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Inzerce2

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+1 
Zlín – JS – I. ETAPA
CP 35 m2, nízkopodlažní 
dům, bezbariérový, ideální  
na pronájem, v r. 2015 
rekonstrukce domu

790 000 Kč
Byt 3+1 s 2 balkony 
ZLÍN – NIVY I
cihlový byt, rekonstrukce  
koupelny a wc vč. rozvodů, 
CP 85 m2, na jaře  
rekonstrukce 2 balkonů

1 693 000 Kč

• Baťův ½d. zrekonstruovaný do 2,5 mil. 
s přístavbou do 3,3 mil., kdekoliv.

• Baťův ½d. k rekonstrukci do 1,3 mil.  
+ ¼d. do 1 mil., kdekoliv.

• ZL-JS-I.et. 2+1 před rekonstrukcí 
 do 1,3 mil., po rekonstr. do 1,7 mil. 

• ZL-JS-I.et. 3–4+1 před rekonstrukcí 
do 1,7 mil., po rekonstr. do 2,3 mil. 

• BYT CIHLOVÝ 2–3+1, kdekoliv  
ve Zlíně, podle stavu do 3 mil.

• BYT 1–2+1PRO INVESTORY,  
kdekoliv ve Zlíně do 1,3 mil.

• RD v okolí ZLÍNA v dosahu MHD, 
podle stavu do 6 mil.

• POZEMEK kdekoliv v dosahu MHD.

POPTÁVKY

1 849 000 Kč

850 000 Kč

Byt 4+1 s 2 lodžiemi
Zlín – JS – I. ETAPA
ulice Družstevní, cihlový  
dům s výtahem, 2 lodžie, 
CP 83 m2 výhled do zeleně, 
zděné jádro

Bať. 1/4domek  
ZLÍN – LETNÁ
3+kk, v obyvatelném stavu  
se zahradou (150 m2)  
a zahr. domkem, plast. okna, 
zrekonstr. střecha

1 082 000 Kč

835 000 Kč

2 695 000 Kč

899 200 Kč

Bať. 1/2domek 
ZLÍN – LESNÍ ČTVRŤ
3+1+menší přístavba (8 m2) 
a zahrada (76 m2), část. 
zateplený, zrekonstr. střecha, 
3-fázový jistič

Bať. 1-domek 
ZLÍN – CENTRUM
4+1+přístavba, ulice Nad  
Ovčírnou, obyvatelný - zre-
konstruovaný v r. 1975)  
se zahradou  
(364 m2) i komerčně 

Pozemek
FRYŠTÁK
v zástavbě rod. domů, slunný, 
823 m2, rovina, příjezdová 
komunikace,  
sítě v dosahu

Pozemek 
ZLÍN – ŠTÍPA (K letišti)
slunný, výměra 800 m2  
+ 323 m2 (1/3 podíl na  
přij. cestě) + cca 400.000,- 
(doplatek k inž. sítím)

Zdravé spaní, Fryštácka 515, Zlín (směr  Lešná), tel.: 775 020 315

AKCE
DUBEN

www.zdravespanizlin.cz

Nová
expozice
postelí
skříní a
matrací

za výborné
ceny.

tel.: 739 423 971 
INZERCE  RV1500183/01
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Chystáte se na stavbu pergo-
ly, terasy, pořizujete si dřevěný za-
hradní nábytek a přemýšlíte, čím 
ho natřít? Máte dřevostavbu, kte-
rá už ztratila punc novoty a chtě-
li byste ji obnovit do původní 
krásy? Stalo se vám už, že se ochra-
na dřeva jaksi nevyvedla a při-
šly problémy v podobě šedých či 
černých ploch a loupající se nátěr?

Při ochraně dřeva neexistuje 
univerzální rada. Je třeba vzít 
v úvahu řadu parametrů a k růz-
ným typům dřevěných výrobků při-
stupovat individuálně. U projektu 
novostavby je vhodné předem dob-
ře promyslet konstrukční řešení 
s ohledem na možnost následné 

Jak na ochranu dřeva? Univerzální rada neexistuje
kvalitní funkční ochrany dřeva. 
U stávající stavby je třeba se při-
způsobit aktuálním možnostem.

Jinak je třeba chránit terasy 
a jiné vodorovné pochůzné plochy, 
jiná řešení platí pro ploty a pergo-
ly, jinak je řešena ochrana oken 
a venkovních dveří. Je rozdíl, zda 
jde o plochu zcela nechráněnou 
vůči povětrnostním vlivům, nebo 
se jedná o povrchy částečně zastře-
šené, či kryté přesahem střechy. Je 
rovněž třeba vzít v úvahu typ dřevi-
ny, ze které jsou dřevostavba či vý-
robek zhotoveny.

Odborníci ze společnosti Po-
vrchové úpravy Plus se touto 
problematikou zabývají přes 15 let 

a dovedou vždy poradit, jaký nátěr 
na jaký druh dřeva dát, aby vydr-
želo co nejdéle. Umíme řešit nejen 
dřevěné, ale i kovové či betonové 
povrchy.

Sami se aktivně podílíme 
na vývoji systému nátěrových 
hmot BARVY PLUS. Jsou to ná-
těrové hmoty, které respektu-
jí léty ověřené principy, ale zá-
roveň jsou vylepšeny na základě 
nejmodernějších vědeckých po-
znatků v oblasti maximalizace 
ochrany povrchů. Řadí se mezi 
nejvyspělejší nátěrové hmoty na 
světovém trhu, přičemž cena je 
pro českého spotřebitele více než 
příznivá. (pr)

Více informací najdete na webu:
www.puplus.cz (v sekci BARVY 
PLUS) nebo na specializovaných 
stránkách www.barvyplus.cz
Těšíme se také na osobní návštěvu:
Tř. T. Bati 211, 763 02 Zlín (naproti 
čerpací stanice OMV)
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Milí Zlíňáci, 
taky vás už štvou 
anonymy hrozící 

bombami?
Stalo se už ve Zlíně skoro koloritem, že tak jednou do 

týdne či do dvou se musí kvůli nahlášené bombě eva-
kuovat nějaká škola, divadlo, obchodní centrum nebo 

jiné zařízení. Stovky dětí se odvážejí autobusy do bezpečí, 
rodiče jsou naštvaní, zavírají se frekventované křižovatky 

a doprava pak kolabuje.
Pro někoho zakomplexovaného to může být zajímavý 

pocit, všechna ta blikající a houkající auta, která přijedou 
jen kvůli němu…  

Je to ale hodně pitomá zábava.
Asi dotyční zapomínají, že i při elektronické komu-

nikaci zůstávají po člověku stopy, které není problém 
při vyšetřování dohledat. Musí počítat s tím, že se na ně 
přijde. Pak mohou viníka čekat klidně i tři roky ve vě-
zení, ale také finanční sankce a úhrada škod. Tomu se 
vyhne jen školák z Kvítkové, který ještě není trestně 

zodpovědný…
Jeden bývalý ředitel střední školy mi řekl, že on by 

se s takovým anonymním mailem nepáral. Prostě by ho 
vymazal a byl by klid. To samozřejmě není správné ře-

šení. Dnešní doba je poněkud vymknutá z kloubů a nikdy 
nevíte, jaké nebezpečí a kde se objeví. Je potřeba být 

připravený.
Doufejme tedy, že se naši anonymní šiřitelé falešných 

poplachů konečně zklidní.

Pavel Stojar, šéfredaktor
stojar@regvyd.cz
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Směnky
Směnky jako takové během 

svého vývoje sloužily k rozmani-
tým potřebám. Dnes můžeme vi-
dět jejich užití především v souvis-
losti s placením závazků z právních 
vztahů, buďto jako platidlo, anebo 
jako nástroj placení prostřednic-
tvím směnky či prostředek k za-
jištění závazku. Legální defini-
ci směnky bychom v platné právní 
úpravě však hledali marně, je-
likož zákon č. 191/1950 Sb., smě-
nečný a šekový, samotnou definici 
směnky neobsahuje. Směnku mů-
žeme definovat jako listinný cenný 
papír, se zákonem předepsaným 
obsahem, ve kterém výstavce buď 
sám slibuje, že zaplatí jiné osobě 
určitou peněžitou částku (tzv. vlast-
ní směnka), anebo platit určité oso-
bě přikazuje (v tomto případě se 
jedná o směnku tzv. cizí). Směnka 
vlastní je v tomto ohledu nejjedno-
dušším a zároveň také nejrozší-
řenějším typem směnky. Podstatou 
směnky vlastní je bezpodmínečný 
slib výstavce, že majiteli smě-
nečné listiny, v místě a čase, jak ze 
směnky vyplývá, zaplatí sám smě-
nečný peníz. Z § 75 zákona smě-
nečného a šekového můžeme pak 
dovodit náležitosti směnky vlastní 
a to: označení, že jde o směnku, po-
jaté do vlastního textu listiny a vy-
jádřené v jazyku, ve kterém je tato 
listina sepsána; bezpodmínečný 
slib zaplatit určitou peněžitou 
sumu vyjádřenou číselně i slovně; 
údaj splatnosti; údaj místa, kde 
má být placeno; jméno toho komu 
nebo na jehož řad má být placeno; 
datum a místo vystavení směnky 
a podpis výstavce. 

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:

Anna Thurnerová, telefon 776 830 930, e-mail thurnerova@regvyd.cz

Michal Novák, telefon 739 724 774, e-mail novak@regvyd.cz

Vladimír Musial, telefon 606 792 490, e-mail musial@regvyd.cz

1 | Lev Amamboo už se ukazuje 
návštěvníkům zoo

Foto | Josef Omelka

Návštěvníci zlínské zoo mohli 
na konci března poprvé spatřit ve 
výběhu nového lva, mladého sam-
ce Abamba.

Chov lvů konžských začal v zoo 
v prosinci 2013, kdy z lisabonské 
zoo získali dvě lvice. Amamboo 
přišel začátkem letošního roku ze 
Zoo Basilej. Má jen něco přes rok 
a ještě mu nenarostla hříva.

První týdny strávil v chova-
telském zázemí, kde se postupně 
přes klece seznamoval se lvicemi. 

2 | Sportovcem roku 
se stal Petr Čajánek

Město ocenilo 24. března 
v Kongresovém centru sportovce, 
kteří se svými loňskými výkony za-
řadili mezi zlínskou špičku. Titul 
Sportovec města Zlína převzal po 
vítězi roku 2013 hokejistovi Mar-
tinu Hamrlíkovi jeho kolega Petr 
Čajánek. Ani toto ocenění jej však 
nezviklalo v rozhodnutí ukončit 
hráčskou kariéru.

Potřetí v historii byla udělena 
Cena za mimořádný přínos zlín-
skému sportu. Za rok 2014 patří 
panu Ivanu Dostálovi, který patří 
mezi legendy zlínského volejbalu.

3 |Svatou vodu v Malenovicích raději nepijte
Pramen Svatá voda v Malenovi-

cích není vhodný k pití. Ukázaly 
to výsledky posledního kontrolní-
ho rozboru z letošního února. Od-
běr ukázal, že oproti roku 2014 se 
několikanásobně zvýšilo mikrobi-
ální znečištění vody, přestože ještě 
v roce 2013 splňovala její kvalita 
ve všech sledovaných ukazatelích 
požadavky na pitnou vodu.

V současné době může voda 
z malenovického pramene způsobit 
zažívací potíže. Rozbory pramene 
dělá Odbor životního prostředí 

Velmi rychle si je oblíbil a po pár dnech ležel na dřevěné podlážce na 
své straně klece těsně vedle nich. Na rozlehlý venkovní výběh si ale 
zvykal pomalu. Teď už jej ovšem strach přešel. Jeho nejoblíbenějším 

Mezi desítku nejúspěšnějších 
sportovců loňského roku se zařa-
dili také Monika Geržová, repre-
zentantka v aerobiku, vzpěrač 
Lukáš Hofbauer, Jiří Hradil ori-
entační závodník na horských ko-
lech, plavci Jan Jelínek a Lukáš 
Macek, ragbista Josef Kocháň, ly-
žařka Klára Křížová, atlet Václav 
Staněk a triatlonista Petr Vabrou-
šek. V kategorii mládeže uspěla na-
dějná triatlonistka Klára Zábojní-
ková a mezi zdravotně postiženými 
sportovci byl oceněn plavec Ma-
rek Šnédar. Nejúspěšnějším spor-
tovním kolektivem byl vyhlášen 
tým mistrovských hokejistů PSG 
Zlín.  (pst)

Foto | 2x Zoo Zlín

a zemědělství zlínského magistrátu 
pravidelně čtyřikrát do roka. Další 
se uskuteční v květnu, srpnu a lis-
topadu.  (pst)

Foto | Arcidiecéze olomoucká

místem se stal vyvýšený přístře-
šek, odkud má skvělý výhled na 
okolí.

Teď je před chovateli nejdů-
ležitější krok. Spojení se lvicemi. 
Nejprve ve vnitřních prostorách 
pavilonu, aby v případě šarvátky 
bylo možné zvířata rychle oddělit, 
a teprve až si na sebe zvyknou, vy-
jdou společně ven.  (pst)
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Foto | Jsf Abb
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4 | Lidé žádají zachování parčíku za divadlem

Kolem třinácti set podpisů zatím nasbírali organizátoři petice za zá-
chranu parčíku za Městským divadlem. Na Den Země 22. dubna navíc 
chtějí vytvořit kolem parku živý řetěz, aby radnici ukázali, že jim osud 
tohoto kusu zeleně není lhostejný.

„Nesouhlasíme s kácením a prostřednictvím petice žádáme magis-
trát o přehodnocení. Zeleně ve městě ubývá, zatímco volných prostor 
k bydlení i podnikání je nadbytek. Jsme přesvědčení, že v současné době 
je zelená plocha pro lidi v centru města důležitější než nové byty nebo 
obchody,“ myslí si Petr Jurča, jeden z organizátorů petice.

Parčík také každoročně využívá Městské divadlo při festivalu Se-
tkání/ Stretnutie, odehrává se v něm doprovodný program.

Investorovi, který chce za divadlem v ulici Potoky stavět multifunkční 
dům, letos končí výpůjčka pozemků od města. Stavět zatím nezačal, 
dokonce ani kácet. Přitom období vegetačního klidu, kdy to mohl udě-
lat, v březnu skončilo. Dá se tedy předpokládat, že k výstavbě včas ne-
dojde a investor bude žádat radu města a zastupitelstvo o prodloužení  
termínu.  (pst)

5 | Rozkopané centrum? Až do června
Rozkopané chodníky podél třídy Tomáše Bati v centru města budou 

trápit obyvatele města ještě do konce června. Počkat si musí také provo-
zovatelé letních zahrádek.

Oprava chodníků je součástí projektu bezbariérového řešení pro pěší 
a je placená z dotací.  „Umožníme i lidem s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace bezpečný a snadný pohyb ulicemi. V praxi to znamená 
odstranění všech převýšení a terénních nerovností. Plochy budou osaze-
ny žulovou dlažbou, u domů budou použity drobné kostky 6 x 6 centi-
metrů,“ vysvětluje radní Josef Novák.

Práce bylo kvůli dotaci nutné začít ještě v roce 2014, koncem mi-
nulého roku došlo k jejich přerušení kvůli dodatečné rekonstrukci přípo-
jek a příchodu zimy.  (pst)
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Vliv nábytku na naše zdraví se bohužel podceňuje, říká Michaela Kopecká
K prodeji nábytku přivedl Michaelu Kopeckou a její kolegyni Magdu 
Zádrapovou dlouholetý blízký vztah a obdiv k rodině Hanákových, 
která vlastní známý závod na výrobu nábytku. „Je fascinující, 
co dokázali vybudovat. Není mnoho takových firem, které 
dovedou spojit poctivé řemeslo, moderní design a férový přístup 
k zákazníkům. Zvláště v naší branži. Nejenže konkurence mnohdy 
prodává nábytek nekvalitní, ale někdy vyloženě nebezpečný. Lidé 
však zatím bohužel slyší především na nízkou cenu,“ říká Michaela 
Kopecká z HANÁK interiérového studia ve Zlíně.

PAVEL STOJAR

rozhovor6

S tím, že levný nábytek bývá nekvalitní, loupe se z něj dýha a ohýbá se, 
můžeme více méně počítat. O  zdravotních dopadech se ale zatím moc 
nemluví...

Je to bohužel pořád velmi málo dotčené téma, což je velký průšvih. 
Problémy s kvalitou potravin jsou proti rizikům spojeným s nábytkem ma-
licherné, protože systém kontroly potravin je velmi propracovaný. Na-
rozdíl od nábytku. Mnozí obchodníci s nábytkem dělají věci, které by si 
žádná seriozní česká výrobní firma nikdy nedovolila. Nakoupí levný šrot, 
několikanásobně ho předraží a prodávají českým zákazníkům. Objevuje 
se dokonce dřevo z lesů z východní Evropy zasažené radioaktivním spa-

dem. Naproti tomu firma HANÁK důsledně řeší kvalitu a zdravotní ne-
závadnost svých výrobků už přes 20 let. Nakupuje ten nejlepší materiál, 
který lze v Evropě sehnat. Používá k výrobě pouze dřevotřískové desky 
bez recyklátů a zaručeného původu, převážně z kvalitního čistého dřeva ze 
vzrostlých stromů z německých a českých lesů.

Proč může být nábytek zdraví nebezpečný?
Hlavně kvůli karcinogenním formaldehydům. Ty jsou součástí lepidla, 

kterým se lepí dřevotřískové desky. Kromě nábytku jsou obsažené i v ně-
kterých kobercích a záclonách. V dnešní době se staví domy, které jsou 
důkladně zateplené, hermeticky utěsněné a nedýchají. Když si domů při-
vezete a poskládáte levný nábytek, který není ohraněný, tak vám v interié-
ru zapáchá. Není to vůně novoty, jak si někdo může myslet. Formaldehyd 
z neohraněného materiálu uniká až čtyři roky. V takovém bytě pak žijeme 
a denně doma dýcháme znečištěný vzduch.

Tyto věci lidé při nákupu většinou neřeší...
Bohužel je to tak. Formaldehyd ale není zdaleka jediným nebezpe-

čím. Dalším rizikem jsou měkčené plasty, ze kterých se vyrábějí fólie na 
dvířka kuchyní. Odhadem šest z deseti českých zákazníků má tento zdraví 
škodlivý nábytek doma. Nejen, že se z něj nekvalitní fólie odlepují. Hlavní 
problém je v tom, že obsahují ftaláty. Jsou to velmi nebezpečné látky, 
zejména pro těhotné ženy a děti. Na obrovské množství alergií a nových 
nemocí už léta upozorňují lékaři. Není to dáno jen venkovním životním 
prostředím, ale také tím, že máme tyto jedy přímo v bytech. Některé levné 
fólie můžou obsahovat i těžké kovy. V Evropské unii byly sice zakázány, ale 
kdo je kontroluje při dovozu například z Asie? 

Proč si tedy raději nepořídit masiv?
Ano, to je ze zdravotního hlediska nejlepší varianta, ale určitě ne 

nejprodejnější. Důvodem je nejen vyšší cena nábytku z masivního dřeva, 
ale také jeho omezená variabilita. Ne všechny komponenty totiž lze dělat 
z masivu. Přírodní masiv je tvarově méně stálý, vlivem stárnutí se ohýbá 
a sesychá. U některých interiérů to nevadí, ale například u kuchyňských li-
nek musíte počítat s tím, že dřevo začne „pracovat“ vlivem klimatu v ku-
chyni. To je běžná vlastnost přírodního materiálu. Naproti tomu současný 
moderní nábytek z dřevotřísky může mít špičkové vlastnosti i vzhled. Fir-
ma HANÁK má nejkvalitnější linky na lakování povrchů, ať už odolného 
sedmivrstvého laku, ale nově i levnějšího ekonomického laku, který přijde 
na trh začátkem května a nabízí kvalitu za dostupnou cenu.

Kvalita zpracování není to jediné, kvůli čemu je nábytek značky HANÁK re-
spektovaný. Je to taky důraz na design...

Společnost HANÁK nábytek má vlastní tým designérů, kteří sledují 
aktuální trendy a pracují na novinkách. Ikonami v nábytkářství jsou stá-
le italští designéři. HANÁK nábytek se u nich sice při výběru materiálů 
a vzorů inspiruje, ale stále jdeme svou vlastní cestou, abychom byli odlišní 
a především v rámci České republiky sami udávali trendy.

Hanák nábytek je známý hlavně díky kuchyním, s nimiž na trhu začínal. 
Dnes už je ale záběr širší...

Hanák, to už dávno nejsou jen kuchyně. Vyrobíme jakýkoliv kus ná-
bytku, i ten atypický na míru. Ať už řešíte kuchyni, interiérové dveře, náby-
tek do obýváku či ložnice anebo si chcete pořídit otevřenou šatnu. Stejně 
tak od nás můžete mít nábytek do pracovny, dětského pokoje nebo tře-
ba koupelny. Cokoliv si budete přát. Říkáme tomuto výrobnímu progra-
mu HANÁK Interior Concept. Přímo v našem zlínském studiu máme soft-
ware, v němž naši designéři dělají 3D vizualizace interiérů. Jsme schopni 
zajistit i kvalitní sedací soupravy, doplňky, koberce, aby klient mohl vyře-
šit vše na jednom místě. Pokud o to má zájem, můžeme mu vybavit byt od 
A do Z. „Hanák, to už dávno nejsou jen kuchyně,“ říká Michaela Kopecká.  Foto | Josef Omelka



Vliv nábytku na naše zdraví se bohužel podceňuje, říká Michaela Kopecká

Tým zlínského interiérového studia - zleva Magda Zádrapová, Radek Manďák a Michaela Kopecká.  Foto | Josef Omelka
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Jaké jsou současné trendy u nábytku?
Velmi vítáme, že se do interiérů začalo vracet přírodní dřevo. Už to 

nejsou jen strohé lesklé černé a bílé kuchyně a interiéry, které byly vyso-
ce designové, ale působily chladně a neosobně. Za posledních zhruba osm 
let bylo takových interiérů skutečně hodně. Nyní máme k dispozici celou 
paletu nových dřevěných dýh i precizní imitace dřevin z kvalitních vy-
sokotlakých laminátů, které od přírodního dřeva laik nerozezná. O vzhle-
du bytu ale samozřejmě vždy rozhoduje sám klient. Respektujeme jeho 
názor. On bude v tom interiéru žít a my chceme, aby se v něm cítil dobře. 
Každému vyhovuje něco jinému, někdo má raději strohý moderní nábytek, 
jiný ho chce raději přírodně laděný a rustikální.

Proč si dát pozor na formaldehyd v nábytku?
Formaldehyd je bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Člověk jej uměle 
vyrábí a využívá jako surovinu pro výrobu řady produktů. Je významnou 
škodlivinou zvláště uvnitř budov, kde jeho koncentrace bývá mnohonásobně 
vyšší oproti venkovním ovzduší. Vylučuje se především z nekvalitního nábytku. 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho v roce 2004 zařadila mezi 
prokázané lidské karcinogeny.

Jak předcházet riziku?
• Pravidelně intenzivně větrat obytné místnosti.
• Udržovat v interiérech optimální teplotu a vlhkost.
• Při nákupu nábytku z dřevotřísky věnovat pozornost tomu, kolik 

formaldehydu obsahuje (emisní třídy E0, E1).
• Vyhýbat se dalším možným zdrojům formaldehydu jako jsou izolační 

materiály, lepidla, nátěrové hmoty, tapety, textilní materiály.
• Nekouřit v místnosti, nebo ještě lépe nekouřit vůbec.

Možnosti jsou dnes nepřeberné, ať už chcete moderní nebo rustikálně laděný interiér.  Foto | HANÁK Zlín

Profil firmy  
HANÁK NÁBYTEK

Firma HANÁK nábytek navazuje 
na stolařskou tradici rodiny 
Hanákových z první republiky. 
V roce 1990 ji v Kroměříži založil 
Stanislav Hanák. Šlo o malou 
rodinnou firmu specializující se na 
výrobu kuchyní. Dnes má firma nové 
moderní výrobní haly v Popůvkách 
u Kojetína, obrat stovky milionů 
korun a téměř 200 zaměstnanců. 
Velká část produkce jde na export 
do více než 15 zemí světa. A zdaleka 
už nejde jen o kuchyňský nábytek, 
ale i o interiérové dveře, obývací 
pokoje, ložnice, šatny a skříně, 
jídelní a konferenční stoly a další 
nábytek na zakázku, například 
do koupelen, pracoven, dětských 
pokojů.

Kontakt
HANÁK ZLÍN – interiérové studio
Třída Tomáše Bati 3684, 760 01 Zlín, Tel.: 577 018 065, 731 874 687
E-mail: info@hanak-zlin.cz, web: www.hanak-zlin.cz
Otevřeno: pondělí až pátek 9-12 a 13-18 hodin, sobota 9-12 hodin
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CHARLOTTE
K V Ě T I NÁ Ř S T V Í

 PRODEJ ŘEZANÝCH KVĚTIN
 PRODEJ HRNKOVÝCH KVĚTIN
 PRODEJ UMĚLÝCH KVĚTIN
 SVATEBNÍ FLORISTIKA
 SMUTEČNÍ FLORISTIKA
 ADVENTNÍ VĚNCE A SVÍCNY
 SEZÓNNÍ ARANŽMÁ
 ROZVOZ KVĚTIN
 PRODEJ KERAMIKY A SKLA
 NÁVRHY A OSÁZENÍ INTERIÉRŮ

Studio Charlotte tvoří sehraný tým, který na Vaše přání vytvoří 
kytice, aranžmá a výzdoby k jakékoliv příležitosti. Zajišťujeme 
vysokou kvalitu prováděných prací. 
 Našim cílem je Vaše spokojenost.

Charlotta Charlie Dobešová - Mistr florista
Podlesí II č.p. 5610, 760 05 Zlín

Mobil: 736 215 643, 739 573 476
E-mail: dobesova.irena@email.cz

Facebook: květiny charlotte
www.kvetiny-zlin.cz

INZERCE  RV1500176/01

Smutné povinnosti: Víte, jak postupovat při úmrtí blízkého?
Úmrtí blízkého je vždy velká 

rána. Zároveň je to ale neodděli-
telná součást života, která nás ne-
vyhnutelně potkává a musíme se 
s ní vypořádat. I přes emoce a bo-
lest, které nás v tom okamžiku za-
sáhnou. Jsme na to vůbec připra-
vení? Víme, co dělat a jak se při 
takové události zachovat?

První kroky
Pokud někdo zemře v nemocni-

ci či jiném ústavu, zařízení sdě-
lí zprávu pozůstalým. Na nich pak 
je, aby se postarali o pohřeb. Když 
k úmrtí dojde doma, nejdřív za-
volejte záchranku či lékaře. Lékař 
tělo ohledá a vystaví takzvaný list 
o prohlídce zemřelého. Teprve po-
tom shánějte pohřební službu a je 
jen na vás, jaký pohřební ústav si 
vyberete.

Jaký obřad zvolit?
V pohřební službě od vás budou 

chtít občanský průkaz váš i zemře-

lého, jeho rodný a oddací list. Při-
neste také oblečení pro zesnulého. 
Pohřební služba vyřídí komplexně 
pohřeb, včetně tisku parte.

Měli byste mít jasno v tom, jaký 
pohřeb chcete objednat - kde a kdy 
by se měl konat, jestli má jít o zpo-
pelnění, nebo pohřeb do země. 
Pokud se k tomu před svou smrtí 
zemřelý vyjádřil, je vhodné respek-
tovat jeho vůli.

U kremace můžete zvolit po-
hřeb s obřadem nebo bez obřadu. 
Smuteční obřady mohou být civilní 
nebo církevní. Urnu se zpopelně-
nými ostatky můžete uložit do hro-
bu nebo popel uložit například na 
vsypovou loučku. Není výjimkou, 
že v případě zpopelnění si lidé ne-
chávají urnu se zpopelněnými 
ostatky blízkých doma.

Smutným českým trendem je 
v posledních letech pohřeb bez 
obřadu, přestože pohřební rituá-
ly jsou odjakživa hluboce zako-
řeněnou součástí každé kultury. 

Důvod je především finanční, po-
zůstalí chtějí ušetřit. Psychologo-
vé to ovšem nedoporučují. Smu-
teční obřad, ať už je veřejný nebo  
v úzkém rodinném okruhu, totiž 
pomáhá se vyrovnat snadněji se 
ztrátou blízkých. 

Platí se předem
Počítejte s tím, že pohřeb není 

levná věc. Platí se zpravidla pře-
dem při objednání. Nejlevnější po-
hřeb je  kremace bez obřadu, vyjde 
na zhruba 10 tisíc korun. U pohřbu 
s obřadem záleží především na typu 
rakve a květinových darech, svou 
roli hraje i případný delší převoz 
zemřelého či další objednané služ-
by. Počítejte minimálně s 20 tisí-
ci korunami, můžete ale připravit 
i honosné rozloučení za 100 tisíc.

S náklady na pohřeb je dobré 
počítat už za života. Buď si může-
te peníze prostě odložit nebo vyu-
žít pojištění pohřbu, které nabíze-
jí některé pojišťovny. Peníze pak 

vyplácí pověřené osobě po před-
ložení úmrtního listu nebo faktury 
za pohřeb.

Na rozdíl od ostatních evrop-
ských zemí u nás zatím příbuz-
ní nejsou povinni člena rodiny po-
hřbít. Pokud se nikdo nepřihlásí do 
96 hodin po úmrtí, pohřeb vypraví 
obec v místě, kde k úmrtí došlo. 

Úmrtní list
Matrika na základě listu o pro-

hlídce mrtvého zapíše zemřelého 
do knihy úmrtí a vystaví úmrt-
ní list. K vystavení úmrtního listu 
je potřeba předložit občanský prů-
kaz zemřelého, rodný, případně 
oddací list zemřelého. Dokumen-
ty mohou na matriku odnést po-
zůstalí nebo to za ně může vyřídit 
pohřební služba. 

Dědictví
Dědictví vyřizuje notář. Je to ale 

jediný případ, kdy si ho nemůžete 
sami vybrat. Notáři je vyřízení dě-



téma 9

INZERCE  RV1500195/01INZERCE  RV1500214

Smutné povinnosti: Víte, jak postupovat při úmrtí blízkého?
dictví přiděleno soudem. Dědí se 
ze zákona nebo podle závěti, ale je 
možná i kombinace obojího. Dě-
dic zmíněný v závěti má přednost 
před dědici ze zákona, výjimkou 
jsou takzvaní neopomenutelní dě-
dici, tedy přímí potomci zemřelého. 
S majetkem zemřelého na dědi-
ce zároveň přecházejí i jeho dluhy. 
Výše odměny notáře závisí na ceně 
majetku zahrnutého v dědictví.

Bankovní účet
Smrtí majitele účtu smlouva 

o běžném účtu nezaniká. V přípa-
dě, že majitel účtu neurčil dispo-
nenta, tak do 24 hodin od doložení 
úmrtí klienta banka blokuje účet. 
Disponent může obsluhovat účet 
i po smrti majitele, pokud majitel 
účtu bance za svého života sdělí, 
že dispoziční právo bude trvat i po 
jeho smrti. To ale platí jen u smluv, 
které byly podepsány po 1. lednu 
2005. Až do skončení dědického 
řízení disponent nemůže účet zru-

domácnosti, pak se o ní mohou do-
zvědět po obdržení výroční rekapi-
tulace smlouvy, složenek k platbě 
pojistného nebo upomínek. Po-
zůstalí pak musí i přes časovou 
prodlevu úmrtí doložit a zažádat 
o zrušení nebo změnu smlouvy.

U životní pojistky platí, že pokud 
je psána na konkrétní pozůstalou 
osobu, lze ji vybrat ještě před ukon-
čením dědického řízení. Musí-
te však o pojistce vědět a o plně-
ní sami požádat. Promlčecí doba je 
deset let.  (pst)

šit. Peníze, které jsou na kontě ke 
dni úmrtí majitele, jsou součástí 
dědictví.

Převod plynu, elektřiny a vody
Převody smluv na odběr plynu 

a elektřiny i dodávku vody se zaři-
zují v případě, že byly uzavřeny se 
zemřelým příbuzným. Přepis není 
nijak časově omezen. Pozůstalí 
musí doložit úmrtní list člověka, 
s nímž byla uzavřena smlouva. Pak 
se ukončí odběr a provede celkové 
vyúčtování. Případný doplatek či 
přeplatek se řeší až s právoplatný-
mi dědici. 
Zrušení telefonního čísla

Smlouva s operátorem končí 
v den, kdy zemřel majitel čísla. Mu-
síte ale doložit úmrtní list.

Pojištění
Pokud pozůstalí nevědí o maje-

tkové pojistné smlouvě, jako je 
povinné ručení, havarijní po-
jištění, pojištění nemovitosti či 

Fo
to 

| D
PC



Prevence zlomenin může ušetřit stamiliony,  
v Česku se ji ale prosadit nedaří
Osteoporóza je nemoc, která způsobuje řídnutí kostních tkání. 
Nejnebezpečnějším projevem jsou opakované zlomeniny. Ty mohou 
mít trvalé následky a v nejhorším případě skončit i úmrtím pacienta. 
Hlavním problémem je, že mnoho nemocných se vůbec neléčí nebo 
o své chorobě ani nevědí.

PAVEL STOJAR

vaše zdraví10

Osteocentrum Zlín si dalo nelehký cíl - nepříznivou situaci změnit. 
„Po dvaceti letech práce se nám podařilo vybudovat komplexní přístup 
k péči o pacienta, který je mimořádný i v celosvětovém srovnání. Zú-
častňujeme se nejvýznamnějších evropských i světových kongresů, kde 
konfrontujeme svou práci se světovými špičkami našeho oboru. Naším 
úkolem je držet krok se světem, což se nám daří,“ podotýká zlínský lékař 
Pavel Novosad z Osteologické akademie Zlín.

Říkáte, že nejdůležitější je zlomeninám účinně předcházet. Jak tedy na 
to?

Před několika lety vyhlásila Světová osteologická organizace IOF 
projekt, jehož cílem je snížit výskyt osteoporózy ve světě. Doposud se 
většinou dělala jen primární prevence – to znamená, že se doporučuje 
hodně pohybu, pít mléko, jíst tvrdé sýry, aby se jim zpevnily kosti. Di-
etní a pohybový režim je  velice důležitý, ale není to cesta z problémů. 
Pacientů, kteří nejsou léčeni, totiž pořád přibývá a výhledy do budouc-
na jsou skutečně chmurné. Když se s tím nic neudělá, dostane se medi-
cína do velmi vážných ekonomických problémů. Organizace IOF pro-
to vyhlásila před čtyřmi lety program Capture The Fracture, česky jsme 
ho nazvali Zabraň druhé zlomenině, který se zaměřuje na sekundární 
prevenci.

Co to znamená sekundární prevence?
Osteoporóza je nemoc, se kterou se dá celkem dobře žít. Hlavním 

problémem je riziko zlomenin a především to, aby se tyto zlomeniny ne-
opakovaly. Společně s prim. MUDr. Filipem z oddělením neurochirur-
gie Krajské nemocnice Tomáše Bati, které má velmi vysokou odbornou 
úroveň, jsme vyzkoušeli preventivní modelový program, do kterého 
jsme zapojili kolem devadesáti pacientů, většinou s těžkými osteopo-
rotickými zlomeninami páteře. Dříve se jim na neurochirurgii do roka 
od první zlomeniny vracelo až 70 procent pacientů, v průběhu našeho 
programu to nebyl nikdo. 

To je velmi přesvědčivý výsledek. Vím, že jste jej úspěšně prezentovali 
na světových kongresech...

Výsledky jsme postupně přednášeli na prestižních kongresech 
v Římě, Seville a letos v březnu na Světovém kongresu v Miláně, kam 
jsme byli pozváni. Zajímavé je, že na světových akcích v našem oboru 
už čtyři roky nezazněl český příspěvek od nikoho jiného, než od nás. Na 
mapě světových pracovišť, kterou vydává společnost IOF, jsme dokonce 
jediná organizace z východní Evropy. Jsme na to pyšní, ale není to jen 
tak, je to výsledek dlouholeté práce. Čeští akademici a profesoři nejsou 
při prezentaci ve světě vůbec aktivní a povědomí o tomto oboru musíme 
zajišťovat my.  Kromě přednášky na kongresu jsme se prezentovali i vý-
stavním stánkem financovaným IOF. Mimo nás se prezentovaly státy, 
například Itálie, Rusko a další. A mezi nimi Osteologická akademie Zlín. 
Naše pracoviště se tak vrylo do paměti spoustě odborníků z celého světa, 
kongresu se zúčastnilo kolem osmi tisíc lidí. Měli jsme s sebou i propa-
gační materiály o městě a udělali tak obrovskou reklamu Zlínu.

Přímo v Česku ovšem není odezva vaší práce zdaleka taková, jakou bys-
te čekali...

I přes prokázané výsledky a úspěch u světové odborné veřejnosti 
máme stále problém uplatnit náš model v českém zdravotnictví. Čeká-
me, jak na naše aktivity a nabídky zareaguje ministerstvo zdravotnic-
tví a zdrav. finanční organizace. V Británii a Spojených státech funguje 
hustá síť decentralizovaných pracovišť specializovaných na osteoporózu, 
které vláda podporuje prostřednictvím grantů. Výše zmíněný program 
je nyní jejich hlavní náplní. To by bylo vhodné řešení i v České repub-
lice. Pokud se ale náš model nepodaří prosadit celostátně, požádáme 
o pomoc hejtmana Zlínského kraje a pokusíme se jej realizovat alespoň 
v rámci Zlínského regionu resp. regionů okolních.

Co brání zavedení takového modelu? Je to finančně nákladné?
Náklady jsou minimální, jde hlavně o organizaci práce. O to, aby 

s námi spolupracovala ostatní lékařská pracoviště. Model funguje jedno-
duše: traumatologie, ortopedie a neurochirurgie nás informují o odope-
rovaných pacientech, které pak osloví naše sestra. Během dalších 14 dní 
zvládneme jejich kompletní vyšetření, určíme pacientovi léčbu a dietu, 
vše, co k tomu patří. Péče o tyto lidi tak pokračuje dál, pacient se ne-
ztratí a máme přehled o jeho stavu. A stát díky vhodné prevenci ušetří 
spoustu peněz. Jedna operace kyčle může stát i 700 tisíc. Celkem tedy 
jde o stamiliony korun. Nehledě na důsledky pro nemocné, zlomeniny 
kyčlí často končí úmrtím pacienta. V modelu na Zlínsku, který byl v naší 
režii, to bylo bezproblémové. 

Zlínský lékař Pavel Novosad patří ke světově respektovaným specialistům v oboru osteologie.   Foto | Vladimír Musial



Prevence zlomenin může ušetřit stamiliony,  
v Česku se ji ale prosadit nedaří

Co je to osteoporóza
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Čím to je, že dosahujete v  tomto oboru takových výsledků? V  čem je 
vaše zdravotnické pracoviště výjimečné?

V čem vynikáme i ve srovnání s ostatními pracovišti, je komplexnost 
péče. Máme veškerou diagnostiku a zázemí kooperujících laborato-
ří. Máme ambulance zaměřené na sekundární osteoporozu - onko-
logii, dietetologii, gastroenterologii, endokrinologii a další specializace. 
Osteoporóza totiž souvisí i s řadou jiných chorob. Jako jediní v Česku 
máme fungující dětskou ambulanci. Využíváme rehabilitace, kolektivní 
cvičení a arteterapii. Všechny tyto aktivity završuje ještě vlastní Sdru-
žení pacientů při OAZ. 

Na jakých výzkumech nyní zlínská osteologie pracuje?
Chceme ještě účinněji předpovídat pravděpodobnost, že dojde ke 

zlomenině. Dosud se používá index FRAX, který má předpovědní sílu 
70 %. Vychází z klinických údajů a údajů historie pacienta. Lomivost 
kostí je dána hlavně geneticky. Proto jsme se zaměřili na genetiku a za-
býváme se jí už několik let. Náš výzkum má zajímavé výsledky směrem 
ke klinické praxi. Byli jsme v Miláně požádání o jejich publikaci. 

Kontakt
Osteologická Akademie Zlín
tř. T. Bati 3990, Zlín
tel.: 577 007 311, 577 007 315
web: www.osteoakademie.cz

Osteoporóza je metabolické onemocnění charakterizované po-
stupným úbytkem kostní tkáně a změnou kvality kosti. Křehká kost se 
stává náchylnější ke zlomeninám, které mohou vzniknout již po mi-
nimální zátěži, například při prudkém předklonu, švihu či otočení. Kaž-
dá taková zlomenina snižuje kvalitu života nemocných a významně zvy-
šuje riziko zlomeniny další.

Toto chronické onemocnění může zůstat dlouho nerozpoznáno. 
Prvním příznakem může být až náhlá bolest zad při zlomenině obratle či 
postupné snižování výšky a zakulacení zad. 

Osteoporózou je v Evropě postiženo asi 7 % obyvatel. Více trápí 
ženy než muže. Zlomeninu v důsledku tohoto onemocnění prodělá bě-
hem svého života každá třetí žena a každý šestý muž nad 50 let. Častější 
výskyt nemoci je také u kuřáků. V roce 1994 byla osteoporóza zařaze-
na Světovou zdravotnickou organizací (WHO) mezi prvořadé problémy 
zdravotnictví.

Osteoporóza zvyšuje riziko zlomeniny v kterémkoliv místě, typický-
mi pro toto onemocnění jsou však předloktí, obratle a kyčelního klou-
bu. Posledně jmenovaná zlomenina patří k nejzávažnějším projevům 
osteoporózy, vyskytuje se převážně u starších nemocných. Podle statistik 
na důsledky zlomeniny kyčle umírá do roka až 25 % pacientů. Dalších 
až 40 % takto postižených zůstává invalidních a jsou odkázáni na po-
moc blízkých. 

Základním opatřením v prevenci a léčbě osteoporózy je pravidelná fy-
zická aktivita a dostatečný příjem vápníku a vitaminu D.

Léky dokáží snížit riziko zlomenin až na polovinu, pokud se užívají 
pravidelně a dlouhodobě, většinou po dobu několika let. Proto je tak dů-
ležitá včasná správná diagnóza a dlouhodobá péče o nemocné.

Zlínský lékař Pavel Novosad patří ke světově respektovaným specialistům v oboru osteologie.   Foto | Vladimír Musial
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Polynésie se může pochlu-
bit bohatou duchovní tradicí, 
u nás nepříliš známou. Její sou-
částí je terapie pomocí masáže 
Lomi Lomi, která je odpradáv-
na praktikována na Havajských 
ostrovech. Bývala tam vnímá-
na jako posvátný rituál a trvala 
někdy i čtyři dny.

Havajská masáž pomáhá 
uvolnit bolestivé bloky a zatuh-
lé svaly. Především ale dovede 
uvolnit proudění energie v těle. 
A právě životní energie je nejdů-
ležitějším prvkem havajské pří-

Základem úspěchu každého 
sportovce je vyvážená výživa. Běžná 
strava ale většinou nedisponuje ta-
kovou hodnotou bílkovin a sacha-
ridů, kterou sportovec nebo kultu-
rista pro svoje výkony potřebuje. 
Proto je ideální používat sportovní 
výživu. 

Proč jsou důležité bílkoviny
Proteiny, česky bílkoviny, jsou 

základním stavebním kamenem 
lidského těla. Aminokyseliny, kte-
ré skládají bílkoviny, jsou zod-
povědné za zahájení proteinové 
syntézy, čímž umožňují našemu 
tělu regenerovat a tvořit novou 
svalovou hmotu.

Proteinové přípravky jsou zde 
od toho, aby nám pomohly doplnit 
požadované množství bílkovin bě-
hem dne, kdy nejsme schopni do-
sáhnout dostatku bílkovin z běžné 
stravy.

Základní druhy proteinových 
přípravků

Nejvíce zastoupenou a nejvyu-
žívanější skupinou jsou syrovát-
kové proteiny. Syrovátka je nejkva-
litnější zdroj bílkovin, jaký existuje. 
Biologická hodnota bílkoviny, kte-
rá udává v procentech, kolik gramů 
tělesných proteinů může organis-
mus vytvořit ze 100 gramů přija-

Při vysokém výkonu běžný příjem 
bílkovin nestačí

Havajská masáž uvolní proudění energie v těle

Radomil Vašík, výživový poradce a úspěšný závodník v silovém trojboji.    Foto | Aktivsport

RADOMIL VAŠÍK
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rodní filozofie. Nemoc a bolest 
jsou stavem napětí, který je způ-
soben špatným tokem energie.

Lomi Lomi je hloubková, ale 
zároveň jemná relaxační masáž. 
Díky přenosu energie působí po-
zitivně na klienta, ale i na ma-
séra. Masíruje se nejen prsty, 
jako u klasické masáže, ale také 
dlaněmi, předloktím a lokty. Dů-
ležitý je rytmus a energie po-
hybů. Tak jako v tanci. Ostatně 
masáž Lomi Lomi vychází právě 
z posvátného havajského tance  
hula.

Dagmar Dévi
Energické centrum
Zlín, nám. Míru 5469
732 817 483
energickecentrum@seznam.cz
www.energickecentrum.cz

Jak využívat proteinové přípravky
Jaký druh proteinového pří-

pravku zařadit, je otázka, na kte-
rou je třeba se dívat v konkrétních 
souvislostech. Má doporučení jsou 
následovná. Před tréninkem – 
syrovátkový koncentrát, izolát – 
Nutrend Whey Core 100, Weider 
CFM Whey Protein. Během tré-
ninku – syrovátkový hydrolyzát. 
Po tréninku – syrovátkový hyd-
rolyzát, izolát – Weider CFM Whey 
Protein. Během dne – víceslož-
kový protein, syrovátkový koncent-
rát – Nutrend Whey Core 100, Wei-
der Protein 80 Plus. Před spaním 

Tradiční havajskou masáž 
můžete zvolit kratší částečnou 
nebo celkovou v délce 70 minut. 
Je možné ji také doplnit o účinky 
lávových kamenů. Lze využít 
i variantu čtyřruční masáže se 
dvěma maséry, nebo párovou 
masáž společně s vaším partne-
rem či partnerkou.

Energické centrum nabízí 
také wellness balíčky procedu-
ry Swasthya nebo muzicírování 
pro veřejnost, které rozvibruje 
a naladí vaše tělo. Využít může-
te zajímavé slevové akce.  (pr)

tých bílkovin, je u syrovátky 100 %. 
Syrovátkový koncentrát – ob-
sahuje 41-85 % bílkovin na 100 gra-
mů výrobku. Obsahuje také vyšší 
množství sacharidů, mléčného cuk-
ru laktózy a zbytky tuku. Trávení 
proteinu je proto pomalejší a trvá 
zhruba 1,5 až 3 hodiny. Syrovát-
kový izolát – obsahuje 85–95 % 
bílkovin na 100 gramů výrobku. 
Díky vyššímu obsahu bílkovin 
a kvalitnímu zpracování obsahuje 
minimum sacharidů, tuku a lak-
tózy. Jedinou nevýhodou je menší 
podíl vitamínů než u koncentrátů. 
Trávení je zde velmi rychlé 30 mi-
nut až 1,5 hodiny. Syrovátkový 
hydrolyzát – tento druh proteinu 
obsahuje kolem 70–77 % bílkovin 
na 100 gramů výrobku. Zpracovává 
se enzymatickým štěpením řetězce 
syrovátkových bílkovin, které jsou 
poté extrémně rychle stravitelné. 
Čím vyšší je stupeň hydrolýzy, tím 
se protein rychleji vstřebává (DH32 
je nejvyšší stupeň). Vstřebání pro-
teinu je téměř okamžité. Víceslož-
kové proteiny – jsou složeny 
z více druhů bílkovin, čímž zajiš-
ťují déle trvající uvolňování ami-
nokyselin do organismu. Obsahu-
jí mezi 70–80 % bílkovin na 100 
gramů výrobku. Noční proteiny 
– Obsahují opět 70–80 % bílkovin 
na 100 gramů výrobku, avšak jsou 
složeny z jediného bílkovinného 
zdroje, kterým je často kasein.

– vícesložkový protein, noční pro-
tein - Weider Protein 80 Plus, Wei-
der 100% Casein

U redukčních diet je vhodné 
sáhnout spíše po izolátech a hyd-
rolyzátech, které obsahují menší 
množství sacharidů a laktózy.

Všechny výše uvedené protei-
ny můžete zakoupit na e-shopu  
www.aktiv-sport.cz. Můžete využít 
také našich služeb v poradenství.

Aktivsport, Hradská 888, Zlín – 
budova 25m bazénu
Tel.: +420 777 635 825, www.
aktivsport.cz



Masáže, koupele, opravený bazén,  
lázně v Kosteleci mají co nabídnout

PAVEL STOJAR
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Za relaxací do lázní to mají Zlíňané skutečně blízko. A nejsou tím 
myšleny jen Luhačovice, ale hlavně Lázně Kostelec, které nabízejí 
nejen léčebné, ale především spoustu wellness procedur. Kromě toho 
tu návštěvníci najdou vyhledávané vyhřívané koupaliště a jediný 
zlínský golfový areál. 

Lázně Kostelec nabízejí přes sedmdesát typů procedur. Více než polovi-
na z nich je relaxačních, určených všem zájemcům, kteří chtějí udělat něco 
pro své zdraví. Ať už jsou to masáže, koupele, zábaly. Většinu z nich na-
jdou návštěvníci v nově opravené historické lázeňské budově pod kopcem.

Kostelecké lázně jsou výjimečné díky zdejším sirným pramenům, kte-
ré jsou ideální k léčbě pohybového ústrojí. „Díky tomu, že máme přírodní 
léčivý zdroj, můžeme držet poskytované služby na odborné úrovni. Mimo 
naše sirné vody ovšem využíváme i přírodní suroviny z Mrtvého moře, si-
biřské tundry a spoustu tuzemských bylinných přípravků,“ říká Jiří Fadler, 
manažer Lázní Kostelec.

Vzhled areálu zkrášlí opravená kaplička v lesíku za původní lázeňskou 
budovou. Kaple dostane například novou dlažbu a přes skleněnou desku 
bude vidět vyvěrající pramen. Vysvětit by ji měl 20. června olomoucký ar-
cibiskup Jan Graubner. 

Opravené koupaliště
Návštěvníky v letošní sezoně čeká zrekonstruované koupaliště. Oprava 

začala letos na jaře, jakmile to umožnilo počasí. „Nepřibudou tady sice 
žádné atrakce, přece jen je to lázeňský areál a nemůžeme si dovolit, aby 
nám létaly ze skluzavek děti babičkám na záda. Cílem probíhající rekon-
strukce je především výrazně zvednout komfort pro návštěvníky. Budou 
nové povrchy bazénů a jejich okolí, nové komfortní sociální zařízení a další 
zázemí,“ vysvětluje Jiří Fadler.

Hotovo by mělo být do konce května, pokud to povětrnostní podmínky 
dovolí. I když sezona na koupališti letos začne o něco později, než obvykle, 
návštěvníci si to mohou díky vyhřívané vodě vynahradit na podzim. Loni 
byl bazén otevřený až do poloviny října.

Golf si může vyzkoušet kdokoli
Zajímavou nabídku mají v Kostelci pro milovníky golfu, zvláště pro za-

čínající hráče. „Pro úplné začátečníky, kteří si chtějí golf poprvé vyzkoušet, 
máme velice atraktivní nabídku. Zaplatí 300 korun a my jim půjčíme vy-
bavení, hole i míče, poskytneme trenéra a tři padesátiminutové lekce. Za 
velice slušný peníz člověk okusí atmosféru tohoto sportu a zjistí, jestli ho 
golf bude bavit nebo ne,“ podotýká Jiří Fadler.

INZERCE  RV1500193/01

Klub udělal ještě další kroky, které mají nalákat nové golfisty - aktuálně 
nevybírá vstupní poplatek, který je obvykle 10 tisíc korun. Levnější je i hra 
na virtuálním trenažéru. Další speciální nabídky čekají na návštěvníky dne 
otevřených dveří 26. dubna, kde si může ke golfu přičichnout kdokoli zdar-
ma. Na 13. června pak v Kostelci chystají mezinárodní turnaj s dětským 
dnem.

„Chceme ukázat, že golf může být dostupný pro běžné lidi, stejně jako 
jakýkoli jiný sport, a není určen jen pro pár vyvolených,“ zdůrazňuje Jiří 
Fadler. 
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Koupím 

Koupím byt ve Zlíně. 
Telefon: 722 659 555

INZERCE  RV1500185/01

Konec války jinýma očima:  
Příběh vězně 531 z tábora Rybníky
Před sedmdesáti lety skončil 
nejkrvavější konflikt v dějinách 
lidstva. Poměry v Evropě ale 
zůstaly ještě dlouho pokřivené, 
miliony uprchlíků a propuštěných 
vězňů, rozstřílená města, oběti 
prahnoucí po odvetě. Ale 
nepykali tehdy místo strůjců 
násilí i nevinní?

PAVEL STOJAR

I Němec Ludwig Schlautmann, 
který byl na konci války šestnácti-
letý kluk, si myslel, že má důvod se 
radovat, když v květnu 1945 skon-
čil na Šumavě v americkém zajetí. 
Těšil se domů k rodině, do městeč-
ka Greven u holandských hranic. 
Zmýlil se. Američané jej předali 
Rusům a ti československým úřa-
dům. Skončil v pracovním táboře 
ve Zlíně.

ho nevystřelil. Během krátkého vá-
lečného angažmá jeho jednotka 
nebojovala a vlastně jen neustále 
prchala napříč Moravou a Čechami.

Nejhorší vzpomínky tak nemá 
na válku, ale na zajetí a nasazení 
ve Zlíně v letech 1945 a 1946. „Při 
příjezdu do Zlína nás čekalo nemi-
lé překvapení ve formě brutálního 
převzetí pod namířenými puškami. 
Byli jsme po třicetihodinovém pře-
sunu bez jídla a pití ztuhlí a tak vy-
čerpaní, že někteří padali na zem. 
Strážní do nich kopali dokud zase 
nevstali,“ napsal ve svých pamětech 
někdejší zlínský zajatec.

Život za ostnatým drátem
Bydleli v barácích na Rybní-

kách, které byly obehnány vy-
sokým ostnatým drátěným plotem 
se strážními věžemi. V táboře bylo 
kolem 400 lidí. Byli tu internovaní 

Strach, hlad a bití
Strach, hlad a bití byly běžnou 

součástí života v táboře. Dozorci 
nesmyslně vyháněli zajatce v noci 
z ubikací a nechali je stát dlouhé 
hodiny bez teplého oblečení 
v mrazu na „appellplatzu“. Nebo 
mohli kohokoli svévolně zavřít 
na jakoukoli dobu do betonového 
bunkru bez jídla a pití. Mnozí tam 
zemřeli.

Zajatci v táboře byli zcela izo-
lovaní od světa. Nesměli ani mlu-
vit mezi sebou. Nevěděli, co se děje 
venku, jaké změny jsou ve svě-
tě. Přes rok Ludwig Schlautmann 
nedostal žádnou zprávu o své ro-
dině. Pro ně byl nezvěstný. Až 
na podzim 1946 poprvé dostal 

možnost napsat svým blízkým, 
předtím nesměli mít ani tužku 
a papír. Výraznější zlepšení pomě-
rů a dodržování pravidel nakládání 
s válečnými zajatci si ale vynutil až 
mezinárodní Červený kříž, který 
dělal v roce 1947 v táboře inspekci.

Smutné poslání tábora na 
Rybníkách pokračovalo i poté, co 
jej Němci opustili. Místo nich tu 
později byli internovaní čeští poli-
tičtí vězni.

Erich Schlautmann se do Zlína 
vrátil v devadesátých letech. Hle-
dal tu hrob svého přítele z lágru 
Wilhelma, který tvrdé zacházení 
nepřežil. Našel jej na Lesním hřbi-
tově, kde jsou všechny oběti z pra-
covního tábora pochovány.V šestnácti mu dali pušku

Jak se vůbec dostal do války? 
V lednu ho povolali do takzvané 
Říšské pracovní služby. Místo ná-
řadí ale nafasoval pušku, střelivo, 
dalekohled a helmu s plynovou 
maskou. Ludwig Schlautmann byl 
silně věřící člověk, nikdy na niko-

nejen váleční zajatci, ale také 
čeští Němci. Pracovali na obnově 
Baťových závodů poničených bom-
bardováním, každý den včetně ne-
dělí od časného rána do pozdního 
večera.

„Na barácích byly jen poscho-
ďové palandy a byly plně obsazené. 
Žádný stůl, židle. Vše nám bylo za-
baveno, i osobní fotografie a boty. 
Byli jsme dohola ostřiháni, dosta-
li dřevěné nazouváky a na zádech 
měli veliké N jako Němci. Každý 
měl své aluminiové číslo přišité na 
vestě. Já měl 531. Kdo nereagoval 
na vyvolání čísla česky, byl vysta-
ven nadávkám a bití,“ vzpomínal 
Ludwig Schlautmann.

Ludwig Schlautmann, někdejší vězeň zlínského zajateckého tábora, loni zemřel.   Foto | Pavel Stojar

Plánek pracovního tábora u Dřevnice na Rybníkách.   Kresba | Ludwig Schlautmann        

Některé baráky bývalého lágru dodnes stojí.   Foto | Zdeněk Němec
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Baseballisté usilují o vlastní hřiště
Cobblers znamená v angličtině 
ševci. Proto si zlínský baseballový 
klub zvolil právě toto jméno. 
V dubnu Baseball Club Cobblers 
Zlín vstoupil v nových dresech do 
své druhé oficiální sezóny.

KATEŘINA MARTYKÁNOVÁ

Po úspěšném startu v loňském 
roce čeká na hráče druhá sezóna 
se zbrusu novou výbavou. „Nové 
profesionálně zpracované dresy 
vycházejí z tradičních barev Zlína 
- žluté a modré, doplněné o barvu 
bílou. Pro domácí zápasy máme 
variantu světlou, hostovat budeme 
v tmavých,“ vysvětluje hlavní trenér 
Cobblers Zlín Roman Meško.

První letošní zápasy odehráli 
muži 18. dubna v Jihlavě, děti na-
stoupí 26. dubna, kdy se postaví 
proti brněnské Technice. Nové 
dresy nejsou jedinou novinkou, 
kterou klub připravil. „Kromě 
nových pálek a výbavy pro zadáka 

jsme rozšířili trenérskou základnu 
a plánujeme také zprovoznění spe-
ciálního pálkařského tunelu, který 
funguje jako trenažér pro nadho-
zy,“ doplňuje trenér.

Přestože je baseball ve Zlíně stá-
le v plenkách, už za první rok své 
existence si získal řadu fanoušků 
i hráčů. Minulý rok nastupovalo do 
zápasů pod hlavičkou Cobblers 32 
baseballistů. Hrají ve dvou katego-

riích Děti U9 a Muži. Do budoucna 
by tým rádi rozšířili o další katego-
rii nejmladších dětí do sedmi let.

„Stále jsme bohužel limitovaní 
místem a zázemím pro trénink. 
Naší prioritou je proto, kromě roz-
voje a posilování týmu, také vybu-
dování prvního baseballového hři-
ště v regionu, které bude možné 
využívat i pro další sporty,“ dodává 
Roman Meško.

Cobblers Zlín jsou prvním base-
ballovým klubem v kraji. Vznik-
li v roce 2013 s cílem přinést do 
regionu nový atraktivní typ hry pro 
děti, mládež a aktivní sportovce. 
Momentálně mají hráče ve věku od 
8 do 26 let, kteří trénují v prosto-
rách atletického Stadionu mládeže.

Více na www.cobblers.cz a na 
stránkách klubu www.facebook.
com/ZlinBaseball.

Mladí zlínští baseballisté.   Foto | Baseball Club Cobblers Zlín

INZERCE  RV1500194/01

Dávkovače léků vyrábíme v různých 
provedeních - od základních pro týdenní 
použití, až po denní či kapesní, které můžete 
mít kdykoliv při sobě. Dále nabízíme i sady 
dávkovačů, které zahrnují jeden týdenní 
a jeden denní/kapesní dávkovač. 

• Přehledné a spolehlivé dávkování léků 
doma i na cestách

• moderní design
• různé velikosti, tvary a pestrá barevná 

provedení
• jednoduché popisky či ikony značící denní 

dobu
• hmatové znakové odlišení pro zrakově 

postižené
• zdravotně nezávadný materiál
• vhodné také pro výrobce léků, vitamínů 

nebo potravinových doplňků
• schváleno Státním zdravotním ústavem 

Můžete zakoupit v lékárnách nebo  
prodejnách zdravotnických potřeb,  
na e-shopu www.obzor.cz a nově také  
v lékárně Lékařského domu REVMAVITA  
na Štefánikově ulici ve Zlíně.

Dávkovače léků

www.obzor.cz

NOVINKA
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Kdo nemá rád lidi,  
měl by si najít jiné povolání 
Ve Zlíně na ulici Zarámí byl na podzim otevřen nový Salon Emotion. 
My jsme se sešli s šarmantní majitelkou Renatou Flámovou přímo 
v novotou vonícím kadeřnickém studiu a příjemně si u výtečné kávy 
popovídali. A co že nám vše prozradila? 

ŠÁRKA SLAMĚNOVÁ

Co Tě přivedlo k práci kadeřnice?
Rozhodně se nejedná o splněný dětský sen, spíš o radostně naplněnou 

vizi rodičů. A ač to tak zpočátku nevypadalo, postupně jsem si k této profe-
si našla cestu a stala se z ní láska na celý život.

Kdy nastal zlom?
Bylo to v závěrečném ročníku učiliště, kdy jsem se setkala s profesio-

nálními salony, jejichž produkty byly fascinující a postupy úplně jiné, než 
ty, na které jsem byla zvyklá ze školy. To mne velmi inspirovalo a nastar-
tovalo k tomu, že jsem plánovala vlastní velké kadeřnické studio, což se mi 
letos konečně splnilo.

Konkurence je veliká, v čem spočívá výjimečnost Salonu Emotion?
Konkurence sice velká je, ale zlínský Salon Emotion není jen kadeřnic-

tví. Je to místo, kam se lidé dle jejich vlastních slov těší jako na návště-
vu u dobré přítelkyně. Náš salon kromě kadeřnictví nabízí také kosme-
tické služby, pedikúru a manikúru, takže můžeme klientům poskytnout na 
jednom místě komplexní péči. Velkou předností našich služeb je množ-
ství času, které každému klientovi, i kdyby si přišel třeba jen zastřihnout 

ofinu, věnujeme. Naším cílem je člověka nejprve poznat a seznámit se 
s jeho životním stylem, abychom mohli připravit procedury či vytvořit účes 
přesně na míru jeho osobnosti. Respektujeme individualitu, díky čemuž je 
naše práce nádherně kreativní.

Není taková práce psychicky náročná?
Profese kadeřnice, kosmetičky či manikérky je založena na práci s lid-

mi. Kdo lidi nemá rád, měl by si najít jiné povolání. My se na své klien-
ty těšíme - jak na ty stálé, tak na ty nové. Každý nově příchozí je nádherný 
originální „materiál“, s nímž rády rozebereme jeho představy, požadavky 
či potíže a vybereme ten nejvhodnější postup. Lidé ve službách podle 
mých zkušeností obecně věnují svým zákazníkům málo času, poté se však 
nemohou divit, že ti nemají důvod se k nim vrátit, protože - co si budeme 
nalhávat - neosobní přístup si mohou zaplatit kdekoli. 

A proč právě L'Oréal Professionnel? 
L'Oréal Professionnel byla jasná volba již od začátku, sama jsem se 

s produkty této značky měla možnost seznámit při práci v zahraničí a jejich 
široký záběr mne oslovil a vlastně oslovuje pořád. Jejich technologie se 
snad každým dnem vyvíjí a příjemně překvapují nás i naše zákazníky svý-
mi snad až kouzelnými účinky. Ať přijde člověk s jakýmkoli problémem 
s vlasy, L'Oréal Professionnel má tu správnou odpověď. 

Majitelka Salonu Emotion Renata Flámová se věnuje zákaznicím s maximální péčí.   Foto | 2x Salon Emotion
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Univerzita má s novou designérskou 
přehlídkou velké ambice

PAVEL STOJAR

Pět dnů plných designu v růz-
ných podobách, které se zapí-
ší nejen do paměti studentů a od-
borníků, ale také široké zlínské 
veřejnosti. Organizátoři přehlídky 
Zlin Design Week mají velké am-
bice. Byli by rádi, kdyby jejich akce 
získala podobný respekt, jako fil-
mový festival.

„Chceme lidem ukázat, jaký 
vliv má design na náš život a na 
jeho kvalitu. Jak je důležité při-
jmout dobrý design do svého živo-
ta. Naši studenti prokázali ob-
rovské nadšení a úsilí tento projekt 
zrealizovat,“ říká Jana Janíková, 
děkanka Fakulty multimediálních 
komunikací zlínské univerzity.

Fakulta se také snaží navázat 
na zdejší tradici průmyslové-
ho designu. „Zlín je město spjaté 
s designem. Přehlídka má ukázat, 
jak moc býval v tomto ohledu dů-
ležitý. To je třeba připomenout 
zvláště v dnešní době, kdy se design 
stává stále větším trendem a vě-
nuje se mu rostoucí pozornost. Na-

ším cílem je vrátit design zpět na 
místo, kde vznikal. Tedy do Zlína,“ 
říká jedna z organizátorek projektu 
Markéta Daňková.  

Designéři vyrazí i do ulic
Elegantní modulární buňky na 

náměstí Míru nemůžete minout, 
slouží jako dočasné expozice zná-
mých designových značek a vy-
braných ateliérů českých vysokých 
škol. 

V prostorách Zlínského zámku 
až do neděle probíhá výstava toho 
nejlepšího, co čeští designéři za 
posledních pět až deset let nabíd-
li. Výstava představí několik té-
matických okruhů zastupujících 
široké rozpětí designérské tvor-
by od řemeslného a uměleckého 
ztvárnění, přes design skla a por-
celánu, svítidel, nábytkový design 
až po návrhářství spotřebních 
produktů.

Photogether je galerie fungu-
jící v prostorách někdejšího pro-
tiatomového krytu pod zlínskou 
poliklinikou. V rámci Zlin Design 
Weeku si zde můžete prohlédnout 

tvorbu ateliéru Reklamní foto-
grafie Univerzity Tomáše Bati 
a unikátní expozici oděvů ze stu-
dentské kolekce League by utebe.

Ocenění talentu
Už šestým rokem dostávají 

kreativní studenti příležitost pomě-
řit své síly v soutěži Talent designu. 
Motivace není malá, na vítěze čeká 
částka čtyři tisíce euro. Soutěže se 
každoročně účastní zájemci z ce-
lého světa. Mezi 630 letošními při-

hlášenými bylo přes dvě stě ze za-
hraničí, dokonce z takových zemí, 
jako je Argentina nebo Brazílie.

Loni se stala absolutní vítězkou 
Maria Nina Václavková se svými 
botami inspirovanými pravěkem. 
Letošní vítěz bude vyhlášen v pá-
tek 24. dubna večer v Kongresovém 
centru.

Vstup na všechny programy je 
zdarma. Placená je jen konferen-
ce o vztahu designu a marketingu, 
která se koná ve Velkém kině.

Víte, že Zlín byl kolébkou českého designu?
Víte, že kolébkou českého 

designu byl právě Zlín? Pochopi-
telně to souviselo s aktivitami fir-
my Baťa, která si uvědomovala, jak 
je důležitá reklama pro prodejnost 

jejích výrobků. Proto byla v roce 
1939 založena ve městě firemní 
Škola umění. Pod vedením reno-
movaných umělců měla formovat 
reklamní grafiky, malíře, sochaře. 

Jednou z nejvýraznější osobností 
školy byl pedagog a sochař Vincenc 
Makovský. 

Na jeho tvorbu navázal Zdeněk 
Kovář, původní profesí baťovský 
nástrojář, který vstoupil do dějin 
tvarování strojů a nástrojů. Kromě 
toho je autorem karoserie legen-
dárního auta Tatra 603.

Další ikonou zlínského designu 
byla Libuše Niklová, která navr-
hovala proslulé hračky pro Fat-
ru Napajedla. Zásluhou Zdeňka 
Kováře byla v roce 1959 ve Zlí-

ně založena katedra tvarování 
jako pobočka pražské Vysoké ško-
ly uměleckoprůmyslové. Tato 
katedra vychovala řadu zají-
mavých osobností designu, jako 
je například Luděk Pavézka nebo 
z mladší generace Radek Hegmon 
a David Karásek ze společnosti 
mmcité.

Od roku 2004 našli studenti 
designu útočiště na fakultě multi-
mediálních komunikací, kde pů-
sobí ateliér designu obuvi a oděvu, 
ale také design produktový.  (pst)Fo

to 
| F

atr
a N

ap
aje

dla

Fo
to 

| Ta
tra

 Ko
při

vn
ice

Loňská vítězka soutěže Talent designu Maria Nina Václavková.   Foto | Talent designu
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Každý duben patří ke Zlínu cestovatelský festival Neznámá Země. Už 
v roce 1997 s ním poprvé přišli dva světoběžníci Miroslav Náplava 
a Petr Horký. Zvláště Petru Horkému festival od základů změnil život. 
Poznal se díky němu nejen se svým velkým vzorem Miroslavem 
Zikmundem, ale také se svou manželkou Janou.

PAVEL STOJAR

Jak jste přišli na nápad pořádat ve Zlíně festival Neznámá Země?
V roce 1996 jsme byli s Mirkem Náplavou na expedici v mongolské 

poušti Gobi, kde jsme pátrali po mýtickém červu zabijákovi olgoji chor-
choji. Tehdy jsme se vlastně začali „živit“ jako cestovatelé. Byl to úžasný 
pocit. Tak slavný a významný jako tehdy jsem si už nikdy potom nepřipa-
dal. Svět mi ležel u nohou. A když jsme tak jednou leželi pod tím neuvěři-
telně hvězdnatým mongolským nebem a plánovali si, co by se nám ještě 
mělo splnit, řekli jsme si, že bychom rádi poznali Hanzelku a Zikmunda. 
Na následující rok 1997 připadalo padesáté výročí od startu jejich první 
výpravy. Tak jsme se rozhodli udělat ve Zlíně velké oslavy, cestovatelský 
festival. Po návratu z Mongolska jsme se sebrali, vyrazili do Zlína a s cí-
levědomou odvahou, nebo chcete-li nebetyčnou drzostí, přišli do muzea 
požádat o pomoc pana Karla Pavlištíka. Vzal nás za tehdejším primátorem 
Vladimírem Daťkou a samozřejmě i za Miroslavem Zikmundem. Probrali 
to pak s Jiřím Hanzelkou a dali nám svolení, ať se do toho pustíme. Začal 
tak nejen festival, ale i naše dlouholeté přátelství. 

Takže Zlín zasáhl do vašeho života hodně výrazně...
Když to vezmu do důsledků, změnilo mi to život úplně od základu. 

Mám dokonce manželku ze Zlína, poznali jsme se právě při pořádání 
festivalu a svědkem na svatbě nám byl Miroslav Zikmund. Pěkně se to 
všechno propletlo. V současnosti na polární výpravy nikdy nevyrážím bez 
špeku a slivovice, tu slivovici fasuji od rodiny ve Zlíně.

Do různých polárních krajin vyrážíte s železnou pravidelností, čím vás to-
lik lákají?

Podivují se tomu samozřejmě i mí blízcí, za čím to tam vlastně jezdím. 
Kdybych některý rok nejel do poláru, tak bych z toho snad měl psychický 
problém. Je to součást mé duševní hygieny, jako nějaké lázně. Je to na-
prostá očista duše, vrcholná meditace a totální regenerace. Za dva tři dny 
se vám mysl úplně přepne a běží ve zvláštním klidu a pohodě. Vybavu-
jí se vám v mysli nedořešené věci a křivdy, jakoby si je dožíváte a vidíte je 
v nových souvislostech. Daleko intenzivněji prožíváte radostné momen-
ty. Zažíváte euforii, i když šlapete v minus 35 stupních. V Evropě je úroveň 
našeho komfortu tak vysoko, že jen málokdy pocítíte, jaký máte přímý vliv 
na svůj život. Tam když se pořádně neobléknu, mohu mít za deset minut 
umrzlé prsty. Když se večer pořádně nenajíte a nenapijete, tak druhý den 
cítíte obrovskou slabost a vyčerpání. Pak snadno poznáte, jakou energii 

Co by jiné ženské  
daly za jistotu, že se  

jejich chlap měsíc  
neukáže, říká  

Petr Horký

Petr Horký s Miroslavem Zikmundem při natáčení dokumentu o známém cestovateli.   Foto | Jindřich H. Böhm
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Festival Neznámá Země

V dubnu 1997, v roce padesátého výročí první cesty Hanzelky a Zikmunda, 
začal Petr Horký spolu s Miroslavem Náplavou ve Zlíně pořádat festival 
cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá Země. Letošní 19. ročník se 
koná od 20. do 30. dubna, program najdete na webu www.neznamazeme.cz.

vám může dodat jen malý kousek jídla. To bezprostřední spojení s vlast-
ním životem je velice silné. Poznáte, že ať přijde jakákoli rána, vůle žít je si-
lnější. Ale na těch rozlehlých ledových pláních si člověk taky uvědomí, jaká 
je iluze, když si myslíme, že jsme pány světa. 

Stalo se vám někdy na cestách, že jste bojoval o život?
Když nastane nějaká mezní situace, znamená to, že se někdo špatně 

připravil a něco zvoral. U správně připravené expedice by se to ale stávat 
nemělo. Důležité je mít zikmundovskou disciplínu a pečlivost, být na vše 
připravený a nemuset improvizovat kvůli přežití. 

Ale na všechno se přece nemůžete nikdy připravit…
Chtěl jsem říct, že na cestách neděláme nesmysly, ale vybavila se mi jed-

na příhoda. Bylo to v Indonésii při erupci sopky Merapi. Místní mě tajně 
provedli mezi kordony policistů a vojáků, kteří to tam uzavřeli. Vylezl jsem 
přímo na vrchol vybuchujícího sopouchu a myslel si, že uvidím jezero roz-
žhavené lávy. Ale neviděl jsem samozřejmě vůbec nic, všude byl jen hustý 
dým. Natočil jsem pár zmatených záběrů a zase utíkal dolů. O tři dny poz-
ději přišla erupce a zničila velkou část blízkého města Jojakarty. Můj anděl 
strážný se mnou tehdy musel mít strašně moc práce. Byla to obrovsky ne-
bezpečná klukovina. Jako úplný hlupák jsem lezl do míst, kde jsem neměl 
co dělat. Musím ale přiznat, že takové pitomé nápady mě opustily, jakmi-
le jsem se stal otcem. S čerstvě narozeným dítětem v náručí si člověk uvě-
domí, jak nesmyslné je zbytečně riskovat.

Jsou vůbec ještě nějaká místa na světě, kde jste nebyl a chtěl byste se tam 
vypravit?

Antarktida a jižní pól, tam jsem  ještě v životě nebyl. Stejně jako v Tibe-
tu. Čas od času bych si chtěl vyjet do Indie, ta země je téma na celý život. 

Neznám ani Čínu, chtěl bych tam chvíli pobýt a poznat trochu mentali-
tu tamních lidí. Úžasná je Sibiř nebo fascinující krajina stolových hor ve 
Venezuele. Stále se chci vracet na svá zamilovaná místa – do Mongolska, 
na Srí Lanku, do Grónska.

A jsou naopak místa, kam byste nikdy jet nechtěl?
Vůbec mě nelákají válečné konflikty. I když to mohou být filmařsky za-

jímavá a silná témata, jsou to mezní situace v životě národů, které nemám 
rád a nechci je točit.

Máte rodinu, ženu a dvě holčičky, netrpí vašimi výpravami?
Razím teorii, že je to pro rodinu naopak dobré. Přijedu z cesty a díky 

tomu, že jsem na volné noze, tak po návratu mohu být s rodinou mnohem 
víc, celé dny a týdny. Určitě s nimi trávím daleko víc času, než leckterý za-
neprázdněný otec-manažer vracející se každý den pozdě večer z práce. Pro 
manželku je to samozřejmě náročnější, protože tomu chybí pravidelnost. 
Ale moje Janička to věděla, už když si mě brala, a akceptovala to. A také si 
myslím, že občasná partnerská odloučení jsou ve vztahu nesmírně léčivá. 
Pak jsme mnohem víc šťastní, když můžeme být zase spolu. A upřímně ře-
čeno, co by za to některé ženské daly, kdyby měly jistotu, že se jejich chlap 
neobjeví tři týdny doma.

Selfie z pokusu o výstup na stolovou horu v jižní Venezuele.   Foto | Petr Horký

Petr Horký

Režisér dokumentarista, moderátor, 
cestovatel, producent.
Narodil se 4. února 1973 v Brně.
V devadesátých letech pracoval jako 
moderátor pořadů České televize, 
například soutěže Pyramida, ranního 
Studia 6 nebo country magazínu Aport.
Horolezectví a cestování ho přitahovaly 
odmalička, inspirovaly ho osudy Thora 
Heyerdahla nebo Reinholda Messnera. 
Procestoval přes osmdesát zemí světa. 
V dubnu 2008 dokonce stanul spolu 
s polárníkem Miroslavem Jakešem na 
mrazivém severním pólu.



Dejvické Divadlo: Kakadu
Malá scéna, středa 13. 5. v 19:30
Dívka Wendy v podání Simo-
ny Babčákové neumí navazovat 
kontakty s lidmi a zvládat každo-
denní situace. Je totiž autistka 
a nemá to v životě vůbec lehké.  
Režie Jiří Havelka, hrají Simona 
Babčáková, Stella Ginger Janáč-
ková, Veronika Kubařová, Jana 
Holcová, Barbora Poláková, David 
Novotný, Jaroslav Plesl.

(bra)Tři v tricku: Plovárna
Šapitó za divadlem, středa 13. 5. v 19:30
Autorské žonglérsko-akrobatické představení volně inspirované nove-
lou Rozmarné léto Vladi-
slava Vančury. Nechte na 
sebe dýchnout atmosféru 
časů minulých, kdy muži pe-
čovali o své zdraví a tělesnou 
čistotu v říčních lázních. Ne-
robíce věcí užitkových, trávili 
i seberozmarnější léta v tvůr-
čí zahálce, rozmlouvajíce nad 
tématy světotvornými. Vstup 
je zdarma.

Divadlo U Stolu Brno: Magor
Studio Z, čtvrtek 14. 5. ve 22:00
Komorní inscenace inspirovaná osmiletým společným soužitím Ivana 
Martina Jirouse a jeho dce-
ry Františky na Smíchově. 
Deníkové záznamy, vzpo-
mínky, zhudebněné básně. 
Neobvyklý pohled dce-
ry spisovatelky na básníka, 
provokatéra a inspirátora 
Magora. Režie Ivo Krobot, 
hrají Jan Kolařík a Alžběta 
Hofericová.
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až 1200 Kč
za váš vrak
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Festival Setkání 2015 Stretnutie
Městské divadlo Zlín, od 12. do 16. května
Dvacátý ročník česko-slovenského divadelního festivalu Setkání/
Stretnutie chystá Městské divadlo Zlín. Uskuteční se od 12. do 
16. května v divadle a jeho blízkém okolí. Do Zlína opět přijede řada 
osobností. Diváci se budou moci potkat se Zdenou Studenkovou, 
Simonou Babčákovou, Jaroslavem Pleslem a dalšími. Patronem 
festivalu bude slovenský herec Milan Lasica. Ten se představí také 
unikátním společným hudebním vystoupením se slovenským 
jazzmanem Peterem Lipou.
Více na www.divadlozlin.cz nebo www.setkanizlin.cz.

Slovenské národné divadlo Bratislava: Bál
Velký sál, pátek 15. 5. v 19:00
Šťastně vdanou ženu přepadne 
zhnusení ze života. Ví, že to 
nemá objektivní důvod, že po 
letech se všechny rány manžel-
ství v kompromisu zahojily. Ale 
přece jen ... 
Režie Michal Vajdička, hra-
jí Alexander Bárta, Táňa 
Pauhofová, Ján Koleník, Ľuboš Kostelný, Diana Mórová, Jozef Vajda, 
Zdena Studenková a další.

Setkání/Stretnutie pro celou rodinu
Šapitó v parku za divadlem, sobota 16. 5. od 9:55
365 festivalových minut na-
bídne divadelní kusy pro děti, 
čtení, zpívání, žonglování, tvo-
řivé dílny, pohádkové i jiné 
laskominy, povídání s herci 
i zajímavými hosty, kávička pro 
dospělé, palačinky nejen pro 
děti. Uvidíte Divadlo Na ho-
jdačke, klauna Bublína, Diva-
dlo plyšového medvídka, Diva-
dlo Piki nebo Divadlo Facka. 
Vstup na vše zdarma. 

Štátne divadlo Košice: 
Doma u Hitlerů: Historky z kuchyně
Studio Z, sobota 16. 5. v 16:00
Arnošt Goldflam připravil spe-
ciálně pro Košice slovenskou 
adaptaci své hry. Je to fikce, 
která se s groteskním humo-
rem vrací k tématu druhé svě-
tové války. V současné hře čes-
kého dramatika se vážné téma 
a odkazy na hrůzy války pro-
plétají s intimními příběhy 
a úvahami nad stavem světa v kuchyni Adolfa Hitlera a Evy Braunové. 
Režie Hana Mikolášková. 

Štúdio L+S: Dopisy Emilovi
Velký sál, 16. 5. v 19:00
Humor Milana Lasicy je jedi-
nečný a neopakovatelný. Uvi-
díte jej v roli seniora Emi-
la, který ve starobinci zakládá 
voiceband. Svým repertoá-
rem dokumentuje vzpomínky 
od budovatelských písní až 
po současné šlágry a zároveň 
představuje rozmanitou galerii 
postaviček seniorů. Režie Ju-
raj Nvota.

Kulturní tIpy20
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Holešovská regata
Zámecký park Holešov, 19. a 20. června

Tomáš Klus, Mig 21, Chinaski, David Koller s kapelou, Ivan Mlá-
dek a Banjo Band, Mňága a Žďorp nebo Gipsy.cz.  To jsou hlavní hu-
dební lákadla pátého ročníku Holešovské Regaty, oblíbeného rodinné-
ho festivalu, který se každoročně koná ve třetím červnovém víkendu 
v krásném prostředí zámeckého parku v Holešově.

„V pátek večer vystoupí se speciálním koncertem Tomáš Klus, v sobo-
tu pak další vyhlášené kapely. Minulý rok se nám tento model osvědčil, 
proto v něm budeme pokračovat také letos. Tomáš Klus je dostatečně si-
lný interpret na sólový páteční koncert, stejně jako loni Jaromír Nohavi-
ca,“ objasnil ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček. 

Sobota nabídne kromě hudby i bohatý doprovodný program. Soutěž 
netradičních plavidel je nedílnou součástí hlavního festivalového progra-
mu a chybět nebude ani Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní 
lávky.

Na festivalu se objeví i různé soubory s cirkusovými vstupy. Mezi nimi 
Long Vehicle Circus, který je známý i z finálových klání oblíbené televiz-
ní talentové reality show. Zajímavým zpestřením budou pouliční sou-
bor Vlkoryba s obřími loutkami, žonglérská, artistická nebo provazo-
chodecká  vystoupení. Cirkusové umění si budou moci vyzkoušet i sami 
návštěvníci, pro které bude během celého dne připraveno několik cirku-
sových worskhopů.

Více na www.holesovskaregata.cz

Nabízíme vám možnost vyhrát vstupenky na festival.  
Musíte ale vyluštit tajenku křížovky na straně 23 a poslat  
ji na mail info@vaszlin.cz.

Rocksymphony
Sportovní hala, čtvrtek 24. 4. v 19:00

Filharmonie Bo-
huslava Martinů chys-
tá mimořádný koncert 
ve zlínské sportovní hale. 
Představí program Ro-
cksymphony, jehož hlavní 
hvězdou je oblíbená ro-
cková zpěvačka Marta 
Jandová.

Do haly se koncert mu-
sel přesunout proto, že 
přestala stačit domovská scéna v Kongresovém centru. Zájem diváků byl 
příliš velký. 

Program je autorským dílem hudebníků filharmonie, prvního klari-
netisty a skladatele Aleše Pavlorka a cellisty a dirigenta Viktora Kozánka. 
Ti upravili hity skupin Metallica (Enter Sandman), Nazareth (Love Hur-
ts), Kiss (I Was Made For Loving You), Deep Purple (Smoke On the Wa-
ter), Black Sabath (She´s Gone), Guns´n Roses (Sweet Child O´Mine), 
Led Zeppelin (Stairway To Heaven) a dalších.

Dalšími hosty večera jsou zpěvák Jan Toužimský, rockový kytarista 
David Uher, baskytarista Karel Pevný a bubeník Hanz Sedlář.

Více na www.filharmonie-zlin.cz

Beat Kaestli Quartet
Zelenáčova šopa, neděle 3. 5. v 19:00

Beat Kaestli je mezinárodně uznávaný zpěvák, skladatel, aranžér a pro-
ducent. V roce 1993 se přestěhoval ze Švýcarska do New Yorku. Opustil 
slibnou domácí pěveckou kariéru a získal stipendium na Manhattan 
School of Music. Souběžně zdokonaloval své pěvecké řemeslo vedle po-

zoruhodných jazzových 
umělců, jakými jsou Jane 
Monheit, Jason Mo-
ran a Stefon Harris. Vno-
řil se do víru Manhattanu 
a v silné konkurenci zdejší 
jazzové scény uspěl. Nyní 
pravidelně vystupuje 
v místních klubech jako je 
Blue Note, Birdland, The 
Bitter End, The Jazz Standard a The Stone.

Více na www.sopa.cz

Open-air festival Apráles
Park naproti vily Tomáše Bati, pondělí 27. 4. od 19:00, 
úterý 28. 4. od 17:00, středa 29. 
4. od 12:00

Sedmý ročník festivalu nejenom 
studentských kapel připravila zlín-
ská Námořnická Unie. Apráles se 
bude konat v parku mezi hostin-
cem Pod Lipou a nadjezdem na 
Čepkově.

Festival je laděn multižánrově. 
Na programu jsou DJ´s a taneční 
muzika, ale také rožnovská Valašská bluesová společnost, zlínský Avion Big 
Band, plzeňská formace V3ska, bluesrocková zlínská kapela Orange, skupi-
ny Tři Sestry Banditos nebo Mistake.

Uskuteční se také soutěž studentských kapel o cenu Apráles 2015. O pr-
venství se utkají formace Veřejná zkouška, New Orleans Band Zlín a Szkrat.

Více na www.namornickaunie.com

Kulturní tIpy 21



V nejbližším  
okolí Zlína hledám  
ke koupi chatu  
nebo chalupu.  
Tel.: 722 421 245
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Kontakt:
Pua centrum regenerace s.r.o.
tel: 777 027 431
e-mail: info@puacentrum.cz
www.puacentrum.cz

Akce platí od 6. 4. do 17. 5. 2015

Velikonoční akce-20 % na všechny dr�hy masáží

INZERCE  RV1500036/02

Chcete mít stabilní rodinný rozpočet!
přivydělejte si na neočekávané výdaje u nás. 

Co od vás budeme očekávat
•  bezúhonnost a spolehlivost
•  komunikativnost 
•  práce na základě ŽL
•  zkušenosti s  prodejem výhodou

Co vám nabídneme
•  zajímavé provize, služební telefon
•  výplata každý týden
•  zaškolení a databázi kontaktů
•  samostatnou práci

Hledáme právě vás.

volejte! 840 999 555 www.doorfin.cz

INZERCE  RV1500224/02

Ohlédnutí za soutěží TanceR Cup 2015
V sobotu 7. března 2015 se ve sportovní hale Euronics ve Zlíně usku-

tečnil sedmý ročník oblíbené mezinárodní taneční soutěže TanceR Cup, 
kterou zorganizoval zlínský Dům dětí a mládeže Astra.

Soutěžilo se ve čtyřech věkových 
kategoriích a v disciplínách Disco 
Dance, Street Dance, Show Dan-
ce Art, Street Dance Show, Belly 
Dance & Bollywood, mažoretkách 
a zumbování. V některých kategori-
ích bylo doslova narváno, jiné mu-
seli organizátoři sloučit. Největší 
zastoupení měly tradičně choreo-
grafie spadající do disciplíny orientálních tanců a Street Dance. Naopak 
pramalému zájmu se těšila disciplína mažoretek, a proto ji organizátoři 
neplánují v příštím roce otevřít.

Na sportoviště dorazilo 758 tanečníků se svými vedoucími, kteří se sjeli 
z celé České i Slovenské republiky. Přijely týmy z Hranic, Přerova, Ivančič 
u Brna, Jemnic, Žiliny či Turzovky. Nechyběly ani místní týmy.

Taneční soutěž nebyla jen přehlídkou tanečního umu, ale i nádherných, 
bohatých, stylových a nápaditých kostýmů, které dokreslovaly jednot-
livá vystoupení. Odborná porota byla složená z osmi aktivních tanečníků, 
choreografů a lektorů tance. Tanečníky přišlo podpořit 701 diváků, kteří 
nadšeně povzbuzovali a fandili týmům na tanečním parketu.

Osmý ročník taneční soutěže plánuje DDM Astra v březnu 2016.
 Ivana Vladíková, DDM Astra Zlín

Cantica laetitia ze Zlína se stala sborem roku
Úspěšný sbor Cantica laetitia Zlín ocenil Hlavní výbor Unie českých 

pěveckých sborů. Cantica laetitia získala letos v březnu Cenu Sbor roku 
v kategorii dospělých sborů v rámci udílení Výročních sborových a sbor-
mistrovských cen za rok 2014. 

Unie českých pěveckých sborů - organizace pro sborový zpěv v Čes-
ké republice, byla založena před více než čtyřiceti lety, aby podporovala 
a propagovala český sborový zpěv. Udílení Výročních sborových a sbor-
mistrovských cen má svá pravidla. Z velkého počtu nominací, které po-
dávají výbory Unie, Asociace hudebních umělců a vědců i další uznávané 
kulturní instituce, je připraven užší výběr, z nějž komise vybírá jednoho, 
případně dva držitele příslušné ceny.

V letošním roce má Cantica laetitia v plánu kromě pravidelných kon-
certů i dvě mezinárodní sborové soutěže v zahraničí. V první polovině 
května sbor zavítá do Bosny a Hercegoviny na 15. ročník mezinárodního 
sborového festivalu v Prijedoru s názvem Zlatna vila a v říjnu se chystá 
do belgického Maaschmellenu.

 Sabina Stradějová, Cantica laetitia Zlín

Pozvánka na kulinářský festival
Vážení přátelé dobrého jídla, ve dnech 22. až 24. května 2015 se koná 

v Kroměříži v areálu hotelu Octárna tradiční Moravia Food Festival. 
Festival probíhá za účasti vyhlášených specialistů z oboru gastronomie 
a hotelnictví. Cílem je představit 
kvalitní podniky z vybraných 
měst, se kterými se náv- 
štěvníci mohou setkat na jednom 
místě. 

Letos se festivalu zúčastní zás- 
tupci ze Zlína, Luhačovic, Ho-
lešova nebo Brna. Budete mít 
možnost ochutnat degustační 
předkrmy, polévky, hlavní chody i dezerty. Návštěvníci se mohou tě-
šit například na filovaný stařený entrecote na salátu waldorf s domácí  
ciabattou se sušenými rajčaty nebo galantinku z králičí pěny s liš-
kovým ragú a šalvějovým krupetem. Připraven bude také ústřičný 
a rybí bar, bar s míchanými nápoji, stánek s moravskými víny nebo vý-
borným místním pivem.

Součástí doprovodného programu je i live vaření přímo na podiu, 
kde se představí například pan Jan Davídek z pražského kulinářské-
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ho týmu Czech Chefs. Uvidíte i fi-
letování a porcování čerstvého 
tuňáka Sashimi, který bude ulo-
ven na udici čtyři dny před ko-
náním festivalu rybářem ze Srí 
Lanky. Rybu samozřejmě můžete 
i ochutnat. Bližší informace naj- 
dete na www.festivaljidla.cz.

 Jan Svoboda, Region na talíři

Foto | Josef Omelka Foto | archiv DDM Astra
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Učíte se anglicky? 
Své znalosti si můžete procvičit v anglickém koutku, který pro Magazín Váš Zlín připravuje lektorka Helen 

Marek. Minulý měsíc jsme jako nejlepší překladatelku zveřejněného textu vyhodnotili Zuzanu Vičanovou. Může 
se těšit na knížku Jacka Kerouaca On the Road. Překlad dubnového článku pošlete na e-mail info@vaszlin.cz do 
pondělí 4. května. Nejlepšího angličtináře opět oceníme knihou.

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 22. dubna 2015 | Uzávěrka dalšího čísla 
11. května 2015 | MK ČR E 22034.

Tiráž | Magazín Váš Zlín
Anna Thurnerová, telefon 776 830 930, e-mail thurnerova@regvyd.cz
Michal Novák, telefon 739 724 774, e-mail novak@regvyd.cz
Vladimír Musial, telefon 606 792 490, e-mail musial@regvyd.cz

Kontakt | Inzertní poradci

Gone are the long dark nights. The endless cold and snowy days are history. The warmth and freshness 
of spring is finally upon us. As the seasons change once again, we can look forward to the most beautiful 
time of year in our thriving city. The flowers and trees start to bloom, people come out of hibernation to fill 
the streets, outdoor cafes and restaurant patios. As I walk through the town square, I meet many people 
who I haven’t seen or met in months. The sun is shining and there is an excitement in people’s eyes. 

Zlin is a city which thrives on people living in, and loving the outdoors. The bike paths and streets begin 
to fill with cyclists, runners, families and lovers walking hand in hand, all taking in the season of new be-
ginnings. Our city has much to offer in April and May. After a long winter, this anticipation of new possibi-
lities is known as Spring Fever. 

People shed their winter camouflage, the dark heavy coats and hats. Closets are cleaned and organized 
to make room for lighter and brighter clothing. We wake up to the sunrise every morning and head out into 
the streets feeling revitalized and ready to take on the world. This feeling is instrumental in fueling creativi-
ty. With the days getting longer and longer, there is much more time in each day to accomplish what we’ve 
been planning all winter. So, take advantage of the magic of spring because it is the perfect time for a posi-
tive change. Helen Marek

Spring Fever

Helen's  
English 
Corner

Text k překladu
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Tajenku křížovky pošlete na e-mail info@vaszlin.cz do 4. května. 
Můžete vyhrát  vstupenku na festival Holešovská Regata. (red)
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Splňte si sen !  
Pro většinu lidí zůstává bydlení v domku 
ve městě nesplnitelným snem. Na 
Kudlově jej můžete splnit v projektu 
Zelené residence. Již 16  domů je 
rozestavěno, dokončíme je letos.

Kolik stojí vlastní dům?
Díky nízkým úrokům je dnes splátka 
hypotéky nižší než pronájem 
srovnatelného domu. U pronájmu 
ztrácíte celou částku, ve splátce hypotéky 
jen úrok, který tvoří méně než polovinu 
splátky. U domu 4+kk na Kudlově v ceně 
3,47 mil. Kč.  je úrok z hypotéky ve výši 
k 3 mil. a sazbě 2 % pouze 6 tis. Kč. 
Splátka na 30 let činí 5.650 Kč a na 20 let 
9.750 Kč. Pokud můžete splácet  12 až 
16 tisíc měsíčně,  je výhodnější bydlet ve 
vlastním než  v pronájmu.  Podmínkou je 
zaplatit alespoň 470 tis. ze svých zdrojů 
a splnit podmínky banky.

Z paneláku do domku
Pokud bydlíte ve svém bytě, stačí zaplatit 
zálohu 10% z ceny a přestěhovat se. 
My Vám zajistíme bezpečný prodej 
Vašeho bytu a na zbytek ceny vyřídíme 
hypotéku. Než se Váš byt prodá, budete 
splácet pouze hypotéku a energie. Bydlet 
v domku můžete už letos na Vánoce.

Nepůjčí vám banka?
Projekt Zelené residence nabízí 

jedinečnou možnost splácet nový dům 
bez úvěru. Zaplatíte zálohu pouze 200 tis. 
a budete splácet měsíčně 15 tis. Kč 
místo bance developerovi.  Vyzkoušíte si 
bydlení v domě, my Vám vyřídíme úvěr, 
do dvou let si dům koupíte a zaplacené 
splátky se Vám odečtou z ceny. Pokud 
nemáte prokazatelné příjmy požadované 
bankou, ale splátky developerovi platíte, 
vyřídíme výnosovou hypotéku 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 200 tis. a my Vám 
zajistíme nájemce, který bude splácet 
Váš dům. Po splacení úvěru z nájemného 
budete mít dům pro svoje děti. 

Nový dům je úsporný  
Ceny energií neustále rostou a tvoří 
polovinu výdajů na bydlení. Naše domy 
na Kudlově jsou nízkoenergetické ve 
třídě B. Měsíční náklady na topení 
a ohřev vody pro 4 osoby jsou pouze 
2.400 Kč Když si připlatíte za tepelné 
čerpadlo, měsíční náklady klesnou na 

a z filmových  ateliérů po ulici Vrchy. Další 
informace na www.zeleneresidence.cz. 
Pro ty, kteří se rozhodnou do konce 
dubna, máme slevu 100 tisíc Kč.!

neuvěřitelných 900 Kč, čímž ušetříte 
oproti bytu téměř 3.000 Kč. Systém 
chytrého domu LOXONE Vám zajistí 
regulaci, úsporu  a pohodlí. 

AKČNÍ SLEVA 100 tisíc!
Vzorový dům a rozestavěné domy si 
můžete prohlédnout v pátek 24. 4. 
a 15. 5, v sobotu 25. 4. a 16. 5. nebo 
kdykoliv po dohodě na tel.: 774803730. 
Najdete jej od Kudlova po ulici Zelená 

Pá – 24. 4. a 15. 5. od 15 do 19 hod.
So – 25. 4. a 16. 5. od 9 do 14 hod.

Kudlov – Vrchy

Nový dům 4+kk
 za 3,47 mil.

NOVÝ DŮM
ZA CENU

PRONÁJMU

* DAVID KOLLER & band * 
*IVAN MLÁDEK A BANJO BAND 

* GIPSY.CZ * MŇÁGA A ŽĎORP a další... 
PŘEHLÍDKA NEtRADIčNÍCH PLAVIDEL * PŘEJEZD VODNÍ LÁVKY 

CIRKUSOVÁ LOUKA a bohatý doprovodný program pro malé i velké! 

5.

Z A H R A D Y  Z Á M K U  H O L E Š O V

19.-20.6. 2015

tOMÁŠ KLUS

MIG 21

www.HolesovskaRegata.cz

CHINASKI

   19. 6. 2015

   20. 6. 2015

ZVÝHODNĚNÉ 
CENY

vstupenek jen  

do konce května!


INZERCE  RV1500213


INZERCE  RV1500180


INZERCE  RV1500175

Inzerce


