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Od voltiže neodradí závodnici
naražená kostrč, zápěstí ani kolena

LHOTA

Do Zemského hřebčince v Tlumačově se
o víkendu sjeli obdivovatelé akrobatických
kousků na koních.

Na opravě zničené cesty v části Úlehla upracují ve
Lhotě. Podle místostarosty Petra Tománka se jedná
o úsek dlouhý asi 230 metrů. „Silnice už byla ve
velmi špatném stavu. Oprava by měla být hotová
do konce května. Kvůli tomu mají někteří obyvatelé ztížený příjezd k domům,“ zmínil místostarosta. Náklady vyčíslil na více než jeden milion korun,
částku obec hradí ze svého rozpočtu. (jk)

EXKLUZIVNĚ

Jen v tištěném
Deníku

„Z koně se při tréninku
padá často. Úraz jsem měla
už několikrát, naraženou
kostrč, zápěstí či kolena. Už
Jen
v tištěném
jsem
si sem
tam říkala, že
bych se na to mohla vykašlat, že si ničím zdraví.
Ale je to něco, co mě baví,
takže překousnu všechno,“
říká členka Tělovýchovné
jednoty voltiž v Tlumačově.

hlavně starat o koně.
„Není to jako nářadí,
které se v gymnastice
používá, a vy jej můžete
odložit. Koně musíte každý
den chodit krmit, čistit je.
Je to každodenní práce pro
všechny cvičence. Do toho
pak tréninky a udržování
postavy,“ dodává Nela Mikesková.
Další snímky z voltižních
závodů v Tlumačově najdete na webu regionálního Deníku.
LUCIE HABLOVIČOVÁ. Na koni dokáže nevídané kousky. Tréninky se snaží
dívka skloubit s výukou ve škole.
Foto: Nela Mikesková

Broďan vymyslel elektrický
pohon na kolo pro vozíčkáře
BIKEDOO, Marián Dolinský (Uherský Brod)
Marián Dolinský, původně letecký inženýr,
vyvinul s kamarádem
přídavný elektrický pohon pro aktivní vozíčkáře, kteří touží zdolávat
náročnější terén nebo ze
svého mechanického
vozíku jednoduše vytvořit cool tříkolku. Marián
spolupracuje na vývoji
s běžnými vozíčkáři i
sportovci. Na světě je již
pátý prototyp a získává
pro svou tříkolku první
zákazníky.

AUTOŘI NEJLEPŠÍCH NÁPADŮ. Na snímku Jiří Špalek, modelové
domečky ze dřeva, Marián Dolinský, Bikedoo, Jan Smetana, designové reproduktory ze dřeva a betonu. Foto: T-Mobile

Zlínský kraj – Dvaadvacet
soutěžících, dvaadvacet nápadů. Který byl nejlepší?
Zlínské kolo soutěže začínajících podnikatelů
T-Mobile Rozjezdy nakonec
vyhrál elektrický pohon pro
invalidní vozíky Bikedoo
Mariána Dolinského z
Uherského Brodu.
Na druhém místě skončil
Jiří Špalek a jeho modelové
domečky ze dřeva ze Štítné nad Vláří a třetí místo
patří Janu Smetanovi a
bratrům Vítu a Lukáši
Umlaufovým z Dolního
Němčí a jejich reproduktorům ze dřeva a betonu.

Soutěž hledá nejen neotřelé
nápady, ale zároveň podnikatele, kteří mají se svým
nápadem reálnou šanci
uspět. „Zlínský kraj tentokrát velmi překvapil nejen
inovacemi, ale i energií
zdejších začínajících podnikatelů. Bikedoo, inovativní
pomůcka pro vozíčkáře, si
po dotažení designu jistě
najde své zákazníky,“ říká
Martina Kemrová, předsedkyně poroty. Autor nápadu
Marián Dolinský získal za
první místo ceny v hodnotě
100 tisíc korun. Postupuje
do celostátního on-line
hlasování. (ex)

Dřevěné modelové domečky, Jiří Špalek
(Štítná nad Vláří)
Jiří Špalek, sám modelář již více než 30 let, se
synem Jiřím navrhují
hrázděné modelové domečky ze dřeva pro dioramata i modelovou železnici. Inspirují se přitom skutečnými budovami na vesnicích nebo
ve skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm.
Designové reproduktory ze dřeva a betonu,
Jan Smetana (Dolní
Němčí)
Jan Smetana s Vítem a
Lukášem Umlaufovými
se chystají vyrábět reproduktory vyšší třídy
pro náročnější posluchače. Jejich hlavní výhodou
je kombinace kvalitních
součástek, dřeva a betonu, protože právě beton
přinese ještě lepší zvuk.
Zdroj: pořadatelé

ZLÍN

Majáles studenti ve Zlíně
oslaví i s kapelou Crazy Town
Spoustu zábavy, dobrého jídla a hlavně kvalitní
hudby nabídne letošní Majáles, který mají v
krajském městě opět v režii studenti Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. „Největším tahákem na
našem studentském festivalu bude americká kapela Crazy Town se svým ikonickým songem
Butterfly, který byl hitem v patnácti zemích světa, včetně USA a Německa,“ láká Radek Musil,
manažer Majálesu.
Majáles se koná ve středu 2. května ve zlínském parku před Baťovou vilou. Průvod studentů
v maskách vyjde ve 14 hodin z náměstí Míru a
povede městem kolem univerzitních budov až do
parku, kde zábava potrvá do půlnoci. Golemové,
tanečníci, žongléři, bojovníci, mažoretky, studenti a jiná havěť, ti všichni jsou podle pořadatelů vítáni. Kromě vystoupení řady kapel bude
možné vyzkoušet různé aktivity z doprovodného
programu. „Pokud jsi sportovní nadšenec, bude
pro tebe a tvoje kámoše připravený nafukovací
fotbálek. Naopak pokud bys chtěl zavítat do jiného světa, můžeš dohopsat do virtuální reality.
RedBull pro tebe bude mít připravený Playstation nebo simulátor Formule 1,“ vyzdvihl Radek
Musil. A chybět nebude ani volba krále a královny Majálesu, na který jsou zváni i všichni středoškoláci ze Zlína a okolí, včetně široké veřejnosti. Vstup na akci je zdarma. (jk)
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HURÁÁÁ!

DO OTROKOVIC
pátek 4. 5. 2018 od 9:00 hodin
Stadion TJ Jiskra Otrokovice, Sport. Areál TJ Jiskra 1297

dbi_1028740-03

Tlumačov – Bezpočet tvrdých pádů a několik úrazů
už má za sebou sedmnáctiletá Lucie Hablovičová z
Otrokovic. Asi od svých čtyř
let se věnuje voltiži, což je
v podstatě gymnastika a
tanec na koni. A je to
opravdová dřina.

spělosti řada lidí končí.
„Tělovýchovná jednota
voltiž Tlumačov má nyní
okolo osmnácti aktivních členů ve věku od
pěti do třiadvaceti let. Věnovat se jí mohou i poté,
ale je náročné skloubit
přípravu se studiem či
prací,“ vysvětluje
Nela Mikesková,
která má na starosti přípravu koní,
cvičenců a věnuje se
gymnastické průpravě. Podle ní je
voltiž opravdu hodně
náročná. Je třeba se

Oprava cesty omezí obyvatele

www.zlinskydenik.cz

JARMILA KUNCOVÁ

V areálu zemského
hřebčince mohli o víkendu
na voltižních závodech lidé
vidět, co dokáže, a to společně s několika dalšími
členkami jejich oddílu. Na
koni předvedly gymnastiku
spojenou s tancem i baletem dohromady.
„Snažíme se do toho
dát na trénincích
všechno, abychom se
pořád zlepšovaly.
Když stále padáme,
snažíme se to vymyslet jinak. Je to
sice dřina, ale
baví nás to,“ podotýká Lucie
Hablovičová.
Tréninky se
snaží zvládat s
výukou. Do tlumačovského Jen v tištěném
hřebčince dojíždí rovnou ze
školy. U koní by
do budoucna
vodráda zůstala,
níků
i když od
dobrou
závodění
kondici.
zřejmě časem
Člověk
ustoupí. „Jak už na
musí mít
to nebudu mít roky,
pevné tělo
tak bych chtělaJen v tištěném
a být zároostatní aspoň trénoveň pružný.
vat a podílet se na
Věkově není
chodu oddílu. Prostě
nijak omebýt u koní,“ přeje si
zená, přeszávodnice.
to s ní v doVoltiž vyžaduje od zá-

Krátceze Zlínska

