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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 – Bartošova čtvrť
CP 38 m2, nízkopodlažní dům, 
revitalizace domu , ideální na 
pronájem, žádaná lokalita

935 000 Kč
RD 5+2 ZLÍN – Podhoří
jedná se o vilovou lokalitu 
v blizkosti lesa, u domu 
pěkná zahrada, částečně 
zrekonstruované 2 bytové 
jednotky, KLIENT HLEDÁ 
½ S PŘÍSTAVBOU PO 
REKONSTRUKCI

3 375 000 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

750 000 Kč

2 499 000 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–domek 
ZLÍN – CENTRUM
4+1+přístavba, 
ulice Nad Ovčírnou,  
obyvatelný - rekonstrukce 
1975 se zahradou (364 m2) 
i komerčně

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
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Provident nabízí rychlé a bezpečné půjčky.  
Na co si jen vzpomenete

Na  příchod  jara  a  následně 
i léta se majitelé zahrádek velmi 
těší.  Práci  přitom  mohou  uleh-
čit  kvalitní  sekačky,  křovinoře-
zy,  nůžky  a  další  zahradnické 
náčiní.

Co ale dělat,  když  ani po  vý-
raznější slevě na nezbytného za-

hradnického pomocníka nemáte 
peníze? „V takovém případě vám 
může  pomoci  Provident.  Naše 
společnost  poskytuje  půjčky  ve 
výši 4.000 až 80.000 korun, a to 
buď v hotovosti, nebo převodem 
na účet. Naše půjčka je řešením 
zejména pro ty, kteří si potřebu-

jí půjčit peníze rychle, bezpečně, 
a  přitom  nepotřebují  závratně 
vysokou částku. Každému zákaz-
níkovi  se  navíc  věnuje  zkušený 
obchodní zástupce, který je kdy-
koliv k dispozici,“ vysvětluje vý-
hody  půjčky  Michaela  Štěpani-
ková z Providentu.

Pokud  tedy  nechcete  propás-
nout  nějakou  výhodnou  nabídku 
nejen  na  zahradnickou  techniku 
a  potřebujete  si  na  ni  půjčit  bez-
pečně, kontaktujte Provident, a to 
klidně i o víkendu. Peníze vám při-
vezeme do 48 hodin přímo k vám 
domů!   (pr)

EDITORIAL

Na přelomu května a června zažil Zlín 55. ročník filmového festivalu. Bylo promítnuto 
363 snímků z 52 zemí světa, na filmový program a doprovodné akce se přišlo podívat 
120 tisíc návštěvníků. Jistě, počítáno je to jako souhrn jednotlivých akcí dohromady, ale 
přesto je to rekord.

Na první pohled byl festival přelomový, nejen kvůli změně majitele. Jistě, slyšel 
jsem i kritické připomínky, třeba ke kvalitě zvuku při koncertech, způsobu rezervace 
vstupenek nebo k drahým atrakcím v parku u zámku.

Co se ale podařilo především, a musel to zaznamenat každý obyvatel a návštěvník 
města, je to úžasné přirozené propojení od Velkého kina, přes náměstí T. G. Masaryka, 
Kongresové centrum, park Komenského, zámecký park, až po náměstí Míru a Zlaté 
jablko. Zvláště parku Komenského a jeho pěší zóně vdechly festivalové dny 
neuvěřitelný život. Možná díky tomu více lidí pochopilo, proč je ten park 
takový, jaký je.

Festival nám budou ještě celé léto připomínat dvě modulární 
buňky na náměstí Míru. Jedna z nich je po skončení festivalu určená 
k prezentaci různých kulturních aktivit a městských organizací. Ve 
druhé našel útočiště klavír, na který si může každý zahrát. Překvapuje 
mě, že kdykoliv jdu kolem – a bývá to i několikrát denně – ozývají 
se odtud tóny klavíru. Někdy dokonce doprovázené dalšími nástroji. 
A není to vůbec špatná muzika. Nevěřil bych, kolik Zlíňáků umí hrát 
dobře na klavír…

Pavel Stojar
šéfredaktor Magazínu Váš Zlín

Na festivalovou notu

Festivalové kukátko       Foto: Josef Omelka



Právní úprava rozvodů od 1. 1. 2014
S účinností nového občanské-

ho  zákoníku  od  1.  1.  2014  došlo 
k několika změnám také v oblasti 
rozvodů,  předně  tato  problema-
tika  již  není  upravena  v  zákoně 
o rodině, ale již zmíněným občan-
ským  zákoníkem  č.  89/2012  Sb. 
Základní  podmínkou  rozvodu 
pak zůstává trvalý, hluboký a ne-
napravitelný rozvrat manželství, 
s  tím, že nelze očekávat  jeho ob-
novení. V tomto případě má soud 
povinnost  zjišťovat  příčiny  roz-

vratu. Naopak v případě smluve-
ného rozvratu, kterému se někdy 
nesprávně říká nesporný rozvod 
nebo  rozvod  dohodou,  soud  pří-
činy  rozvratu  nezkoumá,  pou-
ze  dospěje  k  závěru,  že  tvrzení 
manželů o rozvratu manželství je 
pravdivé. V  tomto případě musí 
manželé splnit zákonem stanove-
né podmínky, tedy, že manželství 
trvalo  nejméně  jeden  rok,  dru-
hý z manželů se k návrhu na po-
čátku nebo během řízení připojí, 

manželé  spolu  šest měsíců  nežijí 
a zároveň předloží dohodu o vy-
pořádání  majetkových  poměrů, 
bydlení  nebo  např.  také  výživ-
ného mezi manžely a v neposled-
ní  řadě  opatrovnickým  soudem 
schválenou  dohodu,  upravující 
poměry  nezletilých  dětí.  Novin-
kou pak u obou řízení je, že soud 
nařizuje povinně jednání, na kte-
rém  se  snaží  odstranit  příčiny 
rozvratu. 

Mgr. Filip Petráš, advokátní kancelář 
ev.č. ČAK 14619
sídlo: Zlín, Sokolská 418,  
pobočka: Praha 1, Vladislavova 17
office@ak-petras.cz, +420 725 293 766
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Z centra Zlína mizí výherní automaty. Na náměstí Míru a v jeho okolí 
je od června zakazuje městská vyhláška z roku 2012. Část provozovatelů 
už přístroje sama odpojila. Jak ale zjistily kontroly úředníků na začátku 
června, některé herny vyhlášku ignorují a radnice je proto tlačí k ukonče-
ní provozu automatů prostřednictvím ministerstva financí. To podnika-
telům na základě podnětu magistrátu odebere licence na přístroje. 

Ukončit  provoz musí  celkem  šest  heren  s  desítkami  výherních  au-
tomatů. Už dříve zmizela například velká herna v přízemí obchodního 
domu Modus na Bartošově ulici, dnes  je místo ní prodejna občerstve-
ní Poe poe.

Provozovatelé některých heren požádali radní o udělení výjimky, aby 
mohli v centru podnikat dál. „Všechny jsme zamítli a trváme na dodržo-
vání vyhlášky. Tyto podniky do centra Zlína nepatří a chceme, aby odsud 
zmizely,“ konstatoval náměstek primátora Ondřej Běták.

V dalších částech města fungují herny jen na základě výjimek. Nesmí 
také rušit noční klid a veřejný pořádek, nesmí na nich být poutače, rekla-
my, nápisy či žádná světelná upozornění.   (pst)

1 | Z centra mizí herny s automaty

Společnost Technické služby Zlín možná povede nový ředitel. Výběro-
vé řízení na tuto funkci vyhlásila rada města na začátku června. 

„Výsledek by měl být jasný do dvou měsíců. K vyhlášení výběrového 
řízení jsme přistoupili ve snaze o efektivnější fungování městských spo-
lečností,“ prohlásil náměstek primátora Patrik Kamas.

Technické služby Zlín patří dlouhodobě k nejvýznamnějším společ-
nostem, které radnice vlastní. Zajišťují svoz a likvidaci odpadů ve městě, 
ale také letní a zimní údržbu komunikací a jejich opravy, provoz veřejné-
ho osvětlení, parkoviště nebo tržiště.   (pst)

2 | Radnice hledá nového ředitele  
      Technických služeb

Dlouho připravovaná rekonstrukce ulice Mostní na Letné odstartuje 
v červenci. Letošní práce potrvají do listopadu, pak budou na zimu pře-
rušeny. Hotovo bude v průběhu roku 2016.

Proměna nejzanedbanější ulice ve městě je největší letošní investicí 
radnice. Náklady budou zhruba 55 milionů korun. 

3 | Rekonstrukce Mostní začne v červenci

Ulice se bude rekonstruovat v délce 1,1 kilometru. Dojde k jejímu roz-
šíření v průměru o tři čtvrtě metru. Kluzké a značně poškozené kostky 
nahradí asfalt. Křižovatky budou mírně vyvýšené kvůli větší bezpečnos-
ti chodců. Počítá se i s rekonstrukcí chodníků, které pokryje dlažba o ve-
likosti 30 krát 30 centimetrů. Na celém úseku bude také upraveno tro-
lejbusové vedení.

Uzavřeným úsekům se bude možné vyhnout po objízdných trasách. 
Najdete  je  webu www.zlin.eu/rekonstrukce-komunikace-ulice-mostni-
-zlin-cl-2270.html, kde jsou také popsány jednotlivé etapy rekonstrukce.

Obyvatelům Mostní a přilehlých ulic nabízí město náhradní plochy 
k parkování. Na parkovišti pod sportovní halou budou mít vyčleněných 
53 míst, na parkoviště nad budovou magistrátu na Váchově ulici se vejde 
20 aut. „Na těchto parkovištích bude možné parkovat na základě speci-
álních povolenek, které začneme začátkem července vydávat,“ prohlásil 
Karel Říha, vedoucí odboru dopravních staveb magistrátu.   (pst)
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5 | Předprodej jízdenek na Školní bude  
      zahájen do prázdnin

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice plánuje do konce června 2015 
otevřít prodejní místo v rohu parku Komenského na Školní ulici. Nyní se 
prosklená budova vybavuje potřebným nábytkem,  instalují  se  rozvody 
elektřiny a počítačové sítě.

Novým předprodejem bude nahrazena původní budova,  která byla 
kvůli rekonstrukci parku před rokem zbourána. Zatímco ve starém ob-
jektu mohly být současně otevřeny maximálně čtyři přepážky, nově bude 
k dispozici pět přepážek.

Kromě předprodeje jízdenek na Školní mají cestující k dispozici ještě 
pracoviště na náměstí Práce v prostorách bývalého Obuvnického muzea, 
v budově železničního nádraží Zlín-střed, na Jižních Svazích v nákupním 
centru Billa a v budově Dopravní společnosti na Podvesné.   (pst)

Hlavní cenu v kategorii Rozvojové projekty měst a obcí v prestižní 
soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2014 získal park Komenského ve 
Zlíně. Čestné uznání ve stejné kategorii dostal projekt cyklostezky z Leš-
né do Lukova.

Mezi stavbami občanské vybavenosti byla čestným uznáním oceněna 
Zátoka rejnoků, atraktivní rekonstrukce pavilonu v Zoo Zlín. Mezi prů-
myslovými stavbami stejnou cenu získalo Centrum polymerních systé-
mů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V kategorii rodinných domů dostaly hlavní cenu rodinné dvojdom-
ky od architekta Jiřího Jílka, které ve Zlíně-Prštném postavila firma Mill 
Stavby.

Členové  odborné  poroty  vybírali  v  sedmi  soutěžních  kategoriích, 
do  soutěže  bylo  přihlášených  celkem  42  staveb  dokončených  v  roce  
2014.   (pst)

4 | Park Komenského získal cenu  
      Stavba roku kraje



Cukrárna Delikana slaví svůj první rok,   Zlíňáci tu vypili už přes půl tuny kávy

PAVEL STOJAR

Jak hodnotíte rok fungování cukrárny Eiscafe Delikana ve Zlíně?
James Riess: Kupodivu jsme zjistili, že spousta Zlíňáků o nás ještě 

neví, přestože jsme dobře vidět a nacházíme se přímo v centru na hlav-
ní ulici. Stále nás objevují noví lidé. 

Petr Tydlačka: Snažíme se od nich získat co největší odezvu. Po-
sloucháme, co se jim líbí či nelíbí a co by u nás chtěli. Reagujeme na 
jejich podněty. Ptali se nás na čerstvě vylisované ovocné džusy, proto 
jsme nasadili fresh juice – pomerančový, grapefruitový a míchaný. Ně-
kterým chybělo točené pivo, proto jsme už loni na léto zavedli točenou 
Stellu. A budeme ji mít během letní sezony i letos.

Hodně připomínek bylo zpočátku ke kvalitě a rychlosti obsluhy...
James  Riess:  Ano,  k  personálu  byly  kritické  komentáře.  Zvláště 

v prvních měsících po otevření. Po vydání  článku, který  jste napsal, 
tady bylo úplně narváno a obsluha nestíhala. Přiznávám, že takovou 
odezvu jsme nečekali. Zvýšili jsme počet zaměstnanců a personální si-
tuace se už stabilizovala. Díky tomu můžeme mít otevřeno od půl osmé 
ráno až do devíti večer. Těší nás, že stále víc lidí si sem chodí večer po-
sedět třeba u vína nebo střiku.

Petr Tydlačka: Šikovných servírek či kuchařů není nikdy dost. Na-
jít ve Zlíně personál, to je téměř neřešitelná věc. Jen nejbližší podni-
ky mezi bývalou knihovnou a divadlem hledají nejméně čtyři servír-
ky, prodavače nebo kuchaře. Navíc je toho poměrně hodně, co se u nás 
musí  obsluha  naučit.  Například  taková  příprava  pohárů,  to  je  sko-
ro  umělecká  činnost. Naaranžovat  pohár  zabere  docela  hodně  času, 
i když jste v tom už zkušení.

Jaké novinky chystáte na léto?
Petr Tydlačka: Chceme lidem nabídnout šest nových příchutí zmr-

zliny a zjistit, které z nich jim budou nejvíc chutnat. Střídáme v naší 
nabídce celkem přes šedesát příchutí, stabilně máme ve vitríně šest-
náct druhů výborné italské zmrzliny.

James  Riess:  Novinkou  je  také  letní  menu  limonád  v  litrových 
a půllitrových džbáncích. Jsou to úplně nové druhy, některé z nich nás 
zaujaly v zahraničí a chtěli jsme, aby je Zlíňáci také vyzkoušeli. Napří-
klad skvělá tropická chuť s mangem a kokosem. Pro dospělé, kteří dá-
vají  přednost  alkoholickým nápojům,  jsme  zavedli  oblíbený  aperitiv 
Aperol a také skvělý letní míchaný drink Aperol Spritz s šumivým ví-
nem a pomerančem.

Petr Tydlačka: Určitě jste si všimli i toho, že pravidelně obměňu-
jeme sortiment zákusků. Na léto přibudou další svěží zákusky, ve kte-

 ” „Příprava pohárů i některých  
nápojů, to je skoro umělecká činnost.“

Majitelé cukrárny Petr Tydlačka (vlevo) a James Riess   Foto | Pavel Stojar

Největší zlínská cukrárna a kavárna Eiscafe Delikana slaví první výročí. 
Přišli jsme se podívat, co je tu za ten rok nového, a popovídali si 
s majiteli podniku Petrem Tydlačkou a Jamesem Riessem.
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Porovnejte nový Hyundai s jinými vozy na www.porovnejhyundai.cz. Hyundai Infocentrum 800 800 900.
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Cukrárna Delikana slaví svůj první rok,   Zlíňáci tu vypili už přes půl tuny kávy

Rok Delikany v číslech

• Eiscafe Delikana nabízí přes 100 druhů zákusků, na prodejně je k dispozici 
vždy zhruba třetina z nich.

• Za rok fungování se do této zlínské cukrárny dovezlo přes půl tuny kávy.
• Ke kávám se zdarma rozdalo bezmála 70 tisíc lahví vody Bonaqua. 
• V létě se v nabídce střídá přes 60 druhů zmrzlin.

rých je hodně ovoce a hodí se nejen ke kávě, ale třeba i k chlazeným 
limonádám.

Nevýhodou je, že si teď lidé nemohou kvůli opravě chodníku na třídě 
Tomáše Bati posedět na vaší zahrádce...

Petr Tydlačka: Naopak. Dlouho jsme na této ulici byli jediný pod-
nik, který měl zahrádku otevřenou. Kromě posezení na ulici před cuk-
rárnou totiž máme ještě jednu zahrádku ve dvoře, je to klidné místo 
s krásným výhledem na věž kostela. Tohoto posezení ve dvoře se re-
konstrukce chodníku pochopitelně nijak nedotkla.

Jaké máte plány do budoucna?
James Riess: Ten nejbližší je samozřejmě co nejdříve znovu otevřít 

zahrádku před cukrárnou. Trápí nás sice oprava chodníku, ale na dru-
hou stranu nás těší, že to tady potom bude vypadat opravdu pěkně. 

Plánujeme i řadu zajímavých akcí pro zákazníky, naposledy 1. červ-
na na Den dětí jsme rozdávali zmrzlinu dětem zdarma.

Novinkou v nabídce Delikany je letní menu osvěžujících limonád v litrových a půllitrových džbáncích. Pohled 
do zahrádky ve dvoře domu   Foto | Josef Omelka
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V létě přijde vhod široká nabídka salátů a osvěžující novinky z nápojového lístku, jako jsou Aperol Spritz a fresh 
juice   Foto | Eiscafe Delikana

Petr Tydlačka: Taky jsme zjistili, že Zlíňáci milují točenou zmrzli-
nu. Vyjednáváme s dodavatelem a chtěli bychom ji začít prodávat ještě 
letos. Budeme ji vyrábět z vynikající zmrzlinové pasty z Itálie, chutná 
úplně jinak než polotovary, které jsou u nás většinou k dostání. Tak-
že stále vymýšlíme pro lidi něco nového. Od začátku chceme přinášet 
něco, co ve Zlíně chybí. Ale na stránkách časopisu se to tak docela po-
psat nedá. To musíte ochutnat.

těšíme se na vaše nezateplené
fasády

tel: 725 556 938
www.fasadyzlin.cz
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Fajnvůně – obchod,  
který chce lidem provonět život 

„Jednou u mě zastavil kama-
rád,  a  když  otevřel  dveře  auta, 
ohromila  mě  úžasná,  opravdu 
krásná a výrazná vůně. Nepama-
tuji  si, o  čem  jsme  tenkrát mlu-
vili,  ale  s  naprostou  jistotou  si 
pamatuji tu vůni, která se mi na-
vždy  zapsala do hlavy mezi nej-
příjemnější  voňavé  zážitky,“ 
vzpomíná  Jiří  Jakoubek  na  své 
první  setkání  s  vůní,  která  mu 
změnila  život.  Stal  se  z  něj  ob-
chodník s vůněmi.

Přesvědčte se a přičichněte
Jistě, pokud někdo kupuje vůni, 

musí být obezřetný, vždyť jde pře-
devším o příjemný pocit.  Je  třeba 
nejdřív  vyzkoušet  a  přivonět.  „In-
ternetový obchod nestačí. Musíme 
s vůněmi  jít přímo za  lidmi, zpro-
středkovat  jim  zážitek,  který  i  nás 
tak ohromil,“ říká Jiří Jakoubek.

Loni na podzim společnost fajn-
vůně otevřela první prodejní místo 
v Brně v obchodním centru Olym-
pia a letos v červnu druhou poboč-
ku v obchodním centru Centro Zlín 
v Malenovicích. Do podzimu přibu-
dou další ve velkých městech Mora-
vy, Čech a Slovenska.

„Jsme šťastní, že se lidé do těch-
to produktů zamilovali stejně  jako 
předtím my. Nádhernou vůni mo-
hou cítit mnohdy už při vstupu do 
obchodního  centra  a  díky  ní  nás 
snadno  najdou.  Víme,  že  přímý 
kontakt  s  vůněmi  funguje  nejlépe 
a lidé jej okamžitě ocení.“

Skutečná vůně jako v přírodě
Mnoho  motoristů  je  zklama-

ných  z  toho  co  zažili  v  minulos-
ti a jsou přesvědčení, že mezi auto 
vůněmi  lze  jen  těžko najít kvalitní 
výrobky,  které  se  snadno  regulují 
a hlavně krásně, dlouho a příjemně 
voní. „Díky tradičním stromečkům 
znají  řidiči především silné aroma 
vanilky a kokosu. Snažíme se uká-
zat, že existují stovky nových krás-
ných vůní a tedy i stovky náherných 
zážitků,  které  stojí  za  to  vyzkou-

šet. Vůně mohou náš čas strávený 
v  autě  výrazně  obohatit  a  dokon-
ce i změnit v příjemný zážitek,“ vy-
světluje Jiří Jakoubek.

K nejoblíbenějším patří přede-
vším  sladší  vůně  například  vůně 
lesních plodů, nebo neotřelá vůně 
žvýkačky, cukrové vaty, velmi ob-
líbená  je  také  máta  nebo  pome-
ranč. „Lidi překvapuje, že voní tak 
opravdově  a  přírodně.  Stačí  ote-
vřít a máte pocit, že jste utrhli čer-
stvou mátu nebo rozkrojili čerstvý 
pomeranč,“ dodává.

Autoparfémy jako od Diora
Obchod  fajnvůně  ale  nabízí 

i parfémy do aut, které voní exklu-
zivně a krásně  jako nejkvalitnější 
luxusní  výrobky  proslulých  kos-
metických značek Jean Paul Gaul-
tier,  Calvin  Klein  nebo  Christian 
Dior.

„Pro  mnohé  zatím  nevídaná 
věc.  Představte  si,  že  vám  auto 
dva  měsíce  voní,  jako  byste  na 
sebe  stříkli  oblíbený  parfém  Fa-
hrenheit od Diora. Je to úplně jiná 
osobnější  dimenze  provonění. 
Příjemně laděný lehký tón, žádná 
dryjáčnická vůně, která by vás ne-
ustále ohromovala  tím,  jak  je sil-
ná,“ podotýká Jiří Jakoubek.

Vůně nepatří jen do aut 
Obchod s vůněmi je velmi spe-

cifický, protože je postavený na in-
dividualitě, vnitřním ladění a od-
lišném vnímání každého člověka.  

Je  třeba  lidi nadchnout pro vůně 
a povzbudit je, aby o nich přemýš-
leli jako o něčem, co přirozeně pa-
tří k  životu.  „V  rámci naší  služby 
lidem  představujeme  a  zajišťu-
jeme  komplexní  provonění  živo-
ta ve všech  jeho  fázích spojených 
s uzavřeným prostorem,“ doplňu-
je Jiří Jakoubek. Vůně nepatří jen 
do aut, člověk by se měl cítit dob-
ře všude. Vůně umí měnit náladu, 
dovedou zklidnit nebo naopak po-
vzbudit, mohou pomoci s koncen-
trací. Pokud jsou kvalitní, přírodní 
a  správně  aplikovány  do  interié-
rů, dokáží v náš prospěch vykonat 
skutečně velkou práci.

Zážitek zákazníků a  kvalita jsou 
prioritou

Dodavatelé  produktů  obcho-
du  fajnvůně  jsou  ověření  certifi-
kovaní evropští výrobci, kteří mají 
desítky  let  zkušeností.  Maximál-
ní podíl složení výrobků tvoří pří-
rodní složka, vonné výtahy a výlu-
hy z rostlinných produktů a ovoce. 

„Máme  velký  plán  předsta-
vit lidem svět krásných vůní, kte-
ré  nás  hluboce  oslovily.  K  tomu 
potřebujeme  partnery,  kteří  bu-
dou  mít  stejnou  touhu  sdílet 
vůně a nadchnout pro ně ostatní. 
Úspěšně se nám daří je nacházet. 
Jsme sice teprve na počátku budo-
vání solidní značky s dobrým jmé-
nem, ale už dnes víme, že ji jednou 
bude znát celý národ,“ zdůrazňuje 
Jiří Jakoubek.  (pr)
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„Překvapilo mě,  že  v  tom ba-
lastu,  co  nabízí  trh,  je  něco  tak 
neuvěřitelně  kvalitního,  co  vy-
drží  dva  až  tři  měsíce  nádherně 
vonět. Jednoduchý produkt, kte-
rý se nevylije a dá se lehce regulo-
vat. Princip, který je geniálně jed-
noduchý  a  přitom  jej  lidé  zatím 
téměř  neznají.  Touha  dát  zákaz-
níkům to nejlepší, nás vedla v ob-
lasti  autovůní  ke  španělskému 
výrobci  L&D  Aromaticos.  Nyní 
je náš obchod fajnvůně, s.r.o., je-
jím výhradním distributorem pro 
český a slovenský trh,“ podotýká 
někdejší učitel.
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Jak  často  trávíte  čas  skutečně 
sami  se  sebou  a  se  svými  pocity? 
Naučte se prožívat přítomnost, být 
sám sebou tady a teď. Swasthya je 
cesta, jak poznat své nitro opravdu 
do hloubky.

„Při  meditačních  dnech 
Swasthya  účastníci mohou  vstou-
pit  do  sama  sebe  a  hledat  sami 
sebe.  Naučí  se  prožívat  přítom-
nost, být tady a teď, vnímat ener-
gie  kolem,“  říká  Dagmar  Dévi 
z Energického centra Zlín. Medita-

ce Swasthya jsou určeny jednotliv-
cům i skupinám. Měly by probíhat 
beze slov, aby člověk co nejvíce vní-
mal sám sebe a uvědomoval si pří-
tomnou chvíli. 

Meditační  dny  otevřené  veřej-
nosti  se  konají  každou  první  so-
botu  v měsíci,  tedy  kromě  prázd-
nin. Začátek je ve 13 hodin, konec 
v 16 hodin. Za dobrovolný příspě-
vek.  Kdokoliv  může  přijít,  pobýt 
jak  dlouho  chce  a  odejít  kdykoliv 
během Swasthye.   (pr)

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

Meditace Swasthya – cesta, jak prožívat přítomnost
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Novinky z Energického centra
Letní akce na masáže
Prázdninová sleva 15 procent v červenci a srpnu 
na celkové 70 min. masáže, individuální i párové.

Wellnes balíčky Swasthya
Čtyřruční masáž + léčebná terapie  
+ občerstvení po masáži, 120 min., cena 1380 Kč
Párová Havajská masáž + léčebná terapie  
+ občerstvení podle vlastního výběru, 120 min., 
cena 1380 Kč
Medová masáž + léčebná terapie + občerstvení 
podle vlastního výběru, 90 min., cena 700 Kč

Víte, jaké vybrat sluneční brýle?
Kvůli  oslabení  ozonové  vrstvy 

je  sluneční  záření  rok od  roku  in-
tenzivnější.  Vedle  pokožky  je  nut-
né  pečlivě  chránit  i  zrak. Dlouho-
dobé  vystavení  slunečnímu  záření 
může  způsobit  šedý  zákal  a  v  ex-
trémním  případě  i  poškození  sít-
nice. Sluneční paprsky mohou také 
zapříčinit rakovinu kůže očních ví-
ček a spojivky.

Až  97  procent  Čechů  si  proto 
během léta nasazuje sluneční brý-
le. Většina z nich ale zbytečně. Spíš 
než  ceně  a  designu  je  třeba  věno-
vat  pozornost  UV  filtru.  Nekvalit-
ní brýle totiž mohou ublížit víc, než 
kdyby člověk vyrazil bez nich. 

Brýle bez filtru? Na slunci ne!
„Každé sluneční brýle svit osla-

bí, ale ne všechny brýle chrání zrak 
dostatečně. Tmavé brýle bez UV fil-
tru  mohou  být  pro  oči  škodlivěj-
ší  než  brýle  žádné.  Pod  tmavými 
skly dochází k rozšíření zornic, tak-

že bez UV filtru do očí pro-
niká  více  škodlivých  pa-
prsků,  které  mohou  vést 
k  trvalému poškození  zra-
ku,“  vysvětlil  Pavel  Stodůl-
ka, primář zlínské oční klini-
ky Gemini. 

Do  města,  na  sport  nebo 
k  moři  jedny  brýle  nestačí.  Před 
nákupem  slunečních  brýlí  je  pro-
to  důležité  si  uvědomit,  při  jaké 
příležitosti  je  člověk  bude  nosit. 
„Měly  by  dobře  sedět,  dostatečně 
krýt oči ze všech stran, být  lehké, 
netlačit na  spáncích ani  za ušima 
a  řasy by  se neměly dotýkat  skel. 
Pro běžné denní nošení stačí  skla 
zabarvená do hněda, případně do 
šeda či  zelena. Při ostřejším svět-
le  jsou  vhodná  skla  tmavá.  Roz-
jasňující žluté či oranžové odstíny 
jsou ideální na běh, cyklistiku či ly-
žování.  Pro  řidiče  jsou  optimální 
polarizační  skla,  která  tlumí  osl-
nivé odlesky od mokré vozovky či 

protijedoucích vozů,“ popsal Pavel  
Stodůlka.

Ani vysoká cena není zárukou
Kvalitní UV filtr nesouvisí s bar-

vou  skel.  Dostatečný  filtr  mohou 
mít  i brýle  se  světlými  skly. A na-
opak tmavé brýle jej mohou postrá-
dat.  Informace  o  úrovni  ochrany 
a kvalitě filtru by měly být uvedeny 
přímo na brýlích či etiketě. „Kate-
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gorie  sluneč-
ního  filtru  je 
značena  čís-
ly  od  nuly  do 
čtyř.  Její  hod-
nota  vyjadřu-
je  propustnost 
světla  a  určuje 

světelné podmínky, 
pro  které  jsou  brýle 
vhodné.  Obecně  pla-
tí, že čím vyšší  je kate-

gorie  filtru,  tím  je  čočka 
tmavší  a méně  světla  pro-

pouští. V  letním období bývá nej-
častěji  užívána  kategorie  číslo  tři, 
ty se nosí při ostrém slunci a jsou 
vhodné k pobytu u moře,“ řekl Pa-
vel Stodůlka.

Ani vysoká cena brýlí vždy neza-
ručuje dostatečnou ochranu zraku. 
V  očních  optikách  je  proto  běžně 
možné požádat o změření UV filtru 
brýlí a stupně zabarvení slunečních 
brýlových čoček. (red)

Foto | DPC
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Řecko  Kypr
řecké ostrovy

LASTMINUTE  Dětská cena od 4 990 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)

Zakynthos  17.06. - 27.06. 11 H3* PP 14 990
Kréta  17.06. - 27.06. 11 ST ALL 12 990 
Kréta  17.06. - 27.06. 11 ST BS 7 990
Chania  17.06. - 27.06. 11 H3* ALL 12 990 
Zakynthos  17.06. - 27.06. 11 ST BS 7 990 
Zakynthos  17.06. - 27.06. 11 H3* ALL 15 990
Kos  18.06. - 25.06. 8 H3* ALL 11 990 
Kréta  20.06. - 27.06. 8 H3* ALL 13 990
Zakynthos z Brna  19.06. - 30.06. 12 H3 PP 13 990
Kypr  22.06. - 02.07. 11 H3* PP 15 990 
Kypr  22.06. - 02.07. 11 H3* ALL 19 990
Rhodos  22.06. - 02.07. 11 H3* PP 12 990
Kos z Prahy i Brna  22.06. - 02.07. 11 H3* ALL 12 990
Rhodos z Brna  23.06. - 03.07. 11 H2+* PP+ 13 990 
Samos  23.06. - 03.07. 11 H3* PP+ 13 990
Kos  25.06. - 02.07. 8 H3* ALL 12 990 
Thassos z Prahy i Brna  25.06. - 06.07. 12 H2+* PP 13 990
Olympská riviéra  25.06. - 06.07. 12 H3* PP 12 990 
Chalkidiki  25.06. - 06.07. 12 H3* PP+ 12 990 
Zakynthos  27.06. - 08.07. 12 H3* ALL 16 990 
Zakynthos z Brna  30.06. - 10.07. 11 H3* PP 14 990
Rhodos  02.07. - 13.07. 12 H3+* PP+ 14 990
Kypr  02.07. - 13.07. 12 H3* PP 15 990
Limnos  02.07. - 13.07. 12 H3*  ALL 18 990
Kos z Brna  02.07. - 13.07. 12 H4* ALL 18 990
Kos  02.07. - 130.7. 12 H3* ALL 15 990
Rhodos z Brna  03.07. - 14.07. 12 H2+* PP+ 14 990
Samos  03.07. - 14.07. 12 H3* PP 15 990 
Lesbos  03.07. - 14.07. 12 ST BS 10 990
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

25
spokojenosti
1990–2015

let

Regiony 92x130 0615.indd   1 10. 6. 2015   11:55:38

Ve Zlíně se chystá první ročník Family Festu, festivalu pro rodiny s dět-
mi. Akce se koná na nádvoří Zlínského zámku a v parku Svobody.

Začátek je v 9 hodin, kdy se otevře jarmark krámku Dary kraje, na kte-
rém bude možné nakoupit farmářské potraviny od regionálních výrobců 
a pěstitelů. Zároveň bude probíhat řemeslný jarmark neziskových organi-
zací, které pro děti chystají zajímavé a zábavné dílny.

Děti si s pomocí lektorů vytvoří výrobky ze dřeva, kovu a jiných netra-
dičních výtvarných materiálů. Na trávníku kolem zámku bude k odpočin-
ku a ke svačince velké piknikoviště. Deky si rodinky mohou přinést své 
vlastní anebo si je mohou na místě zakoupit. Dalším odpočinkovým a zá-
roveň hravým místem bude „slámoviště“, plocha plná slámových balíků.

Od 13 hodin se rozjede doprovodný program v prostorách parku Svo-
body kolem zámku. Rodiny s dětmi se mohou těšit na produkce „nové-
ho cirkusu“, žonglování, akrobacii nebo provazochodectví. Pro děti bude 
připraveno stromolezení, čajovna, hudební workshop, skákací hrad, dráha 
pro RC auta i další aktivity.

Na pódiu před Zlínským zámkem chystají organizátoři divadla pro děti, 
dechovou dílnu s domorodým australským hudebním nástrojem didgeri-
doo a hlavní hvězdou celého dne pro děti bude kapela Pískomil se vrací! 
Jde o velmi zajímavý hudební projekt punk rockové kapely pro děti.

V případě deště se akce koná v přízemí zlínského zámku. Vstup na akci 
je zdarma. Kompletní program na www.aktivnezivotem.cz  (pst)

Zoo Zlín otevřela pro malé návštěvníky další atrakci - nový lanový la-
byrint. Nachází se v blízkosti expozice tygrů v dolní části zahrady.

„Labyrint je plný nejrůznějších lanových průlezek a houpaček. Děti si 
užijí speciální závěsná lana na houpání a šplhání, prolézačku ve tvaru pa-
vouka nebo jedinečný lanový komín, kterým se dostanou až na vyhlídku 
u expozice tygrů,“ přiblížila mluvčí zoo Romana Bujáčková.

Lanový labyrint je určen pro děti od čtyř do 14 let. Prostor navíc brzy 
doplní nová expozice pro veverky šedobřiché, která postupně vzniká na 
dřevěné vyhlídce u tygrů ussurijských.

Novinka je také v provozu zoovláčku. Ten od června zastavuje na cel-
kem čtyřech místech, nově u pavilonu slonů a letního vstupu do zahrady. 
Nevýhodou je zvýšení ceny na 40 korun za osobu.   (pst)

V zámku a parku 
se koná první 
Family Fest

Zoo láká na nový lanový labyrint


INZERCE  RV1500335/01
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Golfový den se zlatým putterem
Zlínský filmový festival měl vel-

mi  bohatý  doprovodný  program. 
Kromě  spousty  kulturních  akcí 
nezapomněli  organizátoři  ani  na 
sportovní aktivity určené návštěv-
níkům,  organizátorům  či  partne-
rům  festivalu.  Významnou  festi-
valovou sportovní akcí byl Golfový 
den se zlatým putterem na koste-
leckém golfovém hřišti. Zde pomě-
řili  své golfové dovednosti  vyzrálí 

Kostelecké lázně se pyšní 
opravenou kapličkou

Lázeňská  kaplička  svaté  Ma-
rie Magdalény se po rekonstrukci 
dočká vysvěcení. Svěcení kapličky 
se 20. června ujmou štípský farář 
František  Sedláček  a  olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner. Poutní-
ci se sejdou v 15 hodin u kaple za 
lázeňskou  budovou.  Po  vysvěce-
ní  bude  následovat  pěší  pouť  do 
chrámu Narození Panny Marie ve 
Štípě, kde se v 17 hodin uskuteční 
mše svatá.

Kaplička  postupně  získala  no-
vou  střechu,  okapy,  dřevěné  prů-
čelí,  dlažbu,  skleněný  průhled  na 
pramen,  zrestaurován  byl  obraz 
Panny Marie  a  úpravy  se  dočka-
la i lávka přes potok a cestička ke 
svatostánku.

Přestože městská část Kostelec 
získala své jméno díky dřevěnému 

kostelíku, dnes tu žádný chrám ne-
najdete a kaple v lesíku nad lázně-
mi je tu jedinou církevní budovou. 

Nebylo  tomu  tak  ale  vždy.  Až 
do  16.  století  tu  stával  dřevěný 
kostelík, který vyhořel. Byla v něm 
údajně umístěna  jedna ze  tří nej-
starších  moravských  sošek  Pan-
ny Marie s Jezulátkem z lipového 
dřeva,  která  se  později  nacházela 
ve  starém  kostele  v  sousední  Ští-
pě a nyní je chloubou tamního ba-
rokního poutního chrámu Naroze-
ní Panny Marie. 

V  polovině  19.  století  na  kop-
ci  nad  dnešním  hotelem  postavi-
li kapli svaté Anny s křížovou ces-
tou a v roce 1903 byla v areálu ve 
svahu pod hotelem vysvěcena dal-
ší  nová  velká  honosná  lázeňská 
kaple. Ani jedna z nich už dnes ale 

nestojí. Byly bohužel strženy v ko-
munistické éře. A tak se ryze svět-
ský altánek, který chránil pramen 
léčivé vody, v sedmdesátých letech 
20. století proměnil v církevní sva-

Kaplička s obrazem Panny Marie držící Jezulátko v lesíku nad kosteleckými lázněmi Foto | Dominik Bachůrek

tostánek, kde našel útočiště obraz 
Panny Marie s Jezulátkem zachy-
cující dřevěnou sochu, jež podle le-
gendy kdysi stávala v dávno zanik-
lém kostelíku.   (pst)

Nabitý červen v Lázních Kostelec
golfisté, ale v rámci dětského festi-
valu nemohly pochopitelně chybět 
ani mládežnické kategorie. Golfo-
vý turnaj moderovali a svou účastí 
podpořily známé osobnosti z umě-
leckého prostředí.   

Opravené koupaliště
Návštěvníky  v  letošní  sezoně 

čeká  zrekonstruované  vyhřívané 
koupaliště.  Otevírá  se  15.  června. 
Lidé  tu  najdou  nové  povrchy  ba-

zénů, opravené komfortní sociální 
zařízení a další zázemí.

Žhavá noc u bazénu
V  pátek  19.  června  od  20:00 

proběhne večer pod širým nebem 
plný  latinskoamerických  rytmů. 
O hudbu se postará latino DJ Ka-
pucino. Na programu  jsou  taneč-
ní  vystoupení,  výuka  tance,  mí-
chané  drinky,  karibská  kuchyně, 
barmanská show a noční koupání.Roman Vojtek s vítězem turnaje   Foto | Lázně Kostelec
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Pomáháme lidem lépe bydlet již 16 let.
Pomůžeme i Vám. 

Rodinný dům
Zlín-Jaroslavice, u lesa, 
obklopený přírodou, 3+kk s garáží, 
krásná zahrada 1.365m2. 

3.990.000,- Kč

Byt 3+1
Zlín-centrum, 64m2, balkon, 
komora, OV, nádherný výhled, 
zděná koupelna, dům po revitalizaci. 

1.450.000,- Kč

Byt 3+1
Zlín-Podlesí, 73m2 , zasklená lodžie, 
zděná koupelna, OV, 4.p., udržovaný 
byt, samostatné vstupy do pokojů. 

1.299.000,- Kč

Uvažujete nad prodejem nemovitosti? 
Zavolejte nám – 603 711 517.
Jsme specialisté na zlínský realitní trh.

Uvažujete nad prodejem nemovitosti? 

Jsme specialisté na zlínský realitní trh.

INZERCE  RV1500325/01

Mezinárodní den archivů osla-
ví v sobotu 27. června od 10 do 17 
hodin  archiváři  na  zámku  ve  Zlí-
ně-Klečůvce. Program bude věno-
vaný  především  hasičům  a  jejich 
historii. Ze sídla zlínské Dopravní 

společnosti na Podvesné navíc kaž- 
dou  hodinu  vyjede  na  Klečůvku 
historický autobus.

Co  vůbec  mohou  návštěvníci 
archivu očekávat? Zeptali  jsme se 
na to jeho ředitele Davida Valůška.

Co může člověk vidět na dni otev- 
řených dveří v archivu? Vždyť tam 
jsou jen listiny, noviny, úřední kni-
hy a podobné dokumenty...

Je pravdou, že atraktivita do-
kumentů  uložených  v  archivu  je 

z  velké  části  v  informacích,  kte-
ré  v  sobě nesou,  a nikoliv  ve  vi-
zuálním  provedení.  Přesto  se 
snažíme při dni otevřených dve-
ří představit návštěvníkům tako-
vé  archiválie,  které  jsou  zajíma-

David Valůšek:  
Bez znalosti historie  
nemůžeme pochopit 

  současnost
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ny i v mnoha dalších paměťových 
institucích,  ale  archivy  boha-
tostí  informačních  zdrojů  o  dě-
jinách  dominují.  Naše  badatele 
bych  rozdělil  na  dvě  velké  sku-
piny.  První  jsou  zájemci  o  nej-
různější témata z dějin zlínského 
regionu včetně asi toho nejatrak-
tivnějšího,  kterým  je firma Baťa. 
Druhou velkou skupinu tvoří lidé 
hledající dokumenty z ryze prak-
tických  důvodů.  Například  po-
máháme  těm,  kdo  ztratili  své 
vysvědčení  a  potřebují  ho  k  do-
ložení dosaženého vzdělání, nebo 
vyhledáváme stará úřední rozhod-
nutí nutná pro nejrůznější správní  
účely.

Proč je důležité, abychom znali 
naši historii?

Bez  znalosti  historie  nemů-
žeme pochopit kontext, z nějž se 
rodí  naše  současnost.  Minulost 
přirozeně ovlivňuje náš život, for-
muje náš hodnotový žebříček, ať 
si  to uvědomujeme nebo ne. Ar-
chiv  v  tomto případě  slouží  pře-
devším jako zdroj informací, kte-
rý pomáhá a umožňuje složit živý 
obraz naší minulosti. 

Je nějaké historické období, kte-
ré máte nejraději?

Každá  historická  epocha  je 
pro mne něčím  zajímavá.  Již  od 
studií  jsem  tíhnul  k  ranému no-
vověku,  v  regionálním  kontex-
tu mne  zajímá  období  konce  18. 
století  a  otázky  spojené  s  tajný-
mi  evangelíky.  Je  přece  fascinu-
jící, že se v našem regionu udrže-
la evangelická víra v situaci, kdy 
více než  sto padesát  let  byla  ofi-
ciálně  protestantská  věrouka  za-
kázaná  a  její  vyznávání  tvrdě 
trestáno.  Zajímají mne motivace 
našich předků,  že  se přes  veške-
rý tlak své víry nezřekli. Druhým 
obdobím  je  samozřejmě 20.  sto-
letí spojené s  fascinujícím příbě-
hem proměny venkovského Zlína 
v dnešní krajské město.

Jaké je to pracovat na zámku? 
Připadáte si někdy jako šlechtic?

S  oblibou  se  představuji  přá-
telům jako zámecký pán. (úsměv) 
V kanceláři mám na stěně portrét 
jednoho  z  posledních  šlechtic-
kých majitelů zámku z rytířského 
rodu Gyrů, který našel před mno-
ha  lety kolega na půdě schovaný 

za  trámem,  ale  taky  bronzovou 
bustu Tomáše Bati od F. L. Gahu-
ry. Oba  na mne  dohlížejí,  jak  se 
starám o zámek.

Slyšel jsem, že máte v  garáži 
u  zámku schovanou sochu Kle-
menta Gottwalda, která stávala 
do roku 1990 v  dolní části dneš-
ního náměstí T. G. Masaryka. Ne-
stálo by za to ji vystavit jako his-
torický artefakt v  klečůvském 
zámeckém parku?

Říkáme  té  garáži  „prezident-
ská“,  protože  před  Gottwaldem 
v ní  ležela socha T. G. Masaryka. 
Socha  je  majetkem  města  Zlína, 
nikoliv archivu. Souhlasím, že by 
měla být jednou vystavena, ale ni-
koliv u klečůvského zámku, nýbrž 
jako  součást  expozice moderních 
dějin  Zlína/Gottwaldova/Zlína. 
Myslím,  že  už  svou  monumen-
talitou  je  výmluvným  svědkem 
doby, v níž vznikla a rozhodně by 
se v její blízkosti lépe mladším ge-
neracím vysvětlovalo, proč Zlín na 
čtyřicet  let přišel o  své historické 
jméno.  (pst)

vé  i napohled. Každý rok  ladíme 
prohlídkovou  trasu  tematicky, 
abychom  návštěvníkům  uká-
zali,  jak  pestré  informace  u  nás 
mohou  naleznout.  Letos  se  za-
měřujeme na  hasiče.  Proto  jsme 
se  spojili  nejen  s  Dopravní  spo-
lečností  Zlín-Otrokovice,  která 
k nám bude návštěvníky vozit ky-
vadlovou dopravou ze Zlína  jako 
v loňském roce, ale také s Hasič-
ským  záchranným  sborem  Zlín-
ského  kraje.  Navíc  po  dohodě 
s  klečůvskými  hasiči  a  několika 
blízkými sbory budou na místním 
hřišti prezentovány ukázky histo-
rické hasičské techniky. Návštěv-
ník  tak  v  jeden  den  může  vidět 
vývoj  hasičského  hnutí  na  his-
torických  dokumentech,  starou 
i  nejmodernější  techniku.  Pořá-
dání dne otevřených dveří společ-
ně hned na třech místech je mys-
lím v našem regionu unikátní.

Jakou službu vlastně plní archi-
vy? A kvůli čemu k vám lidé míří 
nejčastěji?

Líbí se mi definice, že archivá-
ři jsou strážci národní minulosti. 
Jistě  najdeme  historické  prame-

ROZHOVOR
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Florbal může být poslání i životní styl

Když se ohlédnete, jak ten uplynulý rok hodnotíte?
Jaroslav Vaněk: Neohlížíme se, díváme se dopředu. První rok byl 

sice úspěšný, ale cíle, které jsme si nastavili, jsou daleko vyšší. Nejdůle-
žitější pro nás ale je udržet zlínské děti u florbalu, který se předtím v na-
šem městě na takové úrovni nehrál. 

Jakou máte v současnosti členskou základnu?
Matěj Koňařík: Nikdo z nás nevěděl, do čeho jdeme, co Zlín nabízí, 

jakou budeme mít odezvu. Dětí nám stále přibývá.
Jan Krkoška: Zájem  je obrovský, proto budujeme kompletní mlá-

dežnickou strukturu od přípravky čtyř a pětiletých dětí, přes žáky, do-
rost až po chlapy. V současnosti máme přes 180 aktivních členů, z toho 
minimálně 140 dětí. Zbytek jsou dospělí hráči, trenéři a lidé okolo klu-
bu. Prioritou je pro nás ale výchova dětí. Bereme všechny kluky i holky, 
kteří mají o florbal zájem. Neděláme žádné testy a rozřazování. Chceme, 
aby si s námi zahráli všichni.

Zažíváte hodně dynamický rozvoj. Během roku jsme nasbírali 180 čle-
nů. Jak se na to dívají jiné kluby, z florbalu i ostatních sportů?

Jaroslav Vaněk: Snažíme se spolupracovat s ostatními florbalovými 
kluby v kraji i napříč mezi jinými sporty. Nechceme jim přetahovat hrá-
če. Prosazujeme filozofii, že  je  třeba spolu komunikovat. V Uherském 
Brodě pomáháme  s  tréninky  žáků,  sami  jsme  v  průběhu  sezony  jako 
hráči podpořili otrokovické Pantery, aby se udrželi v extralize. Nejvyš-
ší soutěž ve Zlínském kraji potřebujeme. Pro naše děti je to skvělá škola, 
když se mohou jít podívat na extraligové zápasy. Rozbíháme spolupráci 
také se zlínským hokejem. 

Matěj  Koňařík:  Bylo  by  dobré,  aby  se  děti  sportováním  rozvíjely 
všestranně. Mohou přece vedle toho dělat atletiku, ta je pro nás také klí-
čová kvůli pohybové průpravě, nebo fotbal, házenou… Neklaďme dětem 
překážky a omezení. Ať dělají, co je baví.

Nemáte při takovém počtu nouzi o trenéry?
Matěj Koňařík: Trenérský tým je stabilizovaný. V první sezoně jsme 

všechno dělali jen ve třech lidech, z toho trénovali dva. K našemu pře-
kvapení jsme narazili na aktivní rodiče, kteří měli obrovský zájem nám 
pomoci. Uvítali jsme to. Nakonec se nám podařilo vyškolit další trené-
ry, takže momentálně trenérský tým čítá deset lidí. Co nás teď trápí a co 
nejvíc řešíme, je problém s prostory, kde trénovat.

A kde tedy trénujete?
Jan Krkoška: V  tělocvičně Střední  zdravotnické školy v Bartošově 

čtvrti, na Základní škole Komenského na Zálešné a podařilo se nám na-
jít nějaké volné hodiny  i na Střední průmyslové  škole,  což  je pro nás 
stěžejní prostor, který bychom rádi využívali daleko víc. Což se bohu-
žel nedaří.

Jaroslav Vaněk: Jedním ze závažných problémů, se kterým se potý-
káme my i další sportovní kluby, je neochota uvolnit dětem prostory ze 
strany hobby sportovců a vedení škol. To je strašná škoda, protože zlín-
ská mládež pak nemá kde sportovat. Vždyť ti chlapíci, kteří si tam užíva-
jí fotbálek jen tak pro zábavu, nemusí do tělocvičny chodit zrovna v pět 
odpoledne, ale klidně až večer. A pětileté dítě přece nepoženete na tré-
nink v osm za tmy, až nějací taťkové dohrají.

Jaké výsledky má váš „áčkový“ tým mužů?
Jaroslav Vaněk: Na soupisce je hodně hráčů, kteří mají zkušenosti 

z národní reprezentace nebo české extraligy, včetně mistrovských titulů. 
Tým je hodně silný, a proto chceme v nové sezoně dojít co nejdál v čes-
kém poháru. Rádi bychom vyzvali na souboj některý z extraligových cel-
ků a myslím si, že to vůbec není nereálný cíl. Budeme na tom tvrdě pra-
covat, byl by to svátek pro celý Zlín.

Jan Krkoška: Pro několik dalších roků jsme si dali jasný cíl - postu-
povat stále do vyšších a vyšších soutěží.

Proč název Zlín Lions?
Jaroslav Vaněk: To je jednoduché. Máme lví touhu dělat si věci po 

svém a chtěli  jsme  i do názvu vymyslet něco nového.  Inspirovala nás 
americká NHL, kde v názvech klubů vždy jméno města figuruje na prv-
ním místě. Proto Zlín Lions.

Jan Krkoška: Lev je králem zvířecího světa a my chceme mít podob-
né postavení ve florbalu ve Zlínském kraji.

Odkud se vůbec vzal florbal?
Jaroslav Vaněk: Je to sport mladý, vznikl koncem osmdesátých let 

ve Švédsku. Hodně se rozšířil také ve Finsku. Tyto dvě země mají do-
dnes obrovský náskok před celým světem. Česká republika se dlouho-
době drží v pětici nejlepších na světě.

Matěj Koňařík: Není  to  celosvětový  sport,  jako  třeba  fotbal.  Stále 
není masově rozšířený. Zvláště na té nejvyšší úrovni. Nejsilnější čtver-
ka je Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko. Slušně se hraje také v Lotyš-
sku, Norsku a Německu.

A proč vlastně hrát florbal? Co je na něm nejpřitažlivější?
Jan Krkoška: Stačí sálové boty, florbalová hůl a to je celé vybavení. 

Tedy kromě gólmanů. Česko je silně hokejová země, ne každý ale může 
dělat hokej, ať už z finančních či jiných důvodů. Florbal je hodně podob-
ný, hraje se s téměř stejnými holemi, ale je jednodušší, progresivnější, 
není tak náročný na náklady.

Jaroslav Vaněk: Florbal je pro nás více než jen sport, je to poslání 
a životní styl.

PAVEL STOJAR

Florbalový klub Zlín Lions slaví první narozeniny. Během této krátké 
doby se trojici zakladatelů Matěji Koňaříkovi, Jaroslavu Vaňkovi a Janu 
Krkoškovi podařilo rozvířit vody sportovního života ve Zlíně. A netají 
se tím, že během pár let se chtějí stát nejvýznamnějším florbalovým 
klubem v kraji a přitáhnout k tomuto sportu pěknou řádku dalších dětí.

Zápas zlínských florbalových „lvíčat“.   Foto | archiv klubu Zlín Lions
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Kvalitní ženský fotbal?  
Na ten musíte do Lužkovic

PAVEL STOJAR

Fotbalový klub Fastav Zlín sice 
sklízí  potlesk  za  současné  výsled-
ky svého A týmu a má velkou šan-
ci hrát v nejvyšší lize, oproti jiným 
srovnatelným městům mu ale něco 
chybí – ženský tým. Čest ženského 
fotbalu  ve  Zlíně  tak musí  zachra-
ňovat  hráčky  malého  klubu  DFK 
Lužkovice-Želechovice.

Barvy  této místní části zdaleka 
nehájí jen zdejší děvčata, ale výkvět 
ženského  fotbalu  z  celého  měs-
ta. „Zlínský ženský tým neexistuje, 
pokud chcete hrát, musíte do Luž-
kovic. Jsou naštěstí dobře dostup-
né  díky  lince MHD.  Proto máme 
v našem týmu hlavně holky ze Zlí-
na.  Jinak  se  ženský  fotbal  v  oko-
lí hraje jen v Březnici, Březůvkách 
a  Otrokovicích,“  vysvětluje  fotba-
listka Jana Molová.

I  když  je  kopaná  tradiční  do-
ménou mužů,  hráčky  Lužkovic  si 
rozhodně  nestěžují  na  nezájem 
diváků.  „Pro  chlapy  je  to  zpest-
ření.  Chodí  nejenom,  když  hra-
jeme  doma,  ale  jezdí  nám  fan-

dit  i  na  vzdálenější  zápasy,“  říká 
další  lužkovická  hráčka  Veronika 
Bystroňová.

Zlé jazyky mezi štamgasty hos-
pody u lužkovického hřiště dokon-
ce tvrdí, že na místní mužský fotbal 
se nedá dívat, a proto všichni radě-
ji chodí na zápasy žen.

Pravdou  je,  že  na  děvčata  na 
trávníku  je  hezký  pohled.  A  roz-
hodně ne  jen kvůli  jejich vzhledu, 
ale také díky skvělé hře, kombinač-
nímu umění, nasazení a bojovnos-
ti. První místo v krajském přeboru 
jim  patří  zaslouženě.  V  jarní  čás-
ti  soutěže  ani  jednou  neprohrály 
a z šestého místa tabulky se vyšvih-
ly na čelní příčku.

Lužkovický  ženský  tým  se 
dal  dohromady  před  dvěma  lety. 
U  jeho  zrodu  stála  někdejší  hráč-
ka Březnice Marie Uhlířová, která 
patří k nejúspěšnějším střelkyním 
Lužkovic.  Aktuálně  tady  trénu-
je  šestadvacet  fotbalistek,  jádro 
týmu tvoří zhruba patnáct nejzku-
šenějších. Nejmladší hráčce  je  ale 
pouhých  třináct  let. Dorostenecké 
nebo  juniorské  kategorie  na  této 

až 1500 Kč
za váš vrak

INZERCE  RV1500340/01

úrovni soutěže neexistují a děvčata 
musí z žákovských týmů, kde hrají 
společně s kluky, rovnou k ženám. 
Stejně jako věkový rozptyl  je širo-
ká škála povolání, na trávníku se tu 
sešly policistka, úřednice, student-
ky, maminky na rodičovské.

„Máme tady i úplné začátečni-
ce, které třeba nikdy nekopaly do 
balonu a přijdou si to zkusit. Ne-
bráníme se tomu. I z takových se 
u  nás mohou  stát  skvělé  hráčky. 
Ostatní  holky  je  dovedou  podr-
žet a podpořit. Jsme prostě skvě-
lá parta a díky tomu nám to veli-
ce  dobře  funguje,“  dodává  Aneta 
Strachoňová,  další  úspěšná  střel-
kyně Lužkovic.

Novým  posilám,  ať  už  mají 
zkušenosti nebo ne, se lužkovická 
děvčata  nebrání.  Aktuálně  potře-
bují hlavně brankářku.

Pokud  se  chcete  přesvěd-
čit,  jak  to  lužkovickému  ženské-
mu týmu na trávníku jde, může-
te  se  20.  června  vydat  na  druhý 
ročník  turnaje Ladies Cup s me-
zinárodní  účastí.  Začíná  v  devět 
hodin na hřišti FK Lužkovice-Že-
lechovice a organizátorky očeká-
vají účast dvanáctky týmů z Čes-
ka a Slovenska. 

Lužkovickým děvčatům to na hřišti nejenže sluší, ale dovedou přesvědčit i skvělou hrou. Díky tomu vyhrály 
krajský přebor    Foto | archiv DFK Lužkovice–Želechovice

DFK Lužkovice-Želechovice. Horní řada zleva: Zdeněk Richter (vedoucí družstva), Marie Uhlířová, Michaela Molová, Lenka Zeťková, Aneta Strachoňová, Jana Molová, Jana 
Bláhová, Anna Hnilicová, Nikol Hanáková, Magdalena Žalková, Nikola Franková, Ema Rozsypalová, Karel Dolina (trenér). Prostřední řada zleva: Nikola Halová, Veronika 
Bystroňová, Natálie Buchtová, Petra Navrátilová, Nela Blažková, Nikol Chovancová, Silvie Chovancová. Dolní řada: Michaela Matlachová.   Foto | Michal Novák
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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  RV1500252

Desáté výročí od svého znovuotevření letos slaví holešovský zámek. 
Zchátralá budova se postupně proměnila v perlu města a stala se kultur-
ním centrem, které  láká desetitisíce návštěvníků. V zámku i přilehlém 
parku se konají atraktivní výstavy, koncerty všech žánrů, festivaly a další 
akce. Přinášíme vám tipy na nejatraktivnější z nich.

Regata láká na hudební hvězdy i spoustu atrakcí
Zámecký park Holešov, pátek 19. června od 18:00, sobota 20. června 
od 11:00.

Rodinný festival Holešovská Regata je letos opět dvoudenní. Uskuteč-
ní se v pátek 19. a v sobotu 20. června v holešovském zámeckém parku.

Pátek patří především speciálnímu koncertu Tomáše Kluse s kapelou. 
V sobotu bude hlavní festivalový den s hvězdami, jako jsou Chinaski, Mig 
21, David Koller, Ivan Mládek s Banjo Bandem, Mňága a žďorp a Gipsy.
cz. Kromě hlavních hvězd vystoupí i další kapely a zpěváci, například ví-
tězové dětské talentové soutěže Moravia talent. Chybět nebude ani boha-
tý doprovodný program včetně hlavní Soutěže netradičních plavidel a re-
cesistckého Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu vodní lávky.

Jedním z hlavních témat doprovodného programu bude nový cirkus, 
jehož  součástí  jsou  vystoupení  žonglérů,  artistů,  provazochodců  nebo 
loutkoherců. 

Pro děti budou připraveny skákací hrady, aquazorbing a další atrakce. 
Vše zdarma, v ceně vstupenky na Regatu.

Více na www.holesovskaregata.cz.

Zdeněk Burian: Z prvohor na Divoký západ
Zámek Holešov, do 27. září 2015, denně mimo pondělí  
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

Výstava Zdeňka Buriana Z prvohor na Divoký západ se koná v Zámec-
ké galerii holešovské zámku u příležitosti 110. výročí narození známého 
výtvarníka.

Expozice  vznikla  spojením 
14 sbírek soukromých majitelů, 
sbírky  Památníku  národního 
písemnictví  Praha,  Zoo  Dvůr 
Králové nad Labem a jeden ob-
raz zapůjčilo také město Bystři-
ce pod Hostýnem. Do Zámecké 
galerie je soustředěno 250 ori-
ginálů prezentujících autorovu 
vrcholnou tvorbu od 30. do 60. let minulého století.

Výstava je pojata jako cesta kolem světa v čase i prostoru. První sál se 
zhruba pětinou děl je věnován pravěku. Zbylé dva sály patří dobrodružné 
literatuře. Mezi obrazy jsou skutečné perly - například celý cyklus pěta-
padesáti ilustrací k mayovkám, který nikdy v takovém rozsahu na jedné 
ploše vystaven nebyl. Obdobně jedinečná je například olejomalba afric-
kého kupce Haussa, která dosud nikdy nebyla vystavena. Takto unikát-
ních děl je v expozici vícero. 

Součástí výstavy je kinosál, ve kterém se promítá film Jana Moravce 
z roku 1964 Soumrak indiánů v díle Zdeňka Buriana. 

Více na www.zamekholesov.cz

Nevídaná exotická zvířata na dotek
Zámek Holešov, do 13. září 2015, denně mimo pondělí  
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.

Evropské turné nejmenších živých opiček světa, vybraných druhů ješ-
těrů, nevídaných druhů ryb, hadů a největších afrických zavítalo do zám-
ku v Holešově. Pozoruhodný výstavní projekt představuje  jedny z nej-
zajímavějších a zároveň nejohroženějších živočišných druhů na planetě. 
Návštěvníci mají možnost dostat se do jejich bezprostřední blízkosti, ně-
které vzít do rukou a dokonce si je i koupit.

Vzácné druhy  tamarínů a kosmanů, pavouků a  štírů, hadů škrtičů, 
chameleonů a leguánů jsou v historických sálech umístěny do voliér a te-
rárií. Africké želvy se ve vymezeném prostoru dokonce mohou pohybovat 
volně. Pozornost si zasluhují také hlodavci, především ochočené vever-
ky, nebo vodní jezírko s netradičními rybami, jako jsou například jesete-
ři druhu albín či tygr, které v republice chová jen málo chovatelů a kteří 
se v běžném prodeji vůbec nevyskytují.

V  září  výstava  z Holešova pokračuje do Berlína a  turné  zakončí  ve 
Varšavě.

Více na www.zamekholesov.cz.

Léto v holešovském zámku



Benefiční koncert s Noidem a Ilonou Csákovou
Kongresové centrum, úterý 16. června v 19:00

Zpěváci Václav Noid Bárta a Ilona Csáková jsou hlavními hvězdami 
letošního Benefičního koncertu 
pro Handicap(?). Hudební do-
provod zajistí Filharmonie Bo-
huslava Martinů a F-dur Jazz-
band.  Těšit  se můžete  také  na 
nezapomenutelné  hlasy  Zu-
zany  Sapárové  a  Rolanda Ha-
maje. Večer obohatí Hanna na 
elektrické  housle  a  Jiří  Paru-
biak  na  basklarinet.  Koncert 
povede dirigent Jakub Klecker, 
slovem provede Martin Pášma. 

Součástí tradičního „benefičního večera bez bariér“ je od 18:00 do-
provodný program před Kongresovým centrem.

Výtěžek koncertu bude věnován sdružení HANDICAP (?) Zlín a pod-
poří osobní asistenci pro vozíčkáře a seniory, dopravní služby imobilním 
a volnočasové aktivity dětí. 

Více na www.handicap.cz

Múzický kopec v Kostelci
Hotel Lázně Kostelec, každý čtvrtek ve 20:00

V pásmu malých hudebních forem se každý čtvrtek v Lázních Kos-
telec u Zlína představují mladí talentovaní umělci ze Zlínska. Jedná se 
o multižánrový projekt.  Jeho předností  je  rozmanitost umělců,  žánrů, 
nástrojů a hudebních směrů. Na Múzickém kopci hrají synové a dcery 
známých hudebníků, herců, studenti uměleckých konzervatoří. Vstup je 
zdarma.  

Více na www.hotel-kostelec.cz

magazín váš zlín 17

Nábřeží 730, tel.: 573 776 370, 702 206 401
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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

INZERCE  RV1500323

Sbory roku Cantica laetitia Zlín a Kvítek Dačice
Evangelický kostel Zlín, neděle 21. června v 16:00

Pěvecké sbory Cantica laetitia Zlín a Kvítek Dačice, které letos získaly 
ocenění Sbor roku 2014, vystoupí v neděli 21. června na společném kon-
certu v kostele Českobratrské církve evangelické ve Zlíně.

Na koncertě se posluchači mohou těšit nejen na zajímavý repertoár 
sboru Cantica laetitia a Kvítek Dačice, ale i na Otvírání studánek od Bo-
huslava Martinů, které sbory zazpívají společně. Na podzim pak Cantica 
laetitia zazpívá na oplátku v Dačicích.

Cantica  laetitia dostala 4. června ocenění Sbor roku během zahajo-
vacího koncertu Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Svátky písní 
Olomouc 2015. Kvítek Dačice získal stejné ocenění v kategorii dětských 
sborů. V posledních  letech zlínský komorní  sbor Cantica  laetitia  sklízí 
velké úspěchy na soutěžích u nás i v zahraničí. Naposled letos v květnu na 
festivalu Zlatna vila v bosenském Prijedoru, kde sbor získal Cenu publi-
ka, Zvláštní cenu za nejlepší provedení duchovní skladby a Zvláštní cenu 
za scénickou či interpretační inovaci provedených sborových děl.

Více na www.canticalaetitia.cz

KULTURNÍ TIPY
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Učíte se anglicky? 
Učíte se anglicky? Své znalosti si můžete procvičit v anglickém koutku, který pro Magazín Váš Zlín připravu-

je lektorka Helen Marek. Překlad květnového textu pošlete na e-mail info@vaszlin.cz do středy 1. července. Nej-
lepšího angličtináře opět oceníme knihou.

Jako nejlepší překladatelku článku zveřejněného v květnu jsme vyhodnotili Olgu Turňovou.

Magazín vydává Regionální vydavatelství, Plum Consulting, s. r. o. | Šéfredaktor: Pavel Stojar, telefon 734 580 104, 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 15. června 2015 | Uzávěrka dalšího čísla 
7. července 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

Spring is in full swing, and the city of Zlín is alive. The 55th Zlín Film Festival for Children and Youth 
was a tremendous success with a record number of visitors. The cinemas were full of enthusiastic audien-
ces and the parks were full of families enjoying the activities and theatre performances every day. Many 
well-known personalities came to show their support for this exceptional event!

As the summer holidays approach, there is no doubt that there are many great ways to spend your 
leisure time. You can look forward to spending the beautiful sunny days cycling in and around the city, 
along the Dřevnice to Otrokovice and further on to Kroměříž or Kvasice. There is also a newly built path 
from Lešná to Lukov. 

Zlín’s numerous public swimming pools have opened their gates to give us a refreshing way to cool 
down in the summer heat. Just don’t forget to take your sunscreen! Summer camps will soon be filled with 
children of all ages enjoying a variety of activities, from horseback riding, in-line skating, swimming and 
getting to know the history of Bata and our great city, just to name a few.

Whether you prefer to frolic in the sun and water or stay cool in the shade, you will definitely find 
many entertaining things to do during this optimistic and wonderful time in Zlín.

  Helen Marek

In the Swing of Things

Helen's  
English 
Corner

Text k překladu

Tajenku křížovky pošlete na e-mail: info@vaszlin.cz do 1. července. 
Můžete vyhrát zajímavou knihu. (red)
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Vstupenky k prodeji v sítích
 TICKETPRO a TICKETPORTAL

AGENTURA VELRYBA ve spolupráci 
s MKS Holešov uvádí 5. ročník 
rodinného festivalu

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

* GIPSY.CZ * MŇÁGA A ŽĎORP * PREMIER * ELKO BAND

5.

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

TOMÁŠ KLUS

www.HolesovskaRegata.cz

   19. 6. 2015

* Afterparty v zámeckém Drive clubu LIDOPOP

speciální koncert pro Holešovskou Regatu

PŘEHLÍDKA NETRADIČNÍCH PLAVIDEL * PŘEJEZD VODNÍ LÁVKY CIRKUSOVÁ LOUKA 
a bohatý doprovodný program pro malé i velké!

CHINASKI
MIG 21

   20. 6. 2015

přeřeř dkapela JUWAWAW NA JENKINS a STATAT ŘÍ PSI
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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 2+1 – OTROKOVICE – UL.HLAVNÍ

1.020.000,- Kč        T.: 730 815 701

BYT 3+1 – ZLÍN, JS, UL. LUČNÍ

1.699.000,- Kč        T.: 730 815 701

WWW.RKOKNO.CZ

CHATA 3+1 – VŠEMINA

1.200.000,- Kč        T.: 730 815 701

PRO VÁŽNÉ 
ZÁJEMCE HLEDÁME 

BYT V OKOLÍ 
CENTRA ZLÍNA. 

TEL.: 733 351 936

VE ZLÍNĚ A OKOLÍ 
HLEDÁME 

DŮM SE 
ZAHRADOU. 

TEL.: 733 351 936
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