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buda-reality@centrum.cz
www.buda-reality.cz
tel.: 773 288 833

BYT CIHLOVÝ 3-4+1, ZLÍN
Zde se jedná o lokality Obeciny, 
Bartošová čtvrť, Mokrá-centrum 
Zlín (Štefánikova, tř. T. Bati ad.) 
nebo nová zástavba – Zelinova, 
Plesníkova, Vršava apod.

BAŤŮV ½d. či ¼d. 
Jedná se o nejvíce žádané „zboží“ 
kdekoliv ve Zlíně (Letná, Lesní 
čtvrť, Podvesná, Zálešná) nebo 
v Otrokovicích.

v původním stavu do 1 700 000 Kč 
zrekonstruovaný do 2 750 000 Kč 

s přístavbou do 4 500 000 Kč

BYT PANELOVÝ 2-3 (4)+1, 
ZLÍN JS – I. ETAPA
Jedná se o velice žádanou 
lokalitu, která je určená jak pro 
rodiny s dětmi (3-4+1), tak i pro 
starší klienty (2+1). 

POZEMEK ZLÍN a OKOLÍ 
(30 km)
Do 2.500,- / m2 – Fryšták, Štípa, 
Hvozdná, Kostelec, Mladcová, Že-
lechovice, Otrokovice, Napajedla, 
Lužkovice, Lípa. 
Do 1000,- / m2 – Sazovice, Myslo-
čovice, Tlumačov, Slušovice  
(... do 30 km od Zlína).

nabídněte nemovitost k prodeji s provizí  2 % nebo 30.000,- Kč
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.)

POPTÁVKA

POPTÁVKA

POPTÁVKA

POPTÁVKA

POPTÁVKA

POPTÁVKA

MENŠÍ BYTY – ZLÍN a okolí
Jedná se o kterýkoliv menší 
byt o dispozici 1-2+1 ve Zlíně, 
Malenovicích a Otrokovicích. Jsou 
žádané mezi seniory nebo inves-
tory. Většinou platba v hotovosti.

RD ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
Fryšták, Štípa, Hvozdná, Kostelec, 
Mladcová, Želechovice, Otroko-
vice, Napajedla, Lužkovice, Lípa, 
Březnice, Sazovice, Mysločovice, 
Tlumačov, Slušovice.

NABÍDKA

cihlový prostorný byt o CP 51 m2 se zahrádkou, který 
má elektr. v mědi, rozvody vody, odpady, plastová okna. 

V současné době využívané i jako 2+kk, PENB: G
CENA 1 199 000 Kč

vč. daně z nab.

BYT 1+1, ZAHRÁDKA,  
ZLÍN – PODVESNÁ X

v původním stavu do 2 000 000 Kč 
zrekonstruovaný do 3 000 000 Kč 

novostavba 4 500 000 Kč

v původním stavu do 1 900 000 Kč 
zrekonstruovaný do 2 900 000 Kč

v původním stavu do 1 200 000 Kč 
zrekonstruovaný do 1 500 000 Kč 

novostavba 1 800 000 Kč

v původním stavu do 3 500 000 Kč 
zrekonstruovaný do 7 000 000 Kč 

novostavba 9 000 000 Kč

BYT 3+1, 2x LODŽIE,  
ZLÍN – JS – I. ETAPA

BYT 2+KK S BALKONEM, 
ZLÍN – JS – VOŽENÍLKOVA

KLIENTI HLEDAJÍ

NABÍDKA

NABÍDKA

NABÍDKA

nízkonenerg. bezbariérový dům, kolaudace r. 2010,  
výtah, moderní kuchyň. linka vč. spotřebičů,  

CP  55 m2,  PENB: C
CENA 2 150 000 Kč

vč. daně z nab.

zrekonstr. byt o CP 78 m2, zděné jádro, klimatizace, 
moderní kuchyňská linka na míru vč. spotřeb., plast. 

okna, doporučuji pro rodiny s dětmi PENB: G
CENA 1 995 000 Kč

bez daně z nab.

INZERCE RV1500865/10

INZERCE RV1601127/01

Léčba mrazem
Již od začátku 60. let minulého století nasazovali
němečtí revmatologové více než 25 let úspěšně
do terapie zánětlivých revmatických chorob
ledové obklady. Z jejich letitých zkušeností
a dnes již i z celé řady studií vyplývá, že použití
ledu nebo ledových zábalů je nutno opakovat
několikrát denně a aby bylo dosaženo trvalejšíhoněkolikrát denně a aby bylo dosaženo trvalejšího
efektu, v terapii pokračovat několik dnů až týdnů.

Ledový plyn nebo vzduch byl zaveden do léčby
chladem koncem 70. let 20. století, kdy se začal
používat proud ledového plynného dusíku
o teplotě až -180°C, který se aplikoval po dobu
půl až jedné minuty na bolestivé klouby.

TTato metoda léčby je nově veřejně dostupná 
i ve Zlíně, konkrétně v aktivsport - Posilovně Zlín,
kterou najdete v suterénu 25m bazénu. Objednat
se na terapii, nebo získat další informace, můžete
na čísle 777 838 262 nebo na facebook stránce
„Posilovna Zlín,“ kde najdete vypsané termíny.

www.facebook.com/PosilovnaZlin

INZERCE RV1601292/01
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„My tady 
žádné 

postižené 
nechceme!“

INZERCE RV1601223/01

Třída Tomáše Bati 3067, 760 01 Zlín
(od Městského divadla 150 metrů směr Vizovice)Prodejna na nové adrese

OTEVŘENO 5. PROSINCE
www.elektrolosak.cz     www.kuchynelosak.cz

Zlínský magistrát na Letné zvažuje výstavbu bytů, kde by našli na čas útočiště psy-
chicky nemocní lidé. Zkreslující článek v novinách, který dal tento záměr bulvárním 
zavádějícím způsobem do souvislosti s vraždami páchanými vyšinutými jedinci, způ-
sobil v této části města obrovské pozdvižení. Vznikla petice, na kterou zakrátko přibyly 
stovky podpisů.

Může zaznívat spousta různých argumentů, i mnoho sofistikovaných vysvětlení, ale 
podstata problému tkví ve větě vyjádřené v titulku. „My tady žádné postižené nechce-
me!“ Taková byla i jedna z vět, co zazněly na říjnové besedě s místními občany na Letné 
v Centru služeb postiženým. Bylo tam tehdy narváno a tak jsem se vloudil do vedlejší 
dílny, abych dobře slyšel. Přímo mezi ty, kteří byli hlavním terčem kritiky. Nebezpeční 
vrazi? Ani náhodou… Stál jsem vedle dvou dam. „Poznáte, která z nás je klientka a kte-
ré terapeutka?“ zeptala se mě jedna. Díval jsem se na ně, ale neodpověděl jsem. Samo-
zřejmě, nic jsem nepoznal. Obě měly oči v slzách, když se z vedlejší místnosti ozýval 
křik na zástupce radnice: „My je tady prostě nechceme, chápete to?“ 

Těžko říct, kde se v lidech bere tolik hořkosti. Neznalost, nepochopení, netoleran-
ce? Nebo snad kalkul, že by jim náhodou mohla klesnout cena nemovitosti? Už slyším 
námitky: Běžte si tam bydlet, když jste tak chytrý. Takže jen v kostce. Jsou tři hlavní 
důvody, proč cítím potřebu se k tomuto problému vyjadřovat. Za prvé někde v šuplíku 
mi leží diplom z oboru sociální práce, za druhé jsem zastupitel města, za třetí – a to je 
nejdůležitější – i já bydlím na stejné ulici.

Návrh na výstavbu bytů pro psychicky nemocné vzešel od odborníků na sociální péči. 
Navazuje na už více než deset let bezproblémově fungující dílny na stejném místě určené 
pro tutéž skupinu lidí. Do zdejšího Centra služeb postiženým Horizont jich pravidelně 
dochází kolem padesáti. Nikdo to nikdy nijak zvlášť nezaregistroval, nikdo si nikdy nestě-
žoval. Teď by měli někteří z nich ve dvou nových domcích přímo na místě i bydlet. Stejně 
jako už nějakou dobu ve zlínské čtvrti Mokrá, ani tam žádné problémy nejsou.

Pro nás všechny je dobré dát jim šanci vrátit se do života. Stejná situace může po-
tkat mnohé z nás. Stačí nějaký spouštěcí impuls v podobě krizového životního okamži-
ku. Nikdo úplně přesně nevíme, jaké máme dispozice. Přijde rozvod, úmrtí blízkého 
člověka, ztráta zaměstnání. To vše může u kohokoliv z nás spustit vážnou psychickou 
nemoc. 

 Pavel Stojar, šéfredaktor Magazínu Váš Zlín
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1 |  Nový zvon rozezní evangelický kostel

INZERCE RV1601244/01

Přijmeme doručovatele listovních a balíkových zásilek 

                               příprava listovních zásilek a jejich doručování pěší 
pochůzkou, výplata poštovních poukázek a důchodů. 

    

                               SŠ nebo vyučení, trestní bezúhonnost,  
dobrý zdravotní stav, spolehlivost.

Doručovatel listovní pěší (DPČ)
Náplň práce: 

Požadujeme: 

                                příprava balíkových zásilek a jejich doručování  
do firem a domácností služebním autem, svoz zásilek,   
vyúčtování zásilek a finanční hotovosti po návratu na pracoviště.

            SŠ nebo vyučení, trestní bezúhonnost,  
dobrý zdravotní stav, ŘP. skupiny B.  

Doručovatel balíkový (DPČ, HPP)
Náplň práce: 

Požadujeme: 

Při hlavním pracovním poměru nabízíme: pracovní dobu 37,5 h/týdně, 5 týdnů dovolené, stravenky a možnost rekreace

Kontakt:   604 428 082 Kontakt:  603 761 381

Zlínský evangelický kostel na Štefánikově ulici má první zvon. Váží 
zhruba 350 kilogramů, má průměr kolem 85 centimetrů a byl odlit v pá-
tek 21. října večer ve zvonařské dílně Josefa Tkadlece v Halenkově 
na Valašsku.

Zvon poputuje do věže pravděpodobně někdy ve druhé půli lis-
topadu. Vyzdvižení potrvá celý den, delší dobu pak usazení, při-
pojení a další práce. Poprvé by se měl rozeznít na první adventní 
neděli. Pak bude zvonit každý den v poledne, v neděli před bo-
hoslužbami, ve svátky, svatby, pohřby a v další významné cír-
kevní dny.

„Myšlenka na pořízení zvonu se zrodila někdy před čtyřmi 
lety. Navázala na nerealizované přání našich předchůdců. 
Architekt Vladimír Karfík, který kostel projektoval, totiž 
původně navrhl i zvonici. V ní však dosud nikdy žádný 
zvon nebyl,“ vysvětluje Jiří Pejla ze zlínské Českobratr-
ské církve evangelické.

Důvodem byla nákladnost stavby samotného kostela, který stál přes 
400 tisíc korun. To byla ve třicátých letech velmi velká částka a zlínští 
evangelíci ji museli řadu let splácet. „Když se ještě před stavbou hleda-
ly možnosti úspor, bylo rozhodnuto, že se upustí od pořízení ústředního 
topení, varhan a dvou zvonů, s nimiž Vladimír Karfík počítal. Ostatně je 

dost pravděpodobné, že i kdyby evangelíci zvony získali, nedočkaly by se 
konce války, protože by podlehly rekvírování pro vojenské účely a byly 

by roztaveny. Po válce a v období komunismu už na jejich pořízení 
nebylo ani pomyšlení. Teprve velkorysý finanční dar pana Zdeňka 
Rybky, který z velké části pokryl náklady, umožnil po osmdesáti 

letech realizaci tohoto záměru,“ říká historik a člen zlínského 
evangelického sboru David Valůšek.

Jedním zvonem to ale zřejmě nekončí. Plány zlínských evan-
gelíků jsou celkem velkorysejší. Nynější zvon by totiž měl být 
největším ve zvažované zvonkohře. „Zvonkohry mají velkou 
tradici v protestantském prostředí především v Nizozemsku. 

Bylo by zajímavé nabídnout Zlínu nejen další zvon, kro-
mě dvou stávajících v římskokatolických kostelích, ale 
také zcela novou kvalitu. Pokud se to podaří zrealizovat, 
rozezní se věž kostela řadou starých i moderních melo-

dií vycházejících z tradic i současnosti evangelické hudby. 
Melodie a písně by se proměňovaly v závislosti na církevním roku a kon-
krétních svátcích. Kromě nastavených melodií, které budou pouštěny au-
tomaticky, bude možné na zvonkohru také hrát pomocí klaviatury. Zvon-
kohra by tak přispěla k oživení Zlína,“ dodává David Valůšek.

Zatím k tomu ale chybí to nejpodstatnější, finanční prostředky. (pst)

Odlévání zvonu v ateliéru Josefa Tkadlece v Halenkově. Osmasedmdesát procent slitiny tvoří měď, zbytek cín. Teplota roztaveného kovu je mezi 1000 až 1100 stupni Celsia Foto | Pavel Stojar a Pavel Balusek
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2 |  Ovčáček čtveráček strhnul lavinu 4 |  Městská policie hledá nové  
 strážníky

INZERCE RV1601198/01

Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:

3+kk, Zlín, Díly – CENTRUM
2 350 000 Kč plus provize RK
OV, 66 m2, 4. patro, ihned k dispozici

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Zlín, JS – Okružní, 73 m2, 

OV, po nové kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Otrokovice, ul. Čechova, 74 m2, 

OV, po nové kompletní rekonstrukci
• exkluzivní stavební pozemky, 

Zlín - Velíková, 2x 1300 m2 
(možnosti i jako celek 2600 m2)

Na začátek roku 2017 plánuje zlínská městská policie nábor nových 
strážníků. „Po letošním posílení pracovišť v místních částech plánujeme 
v příštím roce doplnění uvolněných pracovních míst. Hledáme nové kole-
gy, kteří s námi chtějí pracovat pro bezpečný Zlín a jeho občany,“ upřesnil 
ředitel městské policie Milan Kladníček.

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát český občan, který 
splňuje základní podmínky obsažené v zákonu o obecní policii. Musí 
vyhovět také vnitřním předpisům 
zlínské městské policie. Mezi ně 
patří věk alespoň 21 let, trestní 
bezúhonnost, spolehlivost, dosa-
žení alespoň středního vzdělání 
s maturitou, zdravotní a tělesná 
způsobilost a úspěšné absolvová-
ní přijímacího řízení.

Zájemce o práci nejprve vypl-
ní dotazník a doloží k němu rukou 
psaný životopis s fotografií. Měl by 
to stihnout do konce roku 2016.

Při výběrovém řízení uchazeč 
absolvuje přijímací pohovor, testy 
fyzické zdatnosti, psychodiagnos-
tické vyšetření a zdravotní prohlídku. Po úspěšném absolvování přijímací-
ho řízení a navázání pracovního vztahu se z uchazeče stane čekatel, který 
po dobu prvních měsíců prodělává vzdělávací a výcvikové programy. Pak 
jej čekají zkoušky a teprve poté se stává opravdovým strážníkem.

Dostat se k městské policii není snadné. V posledních letech má stále 
více uchazečů problém obstát například při testech fyzické zdatnosti.  (pst)

3 |  Magický Zlín pošesté
Šestý kalendář Magický Zlín s fotografiemi Josefa Řezníčka vyšel na 

začátku listopadu. K dostání je například na informačním centru v pří-
zemí zlínské radnice.

V Městském divadle se zrodilo jedno z neúspěšnějších představení jeho 
historie. I když to nikdo nečekal. Měla to být drobná hříčka, kritický kaba-
ret reagující na dění na české politické scéně. Dvě reprízy v klubovém sál-
ku a konec. Zlínští divadelníci ale s představením Ovčáček čtveráček strhli 
nečekanou lavinu zájmu.

Dostali se do hlavních vysílacích 
časů celostátních programů. Na lis-
topad a prosinec museli přidávat 
další a další reprízy a hrát dokonce 
ve velkém sále pro sedm set diváků. 
Přesto je každé další představení 
do hodiny od zahájení předprodeje 
vyprodáno. Do Zlína se sjíždějí lidé 
z celé republiky, aby kabaret viděli. Zlínské herce už pozvala řada scén po 
celém Česku. Zájezdy ale divadelníci odkládají nejdříve na leden, přestože 
zřejmě budou muset zaktualizovat text.

Ovčáček čtveráček začal vznikat v Městském divadle spontánně kon-
cem října. Režie se ujal ředitel Petr Michálek. V hlavní roli hradního mluv-
čího exceluje Marek Příkazký. V dalších rolích se objevují Vojtěch Joha-
ník jako novinář a moderátor, Pavel Vacek jako dalajláma, Radoslav Šopík 
jako šéf hradního protokolu Jindřich Forejt, Rostislav Marek jako Miloš 
Zeman a Daniel Hůlka, Marta Bačíková jako čínský prezident, Tomáš Da-
vid jako Jiří Brady je také autorem hudby.

Kromě nadšení sklidili herci i spoustu nevraživých reakcí. Sám Jiří Ov-
čáček ale bere zlínské představení s nadhledem. „Neuráží mě. Bavím se 
tím. Je to takřka pohled do zrcadla! Přeji satiře plný úspěch a plné sály. 
Tohle není žádná kavárna, ta není schopna přemýšlet o názorech druhých. 
A to tito herci schopni jsou,“ uvedl mluvčí prezidenta v rozhovoru pro 
Blesk. (pst)

Snímky města od Josefa Řezníčka mají zvláštní rukopis, který je od-
lišuje od obvyklých pohlednicových záběrů města. Jsou jiné a tak trochu 
magické. Ukazují Zlín z neobvyklých úhlů, nabízí atypické pohledy na 
notoricky známá místa.

Pokud chcete vidět i další autorovy fotografie, které se nedostaly do 
kalendáře, můžete si zajít do 3. prosince na výstavu do Kulturního insti-
tutu Alternativa v Kolektivním domě. Otevřeno je od pondělí do pátku 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 16 hodin.

Josef Řezníček se narodil v roce 1973. Vystudoval Filmovou školu ve 
Zlíně a fotografii se věnuje od poloviny devadesátých let. (pst)
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Začínali elektronikou pro modely, nyní  vyrábí pro Airbus a NASA

| PAVEL STOJAR

Ve Zlíně působí úspěšné firmy, které vyváží do celého světa a ve 
svém oboru patří k absolutní špičce. Přesto je o nich málo slyšet. 
Například proto, že jejich výrobky jsou velmi specializované. To se týká 
i společnosti MGM COMPRO, ve Zlíně prakticky neznámá společnost, 
kterou pro jejich jedinečné produkty a know-how vyhledávají i tak 
věhlasné společnosti jako NASA, Airbus nebo Virgin Galactic. 

Jaké byly začátky vaší firmy?
Naše společnost se původně zabývala vývojem a výrobou speciální 

elektroniky pro zdravotnictví. Zlom přišel kolem roku 1995. Můj táta 
jako vášnivý modelář řešil, že v té době neexistoval žádný inteligentní 
regulátor otáček pro elektromotory do modelů, který by splňoval po-
žadavky náročných modelářů. Výsledkem našeho vývoje byl proceso-
rem řízený elektronický regulátor otáček, který byl ve své době prvním 
na světě. Naše produkty pro modeláře se takřka okamžitě staly hitem. 
Obrovskou výhodou bylo, že fungovaly výborně prakticky s jakýmkoliv 
elektromotorem a byly velmi spolehlivé. Výroba začala raketově růst, 
dělali jsme desítky tisíc kusů. Firma si vydobyla takové jméno, že nás 
naráz začaly oslovovat také průmysloví partneři z celého světa. 

Jak vypadá současná produkce společnosti MGM COMPRO?
Výrazně se změnila. Statisícové a milionové série jsme přenechali 

čínským výrobcům. Naše produkty jsou pro náročné zákazníky, kteří 
hledají spolehlivé řešení s jedinečnými parametry. Produkce přesto zů-
stává velmi vysoká, jedná se o série v řádu tisíců až desetitisíců kusů.  

Co konkrétně vaše firma vyrábí?
Stěžejní je pro nás výroba regulátorů otáček pro elektro-

motory, které dnes už nezajišťují pouze chod a kontrolu 
otáček. Obstarávají i mnoho dalších důležitých funkcí 
celé elektro pohonné jednotky. Mimo regulátorů vy-
rábíme také BMS (Bateriové řídicí systémy), které 
kontrolují nabíjení a vybíjení baterií na bázi lithia. 
Mají široké uplatnění, od použití v takzvaných chyt-
rých domácnostech nebo elektrárnách až po opravdu 
unikátní systémy v leteckém průmyslu. Naše portfo-
lio zahrnuje i široké spektrum průmyslových nabí-
ječů určených pro ty největší bateriové systémy. Pak 
je tu zakázková výroba, kdy pro řadu firem vyrábíme 
nejrůznější inteligentní elektroniku, která poté slouží 
například v konvektomatech, tedy v troubách do velko-
kapacitních kuchyní, nebo jako komponenty pro výrobu 
armádních svítilen. Jde zkrátka o širokou škálu inteli-
gentní elektroniky.

Kde všude vaše výrobky slouží? Kdo jsou nejvýznamnější 
odběratelé?

Je jich poměrně hodně, ale bohužel ne všechny můžeme zmí-
nit. U většiny máme dohodu o mlčenlivosti kvůli ochraně citlivých 
informací. Přes 99 procent naší produkce jde na export, vyvážíme 
do 52 zemí světa. Z poslední doby je třeba zmínit Airbus. Pro jejich 
elektrický letoun E-Fan jsme dodávali regulátory otáček elektric-
kých motorů. Dalším věhlasným klientem je NASA (americký Ná-
rodní úřad pro letectví a kosmonautiku), který také používá naše 
regulátory při vývoji nových způsobů letecké přepravy. Když jsme 
u leteckého průmyslu jsou to také čeští výrobci letounů Jihlavan 
Airplanes – Skyleader, dále například Kunovický Evektor. Dodáva-
li jsme je i pro několik stájí Formule 1, kde naše komponenty našly 
využití při zlepšování aerodynamiky monopostů. Mezi naše klienty 
patří i společnost Virgin Galactic, která připravuje komerční lety do 
vesmíru, dále třeba Siemens nebo český armádní výrobce VOP. Ten 
využívá naše komponenty pro své dálkově řízené vozidlo TAROS – 
vojenský robot na kolech, který je schopný zásobovat krizové a těž-
ko dostupné oblasti.

To jsou skutečně významní hráči na trhu. Jak se vám je daří 
oslovit v silné světové konkurenci?

Všechny naše produkty jsou něčím výjimečné, a právě proto je o ně 
zájem i u tak významných společností. Velkou výhodou našich regulá-
torů jsou jejich unikátní parametry. Značka MGM COMPRO má zkrát-
ka dobré jméno a jsme na to taky náležitě hrdí. Zakládáme si na výji-
mečnosti výrobku a jeho kvalitě. Nezaměřujeme se na levná zařízení, 
ta necháváme asijským výrobcům, nabízíme top kvalitu. Používáme 
jen nejlepší součástky, náš software je léty prověřený, hardware uni-

kátní. Snadno lze naprogramovat i zakázkové vlastnosti reguláto-
ru, a tak výrazně ovlivnit jeho vlastnosti dle přání klientů. 

Takové podnikání vyžaduje skutečně profesi-
onální odborníky. Nemáte problém je získat 
a udržet?

Dobrý tým je základ, bez něj to nejde. Snažíme se 
k naším zaměstnancům být vždy féroví a nastavujeme 
takové podmínky, aby byli spokojení. Pro mě s tátou, 
ale i pro mnoho našich lidí, je to navíc skutečně srdeč-
ní záležitost. Je velmi zajímavé pracovat ve firmě, která 
se podílí na tak unikátních projektech. Práce u nás je 

opravdu různorodá. Naše nároky na nové zaměstnance 
jsou ale vysoké. Musí být nadšenci do elektro-

niky, to je základ. Je důležité, aby 
se ve své práci našli a napl-

ňovala je. 

O historii a současnosti firmy MGM COMPRO jsme si povídali s obchodním ředitelem Martinem Dvorským  Foto | Josef Omelka
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Budoucnost je v elektropohonech
Hlavním produktem firmy MGM COMPRO jsou regulátory otáček elektromotorů. 
Co je to za zařízení a kde se uplatňuje? Například u elektřinou poháněného 
letadla E-Fan, které vyrábí společnost Airbus. Popularita elektromobility roste 
a do tohoto oboru začínají investovat jak nadnárodní společnosti a výzkumné 
ústavy, tak i menší společnosti. V elektromobilitě a bezemisním provozu je zkrátka 
budoucnost. Díky tomu roste také poptávka po elektrických pohonech a s tím 
souvisejících baterií a bateriových řidicích systémech. 

Trápí vás aktuálně nedostatek lidí?
Za dobu fungování společnosti jsme zjistili, že šikovných vývojářů, 

techniků a lidí vůbec, není nikdy dostatek. V současné době nás na-
příklad hodně pálí pozice obchodníků pro světové trhy, abychom byli 
schopni navázat více partnerství než je v našich současných silách a tak 
dále rozšířit naše pole působnosti. Tato pozice je velmi specifická, pro-
tože kromě dobrého vztahu k technice je zapotřebí i angličtina na vy-
soké úrovni. Náš byznys je založený na velmi úzkých osobních vazbách 
s partnery po celém světě. Jedná se o zajímavou pozici v perspektivním 
oboru. Každý projekt je zde unikátní a nabízí možnost seberealizace. 

Vyhledáváte své budoucí zaměstnance i mezi absolventy? 
Snažíme se otevřít oči i mladým zlínským technickým nadějím pro-

střednictvím spolupráce se Střední průmyslovou školou Zlín. Chodí 
k nám na exkurze, aby viděli, jak to v reálné elektro výrobě a vývoji vy-
padá. Někteří z nich k nám chodí brigádně pracovat na CNC strojích, 
je to pro ně obrovská zkušenost a zajímavá možnost přivýdělku. Jde 
o oboustranně přínosnou spolupráci. Ostatně mnoho lidí v naší firmě, 
včetně mne a mého otce, jsou absolventy této školy, takže nás k ní pojí 
i osobní vztah.

Navázali jste i další partnerství se školami?
Podařilo se nám navázat spolupráci s univerzitami z celého světa. Po-

dílíme se na jejich vývojových projektech, kde používají naši elektroniku.

Nebylo by snadnější podnikat ve větším městě, v Brně nebo 
Praze? Proč stále zůstáváte ve Zlíně?

Jednodušší by to asi bylo, ale jsme patrioti. Do tohoto regionu elekt-
ronika patří. Přímo ve Zlíně je řada firem, které specializovanou elektro-
niku vyrábí – například Cominfo nebo Cross. Mnoho inženýrů tady už 
působí, jiní se sem vracejí po absolvování vysoké školy. Ve Zlíně je nám 
fajn, i když do Prahy musím služebně jezdit i několikrát týdně.

Ne vždy se daří předávat rodinný byznys z generace na gene-
raci. U vás to vyšlo?

Než se mí rodiče začali naplno věnovat této firmě, podnikali v jiných 
společnostech. Pořád ale v oboru speciální elektroniky, anebo výpočetní 
techniky, takže jsem v tomto prostředí vyrůstal. Mé osobní zapojení je 
tedy logické. Pro tátu i mámu to vždy byla srdcová záležitost. I já v MGM 
COMPRO pracuji už dvanáct let. Nedovedu si představit, že bych dál 
firmu nerozvíjel a nepokračoval. Je ovšem pravda, že i v našem okolí 
mnoho podnikatelů mezi rodinnými příslušníky své nástupce nenašlo 
a firmy museli prodat.

I u vás doma tedy byly poházené po stolech pájky, plošné spo-
je a drátky?

Ano, přesně tak. Můj táta měl o svém povolání jasno už od základ-
ní školy. Pracoval ve Slušovicích jako technik ve výpočetním středisku, 
později jako vývojář. Odcházel v lednu 1990, aby mohl začít podnikat. 
Bylo to v době, kdy mě začaly bavit modely a díky tomu se pak mohl tak 
trochu vrátit ke svému někdejšímu koníčku, modelařině. 

Věnujete se modelům i dnes, máte na to čas?
Já osobně se k nim dostanu už jen občas, když natáčíme promo videa 

s velkými modely. Nemám na to už bohužel čas. Nechali jsme si elek-
troniku pro modeláře jako jeden ze segmentů naší nabídky, modelářské 
produkty prodáváme pod značkou MGM CONTROLLERS. Zaměřuje-
me se na nejvyšší třídu modelářské elektroniky, což je pro nás obchodně 
zajímavé. Navíc modeláři jsou skvělí testeři. Přihodí se jim takové věci, 
u kterých jsme si často mysleli, že snad nemohou ani reálně nastat. Po-
znatky od nich pak můžeme uplatnit při vývoji zařízení pro průmyslové 
partnery. 

Zakladatel společnosti Grigorij Dvorský   Foto | Josef Omelka

Elektroletoun E-Fan, který vyrábí firma Airbus s použitím techniky od MGM COMPRO   Foto | Airbus
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Courage ukazuje originální  
českou módu a design

INZERCE RV1601253/01

BC NEKKY I
Hradská 888, 760 01 Zlín
tel.:  +420 736 520 409
 +420 577 599 933

BC NEKKY II
Valachův Žleb 5371, 760 05 Zlín
tel.:  +420 736 520 494

www.nekky.cz

• Kurzy a plavání pro těhotné
• Programy pro nejmenší děti  
 (masáže, manipulace)
• Poradny laktační, psychomotorická
• Cvičení rodičů s dětmi 0-3 roky
• Plavání dětí od 0 do 8 let
• Miniškoličky od 1,5 roku
• Rodinné plavání pro veřejnost
• Aquaerobik pro ženy

Již více než 20 let 
jsme s Vámi u těch 
nejkrásnějších  
okamžiků

Centrum, které si Vaše děti 
prostě zamilují ...

Více informací 
a rezervace termínu na www.nekky.cz

Platnost do 31.3.2017

Volná vstupenka na rodinné 
plavání pro dítě ZDARMA  
(v doprovodu platící dospělé osoby)

Ve zlínském zámku se objevil 
nový obchod Courage zaměřený na 
originální českou módu, autorské 
šperky a design. Iveta Stavjaníková 
ve svém showroomu pojatém v du-
chu takzvaných fashion concept 
store Zlíňanům představuje kva-
litní výběr autorských designových 
značek, které jsou obvykle k dostá-
ní jen ve větších městech.

K vidění jsou například mode-
ly Soolista, Eiri, Jakoby, Josefina 
Bakošová, Design Dictat a další. 
Šperky zde vystavuje Klára Šípko-
vá ověnčená Cenou Czech Grand 
Design, Jara Design nebo Eliška 
Lhotská.

Móda i šperky se vyznačují vel-
mi vysokou kvalitou materiálů 
a zpracování, minimalistickým sty-
lem, trvalou udržitelností a nadča-
sovostí. Díky vysoce kvalitním lát-

kám pak vybraný kousek doplňuje 
šatník na dlouhá léta.

V majitelce obchůdku Cou-
rage navíc najdete i vizážistku, 
která poradí nejen s výběrem 
módních kousků, ale také s kombi-
nací s vlastním šatníkem a doplň-
ky, s osobitou vizáží a líčením.

V showroomu jsou ke koupi 
také kabelky, originální brýlové 
obruby, dřevěné hračky a papíro-
vé panenky. Velkým lákadlem je 
takzvaná Vitrine de recyclage, kde 
si můžete vybrat z nevyužitých 
oděvů či doplňků od renomova-
ných značek za symbolické ceny.

Iveta Stavjaníková plánuje 
do budoucna i módní přehlídky. 
Všechny novinky je možné sledo-
vat na facebooku Courage. (ves)

Originální dárky můžete získat v dobročinné dražbě
Chcete si pořídit zajímavé vá-

noční dárky pro blízké a přitom 
podpořit dobrou věc? Příležitostí 
je desátý ročník akce Vánoční kole-
dování, kterou pořádá zlínská cha-
ritativní organizace Samari spolu 
s Nadací Tomáše Bati 2. prosince 
od 18 hodin. Součástí akce bude 
i dobročinná dražba. První prosin-
cový pátek v Baťově vile dokres-
lí hudba, vystoupí zpěvačka Zlat-
ka Bartošková s klavíristou Jiřím 
Toufarem.

„Snažíme se získat prostředky 
na chudé děti v Bangladéši. V mi-
nulých letech se i díky vánočním 

dražbám podařilo vybavit školu, 
nakoupit oblečení a aktovky pro 
děti, zajistit stravu dětem, ale také 
plat dvěma učitelkám,“ říká Hana 
Czvalingová ze sdružení Samari. 
Misijní školu v chudinském slumu 
podporovanou českými dárci vede 
v Dháce Milan Moskala. Samari 
v Asii podporuje prostřednictvím 
adopcí na dálku přes sto dětí.

Každý rok sponzoři věnují desít-
ky uměleckých děl, obrazů, kerami-
ku, fotografie, ale také bižuterii. Ty 
se pak v Baťově vile zpeněží v ne-
oficiální aukci. Letos jde do draž-
by 34 předmětů. Krásnou sadu 

keramiky věnovali Radek a Jana 
Palánovi, kteří mají keramickou 
dílnu v Lípě. Do dražby půjdou 
také výrobky z partnerských orga-
nizací, jako je Naděje nebo Hori-
zont. Zlatým hřebem bude zbrusu 
nová kniha Zikmund a Hanzelka, 
i s osobním věnováním a podpisem 
Miroslava Zikmunda.

„Největšími sponzory jsou man-
želé Lažanští z Prahy. Ti každým ro-
kem do aukce zajistí díla pražských 
umělců. Karla Lažanská podporuje 
chudé školáky už od roku 1999. Ně-
kolikrát se i s manželem Jiřím do 
Bangladéše vydala. Zafinancovali 

tam dokonce dostavbu knihovny 
v sirotčinci Hill Tracks. Získala také 
desítky dalších adoptivních rodičů 
pro jiné děti. Česká televize o jejich 
aktivitách natočila dokument,“ vy-
světluje Hana Czvalingová.

Kromě adopcí na dálku orga-
nizuje sdružení Samari dobrovol-
nické centrum, ve kterém aktivně 
působí kolem padesáti dobrovol-
níků. Jezdí do domovů důchodců, 
ale také doučují děti z problematic-
kých rodin. 

Více se o aktivitách charitativní 
organizace Samari dozvíte na webu 
www.samari.cz. (pst)
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V nabídce máme také vánoční balíčky přírodní
české a švýcarské kosmetiky.

Služby péče
o matku a dítě

13 druhů masáží
a zábalů

PLATÍ NA:

KONTAKT
Pua centrum regenerace s.r.o.

tel: 777 027 431
e-mail: info@puacentrum.cz

www.puacentrum.cz
www.facebook.com/puacentrum

Vánoční dárkové poukazy
Akce platí do 23. 12. 2016

INZERCE RV1601275/01INZERCE RV1601235/01

Vánoční baňky, adventní věnce 
a dekorace? Tady jste správně

Advent a Vánoce jsou obdo-
bím, kdy každého dojme okouz-
lující výzdoba. Všichni to chceme 
mít nejkrásnější hlavně u sebe 
doma, ale není nad to zútulnit si 
také prostředí v práci. V záplavě 
vánočních dekorací ovšem není 
snadné se zorientovat.

Nedaleko náměstí Míru na Ra-
šínově ulici ve Zlíně najdete ob-
chůdek plný krásných věcí House 
Deco & Flowers. Pokud si potrpíte 
na útulný interiér s originálními 
a stylovými doplňky, jste tady na 
pravém místě. 

Prodávají zde vánoční ozdo-
by a bytové doplňky, aranžují ad-
ventní věnce. „Na přání připraví-
me jakékoliv aranžmá. Snažíme se 
vyhledávat a našim zákazníkům 
nabízet nadčasové věci, které ne-
najdou v každém obchůdku. Mno-
ho zboží je v omezeném množství 
a už se neopakuje. Cenová hladina 
je dostupná každému,“ říká ma-

jitelka obchůdku Jana Slavíková. 
Tradiční české skleněné ozdoby 
pochází z produkce firmy Irisa. 
Nádherné bílé a lososové ozdoby, 
které vypadají jako ojíněné. Oblí-
bené jsou také v barvě champagne 
nebo měděné.

V House Deco & Flowers 
vám vytvoří na klíč i aranžmá ke 

HOUSE DECO & FLOWERS
Rašínova 71, Zlín
774 792 302
info@housedeco.cz
www.facebook.com/HouseDecoFlowers
po až pá 9:00 – 18:00, so 9:00 – 12:00

zkrášlení adventního a vánoční-
ho stolu. Drží se hlavně přírod-
ního duchu a materiálů. Stále 
oblíbenější týkové místy se dají 
použít v každém ročním období, 
i na Vánoce.

Můžete si sem dokonce při-
nést i vlastní mísy, skleněné vázy 
či jiné nádoby, které vám v ob-

chůdku ochotně naaranžují. Aran-
že na stoly, věnce a další výzdobu 
tady vytváří i pro interiéry větších 
firem.

K adventu a Vánocům neod-
myslitelně patří i mihotavé světlo 
svíček. Ty nekvalitní ale mohou 
uvolňovat škodlivé látky. „U nás 
najdete kvalitní zdravotně nezá-
vadné svíčky vyráběné v Holand-
sku nebo Německu a také od rož-
novské firmy Unipar. Plamen je 
čistý, bez zplodin, svíčky  vyhoří-
vají dovnitř, neroztékají se a déle 
vydrží,“ dodává Jana Slavíková.

A abychom nezapomněli, sou-
částí stálé nabídky jsou i během 
zimy řezané květiny. (red) 
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Balkanexpress, útočiště 
literátů i muzikantů

INZERCE RV1600352/02

web: www.kamenictvi-dione.cz   
e-shop: www.pomniky-doplnky.cz

telefon: 778 060 859
e-mail:  dione.zlin@gmail.com

prodejna: Dolní Lhota 172 (u Luhačovic)

KOMPLETNÍ ŽULOVÝ HROB OD 30 000 Kč

NEJVÝHODNĚJŠÍ AKCE -30 % DO 31. 12. 2016

NABÍZÍME NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY V KRAJI
DÍKY VLASTNÍMU ZPRACOVÁNÍ 

ŽULOVÝCH BLOKŮ

K PRVNÍM 30 OBJEDNÁVKÁM
BRONZOVÝ KŘÍŽ, LAMPA A VÁZA ZDARMA

POMNÍKY 
OD 

10 000 Kč

INZERCE RV1600978/03

Malý kutil přibližuje 
dětem řemeslo

Na trhu práce je obrovský 
nedostatek technicky vzděla-
ných odborníků. Firmy v regio-
nu si tento problém uvědomují 
a snaží se pomoci. Díky podpoře 
největšího zaměstnavatele Zlín-
ského kraje, společnosti Conti-
nental Barum Otrokovice, vzni-
kl výukový program Malý kutil, 
jehož cílem je věnovat se dětem 
na prvním stupni základních 
škol a rozvíjet u nich pozitivní 
vztah k řemeslu.

Děti se seznámí s nářadím, 
pracovními postupy a dokonce si 
vytvoří vlastní výrobek. „Dnešní 
nejmenší generace nemá takové 
šance setkat se s nářadím a ku-
tilstvím. Sedí u počítače a s tab-
letem, nebo mají naopak spous-
tu kroužků a málo času. Ve 
školách i v domácnostech chybí 
dílny. Vytrácí se dědečci, kteří 
svým vnukům předávali řeme-
slné dovednosti,“ uvedla Věra 
Stojarová ze sdružení Inspira-
ce Zlín, autorka programu Malý 
kutil.

 (red)

Ve Zlíně už dvanáct let fungu-
je kavárna a vinotéka Balkanex-
press. Najdete ji na konci prů-
chodu z náměstí Míru na ulici 
Zarámí. Interiér navozuje pocit, 
jako byste seděli ve vlaku. Auto-
rem plechové budovy, ve které se 
vinotéka nachází, je renomovaný 
architekt Svatopluk Sládeček. Za 
první republiky stávalo na tomto 
místě jedno z center zlínské kultu-
ry, proslulý secesní hotel Balkán. 
Tuto éru připomíná nynější název 
kavárny a vinotéky.

Najdete zde až 300 druhů vína 
z nejrůznějších koutů světa, na-
příklad i z Izraele, Libanonu nebo 
Arménie. Balkanexpress pravidel-
ně pořádá tematické degustační 
večery spojené s výkladem vinařů 
či jiných odborníků. Konají se zde 
také večery s živou muzikou Zpí-
vání na Balkáně s cimbálovou mu-
zikou Štefana Belka. Nejbližší ter-
mín dalšího zpívání je 9. prosince.

Balkanexpress se stal místem 
setkávání místní kulturní komuni-
ty. Probíhají zde i literární večery 
a autorská čtení. Hosté v kavárně 
najdou i půjčovnu knih zlínských 
autorů. Na stěnách najdete díla za-
jímavých výtvarníků, ale také dětí 
ze Základní umělecké školy Mo-
rava. V zimních měsících může-
te ochutnat nejen víno a dobrou 

kávu, ale také horký svařák vyro-
bený vždy z kvalitního vína. Spe-
cialitou je prodej francouzských 
a španělských paštik, klobás, sýrů 
a dalších delikates.

Otevřeno je denně od 8:00 do 
19:00, v sobotu od 9:30 do 12:00. 
Novinky o akcích je možné sledo-
vat na facebooku Balkanexpress – 
kavárna a vinotéka, vinárna. (red)

Majitel vinotéky Balkanexpress Jakub Severin   Foto | Pavel Stojar
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Dary kraje otevírají větší obchod

Pekařství U Polanských
Zlín, Třída Tomáše Bati 1547 

(pod divadlem, za průchodem na ulici Kvítková)

Nabízíme Vám z našeho bohatého sortimentu:

Chléb přírodní z třístupňového kvasu podle 
receptury z roku 1936, celozrnné pečivo s podílem 
žitné mouky pro vaše zdraví, domácí koláče různých 
velikostí a náplní, vynikající svatební koláčky, balené 
pečivo s delší trvanlivostí – vánočky, záviny atd., 
minizákusky domácí kvality pro různé příležitosti.

Veškeré pečivo vyrábíme ručně  
z kvalitních surovin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

INZERCE RV1601270/01INZERCE RV1601285/01

Obchod s regionálními farmář-
skými potravinami Dary kraje se na 
konci listopadu stěhuje. Najdete jej 
sice stále na ulici Kvítková, ale o pár 
set metrů dál od centra. Na místě, 
kde dřív byla prodejna Enapo.

Pro zákazníky znamenají nové 
prostory větší komfort nakupová-
ní, protože obchod nyní bude skoro 
dvakrát větší. „Díky tomu můžeme 
nabídnout daleko širší sortiment, 
například větší výběr mléčných vý-
robků, mnohem více uzenin, pe-
čiva, chtěli bychom zařadit i nová 
piva. Máme už delší dobu vyhléd-
nuté dodavatele, které jsme chtěli 
zařadit, ale dosud jsme neměli mís-
to,“ upozorňuje majitel obchodu 
Dušan Lečbych.

Dojde také ke zlepšení uspořá-
dání interiéru. Příjemnější a po-
hlednější bude jeho design. Pro po-
hodlí návštěvníků vznikne přímo 
před obchodem pět vlastních par-
kovacích míst.

Přestože se stěhují do většího, 
drží se Dary kraje i nadále své filo-
zofie. „Vždy se budeme odlišovat od 

supermarketů. Přednost u nás mají 
samozřejmě regionální producenti. 
Rozhodující je pro nás při výběru 
dodavatelů kvalita, poctivost výro-
by a malý objem výroby. Lidé mo-
hou očekávat osobní přístup, široký 

a jedinečný sortiment. Řada regio-
nálních farmářů do Zlína své výrob-
ky vůbec nezaváží. Jde například 
o mléčné výrobky od Horutů, čers-
tvé ovoce a zeleninu. U nás je najde-
te,“ podotýká Dušan Lečbych.

DARY KRAJE
Kvítková 2898, Zlín
602 111 525, kramek@darykraje.cz
Otevřeno  po až pá 7:00 - 19:00
 so 8:00 – 13:00

V předvánočním období se mo-
hou zákazníci Darů kraje tradičně 
těšit na ještě širší nabídku. Ať už jde 
o výběr vícero druhů čerstvých slad-
kovodních ryb nebo vánoční cukro-
ví. Navíc z obvyklého sortimentu, 
například čerstvého masa, mají lidé 
možnost objednat si cokoliv na vá-
noční stůl i ve větším množství. Ať 
už telefonicky, mailem nebo přes 
facebook.

Nová prodejna na adrese Kvítko-
vá 2898 se otevírá v pondělí 28. lis-
topadu. Už v pátek 25. listopadu si 
ji ale můžete před otevřením pro-
hlédnout a dát si třeba svařák. A po-
dobných příležitostí by v budoucnu 
mělo být ještě více. Dary kraje to-
tiž chtějí využít i venkovní prostor 
a dvůr pro občasné akce. Lidé se tak 
mohou těšit například na tradiční 
zabijačku s řezníkem. (red)

Majitel prodejny Dušan Lečbych. Jeho obchod vyniká i širokou nabídkou zeleniny a ovoce.  Foto | Pavel Stojar
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Kuba a Honza, motocykloví  
mistři ze základní školy

V jedenácti letech mistrem re-
publiky v motocyklových závo-
dech? Budete se divit, ale možné 
to je. Důkazem je žák páté třídy 
zlínské Základní školy Slovenská 
Jakub Gurecký. Ostatně zahanbit 
se nenechá ani jeho teprve sedmi-
letý bratr Jan.

Sezóna 2016 skončila pro oba 
velmi úspěšně. Na strojích Blata 
Ultima se zúčastnili tří seriálů mi-
nibikových závodů – Mistrovství 
České republiky, Minimotocupu 
a Mistrovství Slovenska. Druhák 
Jan Gurecký se v konečném po-
řadí kategorie Junior A umístil 
na čtvrtém místě, na slovenském 
šampionátu dokonce skončil cel-
kově bronzový. Starší Jakub jel na 
silnějším stroji, v kategorii Junior 
B. Všech osm závodů vyhrál a stal 
se zaslouženým Mistrem Čes-
ké republiky i Slovenska pro rok 
2016. Stejně tak získal titul mistra 

v sérii šesti závodů Minimotocup  
2016.

Čekali byste, že se jejich máma 
bude klepat hrůzou, když nastar-
tují a rozjedou své stroje? Není to 
tak, už si dokonce zvykla. „Strach 
samozřejmě mám, ale za ty tři čty-
ři roky jsem pochopila, že to není 
tak nebezpečný sport, jak to na 
první pohled vypadá. Ochranné 
prvky v kožených kombinézách, 
chránič páteře, kvalitní přilby, ru-
kavice i boty spolu s uměním pa-
dat jsou opravdu dostatečné. Když 
jdou kluci jezdit na kolech jen 
s lehkou přilbou, mám kolikrát 
větší strach. Stát se může coko-
liv, kdekoliv,“ podotýká Michala 
Gurecká.

Na čem vlastně děti jezdí, jaký 
mají tyto „mašiny“ výkon a čím se 
liší od klasických soutěžních mo-
torek? Začátky jsou na strojích 
minibike s obsahem 40 ccm a vý-
konem kolem čtyř koní, svou ve-
likostí jsou uzpůsobeny pro děti 

Extraligový tým PSG Zlín zís-
kal staronovou posilu do útoku. 
Z prvoligového týmu HC AZ Ha-
vířov se do Zlína přesunul forvard 
Jan Maruna, který bude působit 
v týmu trvale do konce sezony. 
Rodák z Havířova hrál úspěšně ve 
Zlíně už od podzimu loňské sezo-
ny. Vedení klubu se jeho přícho-
dem pokouší řešit nepříjemnou 
situaci s marodkou v hráčském 
kádru.

Hokejisty posílil útočník Maruna z Havířova
Sedmadvacetiletý útočník Ma-

runa patří ke klíčovým hráčům 
Havířova. Mládežnickými týmy 
prošel v Třinci a v první lize ode-
hrál v dresu havířovského AZ bě-
hem pěti sezon celkem 148 zápa-
sů a zaznamenal 70 kanadských 
bodů za 34 gólů a 36 nahrávek. 
V loňské sezoně nastoupil ve Zlíně 
ke 47 extraligovým zápasům a zís-
kal 12 bodů za 9 gólů a 3 nahrávky.

 (red)

od čtyř let. Předpokladem je sa-
mozřejmě zvládnutí jízdy na kole. 
Minibiky nemají převodovku, 
pouze odstředivou spojku a sa-
mozřejmě brzdy. Větší motorky 
Honda NSF 100 jsou pro závod-
níky od zhruba deseti let. Motor 
má obsah 100 ccm a výkon okolo 
8 koní. Tyto stroje jsou již plno-
hodnotnou zmenšeninou velkých 
motocyklů se spojkou a řazením.

Ve Zlíně pro tento sport zřej-
mě nejsou moc dobré podmínky. 
Neexistuje tady žádný motocy-
klový klub, chybí vhodná trénin-
ková trať. Kuba Gurecký tak za-
čínal ježděním po parkovištích. 
První motorku dostal už ke čtvr-
tým narozeninám. V roce 2012 se 
poprvé dostal na brněnský okruh, 
kde si vyzkoušel jízdu na mini-
biku na motokárové trati. V roce 
2013 vstoupil do nové závod-
ní akademie Malminibike Brno 
a začal pravidelně jednou týdně 

trénovat na Masarykově okru-
hu. Jeho bratr Honza začal jezdit 
hned o rok později.

Bez podpory rodiny by to po-
chopitelně nešlo. „Mně se motor-
ky vždy líbily, ale jezdila jsem jen 
jako spolujezdec. Manžel je rekre-
ační jezdec, který se sem tam pro 
radost sveze na závodním okruhu 
v rámci takzvaného agenturního 
ježdění pro jezdce bez závodních 
licencí. Ale motorky a rychlost má 
moc rád a kluci jsou samozřejmě 
po něm,“ říká Michala Gurecká.

V příští sezóně se oba kluci 
chystají na německý šampionát 
ADAC, mladší Jan třídu Minimoto 
A, starší Jakub přechází z minibiků 
do třídy Mini GP Junior, což už je 
motocykl Honda NSF 100 s řaze-
ním. A možná se pojede i Mistrov-
ství Evropy, kterého by se kluci také 
chtěli zúčastnit. No, a v dalších le-
tech možná přijdou na řadu silnější 
motocykly. Uvidíme…  (pst)Starší Jakub si v letošní sezoně vyzkoušel silnější Hondu NSF 100   Foto | rodinný archiv

Jan (vlevo) a Jakub Gurečtí   Foto | rodinný archiv

| PAVEL STOJAR



TÉMA BYDLENÍ 13|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV1601246/01

Nový dům ve Zlíně za 3,5 milionu?
Nové domy v projektu Zelené residen-
ce na Kudlově vám představí ing. Pavel 
Dočkal ze společnosti CENTURY21.

Kde jsou domy postavené?
Zelené residence stojí mezi Filmovými 
ateliéry a Kudlovem na ulici Vrchy na-
proti bývalému JZD. Najdete zde vzo-
rový dům a 24 domů ke koupi. Loka-
lita je ohraničená lesem a má výhled 
do údolí je Zlínu. 

Co všechno je v ceně?
Cena 3,5 mil. zahrnuje zděný dům 
4+kk, oplocený pozemek 225 m2, par-
kovací místo pro 2 auta a DPH. Úsporný 
dům třídy B má podlahové topení a ná-
klady na bydlení do 4 tis. pro 4 osoby. 
Můžete si změnit koupelny a podlahy. 

Čím se liší od jiných projektů?
Další lokality na Kudlově (nové ulice 
Oblouková, K Dálnici, Klosova a dal-

ší), na Příluku (ulice Nebeská, Mezní) 
a celý satelit na Mladcové se staví již 
řadu let a jejich obyvatelé bude ještě 
dlouho bydlet na staveništi. Zelené 
residence již mají hotovou celou uli-
ci, první obyvatelé se stěhují v listo-
padu. 

Jak se domy platí?
Zájemci složí zálohu a zbytek až 
po dokončení. Stačí složit 550 tis. 
a splácet hypotéku 11.700 Kč, kte-
rou vám vyřídíme. Developer staví 
domy ze svých prostředků nezávisle 
na vašich platbách. Vaše bydlení pro-
dáme tak, abyste se stěhovali rovnou 
do nového. 

Je možné dům jen pronajmout?
Ano, nový dům si můžete prona-
jmout na dva roky. Když se rozhod-
nete zůstat, vyřídíme vám hypotéku 
a započítáme polovinu nájmu. Ná-
jemné je 15 tis. + energie, dům je vy-
baven kuchyňskou linkou. Vyzkoušej-
te si bydlení v domě a svoje možnosti 
měsíčního splácení bez hypotéky 
a vyřizování v bance. 

Jaké jsou prodejní ceny domů?
Ceny se pohybují od 3,5 mil. 
za menší 4+kk do 5,1 mil. za vel-

ký 5+kk. Levněji si můžete ve Zlíně 
v dosahu MHD koupit jen baťovský 
domek od 1,3 do 2,5 mil., starší 
dům k rekonstrukci od 2 do 4 mil, 
dům srovnatelný s novostavbou se 
pod 5 mil. vyskytuje málo. Develo-
perské projekty začínají cenově až 
nad 4 mil, náš menší dům je z nich 
nejlevnější. 

Kdy si můžeme dům prohlédnout?
Zavolejte na 736 611 616 a domluvte 
si termín. Uvidíte hotový vzorový dům 
a můžete si vybrat z 8 domů. Všech-
ny informace najdete na stránkách  
www.zeleneresidence.cz.

Ulice Kudlov Vrchy

Vzorový dům

Stav k 10. 10.

INZERCE RV1601198/02

BAŤŮV PŮLDOMEK 4+1 S GARÁŽÍ, 
ZLÍN, LETNÁ

2,900.000,- KČ       T.: 730 815 701

BAŤŮV PŮLDOMEK 4+1 
ZLÍN, LETNÁ

Z POPTÁVEK KLIENTŮ:

KOUPÍM BYT 2+1/3+1 V OKOLÍ CENTRA ZLÍNA, 
PŘÍPADNĚ PRONÁJEM. SPĚCHÁ.

DO 15 KM OD ZLÍNA HLEDÁM KE KOUPI DŮM, MAX 4+1, 
CENA DO 3,200.000,- KČ.

POMOZTE NÁM PRO NĚ NAJÍT VHODNOU NEMOVITOST. 
VOLEJTE: 733 351 936

3,900.000,- KČ      T.: 730 815 701

PENB G PENB G 

WWW.RKOKNO.CZTřída Tomáše Bati 6, 760 01 Zlín
V tomto regionu nás najdete:

ZLÍN, UL. ŠTEFÁNIKOVA
BYT 3+1

ZLÍN, UL. PŘÍKRÁ
BAŤŮV PŮLDOMEK 3+1

1.900.000,- Kč  T: 730 815 701 2,100.000,- Kč  T: 730 815 701

INZERCE RV1600577/06

Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme byty po nové kompletní rekonstrukci:

3+1, Sokolská 
2 150 000 Kč plus provize RK
OV, 68 m2, 2. patro, ihned k dispozici

3+kk Díly II, CENTRUM
2 350 000 Kč plus provize RK
OV, 66 m2, 4. patro, ihned k dispozici



Miroslav Zikmund pokřtil novou knihu ze svých cest
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Valašské přísloví:  ...

Vyluštěnou tajenku posílejte do 2. prosince na e-mail info@vaszlin.cz. Vylosovaného výherce oceníme.
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Tiřáž | Magazín Váš Zlín

Cestovatel Miroslav Zikmund 
pokřtil novou knihu nazvanou Zik-
mund a Hanzelka. Publikaci s pod-
titulem S Tatrou kolem světa na-
psal František Emmert, který při 
psaní knihy čerpal především ze 
zlínského Archivu H+Z.

„V knize, která vznikala během 
deseti měsíců za aktivní spoluprá-
ce Miroslava Zikmunda, naleznete 
dvě stovky dokumentů, například 
mapy, osobní korespondenci nebo 
písemnosti ze studií, a více než pět 
set fotografií. Velká část těchto do-
kumentů a fotografií, především 
z osobního života obou cestovatelů, 
dosud nebyla publikována,“ uvedla 
Magdalena Preiningerová z Muzea 
jihovýchodní Moravy.

Čtenáři tak mohou poznat život 
a cesty nejslavnějších českých ces-

tovatelů, kteří dokázali uskutečnit 
své chlapecké sny, překonat nesčet-
né překážky a svou odvahou, věr-
ným přátelstvím a touhou poznat 
svět inspirovali i další generace.

„Oceňuji jedinečný nápad pana 
Emmerta vydat tuto knihu podle 
vzoru jeho předchozích asi dvace-

devadesátiletý cestovatel Miroslav 
Zikmund.

Nerozlučná dvojice, Miroslav 
Zikmund a Jiří Hanzelka, projela 
téměř celý svět v době, kdy bylo té-
měř nemožné vycestovat. „V knize 
jsou i fotky, o nichž jsem ani netušil, 
že existují, a poprvé jsem je uviděl 
až v této publikaci. Třeba fotografie 
Jirky coby sadaře, když byl něko-
lik let zaměstnán v Seminářské za-
hradě v Praze, pořízená neznámým 
studentem,“ dodává Zikmund. 

Kniha o 272 stranách je jedním 
z prvních počinů, který se váže 
k oslavám sedmdesátého výročí 
od první cesty Zikmunda a Han-
zelky do světa. Právě v roce 1947 
se společně vydali na cestu po Af-
rice a Jižní Americe s legendární 
Tatrou 87. (red)

ti titulů. Kniha přehledně suma-
rizuje všechny události a histori-
kům pomůže rychle se zorientovat 
v tom, co tihle dva ogaři napácha-
li. Podařilo se mu to mimořádným 
způsobem. Tři roky nosil nápad 
v hlavě, až ho zhmotnil do podoby, 
která nemá obdoby,“ řekl sedma-
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DESIGNOVÉ BYTOVÉ DOPLŇKY:  
VÁZY, MÍSY, SVÍCNY, DEKORATIVNÍ 

KYTKY, POLŠTÁŘE, UBRUSY, DEKY, VŮNĚ 
DO INTERIÉRU, ZBOŽÍ Z TEAK. DŘEVA, 

FOTORÁMEČKY, LUCERNY...

AKTUÁLNĚ JSOU V NABÍDCE VÁNOČNÍ 
OZDOBY, SVĚTELNÉ ŘETĚZY, OZDOBY NA 
STROMEČEK A TAKÉ VÁNOČNÍ UBRUSY.

ZLÍN – AREÁL SVIT 
BUDOVA 13, naproti 

14/15 galerie-muzeum
Vavrečkova 7074

telefon:  606 539 397
po-pá:  9:00–17:30
so:  9:00–12:00

INZERCE RV1601112/01

kavárna s duší

 nabídneme vám netradičně tradiční dezerty
 exkluzivní kávu Julius Meinl

 snídaně po celý den
 možnost využití salónku

Najdete nás na Lesní čtvrti, 50 m od točny trolejbusů č. 3 a č. 13

Příkrá 441, 76001 Zlín  Telefon 737 20 44 20  Facebook Cafe la Fe

www.cafelafe.cz

NOVĚ OTEVŘENO

Vše v pohodovém a příjemném prostředí!

INZERCE RV1601238/01

OD13 vám představuje: 

Fincentrum Premier – to nejlepší, co je na trhu
Otevíráme pro Vás novou pobočku Fincentrum Premier, 

první na východní Moravě. Poskytneme Vám zde špičkové 
nezávislé finanční poradenství postavené na výběru 

z největšího množství finančních institucí a jejich produktů. 

Jsme největší finančně-poradenská  
společnost v České republice.

V čem Vám můžeme být užiteční  
aneb 13 důvodů proč nás navštívit:
1. Prakticky vyřešíme každou situaci, která u Vás nastane
2. Zprostředkujeme Vám jakýkoliv kvalitní produkt na 

trhu
3. Ušetříme Vám čas, máte vše pod jednou střechou
4. Spolupracujeme s největšími bankami a pojišťovnami
5. Máme odborné konzultanty s letitou praxí
6. Podepíšeme každou třináctou hypotéku v ČR
7. Poradíme a vyřešíme jak snížit splátky
8. Vymyslíme, jak si užít důchodu o pět let dříve
9. Zasvětíme Vás do života konzervativních 

i dynamických investic
10. Ochráníme to nejdůležitější – Vaše zdraví
11. Udržíme hodnotu majetku a zachováme Váš příjem
12. Spolu s Vámi naučíme vaše děti finanční gramotnosti
13. Dáme Vám zkrátka to nejlepší, co je na trhu.

Přijďte se poradit. 
Těší se na Vás tým Premier konzultantů.

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ	 	 9.00–18.00
ÚTERÝ	 9.00–17.00
STŘEDA	 	 9.00–18.00
ČTVRTEK	 9.00–17.00
PÁTEK	 9.00–16.00
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