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Střední průmyslová škola Zlín

Nabízené obory vzdělávání

Škola s tradicí

Škola s budoucností

Srdečně zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče 

i veřejnost na dny otevřených dveří:

Pátek 22.listopadu od 13.00 do 17.00 hodin

Sobota 23. listopadu od 9.00 do 13.00 hodin

Úterý 4. února od 13.30 do 17.00 hodin

Strojírenství

Programování CNC

CAD/CAM systémy

Elektrotechnika

Zabezpečovací systémy

PC v automatizaci a robotice

Technické lyceum

čtyři volitelná zaměření:

Stavebnictví     Strojírenství

Pozemní stavitelství

Stavebnictví

    ITElektrotechnika

třída Tomáše Bati 4187, Zlín 760 01

skola@spszl.cz

www.spszl.cz

Střední průmyslová škola Zlínfacebook

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432 www.ace-tech.cz/kariera

Kariéra
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Je to měsíc, který už většinou neokouzluje barevným listím, do 
kterého svítí a ještě i hřeje slunko babího léta (letošní říjen byl na 
krásné dny mimořádně štědrý, co říkáte?). Chudák listopad ani 
nenabízí to radostné očekávání Vánoc, jako jeho druhý soused 
prosinec. Je to smutný chlapík s blátem na botách, rýmou a promo-
čeným kabátem. Ale občas se vyvede tak, že to stojí za to! A mezi ty 
mimořádné určitě patřil listopad v roce 1989. Nezapomenutelný. 
Tak nezapomínejme!

A jaký bude letošní listopad? To se za-
tím neví. Ale snad vám jeho sychravé 
dny pomůže přežít Okno do kraje, ve 
kterém se dozvíte, kam s dětmi, když 
je ošklivo, jak je to se zimní údržbou 
nebo jak si utužit zdraví v sauně… A sa-
mozřejmě mnohem víc, tak hezké čtení!
 Za redakci Blanka Kovandová

Na startu k prvnímu milionu 
Nasměrování nápadu na reálný byznys, 
poskytnutí exkluzivních kontaktů, pomoc 
s hledáním investora, růst povědomí o značce 
či produktu… To jsou ty hlavní benefity pro 
účastníky akceleračního programu Můj první 
milion. Se svým rozpracovaným podnikatel-
ským záměrem se do něj může přihlásit každý. 
Registrovat se je možné ve dvou kategoriích 
až do 16. února příštího roku. Poté porota 
složená z odborníků a podnikatelů vybere 
10 nejlepších podnikatelských záměrů, které 
postoupí do vlastního akceleračního progra-
mu. Ten během osmi týdnů nabídne odborné 
workshopy a konzultace od zkušených men-
torů. Více na www.mujprvnimilion.cz.  /tz/

Památník získal dvě prestižní ceny
Obnova Památníku Tomáše Bati sbírá ocenění 
na celostátní úrovni. Autor projektu, archi-
tekt Petr Všetečka, se stal držitelem ceny 
Národního památkového ústavu s názvem 

Patrimonium pro futuro, město Zlín, které 
vzkříšení objektu prosadilo, získalo cenu Ope-
ra Historica, kterou udělili Správa Pražského 
hradu a hejtman Zlínského kraje. Obnovený 
památník je řazen mezi klenoty funkciona-
listické architektury.  Více informací najdete 
na www.pamatnikbata.eu.  /red/

Do škol v kraji se vracejí dílny
Celkem 53 základních škol využilo možnosti 
zažádat o finanční podporu na vybavení 
svých školních dílen z dotačního programu 
Zlínského kraje. „V posledních letech do-
šlo ke zrušení většiny dílen na základních 
školách a jejich opětovné vybavení je pro 
zřizovatele těchto škol finančně náročné. 
Absence rukodělných činností v rámci zá-
kladní školní přípravy vede k nezájmu žáků 
o učební obory a profese, které manuální 
zručnost vyžadují, a proto je potřeba tuto 
oblast podpořit,“ uvedl radní Zlínského kraje 
pro školství Petr Gazdík.  /tz/

Střípky z regionu

OKNO DO KRAJE. Nezávislý měsíčník pro Zlínský kraj

��Také podzim si lze užít s humorem. Třeba během tradičních programů v zoo. Více o akcích v regionu na str. 7, 8 a 9. Ilustrační foto: archiv

Listopad to nemá lehké...
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Vánoce s Tarjou
Máme pro vás dvě vstupenky na zlínský kon-
cert rockové, metalové, ale i operní zpěvačky 
Tarji Turunen. 
Koncert se koná 16. prosince.
Otázka: Jaké národnosti je zpěvačka Tarja 
Turunen?
Pokud vaše správná odpověď  bude 145. 
v pořadí, pak vyhráváte. Odpovědi posílejte 
na soutez@oknodokraje.cz, formou SMS na 
775 661 729 nebo poštou na adresu Okno do 
kraje, Vavrečkova 5262, Zlín 760 01.

DVA LÍSTKY
Výherci z minulého vydání

Koncert Vlasty Redla: Ivana Kadlecová,  
Hana Měřičková 

Koncert Petera Lipy: Vlastimil Kuřimský,  
Hana Bieronská

Lístky na muzikál: Ludmila Hábová 



4

Z REGIONU

Přezout na zimní gumy, do kufru hodit řetězy a připravit si 

lopatu, která od jara stála v nejtemnějším koutě garáže. Příprava 

motoristy na zimu dnes už v praxi o mnoho složitější není. 

Ti, kdo se podílejí na zimní údržbě dálnic, 
silnic a dalších komunikací, to ale mají 
o dost složitější – připravit stovky kusů 
techniky, naskladnit posypový materiál 
a hlavně stále sledovat aktuální situaci. 
Od listopadu až do března. Přinášíme vám 
proto přehled toho, kdo se o tu kterou 
silnici či plochu stará, jaká jsou pravidla 
údržby a kde získat potřebné informace.

Silnice mají hierarchii
Jako na vojně. I silnice mají svou pevně 
danou hierarchii podle důležitosti. Na vr-
cholku pyramidy stojí dálnice, hned pod 
nimi pak jsou ty nejdůležitější tahy v po-
době silnic I. třídy. Obě tyto kategorie má 
se vším všudy na starosti stát prostřed-

Kdo, kde a jak. O zimní údržbě ve Zlínském kraji

nictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pak 
je tu síť silnic II. a III. třídy, kterých je 
suverénně nejvíce – protínají každý kraj 
křížem krážem. A právě jednotlivé kraje je 
vlastní. A samozřejmě opravují a udržují. 
V našem regionu se tak děje přes Ředi-
telství silnic Zlínského kraje. No a pak 
následuje spleť vesnických a městských 
ulic, které povětšinou spadají do kategorie 
místních komunikací. Ty jsou v majetku 
radnic, zimní údržbu pak na nich zabez-
pečují právě ony, typicky prostřednictvím 
firem jako technické služby, služby města 
a podobně.

Kdo se stará
Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy 
ve Zlínském kraji je v tomto období za-
jišťována na základě uzavřených smluv 
mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje 
a Sdružením SÚS 2018. Na území jednotli-
vých okresů pak budou údržbu realizovat 
následující členové sdružení: Kroměříž 
– SÚS Kroměřížska, s.r.o., Uherské Hra-
diště – SÚS Slovácka, s.r.o., Vsetín – SÚS 
Valašska, s.r.o., a Zlín – SÚS Zlínska, s.r.o. 
Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlín-
ském kraji bude prováděna na základě 
uzavřených smluvních vztahů mezi Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR a jednotlivými 
společnostmi SÚS a také společností AVE 
odpadové hospodářství, a.s. O dálnice se 
pak stará přímo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR vlastními silami.

��Vypadá to romanticky, ale řídit sypač může být pořádný adrenalin. Foto: Tomáš Novosád

Zázraky se nedějí
Plete se ten, kdo očekává, že ihned po skon-
čení sněhové vánice bude zrovna ta jeho 
cesta do práce vzorně uklizená. To prostě 
není technicky a kapacitně možné. Pro účely 
zimní údržby jsou proto silnice rozděleny do 
tří skupin či pořadí podle jejich dopravního 
významu. „U každého pořadí platí jiné zá-
konné časové limity pro odstranění závad 
ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí 
je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve 
II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin,“ 
uvádí ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Podrob-
né mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich 
zařazením do příslušného pořadí najdou 
motoristé na www.rszk.cz.

Šest desítek sypačů
Celkem 62 sypačů s pluhem, 76 traktorových 
radlic, 40 nakladačů či 13 kusů těžké tech-
niky v podobě sněhových fréz a grejdrů pro 
ty nejhorší podmínky. Tak vypadá arzenál 
silničářů, s kterým se budou snažit zvládat 
aktuální zimní období na silnicích II. a III. 
třídy. Pokud to budou okolnosti vyžadovat, 
může být v terénu přes 300 pracovníků. Po-
kud jde o posypový materiál, ten mají silni-
čáři uskladněn na 13 místech rovnoměrně 
umístěných po celém kraji. Připraveno je 
12 706 tun posypové soli a 18 300 tun ka-
menné drti.

Meteostanice či kamery
Dispečinky zimní údržby budou držet po celé 
zimní období nepřetržitou službu. „Směnový 
vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteoro-
logického systému METIS. Má přehled o místní 
předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situ-
ace v sousedních regionech. Dalším nemalým 

Značka Zimní  
výbava
Značka Zimní výba-
va zůstala v platnosti 
i po plošném zavedení 
zimních pneumatik od 
listopadu do března. Tak k čemu je? 
V tomto úseku prostě musíte mít 
v uvedeném termínu zimní pneuma-
tiky za všech klimatických podmínek. 
Tedy nejenom tehdy, kdy se na vozovce 
nachází souvislá vrstva sněhu či ledu, 
námraza nebo když lze vzhledem ke 
klimatickým podmínkám tyto jevy 
očekávat. Na silnicích Zlínského kraje 
na tuto značku narazíte jen na třech 
místech. Obecně jde většinou o krátké 
úseky s velkým převýšením, kde jsou 
často odlišné podmínky pro zimní 
provoz než v blízkém okolí.

Značka Sněhové  
řetězy 
S touto značkou se ve 
Zlínském kraji setká-
te na osmi úsecích. Její 
význam je zřejmý – řidič 
může pokračovat v jízdě až po nasa-
zení sněhových řetězů. Aby bylo vše 
jasnější, bývá značka většinou spojená 
s dodatkovou tabulkou upřesňující, 
že tato povinnost platí jen při sou-
vislé sněhové vrstvě. Nejčastěji na ni 
narazíte v okolí Velkých Karlovic či 
Rožnova pod Radhoštěm. 

Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 KUNOVICE
Tel.: 572 816 455, 572 816 454, personalni@let.cz, www.let.cz

Jsme největším českým výrobcem civilních dopravních letounů, navazují cím na osmdesátiletou 
tradici letecké výroby společnosti LET Kunovice.

Hledáme vhodné kandidáty:

— Klempíř
— Svářeč kovů
— Soustružník / Soustružník NC
— Frézař / Frézař NC
— Brusič
— Vrtař
— Lepič vrstvených konstrukcí
— Letecký klempíř - sestavář / Nýtař
— Seřizovač
— Letecký mechanik
— Letecký mechanik avionik
— Strojní zámečník

— Technolog tváření
— Technolog obrábění
— Technolog montáže
— Konstruktér / Technolog přípravků
— Normovač
— Technolog pro údržbu letadel
— Konstruktér draku letounu
— Konstruktér  
 mechanických systémů letounu
— Konstruktér  
 avionických a elektrických systémů
— Zkušební pilot

TECHNICKÉ POZICEDĚLNICKÉ POZICE *

Dáme křídla 
            Vaší kariéře!

* Na vybrané dělnické pozice nabízíme náborový příspěvek!
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Ředitelství silnic Zlínského kraje 
Jde o příspěvkovou organizaci zřizo-
vanou Zlínským krajem. Jejím úkolem 
je výstavba, oprava, údržba a majetko-
vá správa silnic a jejich součástí a pří-
slušenství ve vlastnictví Zlínského 
kraje. Ve správě ŘSZK jsou všechny 
silnice II. a III. třídy na území Zlínského 
kraje. Dohromady jde o 511 kilometrů 
silnic II. třídy a 1 254 kilometrů silnic 
III. třídy. K těmto silnicím patří také 
725 mostů. ŘSZK má 46 zaměstnanců 
a pracoviště ve všech čtyřech okre-
sech kraje.

pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů 
jsou automatizované meteostanice, které jsou 
instalovány u silnic na různých místech kraje,“ 
dodává Bronislav Malý. V současné době je 
jich v provozu na území Zlínského kraje 34, 
z toho 11 je umístěno u dálnic, dalších 20 
u silnic I. třídy a 3 u silnic II. třídy. 
Dále jsou u krajských silnic využívány čtyři 
monitorovací body s kamerami, které jsou 
taktéž napojeny na všechny dispečinky zim-
ní údržby. 

Kde zjistit podrobnosti
Krajští dispečeři dodávají informace také do 
celostátního informačního systému o sjízd-
nosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. A právě zde může každý dohledat 
aktuální informace o sjízdnosti, podívat se na 
záběry z kamer a podobně. Systém najdete 
na adrese www.dopravniinfo.cz. K dispozici 
je i mobilní aplikace. Pokud potřebujete ještě 
podrobnější informace či chcete upozornit 
na konkrétní problém, můžete se obrátit na 

dispečinky zimní údržby jednotlivých správ 
a údržeb silnic:

  Kroměříž: 573 331 457,  
602 507 964

  Uherské Hradiště: 572 434 210, 
739 052 869

  Valašské Meziříčí: 571 611 686, 
603 542 167

 Zlín: 577 044 204, 602 436 601

Příklad z města
„Městští silničáři“ to mají v zimě ještě 
o kus složitější. Kromě silnic musejí udr-
žovat i chodníky, točny, parkovací plochy, 
zastávky MHD a podobně. Ve Zlíně jde tře-
ba o 265 kilometrů místních komunikací 
a 164 kilometrů chodníků a cyklostezek. 
I Technické služby Zlín mají komunikace 
a chodníky rozděleny do čtyř kategorií 
podle priority. 
Ty nejdůležitější úseky musí být v pořád-
ku do čtyř hodin, naopak u těch ve čtvrté 
kategorii se následky odstraňují, až to 
situace dovolí.

inzerce

Aircraft Industries, a.s., Na Záhonech 1177, 686 04 KUNOVICE
Tel.: 572 816 455, 572 816 454, personalni@let.cz, www.let.cz

Jsme největším českým výrobcem civilních dopravních letounů, navazují cím na osmdesátiletou 
tradici letecké výroby společnosti LET Kunovice.

Hledáme vhodné kandidáty:

— Klempíř
— Svářeč kovů
— Soustružník / Soustružník NC
— Frézař / Frézař NC
— Brusič
— Vrtař
— Lepič vrstvených konstrukcí
— Letecký klempíř - sestavář / Nýtař
— Seřizovač
— Letecký mechanik
— Letecký mechanik avionik
— Strojní zámečník

— Technolog tváření
— Technolog obrábění
— Technolog montáže
— Konstruktér / Technolog přípravků
— Normovač
— Technolog pro údržbu letadel
— Konstruktér draku letounu
— Konstruktér  
 mechanických systémů letounu
— Konstruktér  
 avionických a elektrických systémů
— Zkušební pilot

TECHNICKÉ POZICEDĚLNICKÉ POZICE *

Dáme křídla 
            Vaší kariéře!

* Na vybrané dělnické pozice nabízíme náborový příspěvek!

Připravil: Jaroslav Janečka
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Výstavba dálnic v České republice vypadá jako 

telenovela. Nekonečný příběh a pořád stejná 

dějová linka. Nejlépe patrné je to na dálnici 

D49, po které se mělo již před lety jezdit až 

na slovenské hranice. A realita? Zatím není 

postavený ani metr.

Zlínská zoo dlouhodobě patří mezi desítku 

nejvyhledávanějších turistických míst ČR. Roční 

návštěvnost překračuje 600 000 osob, od roku 

2003 je nepřetržitě turistickou jedničkou ve 

Zlínském kraji. 

Její přínos pro regionální i celo-
státní ekonomiku je nezpochyb-
nitelný – a teď se mu dostalo 
i přesného vyčíslení. Analýza 
byla zpracována za rok 2018, 
jejím autorem je společnost CE-
-Traffic Praha. Její výsledky po-
tvrdily, že zlínská zoo přináší 
kromě své hlavní funkce i znač-
nou přidanou hodnotu. A to ne-
jen pro místní region. Vloni do 
zoo zavítalo téměř 650 000 lidí. 
Za vstupné, dárkové předměty, 
ale také za dopravu a využití uby-
tovacích a stravovacích služeb 
utratili podle studie 595 milionů 
korun. Pro veřejné rozpočty, což 
jsou rozpočty státu, kraje a měs-
ta, to znamená daňové odvody 
ve výši 250 milionů. Z uvedené-

ho celkového počtu návštěvníků 
bylo 63 procent z jiných krajů 
ČR a ze Slovenska. Zahrada tak 
do Zlína a jeho okolí přilákala 
410 000 návštěvníků, což podle 
studie představuje přínos pro 
veřejný rozpočet ve výši 170 
milionů korun. Podle výsledků 
studie má zoo pozitivní dopad 
z pohledu multiplikace. „Pro za-
jištění našeho provozu a rozvoje 
využíváme služeb nejrůznějších 
firem a organizací. Nakupujeme 
potravu pro zvířata, nové vybave-
ní, stavíme, opravujeme, ve výčtu 
bych mohl pokračovat dál a dál. 
V celkovém součtu to pro českou 
ekonomiku znamená roční přínos 
ve výši 1,2 miliardy Kč,“ vyzdvihl 
ředitel zoo Roman Horký.  /tz/

Podle účastníků odborné me-
zinárodní konference, která 
se pod hlavičkou Sdružení pro 
rozvoj dopravní infrastruk-
tury na Moravě konala v září 
v Luhačovicích, nabírají stavby 
zpoždění až deset let – přede-
vším kvůli špatně nastavené 
legislativě. Proces povolování 
staveb se tak dá relativně snad-
no obstruovat. 
Přesto se, byť po malých krůč-
cích, daří dopravní infrastruk-
turu v našem regionu budovat. 
Pro Zlínský kraj byla tučná léta 

2006 až 2011. V roce 2008 se 
region dočkal prvních kilome-
trů dálnice – hlavní tepnu D1 
se podařilo dotáhnout až ke 
Kroměříži. O tři roky později se 
dálnice dokončila v celé trase 
přes náš kraj. Spolu s tím byla 
postavena i část dálnice D55 
od Hulína směrem k Otroko-
vicím, kde se napojila na již 
v roce 2006 dokončený seve-
rovýchodní obchvat Otrokovic. 
Od roku 2011 se pak dálnicemi 
zabývaly místo stavbařů spíše 
úřady a soudy.

Dálnice. Jde to jen ztuha a po malých krůčcích

Zoo? Stovky milionů 
do veřejných rozpočtů

inzerce

Jak to vypadá teď
Po několikaleté pauze se po-
dařilo znovu výstavbu dálnic 
nastartovat v závěru loňského 
roku, kdy se dodavatelé pustili 
do jihovýchodní části obchva-
tu Otrokovic, tedy součásti 
D55. Stavba má celkovou dél-
ku 3 100 metrů a náklady na 
vybudování činí zhruba 700 
milionů korun. Dokončení bylo 
původně plánováno na říjen 
2021, řidiči se ale zřejmě do-
čkají již o několik měsíců dříve. 
„O urychlení výstavby nás in-
formoval zhotovitel,“ prohlásil 
při své návštěvě kraje ministr 
dopravy Vladimír Kremlík.
Na obchvat Otrokovic by měla 
navázat další část, osmikilo-
metrový úsek Napajedla – Ba-
bice. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR předpokládá, že stavba by 
měla být zahájena v roce 2021. 
Ještě blíže realizaci je ale další 

úsek mezi Babicemi a Starým 
Městem. Zde se již podařilo 
letos získat stavební povolení 
a v běhu jsou přípravné práce. 
Stavba samotná by pak měla 
začít již v příští rok. V různé 
fázi příprav jsou i další čás-
ti dálnice D55, která po svém 
dokončení odvede tranzitní 
dopravu z měst a obcí na trase 
mezi Olomoucí a Břeclaví.
Pracuje se i na přípravě další 
dálnice – D49. Ta povede z dál-
niční křižovatky u Hulína až 
na slovenskou hranici. Na její 
první část, tedy k Fryštáku, by 
podle Radka Mátla z Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR mělo být 
stavební povolení vydáno ještě 
letos. Samotná stavba by pak 
měla začít v roce 2020. Pokud 
to tentokrát už skutečně vyjde, 
mohli by řidiči přes 17 kilomet-
rů dálnice začít využívat v roce 
2023.  /jjn/
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Kam vyrazit na výlet s dětmi, až se přihlásí 

sychravé a chladné počasí, které nepřeje 

výletům do přírody? Míst, která nabízejí 

smysluplné vyžití také „pod střechou“, je 

naštěstí ve Zlínském kraji dost. Nechejte se 

inspirovat našimi tipy.

✔  Podvodní tunel 
 v Modré 

Co dělají ryby pod hladinou, 
kam člověk běžně nedohléd-
ne? Dozvíte se to v areálu Živá 
voda v Modré na Uherskohra-
dišťsku, který je opravdovým 
hitem rodinných výletů.
V podzemí hlavní budovy se 
ukrývá unikátní prosklený, 
osm metrů dlouhý tunel „za-

puštěný“ do rybníka v hloub-
ce 3,5 metrů pod hladinou. 
Ryby různých druhů a ve-
likostí tu můžete sledovat 
z bezprostřední blízkosti. Na 
rozdíl od průzračných moř-
ských akvárií se v temnějším 
prostředí rybníka ryby „ztrá-
cí“ a zase vynořují, což pro 
děti skýtá i zábavný prvek 
překvapení.

inzerce

Kam vyrazit s dětmi 
za špatného počasí?

Zatímco v levé straně tunelu 
žijí ty menší a mrštnější ryby 
chladných vod, horských po-
toků a řek – jelci, lipani, mní-
ci, pstruzi, parmy a oukleje, 
vpravo majestátně proplouva-
jí velcí kapři, candáti, sumci, 
štiky, jeseteři a také největší 
sladkovodní ryba světa – im-
pozantní vyza. 
V expozici se dozvíte i zajíma-
vosti o životě ve vodě i kolem 
ní a seznámíte se s vodními ži-
vočichy i rostlinami řeky Mo-
ravy, přilehlých toků, rybníků 
a tůní.
Od listopadu do konce dubna 
je otevřeno vždy od úterý do 
neděle od 10.00 do 16.00.
 www.zivavodamodra.cz 

✔  Zrcadlové bludiště  
v Kroměříži

Tady se od srdce zasmějete. 
Přímo v centru Kroměříže na 
Velkém náměstí vás pobaví hra 
zrcadel všeho druhu. Bloudit 
můžete v zrcadlovém bludišti 
s desítkami zrcadel, které má 
důmyslné, počítačem řízené 
barevné osvětlení se stmívá-
ním, což vás při cestě ještě víc 
„zamotá“ – viz fotografie na 
titulní straně. Speciální menší 
bludiště je tu i pro malé děti do 
120 centimetrů. Hodně zábavy 
si užijete u dvanácti křivých 
zrcadel, v jejichž odrazu se 
postava kolemjdoucích různě 
deformuje, a při objevování 
kaleidoskopů nebo prohlídce 
výstavy kresleného humoru. 
V listopadu (a pak ještě 1. 12.) 
je otevřeno o víkendech od 
10.00 do 16.00. Následně se 
bludiště na zimu zavírá, znovu 
se otevře v březnu.
 www.zrcadlovebludiste.cz 

✔  Lego ve zlínské  
Alternativě

Příznivci stavebnic lego jsou 
zváni 9. až 27. 11. do kultur-
ního institutu Alternativa ve 
Zlíně na putovní výstavu Svět 
kostiček, která představí nej-
větší sbírku továrních setů 
a alternativních modelů Lego 
Technic v ČR. Součástí bude 
i dětská herna Duplo a Clas-
sic. Jako zajímavost uvidíte 
velký znak města Zlína z lega, 
připravený speciálně pro tuto 
příležitost.
Výstava je otevřená od 9. do 
27. 11. od 8.00 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00.
 www.inspiracezlin.eu 

✔  Ve Vsetíně na skok  
do pravěku 

Ještě do 11. 11. stihnete na-
vštívit stejnojmennou výsta-
vu v Muzeu regionu Valašsko 
ve Vsetíně, která přibližuje 
období pravěku na Valašsku, 
od období 30 000 let př. n. l. až 
do odchodu posledních ger-
mánských kmenů z Moravy.  
 www.muzeumvalassko.cz 
 

✔  Pojďte si zabruslit
Pokud už se děti nemůžou do-
čkat zimních radovánek, není 
třeba čekat na mráz. 
V řadě zimních stadionů se 
pravidelně konají veřejná 
bruslení. Například ve Zlíně 
od 18.30 do 20.00 ve stře-
du, sobotu a neděli, bruslí se 
i v Uherském Hradišti, Vsetí-
ně, Kroměříži, Uherském Bro-
dě i jinde. Přesný rozpis na-
jdete na webech stadionů.  

���Alternativa hostí výstavu Svět kostiček. Ilustrační foto: archiv

Připravila: Martina Žáčková
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Poukazy do zábavního parku 
a hotelu TOBOGA
Užijte si služeb zábavního parku a hotelu 
TOBOGA Galaxie Zlín. K dispozici jsou atrakce 
pro celou rodinu, wellness, restaurace či hotel. 
Máme pro vás tři poukazy, každý na služby za 
1 000 korun.
Otázka: V které části Zlína se zábavní park 
Galaxie nachází?
Pokud vaše správná odpověď bude 65.,  198. či 
312. v pořadí, pak vyhráváte poukaz.
Odpovědi posílejte na soutez@oknodokraje.cz, 
formou SMS na číslo 775 661 729 nebo poštou 
na adresu Okno do kraje, Vavrečkova 5262, Zlín 
760 01.

TŘI POUKAZY

Svatomartinské oslavy 
V Uherském Hradišti přijede svatý Martin na bílém koni tradičně 11. 11. v 11 hodin na 
zaplněné Masarykovo náměstí. Žehnání svatomartinských vín je zde spojeno s ochut-
návkou mladých vín za zvuků cimbálu.
V ten samý den přijede svatý Martin na bílém koni například i do Holešova. Tady ale 
program začíná v 16 hodin mší, pokračuje v 16.45 průvodem na náměstí Dr. E. Beneše, 
kde o sebe první sklenky s mladým vínem cinknou v 17 hodin.
Ve Zlíně mladá svatomartinská vína letos potřetí oficiálně přivítají na náměstí Míru 
až v sobotu 16. 11. Od 10 hodin se zde budou prezentovat vinaři a nebudou chybět ani 
tradiční svatomartinské pokrmy a degustační menu v čele s husou na různé způsoby. 
Celou akci bude doprovázet bohatý kulturní program. 

Již po dvanácté zve vizovická galerie Mariette zájemce na Výstavu skleněných vánočních 
ozdob. V prostorách, které se nachází v předzámčí vizovického zámku, je otevřeno den-
ně od 9 do 17 hodin a vánoční inspiraci zde prezentují desítky nazdobených vánočních 
stromečků. „Zůstáváme věrni tradici a ukazujeme výhradně jen české, ručně foukané 
i zdobené skleněné ozdoby. Navrhujeme jedinečné kolekce, které pro nás tvoří partneři 
na severu Čech,“ upozornil provozovatel galerie Roman Mynář. Skleněné baňky doplňuje 
vizovické pečivo, štípané holubičky, betlémy z kukuřičného šustí nebo keramické zboží 
z rodinných dílen z dlouhou tradicí. www.mariette.cz 

Nejnovější výstava Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně Život ve věčné tmě před-
stavuje biospeleologii – vědu, která zkou-
má život a životní podmínky v jeskyních. 
Zve na cestu do temných prostor jeskyní 
a propastí za živočichy, kteří obývají toto 
prazvláštní a zdánlivě nehostinné pro-
středí, které se neměnilo v průběhu dlou-
hých věků a vytvořilo tak velmi svéráznou 
faunu. Muzeum naplánovalo i doprovodné 
přednášky se začátky v 17 hodin: 7. 11. 
Roman Mlejnek: Tajemný život v jesky-
ních a propastech, 14. 11. David Čani: Jak 
hluboká je hranická propast? 21.11. Peter 
Medzihradský: Expedice do nejhlubší jes-
kyně světa. www.muzeum-zlin.cz 

Křehká vánoční krása

Po stopách 
slepých brouků
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XVII. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů
Největší soutěžní filmovou putovní přehlídku na světě bude od 1. do 6. 11. hostit zlínská 
Alternativa a Golden Apple Cinema. K vidění budou filmy z mnoha koutů světa zaměřené 
na extrémní sporty a cestopisy. Součástí programu jsou také besedy s cestovateli. Milan 
Caha popovídá 2. 11. od 16 hodin o svých Indonéských návratech, o den později přijede 
Monika Benešová s přednáškou Moje Pacifická hřebenovka. Festival nabídne každý den 
čtyři cestopisné dokumenty – začátky promítacích bloků jsou v 18 hodin. Podrobný 
program na  www.outdoorfilms.

inzerce

V mnoha obcích a městech patří prá-
vě listopad lampionovým průvodům. 
Uspávání broučků nachystalo na 5. 11. 
v 17 hodin středisko volného času Vče-
lín v Bystřici pod Hostýnem, sraz je 
na Masarykově náměstí a v plánu je 
i opékání špekáčků. Pochod světlušek 
chystají 14. 11. v Tupesích a Lampio-
nový průvod zase v Kunovicích 15. 11. 
od 17 hodin. 

Procházky po areálu zoologické zahrady 
ve zlínské části Lešná mají své kouzlo 
vždy. A ani podzim není výjimkou. O ví-
kendu 23. a 24. 11. se navíc můžete těšit 
na oblíbený Advent v Tyrolském domě. 
Přijďte si třeba zkusit vyrobit adventní 
věnec a další sváteční výzdobu, která 
zkrášlí váš domov. Vše pro tvoření je při-
praveno na místě, jen se pustit do práce.

Lampionky 
a broučci

Adventní tvoření 
v zoo

Připravila: Blanka Kovandová
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Zlín
Akce v krajském městě pořadatelé sjednotili 
pod název Festival svobody. Začne ve čtvr-
tek 14. 11. průvodem, na jehož konci bude 
slavnostně odhalena na Gahurově prospektu 
v 17.30 lavička Václava Havla. Následovat 
bude koncert Hudby Praha a ve 20 hodin 
pak beseda Revoluce po Československu 
v Obchodním domě, kde pozvání přijal i bý-
valý slovenský prezident Andrej Kiska. V pá-
tek 15. 11. bude publiku poprvé ve Velkém 
sále Městského divadla představen filmový 
dokument Sametový Zlín, který zachycuje 
klíčové události podzimu a zimy před třiceti 
lety na Zlínsku. Po projekci je plánována 
beseda s aktéry revoluce. Vstupné je symbo-

Listopad 2019? Náměstí po 30 letech znovu ožijí
V listopadu to bude rovných třicet let od událostí, které 

změnily chod dějin. Sametovou revoluci připomene řada akcí 

po celém Zlínském kraji.

lických 89 korun. Večer 16. 11. pak bude mít 
slavnostní premiéru nová hra Petra Michál-
ka „Jednou budem dál“ (první mimořádná 
repríza bude přímo v den výročí 17. 11. od 
18 hodin), která mapuje formou kabaretu 
uplynulých třicet let v naší vlasti. V neděli 
17. listopadu v 16:30 proběhne Slavnostní 
shromáždění u sochy TGM. „Město pietní 
akt výročí Dne boje za svobodu a demokracii 
naplánovalo u Pomníku obětem totality na 
náměstí Míru v 15:30,“ připomněl mluvčí 
magistrátu Tomáš Melzer. Ve čtvrtek 21. 11. 
připravila Filharmonie B. Martinů koncert 
Osudové okamžiky, kdy hudebníky dopro-
vodí projekce fotografií Josefa Koudelky 
a Jana Šibíka.

Uherské Hradiště
Na Slovácku odstartovali program už v létě. 
Výstava Proměny města 1989/2019 je již 
k vidění přímo na Mariánském náměstí. 
Výstava dobových artefaktů bude k vidění 
od 9. listopadu ve foyer Slováckého divadla 
s vernisáží o přestávce premiéry inscenace 
Přelet nad kukaččím hnízdem. Město také 
vydalo výpravnou publikaci Sametová re-
voluce v Uherském Hradišti, jejíž slavnostní 
křest naplánovali na 11. listopadu v 17 hodin 
do Velkého sálu Reduty, kde bude následovat 
beseda s pamětníky listopadových událostí 
za zvuků písní Karla Kryla. Ve Slováckém 
muzeu pak 14. 11. v 17 hodin slavnostně za-

hájí výstavu Sametová revoluce v Uherském 
Hradišti. Přímo 17. listopadu se vzpomín-
ková akce uskuteční na Palackého náměstí 
v 16.45. 

Kroměříž
Kromě tradiční pietní akce Světlo pro Karla 
Kryla, která se uskuteční v expozici věno-
vané tomuto slavnému rodákovi přesně 
17. 11., zve město Kroměříž na několik dal-
ších pořadů. V Hudebním sále Domu kultu-
ry je 5. listopadu v 18 hodin naplánováno 
setkání s jedním z nejvýraznějších aktérů 
sametové revoluce, hercem Janem Potměši-
lem. V pořadu s názvem Dialog dvou světů 
vystoupí společně s houslistou Václavem 
Navrátilem. Legendární Divadlo Sklep připo-
mene předlistopadovou dobu představením 
Mlýny 11. 11. v 18 hodin. A přímo 17. 11. 
kino Nadsklepí uvede premiéru filmového 
česko–slovenského dramatu Amnestie.

Vsetín
Přímo 17. 11. na náměstí Svobody jsou 
směřovány oslavy 30. výročí ve Vsetíně. 
Na setkání zavzpomínají zakladatelé tam-
ního Občanského fóra, vystoupí studenti 
středních škol, pěvecký sbor Masarykova 
gymnázia i žáci Základní umělecké školy. 
Součástí programu bude i koncert Františka 
Segrada s kapelou VB trio. „Bude připraven 
videomapping, který shrne historii naší re-
publiky od 2. světové války až dodnes. Pro 
příchozí bude připraveno občerstvení a také 
unikátní výtisk novin – jedna strana bude 
historická, druhá současná,“ pozvala mluvčí 
radnice Jana Raszková.

Valašské Klobouky chystají hlavní pro-
gram na pátek 15. 11. V symbolický čas 
17.11 hod. začne u kašny na Masarykově 
náměstí happening, který připomene his-
torické okamžiky ve městě. Při akustickém 
kytarovém recitálu zazní mimo jiné písně 
Karla Kryla nebo slavná Modlitba pro Martu. 
„Poté návštěvníky pozveme do Besedy na 

���Náměstí v Uherském Hradišti praskalo ve švech. Foto: archiv Slováckého muzea Uherské Hradiště

���Divadlo ve Zlíně, tehdy Gottwaldově, bylo 
centrem revolučního kvasu. Foto: archiv MDZ

���Listopadové události v Kroměříži. Foto: archiv 
Muzea Kroměřížska

16. 12. ZLÍN 
Kongresové centrum

12. 12. ZLÍN 
Masters of Rock Café

5. 11. ZLÍN 
Masters of Rock Café

30. 11. ZLÍN 
Masters of Rock Café

Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

komedie 
Františka Ringo Čecha

ČECHOVO 
PROZATÍMNĚ 

OSVOBOZENÉ DIVADLO

Sportovní hala
(dříve SPORTOVNÍ HALA EURONICS)

start 11:15

23. 11.   ZLÍN20
19

15. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO 
MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

Gospelové 
vánoce

Nate Brown
& ONE VOICE (USA)

Gospelové 
vánoce

Christmas 
Together

Ave Maria 
a další vánoční písně a koledy 

v klasickém podání 
v jednom z nejkrásnějších 

vánočních koncertů!

7. 12. ZLÍN 
Sportovní hala

(dříve SPORTOVNÍ HALA EURONICS)

13. 12. ZLÍN 
Sportovní hala

(dříve SPORTOVNÍ HALA EURONICS)
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inzerce

vernisáž výstavy fotografií Proměny města 
1989-2019 a na dobovou výstavu artefaktů 
Jak jsme žili za socialismu. Na radnici bude 
dále připravena výstava Kloboucký listopad 
1989 v dokumentech,“ pozvala mluvčí rad-
nice Lenka Zvonková. 

Otrokovice nabídnou 14. 11. koncert legen-
dy brněnské hudební scény – kapela Hladolet 
zahraje v Otrokovické besedě známé i méně 
známé písně Karla Kryla v beatové úpravě. 
V sobotu 16. 11. je od 16.30 připravena na 
náměstí 3. května a v parku u polikliniky tra-
diční akce v předvečer Dne boje za svobodu 
a demokracii – Lampionový průvod zakonče-
ný ohňostrojem. Sraz je v 16.30. A v pondělí 
18. 11. odehraje divadelní studio Viktorka 
Holešov v kinosále od 19 hodin hru Václava 
Havla Audience.

Luhačovice nazvaly sérii vzpomínkových 
akcí „Děkujeme, že můžeme“ a dokonce 
vytvořily i logo. Nedělní program začíná 
v 10.15 Slavnostní mší v kostele Svaté ro-
diny za všechny oběti totalitního režimu 
s prosbou o zachování svobody a demokra-
cie a poděkováním za 30 let svobody. Shro-
máždění občanů před radnicí je v plánu v 16 
hodin a vystoupí zde pěvecký sbor Janáček 
i děti z místní ZUŠ a ZŠ. Po celý den od 9 do 
17 hodin je v Muzeu luhačovického Zálesí 
nachystáno promítání videozáznamů z lis-
topadových událostí roku 89 v Luhačovicích.

Letošní kulaté výročí pádu komunismu v bý-
valém Československu připomene Městské 
muzeum v Brumově-Bylnici na Podzámčí 
výstavou fotografií a dokumentů z doby 
sametové revoluce až po první svobodné 
volby 8. a 9. června 1990 v Brumově-Bylnici 
s názvem „Kronika sametové revoluce“. 

Připomínka 30. výročí sametové revoluce 
se bude v Uherském Brodě konat v pátek 
15. 11. Nejprve bude v 17 hodin v Muzeu J. A. 
Komenského zahájena výstava fotografií 
„Dny sametové revoluce – Praha / Uherský 
Brod“. „Na vernisáži vystoupí kytarový vir-

tuos Štěpán Rak. Potom se bude na Masary-
kově náměstí konat vzpomínkový koncert 
nazvaný „30 let poté…“. Program začne v 18 
hodin a v případě nepříznivého počasí se 
tato akce bude konat v Kině Máj,“ pozvala 
mluvčí radnice Elen Sladká.

V Bystřici pod Hostýnem je vzpomínkový 
pořad připraven v pátek 15. 11. od 17 hodin 
v Kině Klubu Sušil. Přímo ve státní svátek 
město odhalí pamětní desku k 30. výročí 
svobody a tento akt doprovodí koncert Ro-
mana Dragouna. Divadelní hru Audience 
mohou diváci navštívit 22. 11. v 19 hodin 
v Zámecké konírně.

Holešov začne slavnostní den v 9.30 
v kostele Nanebevzetí P. Marie mší s po-
děkováním za 30 let svobody. Místní di-
vadelní spolek Viktorka odehraje v 16 
hodin v Hospodě U Cabiša představení 
Audience a od 17 hodin je naplánováno 
setkání u kašny s Modlitbou pro Martu 
na náměstí Dr. E. Beneše. V 18 hodin pak 
město zve na Vzpomínkový hudební večer 
opět do Hospody U Cabiša.

„Akcí je ve Valašském Meziříčí napláno-
vána celá řada a některé začínají již v říjnu. 
V úterý 5. listopadu například bude v Muzej-
ním a galerijním centru atraktivní beseda 
Z utajených zákoutí sametové s Michaelem 
Kocábem,“ řekla místostarostka Yvona Wo-
jaczková. Retrodnem v pátek 15. listopadu si 
pak studenti Gymnázia Františka Palackého 
připomenou události 17. listopadu z let 1939 
a 1989. V neděli 17. 11. proběhne na náměstí 
pietní akt, který zahájí zvonění zvonů kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v 17 hodin. 
Zajímavá bude i beseda 19. 11. od 17 hodin 
s básníkem a zpěvákem Janem Krylem, nej-
mladším z trojice sourozenců Krylových 
(opět Muzejní a galerijní centrum).

Součástí listopadového svátečního pro-
gramu v Rožnově pod Radhoštěm je řada 
besed – zajímavá bude například ta s histo-
rikem Matoušem Turzou 6. 11. v 16 hodin 
v knihovně VMP, která se jmenuje Rožnov 
1989 v materiálech StB, nebo výstava do-
bových fotek Rožnov 89 v místní Trafačce. 
Dokonce jsou v plánu dvě výtvarné dílny, 
kde si zájemci mohou vyrobit masku, kostým 
nebo předmět k happeningu 17. listopadu, 
který začne v 17.11 hodin na Masarykově 
náměstí a bude zahrnovat procházku i speci-
ální projekci. Most přes Bečvu bude nasvícen 
v barvách trikolory.

���V Uherském Brodě požadovali svobodné 
volby. Foto: archiv městského úřadu

���Bouřlivá atmosféra ve Valašském Meziříčí. 
Foto: Marek Irgl

Připravila: Blanka Kovandová

16. 12. ZLÍN 
Kongresové centrum

12. 12. ZLÍN 
Masters of Rock Café

5. 11. ZLÍN 
Masters of Rock Café

30. 11. ZLÍN 
Masters of Rock Café

Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

komedie 
Františka Ringo Čecha

ČECHOVO 
PROZATÍMNĚ 

OSVOBOZENÉ DIVADLO

Sportovní hala
(dříve SPORTOVNÍ HALA EURONICS)

start 11:15

23. 11.   ZLÍN20
19

15. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO 
MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

Gospelové 
vánoce

Nate Brown
& ONE VOICE (USA)

Gospelové 
vánoce

Christmas 
Together

Ave Maria 
a další vánoční písně a koledy 

v klasickém podání 
v jednom z nejkrásnějších 

vánočních koncertů!

7. 12. ZLÍN 
Sportovní hala

(dříve SPORTOVNÍ HALA EURONICS)

13. 12. ZLÍN 
Sportovní hala

(dříve SPORTOVNÍ HALA EURONICS)
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ROZHOVOR

Jak se správně saunovat? 
Důležitá je pravidelnost, radí šéf wellness centra
Saunování patří neodmyslitelně ke zdravému 

životnímu stylu. Jeho obliba roste zvláště nyní 

na podzim, kdy se ochladí a leckdo se snaží na 

poslední chvíli posílit imunitu před sezonou 

viróz. Víte, jak na to, aby mělo saunování 

opravdu ten správný účinek? 

Jak se v sauně chovat a čeho 
se vyvarovat? Zeptali jsme se 
Martina Pařízka, šéfa relaxač-
ního centra Wellness Horal ve 
Velkých Karlovicích, které patří 
k nejnavštěvovanějším u nás.

Je skutečně otužování pro-
střednictvím sauny tak účin-
né, jak se tvrdí?
Rozhodně ano. Tím, že je tělo 
vystavováno střídání teplot, se 
buduje jeho odolnost a imuni-
ta. Dokládá to řada studií a já 
můžu přidat osobní zkušenost: 
díky saunování nevím, co je 
rýma, a také kolegové saunéři, 
kteří u nás ve wellness provádí 
saunové rituály a jsou v sauně 
takřka denně, vůbec nebývají 
nemocní. Důležité ale je sau-
novat se pravidelně, alespoň 
jednou týdně.

Může se saunování věnovat 
kdokoli?
Ne zcela. Těm, kdo začínají 
a mají zdravotní potíže, do-
poručuji se nejdřív poradit 
s lékařem. Pokud ten saunu  
nedoporučí, existuje už dnes 
alternativa jak v podobě saun 
s nižšími teplotami, tak také 
infrasaun, které umožňují sau-
nování i kardiakům, astmati-
kům, lidem s vysokým krevním 
tlakem či alergikům. Fungují na 
jiném principu, prohřívají tělo 
infrazářením zevnitř, ale efekt 
mají také velký.

Jaká pravidla je potřeba 
dodržovat v klasic-
ké sauně? Dá se 
saunovat třeba 
i s rýmou?
To ne, klasická 
finská sauna, 
na rozdíl od in-
frasauny, může 
lehké zdravotní 
potíže umocnit. 
Dále není dobré se 
saunovat s plným ža-
ludkem, ale také ne hladoví ani 
těsně po velké fyzické námaze. 
Před vstupem se umyjte mýdlem 
a tělo osušte. Uvnitř, pokud to 
lze, ležte nebo se alespoň snažte 
mít nohy ve stejné výšce jako tělo 
a hlavu, aby bylo vše vystaveno 
přibližně stejné teplotě. Dýchej-
te nosem a pokud by vás nosní 
vstup pálil, zakryjte si ho dlaní. 
Ke konci prohřívání na chvíli 
usedněte, aby se vám při odcho-
du nezamotala hlava. Venku se 
nejdřív osprchujte, abyste smyli 
pot. Až pak použijte ochlazova-
cí bazén. Kdo ho nesnese, stačí 
se osprchovat studenou vodou, 
případně jen vyjít ven a nechat 
na sebe působit chladný vzduch.

Říká se, že toto saunové „ko-
lečko“ by měl člověk zopako-
vat třikrát..
Tři opakování jsou doporuče-
ná, může to být i víc, podle indi-
viduálních možností a potřeby. 
Před dalším vstupem do sauny 

byste si měli na 
15 až 20 minut 
odpočinout a do-

plnit tekutiny. Po 
posledním opako-

vání si dopřejte výraz-
ně delší odpočinek aspoň 30 
minut.

Co jsou nejčastější chyby při 
saunování, se kterými se se-
tkáváte?
Třeba již zmíněné sprchování 
před vstupem do ochlazovacího 
bazénu. Někteří to vynechávají, 
protože si asi neuvědomují, že je 
to nehygienické a neohleduplné 
vůči ostatním. Nešvarem bývá 
i hlučný hovor v sauně, kam 
většina lidí chodí tiše relaxovat. 
U nás hostům často vysvětluje-
me, že je z hygienických důvo-
dů důležité si v sauně podložit 
prostěradlem opravdu všechny 
části těla včetně šlapek nohou. 
Osvěta funguje a většina těchto 
nešvarů mizí.

Co jsou saunové rituály, kte-
ré dnes nabízí čím dál více 
wellness center?
Jde o velmi atraktivní doplněk 
saunování, kdy je přítomen 

saunér, který saunování pří-
mo „řídí“. Polévá horké kame-
ny vonnými esencemi nebo na 
ně klade ledové koule, horký 
vzduch pak víří ručníky a dal-
šími pomůckami, což zvyšuje 
nástup pocení a pocit horka. 
Když jsme u nás s rituály před 
osmi lety začínali, byla to rari-
ta, která do Česka právě dorazi-
la z Rakouska a Německa. Dnes 
je pořádají příležitostně i další 
wellness centra v regionu, hos-
té mají tento druh zábavy rádi.   
 
Liší se pravidla saunování 
dětí a dospělých?
Nijak zvlášť. Rodiče hlavně musí 
dbát na to, aby délka pobytu 
v sauně odpovídala aktuální-
mu zdravotnímu stavu dítěte 
a tomu, jak je zvyklé snášet hor-
ko. Pro děti je pobyt ve stísně-
ném a horkém prostoru sauny 
nepřirozenou aktivitou, jejíž 
efekt ještě neumí docenit, při-
rozeně zde nechtějí být dlouho. 
Hlavně děti do ničeho nenuťte 
a velmi dobře hlídejte, aby měly 
dostatečný odpočinek a přísun 
tekutin.
 Děkujeme za rozhovor.
 Martina Žáčková

Kde se saunovat?

   Hotelová wellness centra (pro veřejnost): Wellness Horal 
Velké Karlovice, hotel Soláň, Alexandria a Pohoda Luhačovice,  
Žítková Kopanice, Synot Staré Město a další

   Wellness centra: Amenity Zlín, K1 Wellness Zlín, Medical&Well-
ness Harmony Kroměříž a další

   Sportovní centra: Paráda Kroměříž, Aquacentrum Zdounky,  
SPORTRELAX Holešov, Apollo Otrokovice, Galaxie Zlín a další

   Sauny naleznete i v aquacentrech a městských lázních
   Kam za saunovými rituály: Wellness Horal, SPORTRELAX 

Holešov, Aquapark Uherské Hradiště



UNBORING THE FUTURE

NOVÝ
PEUGEOT 208

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

AUTOMATICKÁ 8st. PŘEVODOVKA

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED 
světlomety s typickou kresbou tří lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska 
PEUGEOT i-Cockpit® 3D, zobrazující informace ve formě hologramu přímo do zorného pole řidiče, nebo 10" dotykový HD displej s navigací 3D. Dokonalý komfort a zážitek 
z jízdy vám umožní nová automatická 8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního 
řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vítejte v nové éře!

Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto 
je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 
60 000 km.

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
xxxxxx 653, 393 09  Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED 
světlomety s typickou kresbou tří lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska 
PEUGEOT i-Cockpit® 3D, zobrazující informace ve formě hologramu přímo do zorného pole řidiče, nebo 10" dotykový HD displej s navigací 3D. Dokonalý komfort a zážitek 
z jízdy vám umožní nová automatická 8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního 
řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vítejte v nové éře!

Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto 
je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 
60 000 km.

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
xxxxxx 653, 393 09  Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz
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inzerce

O tom, jaké postavení má náš kraj v leteckém 
průmyslu, ale svědčí i další jména – zeměděl-
ský Z-37 Čmelák, aerotaxi L-200 Morava či 
akrobatický speciál Z-50. A není to jen o slav-
né minulosti. Letadla se v našem regionu 
stále vyrábějí. A vznikají i nové koncepce.

Turbolet kam se podíváš
L-410. Není pochyb o tom, že právě tento 
stroj proslavil náš letecký průmysl měrou 

Kunovice a Otrokovice zanechávají na obloze úctyhodnou stopu

Turbolet, Trenér. Tato dvě letadla proslavila československý 

letecký průmysl po celém světě. Stroje mají přitom 

v pomyslném rodném listě zapsán náš region – L-410 Turbolet 

vznikl v Kunovicích, Z-26 Trenér a jeho pozdější verze pak 

v Otrokovicích. 

největší. Prototyp dvoumotorového turbo-
vrtulového stroje s kapacitou až 19 cestu-
jících vzlétl poprvé právě před 50 lety. Od 
té doby v Kunovicích postavili v několika 
verzích přes 1 200 kusů, které pomáhaly 
a mnohde stále pomáhají s obsluhou regio-
nálních tratí takřka po celém světě. Ve verzi 
L-410 UVP-E20 se navíc stále vyrábí. Navíc 
v Kunovicích již mají připraven i nástupnic-
ký model L-410 NG. Ze svého předchůdce si 
ponechává základní koncepci, robustnost 
a schopnost vzlétat a přistávat na krátkých 
a nezpevněných drahách. V těch nejdůležitěj-
ších parametrech, tedy ekonomice provozu, 
doletu a přepravní kapacitě, ještě přidává. 
Takže sága čtyřistadesítky ani po půl století 
rozhodně nekončí…   

Trenér, který neměl konkurenci
Když po válce poptávali vojáci školní le-
toun s dvojím řízením a sedadly za sebou, 
zrodil se v letecké továrně v Otrokovicích 

Trenér. Konkrétně Zlín Z-26. Jeho prototyp 
vzlétl na konci roku 1947 a snad vůbec 
nikdo tehdy netušil, že jsou svědky zrodu 
legendy. Stroj se vyráběl v několika typech 
(Z-26, Z-126, Z-226, Z-326, Z-526 a Z-726) 
a desítkách modifikací až do roku 1974. 
Celkem k obloze po celém světě vzlétlo na 
1 500 Trenérů. 
Především v 50. a 60. letech šlo o nejlepší 
stroj pro základní výcvik, který odvedl 
obrovský kus práce v naší armádě, civilních 
aeroklubech i zahraničí. Pozoruhodné jsou 
i jeho akrobatické verze, které svého času 
dominovaly světovým soutěžím. Přitom 
nešlo o žádný akrobatický speciál, ale mo-
difikaci jednoduchého stroje určeného pro 
masové využití. Zkrátka geniální konstruk-
ce z Otrokovic…  /jjn/���L-410 UPV-E20. Foto: www.let.cz

���Z-26 v polském muzeu. Foto: Wikipedia



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
8. a 9. listopadu 2019
6. a 7. prosince 2019

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

Gymnázium Jana Pivečky 
a Střední odborná škola Slavičín

zve absolventy 5. a 9. tříd ZŠ na

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v budovách GJP i S0Š
www.gjpsosslavicin.cz

8. listopadu 2019
8.00 – 17.00

9. listopadu 2019
8.00 – 12.00

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA WWW.MESITROEDERS.CZ

Pracoviště: 
Uherské Hradiště

Požadujeme: 
samostatnost 
zodpovědnost
pečlivost

Aktuálně hledáme zaměstnance na pozice:

Staňte se členem týmu – zakládáme si na pracovní kultuře respektující 
potřeby zaměstnanců a klademe velký důraz na příjemné pracovní 
prostředí. Jsme zodpovědným zaměstnavatelem, dodržujeme dohody, 
dlouhodobě zajišťujeme meziroční růst mezd.

�OBSLUHA ODLÉVACÍCH CENTER A TAVÍRNY 
VE 3SMĚNNÉM PROVOZU

�PRACOVNICE NA OBSLUHU STROJ. ZAŘÍZENÍ 
A ÚPRAVU ODLITKŮ VE 3SMĚNNÉM PROVOZU

Nabízíme: 
perspektivní zaměstnání v dynamicky 

se rozvíjející fi rmě
plný pracovní úvazek, možnost práce 

i na DOPP, DOPČ
práce vhodná i pro absolventy
odpovídající fi nanční ohodnocení
zaměstnanecké výhody
nástup možný ihned



Buďte první,
kdo ho má

Autorizovaný prodejce Volkswagen

SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 623, 763 02 Zlín, 
tel.: 577 616 119, www.samohylmotor.cz

Transporter 6.1
Přijďte k nám prozkoumat, jestli se dá zdokonalit dokonalé. Transporter jsme vybavili nejmodernějšími asistenčními 
a bezpečnostními systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Transporter si přitom zachoval svou spolehlivost, komfort 
i velký nákladový prostor. Objednávat jej můžete už nyní a být tak mezi prvními v České republice, kdo ho zaparkují 
před svým domem.

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Transporter: 6,3–10,4 l / 100 km, 164–237 g/km.
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