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Jaro na zahradě  
vyžaduje  
především péči
více na na straně 10
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REALITNÍ SPOLEČNOST

Výkup nemovitostí za nejvyšší cenu.

Pronájem bytů.

Developerská činnost.

  

STAVEBNÍ FIRMA

Rekonstrukce bytů a domů, bytových jader, koupelen. 

  
Elektroinstalace, voda, odpady, topení, 
zednické a obkladačské práce.

Kuchyně, podlahy, dveře, částečné rekonstrukce 
i rekonstrukce na klíč.

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:

 

 

 

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště Pod Kaštany)

nabízíme:

Prodej třípatrové vily 
v centru Zlína

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

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

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

Prodej vybaveného penzionu 
poblíž Luhačovic

Pronájmy:
1+kk, Štefanikova, Zlín
1+1, B. Němcové, Zlín
1+1, Masarykovo nám., Napajedla
všechny nabízené byty jsou nově 
zrekonstruované a plně vybavené

Prodej bytu 2+1 Zlín, Malenovice

provedena kompletní 
rekonstrukce
4. patro bytového domu
součástí bytu je sklep

Cena: 3.500.000 Kč + provize RK

Prodej komerčních prostor, 
Luhačovice

součástí rezidenční 
čtvrti Nela Luhačovice
bezbariérový vstup
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 1+kk, Luhačovice

byt v novostavbě 
rezidence Nela
Byt vybaven novými 
spotřebiči
cena na dotaz v RK

po kompletní  nadstandardní 
rekonstrukci
ihned k dispozici
cena na dotaz v RK

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo nábřeží
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„Knihy do uší“. Právě takové 
motto nese letošní ročník 
Literárního jara, které tak 
chce připomenout stále 
důležitější zastoupení 
audioknih ve spektru 
literárních formátů. 
V programu proto vystoupí 
tvůrci i interpreti audioknih, 
jmenovitě například Petr 
Čtvrtníček, Jana Stryková 
nebo Dušan Sitek.

Z útlumu do časů vitality
Ačkoliv  to  ranní  teploty  ješ-

tě  nenaznačují,  pro  mnohé  tou-
žebně  očekávané 
jaro je už za dveř-
mi. A s ním i nové 
možnosti, co pod-
niknout.  Rok  za 
rokem  je  to  po-
dobné,  období 
útlumu střídá období vitality, což 
platí nejenom pro přírodní proce-
sy, ale i procesy uvnitř lidské by-
tosti.  Někteří  v  tom  mají  jasno. 
Ti z nás, co  rádi pečují o zahra-
du,  mají  už  dopředu  stanovený 
seznam  kroků,  které  je  potřeba 
učinit,  aby  zahrada vzkvétala po 
celý rok. Ti z nás, kteří rádi vyráží 
na průzkumné cesty, si už možná 
vytipovali místa, kam zamíří a co 
by chtěli navštívit. Sezona se blíží 
i  motorkářům,  láskyplně  pečují-
cím o své stroje, aby je na jízdách 
do vzdálených krajin nezklamaly. 
Zkrátka,  jaro  pro  každého  z  nás 
znamená něco jiného. Když jsme 
ale u těch různých úklidů, příprav 
a  kontrol,  nic  nepokazíme,  když 
trochu  péče  věnujeme  i  oblas-
ti,  jež se týká nás všech: vztahu 
k sobě samým.

 Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

Popularita audioknih roste. Staly 
se i tématem Literárního jara

literarnijaro.cz

„Zvukové zpracování psaného slo-
va je skvělou šancí pro ty, kterým 
na čtení v dnešní zrychlené době 
nezbývá mnoho času, nebo ty, kte-
ří ještě číst neumí, nebo už sami 
číst nemohou, jako děti nebo se-
nioři. Kvalitní audioknižní vydá-
ní pozvedá knihu na další úroveň 
a přináší zcela nový zážitek,“ uve-
dl ředitel Krajské knihovny Fran-
tiška Bartoše ve Zlíně, která Li-
terární jaro už čtrnáctým rokem 
pořádá.

Zájemci se tak mohou již 
23. března od 17 hodin těšit na vy-
stoupení herce, scénáristy a reži-
séra Petra Čtvrtníčka, který sklízí 
úspěchy i jako interpret audioknih 
– právě jemu patří Cena za nej-
lepší jednohlasou četbu v soutěži 
Audiokniha roku za jeho podání 
Českého ráje od Jaroslava Rudi-
še. Svůj hlas propůjčil rovněž Cit-
livému člověku Jáchyma Topola 
nebo Něžnému barbaru Bohumila 
Hrabala.

O týden později přijde v 19 ho-
din na řadu Listování: Historky 
z Tinderu, což je scénické čtení 
z knihy stand-up komičky Lucie 

Macháčkové v podání Lukáše Hej-
líka a Pavly Dostálové. I jejich 
vystoupení bude podobně jako 
v knize ve znamení příběhů o lás-
ce, randění a trapasech.

Další část programu přijde 
na řadu 3. dubna, kdy do kraj-
ské knihovny zavítá herečka Jana 
Stryková. Svým hlasem namluvila 
například princeznu Irulán ze slav-
né Duny Franka Herberta nebo ro-
botku Sonmi z Atlasu Mraků.

„Nečtu! Poslouchám“ je název 
pořadu, v němž 5. dubna od 17 ho-
din návštěvníky provedou světem 
audioknih spisovatelé Klára Smo-
líková a Lukáš Vavrečka. Před-
staví historii i současnost poslou-
chání a nahrávání četby, ale také 
umožní nahlédnout do studia, kde 
audioknihy pod vedením zkuše-
ných režisérů vznikají.

Dušan Sitek svého času půso-
bil v Městském divadle ve Zlíně. 

Nyní jako herec pražského divadla 
Bez zábradlí přijede 13. dubna be-
sedovat o svých bohatých zkuše-
nostech s natáčením audioknih, 
včetně slavného románu Sbohem 
armádo od Ernesta Hemingwaye. 
Povídat si bude od 17 hodin s he-
rečkou Milenou Marcilisovou.

Audioknižní „přehlídku“ uza-
vře 20. dubna režisér Michal Bu-
reš, který má na svém kontě stovky 
audioknih, rozhlasových pořadů 
a divadelních her. Zásluhou jeho 
péče získalo několik audioknih 
ceny, ať již jde o Winterbergovu 
Poslední cestu, či Český ráj Ja-
roslava Rudiše, nebo o Houelle-
becqův Serotonin, či Muže jmé-
nem Ove od Fredrika Backmana.

Ačkoliv Literární jaro se le-
tos koná pod hlavičkou krajské 
knihovny čtrnáctým rokem, jeho 
kořeny tkví v daleko hlubší mi-
nulosti. V roce 2002 vzniklo jako 
projekt studentů Fakulty multi-
mediálních komunikací Univerzi-
ty Tomáše Bati pod názvem Lite-
rární květen, následovaný krátce 
existující Literrou. Program se 
soustředil především na měsíc 
květen, přičemž literární akce se 
nezřídka konaly i v dalších měs-
tech Zlínského kraje.

Více informací o programu 
letošního Literárního jara je na 
webu literarnijaro.cz.

V roce 2021 se uskutečnila beseda s Alenou Mornštajnovou. Foto | KFBZ Zlín

 Literární jaro v minulosti zavítalo i na nádvoří zlínského zámku. Foto | Jsf Abb
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 Zlín Film Fest po třiašedesáté

Alois Láznička  
je nositelem Ceny města Zlína

Portál občana usnadňuje 
komunikaci s úřady

Termín velkého úklidu se blíží

Propojování generací, ale také oslava československé animace nebo 
skandinávské web seriály pro mladé. Organizátoři Zlín Film Festiva-
lu, který se uskuteční od 1. do 7. července, již představili letošní znělku 
i plánovanou podobu jeho 63. ročníku. Dramaturgové festivalu mimo 
jiné chtějí reagovat na trend v oblasti seriálů pro teenagery v rámci nově 
vzniklé sekce Evropské web seriály pro mladé publikum. „Letos ji od-
startujeme pilotním ročníkem zaměřeným na skandinávskou produkci 
a každý den festivalu tak přineseme jeden seriál s tematikou odrážejí-
cí současné problémy dospívajících, jako jsou identita, přistěhovalectví, 
coming out nebo šikana,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta 
Pášmová.

Samozřejmou součástí festivalového programu bude Salon filmo-
vých klapek, který vyvrcholí tradiční aukcí v neděli 4. června v Kongre-
sovém centru Zlín, a Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2023, jenž 
se za sedm let své existence stal největší běžeckou událostí ve Zlínském 
kraji. Festival uzavřou Mikulovské ozvěny ve dnech 13 až 15. června.  ma

Možnost komu-
nikovat s jed-
notlivými odbo-
ry města online 
a vyhnout se tak 
pochůzkám po 
městě, které mo-
hou zabrat třeba 
celé dopoledne. 
I to je hlavním 
přínosem elek-
tronické služby 
Portál občana, již 
město spustilo 
v testovacím režimu.

„Aplikaci jsme se snažili navrhnout tak, aby byla přehledná a obča-
nům co nejjednodušeji poskytla potřebné informace. Spustit si ji samo-
zřejmě lze na různých takzvaných chytrých zařízeních, jako jsou mo-
bily, notebooky nebo tablety,“ uvedl Tomáš Lang, tajemník zlínského 
magistrátu.

Základním prvkem portálu jsou služby úřadu uspořádané do samo-
statných kategorií nebo dle kompetencí jednotlivých odborů a oddělení. 
U vlastních služeb jsou uvedeny kontakty na zaměstnance, kteří se da-
nou oblastí zabývají, online formuláře a samozřejmě informace o úřed-
ních hodinách. Jako nápovědu lze využít praktické videonávody.

Možnosti portálu se budou průběžně rozšiřovat. V plánu je například 
rezervační systém pro případné osobní jednání na úřadu. Aplikace je 
k dispozici na webu portal.zlin.eu/obcan. ma

Každoroční kampaň Ukliďme svět, kterou koordinuje Český svaz 
ochránců přírody, je na spadnutí. Hlavní termín letošního úklidu je sta-
noven na 25. března, zájemci o získání materiální podpory v podobě pyt-
lů na odpad a rukavic tak o ni museli zažádat nejpozději do 6. března. 
Veronika Andrlová z ČSOP však dodává, že místní akce Ukliďme svět 
lze konat během roku kdykoliv, a stejně tak lze kdykoliv žádat o zmíně-
nou podporu.

Každoročně se v kampani Ukliďme svět podaří díky dobrovolníkům 
z přírody a veřejných prostranství uklidit tuny odpadků. Smysl akce je 
ale také preventivní. „Úklid samozřejmě nezbaví celou republiku všech 
černých skládek a odpadků v přírodě, ale prostřednictvím přímé akce 
vytvoří silné pouto mezi přírodou a dobrovolníky, kteří se budou chovat 
více než zodpovědně při nakládání s odpady,“ říká Veronika Andrlová.

Kampaň se ve dvou hlavních termínech koná dvakrát ročně – na jaře 
a na podzim. Úklidové mapy včetně registračního formuláře a podrob-
ných informací o kampani jsou dostupné na webu uklidmesvet.cz. ma

Cena města Zlína 
pro letošní rok má 
svého nového no-
sitele. V únoru se 
jím stal obuvnický 
vývojář a orientač-
ní běžec Alois Láz-
nička. Udělení ceny 
je tradičně spojeno 
s předáním výtvar-
ného symbolu se 
znakem města Zlí-
na a finanční odmě-
nou ve výši 50 tisíc korun.

Láska ke sportu se u Aloise Lázničky začala probouzet již v útlém 
věku zásluhou jeho otce, který byl sokolským instruktorem. V roce 1954, 
v době, kdy dosáhl plnoletosti, Alois vyhrál dorostenecký přebor repub-
liky. Vrcholem jeho kariéry pak byla účast na prvním světovém šampio-
nátu v roce 1966. Mezitím stihl založit oddíl orientačního běhu a dlouho 
se věnoval tréninku mládeže i rozhodcovské činnosti. Loni dokonce zís-
kal dvě stříbrné medaile na světovém šampionátu veteránských orien-
tačních běžců.

Přínos Aloise Lázničky obuvnickému průmyslu je částečně spojen 
s jeho láskou ke sportu. Podílel se na zrodu vývoje a výroby obuvi pro 
orientační běžce, kromě toho vyvíjel nové metody a technologie pro nej-
modernější výrobu strojů na nové výrobní automatizované procesy vý-
roby obuvi. Své zkušenosti předával v letech 1995 až 2006 na obuvnic-
kém učilišti ve Zlíně. ma

Službu lze spustit i na mobilu nebo tabletu. Foto | město Zlín

Během kampaně se podaří uklidit tuny odpadků. Foto | Ukliďme svět  Letos se festival poprvé zaměří i na skandinávskou produkci. Foto | Zlín Film Fest

 Láznička získal svou první cenu v roce 1954. Foto | město Zlín
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Peníze navíc  
se můžou hodit! 
Staňte se obchodním  
zástupcem Providentu  
a získejte pravidelný příjem.

Zní to dobře? Zjistěte víc! 
kariera.provident.cz
kariera@provident.cz

•  Flexibilní  
pracovní  
doba.

•  Provize  
vyplácena  
každý  
čtvrtek.
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Jan Pešl na cestě za svým lyžařským snem
Do jaké míry lze odhadnout bu-
doucí talent a zaměření našeho 
dítěte, je vždy otázka a také tro-
chu investice do nejistoty. Často 
je toto zaměření ovlivněno rodin-
ným zázemím, jindy kamarády, 
jsou však i případy, kdy se k němu 
člověk dopracuje sám postupným 
(sebe)objevováním. Jan Pešl ze 
Želechovic nad Dřevnicí, který 
letos oslaví čtrnácté narozeniny, 
do značné míry reprezentuje ten-
to třetí případ. Od útlého věku 
jej přitahovaly pohybové aktivity 
a leccos si už vyzkoušel: lyžování, 
cyklistiku, bruslení, tenis, plává-
ní, a dokonce i windsurfing. Nyní 
je však už patrné, že lyžování mezi 
těmito zájmy převažuje, a dlouho 
na sebe nenechaly čekat ani první 
úspěchy. Dokládají to i jeho rodi-
če, kteří malého Jana podporují, 
jak mohou.

Jak se Honza k lyžování 
dostal?

Lyžování vlastně nebylo úpl-
ně prvním sportem, v němž by 
se Honzovi dařilo. Nejprve se 

úspěšně účastnil dětských závodů 
horských kol pod vedením Kolo-
kroužku Zlín, což je společenství 
dětí a rodičů, kteří mají rádi cyk-
listku, ale také běh nebo plávání. 
Až poté, v roce 2017, jsme ho při-
hlásili ještě na jeho oblíbené lyžo-
vání. Začínal v klubu Nordica Ski 
Zlín, kde se postupně zlepšoval, 
a před dvěma lety přestoupil do 
klubu Ski Soláň.

Jakou podobu mají trénin-
ky? Je možné trénovat v této 
disciplíně každý den?

Sezóna tréninků začíná v tom-
to věku v září kondičním sou-
středěním. Potom následuje hala 
v Litvě a postupně se tréninky 
přesouvají na ledovec Stubai v Ra-
kousku a jiná vybraná střediska. 
V prosinci začínají závody větši-
nou během víkendu, pak dvakrát 
až třikrát týdně na lyžích a dva-
krát v tělocvičně. Minulou sezonu 
byl na základě dobrých výsledků 
vybraný jako druhý v ročníku do 
celorepublikového výběru žáků. 
Honzův zatím největší úspěch je 

letošní vítězství v olympiádě ve 
slalomu za Zlínský kraj.

Jsou u nás k lyžování vůbec 
vhodné podmínky? A jak 
je takový koníček náročný 
finančně?

To je právě docela problém, ne-
boť obecně nejtěžší je na lyžování 
cestování do oblastí, kde jsou k ly-
žování vhodné podmínky. V Čes-
ké republice už posledních pár let 
tyto podmínky skoro nejsou. Ji-
nak vybavení musíme obstarávat 

především my jako rodiče. Ve vý-
běru žáků podporuje Český lyžař-
ský svaz zčásti přípravu a vybrané 
mezinárodní závody. Přispívá také 
na reprezentační oděv.

Co sny a tužby do budoucna?
Ideálně udržet se v republiko-

vém výběru žáků. Sen asi větši-
ny lyžařů je dostat se na světový 
pohár, ale samozřejmě stěží lze 
předjímat, kudy se Honza bude 
chtít v budoucnu ubírat. Takže 
uvidíme.  ma

 Honzův největší úspěch je zatím vítězství v olympiádě ve slalomu. Foto | Josef Štěpán
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Ať už jste v Africe, nebo střední Americe, 
všude vnímáte pokoru a úctu k přírodě
Změnit svůj život mnohdy znamená se pro onu 
změnu rozhodnout. V případě Jitky Fialové, rodačky 
ze Zlína, to platí doslova. Práce od nevidím do 
nevidím sedm dní v týdnu a potřeba na nějaký čas 
vypnout ji zavedly – nejprve jen v rámci dovolené – 
do Afriky. Tehdy ještě netušila, jak hluboko se tím 
promění její dosavadní způsob života a myšlení a že 
se jí Afrika stane doslova druhým domovem.

| MAREK ADAMÍK

Dalo by se říci, že klíčovým 
momentem, který zcela změ-
nil váš život, byl rok 2007, 
kdy jste se rozhodla opustit 
své dosavadní zaměstnání 
a odjet do Afriky. Kdy nastal 
onen okamžik, kdy jste si 
řekla, že už dál takto fungo-
vat nechcete?

Je to tak, v lednu roku 2007 
to začalo. Pracovala jsem sedm 
dní v týdnu, hodiny ani nepočí-
tám, potřebovala jsem vypnout, 
tak jsem s přáteli odletěla do JAR 
na safari a v Mosambiku jsme se 
potápěli. Patřím mezi nadšené fo-
toamatéry jak na souši, tak i pod 
vodou, trochu se i domluvím. Na 
základě toho jsem dostala nabíd-
ku na spolupráci. Ta cesta k defi-
nitivnímu rozhodnutí byla složitá, 
ale jak to dopadlo, už víte…

V rozhovorech se často 
zmiňujete o průvodci J. P. 
Bothovi. V čem vás ovlivnil, 
obohatil a inspiroval?

Právě Jean-Pierre Botha mi 
nabídl práci tour-operátora v ze-
mích Jižní Afriky. Jeho dlouholeté 
zkušenosti a znalosti jsou obdivu-
hodné. Je také skvělým potápě-
čem a znalcem podmořského ži-
vota, zejména žraloků. Měla jsem 
tedy v afrických začátcích velkého 
učitele. V té době už dělal průvod-
ce řadu let a hledal „spojku“ v Ev-
ropě. Celé si to sedlo tak nějak 
v pravý čas.

Podle čeho jste se řídila při 
výběru lokality a čím vás Af-
rika tak okouzlila?

Bylo to dané tím, že naše zá-
kladna byla v JAR, ve žraločím 
městě Gansbaai, kousek od Kap-
ského Města. K JAR, Svazijsku 
a Lesothu se přidala Namibie, 

Botswana, Zimbabwe, Zambie 
a Mosambik. Afrika okouzlí každé-
ho, kdo má alespoň trochu vztah 
k přírodě, dobrodružství a lidem. 
Pro mě má Afrika nepopsatel-
nou atmosféru, umocněnou zážit-
ky v divočině. A těch je bezpočet. 
I když jezdím na některá místa 
opakovaně, vždycky má pro mě 
další překvapení. Je to živý, ne- 
ustále se měnící fenomén.

Co vám dává pobyt v Africe, 
setkávání se s tamní příro-
dou, lidmi…?

Cestování, především v lokali-
tách, kde se pohybuji, a také díky 
expedičnímu způsobu výprav po-
znáváte zcela odlišný svět, jaký si 
drtivá většina Evropanů nedokáže 
ani představit. Kouzlo africké di-
vočiny je naprosto unikátní. Není 
to jen úžasná fauna a flóra, jsou to 
i různá etnika, způsob jejich živo-
ta… Snažím se, aby každý, kdo na-
vštíví Afriku, nasál to okouzlení, 
pokoru, respekt a atmosféru. Zku-
šenosti jsou nepřenosné, zkrátka 
to musíte zažít…

Jak na vás působí obyvatelé 
v lokalitách, ve kterých jste 
se pohybovala? V čem napří-
klad vidíte rozdíly mezi nimi 
a svými rodilými krajany?

Po těch letech mám ve všech 
zmíněných zemích přátele, s mno-
hými spolupracuji na organizaci 
výprav, znám jejich rodiny a i díky 
nim mohu lépe poznávat život 
místních lidí. Ten rozdíl mezi af-
rickými domorodci a mými kra-
jany je v drtivé většině propastný. 
U nás přijdete domů, otočíte ko-
houtkem a teče vám voda, rozsví-
títe si, uvaříte na sporáku, zapnete 
automatickou pračku, v botníku 
máte několik párů bot a tak dále. 
Tohle si u nás lidé vůbec neuvě-
domují. Jste nemocný? Žádný 

problém, zajdete k lékaři a ještě 
budete mít řeči, že musíte dlou-
ho čekat, než na vás přijde řada. 
Co by za to Afričané dali. Ale není 
to jen Afrika. Ať už jste v pohos-
tinné Indonésii, nebo ve střední 
Americe, a obdivujete mayskou 
kulturu, všude vnímáte tu poko-
ru a úctu obyčejných lidí k příro-
dě a k tomu, co vám poskytuje. 
To mi tady nejvíc chybí, ta pokora 
a vnímavost.

Když se věnujete průvod-
covství, na která místa ná-
vštěvníky přivádíte? Snažíte 
se i o nějakou osvětu nebo 
o „boření“ některých zaži-
tých mýtů?

Snažím se brát cestovatele do 
skutečné divočiny a na odlehlá 
místa. Sami pak v sobě boří mýty 
a uvědomují si ten diametrálně 
rozdílný svět i způsob života míst-
ních etnik. Věřím, že tady se jim 
vrací ta pokora a úcta k naší pla-
netě i k ostatním lidem.

Chystáte se vydat kni-
hu. O čem je a pro koho je 
určena?

Trochu se to táhne, jenže 
když lítáte pořád někde po svě-
tě, moc času nezbývá. Ale už jen 
pár obrázků a knížka Blecha Alž-
běta může do světa. Jejíma oči-
ma přiblížím dětem – a nejen jim 

– africká zvířata i jejich reálný 
způsob života. Myslím, že se za-
vděčím. Bleška zažívá napětí, dob-
rodružství, přátelství, srandu i ne-
bezpečí. Doufám, že se o tom děti 
už letos přesvědčí.

Knihu si i sama ilustrujete. 
Jde o jednu z vašich dal-
ších dovedností, kterou jste 
v sobě objevila?

Ano a moc mě to baví. Je to do-
vednost, kterou je možné se na-
učit, podobně jako je tomu u ji-
ných řemesel. Už na základní 
škole jsem měla skvělého učitele 
a i nyní mám lektory, které mohu 
požádat o radu. Máte-li touhu co-
koli tvořit, ať už psát, nebo malo-
vat, základem je si tu dovednost 
osvojit od povolaných.

Co plánujete do budoucna? 
Chcete navštívit další nová 
místa, rozvíjet dál někte-
rou ze svých dovedností 
a podobně?

Nejbližší budoucnost patří do-
končení knížky, takže do léta ni-
kam nejedu. V červenci začnu 
zase Afrikou, na podzim se chys-
tám do Kolumbie, v zimě do In-
donésie, příští rok v únoru do 
Brazílie. Vše je ve stadiu plánová-
ní a příprav, dál se uvidí, jak na 
tom budu se silami a zdravím. Za-
tím je to dobré.
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Terno ve Zlíně slouží již od roku 1999
Nenápadná zastávka MHD a budova, která se už 
pro mnohé stala natolik součástí zorného pole, 
že se stala samozřejmostí místního koloritu. Řeč 
je o zastávce Šrámkova a o budově, v níž sídlí 
supermarket Terno. Tedy o objektech, nacházejících 
se zhruba na polovině cesty mezi centry dvou 
v mnohém spřízněných měst – Zlína a Otrokovic.

| MAREK ADAMÍK

Počátky supermarketu Terno sa-
hají ve Zlíně do roku 1999, obchod 
tedy zákazníkům slouží už dlou-
hých čtyřiadvacet let. „Začalo to 
v podstatě tak, že Jednota, spo-
třební družstvo České Budějovice, 
oslovila pobočku Jednoty ve Zlíně 
s tím, zda by měla zájem o výstav-
bu vlastního Terna s vlastním ve-
dením na bázi franšízingu. Tehdy 
těchto prodejen ještě moc nebylo, 
kromě Českých Budějovic se jed-
na nacházela v Olomouci a jedna 
v Hradci Králové. Protože Jednota 
Zlín projevila zájem, začala se řešit 
samotná výstavba,“ uvedla Jarmi-
la Rajznauerová, která je vedoucí 
Terna již od roku 2003. Lokalita 

se všem zúčastněným stranám je-
vila jako velmi výhodná, neboť su-
permarket byl výborně dostupný 
jak obyvatelům krajského města, 
tak i sousedních Otrokovic.

Terno však pro většinu oby-
vatel není jenom o supermarketu 
nacházejícím se několik desítek 
metrů od hlavní silnice směrem 
ke Dřevnici, ale také o dvoupod-
lažní pasáži, která je od silnice vi-
ditelná nejvíce. Ta ovšem byla po-
stavena až v roce 2006 zásluhou 
otrokovické společnosti TOMA. 
Vznikla tak situace, kdy budo-
va sice stále patří otrokovické fir-
mě, ale pozemek, na kterém stojí, 
spravuje Jednota Zlín. A ta sama 
o sobě nemůže zajistit doplnění 
pasáže o další kvalitní obchody. 

„Jednota Zlín v tomto ohledu ko-
munikuje se společností TOMA 
s cílem dosáhnout celkového za-
traktivnění prostor pro zákazníky, 
kteří by tak měli pod jednou stře-
chou vedle supermarketu i další 
služby. Uvidíme, jak tato jedná-
ní dopadnou,“ podotkl Dominik 

Torma z oddělení marketingu 
Terna s tím, že i když už zde nalez-
la zázemí například útulná kavár-
na, mnoho prostoru v pasáži stále 
čeká na nové nájemce.

Supermarket Terno ve Zlíně 
byl slavnostně otevřen 2. prosin-
ce 1999 a na ploše 3 200 metrů 
čtverečních nabízí zhruba 20 ti-
síc položek potravinářského, dro-
gistického a průmyslového zboží. 
V průběhu let byl obslužný úsek 
masa, uzenin, lahůdek a zákusků 
doplněn o úsek s grilovanými spe-
cialitami, sýrové centrum a stá-
le oblíbenější rychlé občerstvení. 
K dispozici je rovněž dárkové cen-
trum, kde si zákazníci mohou vy-
brat z nabídky připravených nebo 
na míru vytvořených dárkových 
košů. Samozřejmostí je koutek 
zdravé výživy, vinotéka a vlastní 
pekárna, každodenně přinášejí-
cí čerstvé křupavé pečivo. Terno 
se tak za dobu své existence sta-
lo moderním obchodním středis-
kem, které drží krok s akutálními 
nákupními trendy.

INZERCE RV2300218/01
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Přes zlínské ragby až do reprezentace
Sebastian „Seba“ Lubas a Filip „Fíla“ Gajdošík. Dalo 
by se říct, dva obyčejní kluci ze Zlína. Oba však mají 
spoustu společných životních zážitků, které klukům 
nejprve nedávaly mnoho šancí na sportovní vyžití, dokud 
se nakonec nepostavili svému osudu. Zásluhou ragby 
se nyní mohou pyšnit označením „reprezentant“.

| MAREK ADAMÍK

INZERCE RV2300447/01

„V hokeji to bylo fajn, ale bylo to 
pro mé rodiče finančně velmi ná-
ročné. Přešel jsem proto k fotbalu. 
Tam se ukázalo, že mi to jde ve hře 
mnohem lépe s rukama než s no-
hama. V bráně jsem však skončit 
nechtěl. Proto jsem jednoho dne 
dostal nabídku vyzkoušet si rag-
by,“ vzpomíná Seba. „Já jsem byl 
pro změnu zase větší, řekněme 
obéznější, a ve fotbalové kabině 
to dostával pocítit každý den. Pro-
to jsem zkusil změnu prostředí 
a do ragby přišel v době, kdy jsem 
pořádně nemohl udělat ani je-
den klik. Nikdo se mi ale nesmál, 
všichni mne podporovali. To byl 
ten největší motor do mé práce. 

Motivovalo mě to,“ popisuje svoji 
cestu k šišatému míči Fíla.

Pozvání do národního výběru
Jelikož ragby kluky pohltilo, 

začali tímto sportem žít doslova 
každý den. Přidávali si tréninky, 
posilovnu, cvičení a postupně se 
dostávali  do formy a mezi opo-
ry svých týmů. „Trénuji prakticky 
denně, přidávám si i v posilovně“, 
vyhrkne ze sebe s jiskrou v očích 
Fíla. „Já žiju ragby také každý 
den,“ doplňuje Seba a kolem pro-
cházející táta, Seba Lubas senior, 
mu okamžitě vstupuje do věty: 
„Je to nadšení, které dokumentu-
je situace z minulých víkendů, kdy 
jsme pořádali rodinnou oslavu, 
ale Seba dal přednost tréninku. 

Když je v pořádku škola, má ragby 
jednoznačně hlavní místo v jeho 
životě,“ doplňuje otec s úsměvem.

Nyní oba kluci z týmu zlín-
ských Kanců dostali ocenění nej-
vyšší, pozvánku do národního vý-
běru. Oba se tak vydali se svými 
nominovanými spoluhráči do ně-
meckého Heidelbergu, jehož mlá-
dežnické výběry patří mezi to nej-
lepší, co německé ragby poslední 
roky nabízí. Seba se s výběrem 
U14 potkal se soupeřem dvakrát 
a oba duely skončily výhrou české 
reprezentace. „Ze začátku jsem byl 
nervózní, ale postupem času jsem 
se dostal do pohody a tempa. Ode-
hrál jsem polovinu času, jednou 
si položil a jako vazač jsem si i vy-
zkoušel hru na jiném postu. Spl-
nil se mi tak dětský sen dostat se 
do reprezentace.“ U18 s Filipem 
se zase v jediném hraném utkání 
rozešla se svým německým pro-
tějškem smírně. „Nervozita brzy 
povolila a já dostal možnost hrát 
na hřišti poločas a půl. Vyvaroval 
jsem se chyb a také jsem si zápas 
náležitě užil,“ vzpomíná Fíla, kte-
rý nastupuje na pozici rváčka.

Rodina, kde má 
každý své místo

Kluci dokázali, že i z počáteční 
životní nejistoty může člověk do-
sáhnout svých snů. Oba svorně 
dodávají, že by rádi pokračova-
li ve výkonech v dresu zlínských 

Kanců, ale také se nebojí dalších 
možností v podobě stáže nebo tré-
ninkového kempu v zahraničních 
top klubech. Starší Filip ve svých 
sedmnácti letech nastupuje za vý-
běr U18, ale stejně tak se v prvním 
kole extraligy dostal do základ-
ní sestavy mužů na hřišti Říčan. 
„Párkrát jsem složil protihráče 
a co nejvíce se snažil soupeři zne-
příjemnit hru. Užil jsem si to,“ po-
znamenává s tím, že na svůj debut 
v mužích nezapomene.

Co by oba hráči vzkázali svým 
vrstevníkům a dětem, kteří by 
chtěli vyzkoušet ragby? Seba má 
jasno: „Nebojte se a dorazte na 
trénink. Jsme tady velká rodina 
a každý má u nás své místo. Po-
třebujeme hlavně dobré parťá-
ky, zbytek vás naučíme.“ A Fíla 
na něj jedním dechem navazuje: 
„Jestli je vám patnáct let a máte 
třeba i sto deset kilo, nevadí. Do 
týmu potřebujeme na různé po-
zice všechny typy postav. Přijď-
te a my vám ukážeme, nakolik je 
tento sport včetně svých hodnot 
součástí našich životů a že v ragby 
najdete přátele na celý život.“

Podrobnější informace o klu-
bu a rozpis tréninků a utkání je na 
webu rugbyzlin.cz.

Sledujte nás na Facebooku  
@rugbyclubzlin a Instagramu  
@zlinrugby. 

rugbyzlin.cz

 Filip Gajdošík U18 a muži Rugby Club Zlín.
Foto | Rugby Club Zlín

 Sebastian Lubas U14. 
Foto | Rugby Club Zlín
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Jaro na zahradě vyžaduje především péči
Vyhlížíte netrpělivě jaro? Jeho začátek může mít vícero 
podob. Na zahradě v podstatě začíná ve chvíli, jakmile se 
denní teploty udrží dlouhodobě nad deseti stupni Celsia. 

| MAREK ADAMÍK

Jasným signálem pak je, když se 
všechno kolem nás začne zelenat 
a vyžadovat naši pozornost. Nej-
vhodnějšími měsíci pro zahájení 
přípravných prací na zahradě jsou 
březen a duben, přičemž rozsah 
těchto prací bude záležet na ve-
likosti zahrady i na její rozmani-
tosti. Pokud si nejsme jisti, odkud 
začít, můžeme se řídit několika zá-
kladními doporučeními.

Úklid a kontrola 
zahradního náčiní

Nejprve je vhodné ze zahrady 
odstranit zapomenuté listy, vět-
vičky a nečistoty – to lze provést 
již v okamžiku, kdy sleze sníh, 
není třeba čekat na teplé počasí. 
Nezapomeňte přitom na starou 
uschlou trávu a mech, které mo-
hou trávník ohrozit na vlhkých 
místech. Budete přitom potřebo-
vat zahradní náčiní, je proto ideál-
ní začít s přípravami na novou se-
zonu právě v zahradních boudách 
a přístřešcích, kde máte nářadí 
uloženo, a zkontrolovat jejich ak-
tuální stav. Rozbité nástroje, kte-
ré nejdou opravit, nebo již dlouho 
nepoužívanou techniku darujte 
na náhradní díly nebo odvezte do 
sběrného dvora. Je také vhodný 
čas prohlédnout motorové a elek-
trické přístroje, dobít akumulátory 
a zkontrolovat přívodní a prodlu-
žovací kabely včetně pohyblivých 

mechanismů zahradních strojů. 
Pokud máte pařeniště nebo skle-
ník, umyjte jej šetrným dezinfek- 
čním prostředkem – nejlépe oc-
tem – a pravidelně jej větrejte.

Na cestě k bujnému  
trávníku

Podle vzhledu trávníku už na 
první pohled poznáme, v jakém 
stavu jsme jej k zimnímu spán-
ku uložili. Nejlepší je nechat jej 
přezimovat v pokoseném sta-
vu. Jestliže jsme na něm necha-
li vrstvu neshrabaného listí, asi 
jsme byli nepříjemně překva-
peni, že došlo k hnilobě, tvor-
bě plísní a ke vzniku nezdravých 
šedých skvrn. V každém přípa-
dě nás čeká spousta práce. Co se 
bude hodit mít po ruce? Verti-
kulátor, motorovou sekačku, vi-
dle, hrábě, rýč, kvalitní zahradní 
hnojivo, a jestliže máte bujnější 
zahradní porost, také strunovou 
sekačku nebo zahradní nůžky. 
Pomocí zahradního vertikuláto-
ru prořežeme nepropustné vrstvy 
ze zbytků rostlin, plevele a trávy, 
aby se novému trávníku dostalo 
více vláhy, kyslíku a živin. Vznik-
lé vyhrabané plochy můžeme za-
pískovat, případně do nich dosít 
trávník. Lze tak učinit ručně nebo 
s příslušným zařízením, které za-
jistí rovnoměrnější zasetí. Pro 
přihnojení je vhodné používat 
hnojiva s vysokým obsahem du-
síku a hnojení provést ideálně po 

prvním dešti. Ať již trávník po- 
užíváte pro okrasné, nebo užitko-
vé účely, neměl by se nikde ob-
jevovat zbytkový plevel, bude se 
tak dařit lépe nejen trávníku, ale 
i stromům, pokud jsou součástí 
zahrady.

Ideální čas pro 
výsadbu stromů

Prořezávání stromů a keřů je 
další nedílnou součástí jarních 
činností. I když způsob prořezu 
se liší podle druhu stromu, vždy 
se můžeme řídit obecným pravi-
dlem a odstranit především po-
škozené, suché, nemocné a různě 
překřížené větve, aby bylo poskyt-
nuto co nejvíce životního prosto-
ru mladým větvím s pupeny. Po-
dobně jako u trávníku je potřeba 
vzrostlé stromy zbavovat plevele 
a výmladků u paty stromů, kde 
se mohou zabydlovat různí škůd-
ci a choroby. Jaro je také optimál-
ní období pro vysazování nových 
ovocných stromů. U prostokořen-
ných sazenic je u výsadby nových 
sazenic potřeba zkrátit pořádně 
kořeny a větve, čímž podpoříte je-
jich další růst. Na konci března je 
potom vhodné vysazovat okrasné 
listnaté stromy, ořešáky a vinnou 
révu, v dubnu stálozelené dřevi-
ny, břízy a jehličnany. K přihnoje-
ní používejte hnůj, který se dává 
pod koruny stromu, tedy nikoliv 
do bezprostřední blízkosti kolem 

kmene. Dodává půdě živiny a za-
braňuje odpařování vody.

Využijte rad  
zkušenějších

Zkušený pěstitel by jistě mohl 
rad pro jarní vylepšování zahra-
dy rozdávat celou náruč. Jen na-
mátkou některé z nich: 1. Mějte na 
paměti, že i v dubnu mohou při-
jít noční mrazy, které by výsad-
bu mohly ohrozit. Nové sazenice 
ochráníte například lepenkovou 
krabicí nebo starým květináčem; 
2. Zvažte založení kompostu. Zís-
káte celoroční přísun kvalitního 
hnojiva; 3. Rezervoáry na dešťo-
vou vodu mají své výhody. Bě-
hem jara spadne dostatek srážek 
a připravíte se tak na letní měsí-
ce, kdy je vody obecně nedostatek. 
Takto získaná voda je nejenom 
pro zalévání zahradních rostlin 
nejvhodnější, ale navíc je zdar-
ma; 4. Jakmile je půda dostatečně 
zahřátá – přibližně polovina dub- 
na –, nastal vhodný čas pro výsad-
bu zeleniny (mrkve, salátu, řed-
kviček, červené řepy, jarní cibulky, 
špenátu, pórku atd.). Pozdějšímu 
protrhávání, například mrkve, se 
můžete vyhnout už při sázení, sta-
čí zachovávat více než deseticenti-
metrové mezery; 5. Jaro využijte 
také jako příležitost uklidit a vy-
čistit všechna krmítka pro ptáky. 
Ptáci se potřebují naučit obstará-
vat si potravu sami.
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TALAŠOVO 
ZAHRADNICTVÍ 
v TLUMAČOVĚ nabízí
- sazenice: salátu, koštálovin a macešek
- sazenice: jahod, borůvek, malin, 
  rybízu a angřeštu
- sadbové brambory
- sazečku cibule
- semena různých druhů zeleniny
- konzumní brambor- konzumní brambory, cibuli, jablka a čerstvou 
  sezonní zeleninu
- domácí česnekové kvašáky a kysané zelí
- od května: balkonové květiny, 
  sazenice: rajčat, okurek, paprik a jiných druhů 
  zeleniny
- široký výběr pěstebních substrátů 
  a mulčovací kůru  a mulčovací kůru

OTEVŘENO: 
po - pá: 8 - 17 hod.
       so: 8 - 11 hod.
       ne: zavřeno

Dolní 566, Tlumačov 
tel.: 731 930 706
facebook- talašovo zahradnictvi
www.talasovozahradnictvi.cz

PŘÍPRAVA NA JARO
V OBI Zlín

Mr.Garden Trávníkové hnojivo 
proti mechu 10 kg
Zajistí sytě zelený trávník
Působí ihned po aplikaci
Číslo výrobku 1160910

Gardena Nástěnný box na hadici 
RollUp XL tyrkysový
Včetně hadice pr. 13 mm, délka 35 m
Pro pohodlné a fl exibilní zavlažování
Číslo výrobku 5846753

Super cena Super cena

359,- 3 999,-

Fiskars Rýč Solid špičatý
Na rytí záhonů, přenášení materiálu
Čepel vhodná k přesekávání kořenů
Nášlapná ploška
Číslo výrobku 4683223

Gardena Sypací vozík L
Díky inovativní uzavírací liště 
s těsnicím okrajem materiál 
nevypadává ven
Číslo výrobku 1163526

Super cena

Super cena

449,-

1 199,-

Andrewex Vyvýšený záhon dřevěný,  
74 x 150 x 76 cm FSC
Ze sušeného borovicového dřeva
Nejlepší podmínky pro pěstování zeleniny
Různá barevná provedení
Číslo výrobku 6212575

Super cena

2 299,-

INZERCE RV2300462/01 INZERCE RV2202124/03
INZERCE RV2300093/06
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www.artpartner.cz

21.4. ZLÍN Kongresové
centrum Zlín

INZERCE RV2300394/01 INZERCE RV2300166/02

až -30%

Kontrola
oken s 

termovizí
ZDARMA

Oprava oken a dveří
+420 602 212 946

zlin.volitaservis.cz

Vesmírné 
slevy

INZERCE RV2300316/02 INZERCE RV2300427/07
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A ZA DŘEVO PLATÍME   
NA DŘEVO

Kácíme, pěstíme, rychle a šetrně

+420 773 675 398
VÁŠ LES  > NAŠE PRÁCE > VÁŠ KLID

eremkapavel@email.cz
www.puramaya.czwww.puramaya.cz

v jakékoliv formě

VYKUPUJEME LESY
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INZERCERV2300283/02

Tématem letošního „Dotekuʺ je Identita
Milovníky módy čeká v sobotu 
18. března jedenáctý ročník Fash- 
ion Eventu Dotek. Ten se uskuteč-
ní převážně v 61. budově areálu 
Svit ve Zlíně, kde na zájemce čeká 
nabitý odpolední a večerní pro-
gram složený z workshopů, mód-
ní přehlídky s charitativní aukcí 
a afterparty. Kromě doprovodné-
ho programu bude v rámci letoš-
ního tématu Identita představen 
také nový dlouhodobý koncept, 
kterým je zaměření na studenty 
a studentský design. Akci připra-
vují studenti Fakulty multime- 
diálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.

Program bude zahájen již ve 
13 hodin edukativními worksho-
py, jež se uskuteční v univerzit-
ní galerii G18 na adrese Štefáni-
kova 5670. Hosté se mohou těšit 
na workshop kreativní produkce 
nebo digitálního navrhování. Na 
workshop bude nutná registrace 
předem.

V 18 hodin se otevřou dveře 
61. budovy Svitu, kde je situován 

slavnostní galavečer s módní pře-
hlídkou, na které se představí dva-
náct kolekcí z řad tuzemských 
studentů designu. Své zastoupení 
však budou mít i studenti ze Slo-
venska a Londýna. Na módní pře-
hlídku volně naváže charitativní 

aukce, která podpoří chod nezis-
kové organizace Aliance žen s ra-
kovinou prsu.

„Nesmírně si vážíme spolu-
práce na tomto projektu. Je pro 
nás velkým povzbuzením v naší 
práci. Díky výtěžku z loňské 

charitativní aukce jsme zakoupi-
li prsní fantom, který využíváme 
při preventivních edukacích pro 
veřejnost,“ říká Štěpánka Pokor-
ná, ředitelka Aliance žen s rako-
vinou prsu.

Charitativní aukce potěší sbě-
ratele českého i slovenského (stu-
dentského) designu. Vybírat bude 
možné z designového skla, šperků, 
módních doplňků i oděvů. Kata-
log dražených předmětů společně 
s novinkami je průběžně před-
stavován na instagramovém účtu  
@fashioneventdotek.

Nad projektem převzal záštitu 
hejtman Zlínského kraje Radim 
Holiš a akci podpořila také po-
slankyně Evropského parlamentu 
a rodačka ze Zlína Martina Dla-
bajová. „Jsem ohromena, s jakým 
zájmem, nadšením a především 
profesionalitou se studenti zhosti-
li organizace Fashion Eventu Do-
tek. Jsem velkou fanynkou pro-
jektů, které podporují kreativitu 
a design. Moc se na událost tě-
ším,“ uvedla europoslankyně.  ma

Nový koncept se zaměřuje na studentský design. Foto | Vojtěch Plhák

INZERCE RV2202264/03
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Pěstouni dávají  
dětem šanci na rodinný život
Téměř šest let vede Irena 
Ondrušová organizaci 
Cestou necestou. Ta 
pomáhá ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve 
stabilním a citově vřelém 
prostředí své vlastní či 
náhradní rodiny. Součástí 
její práce je také podpora 
pěstounských rodin, 
o kterých jsme si povídali.

| JURAJ ALÁČ

O pěstounství se ve společ-
nosti často mluví, ale mnoho 
lidí si neumí představit, co 
to znamená. Proč se vlastně 
k pěstounství přistupuje? 

Pěstounství znamená, že do své 
rodiny přijmete dítě, o které se ne-
mohou, z různých důvodů, starat 
jeho biologičtí rodiče. Jsou to děti, 
které nejsou právně volné, a tak ne-
mohou být adoptovány. Tyto děti 
mají díky pěstounům šanci vyrůs-
tat v rodinném prostředí s přijíma-
jícími pečujícími osobami, a tím 
mají větší šanci vést plnohodnotný 
život, než kdyby vyrůstaly dlouho-
době v ústavní péči. Pěstounství je 
jednou z forem náhradní rodinné 
péče, jeho smysl je v tom, aby děti 
vyrůstaly v rodinách. 

Kdo se může stát pěstounem 
a na koho se mají zájemci 
obrátit? Jaké předpoklady by 
měli mít pěstouni? 

Pěstounskou péči dělíme na 
zprostředkovanou a nezprostřed-
kovanou neboli příbuzenskou. 
V případě zprostředkované pěs-
tounské péče, tedy kdy o dítě pečuje 
člověk bez příbuzenského vztahu, 
se pěstounem může stát každý člo-
věk, který má trvalé bydliště v ČR, 
čistý trestní rejstřík, zaměstnání, 
stálý příjem, je zdravotně způsobi-
lý vychovávat dítě a absolvoval pří-
pravu pěstouna v rozsahu 48 ho-
din. Zároveň by to měl být někdo, 
kdo se dokáže postarat o dítě a být 
mu bezpečnou vztahovou osobou 
po celou dobu trvání pěstounské 
péče. Zájemci, kteří se rozhodnou 
přijmout dítě do své rodiny a své-
ho života, se mohou obrátit na od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD) příslušného obecního 
úřadu podle místa svého trvalého 
bydliště. Sociální pracovnice úřadu 
jim zodpoví všechny otázky a po-
může s vyplněním Žádosti o zařaze-
ní do evidence žadatelů o pěstoun-
skou péči.

Jak dlouho zůstává dítě 
u pěstouna? 

Délka pobytu závisí na tom, zda 
se jedná o dlouhodobou pěstoun-
skou péči, což bývá mnohem čas-
tější varianta, nebo o pěstounskou 
péči na přechodnou dobu. 

Hovoříme-li o dlouhodobé pěs-
tounské péči, je délka pobytu dítě-
te závislá na jeho konkrétní situaci. 
Někdy se dítě vrací z pěstounské 
péče zpátky do péče rodičů, větši-
nou je však v pěstounské péči až do 
zletilosti, kdy pěstounská péče kon-
čí. Často jsou pěstouni zázemím 
pro tyto děti i po dosažení jejich 
zletilosti. 

Pěstounská péče na přechod-
nou dobu je dočasným řešením si-
tuace dítěte v krizovém období jeho 
života a tato péče může trvat maxi-
málně 1 rok. Dává prostor biologic-
kým rodičům upravit svoje poměry 
a zvládnout náročnou situaci, v níž 
se ocitli, tak aby byli schopni pře-
vzít potomka zpátky do své péče, 
anebo se pro dítě našla jiná vhodná 
a stabilní náhradní rodina. 

Jak je to s odměnou nebo pří-
spěvkem od státu? 

Pěstouni mají nárok na finanční 
podporu poskytovanou státem, a to 
ve formě dávek pěstounské péče. 
Ty zabezpečují základní hmotné za-
jištění dítěte (příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte, příspěvek při převzetí 
dítěte) a zároveň zohledňují nároč-
nost této péče poskytováním odmě-
ny pěstouna. Jejich výše je závislá 
na počtu svěřených dětí, případně 
na tom, zda pečují o dítě se zdra-
votním znevýhodněním. Odměna 
se vyplácí měsíčně a považuje se za 
příjem. Tyto příspěvky by však ne-
měly být tou hlavní motivací, proč 
si dítě do pěstounské péče vzít. 

Jsou pěstouni pod nějakou 
kontrolou odborníků, musejí 
se třeba vzdělávat? 

Pěstouni mají povinnost spo-
lupracovat s OSPOD a informovat 
ho o důležitých věcech týkajících se 
dítěte. Zároveň pracovníci OSPOD 
pěstounskou rodinu navštěvují jed-
nou za 6 měsíců a zajímají se, jak se 
dítěti v rodině daří, jak o něj pěs-
toun pečuje. Pěstouni mají také po-
vinnost uzavřít „Dohodu o výkonu 
pěstounské péče“ s pověřenou do-
provázející organizací, která upra-
vuje práva a povinnosti pěstouna. 
Tato organizace poskytuje podpo-
ru pěstounům a svěřeným dětem 
v průběhu trvání pěstounské péče. 
Nabízí sociální poradenství, odleh-
čovací služby pro pěstouny – třeba 
formou pobytů pro děti, zprostřed-
kovává odborné služby – například 
terapii, pomáhá při kontaktech 
s biologickými rodiči a organizuje 
vzdělávací aktivity. Pěstouni mají 
také zákonnou povinnost se vzdě-
lávat a zvyšovat své kompetence ve 
výchově a péči o svěřené dítě, a to 
v rozsahu 24 hodin za rok. 

Jak je to s kontaktem s biolo-
gickou rodinou?

Děti svěřené do pěstounské 
péče své biologické rodiče zpravi-
dla znají. Pěstouni mají povinnos-
ti udržovat, rozvíjet a prohlubovat 
sounáležitost dítěte s jeho biolo-
gickými rodiči, dalšími příbuznými 
a osobami dítěti blízkými, pokud 
soud nestanovil jinak. Je ale prav-
da, že takový kontakt nebývá úplně 
snadný, a to jak pro děti, pěstouny, 
tak i biologické rodiče. Vždy se sna-
žíme jednotlivé aktéry na setkání 
připravit a dbát na to, aby kontakt 
byl pro dítě bezpečný a přínosný. 

Určitě se stává, že si dítě 
v pěstounské péči vybuduje 
silný vztah k náhradní rodině 
– jak se pak řeší jeho případ-
ný odchod do biologické rodi-
ny? Musí to být pro všechny 
strany obtížné…

Velmi závisí na konkrétní situa-
ci dítěte, náhradní i biologické ro-
diny – na tom, jak dlouho dítě žilo 
v pěstounské rodině, jaký je vztah 
dítěte s pěstounem a s biologic-
kými rodiči, jak probíhal a probí-
há kontakt s biologickou rodinou. 
K takové situaci z praxe nedochází 

často, ale může nastat a je důležité, 
aby celý proces návratu dítěte do 
biologické rodiny proběhl s respek-
tem k jeho potřebám a s přihlédnu-
tím k jeho nejlepšímu zájmu. 

Co byste doporučila zájem-
cům o pěstounství? 

K celé problematice je potřeba 
přistupovat s pokorou a pochope-
ním, že dítě, které přichází do pěs-
tounské rodiny, si s sebou nese tíhu 
předchozích zážitků, která může 
ovlivňovat vzájemné soužití v pěs-
tounské rodině. Proto bych dopo-
ručila odvahu čelit obavám a stra-
chům, velkou dávku trpělivosti 
a odhodlání vytrvat. Současně je 
ale potřeba říct, že když poskytnete 
zázemí, domov a lásku dítěti, které 
se vám nenarodilo, získáte oboha-
cující a smysluplné naplnění.

www.cestounecestou.org

Irena Ondrušová
Celý svůj profesní život se pohybuje 
v sociálně-zdravotní oblasti. Vystu-
dovala Fakultu humanitních studií 
UK a už během studia pracovala 
v neziskové organizaci v přímé práci 
s klienty. Postupně se z přímé práce 
přesunula do organizačně mana-
žerské činnosti, vystudovala magi-
sterský program Řízení a supervize 
v sociálních a zdravotnických organi-
zacích. Po studiích pracovala jak na 
straně poskytovatelů sociálních slu-
žeb, tak i na straně donorů a měla 
příležitost vidět služby z „obou 
stran“ a přispívat k vytváření vhod-
ných podmínek pro jejich rozvoj. Po 
mateřské dovolené zatoužila vrátit 
se k přímé práci s klienty a službám 
pro ně, zlákala ji oblast práce s ro-
dinou. To se jí splnilo v organizaci 
Cestou necestou, kterou vede už 
šestým rokem. „Věřím, že každému 
dítěti by mělo být dopřáno, aby 
vyrůstalo v bezpečném, stabilním 
a citově vřelém prostředí. Svojí čin-
ností se snažím k této vizi přispět,“ 
dodává Irena Ondrušová. 
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HYDROPOL šetří náklady a umožňuje šetrné odvlhčení budov

Hydropol ČR, spol. s.r.o.
nám. Svobody 133/31
769 01 Holešov
www.hydropol-cz.com
Telefon: 737 259 950
Zelená linka: 800 100 192

Od roku 1994 v České republice

INZERCE RV2300494/01

Uspořit na bydlení už může úplně každý
Obavy z nákladné 
rekonstrukce domu 
jsou letos zbytečné. 
I nízkopříjmové domácnosti 
nebo důchodci totiž 
mohou získat dotace na 
stavební úpravy, které 
povedou ke snížení 
energetické náročnosti 
jejich domovů. Státní 
příspěvek může dosáhnout 
až 150 tisíc korun. 

| JURAJ ALÁČ

V lednu odstartoval program Nová 
zelená úsporám Light. Díky němu 
mohou senioři, samoživitelé nebo 
lidé s hendikepem rychle a bez fi-
nančních bariér provést jednodu-
chá opatření s velkým efektem tr-
valých úspor energií. Za první dva 
dny od spuštění programu si o do-
tace řeklo 2 265 domácností, po 
prvním měsíci bylo zaevidováno 
více než deset tisíc nových žadatelů. 
Těmi jsou převážně senioři a nej-
častějším požadavkem je příspěvek 
na výměnu oken a dveří. Minister-
stvo životního prostředí už muselo 
alokovaných 1,5 miliardy korun na-
výšit na dvojnásobek. 

„V dnešní energetické krizi jsme 
očekávali velký zájem, ale skuteč-
nost předčila naše očekávání. Tím-
to programem chceme motivovat 
nízkopříjmové domácnosti k tomu, 
aby své domy zateplily a snížily si 
tak účty za energie. Pomoc nejzra-
nitelnějším spoluobčanům v době 
extrémně vysokých cen energií je 
naší absolutní prioritou. Jsme při-
praveni do programu poslat další 
peníze a podpořit každého žadatele, 

který splňuje podmínky,“ uvedl při 
spuštění programu ministr životní-
ho prostředí Marian Jurečka.

Příspěvky mohou domácnosti 
využít v několika oblastech

Domácnosti s nižšími příjmy 
teď mohou s pomocí státu vymě-
nit nekvalitní okna, netěsnící dve-
ře, zateplit podlahu, strop, střechu 
i vnější fasádu. Jde o rychle prove-
ditelná opatření v rodinných do-
mech nebo trvale obývaných cha-
tách či chalupách, která je možné 
zvládnout během dnů, a to i své-
pomocí. Nákladná řešení na úspo-
ru energií jsou teď dostupná i těm, 
kteří nemají dostatek finančních 
prostředků. „Na rozdíl od klasické 
Nové zelené úsporám nemusí mít 
žadatelé peníze dopředu našetřené, 
protože podporu až 150 tisíc korun 
jim pošleme zálohově ještě před-
tím, než se do stavebních prací pus-
tí. Žádat je možné na dílčí opatření, 

například jen na výměnu oken, 
nebo zateplení různě kombinovat, 
což je z hlediska úspor samozřejmě 
nejefektivnější, a lze tak ušetřit až 
40 procent nákladů na vytápění,“ 
uvedl náměstek ministra životního 
prostředí Petr Hladík. Na realizaci 
mají domácnosti jeden rok a žádat 
lze i zpětně na opatření provedená 
po 12. září 2022. Dokumentů je po-
třeba minimum, v zásadě jen do-
klad o vlastnictví bankovního účtu, 
jednoduchý formulář odborného 
posudku, fotodokumentace stáva-
jícího stavu a potvrzení prokazují-
cí čerpání důchodu nebo příspěv-
ku na bydlení. Ti, co mají renovaci 
už hotovou, doloží rovnou i zprávu 
o provedených opatřeních spolu 
s fotodokumentací realizace.

S žádostmi i vyřízením 
dotací poradí zdarma 

Aby byly dotace přístupné těm, 
kteří na ně mají nárok, připravilo 

ministerstvo speciální poradenská 
centra. „Pro ty, co neví, kam se ob-
rátit o radu, nemají počítač a ne- 
umí pracovat s internetem, funguje 
robustní celorepubliková poraden-
ská síť proškolených odborníků. 
Poradci zdarma provází zájemce 
celým procesem od výběru vhod-
ných úsporných opatření přes za-
jištění e-identity, podání žádosti 
až po doložení realizace. Pomáhají 
s elektronickou komunikací, poří-
dí fotodokumentaci, zajistí potřeb-
né podklady,“ dodal ředitel Státní-
ho fondu životního prostředí ČR 
Petr Valdman. Nová zelená úspo-
rám Light vyžaduje jen minimum 
dokumentů, není potřeba přiklá-
dat energetický posudek ani pro-
jektovou dokumentaci. Důležitá je 
fotodokumentace, jednoduchý od-
borný posudek a konečná zpráva 
o provedených úpravách.

www.novazelenausporam.cz
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Před devadesáti lety se narodil  
spisovatel a scénárista Jiří Klobouk
Někdy je s podivem, kdo ve Zlí-
ně zanechal své otisky. Nemusí 
jít vždy jen o osobnosti, které se 
ve Zlíně narodily, ani lidi, jež zde 
zapustili kořeny z důvodů pra-
covních či jiných. Jiří Klobouk 
zde svou šlépěj zanechal 
během svých středoškol-
ských studií, která zavr-
šil maturitní zkouškou 
na dvanáctileté střední 
škole v roce 1953. V roce 
1968 odešel do kanad-
ského exilu a po několi-
kaletém pobytu v Toron-
tu, Ottawě a na farmě v kanadské 
divočině zakotvil v New Yorku, 
kde žije dodnes.

Jiří Klobouk (24. března 1933) 
se narodil a vyrůstal v Uherském 
Hradišti, v rodině, kde by stěží šlo 
hledat literární nebo umělecké 
zázemí. O jeho budoucím směřo-
vání nevypovídala ani příležitost-
ná zaměstnání, kterých vystřídal 
několik. S uměním přišel do sty-
ku až jako pianista v různých jaz-
zových kapelách a v posledním 
desetiletí před odjezdem z vlas-
ti se uchytil v Československé 

televizi jako osvětlovač. Poté, co 
začátkem šedesátých let absolvo-
val večerní školu FAMU, se stal 
televizním kameramanem.

Datace prvních literárních po-
kusů Jiřího Klobouka, tehdy pře-

vážně povídek, spadají 
do konce padesátých let. 
Významnější díla vzni-
kají až v exilu, kdy si také 
našla cestu do časopi-
sů jako Chicago Review, 
Stories, Partisan Review 
(Boston) nebo Artful 
Dodge (Ohio), v češti-

ně pak do Proměn, newyorského 
čtvrtletníku Společnosti pro vědy 
a umění, jehož cílem bylo před-
stavovat tvorbu autorů česko-slo-
venského původu žijících ve „svo-
bodném světě“.

Vedle rozhlasových her, které 
byly v Čechách průběžně uvádě-
ny již od roku 1964, představují 
autorovy významnější a rozsáh-
lejší experimentální prózy knihy 
Jazz II: Rodiče a Jazz I: Po válce. 
V obou dílech se Klobouk vrací na 
rodnou Moravu, v prvním přípa-
dě do čtyřicátých, ve druhém do 

padesátých let. „Jazz“ v názvu 
přitom není náhodný, Klobouk 
zde usiloval o formu „jazzové li-
teratury“, vycházející z mozaiky 
jednotlivých vypravěčských sek- 
vencí, a to na pozadí čistě lid-
ských příběhů v kontextu doby, 
jak si ji Klobouk zapamatoval.

Tvůrčí rozsah Jiřího Klobou-
ka může překvapit. V díle Návra-
ty domů a jiné povídky se dotý-
ká horroru, Můj život s Blondie 
je naproti tomu humoristickým 

vylíčením kultu hvězd populární 
hudby. Stranou nezůstává Klo-
boukova poezie z let 1964 až 1984, 
která si našla souborné vydání ve 
sbírce Hudba po půlnoci. Jako 
člověk, který s odstupem času 
kritizoval ideologii komunismu, 
shrnul své myšlenky do Protiko-
munistického manifestu. A to je 
stále jen nástin z jeho tvorby. Spo-
lu s dalšími zmíněnými knihami 
je „manifest“ k dispozici v Krajské 
knihovně Františka Bartoše.  ma

Obrazy Jana Pospíšila symbolizují každodennost života
Jana Pospíšila mohou znát ze-
jména lidé pohybující se kolem 
Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly v Uherském Hradišti, na které 
sedmadvacet let působil jako její 
ředitel. Kromě toho – a to již je 
možná známo méně – však pat-
ří také k aktivním a vystavujícím 
umělcům. Pod výstižným názvem 
Jan Pospíšil – Obrazy se zájem-
ci mohou seznámit s jeho nejak-
tuálnější tvorbou v Krajské gale-
rii výtvarného umění ve Zlíně do 
21. května.

Pár tahy štětce nahozené po-
stavičky, s často naznačeným 
směrem svého minulého nebo bu-
doucího pohybu na relativně velké 
obrazové ploše. Obrazy Jana Po-
spíšila jsou charakteristické hrou 
barev, na níž se pro diváka může 
odehrávat mnohost různorodých 
dějů, ke kterým se autor často ne-
chává inspirovat tím, co jej ob-
klopuje a čeho je sám součástí, 

a činí tak s nadsázkou a laskavým 
humorem.

„V jeho díle je typická kre-
sebnost, energické tahy štětcem 
a v posledních desetiletích také 
výrazná barevnost. Jeho obrazo-
vá řeč se až dosud rozvíjí ve zna-
cích a symbolech, které mají svůj 
původ v každodennosti, tak jak 
ji v podstatě zná každý z nás – 
ve směsi vztahů, emocí, radostí 

a ztrát, tedy aspektů, které k živo-
tu bezesporu patří. Vystavené ob-
razy tak představují jakýsi prostor 
situací nebo spíše jeviště divadla 
zvaného svět,“ uvedl kurátor vý-
stavy a ředitel krajské galerie Vác-
lav Mílek.

Ačkoliv dominantním prvkem 
obrazů je barva, mnohá plátna 
by podle Václava Mílka neztrati-
la na síle výrazu ani v černobílé 

podobě. Svou úlohu v tom sehrává 
i prvotní Pospíšilův zájem, který 
se neorientoval pouze na malbu, 
ale také na sochařství. „Robust-
ní tvary, tíhnutí k velkým formá-
tům a určitá velkorysost při práci 
s barvou ledacos připomíná prá-
vě z tvorby sochařů, kteří se sou-
časně věnují také malbě. Časté 
ohraničování a dělení obrazového 
prostoru, pohyb figurek balancují-
cích mezi lehkostí a nemotorností, 
jsou zdrojem výjimečné dynamiky 
těchto maleb,“ dodává Mílek.

Jan Pospíšil studoval u Karla 
Součka na Akademii výtvarných 
umění v Praze a byl hlavním or-
ganizátorem mezinárodních ma-
lířských sympozií Velký formát 
v jízdárně státního zámku Val-
tice. Ředitelem „Umprumky“ 
v Uherském Hradišti byl v letech 
1991 až 2018. Po svém odchodu 
se výtvarné tvorbě začal věnovat 
soustavně. ma

Výrazná barevnost a energické tahy štětcem jsou pro Pospíšila typické. Foto | Marek Adamík
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Navštiv nás a odnes si
MAJOR JACKPOT

INZERCE RV2300489/01
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na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné 
a maminky

na péči 
o duševní zdraví

a mnoho dalších

Nejste ještě  
u nás?

Přihlaste se 
k nám do 

31. 3. 2023

Kč

až

pro zdraví vaší rodiny

BONUSY

Klientské centrum
Zlín
Vavrečkova 7074
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 27. 3. 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 | „Pochvala znamená (tajenka).“ —  Oscar Wilde
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INZERCERV2201859/03
INZERCE RV2202175/03

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 + LODŽIE, ZLÍN – JS – KŘIBY
Tuto nabídku bytu bych doporučoval spíše investorům, díky příznivé ceně 
a stavu udržovaného bytu. Dům se zrekonstruovaným výtahem je po 
revitalizaci. K dispozici ihned.
PENB: C

3 090 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

Baťův 1/2domek s přístavbou 3+kk, ZLÍN – LETNÁ
Cihlový objekt se zahradou v OV o výměře 206 m2, který se nachází 
10 minut chůze od centra Zlína. Výhodou je možnost dokoupení garáže. Má 
plastová okna, nový vytápěcí systém včetně plynového kotle. JEDNÁ SE 
O VELICE ŽÁDANOU NEMOVITOST NEJEN MEZI ZLÍŇANY. PENB:G

3 499 000 Kč

RD MACHOVÁ 3+1 s garáží
Atraktivní nabídka rodinného domu s krásnou zahradou, který se nachází 
6 km od města Otrokovice. K domu náleží krásná zahrada se zadním 
vstupem, nádvoří a hospodářské budovy. Má plastová okna a dveře, fasádu, 
střechu, vytápěcí systém včetně plynového kotle. PENB: G

3 500 000 Kč
POZEMEK ZLÍN – MALENOVICE
Nabídka pozemku o výměře 481 m2, který se nachází v klidné části Malenovic 
u Zlína v chatařské oblasti Kučovaniny. Jedná se o krajní pozemek se 
samostatným vstupem na pozemek. K dispozici je u pozemku voda ze studny 
a elektřina. Nachází se 12 minut pěší chůze na zastávku MHD. 

750 000 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 – U MAJÁKU
Nabídka slunného pozemku o výměře 877 m2, který se nachází v nové 
zástavbě domů. Jedná se o lukrativní část v předměstí Zlína. Pozemek leží 
v klidné části lokality, kde v docházkové vzdálenosti je les a zastávka MHD. 
VĚŘÍM, ŽE OSLOVÍ I NÁROČNÉHO KLIENTA. 

6 490 Kč /m2

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

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


