
Nové domky ve Zlíně
Developeři lákají na bydlení  
v přírodě, ale v dosahu MHD 
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Měsíčník o vašem měste, o věcech všedních i nevšedních. Zdarma do vaší schránky.  květen 2015

Každá žena může vypadat 
krásně, říká návrhářka 
rozhovor na straně 6

Zlínmagazín
váš
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Horst Valášek
Hokejová legenda vzpomíná  
a hodnotí uplynulou sezonu 
 strany 16 až 18
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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+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 lodžiemi
Zlín – JS – I. ETAPA
ulice Polní, zrekonstruovaný 
dům, 2 lodžie, CP 78 m2, 
výhled do zeleně, ideální byt 
pro rodiny s dětmi, KLIENTI 
HLEDAJÍ POZEMEK KOLEM 
ZLÍNA DO 1 mil. Kč

1 599 000 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 rekonstr.  
do 1,3 mil. po rekonstr. do 1,7 mil, 

• ZL-JS-I.et. 3-4+1 před rekonstr.  
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

1 850 260 Kč

835 000 Kč

1 292 000 Kč

740 000 Kč

Byt 4+1 
Tečovice u Zlína
kompletně zrekonstruovaný 
byt, vlastní plynový kotel, klid-
ná část obce, možnost využití 
zahrady před domem, cihlový 
dům s postavený v roce 
1991 CP 85 m2 

Bať. 1/2domek 
ZL – LESNÍ ČTVRŤ
3+1 a zahrada (184 m2), 
možnost přístavby a vybu-
dování park. míst, kompletní 
rekonstrukce elektřiny (měď) 
vč. jističe a koupelny. Do 
centra 10 min. pěší chůze

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

Pozemek / RD
Březůvky u Zlína
slunný pozemek o CP 
1159 m2, kde jeho součástí 
je rodinný dům určený 
k rekonstrukci. Odsud jste za 
15 minut jízdy autem v centru 
Zlína


INZERCE  RV1500258/01


INZERCE  RV1500277/01


INZERCE  RV1500041/03
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Divoký západ Zlína aneb  
Bankomat za mřížemi a další podivnosti

INZERCE  RV1500000INZERCE  RV1500275/02

Iětěrěětěěé ěěěy ě ěě kěměěěé prědějěě ěě ěěěěěěěěěěěěěěěěěě

888 MODŮLŮ ŮŮŮŮŮŮŮŮ ŮŮŮŮŮŮŮ 
ŮŮJŠIŮŠŮ ŮAŮŮDKA 
60 ěIĚĚT SĚ ĚLĚĚ ĚĚĚĚĚĚěĚ ĚĚ ĚĚĚĚĚĚĚĚ ĚĚĚ ĚĚě

Na západ od historického centra Zlína se nachází 
rozlehlý baťovský areál. Zdejší podnikatelé, především 
developerská společnost CREAM, se netají ambicí vybudovat 
tady atraktivní protipól rušným obchodním ulicím kolem 
zlínského náměstí.

Dosavadní výsledek je ale poněkud rozporuplný. Jistě, je 
tady řada opravených budov, nové obchody a kavárny, úřady 
a kulturní instituce. V mnohém ale areál připomíná poměry 
na americkém Divokém západě.

Mrzuté je, že rukojmími soupeřících firem se stali 
obyvatelé Zlína, kteří se nestačí divit, když se jejich banka, 
oblíbená hospoda nebo řeznictví ze dne na den ocitly za 
nepropustnými mřížemi. Tohle je normální sprostý nátlak, 
který do civilizované společnosti nepatří.

Je evidentní, že poměry, které v továrním areálu vznikly 
díky divoké privatizaci v devadesátých letech, se nepodaří 
narovnat tak snadno, jak jsme doufali. Nelogické vztahy ve 
vlastnictví budov a pozemků jen nahrávají spekulantům. A ti, 
kterým jde o skutečný rozvoj města, jsou mnohdy v šachu.

Příjemné a nerušené čtení vám přeje 
Pavel Stojar, šéfredaktor
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Ručení společníků 
a odpovědnost 
jednatelů 
společnosti 
s ručením 
omezeným

S účinností zákona o obchod-
ních korporacích (dále jen „ZOK“) 
nastala v rámci s.r.o. spousta změn.

Celkem zásadní je novinka výše 
základního kapitálu. Jeho mini-
mální výše se zmenšila z povin-
ných 200.000,- Kč na nicotnou 
jednu korunu českou. Proč to zmi-
ňuji? Právě tato skutečnost má vel-
mi drastický vliv na problematiku 
nastíněnou v nadpisu. U společní-
ků je vše zdánlivě při starém - ručí 
do výše svých nesplacených vkladů. 
Nově je ale v § 132/1 ZOK uvedeno, 
že „společníci ručí společně a ne-
rozdílně do výše, v jaké nesplni-
li vkladové povinnosti podle stavu 
zapsaného v obchodním rejstříku 
v době, kdy byli věřitelem vyzvá-
ni k plnění.“ Tzn. že i když společ-
ník následně svou zbylou vklado-
vou povinnost splní, stejně bude za 
daný závazek ručit, jako by zbytek 
vkladu nesplatil.

Nová výše základního kapitálu 
se nejvíce promítá do odpovědnosti 
jednatelů. Ti podle § 68 ZOK nově 
ručí svým majetkem v případě hro-
zícího úpadku společnosti, o kte-
rém věděli a v rozporu s péčí řádné-
ho hospodáře neučinili za účelem 
jeho odvrácení vše potřebné a ro-
zumně předpokladatelné.

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

Kontakty na inzertní poradce:

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

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

1 | Univerzita mění tvář města

▫ MYTÍ OKEN, RÁMŮ, PARAPETŮ

▫ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK EXTRAKTOREM

▫ KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ PRÁCE

PETERI CENTRUM s.r.o.
Telefon: 777 680 784

E-mail: info@uklidpc.cz
Web: www.uklidpc.cz

PETERICENTRUM

INZERCE  RV1500264/01

Ve městě rostou jako houby po 
dešti nové budovy Univerzity To-
máše Bati. Po dokončení výzkum-
ného centra u zlínské polikliniky 
začne brzy stavba nového areálu 
na Štefánikově ulici.

Nové Centrum polymerních 
systémů na Třídě Tomáše Bati 
otevřela univerzita na konci dub-
na. Špičkové pracoviště zaměře-
né především na nejmoderněj-
ší výzkum zpracování plastů bude 
sloužit 120 odborníkům z Čes-
ka i ze zahraničí. Zdejší laborato-
ře jsou vybaveny mimořádně kva-
litními přístroji. Univerzita chce 
propojit výzkum co nejvíce s pra-
xí, proto budou vědci pracovat na 
vývoji nejnovějších technologií 
a inovací ve spolupráci s průmys-
lovými firmami.

Už letos chce univerzita za-
čít stavět nový Vzdělávací kom-
plex v centru města na Štefáni-
kově ulici, na prostranství mezi 
zastávkou Školní a budovami ba-
ťovských škol. Areál několika na-
vzájem propojených staveb včetně 
jejich interiérů navrhlo architek-
tonické studio Evy Jiřičné, která 
je autorkou nedalekého Kongre-
sového a univerzitního centra.

Komplex za téměř půl miliar-
dy korun bude určen hlavně Fa-
kultě humanitních studií, která tu 
bude mít sídlo, ale částečně také 
Fakultě logistiky a krizového říze-
ní a Fakultě multimediálních ko-
munikací. Pracovat tu bude 150 
zaměstnanců. Do největší poslu-
chárny se vejde až 250 lidí.

Stavba potrvá dva roky a ovliv-
ní i provoz na přilehlé frekvento-
vané ulice. Komplikovanější bude 
během výstavby přístup do stáva-
jících školních budov v okolí. (pst) Fo
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3 | Arcibiskup vysvětí kapli v Kostelci

4 | Lékárna v nemocnici se přestěhovala

2 | Silnice na Fryšták bude zavřená

až 1200 Kč
za váš vrak

INZERCE  RV1500199/02

Řidiče mířící směrem na Fryšták čekají od 27. května velké nepříjem-
nosti. Důležitou výpadovku ze Zlína severním směrem silničáři na dva 
měsíce úplně uzavřou. Bude se opravovat most na fryštácké přehradě 
a souběžně dojde i na rekonstrukci průtahu Fryštákem.

Silnicí kolem přehrady neprojedou vůbec žádná auta. Osobní vozy, 
záchranáři a linkové autobusy budou jezdit přes Lukov. Objížďka pro ná-
kladní auta povede přes Holešov, Zahnašovice a Otrokovice.

Úplná uzavírka potrvá do 2. srpna. Poté se bude jezdit střídavě jed-
ním jízdním pruhem.

Aktuální informace o uzavírkách a omezeních na silnicích ve Zlín-
ském kraji najdete na webu www.rszk.cz.  (pst)

5 | V dalších čtvrtích musí třídit bioodpad

V dalších zlínských čtvrtích musí od jara lidé nově třídit bioodpad. 
Týká se to městských částí Zlínské Paseky, Mladcová, Mokrá, Vrša-
va, Nivy a Čepkov. Smíšený komunální odpad tu budou popeláři až do 
konce listopadu odvážet jen jednou za dva týdny.

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností, jako je trá-
va, listí, kousky větví, zbytky ovoce a zeleniny patří do hnědých nádob, 
které si lidé mohou vyzvednout v Technických službách v Loukách.

Bioodpad se odváží do areálu skládky Suchý důl do nově vybudo-
vané kompostárny, část se zpracovává k energetickému využití jako  
palivo.  (pst)

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner přijede 20. června do Zlína, 
aby vysvětil rekonstruovanou kapli Marie Magdaleny u lázní v Kostel-
ci. U kaple se v 15 hodin setkají poutníci, aby se pak vydali pěšky v proce-
sí ke starému štípskému gotickému kostelíku. Program završí v 17 hodin 
mše v poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě.   (pst)

Lékárna v Krajské nemocnici Tomáše Bati se přestěhovala. Nově je 
umístěna ve zrekonstruovaném 14. pavilonu, který se nachází zhruba de-
set metrů za vrátnicí u hlavního vjezdu do areálu.

„Prostory staré lékárny byly nedostačující. V nové je o jedno výdejní 
místo na recepty více, k tomu je k dispozici ještě jedno výdejní místo pro 
volný prodej,“ uvedl ředitel nemocnice Pavel Calábek.

Běžná otevírací doba lékárny je od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin, 
pohotovostní služba je od pondělí do pátku od 17 do 22 hodin, v soboty, 
neděle a svátky od 8 do 20 hodin.  (pst)
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Každá žena může vypadat 
krásně, říká návrhářka  
Šárka Šišková
Šárka Šišková působí při osobním setkání skromně a nenápadně. 
Decentní oblečení, účes i líčení. Pokud ji neznáte, ani by vás 
nenapadlo, že před sebou máte světově uznávanou módní 
návrhářku. Přitom je to jediná česká oděvní designérka, jejíž modely 
jsou k vidění v největším muzeu módy v New Yorku. V rodném Zlíně 
se ale poprvé vlastní autorskou přehlídkou představila až letos 
v březnu. A budete se divit, práce módní návrhářky se světovým 
renomé, to nejsou jen extravagantní kreace pro přehlídková mola, 
ale také třeba pracovní oblečení do výrobních hal.

PAVEL STOJAR

rozhovor6

Jak je možné, že jste první autorskou přehlídku ve Zlíně měla až letos 
v březnu?

Jednu jedinou zlínskou přehlídku jsem měla před lety v rámci návště-
vy Tomáše Bati juniora a Sonji Baťové. Tu jsem ale organizovala spolu se 
svými studenty a byla to prezentace univerzity, ne mé vlastní tvorby. Ji-
nak všechny ostatní přehlídky byly v Praze nebo někde ve světě. Zlín pro 
mě byl vždycky především klidným zázemím, kam se vracím z hektické-
ho světa. Vůči Zlíňákům jsem měla tento dluh a chtěla jsem jim svou pře-
hlídkou říct, že jsem úplně normální ženská a nežiju někde ve výšinách.

Je pro vás důležité, aby vaše oblečení nejen dobře vypadalo, ale dalo se 
i nosit?

I na přehlídce ve Zlíně jsem se snažila ukázat, že mé kolekce jsou nejen 
pro hezký pohled, ale také pro každodenní život normální ženy. Nejen pro 

dívky mezi dvaceti a třiceti, ale i pro šedesátileté. Každá žena v jakémkoliv 
věku může chodit hezky a originálně oblečená. Každá žena může vypadat 
krásně. Spousta lidí se zbytečně ostýchá, ale přitom se vůbec nemusejí bát 
oslovit návrháře, který jim udělá originální kousek do šatníku přímo pro 
ně. Pro spoustu žen by to bylo ideální řešení, protože se jim nikde nic hez-
kého na jejich postavu nedaří sehnat. Dnes je to v obchodech tak, že když 
nemáte velikost 38, tak si prakticky nemáte co obléci.

Umíte udělat odvážné módní kreace, praktické věci pro život, ale zazna-
menal jsem, že dokonce navrhujete i pracovní oděvy...

Ano, dělala jsem pracovní oděvy pro celý provoz Mlékárny Kunín, pro 
zaměstnance továrny na výrobu zařízení pro auta Visteon-Autobal v No-
vém Jičíně nebo oblečení pro zaměstnance fast foodu. Navrhovala jsem 
ale také sportovní oblečení pro značku Dominator Dominika Haška. Je to 
docela široká škála, pracovnímu a firemnímu oblečení se nebráním.

Jak jde dohromady váš vcelku nenápadný osobní styl s profesí oděvní 
designérky?

Asi je to tím, že nejsem ta typická návrhářka, která nedělá nic jiného, 
jen sleduje trendy a žije módou. Mě to baví spíše z té výtvarné kreativ-
ní stránky. Na rovinu říkám, že celý ten svět módy mi není vůbec blízký 
a lidé kolem něj jsou mi dost protivní. Většinou to je přetvářka a falešné 
pozlátko. Původně jsem vlastně módu vůbec dělat nechtěla. Chtěla jsem 
dělat grafiku, ilustrovat knížky. Dokonce dodnes píšu romány a maluju 
obrazy. Navrhování mě samozřejmě také velice baví, ale je to asi jen tře-
tina toho, co tvoří můj život. I když je to třetina, která je pro mě teď nej-
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důležitější a je nejvíc vidět. Neopustila jsem ovšem ani myšlenku, že jed-
nou vydám své romány.

Říkáte, že vám svět módy není tak úplně blízký, ale určitě jste díky němu 
potkala hodně zajímavé osobnosti ...

To ano. Je ale třeba rozlišovat. Kolem módy se motá spousta lidí, kte-
ří profesně nemají velkou kvalitu a spíše prezentují sami sebe. Když ale 
potkáte někoho, kdo skutečně umí, je to velice 
příjemné. Takové pro mě bylo například setká-
ní s Valerií Steel, ředitelkou muzea ve Fashion 
Institute of Technology v New Yorku, se kte-
rou se známe už léta a hodně jsme se sblížily. 
Teď mi už podruhé přiletěla zahájit přehlídku 
do Prahy. Vedle toho jsem se mohla podívat do 
redakce proslulého časopisu Vogue nebo si po-
povídat s kreativním ředitelem Calvina Kleina 
Franciscem Costou v jeho kanceláři na Times 
Square. A nejsou to samozřejmě jen lidé kolem 
módy. Pozvali mě k sobě domů na oběd Tomáš 
Baťa junior a jeho manželka Sonja. Další úžas-
né setkání bylo s paní architektkou Evou Jiřič-
nou, pro kterou už dlouho chystám model, ale 
kvůli její vytíženosti se nám to stále nedaří dotáhnout do konce. Podí-
vala jsem se také k režiséru Miloši Formanovi do jeho manhattanského 
bytu s úžasným výhledem na Central Park. V New Yorku jsem se setkala 
i s ekonomem Janem Švejnarem.

Jak jste se tehdy do New Yorku dostala?
Zní to docela nepravděpodobně, skoro jako bych si to vymyslela do ně-

jakého svého románu. Byl to můj velký sen, za kterým jsem šla a nako-
nec se mi splnil. Vyrostla jsem za normalizace, v dětství a mládí jsem ni-
kdy nikam nejela, maximálně v sedmi letech s rodiči do Jugoslávie. Než 
jsem se dostala na vysokou školu, pracovala jsem rok v propagaci Oděvní-

ho podniku Prostějov a tam jsem objevila úžasnou panoramatickou fotku 
Manhattanu, která mě od té doby provázela spolu se snem, že bych se tam 
někdy chtěla podívat. Jak plynuly roky a profesně jsem se posunula dál, 
troufla jsem si oslovit ředitelku největšího světového muzea věnovaného 
oděvům Valerii Steel. Napsala jsem jí do New Yorku a poslala své portfo-
lio. Nějaký čas probíhala vzájemná komunikace, ale nakonec se to poda-
řilo, udělala jsem tam svou přehlídku a dokonce si vybrali mé modely do 

svých sbírek. Bylo to úžasné období a můj pro-
fesní vrchol, ale uvědomuju si, že nemůžu po-
řád žít jen z toho, že mám modely někde na vý-
stavě v New Yorku. Je super, že se to podařilo, 
že jsme stále v kontaktu, ale musím pokračovat 
dál. Už jsem si dokonce vytýčila další plány, ale 
zatím je prozrazovat nebudu. 

Každopádně svět se mi po obchodní strán-
ce rozšířil. Už to není jen New York, ale napří-
klad Spojené arabské emiráty nebo Japonsko. 

Jaký je váš vztah ke Zlínu?
Měla jsem tendenci přestěhovat se do New 

Yorku nebo alespoň do Prahy. Teď, když už 
bych se do světa vlastně vydat mohla, protože 

mé děti odrostly, jsem zjistila, že nejvíc se cítím doma právě tady ve Zlíně. 
Uvažovala jsem, že náš dům v Malenovicích prodáme, a při tom se roz-
hlížela po svých nádherných dvou ateliérech, které tam mám. Uvědomila 
jsem si, že je to má nedílná součást. Ke své tvorbě potřebuji toto pevné zá-
zemí. I když dřív jsem se Zlínu posmívala a říkala jsem takové ty nesmys-
ly, že je to jen obydlená zatáčka a podobně.

Jak vzpomínáte na působení na zlínské univerzitě? Nerozešli jste se úpl-
ně v dobrém...

Na Univerzitě Tomáše Bati jsem zakládala ateliér oděvního desig-
nu, zažila jsem tam skvělé roky a ráda na to vzpomínám. Po nástupu 

 ” „Mohla bych malovat, 
mohla bych sochat sochy, psát 
romány, kreslit až do umření, 
ale tvorbu oděvu nemohu 
opustit, i když je to těžká 
disciplína. Cítím, jak úzká je 
pomyslná linka mezi uměním 
a byznysem, jako lano pro 
provazolezce.“

Šárka Šišková (vlevo) s organizátorkou a moderátorkou Ivou Janálovou na březnové autorské přehlídce ve zlínském Kongresovém centru    Foto | 4x Josef Omelka
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Bc. Hana Janoušková
tel.: +420 777 027 431
mail: info@puacentrum.cz
www.puacentrum.cz

V nově otevřeném
Pua centru regenerace s.r.o.
Lorencova 5424 Zlín 760 01

3. patro

Předporodní kurzy
Masáže pro těhotné
Cvičení pro těhotné

Cvičení po porodu
Masáže dětí a kojenců

Péče o
matku a dítě

Zábal z Mrtvého moře
Skořicový zábal

Zábal z chiili papriček
Čokoládová masáž a zábal 

Zábaly

Klasická relaxační masáž
Lymfatická masáž
Indická masáž hlavy
Havajská masáž
Thajské masáže
Rituály Payot

Masáže

INZERCE  RV1500223/01 INZERCE  RV1500240/03

Šárka Šišková

Jediná česká oděvní designérka, jejíž tvorba dosáhla odborného ocenění 
na nejvyšší světové úrovni. Její modely jsou k vidění v muzeu módy Fashion 
Institute of Technology v New Yorku vedle počinů světových návrhářů, jako 
je Christian Dior, Vivienne Westwoodová nebo Jean-Paul Gaultier. Je také 
zahrnuta v prestižním výčtu světových návrhářů v knize Fashion Designers 
A-Z, kterou vydalo celosvětové nakladatelství Taschen zaměřující se na umění 
a design. 
Narodila se ve Zlíně v roce 1966. Vzděláním je akademická malířka, 
vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Založila a několik 
let vedla ateliér oděvního designu na zlínské univerzitě. Nyní se živí jako 
oděvní návrhářka, má ateliéry v Praze a ve Zlíně. Má dvě dospívající děti, 
dvacetiletou dceru a o tři roky mladšího syna.

rektora Ignáce Hozy ale chtěli někoho nového a tak jsem šla. Tím ate-
liérem jsem žila a hodně mě to tehdy mrzelo. Teď jsem se mohla na 
chvíli na univerzitu vrátit alespoň jako členka poroty hodnotící stu-
denty v mezinárodní soutěži Talent designu.

 
Prozradíte, jaké budou módní trendy?

Módní trendy já netvořím. Svou tvorbou se snažím jen ovlivnit to, 
aby ze sebe lidi nedělali reklamní billboardy. Mám pocit, že v posled-
ní době šla kultura odívání dolů. Je běžné, že přijdete na jednání do 
firmy, kde vás ředitel přijme v tričku s nějakými nápisy. Vůbec mu to 
nevadí a neuvědomuje si, že reprezentuje firmu. Přijdete k notářce, na 
úřad, do jakékoli firmy - a ty ženské tam chodí ve volnočasovém spor-
tovním oblečení. Je to neuctivé a smutné, hlavně ale nejde jen o to, jak 
vypadají. Šaty dělají člověka a ti lidé se podle toho chovají, protože jim 
to jejich oblečení umožňuje. Kultura člověka se odráží v kultuře odí-
vání. Byla bych ráda, kdyby na to trendy myslely. Dnes ovšem trendy 
jako takové ani neexistují. Móda se dostává do oblasti rychloobrátko-
vého zboží, skoro jako zelenina, která už když je na pultě, tak je stará. 
Všechny ty řetězce chrlí neskutečná kvanta oděvů, které jsou z hroz-
ných materiálů, o designu ani nemluvě. Když fungoval v módě systém 
trendů, vytvářely se dva roky dopředu. Dnes se ale zboží v regálech 
mění už po dvou třech týdnech. Trend je jen rychle prodat a co nej-
rychleji prodávat zas a znovu.

Kde ve světě se lidé oblékají dobře?
Říká se, že ženy i muži se dobře oblékají třeba ve Francii a Itálii. 

To mohu jen potvrdit. Tam to mají prostě v sobě. Mají chuť být vo-
ňaví, hezcí, čistě, elegantně a kvalitně oblečení. Úplně jiní jsou Něm-
ci, ti se nám v kultuře odívání podobají. Podle oblečení tam ani ne-
poznáte, jestli jste zrovna v lyžařském středisku nebo na ulici ve  
městě.

Šárka Šišková (vpravo) ukazuje herečce Petře Hřebíčkové šaty, které pro ni připravila na slavnostní předává-
ní cen Thálie Foto | Josef Omelka

VTT – Praha 2, Ječná 10, tel.: 224 920 177, info@vtt.cz, Brno –  Josefská 8, tel.: 542 210 736, brno@vtt.cz
zelená linka: 800 100 130 • www.vtt.cz •   www.facebook.com/ck.vtt

Řecko  Kypr
řecké ostrovy

Seniorská sleva
15 %

Firstminute sleva
11 % (celoroční, osoby 

nad 60 let)

LASTMINUTE Dětská cena 7 200 – 8 500 Kč
V ceně všech zájezdů komplexní cestovní pojištění. Nabízíme svozy až z 88 míst ČR na/z letiště v Praze. 

Termín Dny Ubytování Strava Cena (Kč)

Rhodos, 1 výlet v ceně  22.05. – 01.06. 11 H3* PP 10 990
Rhodos, 1 výlet v ceně  22.05. – 01.06. 11 H3* ALL 11 990
Kréta z Brna, jednolůžkový pokoj  27.05. – 06.06. 11 H2* ALL 16 990
Kréta   27.05. – 06.06. 11 H2+* ALL 14 990 
Peloponés  29.05. – 09.06. 12 ST PP 13 890 
Karpathos  29.05. – 09.06. 12 H3* PP 13 990 
Kypr  01.06. – 11.06. 11 H3* PP 15 990 
Kos z Prahy a Brna  01.06. – 11.06. 11 H2+* PP 13 990
Kos z Prahy a Brna  01.06. – 11.06. 11 H3* ALL  15 990
Rhodos  01.06. – 11.06. 11 H3* ALL 14 790 
Samos  02.06. – 12.06. 11 H3* PP 14 490 
Lesbos  02.06. – 12.06. 11 ST BS 9 990
Rhodos z Brna  02.06. – 12.06. 11 H2* PP+ 12 990
Olympská riviéra  04.06. – 15.06. 12 H3* PP 14 990 
Chalkidiki  04.06. – 15.06. 12 H3* PP+ 14 490 
Rhodos  04.06. – 11.06. 8 H2*3* ALL 12 990 
Thassos z Brna a Prahy  04.06. – 15.06. 12 H3* PP 12 990 
Kos  04.06. – 11.06. 8 H3* ALL 13 690 
Korfu  04.06. – 15.06. 12 ST BS 9 990
Tyto ceny nelze kombinovat s fi rstminute slevou, ani seniorskou slevou. Katalog zasíláme zdarma

H – hotel, ST – studio PP – polopenze, PP+ – polopenze s nápojem u večeře, ALL – all inclusive, BS – bez stravy

Boleslavan 92x130 0512.indd   1 12. 5. 2015   14:18:21
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Kouříte? A myslíte si, že to 
nemá vliv na stav vašich zubů? 
Mýlíte se. Tabák nejenže narušuje 
vzhled zubů, ale způsobuje i mno-
ho dalších problémů.

Nevábný dech a úbytek dásní
Základem udržení zdravého 

chrupu je důkladná hygiena a při-
rozené prostředí, tedy pozitiv-
ní mikroflóra v ústní dutině. Tu si 
udržujeme kontrolovanou hygie-
nou, správnou životosprávou, pit-
ným režimem a celkově zdravým 
životním stylem.

V počínající fázi kouření ne-
musíme účinky pociťovat jako 
závažný problém. Vadí pouze na 
první pohled viditelné zažloutnutí 
zubů, případně hnědá pigmentace 
na sklovině a nevábný dech, který 
může obtěžovat okolí.

Vlivem tabáku ale dochází  ke 
změnám na zubní sklovině, osla-
bování antibakteriálního účinku 
slin, zpomalení metabolismu, vy-
sušování dutiny ústní, ztenčování 
a úbytku dásní, vzniku paradontál-
ních váčků, citlivosti zubů, zvýše-
nému výskytu plaku, zubního ka-
mene, změnám na sliznicích a také 
k úbytku dásňové kosti.

Co se děje při vdechování kouře?
Oxid uhelnatý se váže na krev-

ní barvivo hemoglobin a brání pře-

nosu kyslíku do tkání a zubů. Spo-
lu s horkým vzduchem se ztenčují 
cévy, nedokrvují se dásně a slizni-
ce, dochází k jejich úbytku. Vázne 
obranyschopnost přirozených mi-
kroorganismů v dutině ústní. Tvoří 
se více zubní povlak, zubní kámen, 

množí se patogenní bakterie, kte-
ré mají vliv na vznik zubního kazu, 
krvácejí dásně a následně dochází 
k úbytku kosti - paradontitidě.

Horký plyn vede k nedostateč-
nému zvlhčování dutiny ústní, tvo-
ří se méně slin, mohou se ucpávat 
slinné kanálky. Vznikají onemoc-
nění v dutině ústní, jako jsou afty, 
kuřácká melanosa, leukokeraté-
za, orální leoukoplakie, vznik kar-
cinomu. Dochází k uvolňování im-
plantátů, čepu, korunek, můstků, 
zdlouhavému hojení rán po vytr-
žení zubů.

Kouření ovšem ovlivňuje nejen 
náš celkový zdravotní stav, ale také 

naše okolí, zdraví našich blízkých. 
Myslete na své děti, nekuřte doma.

 
Jak problémům přecházet?

1. Čištění zubů a používání 
dentálních pomůcek – důleži-
tá je správná technika čištění zubů, 

používání vhodných pomůcek 
jako jsou mezizubní 
kartáčky, dentální nitě, 
jednosvazkový kartá-

ček, ústní vody bez alko-
holu a pasty pro kuřáky, 
floridační gely a užívaní 

koenzymu Q10, vitaminu C, žvýka-
ček s Xylitolem. 

Jak správně používat dentál-
ní pomůcky vám poradí dentální 
hygienistka.

2. Pravidelně navštěvovat 
zubaře a dentální hygienistku 
– Dentální hygienistka vás může 
na problémy v dutině ústní upo-
zornit, odstranit zubní kámen, pig-
mentaci, naučí správnou techni-
ku čištění. Může také motivovat 
a podporovat, když se rozhodnete 
nechat kouření.

3. Omezit kouření, přestat 
kouřit – To nejdůležitější je však 

na kuřácích samotných – je to roz-
hodnutá přestat kouřit nebo ales-
poň kouření omezit. 

Zjistěte si, jaké vás čekají ab-
stinenční příznaky - budou trvat 
zhruba tři týdny. Popřípadě uží-
vejte náhradní nikotinovou léčbu 
nebo elektronickou cigaretu. Dů-
ležitá je zdravá strava a životosprá-
va a samozřejmě dostatek pohybu. 
Je nutné vyhýbat se zakouřeným 
prostorům, barům, klubům, 
restauracím.

Chvíle, které trávíte s cigaretou, 
můžete nahradit časem s rodinou, 
sportem, meditací, relaxací, koníč-
ky. A také čištěním zubů.   (red)

Naše nemoci nejsou jen proje-
vem neduhů našeho těla, ale také 
naší mysli. Mnohdy léčba vázne 
právě kvůli negativnímu pohledu 
na svět a na sebe samého. Jak se 
můžete poprat s nemocí, když ne-
věříte ani sám sobě a neznáte po-
třeby svého těla a duše?

Energické centrum ve Zlíně se 
svým klientům snaží ukázat cestu 
prostřednictvím léčebné meditační 
terapie, která pomáhá i při tak váž-
ných nemocech, jako je rakovina. 
Můžete se zbavit potíží a neduhů, 
které vás trápí i několik let. 

„Klasické medicínské léčení 
nefunguje, pokud nemocný ne-
chce. Uzdravení je především na 
klientovi samotném. Každá ne-
moc je projevem nemocné mysli, 

proto je třeba vždy nejdříve očistit 
svou mysl. Jde především o to, na-
učit klienta pracovat vědomě sám 
na sobě, přijmout sám sebe. Když 
jste negativní a zablokovaní, půso-
bí to na vás, na vaše tělo, ale také 
na vaše okolí. Cílem terapie je na-
lézt tyto bloky, odstranit je, uvol-
nit a harmonizovat energie v těle,“ 
vysvětluje Dagmar Dévi z Ener-
gického centra.

Léčebné meditace jsou urče-
ny všem bez rozdílu věku, dospě-
lým i dětem. Těm, kteří těžce pra-
cují fyzicky i psychicky, jsou stále 
ve spěchu, stresu, unavení, bez 
energie, často nemocní. I těm, 
kteří  hledají  své zdraví a spoko-
jenost i jinak, než klasickou medi-
cínou, která je na spoustu nemocí 

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

Braňte se nemocím poznáním svého těla a mysli
Chcete-li vyzkoušet, jak to fun-

guje, a začít pracovat na poznává-
ní sama sebe, můžete nezávazně 
navštívit meditační dny Swasthye, 
které se konají v Energickém cen-
tru ve Zlíně každou první sobo-
tu v měsíci od 13 do 16 hodin, od 
16.30 následují společné léčebné 
meditace a konzultace. Příspěvek 
za účast je dobrovolný. 

Více o nabídce najdete na webu 
www.energickecentrum.cz. (pst)

Kouření ničí vaše zuby. Co s tím?

Máte problémy s chrupem 
a potřebujete poradit? Obraťte 
se na dentální hygienistku.

Dentální hygiena Zlín  
Pavlína Hubíková 
Antonínova 4466 (nad budovou 
polikliniky), Zlín
777 601 673
pavlina.hubikova@email.cz
www.dentalnihygienazlin.cz

krátká. Všem, kdo jsou nespokoje-
ni se svým životem a hledají změ-
nu, klid a harmonii. 
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Kde dnes můžete 
ve Zlíně bydlet v novém domku?

PAVEL STOJAR

Velké developerské projekty 
nových čtvrtí rodinných domů 
se Zlínu a jeho okolí zatím 
vyhýbaly. Hromadně stavěná 
satelitní městečka, jaká jsou 
v okolí Prahy, tady nevznikla. 
Objevila se sice řada nových 
míst se stavebními pozemky na 
Mladcové, Kudlově a v Prštném, 
na nich ale zájemci stavěli své 
domy individuálně svépomocí. 
Nyní se situace mění.

Podle Pavla Dočkala z realitní 
kanceláře Century 21 je snem vět-
šiny obyvatel panelových domů 
rodinný domek s malou zahrád-
kou v dobrém dosahu městské do-
pravy. „Mít komfort bytu a k tomu 

veloper. Můžete doplatit na nepo-
ctivé řemeslníky. Hrozí také, že na 
okolních pozemcích budou řadu 
let stavět své domy noví souse-
dé a vy budete vlastně pořád byd-
let uprostřed staveniště. Dále je tu 
sociologická statistika - je šedesá-
tiprocentní pravděpodobnost, že 
se manželé po kolaudaci vlastní-
ho domu rozvedou,“ shrnuje Pa-
vel Dočkal.

Kde dnes můžete ve Zlíně by-
dlet v novém domě, aniž byste se 
museli sami trápit s jeho výstav-
bou? Je možné si vybrat hned z ně-
kolika míst nabízejících bydlení na 
zajímavých pozemcích a v dosahu 
městské dopravy.

Nabízí se Kudlov, Příluky a Paseky
První lokalita nabízející řado-

vé domky na klíč vznikala od roku 
2009 na Příluku nad průmyslovou 
zónou. Celý projekt ale ještě  není 
dokončen, staví se tam dodnes. 
Ceny domů se tu pohybují ko-
lem pěti milionů. Na protější stra-
ně údolí má vzniknout nová rezi-
denční zóna Boněcko. Tam ceny 
domů začínají od 4,5 milionu, ale 

zatím jsou jen na papíře. V po-
dobné cenové hladině se pohybují 
ceny domů  firmy Stavyma na Pa-
sekách u konečné autobusové lin-
ky číslo 33.

Nejlevněji vychází nové domy 
na Kudlově. Aktuálně je to jediné 
místo, kde ho koupíte do 4 milio-
nů korun. Staví se tam hned dva 
developerské projekty. První z nich 
na začátku městské části ve směru 
od městských lázní, ve svahu nale-
vo od hlavní ulice Václavská. Byty 
a domy se tu sice dají koupit už od 
2,5 milionu, je zde ale hodně hus-
tá zástavba a velmi malé pozemky.

Na druhém konci Kudlova smě-
rem k filmovým ateliérům nově 
roste projekt Zelené residence. 
Ceny domů začínají na necelých 
3,5 milionech. „Nyní stavíme první 
ulici s 24 domy, existují tři varian-
ty, velikosti od 3+kk do 5+kk. Vše 
v energeticky úsporné třídě B. Do 
konce roku dokončíme celou uli-
ci  tak, aby se první lidé mohli nas-
těhovat co nejdříve a neobtěžovala 
je těžká stavební mechanizace ko-
lem,“ dodává Pavel Dočkal z realit-
ní kanceláře Century 21. 

Tip
Zelené residence na Kudlově nabízejí možnost bydlení na zkoušku. Nemusíte si dům kupovat hned, 
přesto vám ho developer dokončí podle vašich potřeb, můžete se nastěhovat a dva roky budete 
platit nájem ve výši hypotéky. Až po dvou letech se rozhodnete, zda vám dům a lokalita vyhovuje. 
Pokud ano, započítá se vám zaplacené nájemné do ceny domu a dál splácíte hypotéku. Pokud ne, 
nemáte žádné další závazky – můžete se přestěhovat jinam nebo dál bydlet v novém domě jako 
v každém jiném pronájmu.

PODLAHOVÉ

STUDIO

PRODEJ + ODBORNÁ MONTÁŽ

Tel. 572 572 572

NABÍZÍME ŠIROKÝ
SORTIMENT PODLAHOVIN
+ KOMPLETNÍ PODLAHÁŘSKÉ 

PRÁCE!

Podlahové studio
Radim Jegla, 687 03  Babice 38

Po - Pá  9.00 - 12.00  13.00-17.00

www.podlahyjegla.cz • info@podlahyjegla.cz

kousek zahrady a soukromí rodin-
ného domu. To vše v ceně do 4 mi-
lionů korun, co nejrychleji a s co 
nejméně starostmi,“ říká Pavel 
Dočkal.

Pokud najdete dobrého develo-
pera, může vám to vyjít. Háček ale 
bude v ceně, většina nových dom-
ků ve Zlíně stojí od 4,5 milionu do 
5 milionu korun.

Dům rychle a bez starostí
Proč si koupit od firmy dům 

na klíč? Jaké jsou nevýhody indi-
viduální výstavby? „Spousta lidí 
si myslí, že za milion a půl kou-
pí pozemek a za další dva milio-
ny dají nějak dům dohromady. 
Není to ale tak jednoduché. Čeká 
vás obrovská spousta vyřizování 
a starostí, které by si pohlídal de-

INZERCE  RV1500040/04
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Zelené residence Kudlov
Zelené residence Zlín se nacházejí v městské části Kudlov směrem 

k filmovým ateliérům. Nejlevnější dům 3+kk s obytnou plochou 95 m² 
a pozemkem 225 m² přijde na necelých 3,5 milionu, cena domu 5+kk 
s plochou 125 m² a pozemkem 300 m² je necelých 4,7 milionu. Lokali-
ta se sice nachází hned u zastávky linky 31 Kudlov – tiskárna, zajíždí sem 
zatím málo spojů. Další zastávka u ateliérů je  600 metrů. Stojí zde vzo-
rový dům a 16 rozestavěných hrubých staveb.
Více na www.zeleneresidence.cz.

Developeři lákají na bydlení v přírodě

Rodinné domy Kudlov invest
Jedete-li z centra Zlína od lázní, tato lokalita se nachází hned na za-

čátku Kudlova vlevo ve svahu směrem k takzvané „Baťově dálnici“. Nej-
levnější 3+kk v bytovém domě se zahradou tu stojí 2,5 milionu, má ale 
jen 76 m² obytné plochy, malou 100 m² zahradu a o některé prostory se 
dělíte se sousedy z dalšího podlaží. Nejlevnější řadové domy jsou tu za 
necelých 2,9 milionu. Nachází se v blízkosti zastávky linky 32. Velkou 
nevýhodou je přílišná zahuštěnost zástavby a malé pozemky. Rozestavě-
no již od roku 2009.
Více na www.kudlov.cz.

Příluky Boněcko
Nová lokalita ve svahu nad Příluckou ulicí, výstavba ale ještě nezača-

la. Nejlevnější dům stojí zhruba 4,5 milionu, nejdražší přes 6 milionů. 
Obytná plocha tohoto 4+kk je 108 m². Dispozice je kvůli zasazení do sva-
hu netypická – obývák nahoře a ložnice v suterénu. Od trolejbusové za-
stávky je to pěšky 500 metrů, ovšem do kopce s převýšením asi 50 met-
rů. Rizikem může být, že lokalita se bude stavět dlouhá léta jako řadovky 
na protějším svahu v Příluku.
Více na www.bonecko.cz .

Rezidence Příluky
Developerský projekt ve svahu na Přílukách se staví už od roku 2009. 

Řadovka 4+kk zhruba 120 m² tu vyjde na bezmála 5 milionů. Výho-
dou je, že můžete  bydlet hned. Zastávka linky 11 Za kapličkou je odtud 
sice kousek, ale funguje jen ve směru z Lužkovic do Zlína. Pokud jede-
te z města, musíte šlapat asi 800 metrů do kopce s převýšením 40 met-
rů. V lokalitě je kromě hotových řadovek i řada volných pozemků, kde se 
bude ještě dlouho stavět individuálně a svépomocně. 
Více na www.rezidencepriluky.cz.

Rodinné domy Paseky – Stavyma
Soubor rodinných domů najdete nad konečnou linky 33 na Pasekách. 

Nejlevnější dům s nejmenším pozemkem 607 m² stojí 4,8 milionu, je to 
samostatně stojící 3+kk  o výměře 100 m² s garáží 16 m².. Výhodou je 
blízkost zastávky linky 33, nevýhodou je velký svah a tím dražší stavba. 
I zde může hrozit riziko bydlení na staveništi po řadu let , protože domy 
se staví na klíč až pro konkrétního zájemce. 
Více na www.stavyma-reality.cz.
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Kvalitní lakované  
kuchyně jsou 
nyní dostupnější 

Krásná kvalitní značková ku-
chyně je nyní dostupnější než kdy-
koliv dřív. Ačkoliv je firma Hanák 
nábytek známa především vysoce 
kvalitním designovým nábytkem 
řady Hanák Premium, nabízí i řady 
Trend a Active, které jsou stále nad-
standardní, co se týče kvality, při-
tom jsou cenově dostupnější.

Řada Trend navíc přichází s no-
vou povrchovou úpravou lakování, 
s jednostranným třívrstvým lakem 
Hanák. „Každý zákazník, který při-
jde k nám do studia, a nechá si vy-
pracovat cenovou nabídku, bude 
mile překvapen, až mu předložíme 
jeho vysněnou kuchyni  v nadstan-
dardní kvalitě za vynikající cenu,“ 

Takto může vypadat i vaše kuchyně. Pohled na jednu z realizací zlínského studia Hanák   Foto | Hanák Zlín

HANÁK ZLÍN Tř. T. Bati 3684 www.hanak-zlin.cz

15 LET
GARANCE KVALITY 

LAKU
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komentuje novinku Michaela Ko-
pecká, majitelka zlínského interi-
érového studia na Třídě Tomáše 
Bati.  

Firma Hanák nábytek je prů-
kopníkem v tom, že otevřeně mlu-
ví o faktech týkajících se výroby, 
kvality materiálů, způsobu jejich 
zpracování a zdravotních rizicích. 
„Dnešní běžná reklama se orien-
tuje především na cenu a super-
lativa. Pak je pro zákazníka laika 
velmi složité vyznat se v nabíd-
ce, pokud každý prodejce hlásá, 
že právě on je ten nejkvalitnější, 
má nejlepší cenu a podobně. Po-
kud o tom nepřesvědčí argumen-
ty, tak jde pouze o reklamní trik. 

My argumenty máme,“ podotýká 
Michaela Kopecká. 

Firma Hanák přišla mimo 
jiné s novou technologií olepová-
ní hran Slim-Line, díky kterému 
jsou nábytkové dílce kompaktně 
uzavřené a nic nepropustí ani do-
vnitř (voda), ani ven (formalde-
hyd). Stejně tak si značka Hanák 
zakládá na kvalitě vstupních ma-
teriálů, s nejvyšší možnou certifi-
kací CARB-phase 2. „Díky soubě-

hu těchto technologií vyrábíme 
prakticky ten nejzdravější nábytek 
v České republice. Zdravý život-
ní styl totiž už dávno není pouze 
o jídle a cvičení,“ dodává Michae-
la Kopecká.  

Na webu www.hanak-zlin.cz 
najdete kromě propagačních firem-
ních fotografií také snímky z reali-
zovaných interiérů, tedy skutečné 
domovy reálných zákazníků. Tak to 
může vypadat i u vás. (red)
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PODHORAN LUKOV a. s. je výrobní spo-
lečností, která je významným zaměstnavate-
lem v Lukově a okolních obcích (Kašava, Vlč-
ková a Držková). Historie společnosti sahá do 
50. let, kdy bylo založeno JZD Lukov. Původně 
se družstvo zabývalo výlučně zemědělskou vý-
robou, v šedesátých letech se činnost rozšířila 
o opravy autoagregátů, v sedmdesátých letech 
o dřevovýrobu, v osmdesátých o sítotisk a výro-
bu kontejnerů.

V dnešní době zaměstnává společnost přes 
140 pracovníků a v loňském roce dosáhla cel-
kového obratu ve výši 186 milionů korun. Stě-
žejní činností firmy PODHORAN LUKOV a. s. 
je výroba kontejnerů, která představuje zhruba 
70 % celkového objemu výroby. V tomto oboru 
se společnost řadí mezi první desítku firem na 
českém trhu. Ročně vyrábí více jak tisíc kontej-
nerů pro domácí i zahraniční trh. Nabízí kontej-
nery nejrůznějších typů – především otevřených 
či lisovacích na komunální odpad, jakož i zakáz-
kovou výrobu dle přání zákazníka.

Mimo toho se ovšem firma zabývá i další-
mi činnostmi. Jednou z nich je dřevovýroba na 

Držkové, v rámci které nabízíme produkci ná-
bytku, zejména pak postelí a židlí, jakož i výro-
bu palubek, plotovek a spárovek (vše ze smr-
kového dřeva) a opracování řeziva. Dále naše 
společnost zajišťuje výrobu a potisk samolepí-
cích etiket, PVC štítků, kovových štítků, PE ta-
šek, textilu. Vyrábíme štítky pro označení výrob-
ků a strojů převážně pro automobilový průmysl, 

bezpečnostní tabulky, lepenou reklamu na do-
pravní prostředky, výkladní skříně apod. 

Doplňkovou činností, nikoli však nevý-
znamnou, je obhospodařování polností (pěs-
tování obilovin a řepky olejné, sklízení píc-
nin) a chov masného skotu plemen Limousine 
a Piemontese. Od května do října pobývají zví-
řata na pastvinách a v zimních měsících jsou 
ustájena na farmě v Kašavě.

Kromě našich výrobků nabízíme také růz-
né služby. Opravárenská dílna se zabývá opra-
vou osobních a nákladních automobilů, trak-
torů a vleků, včetně přípravy a provedení STK. 
Další činností je měření emisí všech osob-
ních a nákladních automobilů se vznětovými 
motory a ověřování, montáž, prodej a znač-
kový servis tachografů. Nedílnou součástí je 
pneuservis, a měření geometrie jak pro ná-
kladní, tak i pro osobní automobily. V provozu 
autoagregáty provádíme opravy autoagregá-
tů ihned výměnou za staré nebo vadné, pís-
kování hliníkových a kovových dílů a mytí mo-
torů a dílů. Po celé České republice nabízíme 
přepravu kontejnerů, strojů, hutního materiá-
lu, konstrukcí nebo odvoz sypkého materiálu. 
Zajistíme také zemní a výkopové práce, práce 
jeřábem a veškeré zemědělské práce.

V neposlední řadě nabízíme denně čerstvé 
jídlo pro naše zaměstnance, ale také rozvoz 
obědů až do domu. Pro uspořádání různých 
společenských akcí (svatby, oslavy, firemní 
akce, plesy…) nabízíme pronájem sálu (ka-
pacita 620 míst k sezení) či vinárny (kapaci-
ta 40 míst k sezení) včetně možnosti ubytová-
ní v podnikové ubytovně.

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.podhoran.cz, či nás můžete 
kontaktovat telefonicky na čísle 577 116 111 
nebo mailem podhoran@podhoran.cz. 

AUTOSERVIS

ZEMĚDĚLSTVÍ

PRONÁJEM SÁLU

SITOTISK

AUTOAGREGÁTY

DŘEVOVÝROBA
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Klenot Lukova:  
romantický hrad  
v nádherné přírodě

Starobylá vesnice Lukov je ob-
líbeným cílem Zlíňanů. Autem jste 
tam za pár minut, skvělý výlet je 
to ale i na kole nebo pěšky. Zdejší 
hrad je opředený spoustou pověstí 
a legend, stejně jako tajemné ská-
ly v okolí. To vše rámuje nádherná 
příroda. 

Pohnutá historie
Počátky hradu Lukova saha-

jí do 13. století, v té době byl ma-
jetkem královského dvora. Od po-
loviny 14. století po dalších dvě stě 
let patřil mocnému rodu Šternber-
ků. V době česko-uherských válek 
ve druhé polovině 15. století byl 
dobyt a vypálen vojsky uherského 
krále Matyáše Korvína. Proto poz-
ději došlo k velké přestavbě a roz-
šíření hradu. 

Počátkem 17. století jej zís-
kal ctižádostivý šlechtic a pozděj-
ší úspěšný vojevůdce Albrecht 
z Valdštejna. Zajímavou etapou 
byla pro Lukov Třicetiletá válka, 
během níž se několikrát stal cen-

trem protihabsburských povstání 
odbojných Valachů. Později jej ob-
sadila a vyrabovala švédská vojska.

Dalším významným rodem, 
kterému hrad patřil, byli Seiler-
nové. Ti se na něm ale moc ne-
zdržovali a na konci 18. století ho 
opustili úplně. Usídlili se později 
na nedalekém pohodlnějším zám-
ku Lešná. Mohutné zdi lukovské-
ho hradu se staly zdrojem levného 
stavebního materiálu.

Záchrana
Vezmeme-li v úvahu, čím vším 

hrad během své existence prošel, 

Hrad Lukov
V květnu, červnu, září a říjnu  je hrad 
otevřený v sobotu, neděli a státní 
svátky od 10:00 do 17:00, v červenci 
a srpnu denně od 10:00 do 18:00.
Vstupné je 30 Kč (v ceně je 
i pohlednice), děti od 6 do 14 let, 
studenti a senioři 20 Kč.

Akce na hradě:
30. květen  
Den stromů s Lesy ČR 
31. květen  
Májová pobožnost na hradě 
27. červen  
Svatojánský den 
11. červenec  
Strašidelná prohlídka 
26. září
Den hradu, svěcení hradní kaple 
21. listopad 
Hradní adventní jarmark 
26. prosinec 
Štěpánské koledování

Příměstské tábory 
pro děti od 7 do 12 let:
13. 7. – 17. 7. 
Staň se archeologem
20. 7. – 24. 7. 
Za tajemstvím lukovských pověstí

Vydejte se na romantické 
zříceniny kdysi slavného hradu, 
který se díky neúnavné práci 
několika generací nadšenců opět 
probudil k novému životu.

PAVEL STOJAR

je obdivuhodné, v jaké kondici se 
nám dnes zachoval.

Pokusy o záchranu hradní-
ho areálu začaly koncem 20. sto-
letí. Od roku 1983 zde probíhá 
takřka nepřetržitě archeologický 
výzkum a od roku 1987 byla zahá-
jena postupná obnova. Podílí se 
na ní členové Hnutí Brontosau-
rus a Spolku přátel hradu Luko-
va. Díky dlouholeté práci dobro-
volníků se zanedbaná zřícenina 
proměnila ve vyhledávaný turis-
tický cíl.

Více na www.hradlukov.cz

Ze Zlína až do Lukova se od loňského roku dostanete po pohodlné cyklostezce přes Kostelec, Štípu a kolem 
zoologické zahrady                 Foto | Pavel Stojar
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Tahouni Čajánek a Leška  
budou Zlínu hodně chybět,  
říká Horst Valášek
Největším úspěchem někdejšího zlínského hokejového brankáře 
Horsta Valáška bylo, když jako hlavní trenér se vsetínskými hokejisty 
dvakrát za sebou vybojoval zlato v nejvyšší české soutěži. Poprvé to 
bylo před dvaceti lety, při památném valašském finále mezi Vsetínem 
a Zlínem. 

PAVEL STOJAR

Jak se to stalo, že jste ligového nováčka a outsidera soutěže přivedl k ex-
traligovému titulu? Jste zázračný trenér?

To určitě ne, i když trenér na tom určitě má svůj podíl. Důležité bylo 
především skvělé mužstvo, které drželo pohromadě i v nepříjemných 
chvílích, kdy se nám nedařilo. Zvláště zpočátku to bylo těžké, protože 
jsme byli v nejvyšší soutěži noví a v týmu bylo hodně mladých ne moc 
zkušených kluků. Byli ale skvěle doplněni zkušenými vůdci týmu, ať už 
to byl Tonda Stavjaňa nebo Rosťa Vlach. Nemůžu opomenout brankáře 
Romana Čechmánka, který chtěl předvést, že nepatří do třetí ligy do Ho-
donína. Ještě když byl Vsetín ve druhé lize, přišel ruský obránce Alexej 
Jaškin, který zůstal řadu let a vybojoval na Valašsku šest titulů. Byl skvě-
lá posila a výborný člověk. Hlavní bylo, že všichni táhli za jeden provoz 
a nechali si od těch nejzkušenějších poradit. Každý měl své místo v muž-
stvu a věděl, nač tam je. U všech hráčů byla cítit obrovská vůle ukázat se.

Říkalo se, že tehdejší mecenáš vsetínského hokeje Roman Zubík, který 
byl později odsouzený za stamilionové podvody, si mohl koupit jakého 
hráče chtěl ...

Jestli to tak někdy fungovalo, tak snad až v pozdějších letech. Když 
jsme přišli do nejvyšší ligy my, žádné takové lídry mužstva jsme nemě-
li. V roce 1994 přibyli jen Tomáš Sršeň a druhý ruský hráč Andrej Gal-
kin. Nám tehdy vůbec nešlo o titul, cílem bylo stabilizovat tým a udržet 
se v nevyšší soutěži. Ještě na začátku listopadu jsme byli na předposled-
ním místě, jednalo se o bytí a nebytí.

Nakonec to dopadlo jinak, přišlo proslulé valašské finále Vsetín versus 
Zlín ...

Když náš úspěch vyvrcholil ve finále proti Zlínu, tehdejší vedení zlín-
ského klubu si sypalo popel na hlavu, že nám některé kluky uvolnilo. At-
mosféra byla více než rivalská, někdy to přerostlo v otevřené nepřátel-
ství, které se přenášelo i mimo led. Já jsem to vnímal jinak. Bylo skvělé, 
že v kraji vznikl další úspěšný silný klub. Navíc tak blízko od sebe.

Po třech letech jste ze Vsetína odešel. Co bylo dál?
Trenéři mají u jednoho mužstva ideální životnost tři roky, pak už je 

dobré posunout se dál. Po postupu do nejvyšší soutěže a dvou titulech ve 
Vsetíně jsem se v roce 1996 rozhodl přijmout výzvu a šel jsem trénovat 
zlínské áčko. Naší ambicí bylo bojovat o zlato. Ale hned na začátku pro-
since, když jsme byli v tabulce devátí, jsem byl odvolán. Vnímal jsem to 
jako odplatu některých lidí za vsetínský úspěch. Byl jsem zarmoucený, 
znechucený a odešel jsem trénovat do Německa, kde jsem už předtím ně-
kolik let působil. Pak jsem se do Zlína ještě vrátil na dva roky jako spor-
tovní ředitel, titul s trenérem Bokrošem jsem už ale nezažil. Kariéru kou-
če jsem skončil v sezoně 2003/2004, kdy mě osud zavál až do Freiburgu, 
to je v jihozápadním cípu Německa u francouzských hranic. Trenér Valášek třímající mistrovský pohár se s kapitánem Vlachem vozí po ledě v kabrioletu   Foto | HC Vsetín
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Dá se srovnávat hokej v Německu a u nás?
Hodně českých příznivců žije v klamu a německý hokej podceňu-

jí. Jejich národní mužstvo se sice našemu ještě nevyrovná, ale klubový 
hokej je v Německu na vysoké úrovni. Hraje tam hodně cizinců z Kana-
dy, Spojených států, Rusové a další Evropané. Sám jsem měl v týmu něk- 
dejšího ruského reprezentanta, který byl snad třikrát mistrem světa. Měl 
jsem tam i dva běloruské reprezentanty nebo českého Bedřicha Ščerba-
na. Troufám si říct, že vedoucí mužstva německé ligy jsou možná na vyš-
ší úrovni, než ta naše.

Je lepší vychovat si od žáčků vlastní schopné hráče nebo nakupovat zku-
šené hokejisty v zahraničí?

U nás nějaký velký nákup ze zahraničí nepřipadá v úvahu, finanční 
podmínky jsou jiné než v Německu. Nejlepší je zdravá kombinace těchto 
dvou přístupů. Vychovávat si hokejovou mládež je důležité. Ovšem je tře-
ba jim už od dětství vštěpovat, že hokej nemají hrát kvůli nějakému zisku 
v budoucnu, ale prostě proto, že je to baví. Myslím si, že právě Zlín si vede 
v práci s mládeží velice dobře. Pro klub je to samozřejmě také levnější, než 
nakupovat hotové hráče. 

Chodíte pravidelně na extraligové zápasy zlínského klubu, jak se díváte 
na průběh uplynulé sezony?

V mistrovské sezoně 2013/2014 kluci hráli naplno až do posledního 
možného zápasu, končilo se pozdě v dubnu. K tomu pak ještě přistoupila 
účast v lize mistrů, která je taková divně rozvláčná a nevyhraněná. S tou 
fotbalovou se zatím bohužel absolutně nedá srovnávat. To všechno naru-
šilo přípravu týmu. Pak zapracovala psychika, přišlo pár nevydařených 
zápasů a mužstvo bylo tam, kde si to nikdo nepřál. Přivedlo je to psychic-
ky na dno. Nakonec ale převládla pozitiva a týmový duch. Vzpamatova-
li se díky zkušeným klukům, jako jsou Petr Čajánek a Petr Leška, kteří 
teď bohužel končí a bude velmi těžké je nahradit. Minimálně v budou-
cích zhruba dvou třech letech, pak teprve možná vyrostou nové hokejové 
talenty takového formátu. Mladší generace hráčů je respektovala, jejich 
slovo pro ně bylo zákonem. Petr Čajánek podle mě výkonnostně patří na 
mistrovství světa. Je velká škoda, že v reprezentaci není. Tak dobří centři 
s takovým srdcem, jako má on, tam chybí. 

Přežije Zlín bez Čajánka a Lešky?
Byli to lídři týmu. Na ledě i mimo něj – ať už v kabině nebo na veřej-

nosti. Byli tahouni opravdu ve všem, co ke sportu a zvlášť k hokeji patří. 
Dokázali udržet v mužstvu soudržnost. Jejich vliv byl nejen psychický, ale 
i výkonnostní. Když například nastoupili po zranění a nebyli ještě ve for-
mě, bylo to na některých utkáních znát, protože nestačili tým táhnout. Ta-
koví lidé se nahrazují těžko. 

Dřív hokejovému světu dominovalo pár zemí. Dnes je při pohledu na mis-
trovství světa znát, že se rozdíly ve výkonech stírají …

Hokej se vyrovnává, věčně se nedá vymýšlet něco nového. Také počet 
zemí, kde se hokej na špičkové úrovni hraje, je velmi omezený. V Norsku 

nebyl hokej nikdy sport číslo jedna, dominovalo rychlobruslení a lyžová-
ní. Teď se hokeji začali víc věnovat a dotahují se na světovou špičku. Opač-
ně jsou na tom Rusové, s někdejším sovětským manšaftem se to nedá ani 
srovnávat. Hokejoví reprezentanti tehdy byli elitou ruské společnosti, 
dnes jim už tato motivace chybí. Vystrkovat růžky začínají země v hokeji 
dříve nevídané - Japonsko, Korea nebo i Mexiko. U nás i ve světě se změ-
nila politická situace, mění se životní styl. Lidé žijí jinak než před čtyřiceti 
lety a mají jiné priority. Děti mají mnoho jiných možností zábavy. Vznik-
la i spousta nových sportů, které jsou populární a daleko méně nákladné 
než hokej. Potenciální hokejové naděje tak mohou skončit někde úplně 
jinde. Uvidíme, co bude dál.

Jak jste se dostal k hokeji vy?
Za mého mládí ještě moc stadionů nebylo. Zato byly v zimě mrazy, 

sníh a led. Hrávali jsme na zamrzlém rybníku. Pocházím z vesnice Krava-
ře ve Slezsku. Zajímavé je, že deset let po mě tam vyrůstal Alois Hadam-
czik. Když jsem přešel ze základní školy do Opavy na průmyslovku, měl 
jsem štěstí na profesora, který nás sice neučil tělocvik, ale byl to sporto-
vec jako hrom. Hrál druhou ligu košíkové a trénoval hokej. Právě on ve 
mně rozpoznal hokejové vlohy. Začal jsem s juniorskou ligou a za rok 
jsem šel do A týmu.

Horst Valášek žene mužstvo do boje, první sezona ve Vsetíně, rok 1993

Na vojně v Jihlavě. Tady při veřejném bruslení poznal svou ženu Evu  V šedesátých letech jako reprezentační gólman, třetí zleva ve spodní řadě   Foto | 3x rodinný archiv
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Nabrat svaly je věda. Zeptejte se, jak na to
Mnoho lidí směřuje do posilov-

ny, aby nabrali svaly a vyrýsovali 
svou postavu k dokonalosti. Mů-
žete se ale usilovně trápit na po-
silovacích strojích nebo s činkami 
jak chcete a výsledkem mnohdy 
bude jen bolest.

Trénink si naplánujte

Nestačí totiž jen cvičit do 
úmoru, ale jde především 
o to, abyste měli správně 
nastavený tréninkový plán 
a frekvenci cvičení. A také 
o správnou životosprá-
vu a výživu. Chcete-li 
mít vypracované, zdravé 
a silné tělo, musíte s tím 
vším počítat.

Jak na to? Nějaké in-
formace sice najdete 
i na internetu, nejlepší je 
ovšem zeptat se odbor-
níků. Se správným roz-
vržením cvičení vám 
poradí v posilovně 
Aktivsport v bu-
dově městských 
lázní. 

„Nechceme dávat lidem jen 
prostor ke cvičení, chceme jim 
poskytnout něco navíc. Jednak 
je to prodej výživových doplňků, 
ale především možnost osobních 
tréninků, výživových plánů, kon-

zultací. Poradíme, sna-
žíme se lidem vyjít 
vstříc. To vše v přá-
telské skoro ro-
dinné atmosféře,“ 
říká Štěpán Chludil 
z Aktivsportu.

Pro začátečníky 
i ostřílené borce

V posilovně najdete veš-
keré potřebné vybavení ke 

cvičení. „Máme body building 
zónu, tedy posilovací část, kde 
jsou nakládací činky, velké i malé, 
jednoruční činky. Máme tady pó-
dium a stojan s olympijskou osou 
i silovou klec. Samozřejmě také 
posilovací stroje, které jsou vhod-
né zvláště pro začátečníky. Ne-
dávají při cvičení možnost to-
lik chybovat a vedou člověka ke 
správnému pohybu. Slouží také 
jako doplněk při tréninku pro os-

Aktivsport
Hradská 888, Zlín 
budova 25m bazénu
Tel.: 777 838 262
www.aktiv-sport.cz

třílené borce. Je tu i aerobní zóna, 
která slouží především pro základ-
ní rozcvičení a protažení před sa-
motným tréninkem, během trénin-
ku i po něm. Je zde i vybavení pro 
aerobní kruhový trénink,“ dodává 
Štěpán Chludil. 

Ačkoli otevírací doba závisí na 
provozu lázní, můžete si přijít za-
cvičit každý den. Ve všední dny 
od sedmi ráno do osmi večer, 
o víkendu od devíti ráno do čtyř 
odpoledne.

Základní celodenní vstupné 
je 75 korun, pro studenty 50 ko-
run. Cenově zvýhodněné jsou ča-
sové permanentky, jejichž drži-
telé mohou využít benefitů, jako 
jsou potravinové doplňky a nápo-
je zdarma.

Výživové doplňky se dají koupit 
i v novém e-shopu na stránkách 
www.aktiv-sport.cz.  (pr)
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Horst Valášek

Narodil se v říjnu 1941 v Kravařích u Opavy.
Jako brankář začínal v Opavě, do Zlína přišel v roce 1966.
Od roku 1977 působil jako trenér, několik let také v Německu.
Nejúspěšnější pro něj byly roky 1995 a 1996, kdy dovedl Vsetín k mistrovskému 
titulu.
V devadesátých letech založil zlínskou Hospůdku U Kovárny.

Kolem Opavy to byla německá oblast. Usuzuji, že podle křestního jména 
máte německé předky...

Ano. Můj táta byl Němec, maminka Moravanka. To naši rodinu za-
chránilo před odsunem.

A neměl jste vy a vaše rodina kvůli německému původu a jménu Horst 
nějaké problémy?

Měli, samozřejmě. Ta oblast byla daleko více a ostřeji sledovaná, 
než jiné části republiky. Děly se tam věci, které dnes nechápeme. Kvůli 
mému jménu si rodiče vysloužili tučnou finanční pokutu. Úředníci se mě 
snažili za každou cenu přejmenovat. Návrhy byly různé, ale nic z toho se 
nehodilo. Jednou mi například chtěli dát jméno Čestmír

Co vás zaválo do Zlína?
Samozřejmě hokej. Odešel jsem z Opavy a narukoval do Dukly Jih-

lava, kde jsem prožil dva roky a poznal svou ženu. Potom jsem se musel 
vrátit hrát do Opavy, odtamtud mě za dva roky vykoupil Motorlet Praha 
a pak mě oslovili funkcionáři ze Zlína, se kterým jsme tehdy hráli o se-
stup.  Od roku 1966 jsem tady. Jako brankář jsem skončil v roce 1977. Už 
předtím jsem si udělal trenérskou školu. Působil jsem u různých katego-
rií, trénoval žáky, dorost i juniory, a v roce 1988 zamířil do Německa. Od-
tud jsem po pěti sezonách šel rovnou do Vsetína. 

Jak se díváte na zvažovanou rekonstrukci zlínského zimního stadionu?
Velice bych to Zlínu přál. Jen se bojím, že za mého života už se to ne-

uskuteční. Někdy si taky říkám, jestli by nebylo lepší postavit novou halu 
na zelné louce. Na místě, které je k tomu vhodnější, s lepší dopravní do-
stupností a možností parkování. Například někde mezi Malenovicemi 
a Otrokovicemi, ale tam už asi není dost prostoru kvůli nákupním cen-
trům. Na takových místech se dnes staví nové stadiony v západní Evropě 

i Americe. Na okraji města, u hlavních cest a s dostatečně velkým parko-
vištěm třeba pro dva tisíce aut. Dnes už skoro nikdo nechodí pěšky, do-
konce ani u nás. Taková je například nová fotbalová aréna v Mnichově. 
A pořád tam mají vyprodáno, na fotbal i na koncerty. 
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Maxx’s je v novém, výtečná pizza ale zůstává
Restaurace Maxx’s Pizza & 

Burger se přestěhovala na krásné 
klidné místo u psího útulku na Vrša-
vě. Velkou předností je výborná do-
stupnost autem a bezproblémové 
parkování přímo u restaurace, kte-
rá se nachází v krásném prostředí 
u lesa. Samozřejmostí je nekuřác-
ké prostředí s dětským koutkem 
uvnitř, wifi zdarma, ale také ven-
kovní zahrádka, kde se mohou vy-
dovádět vaše ratolesti na malém 
pískovišti a houpačce.

Při té příležitosti musíte ochut-
nat výtečné velké a šťavnaté bur-

gery, ale také zdejší křupavou piz-
zu, která je ve Zlíně vyhlášená. 
Pečou ji z těsta ručně vyrá-
běného podle vlast-
ního originální-
ho receptu.
Vybírat mů-
žete i z řady 
dalších jídel, 
například ital-
ských těsto-
vin, grilovaného 
masa, salátů nebo wra-
pů z tortilly. Vše je vždy připra-
vováno z čerstvých surovin jako 

minutky. Širší je nyní nejen na-
bídka jídel, najdete tu toče-

né pivo Lobkowicz i další 
značky, kvalitní vo-

ňavou kávu, pra-
vou italskou 
hustou čoko-
ládu, zmrzli-
ny Algida.

V případě 
ošklivého po-

časí se ovšem 
neochudíte, ani když 

zůstanete doma. Maxx‘s za-
jištuje rozvoz jídel a nápojů po ce-

MAXX'S PIZZA & BURGER
Fryštácká 49, Zlín – Kostelec  
(vedle útulku pro psy)
Otevřeno: pondělí až neděle,  
10:00 – 22:00 (včetně rozvozu)
Telefon: 725 743 291, 577 911 411
E-mail: objednavky@maxxs.cz
Skype: maxxspizza
Web: maxxs.cz

Filmový festival  
už klepe na dveře

Věční kritici, kteří namítají, že 
Zlín je ospalá díra, nic se tu ne-
děje a není kam zajít, mají smů-
lu. Program zlínského filmového 
festivalu letos nabízí tolik projek-
cí a doprovodných akcí pro děti 
i dospělé, že by se člověk musel 
rozčtvrtit, aby je všechny stihl.

Letošní ročník přehlídky je vě-
nován hlavně německým filmům. 
Uvedeny budou snímky pro všech-
ny generace, díla klasiků kinema-
tografie i současné filmy. Další 
osou programu jsou legendy zlín-
ského filmařského studia. „Připo-
meneme nejen proslulé režiséry, 
jako byli Hermína Týrlová nebo 
Karel Zeman, ale i méně známé 
animátory a výtvarníky – napří-
klad Jana Dudeška nebo Garika 
Seko,“ říká programová ředitelka 
festivalu Markéta Pášmová. 

V parku vznikne  
Divadelní zóna

Festivalem ožije celé centrum 
města. Filmové projekce budou 
v multikině Golden Apple Cine-
ma, ve Velkém kině a večer na 
prostranství pod Domem umění. 
Tam se budou konat také koncer-
ty populárních kapel a jiné akce 
určené především mladým.

Dalším místem pravidelných 
koncertů bude nádvoří zámku, 
kde dostanou prostor alternativ-
ní a jazzové kapely. Festivalem 

ožije celý zámek, kromě koncert-
ního pódia a zajímavých výstav 
zde vznikne rozlehlý prostor pro 
dětské aktivity. Každý podvečer 
budou na nádvoří zámku „živé 
večerníčky“, tedy pohádková 
představení.

Zajímavou novinkou je diva-
delní zóna v parku Komenské-
ho u bývalé knihovny. Profesio-
nální i amatérští divadelníci tady 
odehrají představení pro děti 
i dospělé, prostor dostane také 
hudba.

Festivalové tipy

Já jsem tvůj zajíc
Představení Divadla Archa, v hlavní roli Petr Nikl
28. 5. v 19:00, Academia centrum
Buty – koncert
29. 5. v 19:30, svah pod Domem umění
Malá z rybárny
Premiéra českého animovaného filmu
29. 5. ve 20:00, Velké kino
Ohňostroj
29. 5. ve 22:00, náměstí T. G. M.
Cesta do pravěku
Představení Městského divadla Zlín
30. 5. v 19:00, park Komenského 
Laco Deczi & Celula New York – koncert
30. 5. ve 20.00, zámek – nádvoří 
No Name – koncert populární slovenské kapely
31. 5. v 19:30, svah pod Domem umění
Petr Sís
Autogramiáda významného autora knih pro děti
1. 6. v 16:00, Krajská knihovna Františka Bartoše
Moop Mama – koncertní show německé kapely
2. 6. ve 14:00, náměstí Míru 
Labyrint světa a ráj srdce
Koncertní verze představení Městského divadla 
Zlín
2. 6. v 19:30, park Komenského 
AG Flek – koncert zlínské folkrockové kapely
2. 6. v 19:30, svah pod Domem umění
Tancem ke hvězdám
Benefice zlínské tanečnice a choreografky Marie 
Vaněčkové
2. 6. ve 20:00, Academia centrum
Michal Hrůza a Kapela Hrůzy – koncert
3. 6. v 19:30, svah pod Domem umění
Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem
4. 6. ve 14:00, zámek – nádvoří
Čankišou – koncert
4. 6. v 19.30, svah pod Domem umění
Adolf Born
Výstava známého českého výtvarníka
Denně 9:00-19:00, Galerie Václava Chada, zámek
Hermína Týrlová – ateliér národní umělkyně 
Výstava originálních artefaktů z dědictví filmařky
Denně 9:00-19:00, Galerie Václava Chada, zámek
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Každý den během festivalu 
bude připravený zábavný program 
na zlínském náměstí.

Tradiční součástí festivalu je 
Kinematovlak, který opět zapar-
kuje na zlínském nádraží a nabíd-
ne projekce i hravé aktivity pro 
nejmenší.

Letošní novinkou je sportovní 
zóna na Stadionu mládeže. Mís-
to, kde můžete protáhnout svá těla 
a potkat známé sportovce.

Více informací k festivalu na 
webu www.zlinfest.cz. (pst)

Autorem vizuálního stylu letošního festivalu je výtvarník Petr Nikl. Hlavním motivem, který můžete vidět na 
všech poutačích, je barevný kaleidoskop   Foto | Pavel Stojar
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lém Zlíně a okolí. Stačí si objednat 
přes web, aplikaci v telefonu, te-
lefonicky, e-mailem nebo skypem 
a jídlo budete mít připravené na ur-
čitý den a čas. (pr)
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Od loupání cibule až k designovým trendům
Před 50 lety začínali loupáním cibule 

v domku Pod Stráněmi. Tuto službu vyu-
žívaly velké firemní kuchyně patřící napří-
klad SVITu Gottwaldov a dalším. K loupání 
cibule se postupně přidala produkce těs-
nění, domácká výroba mokasín a vyplétá-
ní sítí na odkládání zavazadel v autobusu. 
Mentálně postižení pak montovali svorkov-
nice pro n. p. PAL v Hajnici. 

Zakladatelem družstva byl Svaz invali-
dů, odtud tedy pramenilo jeho hlavní po-
slání – zabezpečovat pracovní příležitosti 

pro občany s těžkým zdravotním postiže-
ním a se změněnou pracovní schopností. 
S postupným zvyšováním produkce a roz-
šiřováním výrobního portfolia souviselo 
budování nových prostor a budov v Lou-
kách. Zavedení nové moderní vstřikolisov-
ny a nákup strojů, znamenaly rozvoj spo-
lupráce se zahraničím a automobilovým 
průmyslem.

Po celou dobu vývoje se družstvo sna-
žilo přizpůsobovat podmínkám trhu a eko-
nomiky, upevňovat svoji pozici a pomáhat 
státu se zaměstnáváním zdravotně zne-
výhodněných osob. Po roce 1990, kdy se 
otevřely hranice, začalo i družstvo dovážet 
výrobky, které se kompletovaly, přebalova-
ly a přeprodávaly.

Tyto bohaté zkušenosti s prodejem 
a přeprodejem umožnily družstvu dal-
ší rozvoj a postupné rozšiřování portfolia 
vlastních výrobků. Firma OBZOR se v sou-
časné době zaměřuje převážně na výrobu 
a distribuci vačkových spínačů, domov-
ních vypínačů a zásuvek. Získala rovněž 
pevné postavení v produkci dílů pro auto-
mobilový průmysl, kovových dílů a zdra-
votnických potřeb. Nabízí služby v oblas-
ti archivace a spisové služby v komerční 
spisovně a několik druhů manuálních pra-

cí, které jsou vyhledávané i díky oprávně-
ní OBZORu poskytovat svým odběratelům 
náhradní plnění. (pr)

...stále na dosah

Boris Jirků v Alternativě
Kulturní institut Alternativa v Kolektivním domě hostí výstavu Borise 

Jirků. Výstava uspořádaná k jeho šedesátým narozeninám ukazuje malí-
řovy obrazy z cest, proto nese název Zcestná výstava. Desítky obrazů za-
chycují osobitým stylem, originální technikou a nezvyklou barevností 
místa, kam umělec zavítal.

Zlínský rodák, akademický 
malíř a profesor pražské Vyso-
ké školy uměleckoprůmyslo-
vé se zabývá malbou, kresbou, 
grafikou, knižní ilustrací i so-
chařskou tvorbou. Ilustroval 
mnoho významných děl světo-
vé literatury, několikrát za to 
získal cenu Nejkrásnější kniha 
roku.

Výstava trvá do 6. června. Je přístupná od pondělí do pátku od 8 do 
12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 16 hodin.

Nový zlínský salon
Krajská galerie představuje ve 14. budově na přehlídce Zlínský salon 

mladých posedmé výběr nejlepších prací výtvarníků do třiceti let z Čes-
ka a Slovenska.

 „Přehlídka se koná vždy jednou za tři roky, což je doba, která má 
umožnit zachytit posun trendů v umění nastupující generace a zároveň 
poskytuje prostor k objevování nových uměleckých osobností,“ řekla ku-
rátorka Lucie Šmardová. Letos se do výběru dostalo dvacet umělců čes-
kých a deset slovenských. 

Ceny, které jsou na salonu udělovány nejlepším dvěma autorům, ne-
sou pojmenování podle dvou výrazných mladých umělců. Student Vác-
lav Chad, který byl zastřelen nacisty v roce 1945, udivoval svým talentem 

již na zlínské Škole umění své vrstevníky i pedagogy. Igor Kalný byl jed-
ním z nejvýraznějších představitelů slovenské neoficiální scény v 80. le-
tech dvacátého století. Vítěze vybírá odborná porota doplněná o Juraje 
Gábor, vítěze z minulého ročníku.

Přehlídka současného mla-
dého umění je jednou z akcí 
Krajské galerie, které volně na-
vazují na významné kulturní 
aktivity baťovského Zlína ve 30. 
a 40. letech minulého století. 
První obnovený Zlínský salon 
mladých se konal v roce 1997, 
od roku 2005 se věnuje také prezentaci autorů ze Slovenska.

Vernisáž 19. května v 17:00. Výstava trvá do 20. září. Otevřena je 
denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00.

Hry a hlavolamy
Akci společnosti Aktivně ži-

votem si užijí nejen děti. Inter-
aktivní výstavu her a hlavola-
mů najdete v 15. budově od 11. 
do 16. června. Návštěvníci se se-
známí s hrami známými, méně 
známými, ale také s úplnými 
novinkami a unikáty. Zahrajete 
si pexeso, kvarteto, ale i šachy 
a promyšlené strategické hry. 
Pod vedením lektora se může-
te konečně naučit zdolat Rubi-
kovu kostku.

Otevřeno od čtvrtka 11. června do neděle 14. června, od 8:00 do 18:00.



Robert Křesťan & Druhá tráva
Zelenáčova šopa, čtvrtek 28. 5. v 19:00

Legenda české bluegrasso-
vé scény, kapela Druhá tráva se 
vrací do Zlína. Vystoupí v Zele-
náčově šopě 28. května v sedm 
večer.

Skupinu založili v roce 1991 
textař, zpěvák a kytarista Ro-
bert Křesťan a banjista Luboš 
Malina po svém odchodu z ka-
pely Poutníci. Brzy se Druhé trávě podařilo prosadit nejen na českých pó-
diích, pravidelně vystupuje a sklízí úspěchy ve Spojených státech, v zemi, 
která je kolébkou tohoto hudebního stylu. A to je skutečná pocta.

Více na www.sopa.cz

Vivaldianno 2015 – Město zrcadel
Kongresové centrum, sobota 30. 5. ve 20:00

Hudebně-multimediální 
show skladatele, producenta, 
člena skupiny Lucie Michala 
Dvořáka a houslového virtuosa 
Jaroslava Svěceného opět oží-
vá. Koncert, který je ambicióz-
ním pokračováním úspěšného 
počinu s názvem Vivaldianno, 
si mohou vychutnat také poslu-
chači ve Zlíně.

Barokní hudba italské-
ho klasika Antonia Vivaldiho 
se soudobým zvukem a novou 
energií, speciální efekty, velkoplošné projekce a animace i moderní ta-
nec. To je Vivaldianno 2015 – Město zrcadel.

Představí se řada špičkových českých i zahraničních hudebníků. 
„Oslovili jsme fantastického čínského houslistu Li Chuan Yun a jeho kra-
janku Tinu Guo, která famózně hraje na  elektrické i  akustické cello,“ 
říká Michal Dvořák. Kromě Vivaldiho skladeb si protagonisté projektu 
pro nový repertoár vybrali díla Modesta Petroviče Mussorgského, Astora 
Piazzolly i nové původní skladby Michala Dvořáka. 

Více na www.velryba.cz

Filharmonie pod širým nebem
14|15 Baťův institut, pondělí 8. 6. v 19:30

Filharmonie Bohuslava Martinů uzavře sezonu koncertem Muzikan-
ti hraje, který se uskuteční pod otevřeným nebem na platformě mezi mu-
zeem a knihovnou v bývalém továrním areálu. 

Na koncertu, který se koná 8. června v půl osmé večer, zazní výběr 
hudby z hollywoodských i barrandovských filmových trháků. Orchestr 
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Závazná pravidla akce naleznete na www.provident.cz.
Akce trvá od 20. 5. do 30. 6. 2015

844 198 198

www.provident.cz

A navíc hrajte každý den 
o hodnotný tablet!

ÚROK ZPÁTKY
ZA VČASNÉ SPLÁTKY!

 Peníze kdykoli, a to i přes víkend.
 Za řádné splácení získáte úroky zpět.
 Jednoduché vyřízení žádosti.

INZERCE  RV1500260/01

diriguje Stanislav Vavřínek, hostem programu je beatboxer En.dru alias 
Ondra Havlík. Vstupné je dobrovolné, za deště se koncert nekoná.

Více na www.filharmonie-zlin.cz
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OKNO
NEMOVITOSTÍ

BYT 3+1 - ZLÍN, VALACHŮV ŽLEB

NAJDETE NÁS: 
TŘÍDA TOMÁŠE BATI 6, 760 01 ZLÍN

1.300.000,- Kč        T.: 730 815 701

 BYT 3+1 – ZLÍN, JS – UL.LUČNÍ

1.720.000,- Kč        T.: 730 815 701

BYT 2+1 – ZLÍN, BARTOŠOVA ČTVRŤ  

1.250.000,- Kč        T.: 730 815 701

WWW.RKOKNO.CZ

CHATA S POZEMKEM – BĚLOV 

750.000,- Kč        T.: 730 815 701

* 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!

CENA BEZ DOVOZU - 55 Kč


INZERCE  RV1500261/01


INZERCE  RV1500180/02


INZERCE  RV1500284/01


INZERCE  RV1500286/01



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 Majdu Horkou. Může se 
těšit na knížku Jacka Kerouaca On the Road. Překlad dubnového článku pošlete na e-mail info@vaszlin.cz do 
pondělí 3. června. 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 18. května 2015 | Uzávěrka dalšího čísla 
8. června 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

Music, design and films! May is a wonderful time to experience all the great things our city has to offer. 
It is the beginning of long sunny days and fun-filled nights. The outdoor patios and cafes are filled with 
friends meeting for a chat and the Town Square is hosting a variety of activities to attract crowds of peo-
ple. The 1st of May celebrations were a great success, with the outdoor market, activities for children and 
great concerts and performances by the many dance and musical groups in Zlin. 

Zlin Design Week was a unique opportunity to see exhibitions by different artists. The displays were 
presented in the Town Square and in the Zlin Chateau. Rock Symphony in the Congress Centre was a gre-
at success with sold out shows. There are a number of other exhibitions during the month of May inclu-
ding photographers showing their work and the clapperboard display in Golden Apple Shopping Centre.  

One of the most popular events taking place in May is the International Film Festival for Children 
and Youth. Every year, the city prepares for hundreds of visitors from all over the globe and we are host 
to the oldest and largest festival of this type in the world. This year promises to be the best ever, with 
over 350 films from 50 different countries being shown. The accompanying program will include enter-
tainment for the entire family. For more information about all the great events during the festival, visit  
www.zlinfest.cz. Helen Marek

City of Culture

Helen's  
English 
Corner

Text k překladu
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Tajenku křížovky pošlete na e-mail info@vaszlin.cz do 3. června. 
Můžete vyhrát poukazy do restaurace Maxx‘s Pizza & Burger. (red)
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Nápis na reklamní ceduli 
jedné restaurace: vaše 

žena neumí vařit? 
Přijďte k nám, 
...(tajenka)! 

Autor: 
-kawi- 

Opak 
nemoci 

Slovně 
žádati 

Značka 
cínu  Podzemní 

chodby 
Angolské 

sídlo 
Sekáním 

zkrátit 
Písemný 

zápis 
SPZ 

Rokycan Souhlas Tekutina Římská 4 Tahle 

Zkratka 
Závodů 

přesného 
strojírenství 

   Neodstranit 
závadu          

Kus zeminy 
 

Ukázat    
Patřící králi 

skřítků 
 

Provádět 
plisé 

         

 Částečně 
unosit 

Předložka 
 

Sarmatova    
Obilovina 

 
Svazky 
slámy 

     
Předložka 

 
Stoupenci 
alopacie 

  Bojová 
látka 

Mající velké 
oči 

Deštníky         
Značka 
našich 

vysavačů 
 

Část vozu 

   
Bývalý 

obchodní 
dům 

 
Sdírat 

   

Pokrývat 
olovem        

Kolem 
 

Starořecká 
pohřební 

oběť 

     
Zn. našich 

letadel 
 

SPZ 
Ostravy 

  

Tajenka                 

Anglicky 
„jedna“    

Bod v judu 
 

Staré 
zájmeno 

    
Občas topit 

 
Polévkový 
knedlíček 

       

Noční pták     
Mužské 
jméno 

 
Polní míra 

    
Druh 

gibbona 
 

Osobní 
zájmeno 

   
Písmeno 
řecké 

abecedy 
 

Haha 

  

Patřící Ivě      Částečka 
hmoty     Slosování    POMŮCKY: 

 
Ebo, soman 

Pomlázka      Též     Druh palmy    

zábava, tIráž 23
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