
Chcete být v kondici?
Aktivní zdravý životní styl se netýká jen 
sportovců. Týká se každého, kdo chce 
něco udělat sám pro sebe 
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Mesícník o vašem meste, o vecech všedních i nevšedních. Zdarma do vaší schránky.  Brezen 2015

Tomáš Goláň:
Obejdeme se bez samozvaných  

politických a duchovních vůdců
rozhovor na straně 6

Zlínmagazín
váš

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

Literární tržnice
Všechny, kteří propadli kouzlu psaného 
slova, nyní spojuje ojedinělý projekt 
Zlínská literární tržnice  
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Bakalářské studijní programy
 ■ Anglický jazyk pro manažerskou praxi 
 ■ Německý jazyk pro manažerskou praxi 
 ■ English for Business Administration 
 ■ Porodní asistentka 
 ■ Všeobecná sestra 
 ■ Zdravotně sociální pracovník 
 ■ Sociální pedagogika 
 ■ Učitelství pro mateřské školy 
 ■ Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 ■ Učitelství odborných předmětů pro SŠ

Navazující magisterské studijní programy
 ■ Sociální pedagogika
 ■ Pedagogika předškolního věku 

Doktorský studijní program
 ■ Pedagogika

Přihlášky do 31. 3. 2015

Více na www.utb.cz/fhs 
2015-02-08 UTB FHS_B.indd   1 9.2.2015   23:19:30

CENA BEZ DOVOZU - 55 Kč
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PODPORA ŠKOLSTVÍ REGIONU ZLÍNSKO!

Lukáš Vojtek - ProfiTAB
Náměstí Míru 9, 760 01 Zlín
Česká republika

Tel: +420 774 437 268
E-mail: profitab@profitab.cz

E-shop: www.profitab.cz

Bezplatná školení
Pravidelné informace z MŠMT
Čerpání dotací z EU
Využití dostupných technologií
Seznámení s novinkami
Vyjímečné ceny
Speciální nabídkySpeciální nabídky
Osobní přístup
Vysoká úroveň poradenství
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buda-reality@centrum.cz
www.buda-reality.cz
tel.: 773 288 833

nabídněte  
nemovitost  
k prodeji

PROVIZE ČINÍ 2%  
NEBO 30.000,-

Z CENY NEMOVITOSTI

ZAJIŠŤUJEME
▪ kupní a úschovní smlouvu
▪ posudek, energetický štítek

▪ bezplatnou poradnu  
a daňový servis

▪ jednání s finančním,  
katastrálním  

a stavebním úřadem
▪ bezplatný přepis energií
▪ finanční záležitosti  

(zálohy, úvěr ap.)

Byt 1+kk s balkonem, 
ZLÍN – PODLESÍ V
kolaudace z r. 2003, bezbariérový  
s výtahem, výhled do zeleně, 2. NP, 
35 m2,ideální pro investory nebo pár.

935 000 Kč
Byt 3+1 s 2 balkony,  
ZLÍN – NIVY I
cihlový prostorný byt, rekonstrukce  
koupelny a wc vč. rozvodů, CP 85 m2, 
vilová lokalita, na jaře rekonstrukce balkonů

1 744 000 Kč
Byt 3+1 s balkonem, 
ZLÍN – OBECINY V
zrekonstruovaný cihlový byt s balkonem 
o CP 78 m2, 2. NP, zděný prostorný sklep, 
klidná poloha vůči frekventovaným tepnám

1 890 000 Kč
Byt 4+1 s 2 balkony,  
ZLÍN – ZÁLEŠNÁ
nabídka pro náročné, kolaud. 2001, CP 
125 m2, možnost garáže, 2 koupelny, prost. 
kuchyň, v blízkosti sport. a obč. vybavenost

4 199 000 Kč

Bať. 1/2domek, 
ZLÍN – LETNÁ
komp. rekonst. 2004, díky zajímavému 
architektonickému řešení je zvětšená 
koupelna a obývací pokoj s kuchyní

2 195 000 Kč
Bať. 1-domek, 
ZLÍN – CENTRUM
v obyvatelném stavu (gen. rek. 1975) se  
zahradou (364 m2), možnost více park. 
míst, ideální pro bydlení i komerci

2 695 000 Kč
RD 6+1,  
ZLÍN – PŘÍLUKY
prostorný dům s garáží a terasou na 
atraktivním místě, zahrada 742 m2, celo-
podsklepený, po úpravách i pro 2 rodiny. 

3 300 000 Kč
Pozemek, ZLÍN – ŠTÍPA (K letišti)
parcela pro výstavbu rodinného domu, 
výměra 800 m2 + 323 m2  
(1/3 podíl na přij. cestě)  
+ cca 400.000,- (doplatek k inž. sítím)

954 550 Kč
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Vážené čtenářky a čtenáři,  
milí Zlíňáci,
dostáváte do rukou první číslo Magazínu Váš Zlín. Je to takové naše vymazlené dítě. Jistě, jako novorozeně jsme ho ještě 
nestihli všechno naučit. První krůčky nejsou nikdy snadné, proto vás prosíme o shovívavost. Musíme ho dál vychovávat 
a těšit se z toho, jak bude hezky vyrůstat. Přesto jsme na své dítě pyšní, tak jako každý správný rodič.

Proč název Magazín Váš Zlín? Protože je především o vás a pro vás. Jsme magazín o životě ve vašem městě. 
O zajímavých lidech z vašeho města. O věcech, které hýbou Zlínem. Titulem časopisu se také obracíme přímo na vás, 
naše čtenáře. I vy se totiž můžete podílet na obsahu magazínu. Inspiraci od vás vítáme. Ostatně už většina příspěvků 
v prvním čísle vznikla na základě vašich podnětů.

Neděláme si ambice být investigativním plátkem, neženeme se za každou cenu po senzacích a nejžhavějších 
novinkách. Naším cílem není vyvolávat aféry, odstřelovat politiky, kritizovat všechny a všechno kolem sebe. Pro nás 
je důležitější obyčejný život města. Zajímá nás, co se v něm děje všedního i nevšedního. Tomu ostatně napovídá 
i podtitul časopisu.

Budeme proto psát hlavně o pozitivních věcech, o zajímavých lidech a událostech, které hýbou naším městem. 
Ne o takových, které prosviští večerními zprávami na všech televizních kanálech, ale hned další den se na ně zapomene. 

Jen málokdy na stránkách tohoto časopisu objevíte proslulé celebrity a tváře známé z jiných magazínů. Zajímají 
nás hlavně obyčejní lidé. Obyčejní lidé, kteří něco zajímavého dokázali a přitom se o nich ví jen málo. Takoví hrdinové 
všedního dne. Právě jejich příběhy vám chceme přinášet. Ale samozřejmě nezapomeneme ani na velká jména, která 
ke Zlínu neodmyslitelně patří.

Nechceme suplovat magazín, který vydává radnice, ani jiná periodika, která mají ve městě své místo. Nebaví nás 
už ani poslouchat rady pražských manažerů a šéfeditorů, kteří vždy nejlépe vědí, co lidi ve Zlíně zajímá a o čem by 
se mělo psát. Chceme jít společně s vámi vlastní cestou.

Věříme, že vás Magazín Váš Zlín osloví a budete se těšit na to, že se každý měsíc objeví  
ve vaší schránce jeho další číslo. My už se těšíme také.

Příjemné a nerušené čtení vám přeje 
Pavel Stojar, šéfredaktor
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Povrch ustupuje 
půdě aneb opravdu 
se může moje stavba 
stát součástí cizího 
pozemku?

Od zavedení nového Občan-
ského zákoníku dne 1. 1. 2014 
se do českého práva vrátila zá-
sada v evropských zemích na-
prosto běžná -  „povrch ustupu-
je půdě“. Co to znamená? Podle 
§ 506 OZ se součástí pozemku stá-
vá vše včetně staveb na nich zříze-
ných. V praxi to znamená, že od 
počátku minulého roku splynu-
lo vlastnictví pozemku s vlastnic-
tvím stavby v jedno. Pokud tedy 
bude chtít vlastník svůj pozemek 
prodat, bude ho prodávat automa-
ticky i se stavbou. Tato zásada se 
promítla do katastru nemovitostí – 
– v případě návrhu na vklad se 
uvede pouze již číslo pozemku, na 
kterém stavba stojí. Jak je to ale 
v případě, kdy se liší vlastník po-
zemku od vlastníka stavby? Stá-
vá se vlastník pozemku opravdu 
vlastníkem i cizí stavby? Samozřej-
mě ne. V takovém případě vzniklo 
dle § 3056 OZ mezi oběma vlast-
níky pouze právo předkupní. Při 
prodeji vaší stavby je tedy nutné ji 
nejprve nabídnout vlastníkovi po-
zemku a naopak - vlastník pozem-
ku je povinen ji první nabídnout 
vlastníku stavby.

Mgr. Filip Petráš 
advokátní kancelář 
ev.č. ČAK 14619
sídlo: Zlín, Sokolská 418
pobočka: Praha 1, Vladislavova 17
e-mail: office@ak-petras.cz 
mob.: +420 725 293 766
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Oslovte čtenáře Magazínu Váš Zlín
Zaujal vás nový Magazín Váš Zlín?  
Využijte příležitosti oslovit naše čtenáře, vaše budoucí zákazníky.

Kontakty na inzertní poradce:

Michal Novák   Vladimír Musial
Telefon 739 724 774  Telefon 606 792 490
novak@regvyd.cz   musial@regvyd.cz

1 | Revitalizace zámku navržená architektem  
      Míčkem u Zlíňanů neuspěla

Největší ostudou Zlína je vlakové a autobusové nádraží. Už roky se 
hovoří o novém terminálu, nyní je předpokládaný termín zahájení vý-
stavby rok 2018 nebo 2019.

Ministerstvo dopravy letos v únoru schválilo modernizaci tratě z Ot-
rokovic do Vizovic. Až do Zlína bude dráha dvoukolejná, po celé délce 
navíc elektrifikovaná. A co je pro Zlíňáky zvlášť důležité, součástí je také 
stavba nového zlínského vlakového nádraží.

Magistrát už má hotovou studii autobusového terminálu od zlínské 
architektonické kanceláře Ellement. Vlastní představu o budoucí podobě 
dopravního uzlu ale má i společnost podnikatele Zdeňka Zemka ČSAD 
Invest. Ta je zde hlavním hráčem, protože jí patří většina dotčených po-
zemků.  (pst)

Oprava nejzanedbanější zlínské ulice Mostní začne letos v polovině roku. Potrvá podle počasí sedm až de-
vět měsíců. Obyvatelé čtvrti Letná se musejí připravit na objížďky, omezené parkování a přeloženou trasu lin-
ky 4. Jako první na místě stávajících zpustlých odstavných ploch pro auta pod sportovní halou vznikne nové 
neplacené parkoviště. 

Samotná Mostní se bude rekonstruovat v délce 1,1 kilometru. Dojde k jejímu rozšíření v průměru o tři čtvr-
tě metru. Kluzké a poškozené kostky nahradí asfalt. „Křižovatky budou mírně vyvýšené, aby řidiči museli při-
brzdit, což zvýší bezpečnost chodců,“ upozorňuje radní Josef Novák. Projekt počítá i s rekonstrukcí chodníků. 
Ty pokryje nová dlažba o velikosti 30 krát 30 centimetrů. 

Zcela se změní křižovatka ulic Březnická a Mostní. Posune se na úroveň nynější odbočky k hotelu Moskva. 
Rekonstrukce přijde město na necelých 70 milionů korun.  (pst)

Šárka Šišková se představí ve Zlíně vlastní přehlídkou. Paradoxně je 
to její první přehlídka v rodném městě. Přitom má na kontě řadu prezen-
tací v módních metropolích světa a její modely jsou zastoupeny ve sbír-
kách newyorského Fashion Institute of Technology. Několik let také ved-
la ateliér oděvního designu na zlínské univerzitě.

Módní přehlídka Šárky Šiškové nazvaná Connection se uskuteční 
23.  března od 19 hodin ve zlínském Kongresovém centru.  (pst)

Ke kapličce nad Příluky se vrátí 
socha svatého Antonína Paduán-
ského. Byla zničená v šedesátých 
letech 20. století, od té doby zůstal 
jen prázdný podstavec.

Peníze na novou sochu se po-
dařilo získat prostřednictvím sbír-
ky mezi lidmi. Nyní už kameno-
sochař Jiří Rejda pracuje na nové 
postavě světce.

Slavnostně požehnána a před-
stavena veřejnosti bude 14. červ-
na, kdy má svatý Antonín církev-
ní svátek.  (pst)

Studie na revitalizaci zlínského zámku od architekta Pavla Míčka, kte-
rá počítala s radikální přestavbou včetně odstranění mansardové stře-
chy, neuspěla u Zlíňanů ani u radních města. Magistrát vyhlásil anketu, 
v níž se drtivá většina z 2 750 hlasujících vyslovila proti. Jen 95 lidí bylo 
pro. „Rada města má stejný názor jako občané. Návrh architekta Pavla 
Míčka nepovažujeme za vhodný, proto jeho realizaci nepodpoříme,“ řekl 
náměstek primátora Ondřej Běták. I když město studii odmítlo, oceňu-
je aktivity, kterými budovu oživuje společnost Zlínský zámek. „Věříme, 
že nakonec najdeme společnou cestu,“ podotkl primátor Miroslav Adá-
mek. Město chce mít zámek zkrášlený do roku 2022, kdy si Zlín připomí-
ná 700 let od svého založení.  (pst)

3 | Oprava Mostní ulice odstartuje v polovině roku

2 | Svatý Antonín  
      se vrátí na Příluky

Foto | Pavel Stojar

4 | Začnou nové autobusové nádraží  
      stavět v roce 2018?

5 | Módní návrhářka Šárka Šišková  
      má první zlínskou přehlídku

Foto | 2x Pavel Stojar
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Vaší prací je bojovat za zájmy klientů, kteří se dostali do problémů s fi-
nančními úřady. Jak vám to jde?

Za poslední rok se vedení finanční správy, Generální finanční ředitel-
ství, posunulo úplně mimo lidský rozměr. Stali se z nich dravci. Doktor 
Karel Šimka, soudce 7. senátu Nejvyššího správního soudu, jejich cho-
vání trefně nazval jako „kobercové nálety“. Systém, který se tady zavá-
dí, nikoho neselektuje. Neřeší problematické komodity. Smetou všech-
ny a problém je, že ti, kteří nemají daňové poradce, platí a platí i tam, 
kde nemají. Finanční úřad, když si usmyslí, tak si dnes pod ochranou 
Generálního finančního ředitelství může dělat v podstatě, co chce. Ale 
to rozhodně není v souladu se zákonem. I odvolací finanční ředitelství 
v Brně často zamítá racionální odvolání. Zastání dnes najdete až u správ-
ních soudů.

Přístup k daňovým poplatníkům je tedy podle vás stále horší? Stát si ne-
došlápl na velké podvodníky, ale naopak na jejich podvody doplácejí ti 
poctiví?

Jistě. Nejvíce na to doplácejí daňoví poplatníci, kteří komunikují se 
správcem daně a řádně platí. Ti, co dělají podvody, využívají bílé koně 
a společnosti s ručením omezeným, které mají virtuální sídla, se jenom 
smějí. Stát místo toho, aby šel po nich, neustále víc a víc povinností pře-
hazuje na řádné poplatníky, protože sám není schopný od podvodníků 
daně vybrat. Finanční správa i ministerstvo vnitra se samozřejmě bijí do 
prsou a říkají, že pro to dělají maximum, ale to vůbec není pravda. 

Je možné si na podvodníky nějak došlápnout?
Za každou založenou společností je přece reálný člověk, který má mít 

trestní odpovědnost. Člověk, který firmu založil za účelem, aby zkrátil 
daně, je dohledatelný. Jenomže je to složitá práce, běh na dlouhou trať 
pro orgány činné v trestním řízení. Podnikatel, například fyzická osoba, 
si nemůže všechny a všechno prověřovat. Nedostane se do všech eviden-
cí a databází. Na to zdaleka nemá možnosti ani prostředky. To za něj má 
dělat ten státní správní orgán. Pro správce daně je ale jednodušší domě-
řit nezaplacenou daň někomu jinému, kdo nepoctivé firmě naletěl, kdo 
s ní obchodoval, protože takového člověka snadno může chytit za ruku. 
Tak jako když na pískovišti chytíte za ruku první dítě, které máte nejblíž, 
a přitom ti, co to vymysleli a začali ostatním házet písek do očí, už dávno 
utekli. Správní soudy naštěstí potvrzují, že nemůžete odpovídat za to, co 
dělá váš dodavatel. To je přece jeho svědomí, jeho trestní odpovědnost 
a vy na to nemůžete doplácet a být za to perzekuovaný.

ale že jsou k tomu tlačeni seshora. Zdanili by nám s chutí i vzduch, kte-
rý dýcháme, nebo to, že můžeme nosit vousy. A vlastně úplně všechno. 

Traduje se, že čeští lidé jsou vychytralí a snaží se stát co nejvíc ošidit. Z to-
ho, co říkáte, se skoro zdá, že na to mají morální právo...

Jsou lidé, kteří nebudou platit daně z principu a jsou schopní vymys-
let nejrůznější nesmysly a vyvinout neuvěřitelné úsilí, aby ušetřili pár mi-
zerných korun. Je ale také spousta lidí, kteří takoví nejsou a odnášejí to 
za někoho jiného. Realita je taková, že když už se mají platit daně, tak ať 
se platí, byť končí tam, kde končí.

Existuje nějaký recept, jak by daňový systém mohl fungovat? Třeba inspi-
race ze zahraničí?

Nedokážu to srovnat se zahraničními daňovými systémy, protože 
s nimi nemám zkušenosti. Náš systém má problém v jedné věci. Lidé 
vidí, že stát nefunguje tak, jak má. A kvůli tomu odpor platit daně vzrůs-
tá a vzrůstá. Systém výběru daní je nastavený tak, aby nás ždímal co nej-
víc. Stát je jako filmový Matrix. Replikuje se, dělá si, co chce, a chrání 
jen sám sebe. Monstrum, ve které se proměnil, si žije vlastním životem. 
Na lidi se zapomnělo. Stát si nás udržuje jen proto, abychom mu platili 

daně. Tak jako si Matrix lidi udržoval kvůli energii z jejich těl, která po-
háněla stroje. Kolik z nových zákonů slouží nám, lidem? Jsou to záko-
ny především pro politiky nebo pro stát, ale ne pro nás. Jaký užitek bu-
deme mít z těch peněz, co se vyberou na daních navíc? Uvidíme to na 
opraveném chodníku? Zaplatí nám stát lepšího úředníka ve státní sprá-
vě? Ne, nedotkne se nás to, nepoznáme to. Zůstane to v černé díře zvané  
stát.

To zní hodně pesimisticky. Co s tím?
Dnešní politici, zvláště na vrcholné úrovni, jsou si toho velice dob-

ře vědomi. Tento systém přiživují, a proto se také o ta místa tak perou. 
Získávají neuvěřitelně silné kormidlo a chtějí se u něj udržet. Někteří se 
ani netají tím, že chtějí stát vést jako firmu - samozřejmě jako svou vlast-
ní firmu. A těžko říci, co s tím. Můžeme nechat stát zkrachovat, postavit 
ho znovu a vrátit lidem, jako se to stalo na Islandu? Je to řešení pro ce-
lou Evropu?

Mám to chápat jako varování před politiky, kteří využívají špatné ná-
lady ve společnosti, aby pod rouškou nápravy prosazovali své zájmy 
z byznysu?

Stačí najít důvěryhodné hrdiny všedního života, které kolem sebe po-
stavíte a získáte tak renomé neohroženého správného směru. Tito lidé, 
které vyšlete do politického světa, jsou lékaři, lidé z továren. Jak mohou 
posuzovat třeba zákony týkající se daní? Hlasují tak, jak se jim řekne, 
a myslí si, že hlasují pro dobrou věc. Vidím nebezpečí nárůstu moci nové-
ho vůdce, který má za sebou neuvěřitelně schopné lidi, co vymýšlí úžasné 
kampaně a tahy. Jsou za tím obrovské peníze, obrovské dotace, obrovské 
zakázky. Mělo by to lidi alarmovat. Ale v médiích se o tom nedozvíte, sko-
ro všechny noviny vlastní oligarchové.

Tomáš Goláň: 
„Obejdeme se bez samozvaných 
politických a duchovních  
vůdců“
Respektovaný zlínský daňový expert Tomáš Goláň je velkým kritikem 
nejen současného systému výběru daní, ale také fungování celé 
společnosti. Podle něj se dnešní stát chová jako filmový Matrix. Vysává 
nás, aby si mohl žít svým vlastním životem. Může za to příliš sametová 
revoluce nebo to má hlubší kořeny v našich myslích?

 ” Českou společnost neuvěřitelným 
způsobem zdegenerovalo dvacet let 
normalizace. Ani po roce 1989 se příliš 
nezměnila, promarnili jsme tehdy velkou 
příležitost.

PAVEL STOJAR

Zmínil jste se na začátku o problematických komoditách, co to je?
Typicky pohonné hmoty. V Německu je zhruba pětadvacet distributo-

rů pohonných hmot, v Polsku třináct a u nás jich nedávno bylo asi 3600. 
To hovoří za vše.

V čem je problém? V zákoně?
Zákon je nastavený dobře. Buď tedy nefungují celní orgány, nebo 

správní orgány a daňové úřady. Nahrává tomu i už zmiňovaný systém 
společností na virtuálních adresách a bílých koní. A zase se dostáváme 
k trestní odpovědnost lidí, kteří to vymysleli a založili ty společnosti. Ně-
kdo přece toho bílého koně při založení firmy k notáři přivedl a ten bílý 
kůň to většinou řekne. Jít po takových podvodnících a velkých rybách, 
to je ovšem pro někoho příliš mnoho práce. Vymklo se to státu z rukou.

Co dalšího je třeba zlepšit?
Především přístup finančních úředníků. Člověk musí mít pocit, že je 

pro úředníka partnerem a ne zlodějem. I to se stále zhoršuje. Všichni fi-
nanční úředníci se na vás dívají jako na potenciální podvodníky. Jako na 
lidi, kteří jsou už dopředu vinni. To přece nejde. Takové chování se musí 
změnit. Ale myslím si, že to není dáno finančními úředníky samotnými, 

Kde jsou podle vás kořeny toho, co se u nás děje?
Už v roce 1989. Neudělala se pořádná revoluce. Tím nemyslím krva-

vá, ale radikální revoluce. Všichni tehdy říkali, abychom neudělali moc 
změn, že nesmíme být radikální. Ale podívejte se na sousední Polsko, to 
je dnes politickou kulturou úplně někde jinde. A je to už vidět i hospo-
dářsky. V Polsku šla revoluce odspodu, od dělníků z továren a horníků 
z dolů. V Solidaritě bylo v roce 1981 deset milionů lidí. U nás dnes všich-
ni můžou mít pocit, že jim to umělci, herci a studenti nadiktovali. Já si 
ale myslím, že revoluce u nás nebyla přirozená. Nepochybuji o tom, že 
byla někým řízená.

Čím máte takové tvrzení podložené?
Jako student jsem tehdy byl uprostřed dění. Dobře si vzpomínám, jak 

z ničeho nic zmizeli všichni policajti. Bylo to v pondělí, tři dny po pátku 
17. listopadu 1989. Proč zmizeli? Proč je někdo odvolal? Najednou šlo 
všechno hladce a teď vidíme, že ti chytří lidé, co byli u moci, u té moci zů-
stali. Zakonzervovali nebo zoficializovali své postavení. Největší veksláci 
se dostali do různých lobbistických skupin. Společnost se nezměnila, sys-
tém se nezhroutil. Jen se trošku přemaloval. A to je pořád v nás.

Leckdo dnes říká, že za komunistů jsme se měli líp ... 
To je úplný nesmysl, empiricky snadno dokazatelný. Nám je ve sku-

tečnosti velice dobře. Nejenom, že máme svobodu, ale třeba i zdravot-
ní zázemí máme takové, jaké ani v mnohých západních zemích není. 
Jenom nás strašně štve ten systém. Politici nám prostě pijou krev. Ale 
komu pijou krev nejvíc? Často těm, kteří by chtěli být na jejich místech, 
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brát úplatky a fungovat jako oni. Jak se nám potom mají měnit politické 
garnitury, když proti starým politikům jdou nové skupiny, které jen chtě-
jí konzumovat to, co konzumovali ti předtím?

Takže podle vás máme udělat novou a důslednější revoluci?
Udělat novou revoluci? A pro koho? Pro tu postproletariátní společ-

nost, která je pořád stejná, která se nezměnila, kterou tak neuvěřitelným 
způsobem zdegenerovalo dvacet let normalizace? V roce 1989 jsme pro-
marnili velkou příležitost. Mohli jsme se vyhnout všem těm Zemanům 
a Klausům. A zase se dostávám k Polákům, kterým se to podařilo. My 
se jim přitom neprávem vysmíváme, zatímco oni k nám mají velký re-
spekt. Kdyby si to naši politici uvědomili a začali s nimi spolupracovat, 
tak bychom mohli v Evropské unii vytvořit silný padesátimilionový hlas. 
Polsko má zájem s námi spolupracovat a naše zájmy jsou velice podob-
né. Mají velké historické zkušenosti a jsou hrdý národ, na rozdíl od nás 
vždycky bojovali za svou svobodu. Taky hned pochopili, co se skutečně 
děje v Rusku. Nenechají se tak snadno manipulovat ruskou propagan-
dou, jako mnozí lidé u nás.

Lidem tedy chybí víra v Boha?
Nemyslím tím katolického Boha, ale vlastní poznání řádu světa. 

Svět přeci funguje na základě nějakého systému, vše je provázané, krás-
ně to jde vidět v přírodě. Když se budete pozorně dívat kolem sebe, na-
jdete souvislosti mezi zdánlivými náhodami a vše se propojí. Bůh není 
někde mimo, je to energie, která je všude kolem nás a v nás. Když bu-
dete dělat pozitivní věci, pozitivně působit, tak se vám všechno v životě  
převrátí.

Když odmítáte náboženství, jak mají lidé dospět k tomuto duchovnímu 
poznání?

Všichni mi říkají, když poznají můj náhled na svět, že to mám z knih, 
jako jsou Ruizovy Čtyři dohody, nebo z přednášek Jaroslava Duška. Do-
šel jsem k tomu ale sám, vnímavý člověk ty zákony a principy může sám 
vysledovat. Myslím si, že každý máme svou vlastní cestu. Proto mám 
problém nejen s církvemi, ale i se všemi podobnými, byť i velmi kvalit-
ními, spolky, protože ty člověka vedou po jejich společné cestě a pak se 
vám ta vaše vlastně ztratí. Nejsem příznivcem kurzů, kde přednáší růz-
ní duchovní vůdci. Žádní vyvolení duchovní vůdci totiž neexistují. Tento 
princip nám v minulosti vnutila církev, protože nechtěla svým ovečkám 
otevřít celé poznání. Pak by totiž lidé ani církev nepotřebovali a vymkli 
by se její moci. 

Před chvílí jsme mluvili o daních a najednou jsme se přenesli k duchovnu. 
Připadá mi to jako dva neslučitelné světy. 

Ale já přece doma daně nedělám a nežiju podle nich. Ta práce mě 
baví, protože mi přináší stále nové a nové podněty, učí mě pořád přemýš-
let. Doma jsem ale normální člověk, který má rodinu, tři děti, řeší jejich 
problémy a snaží se, aby všichni byli šťastní. Nemá to s daněmi nic spo-
lečného. Byť mě daně baví, život mě baví víc. 

 ” Nepotřebujeme duchovní vůdce, aby 
nás učili, jak najít víru. Každý máme vlastní 
cestu, neměli bychom podléhat davu či 
trendům. Věřme zdravému rozumu.

Myslíte si, že se lidé u nás nedovedou zorientovat a nechají se manipulo-
vat Putinovou propagandou?

Zase jsme u té nedůsledné revoluce. Je to dáno frustrací z dob sociali-
smu. Lidé prostě pořád považují oficiální informační zdroje za nedůvěry-
hodné a chtějí rádoby nezávislé informace. A ty mnohdy vycházejí od ex-
trémně pravicových skupin financovaných ruskou tajnou službou KGB. 
Takových nezávislých zdrojů si dnes, v době digitálních médií, může 
KGB vytvořit, kolik chce. Je smutné, že se nedokážeme poučit z vlastní 
historie. Copak jsme zapomněli na rok 1968? Přijelo sem 500 tisíc vojá-
ků, 6 tisíc tanků, 900 letadel. Zválcovala nás tak obrovská vojenská síla, 
jež nebyla od dob Druhé světové války již nikde na světě v takovém rozsa-
hu nasazená. Stejně tak se dnes tlačí vojska přes ruské hranice na západ 
pod záminkou humanitární pomoci. A mnozí lidé u nás se jim na to chy-
tí, pochybují o úplně evidentních věcech, které se na východní Ukrajině 
dějí. To mě trápí daleko víc, než nějaké daně. Kdyby lidé používali zdra-
vý rozum, neuvěří těm výplodům, které jim někdo navykládá. Dokon-
ce i v ruské televizi můžete vidět, že se na bojištích ve velkém objevu-
jí nejmodernější zbraně, transportéry, raketomety, které má k dispozici 
výhradně ruská armáda a Rusko je nikdy nikam nevyváželo. Putin nej-
dřív tvrdí, že na Krymu žádní ruští vojáci nebyli, a pak je vyznamenává 
v Kremlu. To je absolutní výsměch. Přitom je to úplně jednoduché. Je 
tam válka, kterou rozpoutali Rusové, protože mají strach o ztrátu vlivu 
na Ukrajině. Řekli si, že jestli chce Evropská unie Ukrajinu, tak ať ji má, 
ale zdevastovanou, zničenou, rozvrácenou a chudou.

Takže nemáme věřit Putinovi ani zdánlivě důvěryhodným českým politi-
kům, kteří sledují jen své zištné cíle. Čemu tedy můžeme věřit?

Lidem dnes chybí víra v řád světa a někteří si ji často zaměňují ve víru 
ve své oblíbené zpěváky, herce, politické strany a vůdce. A když tako-
vému člověku předložíte pár nelichotivých argumentů o jeho oblíbeném 
politikovi, okamžitě vás bere jako nepřítele. Jako byste mu nadávali na 
pánaboha. Kdyby věřili v něco normálního a rozumného, tak to nedělají.

A co je podle vás to normální a rozumné?
Ať lidé hledají svou cestu a pravdu o fungování světa, ale ať ji nehle-

dají v politických stranách a hercích nebo zpěvácích. Tam ji nenajdou 
a vždycky nakonec dojdou ke zklamání. Smrtelný člověk, byť by byl sebe-
lepší, tak je vždycky zklame a nepřinese jim to, co od něj čekají. A oni od 
politiků čekají hodně, tím mají zaděláno na zklamání. Navíc jim tím tak 
dávají obrovskou moc.

TOMÁŠ GOLÁŇ

Pochází ze Vsetína, je mu 46 let. Vystudoval zemědělskou Mendelovu
univerzitu v Brně. V roce 1993 patřil mezi zakládající členy Komory
daňových poradců, ve čtyřiadvaceti letech se stal jedním z nejmladších 
daňových poradců v republice. Má kanceláře ve Zlíně a Vsetíně. 
Specializuje se na složité případy, správní a soudní spory.
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Nábytek do celého interiéru? 
Ideálně od jednoho výrobce
Ať už si zařizujete nové bydlení 
anebo jen rekonstruujete, záměr 
je pokaždé stejný – zařídit svůj 
domov tak, abyste se v něm cítili 
co nejlépe, zkrátka jako doma. 
Ideální je, pokud zvolíte nábytek 
do interiéru od jednoho výrobce. 
A nehraje roli, jestli ho pořídíte 
najednou anebo po částech. 

REDAKCE

Ano, při rekonstrukci zpravidla 
začnete kuchyní, ale pokud to čas 
a finance dovolí, pokračujete dál – 
ať už najednou anebo po částech. 
Když už si dovolíte kvalitní kuchy-
ni, je vhodné ji spojit s nábytkem 
do obýváku. Stejně tak jídelní stůl, 
konferenční stůl, ale také ložnicový 
nábytek, šatny na míru, nábytek do 
dětského pokoje nebo koupelnový 

nábytek. V dokonalé kvalitě a top 
designu.

Tento přístup a filosofie se sta-
ly trendem. K průkopníkům pa-
tří český výrobce nábytku, firma 
Hanák. Dříve byla známá jen svý-
mi kuchyněmi, postupně ale zača-
la vyrábět celý sortiment interiéro-
vého nábytku. Tímto přístupem se 
začali inspirovat i další výrobci. 

Zlínské studio Hanák na Třídě 
Tomáše Bati už zařídilo desítky in-
teriérů na klíč. „Je to v současnos-
ti nejžádanější produkt – ne jenom 
kuchyně, zadání zní nábytek pro 
celý interiér,“ podotýká Michaela 
Kopecká, vedoucí studia. 

Kromě koncových zákazníků 
firma Hanák vybavuje nábytkem 
na míru i komerční projekty.   

V portfoliu značky jsou mimo 
nábytku samotného také interié-

rové dveře. I tím je firma výjimeč-
ná. „Luxusní dveře s unikátními 
konstrukčními řešeními a v doko-
nalé povrchové úpravě jsou velmi 
vyhledávané a povyšují hodnotu 

celého interiéru. V Evropě je něko-
lik předních výrobců interiérového 
nábytku, ale žádný nemá v portfo-
liu i vysoce kvalitní interiérové dve-
ře,“ dodává Michaela Kopecká.

Jedna z interiérových realizací zlínského studia Hanák.  Foto | archiv Hanák nábytek

Hlášení poruchy vodovodu či plynu se může prodražit
Chcete po telefonu reklamo-

vat vyúčtování elektřiny či plynu 
nebo ohlásit poruchu vodovodu? 
Za takový hovor můžete zaplatit 
desítky i stovky korun. Spotřebi-
telská organizace dTest zjistila, že 
mnozí dodavatelé energií používa-
jí pro kontakt se zákazníky, včet-
ně nahlášení poruch, zpoplatněné 
takzvané modré a bílé linky. 

Volání na ně, které operátoři 
nezapočítávají do volných minut, 
může stát i šest korun za minutu.

„Pokud dojde k poruše či po-
jistné události, bývá zákazník roz-
rušený. I kdyby věděl, že za volání 

ná. Pro komunikaci se zákazníky je 
používá také řada bank, pojišťovny 
nebo přepravní společnosti.

Operátoři si za volání na ně 
účtují vysoké částky a navíc je ob-
vykle nezahrnují do volných mi-
nut. „Vyzvali jsme 14 největších 
klasických i virtuálních operátorů, 
aby se zdrželi protiprávního jedná-
ní a začali volání na barevné linky 
účtovat stejně jako na pevné a za-
počítávali je do volných minut,“ 
dodává Lukáš Zelený. (red)

na tyto barevné linky zaplatí více 
než za volání na pevné linky, nemá 
čas se tím zabývat. Překvapilo nás 
proto, že z 27 dodavatelů elektřiny 
a plynu hned 14 využívá zpoplat-
něnou barevnou linku jako kon-
taktní číslo pro zákazníky. Někte-
ří z nich využívají tyto linky i pro 
ohlašování poruch. To samé děla-
jí i některé vodárny,“ uvedl vedou-
cí právního oddělení dTestu Lukáš 
Zelený. 

Telefonní čísla, která začína-
jí předčíslím 81, 83, 84 nebo 85, 
tedy takzvané modré a bílé lin-
ky, lidé často považují za bezplat-

váš domovváš domov10 11



Festival proti drogám 
a konzumnímu 
životu

Tři středy po sobě počínaje 
18. březnem se ve Zlíně uskuteč-
ní druhý ročník festivalu Skrz prs-
ty, který pořádají studenti Fakulty 
multimediálních komunikací. Fes-
tival se zaměřuje především na lidi 
vyléčené z drogové závislosti a na 
nekonzumní způsob života.

První akcí bude 18. března 
v hospůdce Nový svět promítá-
ní snímku Z popelnice do lednice. 
Úspěšný německý dokument reži-
séra Valentina Thurma poukazuje 
na plýtvání potravinami.

O týden později návštěvníci 
Studia Z uvidí inscenaci Cesta do 
tmy. Je to autobiografická hra jed-
noho herce, která vypráví příběh 
chlapce, jenž propadl drogám. Slo-
venský herec Martin Žák tento pří-
běh sám napsal, odehrál i prožil.

Festival vyvrcholí 1. dubna 
hlavním programem složeným 
z přednášek o drogových závis-
lostech, squattingu, negativních 
dopadech supermarketů, perma-
kultuře nebo alternativních stav-
bách.  (red)

Otevřít nové rehabilitační zaří-
zení, které se zaměřuje zvláště na 
péči o handicapované klienty, vy-
žaduje velkou odvahu.

V loňském roce vzniklo na třídě 
2. května ve Zlíně centrum Com-
plexTherapy, které se zabývá re-
habilitační péčí o děti i dospělé. Je 
to teprve třetí centrum v republice, 
kde fyzioterapeuti s pomocí speci-
álních „kosmických“ oblečků vyu-
žívají prvky terapie TheraSuit 

„Je určená pro pacienty s fyzic-
kým a kombinovaným postižením. 
Nejde jen o posílení svalů, ale je to 
metoda, která zkvalitňuje propo-
jení nervově-svalového systému 
v těle. Terapie je cílená především 
na nejmenší děti, u nich jsou po-
kroky největší. Jejich mozek se ješ-
tě vyvíjí a díky tomu si lépe osvojují 
pohybové návyky,“ říká provozova-
telka zařízení Alena Vlčková.

Rodiny seniorů trpících stařec-
kou demencí mohou využít nové 
Alzheimercentrum, které koncem 
loňského roku vzniklo ve Zlíně na 
Růmech. Dosud ve městě fungoval 
jen stacionář pro denní péči, kte-
rý provozuje zlínská Naděje na Již-
ních Svazích.

„Zlín je naším devátým zaříze-
ním pro klienty s Alzheimerovou 
chorobou a ostatními typy demen-
cí. Nejedná se výlučně jen o tuto 
diagnózu, k chorobě se přidružu-
jí další nemoci, například Parkin-
son. Na Zlínsku dosud podobné 
specializované zařízení nebylo,“ 
říká zakladatelka Alzheimercen-
ter Jaroslava Jůzová. První zaří-
zení této celorepublikové sítě to-
tiž vzniklo v Písku už před dvaceti 
lety. 

„Péče je koncipována na zá-
kladě dlouhodobých paměťových 
drah, což znamená, že se podpo-
ruje to, co zůstalo v paměti klien-
tů zachováno. V tomto duchu je 
vedeno i stravování. Pacienti s de-
mencí mají vyšší energetický výdej 

Nové Alzheimercentrum pečuje 
o nemocné seniory

a jídelníčky jsou uzpůsobeny je-
jich potřebám. Vaříme jim pocti-
vou českou kuchyni, bez náhražek 
a dochucovadel. Rozsah péče není 
omezen, staráme se o klienty ve 
všech fázích onemocnění, i o paci-
enty imobilní a umírající,“ doplňu-
je Jaroslava Jůzová.

Zlínské Alzheimercentrum je  
umístěné v klidné části města 
u lesa pod sjezdovkou, ale součas-
ně velmi blízko centra. Kapacita je 

kolem devadesáti klientů. Bydlí na 
dvoulůžkových pokojích, k dispo-
zici mají společenské a terapeutic-
ké místnosti.  

„Klienti netráví příliš času na 
pokojích, během dne probíhají te-
rapie a ošetřovatelské rehabilitace, 
cvičení paměti. Procházky a pobyt 
venku je samozřejmostí. Návštěvy 
pro rodiny jsou možné kdykoliv,“ 
doplňuje ředitelka zlínského zaří-
zení Marie Pastorková. (red)

Terapie, která přináší úlevu
Výhodou je, že jde o ambulant-

ní pracoviště a není třeba, aby ma-
minky s postiženými dětmi trávily 
několik týdnů mimo domácí pro-
středí, jako je to v lázních. Řada 
malých pacientů totiž takovou zá-
těž nezvládá.

Problémem je, že na tento typ 
léčby nepřispívají zdravotní pojiš-
ťovny a rodiče si nákladnou tera-
pii musí platit sami nebo s pomo-
cí sponzorů.

Mezi klienty nejsou jen děti 
s mozkovou obrnou, ale i lidé po 
úrazech, s roztroušenou sklerózou 
nebo po mozkové příhodě. Úle-
vu tu najdou i ti, kteří trpí bolest-
mi hlavy, kloubů, svalů, zad i celé 
páteře nebo dalšími bolestmi, kte-
ré s pohybovým aparátem zdánlivě 
nesouvisejí.

„ Provádíme také standardní fy-
zioterapii sportovců, kojenců a ba-
tolat. Klienti též využívají celou 
škálu relaxačních metod, od spor-

tovních masáží, baňkování, manu-
ální lymfodrenáže, která je vhod-
ná při jarní detoxikaci, až po masáž 
lávovými kameny. Využíváme také 

prvky tradiční čínské medicíny, 
jako je akupunktura,“ dodává Ale-
na Vlčková.

PAVEL STOJAR
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Konečně nastala doba,  
kdy se lidé přestali smiřovat se 

špatně odvedenou prací, byť za 
málo peněz, a raději investují do 
kvality. Vždy jsem se řídil tím, že 

kvantita nesmí být nadřazená 
nad kvalitou. S lidmi, kteří to 

v naší firmě nepochopili, jsme 
se rozloučili, i když to bylo 
někdy těžké. Dnes jsem se 

obklopil lidmi, na které se mohu 
spolehnout a kterým mohu věřit.

Zateplování budov, stavby domů a bytů, 
opravy stoupaček, izolační a instalatérské 
práce, ale i výkopové práce a asfaltová-
ní komunikací nebo prodej izolačních ma-
teriálů. Firma IZOFO MAXX poskytuje širo-
ké spektrum stavebních služeb. Zajistí vše, 
co potřebujete při stavbě domu nebo opra-
vě bytu. Ať už pro firmy, soukromé inves-
tory, ale i bytová družstva a společenství 
vlastníků.

„Konečně nastala doba, kdy se lidé pře-
stali smiřovat se špatně odvedenou prací, 
byť za málo peněz, a raději investují do kva-
lity,“ říká jednatel firmy Milan Foukal.

Lidé dnes 
už dovedou 
ocenit 
kvalitu, 
říká Milan 
Foukal

Jste schopní zajistit nejen opravy, ale i kom-
pletní stavbu domu počínaje projektem?

Řešíme stavby od A do Z, kompletně, od 
projektu, budování příjezdových komunikací, 
výkopových prací, zasíťování, přes základo-
vou desku a samotnou stavbu, až po střechu 
a kominíka. Máte tak jednoho dodavatele, kte-
rý ručí za odvedenou práci, a nemusíte se do-
mlouvat s deseti firmami.

Kvalitní rekonstrukce půldomku vyjde na té-
měř stejnou částku jako malý rodinný domek, 
například dřevostavba.

Osobně se mi ovšem baťovské bydlení 
hodně líbí. Patří neodmyslitelně ke koloritu Zlí-
na. Dnes je ovšem kvůli necitlivým rekonstruk-
cím každý domek jiný, což nepůsobí dobře. Je 
třeba zachovat jednotnost.

Nejste tedy v zásadě proti památkářským 
omezením?

Je třeba zachovat jednotnou fazónu, půl-
domek pochopitelně nemůže mít třeba zele-
nou omítku. Památkář by mi už ale neměl dik-
tovat, jestli použiji okna dřevěná nebo plastová. 
Všechno musí mít své meze. 

Zakládáte si na tom, že pomáháte mladým 
sportovcům...

Naše firma sponzoruje sportovce, přede-
vším ty mladé začínající. Například českého mi-
stra v silovém trojboji Radomila Vašíka, je to ta-
kový malý pitbul, od kterého jsem i já hodně 
naučil. Ale také například zkušenou běžkyni Ka-
teřinu Hálovou. Mám ke sportu sám blízko, pro-
to je pro mě přirozené mu pomáhat. Jsem rád, 
když vidím, že tyto peníze jdou na dobrou věc.

Kontakty:
IZOFO MAXX, s.r.o.
Telefon 775 102 041
E-mail milan.foukal@seznam.cz
www.izofo.cz

„
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Vždy jsem ctil baťovské  
tradice a řídil se hesly "Když 

chceš vybudovat velký podnik, 
vybuduj nejdřív sebe" a "Neříkej, 

že to nejde, raději řekni, že to 
zatím neumíš.

Chceme také ukázat, že nejen velké firmy 
umí asfaltovat cesty. Máme k dispozici stroje, 
které jsou schopné udělat novou příjezdovou 
cestu nebo upravit stávající poškozenou. Na-
příklad při opravách sítí zajistíme vše od výko-
pových prací až po finální zaasfaltování.

Lidé si ale myslí, že ušetří, když budou jed-
notlivé práce zadávat zvlášť nejlevnějším 
firmám, případně si něco udělají sami...

Pokud si někdo chce postavit superlevný 
dům, pak je skoro lepší koupit si stan v out-
doorovém obchodu. Lidé už naštěstí zjistili, že 
pokud chtějí mít kvalitu a jistotu, že budou mít 
případné nedostatky kde reklamovat, musí za-
platit odpovídající cenu. Pokud si někde po-
koutně seženete a najmete zedníka bez faktury 
za 80 korun, tak je to špatně. Žádnou garan-
ci nedostanete. Lidé sice mají pocit, že ušetři-
li, ale pak nám volají, když potřebují opravit ná-
sledky. Pak je to samozřejmě stojí daleko víc 
peněz. 

Jaké jsou trendy u zateplování?
Zateplovací systémy jsou dnes daleko 

účinnější než před pár lety Nepotřebujete de-
set centimetrů silný polystyren, který je prá-
vě ve Zlíně velmi oblíbeným izolantem. Dnes 
se začíná zateplovat především minerální va-
tou, je to daleko účinnější tepelná izolace. Ne-
jenže potřebujete menší tloušťku, ale narozdíl 
od hořlavého polystyrenu jsou minerální vaty 
samozhášlivé.
Opravujete i typické zlínské baťovské dom-
ky, jaký k nim máte vztah?

Co si budeme namlouvat, Baťa je stavěl na 
dvacet třicet let a dnes stojí osmdesát let i víc. 
Ale pořád stojí. S nadsázkou se říká, že v ba-
ťovském domku kopnete do pravého dolního 
roku a spadne vám levý horní. Na druhou stra-
nu se i z baťovského domku dá udělat nádher-
né bydlení. Je to samozřejmě otázka peněz. 

„



Jak být v kondici 
a zvládat námahu?
Začít na sobě 
pracovat  
a nepřestat

Nemusíte být profesionální sportovec, jehož cílem je dosahovat 
špičkových výkonů. Každý by měl občas něco udělat pro své tělo. 
Zvlášť v době, kdy spousta lidí většinu času v práci prosedí na židli 
nebo dělá stále dokola stejné pohyby.

„Aktivní zdravý životní styl se netýká jen sportovců. Týká se každého, 
kdo chce něco udělat sám pro sebe, cítit se a vypadat dobře,“ říká Štěpán 
Chludil, trenér posilovny Aktivsport ve zlínských lázních. Ideální cestou, 
jak budovat tělo, je podle něj spojení kondičního, silového a vytrvalostního 
tréninku se správnou výživou a zdravým životním stylem. 

Aktivní zdravý životní styl, co to vlastně je?
Představte si pod tím svěžího čilého člověka, který nemá problém s ja-

koukoli fyzickou aktivitou. Nezadýchá se tak snadno při různých fyzických 
úkonech. Pokud bude chtít si s někým zajet na kole, nezničí ho to, byť to 
běžně nedělá. Stejně jako když někomu půjde pomáhat na zahradu nebo 
na stavbu. Je v kondici a lehce tyto věci zvládá. Prostě se stará o své vlastní 
tělo a každý den mu něco dává.

Netrénujete tedy jen sportovce, může za vámi přijít kdokoli?
Pracujeme s většími sportovními týmy, například fotbalovými či flor-

balovými kluby. Umíme připravit individuální trénink pro profesionální 
sportovce, hokejisty i atlety, stejně jako pro úplné amatéry. Kdokoli přijde 
poprvé do posilovny a neví, jak se pohybovat, tak mu ukážeme základ. Kdo 
má vyšší cíle, připravíme mu tréninkový plán, nabídneme výživové pora-
denství. To vše jsou nezbytné složky aktivního zdravého životního stylu.

Spousta lidí říká, že na nějaký pohyb a cvičení nemá čas. Co vy na to? 
Je to především o konkrétním člověku, jestli chce, nechce, nebo o tom 

jen mluví. Když nás osloví, můžeme nastínit různé varianty, jak na to. Je to 
na každém, my můžeme jen ukázat cestu. Většina lidí si i v nabitém rozvr-
hu najde nějaký čas na to, aby si zacvičili nebo udělali něco jiného pro své 
tělo. I u top manažera, který má nabitý celý den, vždycky najdeme tu sku-
linku. Nejde jen o trénink, někdy se to týká samotného pobytu v kancelá-
ři nebo autě. Lze změnit posez nebo se dají dělat úplně jednoduché cviky. 
I v práci se tak můžeme starat o tělo a předcházet některým zdravotním 
problémům. Ani samotný trénink nemusí trvat dvě tři hodiny, pro někoho 
to může být patnáct minut ráno a deset minut večer. Aktivity je třeba kaž-
dému ušít na míru podle jeho potřeb a možností. 

Jak tedy motivovat lidi, aby se rozhodli?

Hlavní rada je prostě začít. A ještě důležitější rada je nepřestat. Vždy je 
to souboj s leností a pohodlností. Mnozí nedokáží překousnout ten počá-
teční krok a je obtížnější je do toho dostat. Další riziko je, že po určité době, 
když začneme vypadat dobře, máme tendenci přestat pro sebe něco dělat. 
Ideální je, pokud si tělo časem vypěstuje na cvičení pozitivní závislost a ab-
sence pohybu člověku chybí. Nikdy není pozdě začít. Pak vás to většinou 
chytí a nepřestanete.

Když už se člověk rozhodne do toho jít, co dál?
Stačí málo. Vezmete si tašku se sportovním oblečením, kraťasy, tričko 

a tenisky, přijdete a řeknete nám, jakého cíle chcete dosáhnout. Ať už jste 
atlet, který chce zaběhnout lepší čas, obyčejný člověk, který potřebuje sho-
dit nějaké kilogramy nebo naopak nabrat trochu svalové hmoty, aby lépe 
vypadal. Řekneme si, kolik jste do toho ochotní investovat času i financí. 
I tato položka je důležitá, protože kromě tréninku můžeme využívat do-
plňky stravy, které umožňují rychleji regenerovat a o to víc cvičit k dosaže-
ní cíle. Pak nastavíme osobní plán, kterého se držíte. Není to nic striktní-
ho, nenařizujeme v kolik vstávat nebo snídat. Snažíme se plán nastavit pro 
každého udržitelně. Nechceme, aby lidé byli zbytečně ve stresu a nervóz-
ní, že to nestíhají dodržet, když potřebují přehodit jídlo nebo trénink. Po-
kud jsou psychicky v pohodě, může fungovat i náš plán, pokud jsou streso-
vaní, nebude fungovat.

Kolik času člověk potřebuje, aby se dostal do formy, když na sobě začne 
pracovat?

Ideální je, abyste to nevnímali tak, že potřebujete nějaký čas se do toho 
dostat, ale aby se to stalo skutečně vaším životním stylem. Abyste se sámi 
stali tím, čím chcete být. Neděláte to přece proto, abyste se líbili holkám na 
koupališti, ale sám pro sebe, své tělo a zdraví. Pokud změníte návyky, způ-
sob života, jídelníček, nebo třeba i organizaci pracovního dne a přidáte cvi-
čení, pak můžete každý den vnímat nějakou změnu. Dáte si na zrcadlo fot-
ku, jak jste vypadal, a stále vidíte, kam se to posunuje.

Mluvili jsme o času, ale co finanční náklady?
Cílem našich konzultací a tréninku je naučit lidi, aby nás vlastně nepo-

třebovali. Aby se naučili poslouchat své tělo, aby věděli, co jim říká a jak na 
to reagovat. Pak už se obejdou i bez nás. A už to pro ně není investovaný 
čas navíc, ale součást dne, součást života. To je ideální stav hlavně pro ně, 
protože je to osvobodí od dalšího placení a časové závislosti na nás.

A co se týká využití posilovny, zaplatíte za den 75 korun, studenti 50 
korun. Takže i když si na baru koupíte nějaký doplněk nebo nápoj, pořád 
se vejdete do stovky. Výhodnější jsou samozřejmě časové permanentky. 

A co změna jídelníčku?
Nepředstavujte si to u nás tak, že dostanete tabulku, jaké jídlo a kdy 

přesně ho musíte jíst. Necháváme to na konkrétním člověku, jen mu řek-
neme, co by strava měla obsahovat, co jeho tělo vyžaduje, ale už nenaři-
zujeme, z jakého jídla to přijmout. Doporučení samozřejmě dáme, napří-
klad z čeho lze získat 50 gramů bílkovin. Ovšem ne jedno jídlo s receptem, 
ale řadu jídel, ze kterých si může člověk vybrat a sestavit si jídelníček sám.

Jaké aktivity cvičení zahrnuje, například ve vaší posilovně?
Máme bodybuilding zónu, tedy posilovací část, kde jsou nakládací čin-

ky, velké, malé i jednoruční činky. Jsou zde stroje, které jsou vhodné jed-
nak pro začátečníky, protože je vedou ve správném pohybu, ale také jako 
doplněk tréninku pro ostřílené borce, kteří jsou zvyklí cvičit. K dispozici je 
pódium a stojan s olympijskou osou. Máme také aerobní zónu, která slou-
ží především pro základní rozcvičení a protažení před tréninkem, během 
tréninku i po něm.

Patří do posilovny i ženy?
Nejsme fitness centrum, ale skutečně posilovna, takže naše osazen-

stvo bylo vždy spíše pánské. Ovšem od té doby, co jsme rozšířili naše 
služby o výživové plány, tak se objevila i děvčata a jejich počet stále 
roste. Někdy jich je v posilovně víc než mužů. Celkově tvoří asi pětinu 
návštěvníků.

Jaký je rozdíl mezi fitness centrem a posilovnou?
Je to otázka pojetí. Ve fitku se cvičí, v posilovně spíše trénuje. Fitness 

centrum je maličko pohodlnější, nenajdete tam tolik železa, spíše řadu bě-
žících pásů. Posilovna je místo, které je cítit potem, zatímco ve fitku očeká-
váte vzorově srovnané nádobíčko na baru a usměvavou slečnu za barem. 
A budou se tam na vás dívat škaredě, když příliš mlátíte činkami. Fitness 
centra jsou určena komunitě lidí, kteří si chtějí připadat krásní a vyspor-
tovaní. Je to life style. Patří k tomu hezké značkové oblečení a hezké de-
signové prostředí. U nás se naproti tomu dělá opravdu profesionální tvrdý 
trénink. Je to poctivá klasická dřina. A bude se vám hodit spíš roztrhané 
tričko, protože při pořádném cvičení ho stejně zničíte. Rozhodně ale ne-
chci fitcentra nějak shazovat, mají tady své místo a je za nimi obrovský kus 
práce. Jen každý jdeme jinou cestou.

Kdo tvoří váš trenérský tým?
Především já a Radomil Vašík. Dělal jsem atletiku a jsem ve výkon-

ném výboru zlínského atletického klubu, mám na starosti především mlá-
dež. Hrál jsem také fotbal a vlastně už od střední školy se věnoval tréninku 
a přípravě kolektivních sportů. Později jsem začal dělat i individuální pří-
pravu sportovců, ať už je to v posilovně nebo na stadionu.

Druhá nejdůležitější osoba je Radomil Vašík, který dříve dělal body-
building a kulturistiku, pak se dal na trojboj, je mistr republiky a aktuálně 
se připravuje na svůj třetí závod - na mistrovství Evropy. Má kurz výživo-
vého poradce a fitness trenéra.

Třetí člověk, Lukáš Vojtek, se věnuje především atletice, specializuje 
se na sprinty a střední tratě. Teď se ovšem začíná věnovat i kulturistické-
mu tréninku. Spolupracujeme i s dalšími lidmi, kteří se věnují masážím 
a rehabilitacím.

Dokonce se chystáte založit vlastní sportovní klub a sbíráte první úspěchy 
na soutěžích...

Radomil Vašík se chystá na mistrovství Evropy v powerliftingu. silo-
vém trojboji. Věřím, že pokud se nám zadaří, získá nějakou medaili. Vzhle-
dem k tomu, že jsme začali trénovat vloni na podzim, je to velký pokrok. 
I díky tomu se k němu přidávají další začínající powerlifteři. Začínáme tak 
budovat pod hlavičkou Aktivsportu vlastní tým.

„Chystáme novou službu pro ty, kteří to myslí s cvičením váž-
ně. Připravujeme rozjezd e-shopu na stránkách Aktiv-sport.cz. 
Nepůjde ale jen o klasický internetový obchod, chceme pomo-
ci lidem, aby se v informacích zorientovali, ukázat souvislos-
ti. Proto se na webu zaměříme i na poradenství. Máme vlastní 
produkci článků o výživě, tréninku a definování cviků, pracu-
jeme na překladech zahraničních textů, které jsou pro spousty 
lidí kvůli jazykové bariéře nedosažitelné.“

 Štěpán Chludil, trenér Aktivsportu

PAVEL STOJAR
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Trenéři Aktivsportu Štěpán Chludil (vpravo) a Radomil Vašík.  Foto | Pavel Stojar
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Atletický klub Zlín, který v loňském roce oslavil 90. výročí svého zalo-
žení, pořádá tradiční nábor do atletických tříd sportovní školy Emila Zá-
topka. Škola, kterou prošla řada špičkových atletů, od mistrů republiky 
po olympijské vítěze, poskytuje žákům ideální prostředí pro jejich vzdě-
lání v kombinaci s profesionální atletickou přípravou. Nábor se týká žáků 
třetích, čtvrtých a pátých tříd.

Termín konání: 13. a 14. dubna 2015, Stadion Mládeže Zlín ve 14:00 
hodin.Talentové zkoušky se budou konat za každého počasí. Dítě si s se-
bou přinese sportovní oblečení a obuv. Disciplíny budou 60 m, dálka, 
kriket a 1 500 m (5. třída), 800 m (4. třída), 400 m (3. třída).
Kontakt: Zdena Mušínská, tel.: 737 548 894. (red)

Hokejisté vstupují do čtvrtfinále Hálová si běžela pro zlato na půl míle
Vynikajícího úspěchu dosáhla na halovém mistrovství České repub-

liky zlínská atletka Kateřina Hálová. Na běžecké trati 800 metrů, kte-
rá není její obvyklou doménou, si udržovala po celý závod náskok před 
soupeřkami a zvítězila. Půlmílovou vzdálenost uběhla v osobním rekord-
ním čase 2:07,63.

Láká vaše děti škola pro atlety?
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ATLETICKÝ KLUB ZLÍN
NÁBOR

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Adresa bydliště:

Výška, váha dítěte:

Kontakt na jednoho z rodičů:

ZŠ, kterou dítě navštěvuje:

Vyplněný náborový lístek vezměte sebou.

Atletický klub Zlín, z.s.
Hradská 854, 760 01 Zlín

Telefon: +420 774 437 268
E-mail: info@atletikazlin.cz

Web: www.atletikazlin.cz, www.akzlin.cz.

Hledají se 
talentované děti

Soutěž Moravia talent hledá 
dětské talenty, zpěváky, hudební-
ky, kapely a tanečníky. Zapojit se 
mohou děti od 6 do 18 let.

Cílem soutěže je dát nadaným 
dětem příležitost předvést své 
umění ostatním, odměnit je za je-
jich snahu a motivovat k dalšímu 
rozvoji.

Odměnou pro vítěze budou 
nejen věcné dary, ale především 
možnost vystoupení před tisí-
ci návštěvníky festivalu Holešov-
ská Regata 2015. Radio Zlín také 
natočí vítězným zpěvákům singl 
v profesionálním hudebním stu-
diu za asistence zkušeného hu-
debního producenta.

První kolo soutěže proběhne 
9. května 2015 v sálu Masters of 
Rock Cafe. Finálový večer bude na 
stejném místě v sobotu 30. květ-
na 2015. 

Děti se mohou přihlásit na 
webu www.moraviatalent.cz do 
30. dubna.

 (red)

Obrazy českého malíře Jakuba 
Schikanedera mají osobitou atmo-
sféru. Ztemnělé ulice zalité mlžným 
oparem, z něhož proniká světlo lu-

 Letní příměstské tábory Aktivně životem 
prázdniny 2015

Téměř po celé léto nabízí o. p. s. Aktivně životem příměstské tábory  
pro mladší i starší děti se zážitkovým programem.

Záhady starého Zlína
Děti se zábavným způsobem seznámí s historií města a zlínskými 
pověstmi. Vydají se do muzea, galerie a na hrad Malenovice. Čeká je i noc 
na základně ve zlínském zámku.  
20. – 24. července pro děti od 4 do 7 let, 7. – 10. července, 27. – 31. července 
pro děti od 7 do 13 let, vždy od 8 do 16 hodin

Malý Baťovec
Příměstský tábor zaměřený na baťovskou éru se základnou v Baťově 
vile. Děti se hravou formou seznámí se spoustou informací o životě 
rodiny Baťů a lidí v baťovském období. Záštitu nad táborem převzal Klub 
absolventů Baťovy školy práce.
10. – 14. srpna, pro děti od 7 do 13 let

Komediantský tábor
Děti se budou učit žonglovat, dělat akrobacii, hrát hry, užijí si radovánky 
léta. Mohou se těšit i na přespání ve zlínském zámku. Čekají je výlety 
i vlastní veřejné vystoupení.
13. – 17. července, 3. – 7. srpna, pro děti od 7 do 13 let, vždy od 8 do 16 hodin. 

Cena všech táborů je 1 900,- Kč za dítě. V ceně je vstupné do památek 
a muzeí, celodenní stravné i jízdné veřejnou dopravou.

Kontakt pro přihlášky a informace: 
Jiří Sadila, telefon 734 274 247, e-mail aktivity@aktivnezivotem.cz, www.aktivnezivotem.cz

Galerie vystavuje unikátní 
Schikanederovy obrazy

ceren a vynořují se z něj schoulené 
postavy. Desítky Schikanederových 
děl, které pocházejí z nejvýznam-
nějších českých galerií i soukro-
mých sbírek, nyní vystavuje Kraj-
ská galerie výtvarného umění. 

Ani to ale nestačilo ke splnění limitu pro účast na březnovém halo-
vém mistrovství Evropy v Praze. Kateřině Hálové chybělo pouhých 0,21 
setin sekundy.

Sportovkyně z Atletického klubu Zlín dosáhla tohoto úspěchu i přes-
to, že jí trénink zbrzdila lednová nemoc a únorový pobyt se školáky na 
horách, kde musela plnit své povinnosti jako učitelka tělocviku.

Třiatřicetiletá Kateřina Hálová patří k nejúspěšnějším zlínským spor-
tovkyním a je obdivuhodné, jak se jí daří skloubit trénink a závody s pra-
covními povinnostmi ve škole i s rodinným životem.  (red)

Zlínští extraligoví hokejisté vstupují ve středu 11. března do čtvrtfi-
nálové série play off proti týmu HC Kometa Brno. Úvodní dva zápasy se 
uskuteční v brněnské hale Rondo. Na Zimním stadionu Luďka Čajky ve 
Zlíně je na programu třetí zápas čtvrtfinále v neděli 15. března od 15:30 
a čtvrtý duel v pondělí 16. března od 18:20.

Podle vývoje a stavu série by se uskutečnil na zlínském ledě i případ-
ný šestý zápas čtvrtfinále v sobotu 21. března. 

Předprodej vstupenek na třetí a čtvrtý zápas čtvrtfinále proběhne ve 
čtvrtek 12. března od 12:00 do 17:00 v pokladnách zimního stadionu. Fa-
noušek si může koupit maximálně dvě vstupenky na každý zápas. Ome-
zený počet lístků bude k dispozici přes internetový online předprodej 
společností Ticketpro a Ticket Art.

Ceny vstupenek na čtvrtfinále ve Zlíně: stání 200 Kč, sezení 250 Kč / 
360 Kč / 550 Kč.  (red)
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Jakub Schikaneder byl význač-
ným malířem přelomu 19. a 20. 
století. Jak ukazuje i zlínská výsta-
va, jeho malířská a kreslířská tvor-
ba obsáhla několik námětových 
oblastí. Od poloviny osmdesátých 
let 19. století maloval v duchu so-
ciálně kritického realismu posta-
vy žen v nelehkých životních pod-
mínkách. Pak svůj zájem obrátil ke 
krajině a obrazové harmonii světel 
a tónů barev.

Nejznámější jsou jeho pražská 
nokturna, jež začal vytvářet kolem 
přelomu století. Uličky, mosty či 
nábřeží z prostředí Starého Měs-
ta a Malé Strany halil do teskných 
nálad podzimních a zimních sou-
mraků. Závěrečnou etapu svého 
díla zasvětil moři a krajině pobřeží.

Výstava v přízemí budovy 14 
zlínského továrního areálu potrvá 
do 3. května, je přístupná denně 
kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

PAVEL STOJAR



 
 

LETNÍ TÁBORY 2015 
 

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace 
Tyršovo nábřeží 801, 760 01  Zlín 

tel.: 575 753 480, e‐mail: ddmastra@ddmastra.cz, www.ddmastra.cz 
aktualizace k 23. 2. 2015 

Všechny nabízené letní tábory jsou příměstské, bližší info o táborech na webových stránkách 
 

01 Po stopách Tomáše Bati  
od 7 let 

6. 7. – 10. 7. 2015 
 

1 400 Kč 
* 100 Kč Naďa Klímková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 186 

02 SPORTOVNÍ 
 – florbal, turistika      7 - 15 let 

6. 7. – 10. 7. 2015 
 

1 200 Kč 
* 100 Kč 

Milan Rábek 
723 318 030 

Družstevní 4513 
606 093 080, 577 142 742 

03 Malý cestovatel  
                                  6 – 14 let 

6. 7. – 10. 7. 2015 
 

1 900 Kč 
* 100 Kč Monika Hiblerová Družstevní 4513 

577 142 742, 725 099 174 

04 Po stopách Tomáše Bati  
  od 7 let 13. 7. - 17. 7. 2015 1 400 Kč 

* 100 Kč Naďa Klímková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

05 Kynologický               od 8 let 13. 7. - 17. 7. 2015 1 200 Kč 
* 100 Kč Renata Kabourková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 186 

06 Prázdniny se zvířátky  
Chovatelský                7 - 15 let   13. 7. - 17. 7. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč Eva Kudelová Družstevní 4513 
577 142 742, 725 099 174 

07 Výtvarný                    7 - 10 let 13. 7. - 17. 7. 2015 1 300  Kč 
* 100 Kč Draha Večerková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 183 

08 Hry bez hranic (Družstevní)    
                                   od  6 let 20. 7. - 24. 7. 2015 1 350 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

09 Výtvarný                                  
            Od 6 let / předškoláci / 20. 7. - 24. 7. 2015 1 350 Kč 

* 100 Kč Magdalena Vanďurková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

10 
Kolem Zlína na kolech  
CYKLOTÁBOR        12 - 16 let  

                   
20. 7. – 24. 7. 2015 

 

1 200 Kč 
* 100 Kč 

Milan Rábek 
723 318 030 

Družstevní 4513 
606 093 080, 577 142 742 

11 Kynologický             od 8 let 27. 7. - 31. 7. 2015 1 200 Kč 
* 100 Kč Renata Kabourková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 186 

12 Sportovní – Březolupy  
                                     od 4 let 27. 7. - 31. 7. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč 
Jana Mašková 

774 140 406 
Družstevní 4513 

577 142 742, 725 099 172 

13 Taneční – mix dance 
( na Družstevní )          od 5 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 330 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

14 Pohybový                  7 - 10 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 300 Kč 
* 100 Kč Draha Večerková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 183 

15 Sportovní – Březolupy  
                                    od 4 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč 
Jana Mašková 

774 140 406 
Družstevní 4513 

577 142 742, 725 099 172 

16 Chovatelé a teraristi                 
                                  7 - 15 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč Eva Kudelová Družstevní 4513 
577 142 742, 725 099 174 

17  Sportovní ( na Družstevní)       
                     pro předškoláky 10. 8. - 14. 8. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

18 Africký - Hostišová                   
              od absolvované 1 tř.  10. 8. - 14. 8. 2015 1400 Kč 

* 100 Kč Magdalena Vanďurková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

19 Počítačový na UTB                   
                                   od 12 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 400 Kč 

* 100 Kč Naďa Klímková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

20 Kynologický               od 8 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 200 Kč 
* 100 Kč Renata Kabourková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 186 

21 Tvořivý, smíšený        od 4 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 400 Kč 
* 100 Kč 

Jana Mašková 
774 140 406 

Družstevní 4513 
577 142 742, 725 099 172 

22 Šachový                   7 - 14 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 400 Kč 
* 100 Kč Monika Hiblerová Družstevní 4513 

577 142 742, 725 099 174 

23 Tanečně-výtvarný 
(Družstevní)                 od 5 let  24. 8. - 28. 8. 2015 1 350 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

24 Trosečníci na Rackové             
               od absolvované 1.tř. 24. 8. - 28. 8. 2015 1350 Kč 

* 100 Kč Magdalena Vanďurková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

25 Taneční- street dance, orient   
                                     od 8 let 27. 7. - 31. 7. 2015 1330 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

* Dotace 100 Kč z MMZ pro děti s trvalým bydlištěm velký Zlín (dotace bude odečtena z uvedené ceny tábora) 
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07 Výtvarný                    7 - 10 let 13. 7. - 17. 7. 2015 1 300  Kč 
* 100 Kč Draha Večerková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 183 

08 Hry bez hranic (Družstevní)    
                                   od  6 let 20. 7. - 24. 7. 2015 1 350 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

09 Výtvarný                                  
            Od 6 let / předškoláci / 20. 7. - 24. 7. 2015 1 350 Kč 

* 100 Kč Magdalena Vanďurková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

10 
Kolem Zlína na kolech  
CYKLOTÁBOR        12 - 16 let  

                   
20. 7. – 24. 7. 2015 

 

1 200 Kč 
* 100 Kč 

Milan Rábek 
723 318 030 

Družstevní 4513 
606 093 080, 577 142 742 

11 Kynologický             od 8 let 27. 7. - 31. 7. 2015 1 200 Kč 
* 100 Kč Renata Kabourková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 186 

12 Sportovní – Březolupy  
                                     od 4 let 27. 7. - 31. 7. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč 
Jana Mašková 

774 140 406 
Družstevní 4513 

577 142 742, 725 099 172 

13 Taneční – mix dance 
( na Družstevní )          od 5 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 330 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

14 Pohybový                  7 - 10 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 300 Kč 
* 100 Kč Draha Večerková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 183 

15 Sportovní – Březolupy  
                                    od 4 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč 
Jana Mašková 

774 140 406 
Družstevní 4513 

577 142 742, 725 099 172 

16 Chovatelé a teraristi                 
                                  7 - 15 let 3. 8. - 7. 8. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč Eva Kudelová Družstevní 4513 
577 142 742, 725 099 174 

17  Sportovní ( na Družstevní)       
                     pro předškoláky 10. 8. - 14. 8. 2015 1 300 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

18 Africký - Hostišová                   
              od absolvované 1 tř.  10. 8. - 14. 8. 2015 1400 Kč 

* 100 Kč Magdalena Vanďurková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

19 Počítačový na UTB                   
                                   od 12 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 400 Kč 

* 100 Kč Naďa Klímková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

20 Kynologický               od 8 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 200 Kč 
* 100 Kč Renata Kabourková Tyršovo nábřeží 801 

575 753 480, 725 099 186 

21 Tvořivý, smíšený        od 4 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 400 Kč 
* 100 Kč 

Jana Mašková 
774 140 406 

Družstevní 4513 
577 142 742, 725 099 172 

22 Šachový                   7 - 14 let 17. 8. - 21. 8. 2015 1 400 Kč 
* 100 Kč Monika Hiblerová Družstevní 4513 

577 142 742, 725 099 174 

23 Tanečně-výtvarný 
(Družstevní)                 od 5 let  24. 8. - 28. 8. 2015 1 350 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 481, 725 099 192 

24 Trosečníci na Rackové             
               od absolvované 1.tř. 24. 8. - 28. 8. 2015 1350 Kč 

* 100 Kč Magdalena Vanďurková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

25 Taneční- street dance, orient   
                                     od 8 let 27. 7. - 31. 7. 2015 1330 Kč 

* 100 Kč Ivana Vladíková Tyršovo nábřeží 801 
575 753 480, 725 099 186 

* Dotace 100 Kč z MMZ pro děti s trvalým bydlištěm velký Zlín (dotace bude odečtena z uvedené ceny tábora) 
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„Název Zlínská literární tržnice 
vyjadřuje ruch, život, dialog mezi 
autorem a čtenářem,“ uvádí bás-
ník a novinář Milan Libiger, který 
spolu se spisovatelem Antonínem 
Bajajou a básníkem Jaroslavem 
Kovandou přivedl nápad k životu.

Jejich hlavním cílem je zmapo-
vat zlínskou literaturu a upozornit 
i na starší a polozapomenuté auto-
ry. „Internetové stránky, které by 
tyto autory shromažďovaly na jed-
nom místě, dosud chyběly. Mají 

Když pořádáte svatbu, ples, 
oslavu životního jubilea, firem-
ní nebo jiný večírek musíte vyřešit, 
jak zajistit hudbu. Nejlepší volbou 
je vždy živá kapela. Kde ji ale najít 
za přijatelnou cenu?

Rodinná kapela Naživo, kte-
rou tvoří otec a syn Antonín a Jan 
Šauerovi, hraje za vstřícný hono-
rář na rodinných i oficiálních ak-
cích v Česku i na Slovensku od 
roku 2009.

Zlínští spisovatelé a básníci  
jsou k mání na literární tržnici

představovat doslova jakousi trž-
nici s neomezenou přístupností, 
pro niž neplatí otevírací a zavírací 
doba. Stačí jen připojení k síti,“ vy-
světluje Milan Libiger.

Na webových stránkách zlin-
ska-literarni-trznice.cz najde náv- 
štěvník přes čtyři desítky jmen ži-
jících i nežijících autorů, kteří po-
cházejí ze Zlína nebo blízkého 
okolí. Každé jméno je doplněno 
fotografií, stručným životopisem, 
soupisem publikovaných děl 
a ukázkou z tvorby. Počet auto-
rů ale zdaleka není konečný. Od 
spuštění webu se ozvalo dalších 
zhruba dvacet tvůrců.

Žádná žánrová omezení na li-
terární tržnici neexistují, jsou zde 
sběratelé pověstí, folklorních tra-
dic a pohádek, autoři dobrodruž-

ných románů, příběhů pro děti, 
dramatici. Nejpočetnější skupiny 
tvoří básníci, mezi něž patří Fran-
tišek Horka, Pavel Petr a Jaroslav 
Kovanda, a prozaici v čele s Jose-
fem Holcmanem, Zdeňkem Zaple-
talem a Antonínem Bajajou.

S tvůrci ze Zlínské literární 
tržnice se mohou zájemci setká-
vat na autorských čteních i dal-
ších akcích. „Nejbližší vystoupe-
ní je naplánováno na 17. března 
v Zelenáčově šopě, při příležitos-
ti koncertu básnicko-hudebního 
uskupení Vítrholc. Další akce plá-
nujeme v rámci festivalu Literár-
ní jaro a počítáme i s pořady, které 
budou zaměřeny na nežijící zají-
mavé autory z minulosti,“ uzavírá 
Milan Libiger.

Literární tržnice také plánu-
je vydávání tištěného almanachu. 
První by měl vyjít letos v září.

Historické okénko
Na Zlínsku působila řada zná-

mých autorů mapujících lidové 
tradice. Ať už to byl František Bar-
toš, později Karel Pekárek nebo 
v současnosti Karel Pavlištík.

Ve Zlíně má své kořeny také 
spisovatel Ludvík Vaculík nebo 
světově proslulí britští dramatici 
Tom Stoppard a Benjamin Kuras.

V oblasti cestopisné literatury 
získali celosvětovou proslulost Jiří 
Hanzelka a Miroslav Zikmund.

Ojedinělý projekt Zlínská literární 
tržnice spojuje spisovatele, 
básníky i jejich čtenáře. Zkrátka 
všechny, kteří propadli kouzlu 
psaného slova.

MAREK ADAMÍK

Iniciátor projektu Zlínská literární tržnice, básník a novinář Milan Libiger.   Foto | Pavel Stojar

Literární osobnosti

Hana Andronikova (* 1967 - + 2011) – spisovatelka, za román Zvuk 
slunečních hodin získala v roce 2001 Literární cenu Knižního klubu a v roce 
2002 cenu Magnesia Litera, v roce 2010 dostala Cenu čtenářů Magnesia Litera 
za román Nebe nemá dno.
Antonín Bajaja (* 1942) – prozaik, držitel ceny Magnesia Litera za román 
Zvlčení (2004) a Státní ceny za literaturu za román Na krásné modré Dřevnici 
(2010).
Zdeněk Zapletal (* 1951) – spisovatel, scénárista, jeho román Půlnoční běžci 
překročil sto tisíc prodaných výtisků.
Miroslav Zikmund (* 1919) – cestovatel, spisovatel, publicista, spolu s Jiřím 
Hanzelkou natočil téměř 150 dokumentárních filmů a vydal řadu cestopisů.

Chystáte akci? 
Nezapomeňte  
na živou hudbu

Kapela Naživo
Telefon: 

733 206 418, 604 638 770
E-mail: 

nazivo-music@seznam.cz
Web: 

www.nazivo-music.cz

KulturainzErcE18 19

Od založení kapely odehráli de-
sítky akcí. Spolupracovali i s ka-
nálem TV Šlágr, kde prezentovali 
převážně vlastní autorské skladby. 
Jejich domovskou stanicí je ale slo-
venská televize JOJ - kanál Sen-
zi, kde pravidelně prezentují svou 
tvorbu, ale také rádio Čas.

Naživo mají velmi široký záběr. 
„V našem repertoáru máme kro-
mě autorských skladeb známé 
převážně české skladby a hity od 
70. let až po ty dnešní. V podsta-
tě se nebráníme téměř žádnému 
hudebnímu stylu a jsme schopni 
zahrát od lidovek přes country až 
po rock a je-li to v našich silách, 
tak i na přání,“ říkají Antonín a Jan 
Šauerovi.

„Přestože naší doménou jsou 
klávesy, zásadně nepoužíváme 
při našich vystoupeních karaoke 
a midi podklady, jak je tomu větši-
nou zvykem, ale všechny skladby 
hrajeme ve vlastním aranžmá, což 
hudbě dodává živost, která je po-
znat po prvním taktu,“ dodávají.

Přehled repertoáru, ukázky 
skladeb a videa najdete na webu 
www.nazivo-music.cz.  (pr)
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Baťa Tomáš, živý
Když se letadlo, řízené Baťo-

vým věrným pilotem Jindřichem 
Broučkem, dne 12. července 1932 
odlepilo na otrokovickém letišti 
od země, nemohl Tomáš Baťa tu-
šit, že mezi živými bude už jen ně-
kolik sekund. Že se už nikdy nese-
tká se svými blízkými.

Ve zlínském divadle mu tuto 
šanci dali. Znovu se potká a pro-
mluví si se svými blízkými, ale 
i s jinými lidmi, kteří zasáhli do 
jeho života více, než tušil. Za fak-
ty a činy legendárního průmyslníka hledá režisér Dodo Gombár i emoce 
člověka, o jehož citovém životě vlastně až tak moc nevíme. Protože nejen 
fabrikou, prací a kvůli penězům živ jest člověk.

V titulní roli Gustav Řezníček.
Městské divadlo Zlín, Velký sál, sobota 21. 3. a 28. 3, středa 1. 4., pátek 
10. 4. v 19:00 hodin.

Manželské maličkosti
Autorská komedie Richarda 

Velíska a Renaty Švrčkové o man-
želské všednodennosti vznikala 
z improvizací obou herců. Živou 
hudbu zajišťuje Martin Mráz. 

Pocity, které velmi dobře zná 
každý ze vlastního života. Muži 
jsou z Marsu a ženy z Venuše? 
Ženy jsou v transu a muži bez 
duše? Muži mají pauzu a ženy menopauzu? 
Malá scéna, sobota 14. 3. a 4. 4. v 19:30 hodin.
www.malascenazlin.cz

Malá Natálka se pomocí po-
hádkové knížky dostane na tajem-
ný ostrov Čičidžuma, kde je ukryt 
obrovský poklad. Než ho najde, 
bude muset překonat spoustu ná-
strah a vyluštit nejednu hádanku. 
Po pokladu navíc touží i podlý pi-
rát Zlovous, kterého nebude jen 
tak snadné přelstít. 
Malá scéna, neděle 22. 3. v 15:30 hodin.
www.divadloscena.cz

Kulturní tipyKulturní tipy20 21
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Vítrholc
„Budeme vám říkat básně.“ Touto větou začíná sdružení Vítrholc 

svá vystoupení, která jsou směsicí autorského čtení, elektronické hud-
by a improvizace. Vítrholc prezentuje hlavně texty Karla Škrabala a Da-
libora Maňase, ale i některých spřízněných či oblíbených autorů. Spolu 
s nimi jsou na pódiu výtvarník a performer František Kowolovski, hu-
debníci Petr Sasín, Pavel Pohořelský, Jaroslav Škvarna a nově i sloven-
ská básnířka Mirka Ábelová. 
Zelenáčova šopa, úterý 17. 3. v 19:00, více na www.sopa.cz.

Sarah & The Adams
Kapela kolem zpěvačky, pia-

nistky a hráčky na ukulele hráč-
ky Šárky Adámkové, která na pod-
zim loňského roku vydala druhou 
studiovou desku Thank You. Její 
tvorba bývá často přirovnávána 
k americké Norah Jones. Do Zlí-
na zavítá s kapelou ve složení Mi-
chal Gregor - kytary, Martin No-
vák - bicí, Rasťo Uhrík - kontrabas 
a stálý host Luboš Novotný - dob-
ro, lapsteel kytara.
Zelenáčova šopa, čtvrtek 26. 3. v 19:00, více na www.sopa.cz.

Otec Příroda a synové
Koncert pro děti, který se zlínskou filharmonií připravila divadelní 

dramaturgyně Jana Kavková. Otec Příroda se svými nezbednými synky 
– Pankrácem, Servácem a Bonifácem vedou spor, co je v přírodě nejdů-
ležitější. Pomocí kouzelné taktovky a dirigenta Michaela Roháče vyčaru-
jí čtyři živly – Oheň, Vzduch, Vodu a Zemi, aby se jich na to mohli zeptat.

Vyprávění je doprováze-
no skladbami známých sklada-
telů, jako je například Ludwig 
van Beethoven, Bedřich Smetana 
nebo Gioacchino Rossini, a obráz-
ky, které vytvořila Eva Marková. 
Vystupují herec Rostislav Marek, 
houslistka a zpěvačka Jitka Šu-
ranská a další členové Filharmo-
nie Bohuslava Martinů.
Kongresové centrum Zlín, neděle 
29. 3. v 15:30, více na www.filharmonie-zlin.cz.

Rolling Rock
Po úspěšných projektech Pink 

Floyd Classic, Symphonic Queen 
a Beatles Mania se v nové pódiové 
show dirigent, moderátor a režisér 
v jedné osobě Miloš Machek vydá-
vá po stopách rockové historie na 
tři světové kontinenty. V pestrém 
spektru nejslavnějších rockových 
legend od 60. let až po začátek no-
vého milénia  zazní skladby Rolling Stones, Status Quo, Genesis, Led 
Zeppelin, Deep Purple, Yes a Black Sabbath, U2, Scorpions, Nightwish, 
Kiss, Red Hot Chili Peppers, Guns N´Roses, Rush nebo AC/DC.

Hraje Filharmonie Bohuslava Martinů se sólisty Antonínem 
Mühlhanslem na saxofon a Jiřím Sovou na kytaru. Zpívají sopranistka 
Hana Škarková, tenor Marek Olbrzymek a vokální kvartet Q Vox.
Kongresové centrum Zlín, čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. v 19:00, více na 
www.filharmonie-zlin.cz.

Federer – Nadal
Marek Taclík a Jakub Prachař 

v nevšedním tenisovém turnaji na 
divadelním jevišti. Pět setů autor-
ského divadla, bílé trenýrky, tvrdé 
údery a halušky Rogerovy tchýně. 
Námět, scénář a režie Jakub Pra-
chař, Marek Taclík a Petr Kolečko.
Městské divadlo Zlín, Velký sál, pátek 13. 3. v 19:00 hodin.
www.divadlozlin.cz

Ďáblice
Drama rakouského expresioni-

sty Karla Schönherra. Pašerácký 
příběh z tyrolského pohraničí. Na-
pínavá hra založená na boji muž-
ského a ženského principu. Kolo-
toč úskoků, nástrah, pastí, falše 
i vášní, který musí nutně skončit 
tragicky.

Hrají Zdeněk Julina, Zdeněk Lambor a Hana Tomáš Briešťanská.
Městské divadlo Zlín, Studio Z, pondělí 16. 3. v 19:00 hodin.
www.divadlozlin.cz

Devět měsíců
Příběh o vztazích situovaný do 

současného Zlína. Hra spisovate-
le Zdeňka Zapletala. Pro svůj di-
vadelní debut vymyslel postavu, 
do jejíchž životních peripetií pro-
mítá své zážitky z posledních let. 
„Postupně rozkrývá vztahy k osu-
dovým ženám, které ho obklopu-
jí. Tak trochu ztracen v současném 
světě uniká často do minulosti, je 
znejistěn přítomností a obává se 
nejisté budoucnosti. Někdy se 
možná cítí jako seriálová postava, 
někdy jako v kabaretu,“ přibližuje 
dramaturg Vladimír Fekar.

Režisérem představení je zná-
mý filmař Robert Sedláček, hrají 
Zdeněk Julina, Romana Julinová, 
Milena Marcilisová, Marta Bačí-
ková, Markéta Kalužíková, Petr Lukáš a Markéta Matulová.
Městské divadlo Zlín, Studio Z, pátek 20. 3., čtvrtek 2. 4. v 19:00 hodin.
www.divadlozlin.cz

Vybíjená
Komedie Petra Nikolaeva pod-

le bestselleru Michala Viewegha. 
V několika časových rovinách vy-
práví příběh spolužáků, kteří spo-
lu prožívají různé životní etapy. 
V centru příběhu jsou tři kamará-
di, které životní peripetie neustá-
le vracejí do společného bydliště – 
staromládeneckého doupěte, které se pro ně stává útočištěm podle toho, 
jak získávají či ztrácejí životní partnerky. Jejich protipólem jsou dvě žen-
ské hrdinky – třídní kráska Eva, která se stane postupně objektem lásky 
všech spolužáků a ošklivka Hujerová.  

Hrají Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Krai-
nová, Lukáš Vaculík, Simona Babčáková.
Golden Apple Cinema, od 12. 3. 2015.
www.gacinema.cz

Gunman: Muž na odstřel
Špionážní thriller Muž na od-

střel vznikl podle knihy francouz-
ského autora drsných detektivek 
Jean-Patricka Manchetta. 

Oscarový Sean Penn se v roli 
vyčerpaného bývalého žoldáka 
a zabijáka dostane do nečekané 
šlamastyky. Místo idylického ži-
vota s dávnou láskou musí očis-
tit své jméno a postavit se organizaci, pro kterou původně pracoval. Bý-
val jejím vykonavatelem, dělal strašné věci a byl přesvědčen, že pomáhá 
světu. Mýlil se a teď se stal nepohodlným. Zuřivý souboj svede se stej-
ně charismatickým a rovněž oscarovým Javierem Bardemem. Režie Pi-
erre Morel.
Golden Apple Cinema, od 19. 3. 2015.
www.gacinema.cz

Dobrodružství na ostrově Čičidžuma
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 JARNÍ PŘÍVAL ENERGIE S TÝDNY 10% SLEV NA MASÁŽE A LÉČEBNÉ TERAPIE

ENERGICKÉ CENTRUM – Náměstí Míru 5469, Zlín – www.energickecentrum.cz, tel.: 73 281 74 83
HAVAJSKÉ A CELOSTNÍ MASÁŽE – Individuelní, párové, čtyřruční, dětské, meditační SWASTHYE pro VEŘEJNOST, 
ČIŠTĚNÍ PROSTOR od negativních energických stop, PRONÁJEM  PROSTOR pro Vaše kurzy, semináře, workshopy, přednášky

9. – 15. 3. 2015 MDŽ PRO ŽENY                          6. – 12. 4. 2015 JARNÍ TÝDEN

INZERCE  RV1500078/01

Poděkování  
Hospicu Hvězda

Vážení čtenáři, chceme se po-
dělit s naším hořkosladkým příbě-
hem. Naše babička si ve svých 84 
letech způsobila drobným a zdán-
livě nenápadným pádem zlomeni-
nu stehenní kosti. Záchrankou byla 
převezena do nemocnice v Uher-
ském Hradišti a následně po třech 
dnech operována. Po kratším po-
bytu na traumatologii byla, jako 
ležící pacient, přeložena na od-
dělení LDN uvedené nemocnice. 
Denně jsme ji navštěvovali a její 
stav se nelepšil. Naopak. Prodělala 
oboustranný zápal plic, výživu do-
stávala nosní aplikací, hrozila jí re-

operace a navíc se jí vytvořily pro-
leženiny na patách, které byly stále 
horší, dokonce hrozila amputace 
nohy. Po třech měsících pobytu 
v Uherském Hradišti jsme se roz-
hodli převézt babičku do Hospicu 
Hvězda ve Zlíně-Malenovicích.

Tím začala nová etapa v léč-
bě a celkovém stavu naší babičky. 
V nesrovnatelných podmínkách 
a diametrálně odlišné péči a zájmu 
o stavu pacienta začalo postupné 
zlepšování jejího zdravotního sta-
vu. Bylo přistoupeno ke klasické-
mu podávání stravy a snížení lé-
kové zatíženosti pacientky. Díky 
vytrvalosti a obětavosti personá-
lu se dávala dohromady jak psy-
chicky, tak zejména fyzicky. Hlav-
ně stav jejích pat, téměř do masa 

proležených, se začal výrazně zlep-
šovat. Bolesti ustávaly a po dvou 
měsících neustálé péče se na pa-
tách obnovila kůže a mohlo se při-
stoupit k odstranění utišujících 
medikamentů proti bolesti , což se 
výrazně projevilo na změně psy-
chického stavu.

Tímto bychom chtěli srdeč-
ně poděkovat a vyjádřit neskona-
lou vděčnost celému týmu Hospice 
Hvězda. Vážíme si nejen jejich vy-
trvalé péče, ale hlavně jejich otev- 
řenosti a upřímnosti při jakémko-
liv jednání s námi o zdravotním 
stavu, dalších postupech při léčbě 
a výhledech do budoucnosti naší 
babičky.
 Boris Svoboda a Alena Šťastná, 

Kunovice

Díky své architektuře má Zlín 
uznávané postavení v Česku i v Ev-
ropě. Architekturu našeho města ve 
20. století určující měrou formova-
lo několik osobností středoevrop-
ského významu.

Leopold Bauer – zlínský zámek, 
Jan Kotěra – Baťova vila, urbanis-
tický koncept západní části města, 
František L. Gahura – architektu-
ra a urbanismus zahradního měs-
ta Zlína, Vladimír Karfík -  mra-
kodrap, evangelický kostel a další 
stavby.

Díla těchto osobností mají tr-
valou hodnotu. Vtiskují Zlínu tvář 
a dodávají mu sebevědomí svébyt-
ného evropského města. Přitahují 
pozornost a přivádějí do města tu-
ristický ruch. Zaslouží si maximál-
ní péči. I v případě zámku je v zá-
jmu Zlína, aby zůstal zachován 

charakter, který budově vtiskl Leo-
pold Bauer.

Do Zlína přijíždějí návštěvníci 
i z daleké ciziny a podle svého oče-
kávání zde nalézají a prohlížejí si 
meziválečnou funkcionalistickou 
architekturu. Když je pak cestou 
k náměstí a k radnici vedu kolem 
zámku, projevují nelíčené překva-
pení. Nečekali, že se tu setkají s pa-
mátkami na renesanci a další slo-
hy. U zámku pochopí, že Zlín není 
monokultura, ale město s pestřejší-
mi stránkami a zajímavou historií. 

V prvním plánu funkcionalis-
mus, ve druhém plánu středověké 
kořeny – tímto překvapujícím kon-
trastem Zlín upoutává. Tento kon-
trast je bohatstvím, zaslouží si 
uchovat.

V posledních letech rád jez-
dím do Holešova. Tamní zámek je 

zábava, tiráŽlistárna – dopisy, názory22 23

Síla zlínských kontrastů

Vzpomínka na 
manžela a tatínka

Dne 9. března 2015 uplynulo již 
pět let od chvíle, kdy od nás odešel 
náš drahý Jiří Ševčík z Otrokovic, 
rodák ze Zlína. Bylo mu pouhých 
54 let. Ve vzpomínkách zůstane 
navždy s námi v našich srdcích! 
Prosím, kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte na skvělého člo-
věka, po kterém zůstalo v našich 
životech obrovské prázdno.

 Rodina Ševčíkova

v péči městského úřadu a přitahu-
je zajímavými programy – velkory-
sé výstavy výtvarného umění, kon-
certy, plesy. Holešovští dovedou 
využít možností, které dává zámek 
a přilehlý park.

Bylo by možné dokázat něco po-
dobného i ve zlínském zámku? Je 
potřeba mnohamilionové investi-
ce na ničivou přestavbu? Anebo lze 
zámek s mnohem menšími nákla-
dy bez otálení zabydlet aktivitami 
pro lidi?

Zámek může zanedlouho ožít 
a sloužit. Lze se poučit v Holešově, 
Valašském Meziříčí, Bystřici pod 
Hostýnem, Uherském Ostrohu.

 Zdeněk Pokluda, historik
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Učíte se anglicky? 
Své znalosti si můžete procvičit v anglickém koutku, který pro Magazín Váš Zlín připravila lektorka 
Helen Marek. Ve svém prvním sloupku vzpomíná na svůj návrat do Zlína z Kanady, kam její rodina 
emigrovala, když byla ještě dítě.

Váš překlad pošlete na e-mail info@vaszlin.cz do 23. března. 
Nejlepšího angličtináře oceníme knížkou z produkce vydavatelství Penguin – samozřejmě v angličtině.

Magazín vydává Regionální vydavatelství, Plum Consulting, s. r. o. | Šéfredaktor: Pavel Stojar, telefon 604 236 494, e-mail stojar@regvyd.cz | Nevyžádané příspěvky nevracíme 
Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce | Inzerce: Michal Novák, telefon 739 724 774, e-mail novak@regvyd.cz; Vladimír Musial, telefon 606 792 490, musial@regvyd.cz  
Náklad: 36  000 výtisků | NEPRODEJNÉ | Distribuce: Česká pošta, s.  p. | Reklamace na dodávky časopisu na čísle 739 724 774 případně na e-mail info@vaszlin.cz  
Tisk: Plum Consulting, s. r. o. | DTP: Josef Omelka | Vychází 11. března 2015 | Uzávěrka dalšího čísla 31. března 2015

Tiráž | Magazín Váš Zlín
Michal Novák

telefon 739 724 774, e-mail novak@regvyd.cz
Vladimír Musial 

telefon 606 792 490, musial@regvyd.cz

Kontakt | Inzertní poradci

It was the summer of 1983 and my family and I went on holiday to Yugoslavia. Little did I know that 
it was the last time I would be returning to the Czech Republic. That is, until the Velvet Revolution. I grew 
up in Toronto, Canada and feel extremely blessed to have spent 25 years in such a beautiful country whe-
re everything is possible. 

I returned to live in Zlin in 2007 and was amazed to find how much the city had changed and yet stayed 
the same. I often get asked why I returned to Zlin and the answer is simple: the rolling hills, the greenery, 
the functionalist architecture, the Bata houses, the endless bicycle paths, the university culture, the city cen-
tre and the area of Svit.  In this day in age, when life is moving so fast, we often forget to appreciate what 
we have. Whether you are shopping in the market by the Zlin castle, sitting on the newly renovated lawns 
by the Congress Center, hurrying through the town square to catch a bus or strolling along the Drevnice, 
remember to slow down and admire the beauty around you. This is our Zlin and everything is possible.

 Helen Marek

Our Changing City

Helen's  
English 
Corner Text k překladu
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Tajenku křížovky pošlete na e-mail info@vaszlin.cz do 31. března. 
Můžete vyhrát poukaz na masáž ve zlínském Energickém centru. (red)
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Vlastní dům za cenu pronájmu? 
Realitní poradnu společnosti 
CENTURY21 pro vás píše  
ing. Pavel Dočkal.

Většina lidí řeší, jestli koupit nové 
bydlení na hypotéku nebo bydlet 
v pronájmu. Dnes jsou historicky 
nejnižší úrokové sazby a ceny 
nemovitostí klesly od roku 2008 až 
o třetinu. Splátky hypoték se snížily na 
úroveň měsíčních plateb za pronájem. 
Pronájem domu ve Zlíně stojí okolo 
15 000 Kč, což je stejně jako splátka 
hypotéky ve výši  3 mil. Kč na 20 let. 
Zatímco v pronájmu zhodnocujete 
investici pronajímateli,  s hypotékou 
investujete do svého bydlení. 

Kolik stojí vlastní dům?
U pronájmu přicházíte o celý nájem, 
ve splátce hypotéky pouze o úrok, 
který tvoří méně než polovinu splátky. 
Jako příklad vezmeme nový dům 
4+kk v projektu Zelené residence na 
Kudlově, který stojí 3,47 mil. Kč. Úrok 
hypotéčního úvěru ve výši  2,3 % ze 
3 mil. činí 5 750 Kč měsíčně. Podle 
doby splácení je měsíční splátka 

jistiny od 5 650 Kč na 30 let do 9 750 
Kč na 20 let. Výše úroků je nižší než 
nájem srovnatelného domu. Pokud 
Vám příjmy dovolí  splácet  celkem 
12 až 16  tisíc,  je výhodnější bydlet 
ve vlastním.  Podmínkou je zaplatit 
alespoň 470 tisíc ze svých zdrojů 
a splnit podmínky banky.

Nepůjčí vám banka?
Projekt Zelené residence na Kudlově 
nabízí jedinečnou možnost splácet 
nový dům bez banky. Zaplatíte 
zálohu pouze 10 % z ceny a budete 
splácet měsíčně 15 tisíc korun místo 
bance developerovi.  Až cenu domu 
splatíte z prodeje svého bydlení 
nebo refinancujete hypotékou do 
dvou let, splátky se Vám odečtou 
z ceny. Pokud nemáte prokazatelné 
příjmy požadované bankou, ale 
splátky developerovi platíte, vyřídíme 
výnosovou hypotéku splácenou 
z nájmu a po jejím splacení Vám dům 
převedeme do vlastnictví. 

Příležitost pro investory
Ceny nemovitostí rostou 

v dlouhodobém horizontu v průměru 
o 3 % ročně, což je více než 
zaplacený úrok a inflace. K tomu je 
výnos z nájemného cca 5 % ročně. 
Proto je investice do nemovitosti 
nejbezpečnějším uložením peněz. 
Stačí Vám složit zálohu již od 350 tisíc 
a my Vám zajistíme nájemce, který 
bude splácet Váš dům. Kdykoliv si ho 
můžete odkoupit za garantovanou 
cenu nebo Vám vyřídíme výnosovou 
hypotéku. Po splacení úvěru 
z nájemného budete mít dům pro 
svoje děti. 

Úsporný dům jako investice 
Ceny energií neustále rostou a tvoří 
polovinu výdajů na bydlení, za které 
domácnosti utrácí přes 22 % celkových 
příjmů. Uvedený dům na Kudlově je 
nízkoenergetický ve třídě B. Měsíční 
náklady na topení a ohřev vody pro 4 
osoby jsou pouze 2 400 Kč ve srovnání 
se stejně velkým bytem s náklady 
3 700 Kč. Když si připlatíte za tepelné 
čerpadlo, měsíční náklady klesnou na 
neuvěřitelných 900 Kč, čímž ušetříte 
oproti bytu téměř 3 000 Kč. 

prohlídky:
20. 3. od 15 do 19 h.
21. 3. od  9 do 14 h.

Kde můžeme dům vidět?
Vzorový dům a rozestavěné domy  
si můžete prohlédnout v pátek  
20. 3. od 15 do 19 hodin a v sobotu 
21. 3. od  9 do 14 hodin. Najdete 
jej od Kudlova po ulici Zelená 
a z filmových  ateliérů po ulici Vrchy. 
Další informace získáte na telefonním 
čísle 736 611 616 nebo na 
www.zeleneresidence.cz.


