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Dalo by se s lehkou 
nadsázkou říci, že věhlas 
tvůrců, působících na 
regionální úrovni, často 
i na regionální úrovni také 
končí. Není tomu tak ale 
u Antonína Bajaji, který – 
ačkoliv nepatřil mezi autory 
vydávající jednu knihu ročně 
– se vepsal do povědomí 
širší čtenářské veřejnosti. 

Čas příležitostí  
a nových nadějí
Malá velká slova o naději. Prá-

vě taková se skry-
tě  nebo  i  zce-
la  otevřeně  pojí 
s  přechodem  ze 
starého  roku  na 
nový. A nemusí  jít 
jen o novou nadě-
ji zdolat pomyslný Mount Everest, 
pro někoho může jít o naději mno-
hem „skromnější“, například uzdra-
vit  se  z dlouhodobé nemoci nebo 
zlepšit své vztahy k druhým lidem, 
ke  světu.  Ostatně  doporučení,  že 
chceme-li  změnu,  je  třeba  začít 
u sebe,  je staré snad  jako  lidstvo 
samo.  Otázkou  spíše  je,  jaký  vý-
znam tato slova v sobě nesou, co 
skutečně znamenají. Inspirovat se 
můžeme z děl klasiků, lékařů přes 
lidskou duši, osobností, s nimiž se 
pojí  pohnutý  životní  příběh,  nebo 
z  myšlenkových  směrů,  kterých 
v dějinách lidské civilizace existuje 
bezpočet.  Právě  od  nich  nezřídka 
zaznívá poselství, že to nejlepší, co 
můžeme udělat pro druhé, je učit 
se žít, jak nejlépe dokážeme. A to 
i v dobách, kdy to vypadá, že jsme 
s nadějí na štíru.

 Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK
 Antonín Bajaja patřil mezi stálice regionální literární scény. Foto | KKFB Zlín

Na krásné modré Dřevnici. 
Ohlédnutí za Antonínem Bajajou

Tvoříme Zlín přinese  
revitalizaci zastávek i výsadbu stromů
Tak jako čtyři předchozí ročníky 
i pro letošní rok mohli obyvatelé 
Zlína hlasovat pro nápady ke zlep-
šení či obohacení veřejného pro-
storu v rámci projektu Tvoříme 
Zlín. Těch se tentokrát sešlo cel-
kem dvacet, z nichž se vybíralo pět 
projektů malých a dva velké. Cel-
ková suma k uskutečnění všech 
projektů mohla činit maximálně 
pět milionů korun.

Mezi malými projekty Zlíňa-
né nejvíce ocenili projekt pod ná-
zvem 700 let Zlína: Stromy & lidé, 
který zahrnuje výsadbu sedmi 
stromů s informacemi o jejich 

vazbě k některé z mnoha význam-
ných osobností z historie města 
Zlína (389 hlasů). Za ním se umís-
tily projekty Kultivace zastávky 
linky č. 33 Broučkova – směr Bar-
tošova čtvrť, Workoutové hřiště 
Zálešná (286 hlasů), FootGolfové 
hřiště (224 hlasů) a Revitalizace 
dětského hřiště č. 18 mezi domy 
u Podvesné IV (207 hlasů). Z vel-
kých projektů nejvíce zabodovala 
Modernizace skateparku Bartoš-
ka (603 bodů) a Kuličková dráha 
(367 bodů), která by měla vznik-
nout u cyklostezky naproti zábav-
nímu parku Galaxie. V kategorii tvorimezlin.cz

Tím spíše stojí za to připomenout, 
čím tento na Zlínsku ojedině-
lý nositel Státní ceny za literaturu 
a Magnesie Litery obohatil český 
literární svět. Zvláště když krátce 
před letošními Vánocemi uzavřel 
ve věku osmdesáti let svou životní 
i autorskou pouť.

Zvlčení, Na krásné modré Dřev-
nici, Duely. Díla, která by pravdě-
podobně mnozí, jež se regionální 
literaturou zabývají, dali s Anto-
nínem Bajajou do souvislosti. Co 
nám vlastně přináší? Předně je tře-
ba uvést, že Antonín Bajaja začal 
psát již v šedesátých letech během 
studií na Vysoké škole zeměděl-
ské v Brně. Jeho prvním oficiál-
ně publikovaným dílem byl začát-
kem 80. let román Mluviti stříbro 
o kolektivizaci valašské vesnice 70. 
let. Bajajovu tvorbu je třeba chá-
pat v kontextu celého jeho života, 
i toho profesního. Svou roli sehrála 

malých i velkých projektů hlaso-
valo celkem 1387 Zlíňanů.

Smyslem participativního roz-
počtu Tvoříme Zlín je motivovat 
občany města ke spolurozhodová-
ní o dalším rozvoji města s ohle-
dem na jejich potřeby a přání. 
Nově se z takto vyčleněných peněz 
podařilo dokončit relax zónu u di-
vadla nebo zrenovovat zastávky 
MHD Mokrá II a Na Drahách. 

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

jak skutečnost, že působil jako zoo-
technik na venkově, tak deníkové 
zápisky, které vznikaly během stu-
dijních let v židlochovickém statku 
u nemocných krav a koní. Mnohé 
z jeho črt si později našly cestu do 
knižního vydání. Je v nich patrná 
silná inspirace českým a morav-
ským venkovem.

Na jeviště městského divadla
Román Zvlčení (2003) bez-

pochyby patří k jednomu z nej-
významnějších Bajajových děl, 
v němž se naplno manifestuje auto-
rův vztah k venkovu a přírodě. Čte-
náře zde zavádí mezi dvě paralelní 
dějové linky, v nichž líčí osud kar-
patské vlčí smečky a rodiny zemře-
lého hajného z beskydské hájovny. 
Dílo s podtitulem Romaneto o vl-
cích, lidech a úkazech, které poz-
ději bylo ztvárněno i jako divadelní 

představení v Městském divadle 
Zlín, vrcholí v působivém prolnu-
tí lidské a zvířecí „rodiny“. To již 
v době, kdy se Zvlčení pyšnilo Mag-
nesií Literou.

O tom, že existuje nějaký říční 
přítok Moravy protékající Zlínem 
pod názvem Dřevnice, hovoří ro-
mán, v němž se tento tok objevil 
přímo v názvu – Na krásné modré 
Dřevnici. Jde o román v dopisech, 
se kterým se vracíme až do autoro-
va dětství a odtud až k pozdějším 
letům dospívání. I když lze dílo po-
važovat do určité míry za stylizova-
nou autobiografii, více než příběhy 
konkrétní rodiny je čtenářům před-
stavováno místo v proměnách času 
i prostoru. Místo, v němž se „rozho-
řel kvas výroby a stavba funkciona-
listického města v moderním pů-
dorysu“, které pro autora vždy tolik 
znamenalo.
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Na trať se vrátily  
oblíbené vlakové soupravy

Účastníci výzvy  
10 000 kroků oceněni

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 RV2202290/01 Ukliďme Česko přichází 
s projektem „Kam s ním?“
Plasty do žlutých popelnic, papír 
do modrých, sklo do bílých a tak 
dále. S tím, co kam patří, jsou 
mnozí z nás již obeznámeni. Když 
se po Vánocích v domácnosti na-
kupí papírové krabice, obvykle je 
automaticky směřujeme do mod-
rých nádob. 

Papírové krabice se stávají pro-
blémovým odpadem tehdy, když 
není jejich velikost dostatečně mi-
nimalizována, aby zabraly co nej-
méně prostoru, nebo když je vy-
hazujeme mastné nebo vlhké od 
deště. Lepenka se tím totiž neod-
vratně znehodnotí a s krabicí pak 
pracovníci na třídicí lince pracu-
jí jako s běžným směsným odpa-
dem. Chceme-li tomu předejít, 
můžeme ji buďto jen správně zlik-
vidovat, anebo zvolit možnost úpl-
ně jinou: „vdechnout“ krabicím 
nový život. Radí tak nový nezisko-
vý projekt spolku Ukliďme Česko 
pod názvem „Kam s ním?“. Jeho 
princip je jednoduchý. Neponiče-
né krabice odevzdat k dalšímu po-
užití. Ve Zlíně tak lze učinit v pro-
vozovně Ovečkárny na adrese 

Malotova 5656, ve 123. budově 
v areálu bývalé továrny. Otevírací 
doba je každý den kromě víkendu 
od 7:30 do 16:00 hodin.

Projekt „Kam s ním“ se neza-
měřuje pouze na lepenkové krabi-
ce, ale na využitelný odpad obec-
ně. Na tematických webových 
stránkách snadno a rychle vyhle-
dáme místa po celém Česku, kde 
se lze odpadu legálně „zbavit“, 
aniž bychom vytvářeli černou 
skládku. K dispozici jsou i infor-
mace o provozní době odběrných 
středisek. Více na webu.  ma

kamsnim.cz

Krabice jsou problémem tehdy, když je 
nesešlápneme. Foto | město Zlín

Oblíbené vlakové soupravy Re-
gioShark se od prosince znovu 
vrací na trať Otrokovice – Zlín 
– Vizovice. Smlouvy, na základě 
kterých má společnost České drá-
hy zajišťovat veřejnou železniční 
dopravu na části tratí ve Zlínském 
kraji, mají platnost až do prosin-
ce 2029.

„Na počátku tržních konzulta-
cí jsme oslovili všechny čtyři hrá-
če provozující v České republice 
veřejnou drážní dopravu. Rele-
vantní zájem projevily České drá-
hy a Arriva. Po jednáních jsme 
jako nejvýhodnější vyhodnoti-
li nabídku Českých drah, se kte-
rými se nám podařilo dojednat 
oboustranně uspokojivé podmín-
ky. Hodnota kontraktu činí dva 
a půl až tři miliardy korun,“ uvedl 
Radek Doležel, náměstek hejtma-
na pro dopravu.

Vlakové soupravy jsou nízko-
podlažní a bezbariérové, vyba-
vené automatem na prodej jíz-
denek či validátorem jízdenek 

i zabezpečovacím systémem 
ETCS. Výhodou také je, že České 
dráhy umožňují zapojení aplika-
ce Můj vlak pro chytré telefony 
do systému Integrované dopravy 
Zlínského kraje.  ma

Nový RegioPanter bude na trať Přerov – Břeclav 
nasazen v roce 2025. Foto | Jiří Balát

Patříte mezi lidi, kteří si dávají růz-
né výzvy? Rozhodně mezi ně patří 
účastníci výzvy Deset tisíc kroků. 
Posledního ročníku se zúčastnilo 
více než pět desítek lidí, přičemž 
ti nejvytrvalejší byli začátkem le-
tošního roku oceněni v prosto-
rách radnice. „Ujít deset tisíc kro-
ků denně, tedy zhruba sedm a půl 
kilometru, je pro mnohé účastníky 
spíše vzdáleným cílem. To však ne-
vadí, podle lékařských doporučení 
je lepší chodit pravidelně i men-
ší vzdálenosti, než se jednorázově 

vzchopit k velkému výkonu,“ uvádí 
Jana Bazelová, náměstkyně pro ob-
last sportu. 

Nejlepším chodcem se ve Zlí-
ně v kategorii mužů stal Stanislav 
Kiedroň, který ušel 303 kilome-
trů. V kategorii žen zvítězila Jar-
mila Urbánková, jež dosáhla na 
504 kilometrů. Účastníci za město 
Zlín celkově zdolali úctyhodných 
12 271 kilometrů. Od výsledků prv-
ního ročníku je tak patrný výkon-
nostní vzestup. Tehdy výsledek či-
nil 9 031 kilometrů.  ma

Účastníci za město Zlín loni nachodili 9 031 kilometrů. Foto | město Zlín
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Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola profi lovaná 
do oblasti výroby a kontroly potravin nabízí

MATURITNÍ STUDIUM 
Analýza potravin 

Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 
Potravinářství

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
(3 roky kombinované)

Chemie a technologie potravin

tel.: 573 334 936
e-mail: info@potravinarska-skola.cz

www.potravinarska-skola.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. a 8. února 2020

Naše motto: 
Víš, co jíš? Nevíš: U nás se to naučíš!

Vyšší odborná škola potravinářská a
Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola profilovaná  
do oblasti výroby a kontroly potravin nabízí

MATURITNÍ STUDIUM 
Analýza potravin, Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 
Analýza potravin, Technologie a hygiena  

potravin, Zpracování mléka

tel.: 573 334 936
e-mail: info@potravinarska-skola.cz

www.potravinarska-skola.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 10. 2., 12:00–16:00, sobota 11. 2., 8:00–12:00

Nabízíme bezplatné přípravné kurzy  
pro přijímací zkoušky na SŠ.

Prohlídka školy, laboratoří a poloprovozu kdykoliv  
po telefonické domluvě

Naše motto: 
Víš, co jíš? Nevíš: U nás se to naučíš!

INZERCE RV2300035/01

Spočívá největší problém naší společ-
nosti v tom, že máme špatné zákony?

Vůbec ne. Problém je spíše v tom, že 
máme zákonů či dalších právních předpisů 
nepřeberné množství a už jsou často i ve 
vzájemném rozporu. Pro mě osobně je 
naopak tragické, když se někdo domnívá, 
že jakýkoli problém vyřeší tím, že přijme 
nový zákon. 

Ale život se vyvíjí, takže musíme přijí-
mat nové zákony...

Tak určitě, například vývoj digitálních 
technologií či vývoj medicíny jde neuvě-
řitelně rychle dopředu a musí se na to 
legislativně reagovat. Nepříjemné ale je, 
že často pouze odhadujete, jaké řešení je 
správné.

Můžete být konkrétnější?
Tak například problematika náhrad-

ního rodičovství. My máme v občanském 
zákoníku jenom stručnou zmínku, že mat-
kou dítěte je ta žena, která ho porodila. 
Ale v některých státech je považována za 
matku dítěte ta žena, která si u jiné ženy 

objednala jeho odnošení v děloze. A pak 
může být teoreticky za matku považována 
i ta žena, která poskytla vajíčko… A v naší 
zemi kromě právních předpisů z oblasti 
zdravotnictví toto nijak neřešíme, přitom 
tato tzv. tvorba dětí je stále běžnější záleži-
tostí, podotkněme, že velmi výnosnou. 
A jak to upravit, či to nechat plynout?

Skutečně se to nijak neřeší?
Tak teoreticky by se toto tzv. odnoše-

ní dítěte nemělo dít za úplatu náhradní 
matce, to máme upraveno, obchází se to 
ale zaplacením nákladů za obtíže s tímto 
spojené. 

A to jsem ještě vůbec nenakousl otáz-
ku tzv. dárkyně vajíček a dárce spermatu, 
protože to zakládá do budoucna problém 
tzv. neznámých sourozenců, lidí, kteří 
budou mít stejnou matku či otce z prostře-
dí anonymních dárců a vůbec to o sobě 
nebudou vědět.

Ale to vše dávám pouze jako příklad, 
že k něčemu se skutečně musíme novým 
zákonem postavit, protože tady je na jed-
né straně sice velká touha lidí po dítěti, ale 

na druhé straně podle mě mnohem výše 
postavené právo člověka znát svůj původ, 
své rodiče.

Něco méně složitého nemáte?
Teď je takové aktuální téma boje proti 

násilí. Ačkoliv kriminalita obecně klesá, 
hodně poslanců má tendenci hrát si na 
odborníky v trestním právu a chce bojovat 
proti násilí, domácímu násilí, násilí vůči 
dětem, vůči ženám. Ale je zajímavé, že už 
méně poslanců zajímá pro mě mnohem 
aktuálnější zvyšující se násilí na seniorech.

Jak se tvoří zákony
V následujícím roce se vám pokusíme zprostředkovat problematiku „dobrých“ či 
„špatných“ zákonů, na které se často neoprávněně vymlouváme při nejrůznějších 
problémech, do kterých se dostaneme.  Jednoduchý dotaz jsme položili osobě, 
která v této době je u tvorby zákonů, poslanci za Zlínský kraj Aleši Dufkovi, členovi 
Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. 

INZERCE RV2202435/01

INZERCE RV2202124/01

DO NOVÉHO ROKU
v uklizeném!

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

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

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

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

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

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

1 299,-  Kč

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

Slevový kupon
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.

Magazín Váš Zlín

EURO PŘEPRAVKA
Objem 62 l. Rozměry 60 x 40 x 32 cm.
Stohovací hmotnost až 200 kg.
OBI č. 5210851, 5147111

MEDION PARNÍ MOP „MD 16941”
Výdrž na objem nádržky 450 ml až 26 minut. 
Sklopná rukojeť, 1500 W, délka kabelu: 8 m. 
OBI č. 6137178

KOVOVÝ ZÁSUVNÝ REGÁL 
NA TĚŽKÁ BŘEMENA
Pozinkovaný, 5 dřevěných polic,  
š 90 x v 180 x h 40 cm. OBI č. 1057504, 5823364

Super cena

Super cenaSuper cena

349,-

719,-699,-

hygienické čištění bez chemie175 kg nosnost každé police

krátký čas zahřátí během cca 25 slze také použít jako dílenský stůl

vč. kluzného nástavce na koberce
a 2 návleků z mikrovlákna

jednoduchý zásuvný 
systém bez šroubování

2. 1. – 31. 1. 2023
SLEVA 10 % na celý nákup nad 1 000,- Kč

10%
Slevový kupon

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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Recept na duševní a fyzické zdraví? 
Základem života je pohyb
Vánoce, Nový rok, ale 
všeobecně i zimní počasí, 
kdy je málo světla a méně 
se pohybujeme. To vše 
spadá do období, kdy 
jsou jedním z nejčastěji 
skloňovaných termínů 
různá respirační 
onemocnění, což v poslední 
době, kdy se hovoří 
o chřipkové epidemii, 
platí obzvláště. Že by naše 
imunita byla oslabenější 
než v předchozích letech? 

| MAREK ADAMÍK

Ať tak či onak, zůstává otázkou, 
co s tím. Jestliže u nás již propuk-
la naplno rýma, kašleme a máme 
teplotu, obvykle sáhneme po do-
poručených a osvědčených pří-
pravcích. Jistě bychom ale byli 
radši, kdybychom se těmto nepří-
jemnostem napříště vyhnuli.

Zadáme-li do internetového 
vyhledávače jakékoliv slovní spo-
jení na téma zdravého životního 
stylu nebo posílení imunity, za-
plaví nás houština často protiřečí-
cích si rad a „osvědčených“ postu-
pů. Ačkoliv některé nám mohou 
skutečně pomoci, jejich hlavním 
nedostatkem je, že se snaží nabíd-
nout řešení platné takříkajíc pro 
každého. Skutečně jsou oblasti, 
v nichž jsme si natolik podobní, že 
mají univerzální řešení?

Co chceme, jak začít 
a hlavně jak vydržet

Prvotním krokem každé změny 
životního stylu je vyjasnit si, jaké 
jsou naše skutečné potřeby, kdo 
skutečně jsme. Na internetu mož-
ná trochu překvapivě najdeme 
i doporučení, která tuto jedineč-
nost respektují, a proto v souvis-
losti se zdravím nepřehlíží ani jak 
myslíme, jednáme, a zejména jak 
se sami k sobě chováme. K vlast-
nímu základu zdravého životní-
ho stylu však patří aktivní po-
hyb. Prospívá v mnoha ohledech, 
je doslova esencí života a nelze 
z něj dělat jen jakousi okrajovou 
záležitost.

Čeho chceme dosáhnout? Chce-
me shodit pár kil? Lépe se ve svém 

těle cítit? Být pružnější? Nepod-
ceňujme tyto otázky. Nasměru-
jí nás správným směrem a od-
povědi se stanou oporou naší 
motivace zůstat u naší změny ži-
votního stylu dlouhodobě. Může-
me se rozhodnout začít běhat, jez-
dit na kole, věnovat se otužování,  
aerobnímu cvičení nebo zvolit ně-
které z široké škály 
relaxačních cviče-
ní a metod zaměře-
ných na koncentra-
ci a práci s dechem. 
Začít lze i od malič-
kostí. Pokud máte 
sedavé zaměstnání, 
stačí více chodit pěš-
ky, méně používat 
výtahy a podobně. Seženeme-li 
k sobě parťáka, můžeme tím jen 
získat. Společnost podobně na-
laděného člověka hraje důležitou 
sociální funkci a vedle posílení 
motivace na sobě pracovat mívá 
také ozdravnou funkci.

Pomohou i venkovní 
„posilovny“

Dáváme-li si novoroční před-
sevzetí, zpravidla nebývá ani tak 
problém v tom, že bychom nevě-
děli, co potřebujeme, jako spíše 
v začlenění těchto „výzev“ do kaž- 
dodenního života. Popřemýš-
lejme, kolik času jim chceme vě-
novat. Nedáváme si náhodou 
nereálné cíle? Pokud jde o každo-
denní cvičení, je důležité, aby jeho 

frekvence byla v souladu s na-
ším tělem i časovými možnostmi. 
Jestliže se nám ze cvičení podaří 
udělat rituál, máme vyhráno. Ta-
kové činnosti je radost se věnovat, 
neboť jsme na něj duševně, fyzicky 
i časově připraveni.

Při současném životním sty-
lu je jakákoliv pohybová aktivi-

ta lepší než žádná. 
I půl hodiny pohybu 
denně může přinést 
zlepšení například 
v tom, že se při rych-
lejší chůzi tolik ne-
zadýcháme a doběh-
nout na trolejbus se 
pro nás stane mno-
hem menším problé-

mem. Inspirovat nás rovněž může 
plavání, tenis, skákání přes švi-
hadlo nebo taneční aerobik. Va-
riant je bezpočet. Ostatně k tomu, 
že pohyb je základem života, nás 
nabádají i venkovní „posilovny“ 
a workoutová hřiště nacházející 
se ve veřejném prostoru. Ve Zlíně 
taková najdeme například v Cent-
rálním parku na Jižních Svazích, 
na Podhoří u Triomarketu, na hři-
šti Vysoká Mez, pod Burešovem 
u cyklostezky do Kostelce nebo na 
Bartošově čtvrti u točny autobusu 
č. 33. Hřiště jsou vybavena posilo-
vacími stroji, na nichž lze prová-
dět ty nejjednodušší protahovací 
cviky, stejně jako náročná posi-
lovací cvičení v závislosti na naší 
kondici.

Vytváření zdravých 
mezilidských vztahů

Stále častěji se hovoří o dů-
ležitosti duševního zdraví, kte-
ré je pro získání silné imunity 
nesmírně důležité. Leckterý lé-
kař přes „lidskou duši“ potvr-
dí, že velkým problémem napříč 
společností je pocit izolovanosti 
a samoty, a to nejen u seniorů. 
Spousta lidí okusila tuto izolova-
nost jakožto důsledek vládních 
opatření namířených proti pan-
demii koronaviru. 

S každodenním stresem pomo-
hou pevné rodinné vazby a pod-
pora přátel. Umožní to poodstou-
pit od těžkostí a získat jiné úhly 
pohledu na to, co se v naší hlavě 
děje. Jestliže máte pocit, že je toho 
na vás příliš a nevíte si s tím rady, 
nebojte se požádat o pomoc. Není 
to známkou slabosti. Je to sou-
část převzetí péče o vaše zdraví do 
vlastních rukou. Žádost o pomoc 
navíc může mít léčivé účinky na 
širší okolí, neboť sdílení funguje 
oběma směry. Pokud se otevře-
te, může to povzbudit ostatní, aby 
udělali totéž. Pocit, že život ztrácí 
smysl a nevíte, kudy dál, lze pro-
měnit ve zcela novou kvalitu sdí-
lením svých dovedností a schop-
ností v nezištné pomoci druhým, 
například v podobě dobrovolnic-
tví nebo spolupráce s některou 
z neziskových organizací. Přijímá-
te tak do svého života nový „svěží 
vítr“ s ozdravnými účinky.

S každodenním 
stresem 

pomohou pevné 
rodinné vazby 

a podpora 
přátel
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SK 
LOUKY 

oddíl 
kopané

PF 2  23SK 
LOUKY 

oddíl 
kopané

Všem příznivcům našeho 
klubu přejeme příjemné 
prožití vánočních svátků 
a vše nejlepší do nového 
roku 2023

SK LOUKY

INZERCE RV2202219/01

O dávné historii Louk  
vypovídají mnohé objevy
Dědina, Šalanda, Hlubočina, Zá-
brančí, Záhumení, Vinohrady, 
Chalúpky. Názvy, které jsou ne-
odmyslitelně spjaty s Loukami, 
s jednou z místních částí Zlína. 
Když se však řekne Louky, kaž-
dému se patrně vybaví něco tro-
chu jiného. Pro někoho je to náves 
s kapličkou, Boží muka, pro jiné-
ho hasičská zbrojnice nebo tra-
diční pouť, představující největší 
místní událost pro návštěvníky ze 
širokého okolí. Pro ty, co Loukami 
pouze projíždějí po třídě Tomáše 
Bati, mohou představovat pouze 
jakousi prodlouženou ruku prů-
myslové zóny Zlína, v níž sídlí vel-
ké množství firem. Odbočka u čer-
pací stanice na ulici U Dřevnice 
je však záhy přivede do malebné 
vísky, kde je podle místní kroniky 
podnebí „pro zdraví lidí i zvířec-
tva, jakož i pro rostlinstvo velmi 
příznivé. Severní pás na hranicích 
katastru se zalesněnými výšinami 
chrání obec od studených sever-
ních větrů, jižní hřeben listnatých 
kopců chrání od bouřlivých par-
ných jižních větrů“.

Kaple jako symbol 
někdejší samostatnosti

Nejstarší zmínka o Loukách 
se datuje do roku 1350, kdy bra-
tři Milič, Racek a Buň převedli 
Čeňkovi z Bechyně do vlastnictví 
tečovický statek i s příslušnými 
vesnicemi, mezi něž patřily i Lou-
ky, a ty se tak staly součástí male-
novického panství. Název „Louky“ 
bychom však tehdy těžko hleda-
li. Podle knihy Zlínsko (1995), 

vydané Muzejní a vlastivědnou 
společností, je nejstarším dolo-
ženým názvem Luky – Lúky, po-
užíval se název s -ú, později stří-
davě s -au a -ú, odvozený od 
polohy místa. Místní jméno Lou-
ky vzniklo jako plurál k apelativu 
Louka a staročeského Lúka. Svůj 
celý současný název – Louky nad 
Dřevnicí – získaly až v roce 1924.

Jakožto samostatná obec za-
čaly Louky existovat po zrušení 
poddanství, a to 17. března 1849. 
Klíčovou událostí v jejich dějinách 
se stal požár v domě č. p. 50, který 
vypukl 25. března 1855. Oheň byl 
natolik ničivý, že zpustošil prak-
ticky celou vesnici. Údajně sho-
řela také stará dřevěná zvonice, 
jejíž zvon byl později umístěn do 
nově zbudované kapličky. Ta byla 
postavena v roce 1856 a zasvěce-
na Nanebevzetí Panny Marie. Od 
té doby se v Loukách každoročně 
koná na připomenutí této události 
pouť a oslava znovuobnovení obce 
s celodenním programem pro ši-
rokou veřejnost. Během léta roku 
2021 prošla drobná sakrální stav-
ba rekonstrukcí, která jí navráti-
la někdejší krásu. Z fasády zmi-
zel mech a řasy a kromě čerstvého 
nátěru se pracovníci zaměřili i na 
ty nejjemnější detaily. Celkové 
ošetření stálo město asi 200 tisíc 
korun.

Poklady místního hřbitova
O bohaté dávné minulos-

ti této místní části Zlína svěd-
čí i množství předmětů naleze-
ných v průběhu 19. a 20. století 

v roce 1878 pod dohledem vídeň-
ského profesora Morica Trappa 
– tehdy byly objeveny rozmanité 
předměty z doby kamenné, bron-
zové i železné. Při výkopu kanali-
zace v areálu hřbitova pracovní-
ci nalezli meč v pochvě, sekerku 
a odlomenou špičku hrotu kopí. 
Odhaduje se, že předměty pochá-
zejí ze střední doby hradištní (asi 
800 až 950) a patřily zde pocho-
vanému slovanskému bojovníko-
vi. I v pozdějších letech byly na-
cházeny cenné předměty. Ty byly 
postoupeny Státnímu archeolo-
gickému ústavu v Brně.

Louky se staly součástí Zlína 
v roce 1938. V současnosti zde žije 
asi tisícovka obyvatel a působí zde 
řada zájmových sdružení včetně 
prosperujícího fotbalového klu-
bu. Nejcennější památkou zůstává 
zmíněná sakrální stavba a s ní ne-
odmyslitelně spojená pouť a osla-
vy znovuobnovení obce.  ma

  Hasičská zbrojnice je jednou z dominant vísky. Foto | Marek Adamík

Kaple prošla v roce 2021 omlazovací rekonstrukcí. 
Foto | Marek Adamík

v oblasti poblíž louckého hřbitova. 
První vykopávky se uskutečnily již 
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Střední školy se znovu chystají na nabírání nových žáků, 
kteří letos končí základní školu. Ti by měli mít již alespoň 
rámcovou představu, jakým směrem se vydat. Svou 
vysněnou školu můžete navštívit osobně, organizovaně 
v rámci dnů otevřených dveří nebo nebo se třeba 
zúčastnit přijímacích přijímacích zkoušek nanečisto. 
Nejzazší termín pro podání přihlášky je 1. březen, a to 
pro obory vzdělání, kde se nekonají talentové zkoušky.

Termín pro přihlášky na střední školu se blíží

| MAREK ADAMÍK

Uchazeči mohou pro první kolo 
přijímacího řízení podat přihláš-
ku až na dvě střední školy nebo 
dva maturitní obory v rámci jed-
né střední školy. Přihláška má po-
dobu speciálního tiskopisu, který 
stanovuje MŠMT. Získat ji lze od 
svého třídního učitele, výchovné-
ho poradce nebo přímo na střed-
ní škole, na kterou ji chcete podat. 
Kromě klasického ručního vyplně-
ní můžete přihlášku vyplnit i elek-
tronicky, ale vždy musí obsahovat 
vlastnoruční podpis uchazeče.

S výjimkou oborů s talentovou 
zkouškou je jednotná přijímací 
zkouška povinnou součástí prv-
ního kola přijímacího řízení. To 

se skládá ze dvou písemných tes-
tů, a to z českého jazyka a litera-
tury a z matematiky – s odlišnými 
variantami pro nástavbové stu- 
dium, šestiletá gymnázia a osmi-
letá gymnázia.

Zatímco termín pro podání 
přihlášky si lze splést jen stěží, 
je třeba být obezřetný u termí-
nu vlastních přijímacích zkoušek. 
Ty se u čtyřletých oborů a obo-
rů nástavbového studia kona-
jí 13. a 14. dubna (u náhradních 
termínů 11. a 12. května), u oborů 
šestiletých a osmiletých gymná-
zií pak 17. a 18. dubna (náhrad-
ní termíny jsou pak pro všechny 
typy škol stejné). Pokud se stane, 
že se uchazeč nemůže dostavit na 
zkoušky v řádném termínu, může 

se do tří dnů písemně omluvit 
u ředitele školy. Pokud ten omlu-
vu uzná, pozve uchazeče na někte-
rý z náhradních termínů.

Máte-li o volbě střední školy 
jasno, je nejvhodnější být v kon-
taktu přímo s danou školou a sle-
dovat akce, které pro uchazeče 
pořádá. Jestliže váháte, kvalitní 
přehled si uděláte na webu stred-
niskoly.com, který slouží jako ná-
stěnka pro prezentace jednotli-
vých středních škol v republice. 

Přes libovolný vyhledávač najdete 
stránky dané školy – jejich vzhled, 
přehlednost a aktuálnost dat vám 
mohou o škole hodně napovědět. 
Velmi dobrou představu si udělá-
te také na dnu otevřených dveří, 
v neposlední řadě mohou jako vo-
dítko posloužit i reference od zná-
mých a přátel.

Více informací najdete na webu 
stredniskoly.cz nebo cermat.cz.

stredniskoly.cz

Gymnázium Kojetín navazuje na volejbalovou tradici města
Není gymnázium jako gymná- 
zium. Ačkoliv ze své podstaty na-
vazuje na tradici všeobecného 
středoškolského vzdělávání, může 
se vedle toho specializovat i na tu 
či onu stránku lidských dovednos-
tí či schopností. Nejinak je tomu 
u Gymnázia Kojetín, které si za 
dobu své třicetileté existence vy-
budovalo pověst kvalitní „pří-
pravky“ na další život jejích absol-
ventů. Dlouhodobě se může těšit 
z výborných výsledků svých žáků 
u maturitních zkoušek i vysoké 
úspěšnosti při přijímacích říze-
ních na vysoké školy. A již několik 
let i ze sportovních úspěchů na ce-
lonárodní úrovni.

Rok 2016 vnesl do kojetín-
ského gymnázia nový svěží vítr 
v podobě založení klubu SK Ko-
jetín 2016. Ačkoliv šlo zpočátku 
o projekt několika málo volejba-
lových nadšenců, kteří vedli jed-
no družstvo s dvaceti hráči, dnes 
klub sdružuje několik hráčských 
kategorií – mladší žáky a žačky, 
kadetské i juniorské týmy chlap-
ců i dívek, muže i ženy. Již v roce 
svého založení se klubu podařilo 

vybojovat v kategorii mladších 
žáků titul mistrů České republiky 
a o rok později v kategorii starších 
žáků páté místo.

„Jako gymnázium s rozšířenou 
sportovní výukou těžíme z toho, 
že máme moderní sportovní halu 
se třemi volejbalovými kurty hned 
naproti přes ulici. Hráči a studen-
ti mohou využívat dva sportovní 
areály s ubytováním, koupalištěm 

a kvalitním zázemím nejen pro 
volejbal, ale také pro tenis, plá-
žový volejbal a posilování. K dis-
pozici je i biotop přizpůsobený 
pro kondiční běh,“ uvedla ředi-
telka gymnázia Květoslava Švé-
dová a dodává, že žáci jsou v péči 
kvalifikovaných a zkušených tre-
nérů (II. a III. kategorie). Dlou-
holetá tradice kojetínského vo-
lejbalu zřejmě ovlivnila i to, že 

„sportovka“ je podporována ze 
strany mnoha partnerů, město 
Kojetín nevyjímaje.

„Díky tomu, že se klub zapoju-
je do soutěží již od mladších vě-
kových kategorií, nabízí všeobec-
nou přípravu po stránce atletické, 
gymnastické, zdravotní a herní. 
Chlapecké i dívčí kategorie se na-
příklad pravidelně účastní finá-
le extraligy, loni jsme se dokonce 
umístili na druhém místě v Olym-
piádě mládeže,“ zmiňuje někte-
ré z úspěchů předseda klubu SK 
Kojetín Leoš Ptáček. SK Kojetín si 
podle něj klade za hlavní cíl zapo-
jit místní mládež do sportovních 
aktivit, rozvíjet ji po sportovní 
stránce a naučit zdravým návy-
kům. Do budoucna si jako pomy-
slný vrchol pyramidy představuje 
vybudování konkurenceschopné-
ho družstva v seniorské kategorii, 
a to i na celostátní úrovni.  ma

Kvalitní sportovní zázemí jde ruku v ruce se zkušenými trenéry. Foto | Gymnázium Kojetín
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Přihlaste se na přijímačky nanečisto prostřednictvím 
přihlašovacího formuláře, který naleznete na 

www.cirkevka-bojkovice.cz.

4letý maturitní obor

www.cirkevka-bojkovice.cz
info@cirkevka-bojkovice.cz
+420 602 777 016
Husova 537 | 687 71 | Bojkovice

SOBOTA  4. 2. 2023       9 - 14  hod.
ČTVRTEK   10. 2. 2023     15 - 18  hod.
SOBOTA  19. 2. 2023     9 - 14  hod.

Dny otevřených dveří 
a přijímací zkoušky 

nanečisto z hudebních, 
výtvarných a řečových 
předpokladů ke studiu.  

Pedagogická praxe v mateřských školách, školních družinách, 
dětských domovech a střediscích volného času.

Dny otevřených dveří 2022/2023 
STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač
Obráběč kovů 
Strojní mechanik

POLYGRAFICKÉ  OBORY
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích 
Knihař

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.spspzlin.cz

ELEKTROTECHNICKÉ 
OBORY
Mechanik elektrotechnik 
Elektrikář – silnoproud

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE
 Informační technologie 

DOMOV MLÁDEŽE

7. února 2023 /13–17 h/  17. ledna 2023 /13–17 h/

+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz
www.gyotr.cz

Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARMA!

V pr ípade  uzavren í  ško l  j sme  pro  Vás
ve  výše  uvedených  te rmínech  ONLINE

GOFEST
DNY OTEVRENÝCH
          DVERÍ
    

25/2

2023

13–18 hod.

9/2

2023

9–17 hod.

    v uvedené termíny
+ kdykoliv po predchozí
           domluve

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3LETÉ:
■ Softwarové inženýrství – prezenční, kombinované 
■ Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci  
    se specializacemi:
 - Inteligentní systémy s roboty – prezenční, kombinované
 - Průmyslová automatizace – prezenční, kombinované
■ Bezpečnostní technologie, systémy a management 
    – prezenční, kombinované
■ Informační technologie v administrativě – prezenční

NABÍZÍME:
■ Kvalitní vzdělání
■ Robotické vybavení i moderní výpočetní technika, 
    elektrotechnické a elektromagnetické laboratoře a učebny
■ Zahraniční studijní pobyty
■ Široké uplatnění na trhu práce

Termín pro podání přihlášky: do 31. března 2023
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz 
Adresa: Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín 
Tel.: +420 576 035 052, e-mail: studium@fai.utb.cz

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3LETÉ:
■  Softwarové inženýrství – kombinované 
■  Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci se 

specializacemi:
-  Inteligentní systémy s roboty – prezenční, kombinované
-  Průmyslová automatizace – prezenční, kombinované

■  Bezpečnostní technologie, systémy a management 
–  prezenční, kombinované

■  Informační technologie v administrativě – prezenční

■ Kvalitní vzdělání
■ Softwarové vybavení i moderní výpočetní technika, 

počítačové učebny, laboratoře
■ Zahraniční studijní pobyty
■ Široké uplatnění na trhu práce

Termín pro podání přihlášky: do 31.  března 2022 
Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz 
Adresa: Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín 
Tel.: +420 576 035 052, e-mail: studium@fai.utb.cz

fai.utb.cz

NABÍZÍME:

INZERCE RV2201866/02INZERCE RV2202457/01
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Jaroslav Kovanda –  
Návody čtou jenom zbabělci

První novoroční „nedělňátko“ v kraji se narodilo ve Zlíně
Matyáš, Adam, Kryštof, Jakub, 
Jan u chlapců, Rozálie, Sofie, Na-
tálie, Eliška nebo Anna u dívek. 
Tato jména si rodiče nejčastěji vy-
bírali pro své potomky narozené 
během minulého roku. Nechyběla 
ani jména v našich končinách ne-
tradiční. Mezi chlapeckými jmény 
se objevil i Francesco, Raphael či 
Dorian, u holčiček Merci, Melissa, 
Livie nebo Malène.

Tradičně největší „nápor“ se 
odehrával v Krajské nemocni-
ci Tomáše Bati ve Zlíně, kde se 
během roku narodilo 1920 dětí. 
Pomyslnou druhou příčku si drží 
Uherskohradišťská nemocnice 
s počtem 1443 novorozenců, ná-
sledovaná Vsetínskou nemocnicí 
(775), Kroměřížskou nemocnicí 
(683) a Nemocnicí AGEL ve Va-
lašském Meziříčí (640).

Velké pozornosti neunikla mi-
minka, která spatřila světlo na 

Nový rok jako první. I zde si po-
myslné vítězství drží krajská ne-
mocnice – prvním dítětem Zlín-
ského kraje se stal Matěj Cholasta 
z Neubuzi, který se zde narodil 
25 minut po půlnoci. O šestnáct 
minut později porodila prvního 
vsetínského občánka Ramiela ma-
minka Tina Dunová. Marek Rů-
žička z Hodonína přišel na svět 
v Uherskohradišťské nemocnici 
necelou hodinu po půlnoci. 

„Místní porodnici jsem si vy-
brala díky její skvělé pověsti. Ter-
mín jsem měla až 6. ledna, ale náš 
prvorozený se rozhodl přijít na 
svět dřív,“ s úsměvem podotýká 
maminka Markéta. Pro Kromě-
řížskou nemocnici se stala prv-
ním novorozenětem Ema Nápla-
vová z Roštění, která se narodila 
v 5:46, a čtveřici porodnic v kraji 
uzavřela holčička Matylda, jež si 
v nemocnici AGEL počkala až do 

Na novorozence a nejmlad-
ší obyvatele nemocnic se zamě-
řuje řada projektů napříč celým 
Zlínským krajem. Mnohé z těchto 
projektů jsou závislé na darech od 
veřejnosti. Díky ní mohou porod-
nice své prostory neustále vylep-
šovat a vytvářet z nich příjemnější 
prostor pro maminky i děti. Gy-
negologicko-porodnické odděle-
ní Kroměřížské nemocnice napří-
klad otevřelo sbírku na pořízení 
takzvaných muchláčků či usínáč-
ků. „Jde o látkovou hračku z měk-
kého materiálu, která dobře ab-
sorbuje vůni maminky či tatínka. 
Miminko pak vůni rodičů cítí, což 
mu pomáhá navodit pocit bezpečí 
a pohody, které jsou pro dítě velmi 
důležité,“ uvedla za nemocnici Ire-
na Frolová. Přispět na muchláčky 
lze na účet 219937762/0600, VS: 
202331. Bližší informace na tel. 
605 863 427.  ma

Malý Matyáš se mamince Sandře narodil 

25 minut po půlnoci. Foto | KNTB Zlín

Jaroslava Kovandu lze v kontex-
tu regionální literatury na Zlínsku 
považovat za stálici. Ačkoliv je jeho 
hlavním „oborem činnosti“ poezie, 
nyní přichází se dvěma knihami, 
které se od jeho dosavadní tvorby 
liší. V případě kuchařky dokonce 
nemálo.

Vycházejí vám dvě nové 
knihy. Jednou z nich je 
i kuchařka, což je v určitých 
kruzích považováno 
za „literární dno“. Co 
inspirovalo její vznik a čím 
se od jiných kuchařek liší?

V raných letech tohoto století 
jsem dělal řadu přednášek v Ba-
ťově vile o Zlíně a lidu v něm žijí-
cím. Takže se nedala vynechat ani 
strava, nájeza, jezivo – typická prá-
vě pro naše město. Zinscenovali 
jsme v Baťově vile tehdy i „vhled“ 
do chudobných válečných roků 
a smutných vánočních oslav a pod-
kladek pro knížku byl nasazen do 
hnízda. Neodmyslitelnou částí této 
literární kuchařky je tedy hlav-
ně vzpomínání, vyprávění, z vý-
tvarného hlediska je černobílá, až 
ošuntělá, a sliny u čtenářů by měla 

vzbuzovat spíš slovem než polopa-
tistickými fotografiemi pro Pavlo-
vovy psy.

Název knihy zní KUDOKR 
alias Kuchařka do krize. 
Odkud jste čerpal materiál? 
A myslíte, že nastala doba, 
k níž kuchařka odkazuje?

Ze vzpomínek a z Klečůvky, 
z archivu. Hodně z Archlebova, ro-
diště mé matky, a nejvíc od přátel, 
protože knížka je kolektivní dílo, 
kterému dal jistý Jaromír Komín 
formu a vytiskl jistý Jaroslav Ko-
vanda ve svém minikladatelství Já-
Sám. No a kdy jindy by měl tento 
bedekr, vlastně kudokr, vyjít, když 
ne dnes, když jak premiér, tak pan 
prezident říkají, že jsme ve válce.

V úvodní části knihy stojí, 
že „návody čtou jenom 
zbabělci“. Má se tedy čtenář 
vykašlat na recepty a vařit 
raději metodou pokus 
– omyl?

Ne. Některé návody by měly 
být vyhlášeny jako axiomy. Viz 
třeba Komínova dršťkovka. Jejich 
nedbáním se objevuje Amerika.  

Anebo konec vtipu: … a za stálé-
ho míchání vyléváme obsah do 
záchodu…

Nejaký Jura Vičík – tak zní 
titul vaší druhé knihy. Kdo 
to tedy Jura Vičík byl? A čím 
si zasloužil zvěčnění v knize?

Poprvé se Jura V., valašský hr-
dina mluvící spisovnou valaštinou, 
objevil v roce 2010 ve Valašských 
Kloboukách a v následujícím roce 

v ruském překladu v Moskvě. Přál 
bych si, aby se s ním  někdy setkali 
i na Novém Zélandě, protože všude 
jsou Valaši. Jura Vičík dlouho pů-
sobil ve Zlíně. Tato knížka o jeho 
19 činech vyšla už ve čtvrtém vydá-
ní, nyní ve spolupráci s knihovnou 
TGM ve Vsetíně. Věřím, že jednou 
mu vděční Zlíňáci postaví stejný 
památník, jako má Tomáš Baťa, 
protože „gdyby nebylo hrdinných 
Valachú, nebylo by ani Baťú“.  ma

novoročního poledne. „Její ma-
minka přijela až z Vidče. U po-
rodnice ve Valmezu je běžné, že 
se sjíždějí rodičky ze širšího oko-
lí,“ podotkl mluvčí nemocnice 
Radim Knesl.
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Dramata, nebo ilustrace? Čapek 
se rozhodl pro obojí, připomíná výstava

www.martoni.cz

NEJEN PRO SENIORY

PRODEJ A SERVIS
ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ

BBRROOUUČČKKOOVVAA  55224400, ZLÍN | tel.: 577 001 314 | 792 304 293

RODINNÁ FIRMA

K Pasekám 5680
760 01 Zlín

tel.: 577 001 314
mobil: 792 304 293

www.martoni.cz

INZERCE RV2202458/01

Nastavení oken a dveří

Výměna těsnění

Výměna kování a komponentů

Výměna skla
30%
sleva

+420 602 212 946 zlin.volitaservis.cz

Odborná kontrola
u Vás zdarma

Novoroční 
SLEVY

INZERCE RV2202339/02

Se jménem Karla Čapka si lidé 
nejčastěji vybaví klasická díla jako 
Válka s mloky, R.U.R., Krakatit, 
Továrna na absolutno nebo oblí-
bené knihy pro děti Dášeňka čili 
život štěněte nebo Devatero pohá-
dek. Málokdo si jej už ale spojuje 
také s tím, že byl i zdatný a talen-
tovaný ilustrátor. Právě tuto část 
jeho tvorby představuje výstava 
pod názvem Karel Čapek: Fine 
Notes – A cesta byla dobrá, kterou 
lze navštívit do 12. března 2023 
v Krajské galerii výtvarného umě-
ní ve Zlíně.

Výtvarné vlohy se u Karla Čap-
ka začaly projevovat již v útlém 
věku. Svého času maloval do-
konce na porcelánové talíře, kte-
ré se později staly svatebním da-
rem jeho sestře. Široká veřejnost 
se však s jeho výtvarným talen-
tem mohla setkat až především 
u knižních vydání jeho proslu-
lých cestopisných črt. „Výstava se 

zaměřuje na kresby Kar-
la Čapka z jeho cest po 
Evropě uskutečněných 
v letech 1924 až 1936. Ty 
později doprovázely jeho 
cestopisné knihy Anglic-
ké listy, Výlety do Špa-
něl, Obrázky z Holand-
ska nebo Cesta na Sever,“ 
upřesnil kurátor výstavy 
Pavel Petr.

„Sledujeme-li prv-
ní cestopisné autorské 
ilustrace v Anglických 
listech, dá se říci, že jejich menší 
počet přesně doplňuje daný text. 
Porovnáme-li knihu s cestopisy 
Výlety do Španěl a Obrázky z Ho-
landska, kreseb přibylo a množ-
ství vrcholí v poutavé Cestě na 
sever (1926). Čapkovy kresby se 
uchytily nejenom mezi přáte-
li, ale i v redakci Lidových novin, 
kde pracoval Karlův bratr Josef 
Čapek. Čtenářské ohlasy zvedly 

dokonce popularitu novin,“ do-
plnil překladatel a autor několika 
teoretických prací o Karlu Čapko-
vi Hasan Zahirović.

Kresby jsou v galerii vysta-
veny spolu s rukopisy, k nimž se 
vztahují. Ze Západočeské galerie 
v Plzni také doputoval výběr obra-
zů Josefa Čapka včetně vzácného 
portrétu Karla Čapka z roku 1907. 
Na své si ale přijdou i fajnšmekři 

a milovníci různých ar-
tefaktů z autorova živo-
ta. Na jednu stranu jsou 
k vidění květiny zalité 
v pryskyřici, které Ka-
rel Čapek rozdával jako 
dárky svým přátelům, na 
straně druhé obraz Vel-
kého Astronauta od Pav-
la Brázdy jakožto vzpo-
mínka na legendární hru 
R.U.R. a figurka Robota. 
Vynechána nejsou ani 
díla mnohých autorů, jež 

se Karla Čapka v nějakém ohledu 
dotýkají.

Výstava je součástí volného 
cyklu, v němž se setkávají osob-
nosti českého písemnictví v sou-
vislosti s výtvarným uměním. Zá-
jemci mohli navštívit například 
výstavy věnované Jiřímu Kubě-
novi, Vítězslavu Nezvalovi, Kar-
lu Hynku Máchovi nebo Otokaru 
Březinovi.   ma

Kresby doplňují dnes již legendární Čapkova díla. Foto | Marek Adamík
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 31. 1. 2023.
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 manželky amerického prezidenta Franklina Roosevelta Eleanor: Každý den udělejte jednu věc, (tajenka)

INZERCE RV2300053/01

INZERCE RV2202030/01

PRO 
NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VZPOMÍNKY
Z VAŠEHO 
NEJKRÁSNĚJŠÍHO
DNE

PRONÁJEM 
SVATEBNÍHO
AUTA

T: 603 254 510

INZERCE RV2202264/01
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INZERCE RV2202331/01
INZERCE RV2202448/21



INZERCE RV2201859/01
INZERCE RV2202175/01

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.)

KOMERCE – OTROKOVICE
Zajímavá nabídka komerčního charakteru, která se jeví jako ideální investice 
za účelem dalšího pronájmu. Má výměru 63 m2. K dispozici tu je sociálka, 
kancelář a obslužný prostor pro zákazníky. Možno zde provozovat kancelář, 
obchod apod. PENB: G. CENA + 62 000 Kč provize a právní služby.

2 500 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 + LODŽIE ZLÍN – PODHOŘÍ
Nabídka prostorného bytu o CP 79 m2, který se nachází na sídlišti po 
celkové revitalizaci – hřiště, nové parkoviště, chodníky apod. Bytový dům 
s výtahem prošel kompletní rekonstrukcí. V bytě po úpravě zejména kuchyň, 
koupelna a předsíň. PENB: G

4 080 000 KČ

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

3 700 000 Kč
RD 5+KK + TERASA, NAPAJEDLA
Novostavba přízemního bungalovu, který má vynikající dostupnost do centra 
Napajedel a výborný dojezd na dálnici. Oplocený pozemek má výměru 
1 107 m2, už. plochu má 142 m2. Jedná se o jedinečnou nabídku, která osloví 
i náročného klienta. PENB: G

9 000 000 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

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
KUPCI ČEKAJÍ!KUPCI ČEKAJÍ!

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

POZEMEK ZLÍN – KOSTELEC
Nabídka pozemku o výměře 678 m2, který se nachází na posledním možném 
pozemku k výstavbě v lukrativní části v předměstí Zlína. Pozemek leží na 
konci slepé ulice v lokalitě, kde výstavba domů probíhala již před 20 lety.
VĚŘÍM, ŽE OSLOVÍ I NÁROČNÉHO KLIENTA.  

INFO V RK

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

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


