
Máme pro
vás lístky

Milí předplatitelé Zlín-
ského deníku, nyní můžete
v rámci ABO BONUSU
zcela zdarma kromě dal-
ších dárků získat vstu-
penky na následující kul-
turní akce:
1. ABBA ROCK SHOW LIVE
BAND (skvělý revival slav-
né kapely v kině Květen
Zlín-Malenovice, 24. 11.)
2. PAVEL ŠPORCL (koncert
houslového virtuosa ve
Velkém kině Zlín, 21. 11.)
3. FASHION SHOW 2011
(V.I.P. vstupenka na mód-
ní přehlídku Studia 365 ve
zlínském Podnikatelském
inovačním centru, 1. 12.)
4. J.A.R. (oblíbená česká
kapela zahraje v Golem
clubu Zlín, 12. 11.)
5. VLADIMÍR MIŠÍK & E.T.C.
(český muzikant se svou
rockovou kapelou ve zlín-
ském Golemu, 18. 11.)
6. KATAPULT (česká hard-
rocková kapela v klubu
Golem, 26. 11.)

CO JE ABO BONUS

Věrnostní program pro
předplatitele, kteří si v
rámci něj mohou vyzved-
nout poukázky na slevy a
dárky v hodnotě až 1200
Kč ročně! Kdo ještě není
členem, může se zaregis-
trovat přímo z domova na
www.mojepredplatne.cz.
Zde je také možné pravi-
delně sledovat nabídku
poukázek a dárků. In-
formace poskytneme na
telefonním čísle 840 336
459. Také nás můžete na-
vštívit v redakci Zlínské-
ho deníku v ulici Zarámí
4422 ve Zlíně.

Sami rozhodněte, jak budou vypadat vaše noviny! Na této straně máte prostor vy, naši čtenáři. Právě vy znáte nejlépe svoji ulici, čtvrť,
vesnici či město. Proto neváhejte, foťte a pište! Naštval vás bezohledný řidič, nesmyslný zákaz či objížďka, trápí vás nepořádek v ulicích,
anebo jen nevíte, kam se obrátit s problémem? Právě strana U nás doma je určena pro vás. reporter.zlinsky@denik.cz

Logická olympiáda
na základce Fryšták

Dne 4. listopadu 2011 se na
Základní škole ve Fryštáku
konalo krajské kolo Logické
olympiády – vědomostní sou-
těže, kterou již čtvrtým rokem
pořádá mezinárodní společ-
nost Mensa. Celkem se sjelo
do ZŠ ve Fryštáku 121 nejlep-
ších řešitelů ze základního
on-line kola a soutěžilo ve
třech věkových kategoriích –
kategorii A – žáci I. stupně ZŠ,
kategorii B – žáci II. stupně ZŠ
a studenti nižších ročníků ví-
celetých gymnázií a kategorii
C – studenti středních škol.

Žáci a studenti řešili logic-
ké úlohy ve dvou kolech –
formou písemného testu a po-
té promítaného testu, kde
každá úloha měla časové
ohraničení.

Do celostátního kola, které
proběhne 28. 11. 2011 v Posla-
necké sněmovně PČR v Praze,
se probojovali a z počtu 33 žá-
ků v kat. A postupují – Štěpán
Hartman ze ZŠ Kvítková Zlín (1.
místo), Ondřej Hrůzek ze ZŠ Kory-
čan. Paseky Rožnov p. Radhoštěm
(2. místo) a Jan Mach ze ZŠ UNE-
SCO Uherské Hradiště (3. místo).

V kategorii B si postupová
místa z počtu 48 soutěžících
zajistili – Karolína Gebrtová ze
ZŠ Staré Město u Uher. Hradiště
(1. místo), Kristýna Šudomová z
Gymnázia Valašské Klobouky (2.
místo), Lucie Jeglová z Gymnázia
J. A. Komenského a JŠ s právem
státní jazykové zkoušky Uherský
Brod (3. místo), Lukáš Tomek ze
ZŠ a MŠ Prakšice (4. místo) a Jana
Trdlicová z 1. ZŠ Holešov (5. mís-
to). V kategorii C soutěžilo 40
studentů, z nichž na postupo-
vých místech stanuli – Tomáš
Hromada z Masarykova gymnázia
a JŠ s právem státní jazykové
zkoušky Vsetín (1. místo), Jitka
Janíková z Gymnázia Uherské
Hradiště (2. místo), Jakub Píška z
Gymnázia J. A. Komenského a JŠ
s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod (3. místo) a Pavlína
Riedlová ze Soukromého gymná-
zia Kunovice (4. místo). Těmto
žákům a studentům blahopře-
jeme k dosaženým úspěchům
a věříme, že ve finále zajistí
důstojnou reprezentaci Zlín-
ského kraje.

Za pořadatelský tým Mgr. Jana Šin-
delářová, krajský koordinátor LO

Písemná část soutěže – kategorie C – uprostřed vítěz této kategorie
Tomáš Hromada

Ekologická olympiáda SŠ ve Zlínském kraji
Ekologie je sice věda o or-

ganismech a vztazích mezi
nimi, ale její příznivci ji mo-
hou pojímat i netradičním,
velmi poutavým až hravým
způsobem.

Hezkým dokladem tohoto
tvrzení jsou ekologické olym-
piády, konané v malebném
valašském kraji, oplývajícím
pohádkovou přírodou. Jsou
svými organizátory pojímá-
ny, jak záhy vysvětlím, poně-
kud jinou formou než jako
tradiční, klasická přírodo-
vědná klání.

Vytvářejí hodnoty
Klade se v nich totiž neoby-

čejný důraz na tvůrčí schop-
nosti mladých lidí, na jejich
zájem vytvářet nové, origi-
nální hodnoty, přičemž se
samozřejmě spoléhá na jejich
lásku k tomu obdivuhodné-
mu, co nás všechny obklopuje
– tedy k řekám, lesům, lou-
kám, rostlinám, zvířatům, ba
i blankytné obloze.

Už samotné místo konání
uvedené soutěže musí vzbudit
pozornost svým bezprostřed-
ním zaměřením a vztahem k
přírodě.

Část úkolů popisované
olympiády se totiž koná v
nejenom ekologům známé
dřevěnici „Kosenka“ ve Va-
lašských Kloboukách, cha-
loupce svým vzhledem jakoby
vystřižené z kreseb minulého
století. Ta je celá budovaná z
dřevěných trámů s pozoru-
hodným a příjemným interié-
rem, vybaveným dobovým
nábytkem, plápolajícím kr-
bem, pecí, masivními dubo-

vými lavicemi a židlemi, ale
třeba i dosud funkčním kolo-
vrátkem.

A právě do těchto kouzel-
ných míst každým rokem
směřují mladí studenti ze
středních škol našeho kraje,
aby si v podobě tříčlenných
kolektivů poměřili své síly ve
znalosti místních zvyků, kra-
jinných přírodopisných „kle-
notů,“ ale zejména aby se
zdokonalili v ochraně krajiny
nám našimi předky svěřené.

Podobně jako v minulosti
tak i letos začala tato oblíbená
soutěž uvítacím ceremoniá-
lem v blízkém gymnáziu, aby
se v příštích chvílích studenti
podrobili ekologicky zaměře-
ným testům a poté obávané
poznávačce, ve které měli v
konkrétních předložených
předmětech identifikovat
dnes již téměř neznámá ze-
mědělská nářadí, využívaná
rolníky v dávnějších dobách.

Druhý den soutěže byl pak
věnován výjezdnímu „zase-
dání“ soutěžících a organizá-
torů do nedalekého ekologic-
kého centra ve Vysokém Poli,
kde byla realizována praktic-
ká část olympiády, tento rok
tématicky zaměřená na vztah
krajiny a zemědělství.

Sadili stromy
Již první úkol zadaný pří-

tomným studentům vyzněl
jasně, zasadit ovocné stromky
do půdy, pokud možno co nej-
více profesionálním způso-
bem!

Člověk by řekl: „A co je na
tom tak obtížného?“ Zcela ur-
čitě by ale po nedlouhé době
musel změnit svůj názor!!

Ono vyhloubit jámu v ka-
menité zemině v ideálních
rozměrech, upravit kořenový
systém stromků, fixovat je-
jich kmínek ke kůlu, ochránit

ho fóliemi proti okusu zvěří,
ošetřit řezné rány v jeho ko-
runce, to vyžadovalo značnou
odbornou erudici mladých
sadařů.

Že to nebylo až tak jedno-
duché, o tom se přesvědčil v
tomtéž úkolu v odpoledních
hodinách pedagogický do-
provod studentů. Abych
pravdu řekl, nebyl jsem si ja-
ko prostý divák jistý, kdo byl
v těchto činnostech zdatnější,
jestli ti mladí, anebo jejich
vedoucí. Vše se samozřejmě
bodově hodnotilo, přičemž o
bujaré veselí, jak jistě tušíte,
nebyla v těchto chvílích nou-
ze.

A to ještě čekal mladé příz-
nivce přírody úkol
nejobtížnější…. a ten byl
vskutku nadmíru náročný!
Studenti museli během
nemnoha hodin vyproduko-
vat návrh na ideální uspořá-
dání místní krajiny při re-

spektování příslušných eko-
logických požadavků, jinými
slovy měli tedy navrhnout
pro tento region vhodné plo-
diny i chovné zvířectvo, po-
soudit ekonomické možnosti
svých nápadů a vše pak dolo-
žit pomocí počítačové techni-
ky patřičnými nákresy a ma-
pami. A aby nebyl náročnosti
požadavků konec, v podvečer
je čekala obhajoba jimi vytvo-
řených prací před přísnou po-
rotou!

Rádi se vrátí
Že se celá třídenní akce

zdařila, o tom nás všechny
neustále přesvědčovaly
úsměvy prakticky všech sou-
těžících a hlavně jejich závě-
rečný slib, že se do těchto míst
budou za nádherným krajem
a neobyčejně sympatickými
lidmi i do budoucna rádi na-
vracet.

Veškerá soutěžní činnost
byla pečlivě organizována
lidmi z místních ekologic-
kých sdružení, kterým pra-
covně sekundovali zaměst-
nanci příslušných zaintere-
sovaných institucí. Co tedy
říct závěrem? Dovolím si v té-
to souvislosti maličko po-
změnit slova velkého huma-
nisty Alberta Schweitzera.

Nevíme, jaká budoucnost
čeká naše mladé. Ale zcela jis-
tě budou šťastni, pokud budou
v životě hledat a nalézat to, co
prospívá jiným, v našem pří-
padě to, co prospívá naší
krásné přírodě! A to v tyto
dny rozhodně se zdarem čini-
li! Jaromír Slavíček

Ilustrační foto: Deník/archiv
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Žádejte v lékárnách. Bezplatná infolinka 800 555 568, www.hemostop.cz

Produkt Hemostop Probio 60 je na trh uváděn jako doplněk stravy. 

HEMOSTOP®
PROBIO

60

spotřebitelů spokojeno s účinností!**88%

  Pomáhá při 
HEMOROIDECH

  Působí na posílení a pružnost 
CÉVNÍCH STĚN

  Ovlivňuje správnou činnost 
TLUSTÉHO STŘEVA

*Zdroj: AMAR (prodej doplňků stravy na hemoroidy z lékáren 
v ČR, 2011)

**SPOTŘEBITELSKÁ STUDIE ÚČINNOSTI HEMOSTOPU® PROBIO
 - ČERVEN 2011
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