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

K posílení imunity často
stačí znát a respektovat
potřeby svého těla


více na na straně 10
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AUTOSALON KROMEXIM, Kroměříž, Hulínská 2383, Zlín–Louky 412 u Uni Hobby

www.kromexim.cz

připravujeme:

nabízíme:

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

Prodej bytu 3+kk, Zlín,
ulice Benešovo nábřeží
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

Prodej vybaveného penzionu poblíž Luhačovic

Prodej třípatrové vily v centru Zlína
původní stav
vhodné jako kanceláře
nebo bytový dům
cena na dotaz v RK

3 patra, restaurace, bar a
vybavená kuchyň
18 vybavených vícelůžkových
pokojů
velmi dobrý stav, ihned
ke spuštění provozu
možnost přestavby na
rekreační apartmány

Prodej bytu 2+1 v Uherském Brodě, ulice Větrná

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

po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
cena na dotaz v RK

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK

776 797 007

www.g2reality.cz

G2 reality

@g2reality

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

STAV E B NÍ FIRM A

Máte zájem o rekonstrukci?
Ozvěte se nám:

776 797 007

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

www.g2rekonstrukce.cz

G2 rekonstrukce

@g2_rekonstrukce
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Trienále Prostor Zlín vnáší
umění do veřejného prostoru

EDITORIAL

S veřejným prostorem
a jeho využitím město
Zlín pracuje dlouhodobě,
a to i v rámci umělecké
realizace. Specifickým
způsobem se do veřejného
prostoru vepsal i letošní
ročník trienále Prostor
Zlín, který již podeváté
pořádá Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně.
| MAREK ADAMÍK
Obyvatelé města se tak mohou
od 6. září do 6. listopadu setkat
s díly čtyř umělců na místech, která s galerijním prostorem nemají
prakticky nic společného. Výstava
je o to zajímavější, že každý z autorů pracuje s prostorem zcela odlišným způsobem.
„Začátek nového milénia v reakci na všudypřítomný vizuální
smog a privatizaci veřejného prostoru provázely na rozdíl od velkolepých realizací po sametové revoluci spíše nenápadné zásahy do
exteriéru města. Poslední ročníky
se více soustředily na historii a reflexi umění ve veřejném prostoru.
Přestože trienále Prostor Zlín nebylo takto koncipováno, řada realizací po konci výstavy ve městě
zůstala natrvalo,“ uvedl ředitel galerie Václav Mílek.
Ve veřejném prostoru se mohou lidé nově setkat s díly Aleny
Hulačové, Tomáše Moravce, Pavly
Scerankové a Tima. Ačkoliv lokalizace jednotlivých děl je snadno
INZERCE RV2201644/01

Instalaci Tomáše Moravce najdete v parku u Fakulty technologické

dohledatelná na webu krajské galerie, patrně je neminete, vydáte-li
se od podjezdu na autobusovém
nádraží přes park u Fakulty technologické a hlavní bránou svitovského areálu k „jedenadvacítce“
(nebo obráceně). Timo například
svým nápaditým dílem připomínajícím čárový kód „označkoval“
zeď u podjezdu na autobusovém
nádraží. O kousek dál, v parku,
který je využíván zejména jako
spojnice mezi autobusovým nádražím a zastávkou MHD, umístil
Tomáš Moravec svou neobvyklou
instalaci, u níž se nejeden kolemjdoucí zastaví s nevyřčenou otázkou, co dílo vlastně reprezentuje. Instalace Pavly Scerankové se
naproti tomu nachází nad hlavní
bránou do svitovského areálu, odkud je to pak asi dvě minuty chůze
k dílu Anny Hulačové pod názvem
Posezení na časové ose.
Kurátor výstavy Martin Fišr
poukazuje na skutečnost, že Zlín

Foto | Marek Adamík

se za tři dekády od doby, kdy připomínal spíše zanedbané postindustriální město, razantně proměnil. To však nic nemění na tom,
že město samotné a jeho moderní
dějiny jsou pro umělce přetrvávající výzvou.
Trienále Prostor Zlín patří od
raných devadesátých let k neodmyslitelným aktivitám krajské
galerie. Prezentace současného
umění ve veřejném prostoru se
jednou za tři roky střídala s Novými zlínskými salony a Zlínskými salony mladých. Každý
z uplynulých osmi ročníků se lišil
rozsahem a vystřídalo se na nich
několik desítek umělců. Všechny ročníky se nějakým způsobem
dotýkaly aktuální společenské
atmosféry a specifik samotného
Zlína.
Komentovaná prohlídka s kurátorem je naplánována na pátek 7. října od 17 hodin se srazem
u vchodu do krajské galerie.

„Něco‟ je jinak
Druhá polovina zářijového měsíce se nese ve znamení podzimu, i když teplým
dnům
dozajista
ještě neodzvonilo. Renesanci naopak zaznamenaly různé akce pro
veřejnost, s nimiž
se začátkem školního roku doslova roztrhl pytel. Podivuhodná je
například četnost výstav. Některé
z nich dokonce opustily galerijní
prostory a dočasně se usídlily ve
veřejném prostoru města. I tato
„dočasnost‟ však může mít pro
bystré oko fatální následky. Procházíme-li určitým místem po sto
jednapadesáté, jsou naše smysly již předem natolik připraveny
na to, co je čeká, že si ani neuvědomíme, že jsme se na daném
místě nacházeli. Někdy pak stačí
i sebemenší drobnost, „klopýtnutí‟, pohled vzhůru, nebo naopak
k zemi, abychom zjistili, že něco
je jinak. Něco možná přibylo, něco
se možná ztratilo. Jisté je, že se
ztratila letargie, se kterou jsme
daným místem až dosud spokojeně procházeli.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI
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Koupím moto
československé výroby:
TIRÁŽ

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly
k těmto motocyklům

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Jablečná neděle
podporuje komunitní život na Obecinách
Jablečná neděle je s Obecinami
spojena už úctyhodných sedmnáct
let. Její poslání je na první pohled
skromné. Zachovat typického genia loci místního sídliště, jež je
protkáno jabloňovým sadem, akcí
pořádanou pro veřejnost. Místní
obyvatelé se při ní mají možnost
setkat a prožít společný čas při
sběru jablek a následném moštování, spojeném s řadou doprovodných aktivit pro děti i dospělé.
Událost organizuje zlínské Ekocentrum Čtyřlístek a na letošní
rok ji naplánovalo na 2. října. Sběr
jablek se uskuteční o den dříve.
„Neformální program pro celou rodinu je spojen například
s výstavou místních jablečných
odrůd, ochutnávkou jablečného
moštu, horkého kompotu a různých jablečných dobrot připravených z místních jablek. Za dobu,
kdy akci připravujeme, víme, že
kreativitě se meze nekladou. Samozřejmě neodmyslitelnou dobrotou z jablek je i tradiční štrúdl,

na který se pokaždé všichni těší.
Loni jsme štrúdly spojili do společného štrúdl-hada a jsme zvědaví, jestli se nám letos podaří
překonat rekord v jeho délce,“ přibližuje „jablečné aktivity“ Martin
Davidov z Ekocentra Čtyřlístek.
Komunitní akce Jablečné Obeciny vznikla v roce 2005 jako snaha zachovat jedinečnost sídliště
v jabloňovém sadu, kterému hrozilo v důsledku rekonstrukce zeleně vykácení. Do dnešního dne
bylo místními obyvateli a členy
sdružení adoptováno několik desítek ovocných stromů. Členové ekocentra se rovněž podílí na
údržbě sadu prořezáváním stromů, čímž přispívají ke kultivaci
sídliště.
„Jak to bude se sadem do budoucna, je samozřejmě otázkou.
Zatím se však díky iniciativě místních obyvatel většinu jabloní podařilo zachovat,“ poznamenává
Martin Davidov. Letošní ročník
má dle něj i to specifikum, že se

Komunitní akce pomáhá na sídlišti zachovávat jabloňový sad 

nepřímo dotýká chystané rekonstrukce náměstí Míru. Členové
sdružení iniciovali petici za zachování čtyř lip uprostřed náměstí,
které by dle nového architektonického návrhu měly ustoupit zástavbě. Petici bude možné na Jablečné neděli podepsat.

Foto | Ekocentrum Čtyřlístek

Jablečná neděle se uskuteční
na Obecinách IX od 14 do 17 hodin. Organizovaný sběr jablek
o den dříve slouží nejen k moštování, ale i pro spotřebu občanů
k přímé konzumaci a k uskladnění. Sraz „sběračů“ je na parkovišti
u potravin Enapo ve 14 hodin. ma

Ukrajinské děti se seznamovaly s MHD,
mezi řidiči je stále víc jejich krajanů
Velmi milou návštěvu uvítali nedávno v depu Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice. Navštívila
je tu skupinka ukrajinských dětí
ve věku od tří do šesti let, které
se v rámci exkurze naučily, jak to
chodí v dopravních prostředcích
MHD.
Adaptační skupinu dvanácti dětí vede zlínská jednota tělovýchovné a kulturní organizace
Orel. Malí návštěvníci si vyzkoušeli označování jízdenek, dozvěděli se o ochraně před úrazem
elektrickým proudem a o správném chování cestujícího. „Pořádáme exkurze se zaměřením
na nejrůznější věkové i profesní
skupiny. Pro mateřské, základní
i střední školy, pro zdravotně postižené, pro fanoušky MHD. Děti
z jiného než českého jazykového
prostředí jsme zde však nyní měli
poprvé,“ přiznal vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.
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Exkurze se zaměřují na nejrůznější věkové i profesní skupiny 

S dětmi se v rámci adaptační
skupiny pracuje od půlky dubna.
Jelikož se právě věnovaly dopravě a bezpečnosti na silnicích, dokázaly si už osvojit mnohá česká
slovíčka k tématu. Aby si všichni dobře rozuměli, s překladem

Foto | Vojtěch Cekota

jim pomáhal devětačtyřicetiletý
Vasyl Budz, který v Česku žije
tři roky a posledních pět měsíců pracuje v DSZO jako řidič
autobusu.
Právě cizinců za volanty vozů
městské hromadné dopravy ve

Zlíně a Otrokovicích neustále
přibývá. Z přibližně 180 řidičů
zhruba desítka pochází z ciziny.
Dopravní společnost díky nim
dokáže zajistit dostatečný počet
šoférů, po kterých je v poslední
době značná poptávka. Cestující
tak vozí například Ital, Brit, Rus,
Slováci a Ukrajinci.
Řady řidičů brzy rozšíří například dvaapadesátiletý Vasyl,
který s rodinou nyní přebývá ve
Zlíně a v Česku pobývá s vízem
strpění. Už ve své vlasti získal řidičský průkaz skupiny D a jezdil
s nákladním autem. V kurzu na
rozšíření řidičského průkazu ze
skupiny B na skupinu D a získání profesního průkazu je od letošního srpna další žena z Ukrajiny. „Už začíná rozumět něčemu
v českém jazyce. Ale testy bude
asi muset absolvovat s tlumočníkem,“ řekla vedoucí personálního
ks
oddělení DSZO Hanusová. 
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KAŽDÝ SI U NÁS
NAJDE SVOJI ZÁBAVU

PLAVECKÉ A ZÁBAVNÍ BAZÉNY • VYHŘÍVANÝ BAZÉN
POD ŠIRÝM NEBEM • TOBOGÁNY (186m a 140m)
• VODNÍ ATRAKCE A SKLUZAVKY
FINSKÉ SAUNY, BALNÁRIUM, PARNÍ PROHŘÍVÁRNY
OCHLAZOVACÍ CENTRA • VENKOVNÍ TERASY • ODPOČÍVÁRNY
RESTAURACE A BARY
AKTIVNÍ PROGRAMY (AQUA AEROBIC, AQUABALANC, CVIČENÍ

VE VODĚ PRO SENIORY, DĚTSKÉ A SENIORSKÉ SAUNOVÁNÍ,
WELLNESS PRO ŽENY, SAUNOVÉ CEREMONIÁLY, ŠKOLENÍ
INSTRUKTORŮ VODNÍHO AEROBIKU ad.)

www.aquapark-uh.cz
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S profesionálním
nářadím Bosch
Super cena

6 490,-

Stolní pila
Bosch GTS 254 Professional
▪ výkonné a přesné řezání
▪ podélné řezy 545 mm
▪ hloubka řezu 80 mm
▪ 1 800W motor
▪ robustní ocelový stůl

k odběru do 20 dní!

Super cena

1 699,-

Úhlová bruska
Bosch GWS 9-125 S Professional
▪ 900 W pro náročné úkoly
▪ nejlepší ovladatelnost ve své třídě
▪ dlouhá životnost při těžším
pracovním nasazení
▪ regulace rychlosti otáček

Super cena

Dlouhá 4216,
Zlín
+420 800 400 101
www.plazmaplus.cz

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

5 999,-

Vysavač na suché a mokré vysávání
Bosch GAS 12-25 PL Professional
▪ vylepšená stabilní sací síla díky
inovativní technologii čištění ﬁltru
▪ HEPA ﬁltr

INZERCE |
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Jak na úsporu paliva? Google mapy poradí
Úspory energie jsou tématem,
které dnes doslova hýbe světem,
a to i na úrovni firem, rodin a jednotlivců. Pomocnou ruku v tomto ohledu chce nejen v Česku, ale
i v dalších zemích podat společnost Google. Ta v nejbližším období plánuje zavést do své aplikace
Mapy Google novou funkci ekologických tras. Specialisté ze společnosti odhadují, že ekologické trasy
mohou ušetřit po celém světě více
než milion tun emisí uhlíku ročně. Pro lepší představu, je to obdobné, jako by ze silnic zmizelo
200 tisíc automobilů.
Závěr společnosti Statista je
jasný. Silniční doprava je v Evropské unii – včetně Spojeného království a Islandu – největším zdrojem emisí uhlíku. Mapy Google na
tuto skutečnost reagují způsobem,
že vedle nabídky pro vepsání výchozí stanice poskytnou možnost
dalších předvoleb, kde se po výběru „možností trasy“ zobrazí nabídka pro regulaci jízdy dle různých

Ekologické trasy by mohly ušetřit až milion tun emisí uhlíku ročně 

kritérií. Uživatelé zde budou mít
údaje o přibližné úspoře paliva
a časovém rozdílu mezi nejrychlejší a nejúspornější trasou, jestliže nějaký existuje. Funkce dále
umožní zvolit si typ pohonu svého vozidla (benzinový, dieselový,
hybridní nebo elektrický) a dle
toho optimalizovat ekologické trasy tak, aby ušetřili co nejvíce paliva nebo baterie.

INZERCE RV2200730/02

Foto | Pxhere

Google pro návrhy ekologických tras využívá umělou inteligenci, kterou společnost považuje
za důležitou pro přispění k řešení
klimatické změny. „Umělá inteligence identifikuje všechny relevantní trasy z bodu A do bodu B
a vypočítá spotřebu paliva pro každou z nich na základě historických a reálných dopravních vzorců, sklonu a typu silnice a dalších

údajů. Díky tomu dokáže ve zlomku sekundy najít nejúspornější
a nejrychlejší trasu do cíle,“ vysvětluje mluvčí Googlu v ČR Iva
Fialová.
Funkce ekologických tras není
nijak novým nápadem. Úspěšně
již funguje ve Spojených státech
a Kanadě, nedávno byla zavedena také v Německu. Mapy Google nicméně podporují bezemisní
dopravu již dlouhodobě. Zájem
roste o využívání různých alternativ včetně veřejné dopravy a pěších tras. „V České republice lidé
například letos v červenci využívali navigaci pro chůzi o šedesát
procent a pro veřejnou dopravu
o pětašedesát procent více než ve
stejném období jako loni,“ podotýká Iva Fialová.
Pokud uživatel nebude mít
o navrhování úsporných tras zájem, bude si ji moci v nastavení
aplikace jednoduše vypnout. V sesterské navigaci Google Waze nama
bízena nebude. 
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

POHŘEBNÍ SLUŽBA

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

JSME TU PRO VÁS

Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.
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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NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883
Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
telefon
mobil
e-mail
web

+420 577 434 534
+420 732 766 518
info@pohrebnisluzbapribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Při tréninku mládeže
Berani sázejí na pestrost
Se začátkem nového školního
roku se naplno rozbíhá i hokejová sezona a zlínští Berani vítají ve
svých řadách nové tváře. Klub je
otevřen novým členům celoročně, nejvíce zájemců se však tradičně hlásí v září, případně v říjnu.
Těm nejmladším se v klubu věnují v rámci školy bruslení, na ni
pak navazuje hokejová přípravka,
kde si kluci a holky osvojují první
sportovní základy.
Na ledě jsou mladí Berani
doma, trenéři ale nezapomínají ani na pohybový rozvoj mimo
něj. „Jako klub se snažíme s dětmi pracovat komplexně. Vidíme
v tom velký význam, neboť kluci
a holky dneska většinou netráví
tolik času přirozeným pohybem
třeba venku na hřišti. S všestranným pohybovým rozvojem jim
proto pomáháme my,“ potvrzuje
Petr Čajánek, někdejší reprezen-

tační útočník a nyní šéftrenér mládeže Beranů.
V praxi to znamená, že trenéři se s dětmi sice věnují bruslení
a základním prvkům hokeje, důraz ale kladou i na další typy pohybových aktivit. „Jednostranná
zátěž od útlého věku podle nás
není dobrá cesta. Dbáme na pestrost a obratnost, podporujeme
děti v dalších sportech,“ vysvětluje Čajánek. Podle něj se tento přístup časem vrátí. Když je na tom
hráč dobře a je pohybově gramotný, má nakonec i lepší základ pro
rozvoj hokejových dovedností. Na
ledě totiž zvládne jen to, co mu
vlastní tělo dovolí.
A ještě na jednu věc v klubu pamatují – v dětech se snaží budovat
pozitivní vztah ke sportu. Především pro nejmladší žáky připravují tréninky v naučně-zábavné formě. Těší je, když mají děti z hokeje

Při tréninku mládeže Berani sázejí na pestrost

radost, zážitky podle nich hrají nezastupitelnou roli. O tuto myšlenku se Berani dělí i dál – pořádají
akce pro veřejnost či letní tábory.
Spolupracují se ZŠ Emila Zátopka
i s dalšími školami ve městě a jsou
také zapojeni do projektu Sportování v mateřských školách, který

Foto | Berani Zlín

ve Zlíně sdružuje devět různých
klubů s cílem představit dětem
různé sporty. „I kdyby se dítě nakonec rozhodlo, že hokej není jeho
cestou, nevadí. Pohybová gramotnost je pro jakéhokoliv člověka
dobrým vkladem do života,“ uzama
vírá Petr Čajánek. 

INZERCE RV2201609/01
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Zdeněk Jurásek – Jízdu po Route 66 si lidé
spojují s uskutečněním životního snu
Zdeňka Juráska mohou lidé znát v nejrůznějších
kontextech. Svého času působil například jako kytarista
ve skupině Fleret, založil a provozoval někdejší
Radio Publikum, později Kiss Publikum, hlavně je
ale o něm také známo, že je vášnivým cestovatelem,
který se rozhodl vydat na kole po americké Route
66. Ta se mu od té doby stala doslova osudem.
| MAREK ADAMÍK
Lidé se vydávají na cesty
z různých pohnutek. Co
přivedlo k cestování vás
a co předcházelo předcházelo rozhodnutí vydat se po
Route 66?
Odpověď je v podstatě jednoduchá. Za prvé mě cestování vždycky
bavilo a za druhé jsem celý život
bojoval s nadváhou. Asi v polovině devadesátých let jsem se rozhodl, že začnu sportovat a kolo byla
moje první volba. Svou první delší cestu jsem podnikl v roce 1997,
to bylo ze Zlína do Hamburku, ale
protože jsem měl rád Ameriku,
nejvíce mě to táhlo tam. Na Route
66 jsem zprvu nemyslel, inspiroval
mě až článek v časopisu National
Geographic, kde se psalo o arizonské části této silnice. Krátce nato
jsem po ní podnikl svou první cestu. A dalo by se říci, že jsem jí od té
doby propadl.
Jak se přihodilo, že jste po
Route 66 začal pořádat organizované expedice?
Nestalo se to hned. Podruhé
jsem se do Ameriky vydal s manželkou v rámci dovolené, potřetí s kamarádem ze školy. Jakmile jsem o svých cestách začal psát
a publikovat články, začali se mi
ozývat další lidé, kteří byli nápadem vydat se po Route 66 nadšeni.
V roce 2007 to vyústilo v založení
České asociace Route 66, což je jakési neoficiální sdružení fanoušků
této silnice. Myšlenka skupinové
výpravy do Ameriky vznikla na
prvním srazu v roce 2008 v Pardubicích. Ještě na jaře téhož roku
jsme ji realizovali, i když jsem nevěřil, že bych někdy mohl něco takového organizovat. Pak se z toho
stala pravidelná událost. Další výprava se uskutečnila na podzim,
další příští rok na jaře a tak dále.
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Kolik cest jste do dnešních
dnů podnikl?
S výjimkou dvou let, kdy jsme
nemohli jezdit kvůli restrikcím,
jsme vlastně vyjížděli každý rok.
Letos na jaře jsme měli dvě jízdy
po Route 66, celkem šlo o pětadvacátou a šestadvacátou výpravu. Kdybych to počítal i se soukromými cestami včetně těch na
kole, tak jsem třiatřicetkrát projel
celou trasu, tedy celých čtyři tisíce
kilometrů.
Cestovat sám nebo ve skupině je zpravidla velký rozdíl.
Hlavně z hlediska potenciálu
cestu si opravdu prožít…
Je to tak, ty skupinové cesty
jsou již zažité, ale jinak jsem zastánce spíše individuálního cestování. Je to o prožitcích a Route 66
jich nabízí požehnaně. Na druhou
stranu chápu, že někteří lidé mají
třeba moc práce a starostí a nemají čas ani energii si cestu zorganizovat sami. Jsou raději, když se
o organizační věci někdo postará.
Zajímavé je, že jedním z častých
důvodů, proč se lidé vydávají na
tuto trasu, je oslava šestašedesátých narozenin. Pro lidi je to něco
jako splnění životního snu.
Po Route 66 jste se dvakrát
vydal sám na kole. Událo se
během těchto jízd něco, co
lze považovat za jakýsi milník na vašich cestách?
Už v době, kdy jsem poprvé vyrazil na Route 66, jsem byl zvyklý na cestování o samotě. Líbilo
se mi to. Nemusel jsem s nikým
mluvit, mohl jsem si nerušeně
prozpěvovat a tak dále. Ze zkušenosti jsem věděl, že prvních deset
kilometrů je celkem nuda. Člověk
si navíc začne říkat, že se asi zbláznil, když se vydal na tak dlouhou
cestu. Pak ale přijde první zajímavý bod, kdy dosáhne vzdálenosti

roku. Chodil jsem do fitcentra jezdit na rotopedu nebo stepperu,
dával jsem si pět set přeskoků přes
švihadlo nebo jsem si vymyslel
speciální trénink, kdy jsem několikrát vybíhal zlínský mrakodrap
za předem stanovený čas. Dával
jsem si i různé příležitostné cíle.
Například když jsem jel na motorkářský sraz na jižní Slovensko, jel
jsem na kole. To bylo asi sto šedesát kilometrů.

Route 66 prochází osmi státy USA

Foto | Zdeněk Jurásek

11,11 kilometrů. Pak se těší na patnáctku, dvacítku a na další magickou hranici, jako je 22,22 kilometrů. Pětadvacet kilometrů je už
čtvrtina stovky a najednou člověk
zjistí, že je v polovině trasy. Je to
taková mentální hra, kterou jsem
si při jízdě vytvořil, abych ji psychicky zvládl. Druhá polovina cesty obvykle ubíhá rychle.
Co pro vás bylo největší
výzvou?
Kromě toho, co jsem zmínil, je
tu ještě jedna věc. Route 66 nikde
nevede přes nějak zvlášť obtížný
terén. V Novém Mexiku a Arizoně
se jede stabilně po rovině, nejvyšší stoupání se nachází asi dva tisíce metrů nad mořem, ale není to
jako jinde, že člověk jezdí nahoru
a dolů. Na rovinách ale silně fouká
vítr, takže pokud jedete z východu na západ, protivítr, který vane
od oceánu, vám dá pěkně zabrat.
V takovém případě musíte holt vydržet a počítat s tím, že naplánovanou etapu urazíte za delší dobu.
Důležité je nevysilovat se.
I tak to ale vypadá, že je
třeba být mimořádně fyzicky
odolný. Zvláště když člověk
není profesionální sportovec. Jak jste se na jízdy
připravoval?
O své první jízdě jsem se již
zmiňoval. Tu druhou jsem podnikl v roce 2016, říkal jsem si, že
bych to mohl ještě jednou zkusit.
Připravoval jsem se asi tři čtvrtě

Čím se od sebe obě cesty
nejvíce lišily?
Při první cestě jsem nebyl nijak
vázaný. Všechno jsem si připravoval sám, ubytování jsem řešil až na
místě, kam jsem dorazil. Nikoho
jsem neznal. Když jsem jel podruhé, měl jsem za sebou asi dvacet
organizovaných expedic po Route
66. To už jsem byl známý po celé
trase. Díky sociálním sítím se vědělo, že jsem na cestě a spousta
lidí mi psala, že až dojedu na konkrétní místo, chce se se mnou potkat, pokecat, zajít na večeři a tak
dále. Byl to určitý závazek, že na
dané místo dorazím. Ve státě Missouri dokonce připravili charitativní večírek, jehož motivem bylo,
že tam přijedu na kole.
Čím myslíte, že to je, že právě cestu po Route 66 si tolik
lidí spojuje s uskutečněním
svého snu?
Pro mne je to také trochu záhadou. Lidé tuto silnici znají z různých zdrojů. Stejnojmenná skladba od Bobbyho Troupa existuje
v nesčetně verzích, nahráli ji Rolling Stones, Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis a další. Když jsem chodil do školy, měli jsme za povinnou četbu román Hrozny hněvu
od Johna Steinbecka, který se celý
odehrává na Route 66. Člověk ani
neví, ale zůstává to v něm. U nás
známe film Rain Man. Název silnice tam sice zmíněn není, ale děj se
na ní částečně odehrává. Generace dnešních čtyřicátníků až sedmdesátníků si pod Route 66 zpravidla představuje nějakou slavnou
silnici. A pro mnoho z nich se stala jakýmsi symbolem nezávislosti
a svobody.
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Kolumbárium na Lesním hřbitově
se bude rozšiřovat
Kolumbárium na zlínském Les- V sekcích pro uložení uren je proním hřbitově bude zanedlouho stor na vázu a lampičku a mrao něco větší. Radnice tu nechá morovou desku se jménem a daty
vybudovat 132 uzavřených schrá- zesnulého. Pronájem míst v konek, kam budou moct
lumbáriu funguje stejlidé nechat uložit urny
ně jako při pronájmu
Lesní hřbitov
s popelem zesnulých
hrobů.
slouží už od 30.
blízkých.
Investice na rozlet minulého
Na hřbitově vyroste
šíření hřbitova vyjde
století
pět samostatných zína 2,8 milionu korun.
dek. Ty se budou skláČástku zaplatí město
dat z jedenácti sekcí,
Zlín jako jediný vlastpřičemž v každé bude místo na ník společnosti Pohřebnictví
12 schránek pro urny. „O umís- Zlín. „Prostředí a možnosti Lestění uren do kolumbária na Les- ního hřbitova, který je největším
ním hřbitově je dlouhodobě velký městským hřbitovem, se snažíme
zájem, proto jsme ve spolupráci vylepšovat dlouhodobě. Rozšířes městem Zlínem připravili jeho ní kolumbária je další potřebnou
rozšíření. Stavební práce se usku- investicí vyvolanou zájmem veteční ještě v letošním roce,“ uvedl řejnosti,“ sdělil náměstek primáředitel městské společnosti Po- tora Bedřich Landsfeld.
hřebnictví Zlín Milan Macura.
Lesní hřbitov je místem poKolumbárium je nyní součás- sledního odpočinku pro obyvatí čelní obvodové zdi hřbitova. tele Zlína už od 30. let minulého

století. Zřídit jej nechal Tomáš
Baťa jako tehdejší starosta města na 20 hektarech vzdálených
od průmyslového ruchu rychle
se rozrůstajícího města. Vydržet
měl na sto let se 30 tisíci hrobovými místy za předpokladu doby

INZERCE RV2201473/02
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Až tři čtvrtiny lidí dnes dávají přednost zpopelnění 

Foto | město Zlín

tlení 15 let. V současné době až
tři čtvrtiny lidí dávají přednost
zpopelnění.
Popel zesnulých je pak možné
uložit do uren v kolumbáriu nebo
urnovém háji, případně vysypat
ks
na vsypovou loučku. 

PRVNÍ OBCHODY JIŽ OTEVŘENY
OBCHODY-KANCELÁŘE-ORDINACE
tel. | 724 512 361
e-mail | info@okozlin.cz
www.okozlin.cz
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K posílení imunity často stačí znát
a respektovat potřeby svého těla
Řekne-li se dnes slovo „zdraví“ či
„imunita“, naskočí nám díky zkušenostem s koronavirovou epidemií zcela odlišné konotace, než
tomu bylo dříve. Přitom tak nějak
vnitřně tušíme, že imunita stále
hraje zásadní roli, ať se onemocněním říká jakkoliv, stejně jako to,
že k jejímu posilování se stačí řídit
několika jednoduchými pravidly.
Nejdůležitějším z nich – zastřešujícím všechny ostatní – je naslouchat svému tělu. Protože každé
tělo je unikátní a reaguje jinak například na různé druhy potravin,
nelze se jednoznačně řídit obecnými radami, co je pro nás dobré,
a co nikoliv.
Tělo s námi komunikuje neustále. Nenechme se ovšem mýlit, „jazyk těla“ má mnoho podob
a může se projevovat na mnoha
úrovních. Mezi ty nejzřejmější patří pocity nevolnosti či těžkosti –
a to nejenom od žaludku – bolesti,
úbytek energie a následná únava,
široká škála emocí včetně strachu,
stresu, ale třeba i nevinně se tvářící melancholie, splínu či „depky“.
Mnohé z těchto komunikačních
signálů přichází i sezónně. Období dlouhých letních dnů není tolik
psychicky náročné jako podzim,
kdy se dny zkracují, ubývá slunečního svitu a klesají teploty. Samostatnou kapitolou je pak období
vánočních svátků a Nového roku.

Je-li čas na práci,
je čas i na nicnedělání
Pokud si sami vysledujeme,
co nám imunitu narušuje, máme

vyhráno. Nejčastěji ji oslabuje únava, nedostatek spánku, ale
stejně tak i přemíra sportování –
ano, i příliš mnoho sportu škodí
– či trvalé vystavování organismu nadměrnému stresu. Možná
se to zdá být jako luxus, ale čas,
který věnujeme relaxaci a vědomému nicnedělání, má na naše
zdraví blahodárné účinky. Že jste
se už o něco takového pokoušeli, ale hlava dál zůstala „v práci“
a už jste si dopředu přehrávali
program toho, co všechno je třeba ještě udělat? Zkuste zaujmout
stanovisko, že když je čas na práci, je čas i na sebe sama. Dopomoci k němu může celá řada relaxačních postupů, meditačních metod
a tak dále.

Člověk jako tvor
společenský
Zajít si pro radu samozřejmě
můžeme za lékařem, fyzioterapeutem nebo poradcem pro životní
styl. V nabídce najdeme pestrou
škálu masáží, s nimiž lze zapracovat na uvolnění stresu i na zablokovaných nebo bolavých částech
těla. Podzim rovněž nahrává zápisu do různých kurzů, ať již jde
o kurzy taneční, relaxační, sportovní, či jiné. Tolik na tom nesejde. Čas strávený ve společnosti
podobně naladěných lidí má příznivé účinky na náš celkový fyzický a psychický stav a stimuluje
naše sociální potřeby. Také znáte
tu výraznou proměnu svého vnitřního prostoru po setkání s blízkými lidmi v rámci společné zájmové

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

I vhodně zvolená
strava léčí
S přechodem z letního do podzimního období jde ruku v ruce
často podceňovaná změna jídelníčku. Osvědčilo se upřednostňovat vařené potraviny a jako prevenci proti vysušování organismu
jíst různé hydratační potraviny,
mezi které patří například rajčata,
chia semínka, okurky, grapefruity, zelené papriky nebo řapíkatý
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celer. Pokud máte pocit, že k vám
má již slušně nakročeno nachlazení, mohou pomoci potraviny s ostrou, pikantní chutí, jako je třeba
zázvor, česnek, hořčice, cibule, bazalka či pepř.
Říkáte si, že jste udělali, co se
dalo, ale přesto vás stihla chřipka
nebo nachlazení? Hlavně žádnou
paniku. Můžete zvolit i konvenčnější cestu. Proti akutním bolestem nebo vysokým teplotám lze
kdykoliv sáhnout po tabletách,
které dokáží často rychle a účinně pomoci. Mějte však na paměti,
že jde o chemické látky, které tělo
těžko zpracovává i odbourává.
Proti typicky podzimnímu onemocnění se lze přirozeněji bránit
pravidelným otužováním a výživou bohatou na ovoce a zeleninu.
Kromě zmíněných pomocníků
jsou starými a osvědčenými léčivými doplňky také černý bez, lipový květ, jitrocel nebo šalvěj. Možností je zkrátka mnoho. A tělo ví,
ma
co potřebuje. 
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TALAŠOVO
ZAHRADNICTVÍ

V TLUMAČOVĚ nabízí

- nabízí brambory, cibuli a česnek
na uskladnění.
- hl. zelí, červenou řepu,
kořenovou zeleninu, jablka, hrušky.
- trvalky a bobuloviny.
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BCServis CZ s.r.o.
PRODEJ – SERVIS – PŮJČOVNA

Zahájení krouhání zelí bude po
polovině října. Aktuální stav najdete
na našich stránkách.

OTEVŘENO:
Dolní 566, Tlumačov
po - pá: 8 - 17 hod.
tel.: 731 930 706
so: 8 - 11 hod.
facebook- talašovo zahradnictvi
www.talasovozahradnictvi.cz
ne: zavřeno
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Záluští 54, 763 02 Zlín – Louky
Tel.: 577 119 454

www.bcservis.cz
INZERCE | 11

Město v zahradách stále znovu a nově
Řekne-li se město v zahradách, leckomu by vytanulo na mysli město
Zlín, zvláště pokud je to rodilý Zlíňan. Jakpak by ne, již Tomáš Baťa
si kladl na srdce, že zeleň má mít
ve městě hojné zastoupení, aby se
v něm dobře žilo. Nicméně, bez
ohledu na míru platnosti tohoto
spojení dnes je jisté, že Zlín nepřestává udivovat, inspirovat a (umělecky) stimulovat. Vypovídá o tom
i aktuální výstava v evangelickém
kostele pod názvem Město v zahradách, jejímž autorem je výtvarník
Zdeněk Macháček.
Tvorba Zdeňka Macháčka má
multidisciplinární charakter. Vyjádření nachází v grafice, kresbě,
malbě, fotografii i prostorové instalaci. Macháček se volné tvorbě
věnuje od počátku osmdesátých
let a souběžně se svým profesním
zaměřením na grafický design získal již i řadu ocenění včetně ceny
Magnesia Litera. Co se týče aktuální výstavy, rodilý Zlíňan získá
při její návštěvě možná dojem, že
se setkává s něčím důvěrně známým. Například s malbou zobrazující cihlovou zeď. Charakteristický rys baťovského Zlína,
hluboce zakořeněný v myslích
jeho obyvatel…

Návštěvník možná nabude pocitu, že se setkává s něčím důvěrně známým

V podání Zdeňka Macháčka
zdaleka nejde jen o malbu. „Dávám přednost označení vizuální poezie a malby. Obraz ne pro
první pohled. Život ve městě kontrastu tvrdých a měkkých forem.
Cihlové kostky domů a bezbřehá
morfologie zeleně. Kolik materiálu, kromě makulatur, poskytuje tiskárna. Nález šablony s nápisem Zlín. S její pomocí vznikla
řada obrazů různými způsoby na
různý materiál,“ nastiňuje Macháčkovo bohatství výrazových
prostředků Pavel Preisner, který k výstavě pronesl úvodní řeč.

Mimo jiné zmiňuje, že autor
svým dílem poukazuje na to, co
už ani nevnímáme, jak je to stále
na očích.
V cyklu Město v zahradách
jsou zahrnuty rovněž dvě fotografie, které reprezentují jeden
z těchto „obyčejných“ pohledů
na docela „obyčejnou“ baťovskou
čtvrť. Obě fotografie se na první
pohled značně podobají, pouze je
od data pořízení dělí padesát let.
„V prvních dnech letošního roku
jsem pořídil z okna domu několik snímků půldomků a zahrady,
v pozadí s výškovým panelákem.

Foto | Marek Adamík

Při ukládání souborů jsem zjistil, že podobnou kompozici fotografie již mám – roce 1972 jsem
z parapetu okna bytu pořídil fotografii s totožnou kompozicí. Přes
jisté úsilí několika tisíc kreseb
a grafik je jasné, že jsem se za padesát let nikam neposunul. Vlastně ano, posunul – o pět ulic,“
s nadsázkou poznamenává autor.
Výstava Město v zahradách je
otevřena vždy v době konání bohoslužeb a do konce září každou
sobotu a neděli od 10 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin. Potrvá do
ma
konce října.

Dětský festival řemesel učí vztahu k rukodělné práci
Práce s keramikou, se dřevem,
barvířství, včelařství, pekařství,
košíkářství, modelářství a další
řemesla. Ačkoliv některá mohou
znít dnes poněkud archaicky, třetí ročník Dětského festivalu řemesel a profesí budoucnosti má
ukázat, že každé řemeslo má své
kouzlo a hodnotu i v době, kdy se
manuální práce u mladší generace netěší valnému zájmu. Akce se
uskuteční v prostorách Baťova institutu od 15. do 16. října od 10 do
18 hodin.
Netradiční akce si klade za cíl
představit dětem a mladší generaci nejrůznější manuální profese
zábavnou formou interaktivních
workshopů a dílen, aby se s nimi
mohli účastníci seznámit takzvaně
tváří v tvář a získat k nim osobní
vztah. Rukodělné dílny budou doplněny o prezentace dalších profesí, jejichž důležitost v dnešním
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světě nelze popřít, například IT
oborů.
„Dnešní dítě dokáže již od útlého věku zacházet s mobilem a tabletem, ale s běžným rukodělným
nářadím si často neporadí. Na
tom se shodnou učitelé i rodiče.
Navíc, když se dětí zeptáte, jak si
představují svou budoucí kariéru,
třeba i jen v náznacích, prakticky nikdy v ní nefiguruje manuální práce nebo řemeslná zručnost,“
vysvětluje organizátorka festivalu
Věra Stojarová. Ruku v ruce s tím
jde podle ní i snižující se úroveň absolventů odborných učilišť
a naprostý nedostatek kvalifikovaných pracovníků nejen ve strojírenském průmyslu.
Smysl vidí organizátoři i v prezentaci starých řemesel, s nimiž se
člověk v běžném životě setká už
jen ojediněle. Na festivalu řemesel
tak bude mít návštěvník například

Některá řemesla jsou dnes k vidění už jen vzácně

jedinečnou příležitost vyzkoušet
si v připravených dílnách namlít mouku, uplést proutěný košík nebo okusit práci kováře či na
tkalcovském stavu.
Kutilství si u nás udržovalo
svou popularitu před rokem 1989,
kdy spousta běžných výrobků byla
pro většinu lidí nedostupná, a tak
si je amatérsky vyráběli. Ještě

Foto | Pxhere

v 70. a 80. letech minulého století platilo okřídlené rčení o zlatých
českých ručičkách, které je však
dnes již prakticky minulostí. O to
více je podle Věry Stojarové třeba
popularizovat řemeslné práce už
u nejmenších dětí.
Vstupné na festival Dětských
řemesel a profesí činí 70 Kč, roma
dinné vstupné pak 250 Kč. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2201621/01

INZERCE RV2201596/01

INZERCE RV2101720/11

INZERCE RV2101910/09

INZERCE RV2201574/01

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

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU ČESKÉHO HERCE VLASTY BURIANA: „MUŽI DĚLAJÍ ZA ŘEČÍ TEČKU, ŽENY...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 10. 10. 2022.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.
INZERCE RV2201620/01

TERNO GRIL

NABÍDKA TEPLÝCH JÍDEL

KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN 1 LEVNÉ MENU JEN ZA 99,- Kč

menu jen za

www.terno.cz
14 | ZÁBAVA

99

Kč

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2201474/02

INZERCE RV2102261/09

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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INZERCE RV2101909/09

INZERCE RV2101530/08

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

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
KUPCI ČEKAJÍ!

BYT 2+KK, LUHAČOVICE
Cihlový útulný byt v družstevním vlastnictví (možnost převodu do OV), který
má výměru 40 m2. Je situovaný v 3. podlaží v ulici Družstevní. Je určený
spíše k rekonstrukci. Zrekonstruovaný bytový dům se nachází cca 1,5 km od
lázeňské kolonády. PENB: G

byt, dům, komerce, pozemek

1 799 000 Kč
BYT 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – I. ETAPA (STŘEDOVÁ)
Nadstandardně zrekonstruovaný byt v roce 2020 o výměře 79 m2 vč. lodžie
a sklepa, má designově řešenou koupelnu se sprchovým koutem, prostorné
vestavěné skříně. Díky jižní slunné orientaci krásný výhled na Zlín.
DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ KLIENTY. PENB: D

NABÍDKA

5 299 000 KČ
RD 2+1, FRYŠTÁK
Menší domeček, který se nachází téměř v centru Fryštáku v klidné málo
frekventované části obce. Je zde malá zahrada se zahradním domkem.
Tato nabídka je vhodná i jako venkovské sídlo. PENB: G.
CENA: 2.500.000, – + 60.000, – provize a právní servis.

2 500 000 Kč
BYT 3+kk + balkon, ZLÍN – CENTRUM
Náročně cihlový zrekonstruovaný byt téměř v centru Zlína, který má výměru
80 m2. K dispozici kuchyňská linka včetně spotřebičů, dostatek úložných
prostor. Klient hledá dům nebo 1/2domek ve Zlíně a blízkém okolí.
PENB: G

5 695 000 Kč
POZEMEK VIZOVICE
Nabídka krásného pozemku o výměře 1280 m2, který se nachází nedaleko
Vizovic. Z pozemku se Vám vyskytne hezký výhled do okolí. K dispozici
voda ze studny, elektřina a kanalizace. Kolem pozemku vede nová asfaltová
komunikace.

2 650 000 Kč

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

je společnost

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

