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Pavel
Stodůlka:
Rád vidím
štěstí v očích
svých pacientů
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Pochutnejte si
na skvělé české
kuchyni

Kde si ve
Zlíně můžete
zasportovat?
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RAINBOW POŘADAČ
75 mm

KOPÍROVACÍ PAPÍR SAVE

• povrchová prešpánová úprava
• v jednom balení 3 kusy od barvy
• cena za 1 balení:

66,

66
79,99 *

• pro každodenní tisk a kopírování
• bal.: 5× 500 listů
• cena za balení

249,

99
299,99*

LYŽE HEAD XRC CP9 +
VÁZÁNÍ HEAD SX10

LYŽAŘSKÁ OBUV
HEAD EZON 2 7/2 7ONE

1999,00

999,99

• rozměry lyže (při délce 170 cm): špička
110 mm, střed 67 mm, patka 99 mm
• délky: 149 cm, 156 cm, 163 cm, 170 cm

2 398,80*

PÁNSKÉ A DÁMSKÉ
TRIKO PUMA
• různé barvy
• pánská vel.: M–XXL
• dámská vel.: S–XXL

299,99

359,99 *

• vel.: pánské: 27–30,5,
dámské: 24,5–27

1 199,99*

INKOUSTOVÉ
MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ
HP PHOTOSMART WI-FI
E-AIO

1199,00

1 438,80*

SC 311946/23

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Zlín – Třída 3. května 1198, Zlín – Malenovice
Platnost akce: 4. 1. – 17. 1. 2012
nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na:
www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

Oslavte s námi 15 let na českém trhu
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*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...

úvodník

stalo se/stane se
Historie Kudlova
První dítě Zlína přišlo na svět až 2. ledna
získala knižní podobu
Kudlov – Na sklonku loňského roku vyšla kniha »440 let
Kudlova – Obrázky z minulosti
1571–2011«, která se věnuje historii této místní části. Pasekářská obec tak uzavřela rok oslav,
kdy si připomínala výročí první
písemné zmínky o ní. Publikace je k dostání v kanceláři
místní části v řeznictví U Nováků a v traﬁce U Pomníku za
dotovaných 99 korun. (pet)

Petr Velecký, šéfredaktor

Otrokovice otevřely
velký sál Besedy
Otrokovice – Kulturní středisko Otrokovická Beseda
zahájilo provoz v novém velkém sále. Moderně vybavené
prostory poslouží k pořádání
větších kulturních akcí, ale
také kongresů, konferencí či
školení. Je zde nové stavitelné
pódium, špičkový ozvučovací
systém či ergonomická čalouněná křesla pro 500 osob. (pet)

Městská doprava
bude plynulejší
Zlín – Už brzy bude městská
hromadná doprava ze Zlína do
Otrokovic jezdit plynuleji. A s ní
také hasiči nebo zdravotníci.
„Mezi semafory a vozy městské hromadné dopravy bude
probíhat komunikace. Řidič tak
bude mít přehled o tom, kdy mu
naskočí zelená a kdy červená,“
popisuje Michal Zlámal, projektový manažer z magistrátu. Za
tímto účelem už byly modernizovány dvě křižovatky na třídě
Tomáše Bati či přechod pro
chodce v Otrokovicích. Projekt
by měl být dokončen letos
v květnu, testovací provoz má
být spuštěn v dubnu 2013. (pet)

Nový rok je tu,
vítejte v krizi!

ANEŽKA POLÁCHOVÁ přišla na svět ve zlínské krajské nemocnici sice až 2. 1. 2012
v 01.58, přesto se stala letošním prvním narozeným dítětem města Zlína. Po porodu
vážila 3830 gramů a měřila 51 centimetr. Foto: Karla Havlíková

Město investuje do centra i do Štípy
Zlín – V letošním rozpočtu
města Zlín je na investice vyčleněno přibližně 145 milionů
korun. „Začnou se realizovat
například rekonstrukce prostor v centru Zlína: Gahurova
prospektu – předprostoru
Kulturního a Univerzitního

centra Zlín, podchodu na
náměstí Práce a parku Komenského,“ uvedl náměstek
primátora Bedřich Landsfeld.
Ve Štípě letos konečně
začne obyvateli dlouho očekávaná rozsáhlá úprava Mariánského náměstí. (pet)

Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
šéfredaktor:
Petr Velecký
tel.: 734 580 104
petr.velecky@ceskydomov.cz

inzertní manažer:
Vladimír Musial
tel.: 721 754 336
vladimir.musial@ceskydomov.cz

inzertní manažer:
Michal Novák
tel.: 734 580 073
michal.novak@ceskydomov.cz

stížnosti a podněty k distribuci:
Lucie Knoblochová
tel.: 224 816 821
distribuce@ceskydomov.cz

Kde získáte časopis Náš Zlín?
Distribuční místa: Golden Apple Cinema a.s., nám. Míru 174; Velké kino, nám. Práce 2511; Krajská
nemocnice, T. Bati, a. s., úrazové oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600; Zlínská poliklinika a.s.,
tř. T. Bati 3705; Nemocnice Atlas a.s., tř. T. Bati 5135, (budova č. 31 v bývalém areálu Svit); Městské
divadlo Zlín, tř. T. Bati 4091/32. Distribuce do schránek: Otrokovice, Tečovice, Malenovice, Louky,
Prštné, Podhoří, Zlín, Jižní Svahy, Kudlov, Březnice, Bohuslavice u Zlín, Jaroslavice, Želechovice na
Dřevnicí, Lůžkovice, Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves
Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání naleznete na www.naszlin.cz.

Odhady a předpovědi z přelomu
tohoto roku na
následujících
12 měsíců byly
chvílemi opravdu
docela temné. Žádná krize
ještě ani pořádně nezačala
a už nás naprosto pohltila.
Samotnému by mi to právě
ve Zlíně přišlo trochu jako
nošení dříví do lesa, ale
byli to moji kolegové, kdo
nadhodil, že by stálo za to
si na tomto místě právě teď
odcitovat praotce Zlíňana,
proslulého Tomáše B., který
v čase své slávy pronesl: „To,
čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno
pro mravní bídu.“
Pravda je, že i když se tím
zkoušíte řídit, je pro normálního člověka občas těžké překonat období mravní bídy těch
druhých, ať se snaží, jak chce.
Zaráží mne ale, když vidím,
jak se očekávání krize pro
některé lidi automaticky stává
vlastně jen zdrojem výmluv,
proč to či ono nemá smysl.
Co kdybychom raději
něco dělali pro to, aby nás to
soukolí nesemlelo? O tom,
že někdo to zkouší, svědčí
třeba rostoucí počet živnostenských listů v kraji. Za
loňský rok jich přibylo skoro
dva tisíce a někteří lidé tak
zjevně reagují na situaci na
trhu práce. I snaha se počítá.
A pokud nic nevychází – i to
se může stát – využijme toho
ve svůj prospěch: Věnujme se
rodině, přátelům, zahrádce
nebo svým koníčkům. Hlavní je zůstat při smyslech. Přeji
vám v novém roce hodně
zdraví, zdaru a pokud možno
i optimismu.

INZERCE

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ
TAZATEL TOHOTO
VÝZKUMU

Co je PIAAC?

září 2011 – březen 2012

v každodenním životě (čtení,

Mezinárodní výzkum
dospělých zjišťuje dovednosti,
s nimiž se setkáváme
vyhledávání informací,

SE
ZÚČASTNĚTE
S NÁMI!

využívání počítačů).

mediální partner

zpěvák

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz
Zelená tel. linka: 800 800 878

SC 311547/2

Podporuji tento výzkum!
Radek Banga
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stalo se/stane se

Denní zpravodajství najdete na www.naszlin.cz

MĚSÍC OBJEKTIVEM

Lidé chtějí dál chodit do zámku na výstavy

DOLORES L. BATA, vnučka Jana Antonína Bati, zavítala 3. prosince se svými
dětmi a dalšími příbuznými z Brazílie na
zámek Napajedla. Předmětem návštěvy
bylo vybudování muzea J. A. Bati na
zámku, ale také soudní spor o náhradu za
majetek znárodněný po válce.

Zlín – Občané Zlína si přejí,
aby ve zdejším zámku byly
i nadále výstavní prostory.
To je výsledek dotazníkové
akce v rámci projektu »Zámek Zlín – místo, kde se lidé
setkávají«, v níž radnice na
podzim vyzvala občany, aby
sami navrhli budoucí využití
tohoto historického objektu.
Nové využití zámku město
hledá kvůli plánovanému
přesunu Muzea jihovýchodní Moravy i Krajské galerie

ZLÍNSKÝ ZÁMEK nově poskytne
prostor i expozici Bydlení v baťovském
Zlíně. Foto: MJVM Zlín

Z Dlouhé zmizel nebezpečný přechod

VÁNOČNÍ JARMARK oživil centrum
Zlína 13. prosince. Ke koupi tu byly
stromky, kapři, vánoční ozdoby, řemeslné výrobky i nejrůznější lahůdky.

Zlín – Přechod pro chodce
přes ulici Dlouhá pod křižovatkou s ulicemi Zarámí
a Kvítková v centru Zlína byl
v polovině prosince k nelibosti mnoha lidí zrušen.
Zebra vedoucí přes čtyři
pruhy bez ostrůvku či světelné signalizace totiž nebyla
bezpečná. Magistrát tvrdí, že

pokud nalezne výrazně bezpečnější variantu, přechod
v budoucnu obnoví. Zvažují
se tři takové varianty: přesun
nad křižovatku, umístění
zebry na zvýšený pás nebo
instalace světelné signalizace. Každá z nich má ale podle
náměstka primátora Jiří Kadeřábka nemalé zápory. (kas)

Zlínský kraj je po
Kalendář pomůže
„opravkách“ nejlepší zvířatům v útulku

PAMÁTKU VÁCLAVA HAVLA, který
zemřel 18. prosince, uctili obyvatelé Zlína zapálením svíček u radnice a podpisy
do kondolenční knihy.

Zlín – Po opravných zkouškách státních maturit obsadil
Zlínský kraj v rámci České
republiky první místo. Úspěšných zde bylo celkem 86 procent maturantů. Po prvním
kole byl přitom až šestý.
Zlínský kraj je nyní nejúspěšnější také ve společné
části maturitní zkoušky. (mat)

Zlín – Útulek pro zvířata
v nouzi na zlínské Vršavě
vydal nástěnný kalendář pro
letošní rok. Fotograﬁe v něm
ilustrují silné zvířecí příběhy
některých obyvatel útulku.
Kalendář je možné pořídit za
rovných sto korun, výtěžek z prodeje půjde na péči
o opuštěná zvířata. (pet)

výtvarného umění do nově
budovaného 14l15 Baťova institutu. Z celkem 586 respondentů je ale 46 procent pro
to, aby zde výstavní prostory
zůstal zachovány. K dalším
návrhům, které získaly velkou podporu, patří obnovení stylové restaurace nebo
zřízení obřadní síně. Průzkum dále odhalil, že Zlíňané
například nejsou spokojeni
se současnou podobou parku
kolem zámku. (pet)

Soutěž vánočních
stromů vyhrála
Nivnice ze Zlínska
Zlínský kraj – Soutěže O nejhezčí vánoční strom měst
a obcí 2011 se zúčastnilo celkem 86 registrovaných měst
a 85 obcí. Nechyběl mezi
nimi ani Zlín, který se nakonec umístil až na 69. místě.
V kategorii měst byl první
Bohumín, před Jindřichovým Hradcem a Protivínem. Otrokovice dosáhly na
27. příčku. V kategorii obcí
Zlínský kraj výborně reprezentovala Nivnice, která
zvítězila.
Cenou v soutěži, kterou
vyhlásila společnost Ekolamp, bylo pro první tři města a obce 30, 20, respektive
deset tisíc korun na nákup
ekologických služeb nebo
zboží. (pet)

GASTRO TIP
V bufetu Tempo si pochutnáte na skvělé české kuchyni
PŮLMILIONTÝ NÁVŠTĚVNÍK za loňský
rok prošel branami zlínské zoo v neděli
18. prosince. Byl jím pan Tomáš Navrátil
z blízké Štípy, který přišel v doprovodu
svých tří dětí – šestiletých dvojčat
Ondry a Marka a jedenáctileté Petry.

ZLÍNSKÁ CHARITA uspořádala již podvanácté Tříkrálovou sbírku, největší charitativní akci u nás. Během 7. ledna vyšlo do ulic ve
zlínském regionu 263 skupinek koledníků se
zapečetěnými pokladničkami, kteří vybírali
prostředky na pomoc potřebným.
4

Patříte-li k vyznavačům klasických českých jídel, neměli
byste cestou kolem zlínského
autobusového nádraží minout
bufet Tempo. Z prosklených
pultů tu už na pohled láká
pestrá nabídka vařených

jídel, kde nechybí stálice
jako guláš či vrabec a zbytek
nabídky se obměňuje. Můžete
si dát něco smaženého, nebo
naopak třeba luštěniny,
špenát či těstoviny, k tomu
libovolnou přílohu a vybrat si
ze tří druhů polévek.
Chloubou občerstvení
Tempo je velký výběr studené
kuchyně, ať už jsou to saláty,
obložené bagety a jiné pečivo,
sedm druhů vyhlášených
chlebíčků nebo oblíbený
vaječný řízek.
„Zákazníci si u nás pochvalují kvalitu jídel, kromě
toho se ale mohou těšit také
na poctivé porce,“ chlubí se
Marie Fusková, provozova-

Na internetových stránkách www.naszlin.cz můžete do 29. 1. soutěžit o 90 kuponů
v hodnotě 50 Kč do občerstvení Tempo.

telka bufetu, který byl postaven už spolu s autobusovým
nádražím. Ve zdejším čistém,
nekuřáckém prostředí se
můžete za lidovou cenu najíst
„na stojáka“ cestou do práce
i z práce, nebo si sem díky
dobré dostupnosti odskočit o polední pauze a jídlo si
odnést v nosičích. (vep)

Občerstvení Tempo
Provozní doba:
Po–Pá
So
Ne

5.00–19.00
6.00–14.30
7.00–14.30

Kontakt
Gahurova 4402, Zlín
Telefon: 577 210 320

Denní zpravodajství najdete na www.naszlin.cz
Fryšták nemusí rušit
policejní oddělení
Fryšták – Policie ve Fryštáku
začala využívat nové obvodní oddělení, které vzniklo
v prostorách zdejšího městského úřadu. Ten je nechal pro
policisty na vlastní náklady
zrekonstruovat. „Teď jsou přímo v centru Fryštáku. Přitom
ještě před rokem hrozilo, že
obvodní oddělení zanikne,“
řekla policejní mluvčí Jana
Bartíková. (lel)

V kraji vyrostlo šest rozhleden

BEZPEČNOST

Zlínský kraj – Hned na šesti
místech Zlínského kraje byly
v pátek 30. ledna současně otevřeny nové turistické rozhledny. Najdete je Vlčnově, Nivnici,
Korytné, Suché Lozi, Bystřici
pod Lopeníkem a v Bánově.
Nad každou z těchto obcí
vyrostla 13 metrů vysoká
dřevěná rozhledna ze smrkové
kulatiny. Z nich je výhled na

Policisté mají
místnost pro děti

Zlín – Celkem 524 stromů vysázeli na území Zlína pracovníci odboru městské zeleně během loňského podzimu. Podle
radnice nebyl tak vysoký počet
dřevin během jednoho roku ve
městě ještě nikdy vysázen.
„V roce 2012 se počítá s podobným počtem vysazených
dřevin,“ dodává Ivo Divoký,
vedoucí odboru městské zeleně magistrátu. (pet)

podhůří Bílých Karpat a navíc
je vidět prakticky z jedné rozhledny na druhou.
„Mezi jednotlivými rozhlednami vzniká turistický
okruh o celkové délce asi
50 kilometrů, který spojí
pěší a cykloturistické trasy,“
popisuje Zdeněk Urbanovský
z Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy.

Kde je najdete?

Z RADNICE
Město má rekord
v sázení stromů

stalo se/stane se

NIVNICE byla jedním ze 6 míst, kde byla
den před koncem roku otevřena nová
rozhledna. Foto: archiv OÚ Nivnice

Ve Vlčnově stojí rozhledna u křižovatky cesty Hraběcí a cesty
Od búd, v Nivnici nedaleko centra
obce u kapličky Nejsvětější Trojice,
v Korytné pod Horní loukou, v Suché
Lozi ve Vápenkách, v Bystřici pod
Lopeníkem v lokalitě nad Vojanskú
cestú a v Bánově na Králově.

Nová léčba diabetické neuropatie ve Zlíně
Zlín – Od poloviny ledna
bude Zlín prvním místem na
Moravě, kde je možné léčit
jednu z nejčastějších komplikací diabetu, diabetickou
neuropatii, novou léčebnou
metodou MDM. Tuto léčbu za-

vádí diabetologická ordinace
lékaře Emila Záhumenského
v lékařském domě Ormiga.
Ve Zlínském kraji trpí touto
komplikací a jednou z hlavních příčin amputace nohy
téměř 30 tisíc diabetiků. (vel)

Zlín – Ve svém sídle vedle
Domu umění ve Zlíně otevřeli
policisté speciální místnost určenou pro dětské oběti či svědky násilných trestných činů.
„Jde o neobvyklou kancelář, ve
které bude možné děti vyslechnout ve vlídném prostředí, jež je vybaveno speciálním
záznamovým a nahrávacím
zařízením,” popisuje policejní
mluvčí Jana Bartíková. (pet)

ČÍSLO MĚSÍCE

3,63

promile
alkoholu

Na Jižních Svazích zadrželi
strážníci v prosinci podnapilou řidičku, která nadýchala téměř čtyři promile
alkoholu. Už během prvních dnů nového roku pak
přistihla policie v kraji šest
podnapilých řidičů. (pet)

INZERCE

Umělecká, produkční a modelingová agentura Iva Janálová, Sdružení pro rozvoj
zlínského kraje a AVONET srdečně zvou na

sobota

11.2. 2012
20:00

Interhotel Moskva Zlín

ples
5. reprezentační ples
podnikatelů zlínska

moderují: Iva JANÁLOVÁ
Martin HRDINKA, Martin PÁŠMA
v bohatém programu vystoupí:
Vašo PATEJDL, Standa HLOŽEK, Alice KONEČNÁ, Dalibor JANDA revival,
Hudební skupina MARATHON BAND, Orchestr Karlínského divadla TOP BAND,
Cimbálová muzika Stanislava GABRIELA, Mexická skupina ESPUELAS,
Taneční klub FORTUNA, Belly dance group APHRODITE, Barmanská show
produkce

vstupenky objednávejte
na tel. 603 769 640
nebo můžete zakoupit
v recepci IH Moskva Zlín

SC 320005/1

mediální partneři
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rozhovor

Více rozhovorů na www.naszlin.cz

Pavel Stodůlka: Rád vidím štěstí
Ve svém oboru je primář zlínské oční kliniky
Gemini uznávanou kapacitou a inovátorem jak
v rámci Česka, tak i ve světovém měřítku. Za svou
kariéru už Pavel Stodůlka zlepšil či přímo vrátil
zrak desítkám tisíc pacientů.

seli nosit brýle. Právě bezbolestnou laserovou operaci jste
před lety ve Zlíně zaváděl poprvé v ČR. Kam se vývoj těchto
operací od té doby dostal?
Dnešní lasery jsou špičkovým technickým zařízením.
Na klinice Gemini používáme takzvaný 6D laser Amaris 750, který je nejrychlej-

na operace očních vad. Na
vývoji spousty z nich se
podílíme společně s jejich
výrobci.
Pro laserové korekce
metodou LASIK femtosekundovým laserem, kterou jsme
v roce 2006 zavedli jako
první v republice, používáme od konce minulého roku

Zlín je prvním městem
v České republice, kde
je možné šedý zákal
operovat laserem.

PAVEL STODŮLKA, primář oční kliniky Gemini ve Zlíně, uskuteční ročně přes tisíc
laserových operací a operací šedého zákalu, kromě toho provádí i transplantace
rohovky či implantaci umělé rohovky. Foto: Vladimír Musial
Petr Velecký

Kdy vás napadlo stát se očním
specialistou, co bylo tím podnětem?
Pro studium medicíny jsem
se rozhodl, protože jsem chtěl
dělat něco smysluplného. Byl
jsem však vždy spíše technický typ. Na myšlenku oční
chirurgie mě přivedla má
tehdy nastávající tchýně –
lékařka. Viděla mě, jak jsem
opravoval budík, a řekla,
že by ze mě mohl být oční
chirurg. Sama občas ještě
dnes říká, že kdybych nebyl
očním chirurgem, určitě bych
byl zdatným hodinářem. No
a mně se ta myšlenka zalíbila,
protože obor oční chirurgie
perfektně propojuje medicínu
s technikou. Používáme laser,
ultrazvuk, optické zákony
a člověk k tomu potřebuje
šikovné prsty. Navíc je krásně
vidět, jestli byla operace udělána správně.
Jak jste začínal?
V osmdesátých letech, kdy
jsem studoval, byla oční medicína jako obor spíše takovou zanedbanou Popelkou.
Podle Jaroslava Dietla a jeho
Nemocnice na kraji města byla
populární ortopedie – třeba
6

oba mí spolubydlící z vysokoškolských kolejí se stali
ortopédy. Na očním oddělení
se mnohde používaly nástroje
na opakované použití a slovo
laser znělo exoticky. Mně ale
lákalo tušení, že oční chirurgie se bude rychle rozvíjet
díky vývoji nových technologií, což se potvrdilo. Například operace šedého zákalu
se v průběhu 20 let změnila
k nepoznání. Dříve pooperační režim vyžadoval týdenní
hospitalizaci, dnes jde o ambulantní zákrok, při kterém je
operace provedena otvůrkem
velkým jen o něco více než
milimetr. Tímto mikrořezem
je do oka implantována i nová
umělá čočka. Navíc dnes
umělá čočka umí poskytnout
vidění bez brýlí na dálku i na
čtení, což dříve nebylo možné.
Právě nyní, v lednu, zavádíme
na klinice Gemini ve Zlíně novou revoluční operaci šedého
zákalu pomocí femtosekundového laseru. Operace je tak
ještě přesnější a bezpečnější,
než tomu bylo doposud. Zlín
je tak prvním městem v České
republice, kde je možné šedý
zákal operovat laserem.
Laserem se již běžně operují
oční vady tak, aby lidé nemu-

ším a nejpřesnějším laserem
na operace očních vad na
světě. Jednu dioptrii dokáže
odstranit za 1,5 sekundy,
a protože sleduje a kompenzuje i mikropohyby oka, je
výsledek opravdu precizní.
Nový femtosekundový laser
nám poprvé také umožňuje
zbavit lidi brýlí na čtení, což
byl dosud v mnoha případech
problém. Ale sebelepší lasery
by nebyly moc platné bez
sehraného kolektivu lékařů
a sester.
Technickým vybavením
j vaše klinika na
je
špičce v ČR.
Jaká operace je jejím
největším
„hitem“?
Máme
opravdu
ty nejmodernější
přístroje

nejdokonalejší laser Crystal
Line. Ten je v republice zatím
jediný. A pro začátek tohoto
roku jsme si připravili již
zmiňovanou novinku, kterou
je femtosekundový laser pro
operace šedého zákalu. Laser
se využívá například u dalekozrakých pacientů, kterým
pomocí něj implantujeme
multifokální čočky, aby nemuseli ani ve věku přes 50 let
používat žádné brýle.
V loňském roce jsme začali
používat pro operaci sítnice a sklivce nástroje „27G“,
což jsou nejtenčí vyráběné
nástroje pro oční operace.
Samozřejmě je potřeba
mít technicky vyspělé
i vyšetřovací a diagnostické přístroje.
O které zákroky je
největší zájem?
U starších lidí to jsou
především operace šedého

KAPACITA. Pavel Stodůlka je mezinárodně uznávaným odborníkem a inovátorem
oční chirurgie. Foto: Vladimír Musial

Více rozhovorů na www.naszlin.cz

rozhovor

v očích svých pacientů
Plánujete otevřít další kliniky
v České republice či Evropě?
Nedávno jsme otevřeli
pobočku v rakouské Vídni.
V České republice máme
pracovišť už pět (kromě
Zlína ještě v Praze, Českých
Budějovicích, Brně a Ostravě)
a místo dalšího rozrůstání
klademe důraz především
na jejich zdokonalování, a to
jak v technickém vybavení,
tak i v postupech a metodách, které používáme nebo
zavádíme. Důležitá je také
ovšem erudice našich lékařů
a zdravotnického personálu.
Udály se v loňském roce na
klinice Gemini nějaké zásadní
změny? Jak hodnotíte uplynulý
rok?
Od počátku roku má Gemini
nového ředitele a díky řadě
nově zavedených kroků jsme
měli ekonomicky vůbec
nejlepší rok v historii kliniky.
Provedli jsme rekordní počet
operací a nakoupili a zprovoznili celou řadu nových
laserů a přístrojů.
MODERNÍ PRACOVIŠTĚ. Se špičkovým laserem Crystal Line provádí Pavel Stodůlka na klinice Gemini přesné a bezbolestné
operace, po nichž následuje velmi rychlá rekonvalescence. Foto: Vladimír Musial
zákalu. U mladších jsou to
pak samozřejmě laserové
operace. Ty podstupují ve
většině ti lidé, kteří se chtějí
zbavit brýlí na dálku nebo na
blízko. Obecně očních vad
i očních operací přibývá.
Jaké máte pocity po operaci,
když váš pacient poprvé odloží
brýle?
Naši pacienti odloží brýle,
už když jim kapeme do očí
před operací (směje se). Ale
v tu chvíli ještě člověk nevidí

v jejich očích to, co po ní.
Totiž radost a tu tak zvanou
jiskru v oku, když už jsou
bezprostředně po zákroku schopni rozeznat čas na
nástěnných hodinách, aniž
by mhouřili oči nebo potřebovali brýle. Ihned se s námi
o svou radost dělí a to je
krásný pocit. Při složitějších
operacích, jako je například
implantace umělé rohovky, je
někdy čekání na tuto radostnou chvíli delší, ale o to větší
efekt potom má. Pamatuji si,

jak paní, které jsme vrátili
zrak po 16 letech slepoty,
prohlédla, a když v čekárně
uviděla manžela, řekla mu,
že vypadá jako Fantomas.
Náš nedávný pacient, kterému jsme umělou rohovkou
také vrátili zrak po téměř
půl století, první noc probděl
a nechtěl usnout, protože se
musel pořád na něco dívat
a měl strach, že kdyby usnul,
tak by po probuzení už vidět
nemusel. A takové radosti mě
těší nejvíc.

CO ZAJÍMALO NAŠE ČTENÁŘE
Kolik jste vy sám odoperoval
pacientů – vedete si záznamy?
To snad už ani nejde spočítat. Ale jsou jich desetitisíce.
Nejvíce provádím laserové
operace, kterých za jeden rok uskutečním přes
tisícovku, a operace šedého
zákalu.
Z těch složitějších operací
dělám například transplantace rohovky včetně lamelární transplantace, která je
v mnoha případech šetrnější, a několikrát do roka také
implantaci umělé rohovky,

se kterou jsme s naším
týmem dokázali vrátit
zrak lidem, kteří byli slepí
třeba i několik desítek let.
Naposledy to byl vloni ladič
hudebních nástrojů z Čech,
který byl slepý 47 let.
Je dnes úroveň lékařské oční
péče ve Zlíně (potažmo u vás)
srovnatelná s vyspělejšími
státy Evropy i zbytku světa?
Pamatuji si doby, kdy jsme
se s velkým nadšením
jezdili učit ke kolegům do
zahraničí. Dnes se dá říct,

že se situace obrací. Na naši
kliniku se jezdí na nové
lasery a postupy dívat i věhlasní lékaři ze Spojených
států nebo západní Evropy
a to nás velmi těší.
Zákroky laserem nejsou
hrazeny pojišťovnou, na kolik
tedy pacienta vyjdou?
Laserová operace jednoho
oka stojí od 15 do 25 tisíc
korun. Lidé si mohou vybrat
a určitě se vyplatí si připlatit za dokonalejší operaci
moderním laserem.

Proﬁl
Prim. MUDr. Pavel
Stodůlka, Ph.D.
Medicínu studoval na Univerzitě
Palackého v Olomouci, kde studium
ukončil v roce 1989 s vyznamenáním a pochvalou rektora. V letech
1995-2000 absolvoval postgraduální studium na Univerzitě
Karlově, lékařské fakultě v Hradci
Králové, tématem jeho disertace
byla metoda LASIK. Má za sebou
dlouholetou praxi v nezvykle
široké škále očních operací – od
laserových korekcí očních vad až
po transplantace rohovky a operace sítnice – a je mezinárodně
známým inovátorem oční chirurgie.
Několik očních operací, jako např.
centraci vychýlené lidské čočky,
provedl jako první oční chirurg
na světě a řadu očních operací
zavedl jako první v ČR (laserovou
operaci očních vad LASIK, epi-LASIK a LASIK femtosekundovým
laserem, operaci šedého zákalu
zmenšeným 1,5milimetrovým
řezem, laserovou operaci šedého
zákalu). Přednáší na prestižních
mezinárodních očních kongresech
a vyučuje v kurzech pro zahraniční oční lékaře. Počátkem roku
2011 obdržel Jeseniovu cenu a byl
vyhlášen lékařem roku 2010. Je
také držitelem Ceny města Zlína. Je
ženatý, má dvě děti a bydlí ve Zlíně
na Příluku.
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Jak na předsevzetí, že budete žít zdravěji?
Možná jste si i vy dali předsevzetí začít v novém roce se zdravějším životním stylem. K tomu neodmyslitelně patří především dostatek pohybu, proto přinášíme několik tipů, kam v zimních měsících zajít za sportem.
Bruslení

Petr Velecký

Do zlínské PSG Areny si
můžete přijít protáhnout tělo
na bruslení pro veřejnost.
Nejbližším termínem je sobota 14. 1. od 17 do 18.30. Další
termíny najdete na webu PSG.

Sportovat můžete kvůli lepší
kondici a zdraví i kvůli tomu,
abyste lépe vypadali a zvýšili
si tak sebevědomí, své šance
u pracovních pohovorů nebo
jste třeba zeštíhleli do svatebních šatů. Příležitostí je ve
Zlíně víc než dost.

Ceny

Sportovní či ﬁtness centrum
„Moderní sportcentrum by
v dnešní době mělo nabízet více typů sportovních
aktivit, které by mohli klienti
pravidelně střídat,“ říká
spolumajitelka Sportcentra Maty Daniela Oškerová.
„Při volbě vhodné aktivity
je třeba si uvědomit, jaký si
kladete cíl – zda především
zhubnutí, posílení, zvýšení
fyzické kondice nebo užívat
si radost z kolektivu. Jaký
sport si zvolit, popřípadě jak
je vhodně zkombinovat, vám
pak poradí tým profesionálně
vyškolených instruktorů,“
dodává.
Sportcentrum Maty nabízí
takové možnosti, jako jsou
schwinn cycling (cvičení na
stacionárních kolech), alpinning (cvičení na pásových

Ceny
Ceny ve Sport centru Maty se
pohybují od 70 do 100 korun za
jednu lekci podle typu aktivity.

Vstupné je 40 korun za osobu.

Kontakt
Březnická 5513
hokej.zlin.cz

POWER PLATE. Cvičení na vibrační plošině je výborné na formování těla, lekce trvá
pouze půl hodiny. Foto: Sport centrum Maty
trenažérech) či power plate
(kondiční cvičení a strečink
na vibrační plošině), ale i aerobic, zumbu či jógu.
K novinkám patří třeba
ﬁtbox, energeticky vysoce

účinné cvičení na speciálně
upravených boxovacích pytlích. Při jedné 50minutové
lekci vydáte mnohonásobně
víc energie než při klasických
formách cvičení.

Vybraná ﬁtness centra ve Zlíně
Sportcentrum Maty

Růmy 5470

www.schwinnmaty.cz

Fitness club F1

Dlouhá 4215

www.ﬁtnessf1.cz

Fitnesscentrum TJ Olympia

Burešov 4886

www.tjolympia.ic.cz

Fitness Cat

U Stadionu 4286

www.ﬁtnesscat.com

Bamboo dynamic gym

Nad Stráněmi 4512

Power Plate studio Zlín

tř. T. Bati 1560

Sport Studio Zlín

Prlovská 96

Vita Sana

Kvítková 4352

www.bambooclub.cz
www.powerplatestudio.cz
www.sportstudio.wz.cz
www.vitasana.cz

Plavání pro miminka a děti
Kurzy plavání pro nejmenší nabízí zlínský Baby club
Nekky. Jsou určeny pro děti
již od šesti týdnů do šesti let.
O víkendech pak můžete
s celou rodinou zajít na veřejné
rodinné plavání. Kromě toho
klub nabízí také plavání a cvičení pro těhotné maminky,
aqua aerobic či masáže.

Ceny
Hodina veřejného plavání stojí 60
korun na osobu. Ceny kurzů závisejí na typu kurzu.

Kontakt
Hradská 888, Valachův Žleb 5371
www.nekky.cz

INZERCE

Otevíráme dne 23.1. 2012
na hotelu Garni obchod s dekoracemi
pro svatby a jiné příležitosti.
Můžete se těšit na:
tÇIBWÏOPWJOLZTWBUFCOÓDIEFLPSBDÓOBǏFTLÏNUSIV
[BCF[LPOLVSFOǏOÓDFOZ
t1ǾKǏPWOVJOWFOUÈǲFBTWBUFCOÓIPQǲÓTMVÝFOTUWÓ
OBQǲQPUBIǾ MÈULPWâDIVCSPVTLǾBUE

8

www.withlove.cz

SC 320033/1

SC 320010/1

t4QFDJBMJ[VKFNFTFOBEǔUTLÏQÈSUZ 
FWFOUZ QMFTZ öSFNOÓWFǏÓSLZBUE

Více k tématu na www.naszlin.cz
Plavání
Pokud se bez vody neobejdete
ani v zimě či na jaře, přímo
ve Zlíně si můžete zajít zaplavat do 50metrového bazénu
v Lázních Zlín, který je pro
veřejnost přístupný každý
všední den od 6 do 21 hodin,
o víkendech od 9 do 20 hodin. Se svými ratolestmi
můžete zajít také do dětského bazénu. K dispozici jsou
i parní kabiny, ﬁ nská sauna,
masáže nebo i posilovna. Připraveny jsou i kurzy plavání
pro děti, kurzy potápění nebo

cvičení aqua ﬁtness a aqua
aerobicu.

Ceny
Hodina plavání pro dospělé stojí
40 korun (50 Kč o víkendu), pro
děti od 6 do 15 let 30/40 Kč a pro
děti do 5 let 20 Kč. Platby probíhají
pomocí čipových náramků.

Pro ženy je obzvláště vhodný
břišní tanec. Umožňuje nejen
uvolnění a protažení těla či
zlepšení kondice, ale i zpevnění pánevní oblasti a celé

páteře. Ve zlínském studiu
Orientální tance Jana můžete
kromě základních kurzů navštěvovat i různé semináře.

Ceny
Seminář pro začátečnice je za
200 korun, následně se platí vždy
za půlroční kurz.

Kontakt

Kontakt

Hradská 888
www.laznezlin.cz

náměstí Míru
www.orientalnitance.com

Tenis

Squash

Dvě tenisové haly klubu SK
Zlín nabízejí během zimních
a jarních měsíců celkem čtyři
dvorce se speciálním povrchem s granulemi. V nabídce
je hra s trenérem i kurzy pro
děti. Hrací doba je denně od
6.30 do 24 hodin.

Squash je dynamická hra,
která rozvíjí
pohybovou

Ceny

Břišní tanec

téma

Ceny
Začíná od 220 (Malenovice)
enovice) či 240
korun (Kvítková), pro
ro studenty je
to 150 Kč.

Ceny začínají od 290 korun.

Kontakt

Kontakt

Kvítková 5279
www.squash-zlin.cz

Hradská 854
www.tkskzlin.cz

Masarykova 1013, Malenovice,
www.volny.cz/zps-klub

obratnost, vytrv
vytrvalost, hbitost a taktické uvažování.
uza
Hraje se v uzavřeném
spe
kurtu se speciálními
g
raketami a gumovým
míčkem. M
Můžete si
jej zahrát v centru
Squas Kvítková,
Squash
kde mají otevřeno denně
od 7
do 22 hodin, po
domluvě
i jindy,
nebo ve
Squash centru Malenovice ve
všední dny (kromě pondělí).
Přímo ve squashovém centru
se můžete tuto hru také naučit, objednáte-li si hodinu
s trenérem.

Badminton
Badminton je sice v profesionálním podání jedním z nejrychlejších raketových sportů, ale zároveň je i příjemnou
rekreační aktivitou. V centru
Tenis Badminton Růmy si jej
můžete zahrát kdykoliv mezi
7. a 22. hodinou.

Ceny
Začíná na 230 korunách za hodinu.

Kontakt
Růmy 5470
www.tenisrumy.unas.cz

SC 311710/51
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DEJTE DĚTI NA…

Panteři si z poháru
VÝKON MĚSÍCE
odnesli bramborovou PRVNÍ MÍSTO na mezinárodním
turnaji ve švédském Lundu získal
beze ztráty bodu tým starších
žaček házenkářského klubu
Zlín. Největšího zimního turnaje
v házené na světě Lundaspelen
2011 se ve dnech 26.–30. 12. 2011
zúčastnily jako jedno z 529 družstev ze 14 zemí světa.
Zlínský klub reprezentovaly (první řada zleva) Anna Gajdošíková,
Hanka Tesařová, Vendula Vařechová, (druhá řada zleva) Kristýna
Tejnská, Terézie Kužílková, Jana
Vašulková, Tereza Lapčíková,
Zdeňka Dlabajová, s pohárem
Veronika Fuksová, (třetí řada
zleva) Veronika Mynářová, Jolana
Mizerová, Sabina Holeňáková,
Aneta Jagošová, Klára Gazdová
a Barbora Lednická a trenéři (horní řada zleva) Jaroslav Vašulka
a Petr Habrovanský. (pet)

Aikidó
Aikidó je moderní japonské
umění sebeobrany založené
na myšlence neagresivity.
Samotné techniky aikidó
jsou založeny na kruhových pohybech a využívání
pohybu a síly „protivníka“.
Správně provedená technika umožňuje překonat sílu
jemností.
„Je to pohybová aktivita
a současně cvičení určené
k rozvoji mentálních kvalit
jedince a zlepšení mezilidských vztahů,“ uvádí Patrik
Orth, předseda zlínského
sdružení Tenšin Dódžó. Zde
s tímto sportem mohou začít
v rámci aikidó přípravky
už děti v předškolním věku
(od čtyř let), pro začátek
si stačí přinést tepláky
a tričko. V lednu a v únoru
pořádá Tenšin Dódžó nábor
nováčků.
Cvičení probíhá na
adrese Prštné 523, bližší
informace dostanete na
telefonu 608 953 743 nebo
na www.tenshin.cz.

Až v semiﬁnále skončil svou
cestu ﬂorbalovým Českým
pohárem tým Panthers Otrokovice, když neprošel přes jeden
z nejlepších celků nejvyšší
ﬂorbalové soutěže 1. SC Woow
Vítkovice. Přestože Otrokovice
podlehly v poměru 1:7, jen tím,
že se překvapivě probojovaly
až do semiﬁnále, daly jasně
najevo, že i jako nováček nejsou
v extralize pouze do počtu. (pet)

Lyžařský svah ve Zlíně nabízí větší komfort po děti i dospělé
Zlínský lyžařský svah se před
vstupem do letošní sezony
změnil téměř k nepoznání.
„Zlepšili jsme komfort pro
všechny lyžaře. Vybudovali
jsme opěrnou zídku před hlavní budovou, dva nové přístupy
k dětskému parku a celé dětské
hřiště na pravé straně svahu

jsme o dvě stě metrů rozšířili. Je
tady široká a dostatečně plytká
cvičná louka pro ty nejmenší
a snowpark s oblíbenými dětskými překážkami,“ popisuje
provozovatel areálu Michal
Cepek, generální ředitel ﬁrmy
Sporthouse CZ Corporations.
Malí lyžaři i jejich rodiče mo-

hou využít dva nové dopravníkové pásy dlouhé 52 metrů
a 102 metrů. Pro snowboardisty
je připraven nový snowpark
s několika překážkami.
Novinkou je i ski servis,
v němž vám provedou úpravu
lyží na počkání, během něhož si
můžete dát zdarma kávu v baru.

INZERCE

O Pohár ministra školství je zájem

VOLEJBALOVÁ

Od 5. prosince se mohly školy
z celé republiky registrovat na
speciálním webu www.mladeznickysport.cz do celostátní
soutěže O pohár ministra
školství ve ﬂorbalu a basketbalu. Cílem projektu je podle ministra Josefa Dobeše nadchnout
děti pro sport.
Začátkem ledna přesáhl
počet přihlášených škol hranici
jednoho tisíce a nechybí mezi

EXTRALIGA 2012
extraliga mužů

nimi například zlínské Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné
přípravy, které se zúčastní
basketbalového turnaje. Církevní základní škola, ZŠ Emila
Zátopka, ZŠ Křiby či ZŠ Komenského I budou bojovat ve
ﬂorbalu. Celostátní soutěže
odstartují již 1. února. (pet)

VÝSLEDKY
Házená

FATRA Zlín - AERO Odolena Voda
FATRA Zlín - AERO Odolena Voda
SC 310331/7

neděle 15.1.2012 ve 13.00 hodin
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39:29

Český pohár ženy
DHC Sokol Poruba – HC Zlín

29:26

1. liga muži
HK Dvůr Králové – HC Zlín

26:26

Florbal

sobota 14.1.2012 v 17.00 hodin

Sportovní hala Euronics Zlín
PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE BORCE !!!

WHIL ženy
Sokol Písek – HC Zlín

Extraliga muži
Panthers Otrokovice – Billy Boy
Mladá Boleslav
Bulldogs Brno – Panthers Otrokovice
Panthers Otrokovice – Torpedo
Havířov
x3m team SSK Future – Panthers
Otrokovice

7:6p
9:4
2:3
3:4

2. liga, divize IV – ženy
TJ Sokol Lanžhot – Panthers
Otrokovice
FbC Orel Uherský Brod – Panthers
Otrokovice
Bulldogs Brno – Panthers
Otrokovice

3:11
1:8
2:3

Volejbal
Extraliga muži
VK DHL Ostrava – VSC Zlín 7
VSC Zlín – VK Dukla Liberec
ČZU Praha – VSC Zlín
VSC Zlín – VK České Budějovice
VO Příbram – VSC Zlín
VSC Fatra Zlín – Slavia Havířov
VK Karbo Benátky n. Jiz.
– VSC Fatra Zlín

3:0
0:3
3:1
1:3
3:1
2:3
3:2

Více z kultury na www.naszlin.cz

kultura/volný čas

Filharmonie zahraje v únoru Queen

KNIHA MĚSÍCE

Začátkem prosince, právě
v době, kdy si hudební svět
připomínal 20. výročí úmrtí
Freddieho Mercuryho, zpěváka skupiny Queen, přišla
zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů s programem
Symphonic Queen, v němž
představila symfonické provedení největších hitů této
rockové legendy.
Pro velký zájem ﬁlharmonie
přidává ještě jeden koncert,

Os(t)udy cizineckého
legionáře

který proběhne 29. 2. 2012
v Kongresovém centru Zlín.
V symfonickém podání
zazní mistrovské kusy jako
We Are The Champions, The
Show Must Go On, Bohemian
Rhapsody a další. Mezi sólisty
se představí Hana Škarková,
soprán, a Marek Olbrzymek, tenor, Jiří Sova, kytara,
a mužský pěvecký ansámbl
Q Vox. Večer bude řídit dirigent Miloš Machek. (trs)

DVA VYPRODANÉ prosincové koncerty
Symphonic Queen měly velký ohlas
u publika i orchestru, sólistům a dirigentovi se dostalo ovací vestoje. Foto: FBM

Zlínský led se promění v Broadway
Letos poprvé přijíždí v únoru
do České republiky velkolepá muzikálová lední show
Broadway On Ice, která
v originální podobě představí scény ze světových
muzikálů jako Chicago,
Hallo Dolly, My Fair Lady,

Pomáda, Cats, West Side
Story a dalších.
Také ve Zlíně se můžete
přijít podívat na hudební
a taneční čísla slavných hvězd
a jejich hostů doprovázená
živou hudbou, působivými světelnými, jevištními

Městské divadlo míří
do Evropy

Masopustní rej bude
doprovázet průvod masek

Městské divadlo Zlín spustilo
nový projekt s názvem Zlínské kroky do Evropy. V Dílně
9472 postupně představuje
atraktivní dramatiky čtyř
evropských zemí a jejich hry
a navíc nabízí také možnost
setkání s jejich autory či překladateli nebo ochutnávky
specialit z těchto zemí.
Po večerech věnovaných
Německu a Francii divadlo chystá na 12. března
Velký italský večer s autorem hry Ohlušující pach
bílé Stefanem Massinim
a překladatelkou Kateřinou
Bohadlovou. Velký polský
večer s autorem hry Noc
Andrzejem Stasiukem a překladatelkou Irenou Lexovou
proběhne 14. května. (vep)

i pyrotechnickými efekty.
Výjimečné je vždy i umělecké
obsazení, složené z olympijských vítězů i herců a hudebníků z divadel na Broadwayi
v USA. Show Broadway On Ice
se uskuteční ve středu 15. 2.
na stadionu Luďka Čajky. (pet)

Fašankový průvod a masopustní zábava nebo
také veselý průvod masek
s dětskou diskotékou. To je
bohatý program na sobotní
odpoledne, který připravil
pro všechny děti i rodiče na
11. února zlínský Dům dětí
a mládeže Astra.
Setkání je ve 14 hodin
v DDM Astra na Tyršově
nábřeží, nebo v 14:30 v DDM
Astra na Jižních svazích.
V obou domech si děti budou
moci vytvořit karnevalovou
masku na obličej, kterou budou později potřebovat.
Průvod maškar vyjde
v 15.00 z DDM na Tyršově
nábřeží. Vstupné je 30 korun
pro děti a 10 Kč pro doprovod.

S sebou kostýmy, hudební
nástroje a dobrou náladu. (ast)

Do cizinecké
legie odešel
ovy
gionáR
druhý den po Le OS(t)UDY
osmnáctých
narozeninách. Chtěl
si splnit klukovský sen.
Francouzsky
neuměl ani slovo a o tom, co
ho tam čeká, neměl moc ponětí. Ale chtěl TO zažít.
Vzpomínky Patrika Klána začínají první zásadní
„dospělou“ událostí v životě,
kterou je ztráta panictví. Přes
jeho haevy metalové období
a pokus vystudovat průmyslovku se čtenář dostane k hovorům s tátou o tom, zda má
zkusit službu v legii. Na cestu
dostane pěkný paklík franků
a den po osmnáctých narozeninách nasedne na autobus do
Štrasburku, kde je náborová
kancelář…
Klánova prvotina je psaná
přísně hovorovou češtinou,
občas okořeněnou nějakým
ostřejším slovem. Ač to tak na
prvních stránkách nevypadá,
pomáhá tato forma k lepší kresbě povahy mladého
adepta vojenského řemesla.
Ostatně, kdo to kdy slyšel, aby
se puberťáci nebo vojáci bavili
spisovně?
Mimochodem, ostudy, na
kterou odkazuje název knihy,
v ní najdete minimum. (prs)
3DWULN.OiQ

5HSURQLV

INFO
Patrik Klán
Legionářovy os(t)udy
Vydal Repronis
Cena 219 Kč
www.legionarovyostudy.cz
Foto: DDM Astra
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kulturní přehled

Přehled akcí na www.naszlin.cz

Přehled divadelních představení
Městské divadlo Zlín
tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel.: 577 636 207, www.divadlo.zlin.cz

Velký sál
LOUSKÁČEK / P. I. ČAJKOVSKIJ
13. 1. v 19.00, baletní pohádka, MD Olomouc
ČERNÁ KOMEDIE / PETER SHAFFER
14. 1. v 19.00, komedie
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ANEB
JENOM JAKO / VLASTIMIL PEŠKA
15. 1. v 14.30, pohádka s písničkami
VĚC MAKROPULOS / KAREL ČAPEK
16. 1. v 17.00, detektivní komedie

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ANEB
JENOM JAKO / VLASTIMIL PEŠKA
17. 1. v 10.00, pohádka s písničkami

HAROLD A MAUDE / COLIN HIGGINS
20. 1. v 19.00, komedie, Slovácké divadlo Uh. Hradiště

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
17. 1. v 19.00, komedie, La Fabrika

JUAN / MOZART, KLUKA, MOLIÉRE,
VESELÝ
23. 1. v 19.00 a 24. 1. v 10.00, muzikál

JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI / DARINA PRAŽÁKOVÁ
18. a 19. 1. v 10.00/14.30, pohádkový
muzikál, Na rozhraní Praha
ČERNÁ KOMEDIE / PETER SHAFFER
18. 1. v 19.00, komedie

JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD /
LIBOR JENÍK, RADOVAN SNÍTIL
25. a 26. 1. v 10.00/14.30, pohádka,
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

SLUHA DVOU PÁNŮ / CARLO GOLDONI
28. 1. v 19.00 a 9. 2. v 10.00, komedie
JEN POČKEJ ZAJÍCI / BRONISLAVA
KRCHŃÁKOVÁ, HANA MIKOLÁŠKOVÁ
29. 1. v 19.00, pohádka, Div. Polárka Brno
BROUK V HLAVĚ / GEORGES FEYDEAU
1. 2. v 17.00, komedie
VĚC MAKROPULOS / KAREL ČAPEK
2. 2. v 10.00, detektivní komedie

ČERNÁ KOMEDIE / PETER SHAFFER
26. 1. v 19.00, komedie

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ANEB
JENOM JAKO / VLASTIMIL PEŠKA
7. 2. v 10.00, pohádka s písničkami

BROUK V HLAVĚ / GEORGES FEYDEAU
27. 1. v 19.00, komedie

NA FLÁMU / TOM STOPPARD
8. 2. v 19.00, komedie

Připravované ﬁlmy

Vrtěti ženou (VB)

Happy Feet (digi 3D, USA)

od 19. 1.

Bůh masakru (FR/Něm/Polsko) od 26. 1.

Star Wars: Epizoda 1
- Skrytá hrozba 3D (USA)

od 9. 2.

Underworld: Probuzení (digi 3D, USA)
od 19. 1.

Hugo a jeho velký objev (USA) od 2. 2.

Muž na hraně (USA)

od 9. 2.

SAMETOVÝ VEČER: M. KUBIŠOVÁ,
M. PROKOP, SPIRITUAL KVINTET
19. 1. v 19.00, slavnostní akce k ukončení výstavy Šangri-la

Kam do kina
Golden Apple Cinema, náměstí
Míru 174, rezervace: 571 817 255
Velké kino Zlín, náměstí Práce 2511,
předprodej: 571 817 264
Kino Květen, Masarykova 1014,
pokladna: 571 817 239
Programy kin jsou uveřejňovány aktuálně po týdnech. Podrobnosti o programu
všech zlínských kin najdete na týdenních programových plakátech, letácích
a na internetových stránkách www.
gacinema.cz nebo www.velkekino.cz.

od 26. 1.

Láska je láska (ČR)

od 19. 1.

Perfect sense
(Dánsko/Něm/Švédsko/VB) od 2. 2.

Děti moje (USA)

od 19. 1.

Ve stínu (ČR)

Černobílý svět (USA/Indie/SAE) od 26. 1.

od 2. 2.

Jeden musí z kola ven (VB/FR/Něm)
od 2. 2.

Nebezpečná metoda
(Kan./VB/Něm./Švýc.)

od 26. 1.

Kronika (VB/USA)

od 2. 2.

Kontraband (USA/VB)

od 26. 1.

Mupeti (USA)

od 9. 2.

Přehled koncertů
Filharmonie Bohuslava Martinů
Kongresové centrum Zlín, nám. T. G.
Masaryka 5556, tel.: 577 005 742,
734 641 782, www.ﬁlharmonie-zlin.cz

Velký sál
HUDBA NĚMECKÝCH SKLADATELŮ
Mendelssohn – Bartholdy, Schumann,
Beethoven, sólistka: Seoyoung Lee, Jižní
Korea, violoncello, dirigent: José Miguel
Rodilla, Španělsko
19. 1. v 19.00
OPERA GALA
Slavné árie – Smetana, Dvořák, Verdi,

Jack a Jill (USA)

od 9. 2.

Speciální jednotka (FR)

od 9. 2.

Filmový klub seniorů
Nechápu, jak to dokáže (USA)
18. 1. v 10:00 a 14:00
Velké kino
Dluh (USA)
27. 1. v 17:00

Kino Květen

Výtvarné umění
Bizet, Massenet, Puccini, sólisté:
Adriana Kohútková, soprán, Michal
Lehotský, tenor, dirigent: Jaroslav
Kyzlink
26. 1. v 19.00

– Holešovský dětský sbor, dirigent:
Tomáš Hanák
9. 2. v 19.00

CLAUDE DEBUSSY
– 150. VÝROČÍ NAROZENÍ
Debussy, Prokofjev, Brahms, sólista:
Roman Patočka, housle, spoluúčinkuje: Cantica laetitia, dirigent: Jakub
Hrůša
2. 2. v 19.00

Tyršovo nábřeží 5497
tel.: 577 001 120, 122
www.mastersofrock.cz

P. I. ČAJKOVSKIJ: LOUSKÁČEK
Koncertní provedení s baletní studií, účinkuje: Balet Moravského
divadla Olomouc, Moravské děti

Masters of Rock Cafe

Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, tel.: 577 210 662, www.
galeriezlin.cz
UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
do 29. 4., II. patro zlínského zámku

STEELWING (Swe)
SKULL FIST (Can)
29. 1. ve 20:00
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
30. 1. v 19:00
INÉ KAFE (SK)

Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně

10. 2. ve 20:00

ADOLF KAŠPAR
do 29. 1., II. patro zlínského zámku
PLZEŇSKÁ PĚNA – současná
výtvarná scéna Plzně a okolí
do 26. 2., Dům umění

SC 320029/1
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Ačkoliv to mnohé ze zákazníků možná ani nenapadne,
v některých restauracích si
můžete objednat vodu z kohoutku. Neznamená to, že
byste ji dostali zcela zdarma,
přece jen vám tuto službu musí

vodu z kohoutku

poskytnout placený personál,
nicméně zpravidla vás to vyjde podstatně
levněji než voda balená.
Ne v každé restauraci však budou ochotní

tomuto přání vyhovět,
přitom zmínku o tom,
zda můžete o kohoutkovou vodu požádat,
obyčejně v jídelním
či nápojovém lístku
nenajdete. (vel)

Kam si zajít na kohoutkovou vodu?
Přehled restaurací ve Zlíně a okolí, kde vám na požádání přinesou vodu z kohoutku.
9evitka restaurace a bowling
nám. Práce 1099, Zlín
www.9evitka.cz

Restaurace Aston
Kvítková 4323, Zlín
www.aston-bar.cz

Sklípek u Tomáše
Boněcko 1/271, Zlín
www.volny.cz/sklipekutomase

La Pizzeria Otrokovice
nám. 3. května 1820,
Otrokovice

Dílna 9472
Osvoboditelů 4091, Zlín
www.klubdilna.cz

Restaurace Bohemia
Hotel Moskva, nám. Práce
2512, Zlín 760 01
www.bohemia-zlin.cz

U Kajmana
L. Váchy 128, Zlín Prštné
www.ukajmana.cz

Vinotéka Na Stolárně
Hvozdná 212, Osmek
www.nastolarne.cz

Valtická hospůdka
tř. T. Bati 3250, Zlín
www.valtickahospudka.cz

Restaurace Lokart Lípa
Lípa 30, Želechovice
www.grilovanazebra.cz

Hotel Atrium
nám. 3. května 1877,
Otrokovice
www.euroagentur.com

Motorest Zádveřice
Zádveřice 48, Vizovice
www.motorestzadverice.
unas.cz

Irská hospoda
nám. Práce 2512, Zlín
www.restaurace.cz/zlin/
irska-hospoda-1.html
Parkhotel Zlín
Růmy 1393, Zlín
www.parkhotelzlin.eu

Restaurace Pančava Zlín
Pančava 460, Zlín
www.pancava.com
Restaurace V Práci
Kvítková 4323, Zlín
www.vpraci.eu

Co si počít s vánočním stromkem?
Svátky jsou úspěšně za námi
a je na čase sklidit i vánoční
výzdobu. Možná si ale kladete otázku, kam nejlépe odložit stromek. Bylo by však
chybou vyhodit jej do popelnice či kontejneru, kde
zbytečně zabírají velký
objem.
Namísto toho je
lépe odložit jej vedle
kontejneru či nádoby na
směsný odpad. Technické
služby pak zhruba od Tří králů

po dobu dvou až tří týdnů
organizují několikrát týdně
samostatné svozy vánočních stromků. Ti ochotnější
je mohou odvézt i přímo
na některý ze sběrných
dvorů ve Zlíně, popřípadě na skládku.
Jelikož ale na větvích mohou zůstat
například háčky či
hliníkové pásky, není
vhodné je odvážet do lesa
jako krmení pro zvěř. (pet)

Zimní provoz
sběrných dvorů ve
Zlíně (do 31. 3.)
Zálešná I 3137 – Po–Pá 9 – 17,
So 9–12
Prštné, Jiráskova – Po, St, Pá
zavřeno, Út, Čt 13–17, So 9–12
Louky, Záhumenní V 321 – Po, St,
Pá zavřeno, Út, Čt 13–17, So 9–15
Malenovice, tř. 3. května – Po, St,
Pá 9–17, Út, Čt zavřeno, So 9–12

Než vyrazíte na sjezdovku, nezapomeňte na servis lyží
Pokud se chystáte v následujících týdnech či měsících
vyrazit na lyže, běžky nebo
snowboard, je vhodné nechat
si zkontrolovat jejich stav ve
specializovaném ski servisu.

Nezbytná údržba může zahrnovat jak opravy skluznice či
přebroušení hran, tak třeba
seřízení vázání, které je dobré čas od času prověřit.
Ačkoliv služby tohoto typu

jsou celkem běžně dostupné
i přímo u sjezdovek, je lépe
dát si lyže či snowboard prohlédnout předem. Na sjezdovce pak nemusíte zbytečně
ztrácet drahocenný čas. (vel)

Přehled ski servisů ve Zlíně
Alpine Trade CZ
Hornomlýnská 829
tel.: 420 575 570 021, 603 724 845
www.levnesnowboardy.cz

Jaroslav Vítek
K Pasekám 593,
tel.: 577 145 990, 777 862 030
e-mail: zikzlin@gmail.com

Avex Sport
Smetanova 5531
tel.: 577 002 760
www.avexski.cz

Ski4u
Hornomlýnská 827
tel.: 575 570 021, 603 724 845
www.ski4u.cz

Ski servis Hofman
Slovenská 2851
nebo nám. T. G. Masaryka 2433
tel.: 777 087 095
www.skisporthofman.cz

Ski Sport Servis
Ševcovská 3350/8
tel.: 577 437 862
Ski Servis Malenovice
Brigádnická 489

tel.: 577 103 720, 603 443 733
www.lyzeasnowboardy.cz
Ski Servis – Svah Zlín
Nám. T. G. Masaryka 5144
tel.: 776 623 870
www.svahzlin.cz
Ski servis Zlín
tel.: 777 251 848
www.zlinsport.cz

Specialisté na úklid
si poradí i se zdánlivě
nemožným
Pod pojmem úklid si každý
představí většinou jen rutinní
práci se smetákem či hadrem.
Ne vždy je to ale tak jednoduché. „Úklid, to je dnes už téměř
věda. Díky novým architektonickým trendům a materiálům
je potřeba neustále hledat nové
postupy pro jejich údržbu,“ popisuje Soňa Petříková, majitelka ﬁrmy ZLÍNJUST spol. s r.o.
Uveďme si několik příkladů
specializovaných služeb.
Strojový úklid: Tam, kde nestačí manuální úklid, si můžete
objednat například strojové
zametání, a to jak uvnitř v halách, tak ve venkovních prostorech. V prašném prostředí
je pak možné prach na sucho
vysát průmyslovými vysavači
s vyšší úrovní ﬁltrace. I silně
znečistěné podlahy se dají
úspěšně vyčistit na mokro takzvanými kotoučovými stroji.
Stejně jako stroje jsou přitom
pro úklid důležité také vhodné
čisticí přípravky.
Ošetření PVC: Pokud uvažujete o výměně PVC, ale nechce
se vám do něj momentálně investovat, můžete zvolit levnější
alternativu – jeho ošetření
ochrannými vosky. „Po něm
se živostnost PVC prodlouží
o další dva až tři roky, máme
ale zkušenosti, že zákazníkovi
vydrželo i pět nebo šest let.
Navíc se pak i snadno udržuje,“
říká Soňa Petříková.
Výškové práce: Na vysokých
budovách se najdou například
okna, která nelze otevírat,
nebo se nacházejí na nepřístupných místech, typicky na
schodištích. I ta lze ale umýt.
„Pro takové situace využíváme
horolezce, kteří jsou zároveň
proškolenými úklidovými
profesionály,“ vysvětluje Soňa
Petříková.
Kromě toho si můžete objednat i další služby, například
úklid po rekonstrukcích či po
malování nebo předkolaudační
stavební úklid. (PR)

INFO
ZLÍNJUST spol. s r. o.
Třída T. Bati 1337, 760 01 Zlín
Telefon: 577 210 486, 577 432 643
E-mail: zlinjust@centrum.cz
Web: zlinjust.webnode.cz

Ski Sport Servis
Hradská 888
tel.: 577 599 921, 775 360 090
www.ski-servis.ic.cz

311302/3
SC 311302/4

V které restauraci dostanete

servis
INZERCE

Užitečné informace na www.naszlin.cz
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Stavební povolení získáte brzy i po internetu
Chystáte se rekonstruovat či
stavět a už předem se děsíte
všech povolení, která budete
muset vyřídit? Komunikace
se stavebním úřadem by brzy
měla být mnohem jednodušší.
Ministerstvo pro místní rozvoj
totiž v současnosti připravuje
projekt digitalizace týkající se
procesů souvisejících se stavebním zákonem. Na přípravu
jednotné elektronické platformy přispěla i Evropská unie.

Vše z pohodlí domova
Elektronizace veřejné správy
má občanům přinést zjed-

nodušení v komunikaci
s úředníky. Díky datovým
schránkám, přibývajícím

místě, případně z pohodlí
našeho domova.
„Žijeme v digitálním věku
a lidé si už zvykli, že vše potřebné se dá zařídit prostřednictvím internetu, a moderní
úřady by na to měly umět
reagovat. Díky tomuto projektu budou lidé moci například
získat stavební povolení přes
internet,“ vysvětluje Miroslav
Kalous z Ministerstva pro místní rozvoj. „Také se zjednoduší
komunikace mezi jednotlivými stavebními úřady a lidé
nebudou muset dlouho čekat
na vydání různých dokumen-

kontaktním místům Czechpoint nebo základním registrům bychom už neměli trávit
čas pobíháním po úřadech,
ale vše vyřídit na jednom

tů, vše bude možné vyřídit
elektronicky,“ dodává.

Přinese to úspory
Tím se také omezí administrativa, která plánování a rozhodování provázela. Projekt
tak ušetří nejen čas, který lidé
dříve trávili na úřadech, ale
také náklady veřejné správy za
vyřizování jednotlivých dokumentů a jejich uchovávání.
Projekt byl zahájen v březnu
2011, ukončení se předpokládá
v únoru 2012. Celkové náklady
projektu se vyšplhají na téměř
44 milionů. (mse)

Zlín má nový
územní plán

Rok 2012 přináší změny ve stavebním spoření
Jeden z nejoblíbenějších
ﬁnančních produktů v Česku
nejen pro ty, kdo se chystají
koupit nebo rekonstruovat byt
či dům, letos přináší několik
změn. Zejména snížení státní
podpory.
Nová pravidla se týkají
všech – těch, kdo si stavební
spoření založí letos, i těch, kdo
smlouvu uzavřeli již dříve.
Nejzásadnější novinkou je, že

výše státní podpory připisovaná od letoška činí deset procent
z celkového ročního vkladu,
nejvýše však dva tisíce korun.
Plyne z toho, že maximální
částkou, kterou se na účet
u stavební spořitelny vyplatí
ročně vložit, je 20 tisíc Kč.
Další novinkou je zdanění
úroků, které vám připíše stavební spořitelna od letoška.
Dobrou zprávou je alespoň

to, že kvůli dani nemusíte
podávat přiznání, spořitelna ji strhne automaticky při
výplatě. Zdanění se nedotkne
státní podpory ani úroků připsaných v předchozích letech
majitelům starších smluv.
Co se naopak alespoň zatím
nemění, je to, že ani nadále
nemusíte dokládat, na co jste
naspořené peníze skutečně
využili. (pes)

Město Zlín v prosinci přijalo
po pěti letech nový územní
plán, který nabyl platnosti
s počátkem letošního roku.
Přináší několik zásadních
novinek.
V aktuálním územním plánu bylo vyčleněno 170 hektarů
ploch pro bydlení. Konkrétně
jde například o lokality v Klečůvce, Štípě, Prštném a Lužkovicích. Vedle toho zahrnuje
například také trasu cesty na
pravém břehu řeky Dřevnice,
která – bude-li realizována –
může odvést mimo centrum
města až tisíce aut.
Přijetí nového územního
plánu má navíc umožnit také
podstatné rozšíření sportovního a rekreačního areálu
nad bývalým památníkem
Tomáše Bati. Zde hodlá
investor vybudovat na kopci
Barabáš 700 metrů dlouhou
sjezdovku se čtyřsedačkovou
lanovkou a bobovou dráhu.
Pořízení nového územního
plánu přišlo na 12 milionů
korun. (pes)

INZERCE

”
Dům
snů
“

ASISTENČNÍ
SLUŽBA OZP –

Dřevostavby Vaněk

PŘÍTEL NA TELEFONU,
KTERÝ VŽDY ZNÁ
SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

INZERCE

Nízkoenergetické domy postavené touto technologií
mají díky svým vlastnostem velmi nízké náklady, ke
kterým nemalou měrou přispívá i tepelné čerpadlo.

výjimečný produkt OZP
komplexní asistence při řešení
vašich zdravotních problémů

Ověřená kanadská technologie,
která se přizpůsobila evropskému standardu.

smluvní zařízení po celé České republice

Kompletní informace a reference najdete na:

bezplatná varianta STANDARD
a placené SILVER a GOLD
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Více na www.ozp.cz nebo v pobočce Zlín, Zarámí 92,
tel.: 577 584 159, e-mail: zlin@ozp.cz

SC 310024/10

Bydlete zdravě

SC 311479/3

www.drevostavbyvanek.cz
Kontakt: Pavel Vaněk
telefon: 603 432 564
e-mail: vanek@drevostavby-zlin.cz

soutěž/zábava
První výsaNovák po letech potká svého
Autor:
da parohu Pěnkava
učitele matematiky. Ten se ho
-ch(očnice)
ptá, jak se má, čím se živí. Novák
mu říká, že se mu skvěle daří, že
obchoduje ve velkém. „Cože“, diví
Udělat opis
se učitel, „vždyť jsi býval nejhorší
matematik ve třídě“. „Praxe je
něco jiného. Nakoupím za sto tisíc Začátek
euro a prodám za pět set tisíc. A za tajenky
Výměšek
ta (dokončení v tajence).

Mezinár.
kód letiště
Saint Yan
(Francie)

Iniciály
technika
Římana

Autor
komedie Francouzky SPZ Olo„Hrátky
„král“
mouce
s čertem“

Albánské
hlavní
město

Jihoamer.
ovocná
rostlina

Nadržovati

Jednobuněčný
organismus

Chem. zn.
antimonu
Sídlo Burkina Faso

Stepní pták
Kočkovitá
šelma

sliznice

Germánský
bůh

Zvířecí kost
Ostřit na
brusu

Sídlo
Tanzanie

Sad

Stolní hry

Psací
potřeby

Andský
sudokopytník
Letora

Oblý skalní
útvar

Hlídat
stanoviště
v dět. hře
Trable

Kalaba
Přístav
Kaspického
moře

Výkal

Italský
výtvarník
Sestry otce
Španělsky „býk“
Českoslov.
kamionová
doprava

Velká
chyba

Elektricky
nabitý atom

Chuchvalce
Opojný nápoj
polynézie
Skotská
řeka

Citoslovce

Evropan
Sídlo
v Barmě

Vojenská
jednotka
Španělské
sídlo

Město
v Čadu
Citoslovce

Osiny
Iniciály
atleta
Rošického

Manželka
sedláka
Základní
organizace

Amazonský
kytovec
Zn. sov.
letadel

Konec
tajenky

Škrabky
u pluhů

Rumunské
město

Pomůcky:
Anin; AŘ; inie;
Nako; Oza; Penone;
Rudi; SYT.

Nadšení

INZERCE

Křížovka o lístky na Broadway On Ice
Vylosovaný úspěšný luštitel křížovky získá dva lístky na muzikálovou show
Broadway on Ice. Tajenku zašlete do 27. 1. na adresu Strategic Consulting –
Náš Zlín.cz, Tř. T. Bati 1547, 760 01 Zlín, nebo e-mailem na zlin@ceskydomov.cz.

Encyklopedie, která naučí děti poznávat svět

ENCYKLOPEDIE

Encyklopedie Martina
Vopěnky Poznávám život
a svět je určena pro děti
od čtyř do deseti let. Mladí
čtenáři se na 352 stranách
seznámí s 1 111 abecedně řazenými pojmy ze zeměpisu,
Martin Vopěnka

Poznávám
život a svět
1111 základních hesel
pro zvídavé děti

1 + 1 +1

přírody, vědy a techniky,
vesmíru, ale i s moderními
pojmy, jako jsou například internet nebo mobilní
telefon. Rodiče jim tuto
celobarevnou knihu plnou
informací mohou pořídit za
cenu 299 korun. Vy ji nyní
můžete získat zdarma, stačí
odpovědět na jednoduchou
otázku.
Soutěžní otázka: Kolik
pojmů obsahuje encyklopedie?
a) 555
b) 1 111
c) 2 222
Správné odpovědi zasílejte do 27. 1. na adresu
Strategic Consulting – Náš
Zlín.cz, Tř. T. Bati 1547,
760 01 Zlín, nebo e-mailem
na zlin@ceskydomov.cz.

MEGA
KRACH
KRIZE! LIKVIDUJEME
ZBOŽÍ POD VÝROBNÍ CENOU S NAPROSTO NEUVĚŘITELNOU
SLEVOU -50%! ANO, PŘI PLACENÍ VÁM Z UVEDENÝCH
NÍZKÝCH CEN ODEČTEME -50%!

POZOR!

OBLEKY
OD NEUVĚŘITELNÝCH

499,- Kč

Ze skladů jsme do likvidace navezli stovky nových obleků od 499,- Kč,
kalhot od 199,- Kč, košilí od 149,- Kč, kravat za 49,- Kč, dámských
a pánských kabátů ve všech velikostech a spoustu nového zboží!

ZLÍN, Náměstí Míru 61
vedle pošty, nad zlatnictvím
SC 311767/1

SOUTĚŽ

www.modaprostejov.cz

• Náš Zlín.cz. Vydává Strategic Consulting, s.r.o. • Šéfredaktor: Petr Velecký, telefon: 734 580 104, e-mail: petr.velecky@ceskydomov.cz • Adresa redakce: Strategic Consulting – Náš Zlín.cz,
tř. T. Bati 1547, 760 01 Zlín • Web: www.naszlin.cz • Nevyžádané příspěvky nevracíme. Neoznačené fotograﬁe: archiv redakce. • Počet výtisků: 40.000 kusů • Distribuce: Česká distribuční, a. s.
• Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na telefonu 224 816 821 nebo na e-mail: distribuce@consultants.cz • Tisk: Europrint, a. s. • DTP: Tomáš Coufal • Registrační číslo: MK ČR E 18221
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Společnost T.S.BOHEMIA a.s. doporučuje operační systém Windows® 7 Home Premium

BARBONE W FÉNIX
!
nov

inka

7.846,– bez DPH

9.490,–

vč DPH, RP a AF

EKOLOGICKÁ AKCE S POČÍTAČI BARBONE!

VÝBORNÁ NÁHRADA
za starý počítač nebo notebook

Verze pro domácnosti:

Verze pro ﬁrmy:

Objednávací kód:9506869

Objednávací kód: 9506878

Máte doma starý, pomalý, či již nefunkční počítač? Doneste nám jej, my se
postaráme o jeho ekologickou likvidaci, a navíc si můžete odnést zcela nový,
výkonný stroj, se zárukou 2+3 roky! Akce platí i pro ty, kteří o novém počítači
teprve uvažují!
Počítač je určen primárně do domácností a přináší plnou využitelnost nových
aplikací. Jednoduché propojení různých zařízení s počítačem, jednoduché
ovládání a bohaté vizuální prvky k usnadnění užití. Tím se z něj stává
opravdový pomocník jak domů tak do kanceláře.
Procesor: Intel® Pentium G620 2,60GHz
RAM: 4GB DDR3
Pevný disk: 500 GB SATA II
Graﬁka: integrovaná v procesoru
OS: Windows 7 Home Premium nebo Windows 7 Professional
Microso Oﬃce Starter 2010.

Změna cen vyhrazena. Nabídka platná do vyprodání zásob. Ilustrační obrázek, počítače jsou bez monitoru. Uvedená cena platí pro verzi s Windows 7 Home Premium.

Vaše nejbližší pobočka:

Tečovská 61, Zlín 763 02
GPS: Loc: 49°12’36.511”N, 17°35’47.16”E

Kontakty:

E-mail: zlin@tsbohemia.cz
Tel.: 585 157 491

Kamenné obchody: Olomouc, Brno, Zlín, Uherské Hradiště, Znojmo, Opava, Liberec, Jihlava, Hradec Králové, Praha, Kladno, Břeclav

SC 311872/5

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
díky procesoru Intel® Pentium

