ma-
lenovické firmy VLW a  kandi-
dát do zlínského zastupitelstva 
za ODS, se obnovitelnými zdro-
ji energie zabývá už řadu let. 
A  nebojí se přicházet s  neotře-
lými vizemi, které by umožnily 

zimní období s krátkými dny, ne-
příznivým počasím a  sněhem. 
„V  letních měsících, tedy zhru-
ba od dubna května do podzi-
mu, vyrábíme přebytky energie 
a polovinu toho, co vyproduku-
jeme, dodáváme do distribuční 
sítě. I  přesto, že pravidelně na-
plno dobíjím elektromobil a  za 
benzín tak nemusím platit vů-
bec nic. Když ale v zimě napad-
ne metr sněhu, nevyrobí pane-
ly žádnou elektřinu. To je jediné 
vážné úskalí fotovoltaiky. Ovšem 
i v zimním období, jako jsou mě-
síce prosinec nebo leden, vyrá-
bíme 18 procent vlastní elek-
třiny. Na to, že jsou extrémně 
krátké zamračené dny a  nemá-
me dům umístěný nijak slavně, 
protože v Malenovicích nás z již-
ní strany při nízkém slunci cloní 

s nimi profesor Vladimír Matolín 
z  Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy, který patří 
k největším odborníkům na tuto 
problematiku. Udělali jsme stu-
dii a  prováděcí projekty zamě-
řené na dlouhodobé uskladnění 
vodíku. Princip je takový, že by 
se přebytky elektrické energie 
vyráběné v  letním období foto-
voltaickými panely za pomoci 
elektrolyzéru rozkládaly na vo-
dík, který by se komprimoval 
a  ukládal do tlakových nádob,“ 
popisuje Radim Hrubý.

Po půl roce, tedy po příchodu 
zimních dní, by se spustil opačný 
proces a v katalyzátorech by se 
z  uskladněného vodíku vyrábě-
la elektrická energie. Na tomto 
principu fungují vodíková auta.

Během tohoto procesu na-
víc kromě elektrického proudu 
vzniká i  srovnatelné množství 
tepelné energie, která by byla 
využitelná k  ohřevu vody nebo 
vytápění.

„Když jsem začal plánovat re-
alizaci této vize, narazil jsem na 
dva zásadní problémy. Přede-
vším jsou to limity uskladnění 

vodíku. Těžko bych dostal sta-
vební povolení postavit vodí-
kovou nádrž na relativně malé 
zahradě. Nádrže by musely být 
konstruovány z mimořádně kva-
litní legované oceli, aby přes 
stěny neunikaly molekuly vodí-
ku, které jsou extrémně malé. 
Musely by navíc být zabezpeče-
ny například v podzemí, aby se 
eliminovala možnost exploze 
uskladněného plynu,“ podotýká 
Radim Hrubý.

Druhým problémem jsou 
u  tohoto řešení technické pa-
rametry dostupných kom-
presorů, které by podle od-
borníků neustály fungování 
v nepravidelných krátkých inter-
valech potřebných k výrobě vo-
díku a zničily by se.

Novátorský projekt tak za-
tím čeká na vyřešení těchto 
problematických bodů, ovšem 
vývoj v  oblasti obnovitelných 
zdrojů jde dopředu mílovými 
kroky. Navíc je třeba říci, že ře-
šení prostřednictvím usklad-
něného vodíku, které nevy-
hovuje u  rodinného domu, už 
dává smysl a  je podstatně lépe 

ohromné úspory energie a  vy-
sokou soběstačnost domácností 
i celých lokálních komunit.

Fotovoltaika a její potenciál
Namontovat na rodinný dům 

fotovoltaické panely s bateriemi 
a měničem proudu je dnes zcela 
jednoduchá a technicky bezpro-
blémová záležitost. Každý rok se 
navíc technické parametry všech 
těchto prvků postupně zlepšují.

„V našem domě solární ener-
gii kombinujeme s  tepelným 
čerpadlem, což je už také běž-
ný výrobek a  standardní tech-
nické řešení. Tato kombinace mi 
zabezpečí během celého roku 
v  průměru 56 procent vlastní 
elektřiny. Zbytek je třeba dodat 
ze sítě,“ říká Radim Hrubý.

Využití energie slunce ale 
v  naší zeměpisné poloze nará-
ží na jednu komplikaci. A  to je 

les, je to velmi slušný výsledek,“ 
vysvětluje.

Skladování vodíku
Laika napadne, že řešením 

by bylo přebytky energie z  let-
ních měsíců nějakým způsobem 
uložit a pak využít v zimě. To ale 
není technicky snadno řešitelné. 
Elektrickou energii lze sklado-
vat jen velmi omezeně pomocí 
akumulátorů a bateriových úlo-
žišť, které jsou navíc drahé, těž-
ké a objemné. A tak začal Radim 
Hrubý pracovat na inovativním 
řešení.

„Oslovil jsem firmu Leancat 
vlastněnou panem Daliborem 
Dědkem z  Jablonce nad Nisou, 
který je šéfem skupiny Jablotron 
a  vyvíjí řadu inovativních tech-
nologií. Firma Leancat se spe-
cializuje na výrobu elektrické 
energie z  vodíku. Spolupracuje 

„Alternativní zdroje energií 
jsou úžasný inovativní 

obor. Takřka nevyužitý, ale 
s ohromným potenciálem.“
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VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

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

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

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

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

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

1 299,-  Kč

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line.
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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.

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

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

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

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

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

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

1 299,-  Kč

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line.

ODPOČÍVEJTE
dle libosti!

1. 8. – 31. 8. 2022

ODPOČÍVEJTE
dle libosti! Super cena

ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA
OLEA 5 DÍLNÁ
OBI č. 5514732

Super cena

9 999,- 

Super cena

JAMESTOWN 
UDÍCÍ GRIL ALDON
OBI č. 5373972

Super cena

4 499,- 
Super cena

GARDENA VOZÍK NA HADICI
CLEVERROLL S SET
OBI č. 5837570

Super cena

1 399,- 
Super cena

SADA ZAHRADNÍHO NÁBYTKU
RIO ŠEDÁ 
OBI č. 1171107

Super cena

7 999,- 

využitelné například v  měřítku 
společného zdroje pro větší lo-
kální komunity.

Odstřihněme se  
od centrálních distributorů

Tím se dostáváme k dalšímu 
důležitému aspektu řešení sou-
časné energetické krize. Ukazuje 
se totiž, že na stát a centralizo-
vanou výrobu a distribuci ener-
gie se nedá spolehnout. Je to ro-
bustní, ale velmi citlivý systém. 
Jeho nabourání může snadno 
způsobit energetický a  násled-
ně i  ekonomický a  společenský 
kolaps. Nebude totiž chybět 
jen elektřina, ale i  další komo-
dity. Třeba voda, která se také 
zpracovává pomocí elektrických 
čerpadel.

„Řešením je nejen individuál-
ní nezávislost, ale především ko-
munitní uspořádání energetiky. 
V  tom vidím budoucnost. Je to 
řešení pro vesnice a další lokality 
kolem dvou nebo tří set obyva-
tel s vlastním katastrem a okol-
ními pozemky. Mohly by mít 
společnou centrální jednotku 
pro celou vesnici s  podzemním 

zásobníkem vodíku a odpojit se 
od velkého distributora. Teplo, 
které by kromě elektřiny vznika-
lo, by se následně mohlo využít 
ve sklenících pro zemědělskou 
produkci. Stálo by za to rozjet 
nějaký modelový projekt založe-
ný na tomto principu,“ podotýká 
Radim Hrubý.

Geotermální vrty  
a další zdroje

Zatím jsme zmínili jako ná-
hradu za ropu a plyn jen fotovol-
taiku, ale nabízí se i další alterna-
tivní zdroje. Existují bioplynové 
stanice, nedostatečně jsou do-
sud využívané geotermální vrty. 
To je takřka nevyčerpatelný 
zdroj energie. Stačí dostatečně 
hluboký vrt a  centrální zásobo-
vání teplou vodou pro sídliště 
může být zajištěno. Nejen rodin-
né, ale i větší bytové domy či celé 
bloky mohou být vytápěny po-
mocí tepelných čerpadel. Další 
možností jsou spalovny bioma-
sy. Těchto obnovitelných zdrojů 
lze i v našich podmínkách využít 
poměrně velké množství. A dají 
se kombinovat a  propojit do 

autonomních systémů v  rámci 
menší obce nebo části města.

Právě propojení samostat-
ných zdrojů energie dosud izo-
lovaných v jednotlivých domech 
a jejich provázání do větších cel-
ků skýtá další ohromný a zatím 
nevyužitý potenciál, kdy by bylo 
možné energii podle potřeby 
navzájem přepouštět mezi se-
bou. Jako záložní úložiště ener-
gie se v  takovém společném 
systému dají využít i  baterie 
elektromobilů, kterých postup-
ně stále přibývá. A samozřejmě 
kromě rozvoje technologií je tře-
ba souběžně přizpůsobit legis-
lativu, aby byla otevřená těmto 
alternativním nezávislým ener-
getickým modelům.

Obrovská příležitost pro Zlín
Evropská unie financuje ob-

novitelné zdroje obrovskými 
prostředky. Většinou je využí-
váme pouze na nákup fotovol-
taických prvků, které přivážíme 
třeba z Číny a montujeme s pod-
porou dotací u nás. 

„Tady ale leží na dosah úžas-
ný inovativní technický obor, 

který je nevyužitý a  v  dnešní 
době má obrovský potenciál. 
Přinesl by řadu nových pracov-
ních míst pro technicky vzdělané 
lidi. Mohl by se také stát platfor-
mou pro další dynamický rozvoj 
Zlína. Vždyť kořeny zlínské uni-
verzity byly v technických, nikoliv 
humanitních oborech. Je jasné, 
že když srovnáme období první 
republiky i poválečný vývoj Zlína 
s vývojem v posledních třiceti le-
tech, tak nemůžeme být spoko-
jení. Zlín býval synonymem toho 
nejdynamičtějšího rozvoje a po-
užívaly se tady špičkové nadča-
sové technologie. Nyní máme 
další šanci, můžeme se stát sy-
nonymem pro Silicon Valley,“ vy-
světluje Radim Hrubý.

Bylo tady několik špičkových 
výzkumných ústavů, které udá-
valy trend ve svých oborech, na-
příklad v gumárenství, plastikář-
ství nebo stavebním průmyslu. 
To vše zaniklo, ale bylo by dob-
ré to oživit. Experimentální zdro-
je energií by mohly tvořit nový 
úžasný inovativní program pro 
univerzitu a  její výzkumná pra-
coviště.  pr
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Karpatským obloukem  
po stopách původních Valachů

Sám, jen se svým psím parťákem. 
Vydat se na několikaměsíční pěší 
pouť dnes není ničím neobvyk-
lým. Méně obvyklé však mohou 
být motivace, jež se za tím skrý-
vají. Martin Davidov, který se loni 
v červnu vydal na více než dvou-
měsíční cestu z rumunského měs-
tečka Oršava přes takzvaný Kar-
patský oblouk do Zlína, to pojal 
jako putování po stopách původ-
ních Valachů. A také jako součást 
své duchovní cesty.

Lidé mají nejrůznější motiva-
ce, když se vydávají na podob-
nou pouť. Jaká byla ta tvoje?

Začalo to zrát v době, kdy jsme 
si do rodiny pořídili psy a já s nimi 
začal závodně běhat dlouhé trasy. 
Postupem času se z toho stala pří-
ležitost pro celou rodinu, jak něco 
společného podniknout. Jakmi-
le odrostly mé dvě dcery, začaly se 
mnou jezdit na závody, a zatímco já 
běžel dlouho trasu přes osmdesát 
kilometrů se svým psím parťákem, 
moje holky šly s druhým psiskem 
doplňkové kratší trasy. Existuje 
však ještě jedna motivace, a ta sahá 
mnohem hlouběji do minulosti. 
Protože jsem strávil dětství v okolí 
Podkopné Lhoty, mám velmi blíz-
ký vztah k Valašsku a někde jsem 
se dočetl, že naše Valašsko nemá 
s tím rumunským nic společného. 
Tomu jsem nevěřil a ani teď, zpět-
ně, když se ohlédnu na svou pouť, 
tomu nevěřím.

Na cestu jste ale původně 
chtěli vyrazit jako celá rodi-
na, tedy i s manželkou, dvěma 
dcerami a dvěma psy.

Ano, nepočítalo se, že nakonec 
vyrazím jen sám v doprovodu své-
ho psa. Holky začaly mít zdravotní 
problémy s kyčlemi a i dle doporu-
čení lékaře nebylo vhodné, aby ab-
solvovaly tak náročnou trasu. Na-
konec jsem se tedy na pouť přes 
Karpaty vydal sám s jedním psem. 
A při volbě, jestli to pojmu sportov-
ně za co nejkratší čas, nebo jako du-
chovní pouť, nakonec zvítězila du-
chovní cesta.

Můžeš připomenout, kudy 
tvoje pouť vedla?

Když nepočítám cestu vlakem, 
moje pouť začala v městečku Orša-
va, které leží na soutoku Dunaje 
a řeky Černá na rumunsko-srb-
ských hranicích. Od tohoto místa 
jsem se vydal zpět domů, přičemž 
jsem procházel jednotlivá pohoří 
Karpatského oblouku. Celkem šlo 
asi o dva tisíce kilometrů. Často 
jsem také sestupoval do údolí a ves-
nic a občas měnil plánovanou tra-
su. Třeba kvůli přechodu státních 
hranic, kdy bylo třeba i hodně vy-
bočit z původního směru.

Podle čeho sis tu trasu zvolil? 
Byl v tom nějaký prvek impro-
vizace, nebo sis ji do detailu 
připravoval?

Trasu jsem si volil takovou, 
o níž jsem věděl, že už po ní někdo 
šel. Částí Karpat prochází meziná-
rodní turistická stezka, k té jsem se 
čas od času připojil, ale jinak jsem 
si trasu přizpůsoboval podle potře-
by, abych s sebou nemusel dlouho 
nosit jídlo. To znamená, abych ob-
čas zavítal i do vesnice, kde můžu 
pojíst a něco si koupit. Někdy jsem 
také narazil na zcela neprostupné 
oblasti. I když byl červen, v Jižních 
Karpatech byla na některých hře-
benech spousta sněhu. V kontextu 
cesty, která mě čekala, a s vybave-
ním, které jsem měl, bylo třeba tato 
pohoří obejít.

Spoustu lidí by asi napadlo, 
jak si opatřit jídlo, kde a jak si 
ustlat, kde se umýt a tak dále…

S jídlem to bylo celkem jedno-
duché. Ve vesnici jsem si koupil ně-
jaké pečivo, sýr a zeleninu. Když už 
jsem si jídlo kupoval, většinou jsem 
se i v těch místech najedl. Na ces-
tu jsem si bral jen minimum. Maso 
nejím a plynovou bombu, kterou 
jsem měl s sebou, jsem používal 
hlavně na ohřev vody na čaj. Jinak 
jsem nevařil. Zastávky ve vesnicích 
jsem využíval také k tomu, abych si 
dobil power banku a telefon.

A jak to bylo se spaním? Platí 
zde pozměněné pořekadlo, že 
jak si lehneš, tak vstaneš?

Platí to doslova. Je to hodně 
o tom, jak člověk přemýšlí. Když 
jsem se rozhodl, že pouť pojmu 
jako duchovní cvičení, fungovalo 
to. Měl jsem s sebou relativně lehký 
spacák, vak na něj, nafukovací kari-
matku a dvě malá ponča, ze kterých 
jsem si stavěl stříšku proti dešti. 
Pohodlně jsme se pod ně vešli i se 
psem. Ani noční bouřky nebo med-
vědí návštěvy nás netrápily. Asi po 
deseti dnech jsme vždycky dora-
zili do větší civilizace, kde jsme se 
ubytovali v nějakém kempu, cha-
tě či penzionu. A v Rumunsku na 
hranicích jsem musel spát v hote-
lu, protože jinde to nešlo. Taková 
komfortnější ubytování jsem vy- 
užil pro umytí, vyprání věcí, dobití 
telefonu…

To zní skoro jako idylka…
Je to o tom nastavení hlavy. Ve-

lice dobře jsem si uvědomil, že do-
táhnout myšlenku pouti k tomu, 
že zapnu přezku, zavážu tkaničku 
a jdu, je minimálně polovina ces-
ty k cíli. A možná ta těžší, bylo po-
třeba vyřešit práci, obavy rodiny, 
načerpat co nejvíce zkušeností od 
druhých poutníků, pořešit vybave-
ní, konkrétní trasu, minimalizovat 
pochybnosti a vše, co s tím souvisí.

Po celou dobu tě doprovázel 
psí parťák. Jak to ovlivňovalo 
cestu?

Musím říct, že dost zásadně. Už 
jenom tím, že pes nemůže jet v lůž-
kovém vlaku nebo že ne každý au-
tobus vozí zvířata. A to je pořád 
ta relativně lepší část. Po několik 
týdnů jsem dennodenně potkával 
pastevce se psími smečkami, což 
znamenalo každodenní boj o život 
mého psa. U nás si to stěží doká-
žeme představit, neboť máme ke 
psům úplně jiný vztah. Pro nás je 
to člen rodiny, kdežto pro Rumuny 
je to prostředek k živobytí. Kdyby 
je neměli, tak nemůžou pást ovce 
– vlci a medvědi by je roztrhali. 
Bez psa by to bylo svým způsobem 
mnohem jednodušší při kontaktu 
s člověkem, ale na druhou stranu, 
když už jsem byl dlouho sám, tak 
jsem si s ním mohl povídat. Od po-
čátku byl součástí cesty. Parťák.

Měl jsi při pouti nějaké krizo-
vé okamžiky, kdy sis říkal, že 
by ses na to nejradši vykašlal 
a vydal se nejkratší cestou 
domů?

Když už jsem byl v lese nebo 
když jsem bojoval s nějakou smeč-
kou psů, respektive snažil jsem se 
převést psa přes jejich území, ne-
vnímal jsem to jako krizi. Nicméně 
jednou mě to téměř dostalo, když 
jsem večer uvízl v jednom větším 
rumunském městě na hranicích 
s Ukrajinou. Odejít v noci do lesa 
zde bylo nebezpečné právě kvůli 
volně pobíhajícím psům a přespat 
nebylo kde. Najednou vidím auto-
bus, který měl cestu do Budapešti. 
Stačilo nasednout, v Budapešti pře-
sednout na vlak a za deset třináct 
hodin bych byl doma. Bylo to dost 
lákavé. Nakonec jsem ale našel ně-
jaký hotel přes booking.com, kde 
mě ten večer vzali i se psem. Sice to 
stálo hrozné peníze, ale pokračoval 
jsem dál.

Podařilo by se ti nějak jed-
noduše shrnout, čím tě pouť 
obohatila?

Změnila mi pohled na život. 
Vnímám svět po té cestě prostě ji-
nak. Více než dva měsíce na cestách 
bylo totiž dost dlouho na to, abych 
si toto mohl nejen uvědomit, ale 
i zažít, změnit vědomí.

| MAREK ADAMÍK
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Nová křižovatka Mostní - Březnická 

ZA KORCE JE LÍP!
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Michal Čížek

Jiří Korec

V těchto dnech získala další 
strategická stavba města Zlína 
stavební povolení. Město tedy 
může vypsat veřejnou soutěž na 
zhotovitele. Půjde-li vše hladce, 
stavební práce by mohly začít 
ještě letos (2022) na podzim a celé 
dílo by mohlo být dokončeno 
v roce 2023. Projekt zahrnuje 
rekonstrukci ulic Březnická, 
Mostní a rovněž U Zimního 
stadionu. V rámci rekonstrukce 
bude upraveno křížení ulice 

Březnická a Mostní, kde vznikne 
křižovatka řízená světelnou 
signalizací. Křižovatka se posune 
na úroveň nynější odbočky 
k hotelu Zlín (bývalý hotel 
Moskva). Přilehlý park u budovy 
Univerzity T. Bati se zvětší. 
Během projekčních prací se 
zvažovala i možnost výstavby 
okružní křižovatky, ale výpočty 
prostupnosti ukázaly lepší 
průchodnost přes průsečnou 

Nové silniční napojení v Přílukách
Silniční napojení průmyslové zóny 
Příluky, jehož součástí je nový most přes 
řeku Dřevnici, rekonstrukce stávajících 
komunikací, zbudování odstavného 
parkoviště, nová okružní křižovatka 
propojující průmyslovou zónu a místní 
část Příluky, modernizace stávající 
světelné křižovatky či nová lávka pro 
pěší a cyklisty místo původního 
silničního mostu, je největší dopravní 
stavbou poslední dekády. Město na 
stavbu získalo dotace ve výši přibližně 
143 milionů korun.

Nová křižovatka Vodní – Bartošova 
je zcela dokončena

Zdroj: statutární město Zlín / www.zlin.eu

V plném provozu pro automobily
i pro chodce je nová okružní 
křižovatka ve Vodní ulici. 
Už při její přípravě jsme 
dodatečně měnili původní záměr. 
Například jsme zvětšovali průměr 
kruhového objezdu, aby po něm 
mohly projíždět kloubové 
trolejbusy nebo kamiony, přidáva-
li jsme také odbočovací pruh 
směrem do areálu Svitu 
a instalovali sloupy pro budoucí 

trolejové vedení. Také jsme 
mysleli na chodce a přidali řízený 
přechod pro chodce. Výstavbou 
okružní křižovatky Vodní však 
dopravní investice v tomto 
prostoru a jeho nejbližším okolí 
nekončí. Na tuto strategickou 
investici má v blízké budoucnosti 
navázat ještě cyklostezka podél 
Vodní ulice směrem k Dlouhé 
a nová lávka přes řeku Dřevnici 
směrem k Čepkovu. 

Nová křižovatka pod Jižními Svahy 
u útulku pro zvířata Zlín-Vršava 
Chtěli jsme změnit podobu 
křižovatky pod Jižními Svahy 
u útulku pro zvířata v nouzi 
Zlín-Vršava a  to se nakonec 
povede. Chceme tímto krokem 
zlepšit bezpečnost dopravy 
v tomto místě a zároveň připravit 
optimalizaci dopravních toků po 
dokončení dálnice D49 u Fryštá-
ku. Bude se jednat o dočasnou 
stavbu, protože zde Zlínský kraj 
chystá přivaděč k  D49.  Stavba je 

povolena a v srpnu se zde začne 
pracovat. Celou přestavbu totiž 
musí  vysoutěžená firma 
zvládnout během měsíce srpna,
a to kvůli menšímu prázdni-
novému provozu. Tak, aby 
otevření bylo nejpozději před 
zahájením Barum czech rally. 
Práce by měly trvat jeden týden. 
Celkové náklady včetně nového 
povrchu v tomto místě dosáhnou 
asi 3,5 milionu korun.

VE ZLÍNĚ ROSTOU 
NOVÉ DOPRAVNÍ
STAVBY
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a světelně řízenou křižovatku.
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Novým ředitelem  
zlínského divadla je Josef Morávek

Otisky z Elahu připomínají, že utrpení je součástí života
Cesta do tajuplného udolí Elah, 
kde David podle Starého zákona 
bojoval s legendárním pelištejn-
ským zápasníkem Goliášem. Přes-
něji řečeno, za jejími otisky. Vý-
stava Martina Čady pod názvem 
Otisky z Elahu, kterou do konce 
srpna můžete zhlédnout ve ves-
tibulu evangelického kostela ve 
Zlíně, tuto cestu svým způsobem 
představuje. Charakterizuje ji na 
první pohled motiv bolesti a utr-
pení vtisknutých do lidské tváře, 
což může vést k domněnce, že je 
odkazováno k příběhům, jež zná-
me z bible. A nemusí to být daleko 
od pravdy.

Pro výstavu byl vybrán cyk-
lus variující jednu mužskou hla-
vu, určenou názvem jako Goliá-
šovu. Autor se však ve své tvorbě 
věnuje i cyklům věnovaným hla-
vě Jana Křtitele a minimálně je-
den znázorňuje také hlavu Orfe-
ovu. „Výběr osob z názvů obrazů 
zahrnuje jména jak z křesťanství, 
tak z řecké mytologie, tradičních 

námětových zdrojů evropské mal-
by minulých staletí. Martin Čada 
jako by tak dospěl do bodu, kdy 
má potřebu se vyrovnat s histo-
rií umění, i když volba námětů 
nevychází jen z toho, co známe 
z historických obrazů,“ uvedl ře-
ditel Krajské galerie výtvarného 
umění Václav Mílek, který malíř-
ské dílo Martina Čady měl mož-
nost dlouhodobě poznávat. To jej 
také přivedlo k myšlence, že cyk-
lus je i přes nikoliv ojedinělý ná-
mět unikátní. „Vidíme v podstatě 
sérii několika barevně se od sebe 
odlišujících hlav, které zobrazu-
jí utrpení jako proces, něco, co 
se neustále děje. Protože utrpení 
prochází celým lidským životem, 
je jedinečné i v kontextu každé-
ho jednotlivce. Nezáleží na tom, 
jestli se bavíme o nějakém takzva-
ném malém utrpení nebo o vel-
kých existenciálních problémech. 
Tím se cyklus liší od klasiků mi-
nulých epoch, kteří sice třeba také 
pracovali s hlavou Goliáše nebo 

Jana Křtitele, ale symbolicky tím 
odkazovali k dějinným, potažmo 
biblickým událostem,“ vysvětlu-
je Václav Mílek. Nepřímo tak vy-
vstává otázka, do jaké míry zobra-
zované utrpení vychází z vlastních 
zkušeností nebo osobních tragédií 
autora, který se je snaží zobecnit 
v kontextu historické zkušenos-
ti, která je zastoupena biblickými 
příběhy.

Martin Čada se narodil v Uher-
ském Hradišti a v letech 1999 až 
2005 studoval na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze. Sa-
mostatně vystavuje od roku 1998. 
Výstava Otisky z Elahu je otevře-
na vždy v době konání bohoslužeb 
a každou sobotu a neděli od 10 do 
12 hodin a od 13 do 18 hodin. Fo-
tografie z výstavy si lze prohléd-
nout také na zlin.evangnet.cz.  ma

Výstava je přístupná ve vestibulu evangelického kostela do konce srpna.  Foto | Marek Adamík

Městské divadlo Zlín má po dva-
nácti letech nového ředitele. Je 
jím Josef Morávek, který se v po-
sledních letech věnoval především 
podnikání v oblasti internetových 
projektů, ale původní profesí je 
divadelní režisér. Působil i jako 
umělecký šéf zlínského divadla.

„Jsem velmi rád, že se podařilo 
vybrat nového ředitele Městské-
ho divadla Zlín. Pan Morávek má 
bezesporu velké kvality jak v ma-
nažerském řízení, tak umělec-
kém rozsahu. Kvalita jednotlivých 
uchazečů byla celkově vysoká, 
čímž děkuji za jejich účast. Záro-
veň bych chtěl poděkovat odstu-
pujícímu řediteli Petru Michálko-
vi, za jeho odvedenou práci,“ sdělil 
primátor Jiří Korec.

Stávající ředitel Petr Michálek 
byl zvolen rektorem Janáčkovy 
akademie múzických umění a od-
chází do Brna.

„Panu Morávkovi gratuluji. 
Jeho nespornou výhodou je znač-
ná míra znalosti zlínského divadla. 

A to nejen proto, že tu v devade-
sátých letech pracoval jako umě-
lecký šéf, ale především proto, že 
svou vazbu na Zlín nikdy nepře-
rušil,“ komentoval rozhodnutí 

výběrové komise a rady města 
Petr Michálek.

Josef Morávek se narodil 20. 
prosince 1959. Je absolventem 
oboru činoherní režie na brněnské 

JAMU. Jako režisér působil od 
poloviny osmdesátých let v řadě 
českých divadel. Od roku 1991 do 
roku 1995 byl uměleckým šéfem 
Městského divadla Zlín. Byl také 
ředitelem Zlínské vyšší odborné 
školy umění a je spoluzakladate-
lem a manažerem portálu www.
divadlo.cz, od roku 1999 do roku 
2022 působil jako ředitel a jedna-
tel společnosti ABSTRACT, která 
realizovala řadu úspěšných inter-
netových projektů.

„Po odchodu z Městského di-
vadla Zlín jsem kontakt s diva-
dlem ani se Zlínem neztratil. S ra-
dostí vnímám, jak dnes divadlo 
oslovuje a propojuje různé komu-
nity – ale také vím, jaké skupiny 
obyvatel i uživatelů Zlína ještě na 
propojení čekají. Pokud bych měl 
charakterizovat současnou pra-
covní atmosféru ve zlínském diva-
dle, je to laskavá náročnost. Rád 
bych se na udržení této energie 
a rozvoji divadla podílel,“ uvedl 
Josef Morávek.  ma

 Foto | Dalibor Glück
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Barumka podporuje zdravý přístup k životu
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Barumka bez aut. Že to zní to jako 
protimluv? Přesto je to pravda. 
Letošní jednapadesátý ročník le-
gendární automobilové soutěže 
je opět doprovázen projektem, do 
kterého auta, ba ani jiné doprav-
ní prostředky, v podstatě nepatří. 
Pod názvem Barumka sportuje se 
totiž ukrývá nápad, jehož cílem je 
doslova „fyzicky“ rozhýbat Zlín, 
podpořit místní sportovní a ta-
neční kluby, volnočasové aktivity 
a uskutečnit myšlenku propojit 
všechny sporty na jednom místě. 
Aby se taková kumulace „všeho 
sportovního“ na jednom místě ne-
stala velkou oslavou zdravého ži-
votního stylu, to už by v tom mu-
sel být zádrhel. Alespoň to si myslí 
organizátorka projektu Jana Nor-
ková, která je současně provozo-
vatelkou tanečního studia s vý-
ukou orientálních tanců.

„Vzhledem k náročnému obdo-
bí, jež postihlo mimo jiné i sportov-
ní odvětví, bychom rádi podpořili 
zdravý přístup k životu, ke kterému 
sport nepochybně patří. Zároveň 

bychom chtěli podpořit nejen zdra-
vé tělo, ale i zdravého ducha. Vedle 
sportovních aktivit se proto budou 
konat i různé přednášky a seminá-
ře zaměřené na práci se stresem, 
emocemi a strachem. Myslím si, že 
podpora fyzického i psychického 
zdraví je obzvláště v dnešní době 
mimořádně důležitá,“ vysvětluje 
Jana Norková.

Akce se uskuteční v sobotu 27. 
srpna na třech místech: v parku 
Komenského, parku Svobody a na 

náměstí Míru od 10 do 19 hodin. 
Během této doby bude mít kaž-
dý klub, který se do projektu za-
pojí, připraven svůj vlastní pro-
gram k představení své činnosti. 
Vyvrcholením „oslavy sportu“ 
bude podle Jany Norkové společ-
ná sobotní prezentace všech klu-
bů, která se uskuteční od 18 do 19 
hodin na náměstí Míru s mode-
rovaným programem. Po ní bude 
následovat zábavný večer v parku 
Komenského.

A jaké že spolky přislíbily účast 
na projektu? Jen namátkou, se 
svým programem vystoupí na-
příklad florbalové kluby Panthers 
a Lions, Taekwondo, taneční škola 
JANA, Gymnastika Zlín a parkour, 
taneční klub Fortuna, škola ame-
rického fotbalu Golem Zlín, Thai 
Box, Salsa Zlín, P+K Aerobic, Su-
pri Sun Disc golf a řada další. Po-
drobnější informace jsou k dispo-
zici na webu czechrally.com, odkaz 
Barumka sportuje.  ma

8 TÉMA MĚSÍCE www.novinykraje.cz

Střední školy lákají nové žáky
Podzim je tradičně ve znamení „lovu“ žáků základních škol 
a jejich motivace k dalšímu studiu. Střední školy všech 
zaměření pořádají dny otevřených dveří, virtuální prohlídky 
a prezentace svých studijních oborů. Čas na přemýšlení, 
kam po základní škole, se krátí, konečné rozhodnutí musí 
padnout u některých typů škol už do konce listopadu. 

Juraj Aláč

V České republice je zhruba třináct 
set středních škol. Ty zřizují obce, 
kraje  a  stát,  nebo  jsou  soukromé 
či církevní. Nové žáky budou při-
jímat na základě jednotných přijí-
macích zkoušek v polovině dubna, 

náhradní  termíny  budou  vypsa-
né  v  první  polovině  května.  De-
váťákům  své  brány  ale  školy  ote-
vřely už teď a představují jim své 
studijní  obory  v  rámci  dnů  ote-
vřených dveří nebo se účastní tzv. 
Burzy škol. V porovnání s posled-
ními  dvěma  roky,  kdy  se  kvůli 

koronaviru  vše  odehrávalo  spíše 
virtuálně,  to  bude  letos  příjemná 
změna. 

Kdo má jasno,  
je o krok napřed

Pokud  vaše  dítě  ví,  co  chce 
v  životě  dělat,  nebo  má  umělec-
ké  vlohy,  je  to  jednodušší  a prav-
děpodobně  jako  rodič  už  víte,  na 
kterou  školu  podáte  přihlášku. 
Děti  zapálené  do  hudby  či  tance 
zvolí  konzervatoř – k  talentovým 
zkouškám  se  hlásí  jako  první,  už 
do 30. listopadu. U žáků s dobrým 
prospěchem a studijními předpo-
klady bývá obvyklou volbou gym-
názium nebo jiná střední škola za-
končená  maturitou.  Značná  část 
dětí ale do poslední chvíle neví, ja-
kou školu si vybrat. Tady pomohou 
třídní učitelé nebo jednotliví kan-
toři, trenéři či lektoři. Ti znají žáka 
a jeho předpoklady k dalšímu stu-
diu nejlépe. Pomocnou ruku s tes-
tem budoucího povolání podá vý-
chovný či kariérní poradce, který 
na škole působí. 

Den otevřených dveří  
napoví a často rozhodne

Kromě webových  stránek  škol 
je  nejlepší  cestou,  jak  poznat  bu-
doucí  studijní  obor,  osobní  zku-
šenost.  Naprostá  většina  střed-
ních  škol  každoročně  připravuje 
vlastní dny otevřených dveří nebo 
se  účastní  Burzy  škol,  kde  se  na 
jednom místě  prezentuje  více  re-
gionálních  škol.  Výhodou  osob-
ní  návštěvy  vybrané  školy  je  ne-
jen samotná prohlídka učeben, ale 
i setkání s žáky a učiteli. Právě oni 
totiž  obvykle  provázejí  budoucí 
studenty po areálu a z jejich nad-
šení se dá poznat, jak moc je stu-
dium baví, a sami navíc prozradí, 
co jim škola přináší. Pokud se vaše 
dítě vrátí z této návštěvy nadšené 
s  jasnou vidinou, co chce v životě 
dělat a co ho bude bavit, máte z po-
loviny vyhráno. 

Seznamy  středních  škol  a  ter-
míny dnů otevřených dveří najde-
te na našem webu. 

Termíny podání přihlášek na střední školu
Do 30. listopadu – střední školy s talentovými zkouškami 
Do 1. března – veřejné střední školy 
Přihlášky se podávají přímo řediteli střední školy, nově je zrušena 
povinnost pro základní školy vydávat výstupní hodnocení. 

Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit 
a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání 
s talentovou zkouškou do 31. října 2022, pro ostatní obory do 
31. ledna 2023.

WWW.NOVINYKRAJE.CZ

Kariérní poradce pomůže s výběrem školy i povolání

Církevní  střední  škola  pedagogic-
ká  a  sociální  Bojkovice  připravu-
je žáky ve 4leté denní formě vzdě-
lávání ukončeného maturitní 
zkouškou.  Dětem  i  rodi-
čům  je  po  celou  dobu 
studia  k  dispozici  ka-
riérní  a  výchovná  po-
radkyně  Ladislava  Ko- 
louchová. Na škole s pří-
jemnou atmosférou a bez-
pečným  rodinným  prostře-
dím  zastává  funkci  zástupkyně 
ředitelky. 

Jak vypadá práce kariérového 
poradce na vaší škole?

Pracuji  s  žáky  už  od  první-
ho  ročníku.  Výhodou  je,  že  jsme 
menší škola rodinného typu, kde 
máme možnost se setkávat ve vy-
učovacích hodinách s žáky všech 
ročníků.  V  rámci  mých  kompe-
tencí  napříč  různým  profesním 
zařazením  ve  škole  mohu  své 
činnosti  vzájemně  propojovat 
a  předávat  žákům  potřebné  in-
formace,  týkající  se  kariérového 
poradenství.

To  zahrnuje  třeba  testy  osob-
nosti, výkonové testy, přípravu na 
přijímací  pohovor,  sestavení  mo-
tivačního  dopisu,  e-mailu,  vlastní 
realizace  modelového  přijímacího 

pohovoru,  připravení  životopisu 
a dalších aktivit k vytvoření si vlast-
ního kariérového portfolia každého 

žáka. Pracuji s žáky jak skupi-
nově, tak individuálně. 

S čím vším dokáže-
te žákům poradit 
z pozice kariérové 
poradkyně?
Žákům a  jejich zákon-

ným  zástupcům  doporuču-
ji  vhodné  informační zdroje a po-
radenské subjekty v návaznosti na 
žákovu  situaci  a  poradenské  po-
třeby.  Připravuji  žáky  individuál-
ně  pro  vstup  na  trh  práce,  pora-
dím v oblasti mobility a profesních 
příležitostí v zahraničí. Identifiku-
ji nadání, potenciál každého žáka, 
podporuji  žáky se  speciálně vzdě-
lávacími potřebami a věnuji se ob-
lasti  žáků  ohrožených  předčas-
ným ukončením studia při výběru 
povolání. 

V jakém věku už mají žáci 
jasně vyprofilované zaměření 
a vědí, co chtějí v životě dělat?

Ze zkušenosti mohu říci, že věk 
není rozhodující měřítko. Z propa-
gace naší školy na různých veletr-
zích  vzdělávání  zjišťujeme,  že  ně-
kteří žáci vůbec neví, kam profesně 

směřovat.  Naopak  se  setkávám 
s  žáky, kteří mají  jasno  již při ná-
stupu na naši  školu.  Jiná  skupina 
žáků  si  hledá  zaměstnání  v  mís-
tě bydliště, další  i mimo něj. Dal-
ší skupinu tvoří žáci, kteří vědí, že 
chtějí pokračovat ve studiu na vy-
soké škole, a poslední skupinu tvo-
ří žáci, kteří se hledají, a jako škol-
ní kariérová poradkyně se snažím 
ukázat  jim  cestu  možností  studia 
a trhu práce.

Mívají žáci a jejich rodiče ji-
nou představu o budoucím 
směřování? 

Setkávám se občas s tím, že jsou 
ovlivněni  rodinou.  Jeden  z  rodi-
čů si nesplnil svůj sen, tak se snaží 
poradit svému dítěti, co  je pro něj 
nejlepší  volba.  Při  vyzkoušení  si 
různých aktivit žák objevuje své zá-
jmy, zjišťujeme preference a vhod-
né směry vzdělávání a profesní ori-
entace směřující k výběru povolání 
při  vstupu  na  trh  práce.  Důležité 
je vytvoření si vlastního portfolia, 
do kterého si žák ukládá i výsledky 
a výstupy svých aktivit. Po domlu-
vě  s  žákem pozvu  rodiče do  školy 
a vysvětlím jim potřeby a zájmy je-
jich dítěte pro další spokojený pro-
fesní  život.  Poté,  co  se  rodiče  se-
známí s prací kariérového poradce 

a kariérovým portfoliem svého dí-
těte,  často  pochopí  nasměrování 
a profesní orientaci svého dítěte.

Mohou se na vás obracet i ro-
diče, nebo preferujete spíše 
jednání se samotnými žáky?

Celoročně  školní  kariérová  po-
radkyně  nabízí  a  poskytuje  sku-
pinové  i  individuální  schůzky  ve 
všech  ročnících.  Nejvíce  poskyto-
vaných  kariérových poradenských 
služeb využívají žáci a zákonní zá-
stupci v posledním ročníku studia. 
Po domluvě s rodiči nejprve prefe-
ruji individuální schůzky se samot-
nými žáky, poté pozvu rodiče a se-
známím je s výsledky jednání, kde 
společně s žákem představíme vy-
tvořené portfolio žáka. Na základě 
těchto  výsledků  zákonné  zástupce 
informuji  o  zdrojích  kariérového 
poradenství, popř. dalšího vzdělá-
vání jejich dítěte. Vždy mi záleží na 
každém žákovi naší školy, aby po-
znal,  bez  ohledu  na  jeho  sociální 
a rodinné zázemí, existenci mnoha 
možností dalšího vzdělávání. 

Je velmi důležité rozvíjet poten-
ciál žáků a pomáhat jim objevovat 
zájmy, zjišťovat preference a vhod-
né směry vzdělávání a profesní ori-
entace směřující k výběru povolání 
při vstupu na trh práce.   ala
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 15. 8. 2022.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu člena hudební skupiny The Beatles Johna Lennona: „Upřímnost vám nepřinese mnoho přátel, ale vždy vám přinese...“

INZERCE RV2201241/03

PRO 
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VZPOMÍNKY
Z VAŠEHO 
NEJKRÁSNĚJŠÍHO
DNE

PRONÁJEM 
SVATEBNÍHO
AUTA

T: 603 254 510

telefon +420 577 434 534
mobil +420 732 766 518
e-mail info@pohrebnisluzbapribylak.cz
web   www.pohrebnisluzbapribylak.cz

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

JSME TU PRO VÁS
Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883

Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké 
stále u srdce.

INZERCE RV2201313/01
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www.vystavavezky.cz zahradavezkyzahradavezky

5. - 7. 8.  5. - 7. 8.  5. - 7. 8.  5. - 7. 8.  2022 2022 2022 2022 

ZAHRADA VĚŽKYZAHRADA VĚŽKYZAHRADA VĚŽKYZAHRADA VĚŽKY
Zahrádkářská výstava ve Věžkách u Kroměříže

Autem či pěšky
     na Zahradu Věžky...
Autem či pěšky
     na Zahradu Věžky...

- Prodej okrasných květin, trav, stromků i keřů
- Prodej nejen zahradnických potřeb
- Výstava techniky, živá hudba, výstava květin
- Zábavné hry pro děti a mnoho dalšího

- Prodej okrasných květin, trav, stromků i keřů
- Prodej nejen zahradnických potřeb
- Výstava techniky, živá hudba, výstava květin
- Zábavné hry pro děti a mnoho dalšího

OtevřenoOtevřeno
9.00 - 16.009.00 - 16.00

Co Vás čeká:Co Vás čeká:



INZERCE RV2101530/07

Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

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

5 299 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1, 2x LODŽIE, ZLÍN – JS – I. ETAPA (LUČNÍ)
Vkusně řešený s krásným výhledem na Mladcovský kopec, jehož výměra 
činí 76 m2. Má k dispozici vnitřní komoru a sklepní kóji v patře. V koupelně 
s vanou má zděné jádro. K bytu vás doveze zrekonstruovaný výtah. 
Klient hledá dům ve Zlíně a blízkém okolí. PENB: G

4 999 000 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. 

4 350 000 Kč 

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

RD 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

2 750 000 Kč

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

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

Postele
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