
Vavrečkova 7074 (OD 13, areál SVIT) Zlín
tel.:774 711 053, www.vaseoptika.cz/akce

PŘÍKLAD
PŘED

SLEVOU:
1190 Kč
2119 Kč

PO
SLEVĚ:
357 Kč
635 Kč

Adidas; Calvin Klein; Carrera; Diesel; Fossil; Guess; Boss; Chloé; Karl Lagerfeld; 
Lacoste; Mercedes-Benz; Pierre Cardin; Polarized; Tommy Hil�ger

MĚŘENÍ ZRAKU

A SLUNEČNÍ BRÝLE

Akce platí od 15. 10. do 31. 12. 2017 nebo do odvolání. Bližší informace se dozvíte přímo na optice nebo na www.vaseoptika.cz/akce. RV1701554/02

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN JE SOUČÁSTÍ NOVIN ZLÍNSKÉHO KRAJE   |   ZLÍN-MĚSTO   |   ZDARMA DO VAŠÍ SCHRÁNKY   |   NÁKLAD 40 000   |  LISTOPAD 2017

Skútry od LPN  
přinášejí volnost 
pohybu
strana 12
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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 � nančním, katastrálním  a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
          ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 2+1 s lodžií, ZLÍN – PODHOŘÍ
Ulice L. Váchy, výborná obč. vybavenost, revitalizace 
domu s 2 výtahy a rekonstrukce bytu (r. 2006), 
CP 65 m2. Vhodné pro klienty se slabším pohybovým 
aparátem. PENB: D

2 200 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 2+1 s lodžií, ZLÍN – JS – I.etapa 
Ulice Družstevní, výborná občanská vybavenost, 
revitalizace domu s výtahem a rekonstrukce bytu 
(r. 2012), CP 67 m2, velká lodžie (8 m2). KLIENT 
HLEDÁ RD BLÍZKO HOLEŠOVA. PENB: G

2 390 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií
ZLÍN – JS – OKRUŽNÍ
Částečně zrekonstruovaný byt – zděné jádro, 
koupelna, kuchyň (r. 2010) a revitalizovaný bytový 
dům, výborné parkovací podmínky. PENB: C

2 095 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, ZLÍN – JS – I.etapa
Ulice Javorová, žádaná lokalita, kompletně 
zrekonstruovaný byt (87 m2) a bytový dům včetně 
výtahu, prostorný obývací pokoj, ideální pro rodiny 
s dětmi. PENB: G

2 890 000 Kč
Byt 3+1 s balkonem, ZLÍN – CENTRUM  
Cihlový tzv. ,,Kolektivní dům‘‘ je dominantou města, 
má 2 výtahy po rekonstr., CP 76 m2, interiér po 
částečných úpravách. KLIENT HLEDÁ BYT NOVÝ 
či ZREKONSTUOVANÝ 2+1 (kk) ve Zlíně. PENB: G   

2 690 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – PRŠTNÉ  
Nabídka stavebního slunného pozemku téměř 
v centru Zlína, CP: 1188 m2, elektřina, plyn, voda 
a asfaltová cesta u pozemku, kanalizace, 
MHD 7 minut pěší chůze. 

2 700 000 Kč

Byt 2–3 (4) + 1
CIHLA / PANEL
Zlín – Otrokovice – Vizovice
(pův., zrekonstr.)

až 4 000 000 Kč

P
O

P
TÁ

V
K

A

BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEL  
1-2+1 většinou pro investory kdekoliv 
s platbou hotově  

DOHODOU
Baťovský 1/4,1/2 či 1-domek  
ZLÍN – OTROKOVICE
zrekonstruovaný až 5 mil.
původní stav až 1,6 mil.

až 5 000 000 Kč
Pozemek 
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 2 700 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 1 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína 
do 750 Kč / m2 menší obce

do 2 700 Kč / m2

Rodinný dům 
ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
původní stav až 3,5 mil.
zrekonstruovaný až 8 mil.

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

   

Prodávajte s Buďou své realityProdávajte s Buďou své reality

Váš makléř
Michal Jiříček

volejte
773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ◾ telefon: 773 288 833 ◾ web: www.buda-reality.cz
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PRACOVNÍKY PRO MONTÁŽ  
OCELOVÝCH PALET

•	vytváříme	nový	provozní		
úsek	–	oddělení	dílenské		
montáže	palet

•	dvousměnný	provoz		
(5:45	–	13:45	hod;		
13:45	–	21:45	hod)

•	pracoviště	Lípa	u	Želechovic

NABÍZÍME
•	stabilní	zázemí	výrobní		

společnosti
•	dlouhodobý	pracovní	poměr
•	dobré	finanční	ohodnocení

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

HP – KOVO, spol. s r.o.
Lípa	290,	763	11	Želechovice	nad	Dřevnicí
tel.:	602	429	110
e-mail:	hpkovo@hp-kovo.cz
www.hp-kovo.cz

Přijmeme zaměstnance
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Vánoční stromy zdobí  
moravská a česká města už 93 let
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Letos je to 93 let, kdy se v teh-
dejším Československu popr-
vé rozzářil vánoční strom. Stalo 
se tak 13. prosince 1924 v Brně 
na náměstí Svobody. Iniciáto-
rem akce byl spisovatel Rudolf 
Těsnohlídek.

Podnětem se stala událost 
z prosince 1919, kdy spisovatel 
se dvěma přátel našli v lese v ne-
daleko Brna silně podchlaze-
nou holčičku. Zabalili ji do kabá-
tu a odnesli na četnickou stanici. 
Dívenku se podařilo zachránit, 
dostala jméno Liduška. Záhy si 
ji osvojila brněnská rodina, kde 
se jí dostalo láskyplné péče. Ru-
dolf Těsnohlídek inicioval vánoč-
ní strom jako příležitost pro sbír-
ku na pomoc dětem. Díky ní byl 
v 1929 otevřen v Brně dětský do-
mov, nesoucí na památku dánské 
královny jméno Dagmar.

Tradice vánočních stromů se 
rychle rozšířila do dalších měst 

a obcí. Těžko bychom dnes u nás 
hledali místo, kde jej nemají. Svět-
lo vánočního stromu je poslem 
naděje a lidské solidarity.

Na zlínském náměstí se stro-
mek rozsvítí jako vždy na prv-
ní adventní neděli, tedy tento-
krát 3. prosince. Program začne 
v 17 hodin vystoupením houslist-
ky a zpěvačky Jitky Šuranské. Za 
zvuku fanfár Zámeckých trubačů 
pak v 18 hodin rozsvítí ozdobe-
ný smrk naproti radnici zlínský 
primátor Miroslav Adámek. Po-
tom ještě zazpívá dětský pěvecký 
sbor Moravské děti. Na náměstí – 
a nově i v přilehlých ulicích – vy-
puknou oblíbené adventní trhy.

Ozdobené stromy ovšem máme 
nejen na náměstích, ale přede-
vším doma. Tento zvyk k nám při-
šel pravděpodobně z Bavorska na 
počátku 19. století. V roce 1812 
hosté tehdejšího ředitele a režisé-
ra Stavovského divadla Jana Karla 

Liebicha mohli spatřit bohatě oz-
dobenou a osvětlenou jedli jako 
vyvrcholení štědrovečerní hostiny 
v jeho zámečku v Libni.

Do lidových vrstev se však stro-
mek dostal až na konci 19. stole-
tí. Zpočátku se stromečky zdobily 

ovocem, tvary z pečiva, cukrovím, 
perníčky či dřevěnými figurka-
mi, skleněné ozdoby u nás přišly 
na řadu až v polovině 19. stole-
tí. Ale o tom se víc dozvíte uvnitř 
magazínu…

� Alena�Kučerová,�Pavel�Stojar

Ve Zlíně vánoční smrk na náměstí rozsvítí 3. prosince v 18 hodin   Foto | Pavel Stojar
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Český rozhlas rozjel novou stanici

Univerzitní vinaři umí vyrábět nejen víno
Přestože Zlín rozhodně nepatří 

mezi vinařské obce, lze na Fakultě 
technologické Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně studovat v progra-
mu Chemie a technologie potravin 
specializaci Příprava a hodnoce-
ní vína pro gastronomii. Zlínská 
univerzita je tak jednou z mála 
škol v republice, kde se dá získat 
vysokoškolské vzdělání v oblasti 
vinařství.

Pracovníci Ústavu analýzy 
a chemie potravin jsou aktivní 
také v oblasti výzkumu. „Před ne-
dávnem byl ukončen projekt ko-
lektivu profesora Vlastimila Fice, 
jednoho z nejlepších odborníků 

na zpracování vína v Česku. Vý-
sledkem je přírodní révový nápoj 
se zvýšenými hodnotami biolo-
gicky aktivních látek,“ říká Ivana 
Bartoníková ze zlínské univerzity, 
která se stará o uplatnění výsled-
ků vědeckých výzkumů v praxi.

Vzhledem k tomu, že v sou-
časné době v celosvětovém mě-
řítku stoupá spotřeba bílého vína, 
aniž by klesala produkce modrých 
hroznů, představuje tento nápoj, 
vyrobený z červeného vinného 
moštu, zajímavou alternativu vy-
užití modrých hroznů. „Náš ná-
poj se dá uplatnit buď samostat-
ně, nebo při výrobě lékařských 

a potravinových doplňků. Díky 
vyváženým nutričním hodnotám 
a zvýšenému obsahu biologicky 
aktivních látek představuje účin-
nou formu prevence,“ doplňuje 
Vlastimil Fic. Zajímavostí je to, že 
jej lze vyrábět jako nápoj alkoho-
lický i nealkoholický.

V současné době univerzita 
jedná o uzavření licenční smlou-
vy s vážným zájemcem o výro-
bu tohoto nápoje. Odborníkům 
i laické veřejnosti už byl před-
staven na několika akcích, mimo 
jiné na kongresu mezinárodní or-
ganizace Vine and Wine v bulhar-
ské Sofii. (pst)�Zájem o modré hrozny klesá, co s nimi?   Foto | P. Stojar

Nové frekvence, nejnovější 
zprávy z regionu a vlastní tvorbu 
přináší od začátku listopadu poslu-
chačům nová stanice. Český roz-
hlas rozšířil regionální vysílání ve 
Zlínském kraji. Český rozhlas Zlín 
nabízí posluchačům vedle kaž- 
dodenního zpravodajství a pub-
licistiky z kraje i pořady z vlastní 
tvorby.

Program Českého rozhlasu Zlín 
každé všední ráno odstartuje po-

řad Dobré ráno, Moravo s Petrem 
Uhříkem, odpolední blok bude pa-
třit Rendez-vous, kterým poslucha-
če provede moderátor a herec Pa-
vel Vacek, a pátá hodina odpoledne 
nabídne zpravodajsko-publicistic-
ký souhrn Den ve Zlínském kraji.

Zpravodajské formáty a roz-
hovory se zajímavými hosty dopl-
ní hudební výběr toho nejlepšího 
z české a slovenské tvorby. „Dou-
fáme, že si posluchači zamilují 

Český rozhlas Zlín tak, jako milo-
vali Český rozhlas Brno, který do-
sud zajišťoval vysílání i pro Zlínský 
kraj. Repertoár nové stanice nabíd-
ne i oblíbené pořady a magazíny, 
mezi které patří například Apetýt, 
Srdcovky Zdeňka Junáka, Morava 
krásná zem, Na Moravskou notu 
nebo Blahopřání s písničkou, kte-
ré budou nedílnou součástí vysílání 

Českého rozhlasu Zlín,“ řekl ředitel 
Českého rozhlasu Brno a Zlín Jaro-
mír Ostrý. 

Český rozhlas Zlín naladí po-
sluchači ve Zlíně na frekvenci 
97.5 FM, v Uherském Hradiš-
ti na 99.1 FM, v Uherském Bro-
dě na 107.3 FM a ve Vsetíně na 
89.5 FM. Více informací na webu 
www.zlin.rozhlas.cz.� (pst)

Program slibuje atraktivní moderátory i hosty Foto | 2x Český rozhlas
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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+1, Zlín, Sokolská
Po celkové rekonstr., 68 m2, OV, 11. patro, velká 
lodžie a sklep,  s kuchy. linkou s vestav. spotřebiči.

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Valachův žleb, Zlín – Jižní Svahy,

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Tř. T. Bati, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 1+1, Podhoří, 

po kompletní rekonstrukcii
• byt 1+1, Družstevní, Zlín

po kompletní rekonstrukci

INZERCE
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Vichřice, divočáci a zakázané lesy
Chcete-li se vypravit do přírody 

kolem Zlína, máte v následujících 
týdnech hodně omezené možnos-
ti. Kvůli africkému moru prasat je 
už několik měsíců uzavřená rozleh-
lá oblast severovýchodně od Zlína 
a po vichřici na konci října navíc 
lesáci zakázali vstup do lesů mezi 
Zlínem, Březnicí a Malenovicemi.

Když 29. října udeřil na Zlín-
ský kraj extrémně silný vítr, mělo 
to dramatické následky, i když se 
vichřice v našem kraji obešla bez 
obětí na životech. Nejlépe situa-
ci ilustrují čísla hasičů, kteří kvů-
li větrné smršti zaznamenali 293 
výjezdů. Nejvíce událostí bylo na 
Zlínsku, kde bylo třeba 96 zásahů. 
„Vyjížděli jsme především k popa-
daným stromům na komunika-
ce, chodníky a cyklostezky. Řeši-
li jsme strhané elektrické vedení 
či poškození střech. V Mistřicích 
na Uherskohradišťsku jsme zasa-
hovali u kuriózní události. Díky 
povětrnostním podmínkám se 
zde vyvrátila stavební buňka. Sil-
ný vítr ji poté kutálel po silnici,“ 

uvedla mluvčí hasičů Lucie 
Javoříková.

Kvůli poškození lesa je mini-
málně do 1. února 2018 omezený 
pohyb veřejnosti ve všech lesích 
ve vlastnictví města Zlína i na ně-
kterých místech spravovaných 
společností Lesy České republiky. 
Nejnavštěvovanějšího areálu lesa 
v lokalitě Tlustá hora se omezení 
týká také, stejně jako oblíbené ob-

lasti u malenovického hradu nebo 
okolí pramenu a poutního místa 
Svatá voda u Malenovic. Povolen 
je jen pohyb lidí na zpevněných 
cestách, vstup do lesních porostů 
mimo cesty je zakázán. 

Po zakázané zóně zřízené kvů-
li rozšíření prasečího moru je to 
další nepříjemné omezení, které 
brání lidem v pohybu v přírodě. 
V místech, kam se nesmí, se totiž 

nachází oblíbené lokality houba-
řů, turistů, běžců i pejskařů.

Kvůli africkému moru pra-
sat platí od srpna zákaz vstupu do 
lesů, ale i na louky, pole i polní ces-
ty na území infikovaném africkým 
morem prasat. Nevztahuje se na 
obydlí, příjezdové cesty a také na 
ZOO Lešná, která se nachází v ná-
kazové zóně. Oblast je ohraničená 
ohradníky a zahrnuje zhruba čtve-
rec vymezený obcemi Lípa, Slu-
šovice, Hrobice, Lukov, Fryšták 
a zlínskými čtvrtěmi Vršava, Záleš-
ná, Příluky a Lužkovice. 

Pokud lidé vstoupí do zakázané 
zóny, hrozí jim nejen pokuta, ale 
i nebezpečí zranění ze strany my-
slivců nebo policejních odstřelova-
čů, kteří tady likvidují divočáky.

Podle ředitele Státní veteri-
nární správy Zbyňka Semeráda je 
aktuální situace nesjpíše zdaleka 
nejhorší, jaká byla od vypuknutí 
nákazy. K 3. listopadu stoupl po-
čet nalezených uhynulých prasat 
v oblasti ohraničené ohradníky  
na 160. (pst)

Extrémně silný vítr lámal stromy a trhal střechy. Jen na Zlínsku měli hasiči 96 zásahů   Foto | HZS Zlínského kraje
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Každé ráno půl hodiny cvičí, denně chodí na procházky 
a všech 77 schodů do svého pokoje v podkroví Domova 
pro seniory v Lukově šlape pěšky. Jmenuje se Miroslav 
Oršulík a začátkem listopadu oslavil sto let.

Zoo začala stavět velký výběh pro slony
Stavba prvního ze dvou nových 

výběhů pro slony byla dnes slav-
nostně zahájena v Zoo Zlín. Výběh 
o rozloze tři hektary bude pro-
pojen se stávající expozicí slonů 
a umožní tak těmto zvířatům vy-
užívat nové pastviny i vodní plo-
chu ke koupání. Díky tomu budou 
moci návštěvníci již v příštím roce 
pozorovat slony v nové oblasti. 
Především však bude výběh sou-
částí chystaného chovného zaříze-
ní pro slony, takzvaného slonince.

Sloninec umožní chov až osmi 
afrických slonů. Odpovídat bude 
nejnovějším poznatkům a stan-
dardům týkajících se jejich chovu 
a rozmnožovaní. Významně tak 
může přispět ke zvýšení populace 
tohoto kriticky ohroženého dru-

hu. Zoo Zlín v současnosti chová 
celkem tři slonice, z nichž jedna 
je již více než rok březí a porod je 
očekáván v létě příštího roku.

Ředitel zoo Roman Horský ukazuje mapu budoucího areálu Karibun   Foto | Jiří Balát

V příštím roce by na výstavbu 
prvního výběhu pro slony měla 
navázat realizace chovného zaří-
zení včetně společného vnitřního 

ustájení, které bude se svojí rozlo-
hou 3 600 m² patřit mezi tři nej-
větší zařízení svého druhu na svě-
tě. S jeho dokončením se počítá 
v roce 2020. Sloninec je součás-
tí první etapy afrického pavilonu 
Karibuni.

„Sloni vždy patřili a patří mezi 
to nejdůležitější, co tady v naší za-
hradě máme. Těžce jsme se smiřo-
vali s tím, když svého času hrozilo, 
že sloni budou muset být přesunu-
ti z naší zoo někam jinam. Proto 
jsme velmi rádi, že se nám podaři-
lo úspěšně připravit a odstartovat 
tento projekt, díky němuž budou 
moci sloni u nás zůstat, a navíc 
zde budou mít šanci na přirozené 
rozmnožování,“ uvedl ředitel Zoo 
Zlín Roman Horský. (red)

Oslavil stovku, dělá denně  
dvacet dřepů a nepotřebuje výtah

„Chtěl bych se dožít další stov-
ky,“ vyslovil neskromné přání na 
své oslavě stých narozenin pan 
Miroslav Oršulík. Slavnostní po-
sezení s pohoštěním, živou hud-
bou a dortem pro něj přichystali 
pracovníci Domova pro seniory 
Lukov, kde od svých 97 let žije.

Celý život u bot
Miroslav Oršulík se narodil 

rok před koncem 1. světové vál-
ky ve vesničce Dětmarovice na 
Karvinsku. Coby patnáctiletý 
hoch přišel se svými sokolský-
mi vrstevníky do učení k Baťům 
do Zlína, aby se jako Mladý muž 
v Baťově škole práce připravil 
na složení tovaryšských zkoušek 
a práci ševce. Dodnes vzpomíná 
na řád, který získal u Baťů. Své 
práci ve fabrice zůstal věrný i po 
změně politických poměrů a po 
jejím přejmenování. Ve Svitu pak 
pracoval po celý svůj profesní ži-
vot. Zlín se mu stal osudovým 
i v jeho osobním životě. Potkal 
tady svoji budoucí ženu.

„Rodiče se seznámili na oslavě 
1. máje ve Zlíně. Maminka přije-
la navštívit bratra, který byl také 
mladým mužem a s otcem se znal. 
Kuriózní je, že přestože bydlela 
v sousední vesnici, poznali se až 
tady. Otec ji hned pozval do zoo-
logické zahrady a byla z toho celo-
životní láska,“ uvedl syn Miloslav 
Oršulík.

Manželé Oršulíkovi spolu ve 
Zlíně prožili spokojený život se 
dvěma dětmi. Dokud žila jeho 
paní, rádi spolu tancovali. Do lu-
kovského domova důchodců už ale 
přišel jako vdovec. Smutným život-
ním předělem byla pro Miroslava 
Oršulíka smrt manželky. K neleh-
ké situaci vdovce se i v devadesáti 
letech dokázal postavit čelem a bo-
lest překonával svým pozitivním 
přístupem k životu a práci.

Stále cvičí, rád si vsadí
Po smrti ženy si tatínek začal 

dokonce sám prát a vařit. Vše se 
učil. Dokázal i upéct štrúdl. Do 
té doby v kuchyni jen pomáhal. 
Až do svých 97 let pak žil ve svém 
bytě soběstačným životem.

Přestože má Miroslav Oršulík 
za sebou několik operací, stále do-
vede žít aktivně, zřejmě i díky so-
kolským základům a vštípenému 
baťovskému drilu. Podle slov per-
sonálu lukovského domova pro 
seniory nepoužívá výtah, denně 
cvičí a chodí na vycházky. Sleduje 
aktuální dění prostřednictvím te-
levize i novin a na nočním stolku 
má rozečteno hned několik knih. 
Od detektivky až po náboženská 
skripta.

Jubilant se rád dívá na tele-
vizní seriály, luští křížovky a těší 
se vynikající paměti. Rád hraje 
sportku, asi dvakrát týdně cho-
dí do obce na poštu, aby si vsa-
dil, to ho také udržuje v kondici. 
Se zájmem vypráví nejen o sys-
tému studia a práce u Bati, ale 
také přesně ví, kolik kdy vyhrál ve 
sportce. Nejvíc to bylo 31 tisíc. Ko-
lik prosázel, s tím si hlavu neláme, 
počítá jen výhry. Je totiž životní 
optimista. 

„Tak na další stovku!“ Miroslav Oršulík si připíjí ke svým stým narozeninám   Foto | Jiří Balát
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Hanzelka a Zikmund stále okouzlují
Na první pohled by se moh-

lo zdát, že fotografie a předměty 
z bohatého archivu cestovatelů 
Jiřího Hanzelky a Miroslava Zik-
munda či Eduarda Ingriše tráví 
své dny v šeru depozitáře Muzea 
jihovýchodní Moravy v Otrokovi-
cích, ale opak je pravdou.

Letos v dubnu uplynulo 70 let 
od startu dvojice Hanzelka a Zik-
mund na první cestu Afrikou 
a Jižní Amerikou. Celý letošní rok 
jsou proto akce Archivu H+Z vě-
novány tomuto výročí. Tři výstavy 
ve Zlíně, Plzni a Uherském Hradi-
šti už proběhly, další tři probíhají. 
„V první řadě jde o dlouhodobou 
výstavu fotografií z obou jejich 
cest v kavárně Náprstkova muzea 
v Praze. Snímky budeme několi-
krát obměňovat,“ říká Magdalena 
Preiningerová, kurátorka archivů 
Hanzelky a Zikmunda i Eduarda 
Ingriše.

Další černobílé snímky i troj-
rozměrné předměty z fondu archi-
vu putovaly do zoo ve Dvoře Krá-
lové rovnou ze Štramberka, kde 

byly vystaveny celé léto. V Laš-
ském muzeu v Kopřivnici je zase 
k vidění přes dvacet fotografií 
Eduarda Ingriše. Výstavu navští-
ví i Nina Ingrišová, která předsta-
ví cestopisné filmy svého manžela.

Fondy zlínského muzea jsou 
ovšem k vidění i v zahraničí. 
V Pákistánu vyšla v září publika-
ce z fotografií Hanzelky a Zikmun-
da pořízených v roce 1959 během 
jejich druhé cesty po Asii. Snímky 
byly doplněny verši současných 
pákistánských básníků.

Dokumenty pořízené českoslo-
venskými cestovateli před více než 
60 lety dnes získávají ve světovém 
měřítku nový rozměr – v mnoha 
zemích jsou výjimečným zdrojem 
informací o jejich vlastní histo-
rii a cenným dokladem o změ-
nách, kterými prošly. Tak tomu 
je i s putovní výstavou fotografií 
Tři čeští cestovatelé – společná 
vize Peru. „České velvyslanectví 
v Limě představilo v první fázi čty-
řicet snímků. Zájem peruánských 
institucí byl nakonec tak velký, 

že dnes výstava cestuje po celém 
Peru a příští rok připravíme další 
kolekci, tentokrát do Ekvádoru,“ 
uvedla Magdalena Preiningerová.

Podobně úspěšná byla výstava 
Afrika snů a skutečností po 70 le-
tech, na níž se vedle českého vel-
vyslanectví v Etiopii a Západo-
české univerzity v Plzni podílelo 
i Muzeum jihovýchodní Moravy. 
Výstavu doprovodily projekce fil-
mu Století Miroslava Zikmunda 

na Evropském filmovém festivalu 
v Addis Abebě. Etiopie byla prv-
ní zastávkou výstavy, nyní putuje 
na zastupitelský úřad v egyptské 
Káhiře.

V době svého vzniku byly tyto 
snímky oknem do světa, který 
mohl spatřit jen málokdo. Dnes 
jsou oknem do světa, který už ni-
kdy nikdo nespatří. Tuto jejich 
sílu si uvědomuje čím dál více lidí 
z mnoha zemí. (red)�

Tatra 87 cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda při dramatickém přejezdu And   Foto | Archiv H+Z
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Ve Filmovém uzlu jsou vystavena slavná  Dalího díla. Jak se dostala do Zlína?

| PAVEL STOJAR

Téměř tři sta originálů 
nejsvéráznějšího 
a nejkontroverznějšího 
představitele světového 
surrealismu Salvadora Dalího 
představuje výstava, která se 
koná ve Filmovém uzlu ve Zlíně. 

Grafické listy, sochy, tapise-
rie, porcelán, keramika, a dokon-
ce i flakóny reprezentují průřez 
celoživotní tvorbou autora. K vý-
stavě patří také kolekce fotogra-
fií Václava Chocholy, který Dalího 
zachytil v roce 1969 v Paříži. V ta-
kovém rozsahu a zároveň záběru 
výtvarných technik Dalího tvorba 
v Česku ještě nikdy prezentována 
nebyla. Výstavu pořádá společnost 
Artrium Zlín.

„Návštěvníci se mohou těšit na 
Dalího nejslavnější díla, jako je li-
tografie Madonna of Port Lligat, 
Tábor krále Marca nebo popu-
lární grafický tisk slona s extrém-
ně dlouhýma nohama nesoucího 
egyptský obelisk Pokušení sv. An-
tonína. Pozornost přitáhne také 
celý cyklus ilustrací k dílu Danta 
Alighieriho Božská Komedie, kte-
ré Dalí vytvořil v roce 1963,“ říká 
organizátor výstavy Pavel Chmelík.

Sochy, kterým se autor začal 
věnovat v 70. letech, reprezentují 

bronzové plastiky a další trojroz-
měrné exponáty. Dalí využíval růz-
ná média pro prezentaci svých vizí, 
jedná se proto o keramiku, porce-
lán, hedvábí a tapiserie. Španělovu 
nespoutanou všestrannost dokazu-
je i kolekce flakónů.

Příjemným zpestřením této mi-
mořádné expozice je výstava čes-
kého fotografa Václava Chocholy 
(1923–2005), který Dalího fotoob-
jektivem zachytil v roce 1969 v Pa-
říži. V kolekci samozřejmě nechybí 
velmi slavná fotografie Salvadora 
Dalího s vejcem.

Za zmínku stojí také sítotisková 
dílna, ve které si návštěvník může 
nechat vytisknout vybraný motiv 
na tričko nebo tašku.

Salvador Dalí a jeho tvorba 
bude ve výstavních prostorách 
zlínském Filmovém uzlu k vidění 
do 14. ledna 2018.

Jak vznikla myšlenka založit 
společnost Artrium?

Michaela Orbesová: S Pav-
lem Chmelíkem jsme se seznámi-
li na zámku v Holešově, kde jsme 
společně pořádali výstavu studen-
tů Univerzity Tomáše Bati. Tam 
vznikla také myšlenka založit sou-
kromou galerii Artrium, která by 
kulturní dění ve Zlíně oživila zají-
mavými výstavami, které tady do-
sud chyběly.

Pavel Chmelík: Náš projekt 
Artrium má několik poloh. V naší 
galerii nabízíme prostor pro setká-
vání lidí a umění, prostředí ideál-
ní pro menší firmy, různá jednání 
a společenské posezení. U nás v ga-
lerii se mohou lidé potkat a přitom 
být v příjemném komorním pro-
středí mezi kvalitními uměleckými 
díly. Další naší aktivitou je pořá-
dání kulturně-společenských akcí, 
ovšem vždy s důrazem na vý-
tvarné umění.

Galerie Artrium je 
ale celkem komorní 
záležitost, proto mě 
překvapilo, když 
jsem se dozvěděl 
o této velké výsta-
vě Salvadora Da-
lího...

Pavel Chme-
lík: Jistě, Galerie 
Artrium je komorní 
záležitost, taková naše 
radost. Je to sice galerie ko-
merčního charakteru, ale 
nabízí velmi kvalitní díla. 
Naším dalším plánem je 
ovšem dělat také velké 
výstavy. A když se něčím 
začíná, je dobré, aby to 
byla výstava pořádná, aby 
měla nadregionální přesah, zkrát-
ka výstava, která bude zářit v na-
šem kraji, ale bude se o ní vědět 
i na druhém konci republiky. To je 
naše třetí poloha – velké výstavy, 
které chceme Zlínu přinášet a věří-
me, že v tom budeme po úspěšné 
výstavě Dalího pokračovat.

Michaela Orbesová: Proto 
jsme sáhli po autorovi, který u nás 
v takovém rozsahu nikdy předsta-
ven nebyl, po proslulém zahranič-
ním malíři a sochařovi, kterého 
Češi znají ze světových umělců asi 
nejvíce.

Proč myslíte?
Pavel Chmelík: Tento vztah 

se budoval i díky dalším osob-
nostem, které nějakým způsobem 
vstupovaly do Dalího života a měly 
možnost se s ním setkat přede-
vším v době uvolnění koncem še-
desátých let. Václav Chochola, 
uznávaný český fotograf, vytvořil 
úžasnou kolekci Dalího fotografií, 
které obletěly svět a staly se ikona-
mi. Ukazují jeho nádhernou duši 

a zdůrazňují obrovskou extrava-
ganci. Dalí si velmi potrpěl na to, 
aby všechny jeho fotky byly přísně 
stylizované a výraz jeho tváře na-
prosto nezapomenutelný. Chocho-
lovým fotografiím Dalího jsme vě-
novali samostatný sál.

Michaela Orbesová: Nebyl 
to ale jen fotograf Václav Chochola. 
Na naší výstavě máme také plas-
tiky skvělého českého sochaře Jo-
sefa Nálepy. Traduje se, že vtrhl 
k Dalímu do ateliéru s lyžemi na 
rameni, byl totiž osminásobným 
mistrem Československa ve vod-
ním lyžování, vytáhl pytel hlíny 
a naplácal za hodinu a půl bystu 
Dalího. Vytvořil i jednu jeho figu-
ru, která Dalího naprosto vystihu-
je. Takto Dalího údajně zpodobnil 
jako jediný na světě.

To byl Chochola a Nálepa, co 
je ale ve Filmovém uzlu k vi-
dění od Dalího?

Pavel Chmelík: Je to největ-
ší výstava v republice vedle stálé 
pražské expozice. Taková kolek-Na výstavě ve Filmovém uzlu uvidíte nejen Dalího grafiky, ale také ojedinělý rozsáhlý soubor bronzových plastik 

Michaela Orbesová (vlevo), Salvador Dalí a Pavel Chmelík. Velký umělec je tu ovšem samozřejmě zastoupen svou bystou od českého sochaře Josefa Nálepy Foto | 2x Pavel Stojar
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ce Dalího děl tady nebyla nikdy 
vystavena. Zahrnuje sbírku gra-
fických listů, bronzových soch 
i Dalího kolekci flakonů. Máme 
i kinosál, kde promítáme životo-
pisný film o Dalím, přibližující 
jeho tvorbu a životní cestu. Sou-
částí expozice je i prodejní galerie, 
kde si zájemci mohou zakoupit 
grafické listy, surrealistické talí-
ře, keramické kachle, trička, taš-
ky a další umělecké a upomínkové 
předměty.

Michaela Orbesová: Připra-
vili jsme i doprovodný program. 
Během listopadu děláme každé 
pondělí v 16 a 17 hodin komen-
tované prohlídky výstavy, každou 
středu od 14 do 18 hodin máme 
sítotiskovou dílnu. Zájemci si mo-
hou přinést vlastní tričko, nebo si 
u nás tričko či plátěnou tašku kou-
pit, a vytisknout si některý motiv 
Dalího, buď známého slona na 
dlouhých nohách, nebo typický 
knírek. Tiskneme tyto motivy také 
na barevný papír a karton. Každý 
čtvrtek v 16 a 17 hodin promítá-

me surrealistický film Andaluský 
pes s českými titulky a dokument 
Čtvrtá dimenze, ale k tomu jsou 
bohužel české titulky nesehnatel-
né. V prosinci chystáme obměnu 
programu, například posílení ko-
mentovaných prohlídek, a chce-
me přidat i akce s vánoční tema-
tikou a nějaký speciální program 
pro firmy. Máme web www.artri-
um.cz a facebook Galerie Artri-
um, tam lidé najdou náš program 
a aktuality.

Které z vystavených děl jsou 
nejzajímavější?

Pavel Chmelík: Je zde celá 
řada autorských tisků i velmi kva-
litních signovaných grafických lis-
tů, které nevycházely ve velkých 
nákladech. Vystavujeme celou 
Božskou komedii, to je obrovská 
kolekce, sto nádherných dřevoře-
zů. Určitě je na co se dívat.

Michaela Orbesová: Je vel-
mi zajímavé, že se zde sešlo tak 
velké množství Dalího soch, ne-
pamatuji si jinou výstavu, která by 

dokázala tolik soch prezentovat. 
Plastiky to sice nejsou příliš velké, 
ale takové je Dalí dělal. Jsou velmi 
zajímavé svými tématy a odváž-
ným provedením. Jen velmi zříd-
ka se na výstavách objevují známé 
kachle s vyobrazením andalus-
kých koní, u nás je máme a pár 
kachlí je dokonce na prodej.

Odkud grafiky a plastiky po-
chází?

Michaela Orbesová: Máme 
díla přivezená přímo z Nadace 
Salvadora Dalího v Paříži. Veli-
ce zajímavá je například bronzo-
vá kubistická socha anděla, která 
byla přivezena přímo pro potřeby 
této výstavy a v České republice 
nebyla nikdy prezentována.

Pavel Chmelík: Dalího dílo 
je velmi přísně autorsky chráně-
no, ať už španělskou vládou, nebo 
pařížskou nadací. Kromě děl z Pa-
říže vystavujeme i předměty z jed-
né německé soukromé sbírky, její 
část je nyní dokonce na prodej, 
takže návštěvníci si mohou odnést 
velmi kvalitní hodnotný kousek.

Jaké jsou reakce návštěvní-
ků?

Pavel Chmelík: Velmi pří-
znivé. Jsem velice rád, že Dalí 
oslovuje napříč generacemi. To 
je velmi zajímavé. Přichází i rodi-
ny s malými dětmi. Buď jim ro-
diče dají komentář, nebo se jen 
dívají na tu neuvěřitelnou škálu 
barev a úžasné provedení, které 
může oslovit i malé děti, probudit 
v nich vnímání a smysl pro este-
tiku. Je moc důležité, aby děti už 
od malička navštěvovaly výstavy. 
Přichází také hodně studentů, ale 
i lidé v důchodovém věku. Hlav-
ně dopoledne, kdy je tady relativ-
ně klidněji, pokud zrovna nepřijde 
nějaká školní výprava.

Michaela Orbesová: Je dob-
ře, že tady lidé na výstavě stráví 
poměrně dlouhou dobu. Expozice 
je celkem velká, projdou si ji, pak 
se podívají na film. V kinosále si 
mohou i lehnout, máme tam totiž 
nejenom židličky, ale také i poho-
dlné sedací polštáře fatboy, takže 
je zejména o víkendech příjemné 
sledovat, jak tam návštěvníci re-
laxují po výstavě a potom si i od-
nesou nějaký suvenýr s motivem 
Dalího.

To je zajímavé komplexní po-
jetí výstavy. Umělecká díla, 
film, citáty moderně umístě-
né na zemi expozice, autor-
ská hudba…

Pavel Chmelík: Je to po-
jetí moderního výstavnictví, jak 
se má dělat a jaké chceme dělat 
i v budoucnu. Budou to vždy vý-
stavy autorů, které známe a máme 
rádi, vždy budeme vstupovat i do 
aranžmá výstavy. U Dalího jsme 
si s tím dali opravdu velkou prá-
ci a podařilo se nám koncentrovat 
velmi pestrá díla – kachle, por-
celán, kov, grafické díla. Všechny 
techniky, které brilantně ovládal, 
se tady představují. A vstupné je 
vzhledem k rozsahu výstavy velmi 
vstřícné.

Michaela Orbesová: A ne-
smíme zapomenout na sítotisk, to 
je před Vánocemi příležitost, aby 
lidé svým blízkým vytvořili vlastní 
rukou krásný vánoční dárek. Ať už 
tričko, tašku nebo obrázek. Máme 
barevnou škálu papíru, na který 
si můžete motiv natisknout, pak 
nechat zarámovat a máte krásný 
obraz.

Jaké další výstavy plánujete?
Pavel Chmelík: Po výstavě 

Oty Janečka, kterého představu-
jeme v domovské galerii na Šte-
fánikově ulici, máme připravenou 
velkou kolekci Kamila Lhotáka. 
Pak to bude meziválečná česká 
a slovenská avantgarda. Vždy jde 
o velmi kvalitní díla, chceme držet 
vysokou laťku. Příští rok chystáme 
rozsáhlou výstavu ke stému výročí 
založení republiky, to je obrovská 
výzva. Je potřeba, aby se rozvíjely 
a připomínaly naše kořeny, aby to 
vnímaly i děti a nezapomínali je-
jich rodiče. 

Je to i dluh vůči těm nemno-
hým, kteří si první republiku 
ještě pamatují. Z první republi-
ky totiž můžeme dodnes čerpat. 
Bylo to inspirativní multikulturní 
prostředí, v němž se kromě Če-
chů a Slováků stýkala a vzájemně 
ovlivňovala menšina německá, ži-
dovská, maďarská, polská, bylo to 
obrovské obohacování naší kultu-
ry. Z podhoubí, které tehdy vznik-
lo, čeští i slovenští umělci čerpali 
desítky let poté, čerpají z něj do-
dnes a díky tomu se prosazují ve 
světě.

Michaela Orbesová (vlevo), Salvador Dalí a Pavel Chmelík. Velký umělec je tu ovšem samozřejmě zastoupen svou bystou od českého sochaře Josefa Nálepy Foto | 2x Pavel Stojar



SPORT10 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV
17

01
88

3/
02

w w w . e l k o v . c z

SHOWROOM SVÍTIDEL

Chmeln ík  1296 ,  Z l ín  -  Ma lenov ice

INZERCE

Mikuláš Rally ukončí závodní sezonu

| REDAKCE

Oblíbená Mikulášská rally ve Slušovicích opět uzavře sezonu 
českého rallysportu. Letošní osmý ročník se pojede v sobotu 
2. prosince pod názvem CBS Crabosped Mikuláš Rally Forever 
2017. Závěrečná soutěž zapsaná v kalendáři Autoklubu České 
republiky se uskuteční jako volný podnik charakteru exhibice.

Pořadatelé z Rallysprint klu-
bu v AČR Podkopná Lhota při-
pravili trať ve stejné podobě jako 
v předchozích letech, měří celkem 
63 kilometrů a obsahuje pět rych-
lostních zkoušek na dvou úsecích 
s názvy Dostihovka okruh a Fagus 
Lípa v celkové délce 29 kilometrů. 

Mikuláš Rally s centrem ve Slu-
šovicích je každoročně tradičním 
rozloučením s rallyovou sezonou. 
Nejinak tomu bude i při letoš-
ním osmém pokračování. „Soutěž 
si získala mezi týmy a fanoušky 
značnou oblibu a už má vybudo-
vanou za předchozí léta pevnou 
tradici. Vycházíme opět z osvědče-
ného modelu harmonogramu sou-

těže a stavby tratě z minulých roč-
níků. Diváci se mohou těšit opět 
na atraktivní průjezdy na okruhu 
kolem dostihové dráhy ve Slušovi-
cích i klasickou erzetu z Lípy přes 
Zádveřice do Slušovic,“ pověděl 
Josef Minařík, předseda organi-
začního výboru, a pokračoval.

„Změnili jsme přejezdovou tra-
su, když z rychlostní zkoušky Fa-
gus Lípa pojedou soutěžní vozy 
přes Neubuz a letiště Bílá Hlína, 
abychom se vyhnuli slušovickému 
náměstí, kde bude souběžně pro-
bíhat jarmark,“ dodal Minařík.

Během sobotního dopoledne 
se uskuteční technické přejímky, 
letos proběhnou opět v dílnách 
Minařík Racing v Nových Dvo-
rech a pak od 7.00 do 10.30 ho-

din seznamovací jízdy. Výdej iti-
nerářů začne v pátečním večeru 
v penzionu Kopná v Podkopné 
Lhotě a bude pokračovat během 
sobotního rána v prostorách ře-
ditelství rally, umístěném opět 
v nové administrativní budově 
firmy Fagus v Nových Dvorech, 
u bývalé banky, v blízkosti servisní 
zóny. Ta bude umístěna na zpev-
něných prostorách v areálu firem 
Fytos, AB a Zaremba. „Byl otočen 
průjezd servisem, výjezd je umís-
těn na parkovišti u firmy Greiner 
v Nových Dvorech. Kontrolu pře-
skupení najdeme na točně u nové-
ho AB ve směru z Nesňálovy lou-
ky,“ upřesnil Minařík. První vůz 
vyjede na trať v 11.30 při výjezdu 
ze servisního parkoviště, cíl sou-
těže je situován při vjezdu do uza-
vřeného parkoviště u firmy Gazel 
v Nových Dvorech v 15:36. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání cen proběhne tradič-

ně „v sudu“, v Derby clubu sudu 
u dostihové dráhy ve Slušovicích. 
Vyhlášení moderují herci Lukáš 
Langmajer a Karel Zima. Propust-
nost tratě činí 80 posádek, při-
čemž uzávěrka přihlášek pro sou-
těžící je v pátek 24. listopadu.

„Počítáme s přihlášením zhru-
ba šedesáti posádek, spokoje-
ni budeme s padesátkou vozů na 
startu. Co se týče vozového parku, 
mohou startovat všechna vozidla, 
co mají platnou homologaci a pro-
šla povinným jarním testováním. 
Zkrátka od soudobých vozů až 
po historické vozy,“ upřesnil Jo-
sef Minařík, šéf organizačního 
výboru. 

Další informace najdete na in-
ternetové adrese www.rallysprint-
kopna.cz a www.autosport.cz. Na 
webových stránkách si také mo-
hou soutěžící stáhnout přihlášku 
a najdou tam další organizační 
informace.

Organizátoři očekávají kolem šedesáti jezdců

Divácky oblíbené jsou průjezdy kolem dostihové dráhy ve Slušovicích   Foto | 2x Zlin press - Jiří Zaňát
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THE ART OF PERFORMANCE

ZCELA NOVÝ

JAGUAR E-PACE
ROKO-MOTOR, s.r.o., Sokolská 5613, Zlín 760 01, jaguar-zlin.cz, roko-motor.cz

INZERCE

Mladší z Bukartsů 
ve Zlíně neuspěl

Extraligový klub Aukro Berani 
Zlín se dohodl na ukončení spo-
lupráce s jednadvacetiletým lo-
tyšským útočníkem Rihardsem 
Bukartsem. Mladší z bratrů Bu-
kartsů přišel v létě do Zlína po tří-
letém působení v nižších soutě-
žích v zámoří.

„Důvodem ukončení angažmá 
byla slabá produktivita, v posled-
ních zápasech se nevešel do sesta-
vy. Samotný Rihards nebyl spoko-
jen s malým zápasovým vytížením 
a současnou pozicí v týmu. Po vzá-
jemné dohodě jsme korektně do-
šli k tomuto řešení,“ uvedl Martin 
Hosták, generální manažer klubu.     

Rihards Bukarts hrál v lotyš-
ském dresu na světovém šampi-
onátu v Kolíně nad Rýnem velmi 
dobře a ve spojení s bratrem Ro-
bertsem měli být lídry zlínského 
týmu. Bohužel mu nevyšly první 
zápasy a sestavou se propadal stá-
le níž. „Cizinec s poměrně vysokou 
gáží musí být tahounem týmu, ne 
na hraně sestavy. Tam je místo 
pro vlastní juniory, což je filosofie 
klubu,“ dodal Hosták. (pst)

Gurečtí opět kralovali 
závodním okruhům

Přesně před rokem jsme v Ma-
gazínu Váš Zlín psali o úspěších 
Jakuba a Jana Gureckých ve světě 
juniorských motocyklových závo-
dů. A jelikož se jim letos dařilo ještě 
více, určitě je namístě shrnutí jejich 
letošní jezdecké sezony.

Jakub a Jan Gurečtí v letošní se-
zoně odjeli seriál závodů juniorské-
ho německého šampionátu ADAC. 
Závody se jely na různých okruzích 
v Německu, na kterých jeli kluci po-
prvé a museli se tedy naučit rychle 
přizpůsobovat novým tratím. 

Jakub jel první sezonu na řa-
dícím motocyklu Honda NSF 100 
v kategorii začátečníků Einsteiger- 
Klasse a dařilo se mu výborně. Cel-
kem bylo naplánováno dvacet zá-
vodů, ale každému ze závodníků se 
čtyři nejhorší umístění nepočítala 
do celkového bodování.  Jakub vy-
hrál všech 16 závodů v řadě, a tím 
si zajistil celkové prvenství již před 
ukončením šampionátu.

Proto na závěr sezony startoval 
v kategorii pokročilých Nachwuch-
sklasse. Ani tady se neztratil a po-
slední závod Mistrovství ve str-
hujícím souboji se zkušenějšími 
soupeři dokonce vyhrál.

Mladší bratr Jan odjel na svém 
minibiku Blata kategorii Pocket 
Bike, ve které se jelo celkem 14 zá-
vodů a všechny se počítaly do cel-

kového hodnocení. Honza vždy 
dosáhl pódiového umístění. Rozho-
dující závod byl ale až ten poslední, 
ve kterém vyhrál a stal se tak také 
celkovým vítězem.

Honza se ještě stihl zúčastnit 
českého seriálu Minimotocup, ve 
kterém sice odjel pouze 8 z 12 zá-
vodů, ale i to mu stačilo na celkové 
prvenství. (pst)

Vítěz německého šampionátu ADAC Jakub Gurecký ze Zlína   Foto | ADAC/Schneider
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Dříve byly elektrické skútry v ulicích vzácností, dnes je jich na 
cestách čím dál více a stávají se běžnou záležitostí. V mnoha 
evropských státech jsou rozšířené jako kolo. Využívají je nejen lidé 
hendikepovaní, ale všichni, kdo mají nějaké problémy s pohybem. 
Senioři, lidé zotavující se po autonehodách, po mrtvici nebo 
třeba bývalí sportovci, kteří mají potíže s kyčlemi a koleny. 

Naše skútry přináší lidem úlevu od bole sti i volnost pohybu

„Lidem dodávají naše skút-
ry nejenom úlevu od bolesti, ale 
i svobodu, protože nejsou odká-
záni na druhé,“ říká Jaroslav Vá-
lek z firmy LPN, která je jednič-
kou v prodeji elektrických vozíků 
v Česku i na Slovensku.

polohovacích postelí a elektrické 
invalidní joystickové vozíky. Pro-
dáváme 70 různých typů elektric-
kých skútrů od renomovaných 
kvalitních výrobců z celého světa, 
izraelské, americké, holandské, 
německé, norské značky. A naše 
portfolio stále roste. Rozšířili jsme 

Elektrické skútry jsou 
konstruovány tak, aby 

hravě zvládly zimní 
provoz. Klidně můžete 

vyrazit na vánoční trhy.

Firma LPN má skladem kolem tisíce kusů různých druhů vozíků. Vybere si každý Foto | archiv LPN

schopní po individuální domluvě 
čas přizpůsobit. Děláme záruč-
ní i pozáruční servis, to je velmi 
podstatné. Je řada prodejců, kteří 
vám skútr prodají, v případě růz-
ných čínských výrobků třeba i lev-
něji než my, ale pak nejsou schop-
ní zajistit žádnou opravu.

Blíží se zima. Lze skútry po-
užívat třeba i v nepříznivém 
počasí?

I přes nepříznivé počasí, které 
podzimní a zimní období přináší, je 
důležité zůstat stále mobilní a v po-
hybu. Elektrické vozíky a skút- 
ry jsou konstruovány tak, aby zim-
ní provoz hravě zvládly, takže se 
nemusíte ničeho bát a jít se projet 
klidně i v prosinci, abyste na trzích 
koupili kapra a vánoční stromek. 
Naše skútry jsou určeny na celo-
roční provoz, nejsme za polárním 
kruhem, kde je extrémní počasí 
a dva metry sněhu. Běžný sníh ani 
déšť vozíkům vůbec nevadí.

Jak vozík správně vybrat? Co 
je potřeba zohlednit?

Dovedeme klientovi přes-
ně poradit, který vozík je pro něj 
vhodný. Jednotlivé typy mají růz-
né výkony a je třeba při výběru 
přihlédnout k tomu, kde a jak jej 
bude člověk používat. Výkonněj-
ší skútry bez problémů jezdí do 
kopců nebo mimo zpevněné cesty. 
Pokud tetička někde ze Strážnice 
nebude jezdit velké vzdálenosti 
do hor, ale jen po městě k lékaři, 
na nákup a do kostela, tak jí sta-
čí nejlevnější model za 19 tisíc. 
Pokud ovšem klient váží 130 kilo 
a bude jezdit v okolí Valašských 
Klobouk do kopců, tak mu jej roz-
hodně nedoporučím, protože mu 
stačit nebude, potřebuje silnější 
motor a výkonnější baterii. Kdo-
koliv k nám může přijet a vše si 
otestovat. Dokonce jsme schopní 
přímo ke klientovi dovézt až tři 
různé typy skútrů, aby mohl pří-
mo na místě, kde se bude nejčas-
těji pohybovat, vyzkoušet jejich 
vlastnosti. 

Není pro nás nejdůležitější 
prodat mu ten nejdražší, jde nám 
především o to, aby byl spokojený. 
Proto se k nám spousta zákazní-
ků vrací. Všem klientům nabízíme 
zpětný výkup výrobků, i když si to 
rozmyslí po dvou měsících nebo 

jej chtějí vyměnit po dvou letech 
za jiný.

Nejsou elektrické skútry ná-
ročné na ovládání?

Ovládání je velmi jednoduché 
a člověk si na nové možnosti, kte-
ré mu skútr otevírá, velice rychle 
zvykne a už si život bez něj ani ne-
dovede představit. Není potřeba 
řidičský průkaz ani lékařské pro-
hlídky, lze jej tedy řídit v jakémko-
liv věku. Velkou většinu skútrů lze 
ovládat jen jednou rukou, proto 
jsou vhodné i pro výrazněji hendi-
kepované. Ale opravdu nejen pro 
ně. Ani údržba není nijak náročná. 
Je potřeba pravidelně nabíjet po-

Společnost LPN jsme před-
stavovali už začátkem loň-
ského roku, od té doby se 
vaše nabídka hodně rozrost-
la…

Skladem máme kolem tisí-
ce kusů vozíků, ale i několik typů 

naše pobočky a máme už tři pora-
denská centra. 

V Praze-Radotíně, v Napajed-
lích na Dvořákově ulici a ve Ska-
lici na Slovensku v Potočné ulici. 
Otevřeno máme od 8 do 17 hodin, 
ale podle požadavků klienta jsme 

Antonín Vančík si skútr pořídil předloni. „Se vším mi předtím pomáhala žena. Teď si život bez elektrického vozíku nedovedu představit,“ 
říká senior z Otrokovic. Foto | archiv LPN
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Naše skútry přináší lidem úlevu od bole sti i volnost pohybu

LPN, s.r.o.
Prodejna a poradenské centrum  
Napajedla, Dvořákova 1526; otevřeno po až pá 8:00 – 17:00
Tel.: 577 943 191, 773 488 161
www.lpnvoziky.cz; www.lpnpostele.cz; www.lpnvoziky-blog.com

773 488 161, 577 943 191
www.lpnvoziky.cz

LPN S.R.O.
VÁŠ PRODEJCE
ELEKTRICKÝCH

SKŮTRŮ

Pride Luna
původní cena 40 800 Kč

nyní 21 800 Kč

Booster Trophy VI
původní cena 44 900 Kč

nyní 29 900 Kč

Vánoční akce na vybrané vozíky. SLEVA AŽ 50 %! 
Výběr ze 40 druhů vozíků a skútrů.

INZERCE

mocí malé nabíječky, kterou u nás 
dostanete s vozíkem. Podle signa-
lizace napětí poznáte, jestli je ba-
terie nabitá.

A kde všude můžete jezdit?
Podle vyhlášky se může-

te pohybovat po silnicích, cyk-
lostezkách i po chodnících. Na 
chodníku je brán jako vozík pro 
handicapované, na silnici je vní-
mán jako kolo a můžete s ním 
jezdit u pravé strany krajnice. 
Nechybí blinkry, světla, klakson, 
jsou zde všechny náležitosti po-
třebné do silničního provozu. Ve 
větších obchodech nemáte pro-
blém ani s nakupováním.

Jaké jsou ceny skútrů?
Ceny skútrů se podle výko-

nu motoru pohybují od 18 tisíc 
do 300 tisíc, ale to je výjimka, 
za tuto cenu nabízíme švýcarský 
skútr Kyburz, což je obdoba au-
tomobilu Rolls-Royce mezi elek-
trickými vozíky. Má nosnost 300 
kilogramů, dá se za něj zapřáh-
nout dvousetkilový přívěs a má 
stoupavost 27 procent. Máme vý-
robky nové, zánovní i použité. Na 
použité a zánovní je roční záruka, 
na nové dvouletá záruka. Kromě 
výkonu motoru je nejdůležitějším 
kritériem výdrž baterie, proto 
nyní dáváme novým zákazníkům 
slevu 40 procent na nové baterie.

Senioři a hendikepovaní ne-
patří k sociálně silným sku-
pinám. Nabízíte nákup na 
splátky?

Chceme, aby naše nabídka 
byla dosažitelná pro co nejširší 
vrstvu lidí. Proto dáváme nové 
i použité zboží na splátky. Finan-
cování zajišťujeme sami, nejde 
přes žádnou leasingovou společ-
nost. Jsme kapitálově silná firma 
a díky tomu jsme po této stránce 
velice flexibilní, takže nabízíme 
splátkový prodej bez navýšení 
ceny a úroků. Každý druhý klient 
si u nás skútr kupuje na splátky. 
Můžete si například vybrat výro-
bek za 22 tisíc korun, zaplatit 6 ti-
síc hotově při převzetí a zbývající 
část uhradit v osmi splátkách po 
2 tisících korunách. 

Kromě elektrických skútrů 
nabízíte i další výrobky pro 
hendikepované a nemocné…

Zabýváme se také elektrický-
mi invalidními vozíky, takzvaný-
mi joysticky, což jsou vozíky pro 
značně hendikepované určené 
k pohybu v interiérech i venku. 
Nabízíme široké spektrum po-
lohovacích zdravotních poste-
lí. V nabídce je kolem osmnácti 
druhů, jak nové, tak předvádě-
cí, použité i zánovní kusy. Jsou 
dřevěným i s kovovým roštem, 
celodřevěné, celokovové. Máme 
postele vcelku, ale také rozkláda-
cí postele, což je například v pa-
nelákovém bytě nutnost. Stále 
rozšiřujeme sortiment. Vše na-
jdete na internetových stránkách  
lpnpostele.cz.

Antonín Vančík si skútr pořídil předloni. „Se vším mi předtím pomáhala žena. Teď si život bez elektrického vozíku nedovedu představit,“ 
říká senior z Otrokovic. Foto | archiv LPN



INZERCE14 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV
17

00
81

7/
06

Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

www.rkokno.cz
Nejbližší pobočka: 

Zlín, Třída Tomáše Bati 6

▪ Rodinný dům 
min. 2+1 
Halenkovice, 
Napajedla
a okolí 

Tel.: 733 351 936

Martina Sušňová

Eva Kosíková

▪ Baťovský
půldomek nebo
byt 3+1 ve Zlíně
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ŘECKO Kréta, Rhodos, S
ymi, Kos, K

alymnos, S
antorini, M

ykonos, N
axos, P

aros, 

Milos, K
orfu, Zakynthos, K
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aka, Lefkada, Thasso

s, L
imnos, L

esvos, 

Skopelos, S
kiathos�Turecko Egejská riv

iéra, Turecká riv
iéra�

Kypr Severní Kypr, Jižní Kypr�Albánie�Tunisko pevnina, Djerba�

Egypt H
urghada, Marsa Alam, Sharm El Sheik

Řecko, Turecko,

Kypr, A
lbánie, 

Tunisko, Egypt

Léto 2018

ŘECKO Kréta, Rhodos, S
ymi, Kos, K

alymnos, S
antorini, M

ykonos, N
axos, P

aros, 

Milos, K
orfu, Zakynthos, K

efalonia, Ith
aka, Lefkada, Thasso

s, L
imnos, L

esvos, 

Skopelos, S
kiathos�Turecko Egejská riv

iéra, Turecká riv
iéra�

Kypr Severní Kypr, Jižní Kypr�Albánie
Tunisko pevnina, Djerba�

Egypt H
urghada, Marsa Alam, Sharm El Sheik

20182018

ŠPANĚLSKO Costa Brava, Costa de Barcelona, Costa Dorada, Costa de Almería, 

Costa Tropical, Costa del Sol, Costa de la Luz, Mallorca, Menorca 

PORTUGALSKO Algarve�ITÁLIE Kalábrie, Sardinie, Sicílie, Ischia

MALTA�BULHARSKO Zlaté písky, Jižní pobřeží

Léto 2018

Španělsko, 

Portugalsko, Itálie, 

Malta, Bulharsko

tel.: 572 105 700
www.fi rotour.cz

NAJDETE NÁS NA NOVÉ ADRESE:
FIRO-tour a.s., Dlouhá 5616, 760 01 Zlín, 1. patro
Otevírací doba: 
Po, St: 10:00–12:30, 13:00–18:00
Út, Čt, Pá: 9:00–12:30, 13:00–17:00
e-mail: zlin@fi rotour.cz

Mimořádná 
výše slev 
až 21 % nebo 
dětská cena 
od 99 Kč

LETNÍ DOVOLENÁ 2018 
již v prodeji!

Tesco
Golden
Apple
Cinema

Zarámí

tř. Tomáše Bati

D
lo

uh
á Při včasné

rezervaci výhodné 

slevy a nejširší výběr
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prodejna: Dolní Lhota 172 (u Luhačovic)
www.kamenictvi-dione.cz   

e-mail:  rddione@seznam.cz
telefon: 775 553 335

NEJVÝHODNĚJŠÍ MIMOSEZÓNNÍ AKCE
PLATÍ DO 31. 12. 2017

AKCE – 35 % NA KRYCÍ DESKY
MONTÁŽ JARO 2018

K PRVNÍM 30 OBJEDNÁVKÁM
BRONZOVÝ KŘÍŽ, LAMPA A VÁZA ZDARMA

POMNÍKY 
OD 

10 000 Kč
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VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Co vám nabízíme?
• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 
• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ 
PROVIZNÍ SYSTÉM V ČR!

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek 
 od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte: 602 170 916 
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz

INZERCE

| REDAKCE

Zlín se může pochlubit sjezdovkou pár set metrů od centra. 
A nejen to. Stačí nasednout do auta a za necelou půlhodinku 
dorazíte do některého z areálů v Hostýnských vrších, ať už 
jsou to nejbližší Trnava a Troják, Tesák nebo Rusava. Jistě, 
nejsou to žádné závratné svahy, ale na krátké vydovádění 
se na lyžích, aby děti nevyšly z formy, každopádně postačí. 
A nemusíte se trmácet dlouhé hodiny po zimních silnicích.

Zimní střediska v Hostýnských 
vrších v nadcházející sezoně ceny 
měnit nebudou. Kvůli mírným zi-
mám však provozovatelé areálů 
v posledních letech sázejí hlav-
ně na výrobu technického sněhu, 
kterou chtějí vylepšit. Lyžaře ve 
střediscích jinak nečekají výrazné 
novinky, vlekaři se zaměřili přede-
vším na běžnou údržbu.

Skiareál Troják repasoval vlek 
na své hlavní sjezdovce A. „Sunda-
li jsme všechny kladky a vyměnili 
ložiska,“ popsal provozovatel Ja-
kub Juračka. Novinkou jsou také 
tři nová velká zasněžovací děla. 
„Jedno je plně automatické, nej-
modernější, které existuje. Cílem 
je mít dostatek sněhu na vánoční 
svátky,“ poznamenal Juračka. Na 
Trojáku by chtěli sezonu zahájit už 
15. prosince. Jízdné na vlecích ani 
ceny za lyžařskou školu a půjčov-
nu vybavení se oproti loňsku mě-
nit nebudou.

Na posílení zasněžování pra-
cuje i TJ Chvalčov, která provo-
zuje Ski areál Tesák. „Chceme 
udělat jednu novou studnu, aby-
chom měli dostatek vody,“ při-
blížil předseda lyžařského oddílu 
Jiří Vašík. Ani na Tesáku se ceny 
měnit nebudou. Od loňského roku 
areál lyžařům nabízí i půjčovnu 
lyží, snowboardů a dalšího vyba-

vení a zavedl také individuální 
výuku lyžování. Sezonu by pro-
vozovatelé rádi rozjeli Vánocemi. 
„Loni jsme začínali 29. prosince, 
letos bychom chtěli jet už 25. pro-
since,“ přeje si Vašík.

Ceny měnit nebude ani Ski  
areál Rusava. Ani zde provozova-
telé po sezoně výrazně neinvesto-
vali. „Proběhla běžná údržba za-
řízení, obnova ložisek a klasický 
servis,“ popsal zástupce střediska 
Vladimír Kadlčík. Pokud by bylo 
na něm, na Rusavě by se lyžovalo 
už na začátku prosince. „To by byl 
ideál. Ale taková sezona ještě ne-
byla. Kdyby to vyšlo na Mikuláše, 
byli bychom moc rádi. Každopád-
ně ale chceme chytit Vánoce,“ přál 
si Kadlčík.

Vánoční svátky patří ke stě-
žejním obdobím lyžařské sezony. 
Vlekařům přinášejí pětinu až čtvr-
tinu celkových tržeb. Minulá se-
zona sice byla dobrá, ale ve dvou 
předchozích se kvůli špatným sně-
hovým podmínkám o Vánocích ve 
Zlínském kraji nelyžovalo. „Výtě-
žek z minulé sezony nám tak po-
sloužil k uhrazení závazků z před-
chozích špatných zim,“ připomněl 
Juračka.

Kromě počasí se areály potý-
kají také s nedostatkem personá-
lu. Nízká nezaměstnanost zimním 
střediskům nepřeje, řada lidí hle-
dá obživu v přívětivějších pod-

mínkách, než jsou vymrzlé hory. 
„Sháníme obsluhu vleku, instruk-
tory lyžování i snowboardingu. 
Zájemci se mohou hlásit na mailu 
skola@trojak.cz,“ dodal Juračka.

Areál na Trojáku si částečně 
pomohl tím, že od letoška začal 
provozovat v Bystřici pod Hostý-
nem koupaliště. „Lidem tak zajis-

tíme celoroční zaměstnanost. Na 
propojení koupaliště a ski areálu 
také vydělají naši hosté, kteří si 
koupili slevovou kartu hosta Hos-
týnských hor,“ dodal Juračka.

Na Tesáku problém s chybějí-
cím personálem řeší dobrovolnic-
kou činností. „Na obsluze vleků se 
podílejí členové TJ,“ uzavřel Vašík.

Na Trojáku by chtěli spustit vleky už v polovině prosince   Foto | 2x www.trojak.cz
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LUCIE
BÍLÁ

s kapelou Petra Maláska
s Bílým pěveckým sborem + hosté

OLOMOUC 22. 12.
Předprodej: tickestream.cz, Info centrum Olomouc

HRADIŠŤAN
Dagmar Pecková
Spirituál Kvintet

PROSTĚJOV 28. 4.
&
tickestream.cz

INFO:
topkoncerty.cz

& Jiří Pavlica 

LUCIE 
BÍLÁ

s kapelou Petra Maláska
a Moravská filharmonie Olomouc

ZLÍN 21. 12. 2017

HRADIŠŤAN 
& Jiří Pavlica

Dagmar Pecková
Spirituál Kvintet

 ZLÍN 7. 4. 2017
PŘEDPRODEJ: www.tickestream.cz  INFO: www.topkoncerty.cz

PŘEDPRODEJ:  
www.tickestream.cz, GA Cinema, Record Music UH

&

Jak v zimě jíst zdravě?
Taky máte pocit, že v zimním 

období kvalita ovoce a zeleniny 
klesá? V obchodech můžeme pod-
lehnout pokušení koupit si bo-
růvky nebo papriky, které obvykle 
jíme v létě, protože je považuje-
me za velmi prospěšné pro zdraví. 
Ve skutečnosti je ale možné kon-
zumovat sezonní, a dokonce míst-
ní produkty i v zimě a přitom uše-
třit peníze.

Mnoho druhů ovoce a zeleni-
ny, které máme k dispozici v zimě, 
nám skýtá bohatý zdroj výživných 
látek. Mnohá kořenová zelenina 
se sklízí pozdě na podzim nebo 
i v zimě. Například červená řepa je 
známá vysokým obsahem vitamí-
nů, minerálů a karotenoidů, je vý-
znamným zdrojem vlákniny, ky-
seliny listové a vitamínů C, E a K. 
„Kořenová zelenina je odolná, a je 
mnohem těžší její živiny při vaře-
ní zničit,“ vysvětluje mluvčí Ame-
rické akademie výživy a dietetiky 
Sara Haasová. Řepa je vynikající 
jako salát s olivovým olejem, pro-

tože tak se absorbují vitamíny roz-
pustné v tucích.

Dalším významným zdrojem 
živin je fenykl. Obsahuje vita-
mín C, draslík, vlákninu a kyse-
linu listovou. Může se jíst syrový 
nebo připravovaný za nízké teplo-
ty do změknutí, kdy se stává leh-

vovat ji na olivovém oleji, se solí 
a pepřem.

Velmi zdravá je zelenina se ze-
lenými listy. Zelí, brokolice, špe-
nát a další. Zelenina se zelený-
mi listy je výbornou alternativou 
mléčných výrobků jako zdroj váp-
níku, ale i kyseliny listové a železa, 
které jsou zvláště významné pro 
těhotné ženy.

Citrusové plody máme k dispo-
zici po celý rok, ale některé jejich 
druhy jsou lepší v zimě, protože 
tehdy vrcholí jejich dozrávání. Po-
meranče, grapefruity a mandarin-
ky jsou zásobnicí vitamínu C, vita-
mínu A a vlákniny.

Doporučit lze i konzumaci gra-
nátových jablek, jejichž hlavní se-
zona je v pozdním podzimu a na 
začátku zimy. Jsou významným 
zdrojem antioxidantů, betakaro-
tenu, draslíku a vitamínu C. Ja-
dérka je možné pojídat za syrova 
jako přídavek do nízkotučného 
jogurtu nebo se mohou vymačkat 
a pít jako ovocný džus. (red)

ce sladkým. Růžičkovou kapustu 
nalezneme v obchodech po celý 
rok, v zimě je to sezonní zelenina, 
a tak není tolik drahá. Je vynika-
jícím zdrojem vitamínu C, vlákni-
ny a antioxidantů. Aby si zachova-
la své výživné látky a absorboval 
se vitamín A, je vhodné připra-

Kořenová zelenina a citrusy, skvělý zdroj živin a vitamínů   Ilustrační foto | Pixabay
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Lidé se stále více zajímají 
o to, co jí. Už nehledí jen 
na cenu a čtou si i drobná 
písmenka odhalující původ 
a složení. Obchody s poctivými 
farmářskými potravinami by jim 
rozhodování měly usnadnit. 

V srpnu uplynulo pět let od oka-
mžiku, kdy bratři Dušan a Petr Leč-
bychovi otevřeli krámek Dary kraje 
v ulici Kvítková. „Chceme v nejvyšší 
možné míře podporovat regionální 
výrobce z našeho kraje. Lokální po-
traviny, maximální dostupná kvali-
ta a osobní vstřícný přístup k zákaz-
níkům i dodavatelům, na tom stojí 
naše filozofie,“ říká Dušan Lečbych.

Je to rok, co jste se přestěho-
vali na nové místo na Kvítkové 
ulici. Jak to hodnotíte?

Dušan: Za ten rok se nám jas-
ně ukázaly výhody nového krám-
ku. Máme hezčí, větší, přívětivější 
a komfortnější prostor s možností 
parkování přímo před obchodem. 

Hodně jsme ale zapracovali i na ko-
munikaci se zákazníky, ať už pro-
střednictvím facebooku nebo nové-
ho webu.

Petr: Mohli jsme dvojnásobně 
rozšířit sortiment uzenin a masa, 
doplnili jsme výrazně i nabídku 
mléčných výrobků. Oslovili jsme 
atraktivní dodavatele, které jsme 
měli už delší dobu vytipované, ale 
neměli pro jejich výrobky dostatek 
místa.

Jak se chystáte na Vánoce?
Petr: Nepatříme k obchodům, 

které jsou vánočně vyzdobené a za-
plavené Santa Klausy už v říjnu. 
Vánoční atmosféra přichází až s ad-
ventem. Na Mikuláše připravuje-
me perníčky a mikulášské dárkové 
balíčky. Před Vánoci pak chystáme 
bohatou nabídku masa, od vepřo-
vého přes hovězí, jehněčí až po veš-
kerou drůbež, kuřata, krůty, slepi-
ce, kohouty, kačeny a husokachny. 
Štědrý večer si neumíme představit 
bez ryb. Budeme mít nejen čerstvé 

chlazené kapry, ale také amura, je-
setera, lína, pstruha, štiku a sumce. 
K Vánocům patří i široký sortiment 
cukroví. U nás najdete bezlepkové 
cukroví, zdravé cukroví bez živo-
čišných tuků a bez cukru, a samo-
zřejmě klasické, suché i plněné kré-

mem. No a pak je tu Silvestr a Nový 
rok a k tomu sekty Aura z Polešovic.

Dušan: Po zkušenostech z loň-
ského roku zprovozníme další po-
kladnu, aby lidé nemuseli zbytečně 
čekat. A máme ještě jednu předvá-
noční novinku, kterou bude prodej 
triček v různých barvách a s různý-
mi motivy, nějaké pro vegetariány, 
jiné pro masožravce a podobně.

A co plány do budoucna?
Dušan: Už v roce 2018 chceme 

zrealizovat výrobu drobného pe-
čiva, jako jsou croissanty, koláčky, 
šátečky, hřebeny a podobně. Má 
zamilovaná země je Francie a tam 
mají naprosto úžasné pečivo, tím se 
chceme inspirovat. Chystáme i vý-
robky z bramborového těsta. Bude-
me také zpracovávat ovoce a zele-
ninu, vyrábět poctivé přesnídávky 
a kompoty. A také plánujeme tro-
chu ekologičtější přístup k obalům. 
Především chceme omezit spo-
třebu plastů a nabídnout v našem 
krámku šetrnější materiály. (pst)

Petr (vlevo) a Dušan Lečbychovi, zakladatelé krám-
ku Dary kraje    Foto | Miroslav Indra
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Vyberte si od A do Z 
z výkonů estetické medicíny.

Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8, Olomouc, +420 604 723 403

www.plastickachirurgieaz.cz

KUPON

Plastická chirurgie A–Z: KONZULTACE ZDARMA
platnost kuponu 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Vyberte si od A do Z 
z výkonů estetické medicíny.

Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8, Olomouc, +420 604 723 403

www.plastickachirurgieaz.cz

KUPON

Plastická chirurgie A–Z: KONZULTACE ZDARMA
platnost kuponu 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Plastická operace nosu
Úprava ušních boltců

Plastická operace očních víček
Korekční operace obočí
Korekční operace čela

Plastická operace obličeje
Plastická operace krku

Plastická operace prsů – zvětšení
Plastická operace prsů – zmenšení
Plastická operace prsů – modelace

Korekce mimických vrásek
Plastická operace břicha

Odstranění znamének a kožních výrustků
Mikrosklerotizace malých varixů
Korekce vrásek (injekční výplně)

Liposukce
Laserové ošetření pleti

P L A S T I C K Á  C H I R U R G I E

INZERCE Divadlo hraje novou 
pohádku Tučňáci na arše 

Pohádková groteska pro malé 
i velké diváky Tučňáci na arše 
s autorskými písničkami je no-
vinkou v repertoáru zlínského 
Městského divadla.

„Tři rozverní tučňáci se v kra-
jině sněhu trochu nudí. Trochu 
se škádlí. Dělají si naschvály. 
Až jednoho dne přiletí holubice. 
Bůh chce zkrátka s tímto světem 
začít pěkně od začátku. A proto 
přijde potopa. Je jediná možná 
záchrana, Noemova archa. Na tu 
ale mohou jen dva exempláře od 
každého zvířecího druhu. A naši 
tučňáci jsou tři,“ nastínil příběh 
dramaturg Vladimír Fekar.

V režii Terezy Říhové se před-
staví herci Marek Příkazký, Josef 
Koller, Zdeněk Lambor a Jana 
Drgová. „Díky přátelství doká-
žou tihle tři kamarádi překonat 
každou nástrahu a diváci jim bu-
dou fandit od začátku do konce. 
Tučňák tučňáka totiž nikdy neo-
pustí,“ řekla mladá režisérka. 

„Tři tučňáci v této hře jsou 
spontánní a hraví jako malé děti. 

A taky tak řeší problémy, které 
ve hře nastanou. Myslím si, že 
i díky tomu bude pohádka dě-
tem blízká. Navíc poznají příběh 
Noemovy archy velmi humorně 
a s nadhledem,“ dodal Vladimír 
Fekar.

Cílem inscenátorů bylo vy-
tvořit skutečně rodinnou po-
hádku, při které se budou bavit 
děti i dospělí. Autorem předlohy 
je současný německý dramatik 
a spisovatel Ulrich Hub. Kromě 
Tučňáků na arše napsal hry Tuč-
ňáci koláč nesvedou, Nathanovy 
děti, Klokan a ty nebo Zvířátka 
na letišti a mnohé další. Tučňáci 
na arše však zaznamenali největ-
ší úspěch. V české premiéře byli 
uvedeni v roce 2010 v Západo-
českém divadle v Chebu. Pod ná-
zvem Na arše v šest vyšla česky 
také pohádková kniha.

Nejbližší reprízy nového po-
hádkového představení jsou 
naplánovány na 3. prosince 
ve 14.30, 18. prosince v 10.00 
a 26. prosince ve 14.30. (pst)

Tučňáky Marka Příkazkého, Zdeňka Lambora a Josefa Kollera doplňuje Jana Drgová   Foto | 2x Městské divadlo Zlín
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Valašský recept: Upečte si vlastního čerta
Jednou z typických součás-

tí oslav svatého Mikuláše jsou na 
Valašskokloboucku takzvaní páni, 
figurky čertů z kynutého těsta. 
Upečte si je podle našeho recep-
tu. Z uvedeného množství upečete 
šest až osm čertů.

Ingredience: 1 kg výběrové 
polohrubé mouky, 50 g kvas-
nic, 1 Hera, ½ litru mléka, 2 vej-
ce a 1 žloutek, 6 polévkových lžic 
krupicového cukru, 1 kávová lžič-
ka soli, 1 – 2 rozšlehaná vejce na 
potření a celé hřebíčky na oči.
Postup: Do mísy prosejeme 
mouku, doprostřed uděláme 

vždy dva a dva spleteme a máme 
nohy. Z maličkého odkrojené-
ho dílku uválíme kravatu, kte-
rou čertovi obtočíme kolem 
krku a zavážeme a z většího díl-
ku uválíme ruce, které upravíme 
dle fantazie. Vytvarovaného čer-
ta necháme chvíli kynout, poté 
potřeme rozšlehaným vajíčkem 
a do hlavy zapíchneme hřebíčky 
jako oči a dáme péci do trouby 
rozpálené na 200 stupňů. Po asi 
pěti minutách troubu zmírníme 
na 150 stupňů a čerty dopečeme 
do zlatohnědé barvy. Obdobně 
postupujeme při vytváření dal-
ších tvarů. � (aku)

důlek, do kterého rozdrobíme 
kvasnice, přidáme trošku cukru 
a zalijeme několika polévkovými 
lžícemi vlažného mléka. Poté, co 
nám kvásek vzejde, přidáme zbý-
vající ingredience a vypracujeme 
tužší vláčné těsto, které nechá-
me dobře nakynout. Během ky-
nutí ho několikrát přemícháme. 
Vykynuté těsto rozdělíme na šest 
až osm válečků. Z každého vá-
lečku odkrojíme jeden malý a je-
den trochu větší kousek. Zbylý 
váleček nahoře rozkrojíme na 
dva kusy a zakroutíme rohy, vy-
tvarujeme náznak hlavy a dolní 
část nakrojíme na čtyři pruhy, 

Klobouky ožijí vyhlášeným Jarmekem

| ALENA KUČEROVÁ

Podíváte-li se na stránky 
kalendáře, uvědomíte si, že 
se povážlivě přibližuje doba 
adventu se vším kouzelným 
a tradičním, co k ní patří. Hned 
první prosincový týden je 
spojený se jménem svatého 
Mikuláše, což také znamená, 
že se koná vyhlášený Valašský 
mikulášský jarmek v Kloboukách. 

Chcete-li si pravou valašskou 
mikulášskou atmosféru vychutnat 
pěkně na jednom místě a naplno, 
nezbývá než přijet do Valašských 
Klobouk na tradiční mikuláš-
ský jarmek pořádaný občanským 
sdružením Kosenka a dalšími 
nadšenci. Letos se koná v sobotu 
2. prosince.

Tato velkolepá akce, na níž se 
sjíždějí stovky řemeslníků, lido-
vých tvůrců a tisíce návštěvníků, je 
pastvou nejen pro oči, ale i mlsný 

jazýček. Ale nesmíte se bát. Zdejší 
čerti, prohánějící se mezi návštěv-
níky a řinčící řetězy, totiž opravdu 
budí hrůzu a s potěšením vyvádí 
nejrůznější vylomeniny. Kdo ale 
strach překoná a přijede, má se 
nač těšit.

Zhřívanica probudí 
aj mrtvého

Začít může třeba u klobouc-
kých tetiček, ty ho pohostí zhříva-
nicou, horkým nápojem, o kterém 
Valaši říkají, že „správná zhříva-
nica mosí vzbudit aj mrtvého“. 
Existuje mnoho variant a tato je 
jednou z nich: půl litru pálenky, 
nejlépe režné, máslo, cukr, skořice 
a hřebíček. Takto posilněni se mů-
žeme vydat na valašskou zabíjač-
ku, najdeme ji snadno, voní široko 
daleko Kloboukama.

A potom už je čas obdivovat 
umění řemeslníků, například bed-
náře, pana Fryzelku z nedalekých 
Vlachovic, který pojímá účast na 

Jarmeku jako velkou show, ře-
čeno soudobým termínem, když 
živě předvádí, jak se vyrábějí beč-
ky. O diváky nemá nouzi, zvlášť, 
když nabídne svou vyhlášenou 
„barikovou“. 

Mikulášský jarmek je zkrátka 
událostí, o níž se dá sice psát, ale 
ještě lepší je ho navštívit. Že vám 
popis Jarmeku a všeho toho ho-
dování nezapadá do času půstu? 
Ale to je v pořádku, Valaši nikdy 
nebyli pokorným národem. Odboj 
mají zkrátka v krvi. A tam naho-
ře mají za své hříchy asi dobrého 
přímluvce.

Přípravy vrcholí
Ovšem aby bylo možné na Jar-

mek vůbec návštěvníky pozvat, je 
potřeba mnoha párů rukou a celé 
řady hodin k tomu, aby se všechno 
to bohaté dění nachystalo. Přípra-
vy se rozběhly, jen co se žáci v září 
usadili do školních lavic. Tím ča-

sem už vrcholil zájem o účast na 
jarmekovém trhu, a tak můžeme 
prozradit, že to nejlepší ze své-
ho rukodělného a lidového tvo-
ření nabídne na 380 řemeslníků 
a prvovýrobců. 

Během listopadu vrcholí pří-
pravy programu, který vám přiblí-
ží zvyky našeho kraje, otevře dveře 
historických objektů s ukázkami 
valašských tradic a naladí hudeb-
ními i tanečními vystoupeními. 
Máte-li šikovné ruce, oblíbené ro-
dinné recepty a léty prověřené po-
stupy, budou vaše vzorky kysané-
ho zelí, pecny chleba, pečení páni, 
jablka i perníky vítány na tradič-
ních jarmekových soutěžích. 

A když je řeč o Jarmeku, nejde 
jen o sobotu. Už v pátek 1. prosin-
ce můžete přijít na rozsvěcování 
vánočního stromu města s ma-
lým trhem a doprovodným pro-
gramem a v neděli si zase můžete 
udělat čas na koncert v kostele. 

Návštěvníky Mikulášského jarmeku děsí tlupy strašidelných čertů   Foto | Pavel Stojar
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Hitem Vánoc je letos hrášková zelená

| DANIEL FILA

Čas nezadržitelně spěje 
k závěru roku a všichni už mají 
hlavy plné starostí i radostí 
spojených s vánočním obdobím. 
K tomu neodmyslitelně 
patří i vánoční ozdoby, jejich 
proslulým českým výrobcem 
je vsetínské družstvo Irisa. 

Malování baněk v dílně družstva Irisa    Foto | 3x Daniel Fila

Výroba skleněných vánočních 
ozdob navazuje na tradici zdobe-
ní vánočního stromečku, která se 
k nám dostala z Německa na počát-
ku 19. století. Nejdřív se stromečky 
zdobily ovocem, cukrovím, perníč-
ky či dřevěnými figurkami, skleně-
né ozdoby u nás přišly na řadu až ve 
druhé polovině 19. století. Jednalo 
se nejprve o ozdoby z navlékaných 
skleněných broušených perel.

Ozdoby z Německa
První skleněné ozdoby byly vy-

robeny v Německu, v durynském 
městečku Lauscha, Hansem Grei-
nerem koncem 16. století. Greiner 
byl producentem skleněných perel 
a cínových figurek. Figurky byly na-
tolik populární, že je začal vyrábět 
i ze skla foukaného do jílových fo-
rem. Prvními tvary však byly ovo-
ce, zelenina nebo ořechy. Výroba 
skleněných ozdob se mezi sklofou-
kači v Lausche natolik rozmohla, že 
začaly brzy vznikat různě barevné 
kolekce.

Poté co londýnské noviny zve-
řejnily vánoční stromeček, kte-
rý si nazdobila královna Viktorie 
v roce 1832 ozdobami, jež jí dovezl 
její manžel princ Albert, původem 
z Německa, nastartovala Lauscha 
export ozdob po Evropě a stala se 

centrem světové produkce. Odtud 
se dovážely ozdoby nejen k nám 
do Čech a na Moravu, ale už v roce 
1880 putovaly první ozdoby do 
USA. 

První písemná zmínka o klasic-
kých skleněných vánočních kou-
lích, z německého Kugeln, pochá-
zí z roku 1848. Jednalo se o volně 
foukané kuličky bez formy. Nicmé-
ně byly brzy nahrazeny foukanými 
tvary a jedním z prvních návrhů 
byla šiška.

Export Valašska
První skleněné vánoční ozdo-

by na Valašsku vyfoukl v roce 1920 
sklářský učeň Ludvík Ondra ve své 
domácí dílně ve Vsetíně. Jelikož 
měl jen základní vybavení, dá se 
říci, že první tvary vánočních ozdob 
vznikaly prakticky na koleni. Již 
o rok později přišel Ludvík Ondra 
na trh s novou kolekcí skleněných 

vánočních ozdob a stal se tak v teh-
dejším Československu prvním 
konkurentem z Německa dováže-
ného zboží.

V roce 1933 směřovaly první oz-
doby na export do zahraničí a už 
roku 1937 bylo Československo 
v tomto sortimentu hráčem číslo 
jedna na světovém trhu. Po druhé 
světové válce se domácí výrobci za-
čali sdružovat do výrobních spole-
čenství a družstev. Vysokou kvalitu, 
nápaditost, široký sortiment a to 
nejlepší jméno si udržela tato tra-
diční výroba do současnosti.

Tradiční postup
Vsetínské družstvo Irisa i v sou-

časné době dodržuje proces výro-
by nastavený v polovině šedesátých 
let 20. století. Ano, vše se provádí 
ručně a závisí na zručnosti a šikov-
nosti zaměstnanců. Družstvo doká-
že vyprodukovat přes 600 druhů 

ručně foukaných tvarů, k tomu více 
jak 15 000 vzorů a motivů, které se 
každoročně doplňují o zhruba 800 
nových. Sklo se nahřívá na teplotu 
1 200 stupňů Celsia a během jedno-
ho dne se vyfoukne 2 000 až 3 000 
koulí, to je zhruba 500 na jedno-
ho sklofoukače. Nastříbří se 9 000 
koulí, v barvě se smočí 2 500 až 
5 000 různých ozdob a namaluje se 
zhruba 1 000 ozdob.

Jako jediný výrobce v Česku vy-
užívá Irisa metodu vakuového po-
kovování, speciální technologii, kdy 
je vynechána stříbrná barva tam, 
kde je to žádoucí. Poté vzniká prů-
hled do ozdoby, což působí efektiv-
nějším a luxusnějším dojmem. 

Ozdoby na přání
Osmdesát procent produkce 

směřuje do zahraničí, nejdále až do 
Austrálie. Každoročně v lednu pro-
bíhá pětidenní veletrh Heimtextil 
ve Frankfurtu nad Mohanem, kde 
je odhalen vánoční hit na přespříští 
svátky. V lednu 2018 se tak odhalí 
téma pro Vánoce 2019.

„Hitem Vánoc letošních, tedy 
roku 2017, je hrášková zeleň. Druž-
stvo jako novinku pro rok 2016 
uvedlo na trh dárkové sety, pomo-
cí nichž si koncoví zákazníci mo-
hou nazdobit své originální ozdo-
by,“ říká vedoucí podniku Vlastimil 
Juřička.

Zajímavostí je také kusová vý-
roba ozdob na přání poptávajícího. 
Přejeme-li si obdarovat rodinného 
příslušníka či známého výjimeč-
ným kouskem na stromeček, fan-
tazii se hranice nekladou. Přímo 
v areálu družstva funguje i podni-
ková prodejna, denně je otevřená 
od 8 do 20 hodin.

Irisa vyrábí nejen baňky, ale i ozdoby do květináče  Trendy vánoční baňka v hráškové barvě  
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Dasha zazpívá ve Zlíně
Dashu, jednu z nejlepších čes-

kých zpěvaček, uslyšíte na Vánoč-
ním koncertu 5. prosince v Kon-
gresovém centru ve Zlíně. Dasha 
pokřtí své nové album, které do-
končila teprve před několika týd-
ny. Program začíná v 19 hodin. 
Dashu doprovodí kapely Pajky 
Pajk. Moderuje Martin Hrdinka.

Šestatřicetiletá Dasha, vlast-
ním jménem Dagmar Sobková, 
je česká zpěvačka a muzikálová 
herečka, držitelka Ceny Thálie za 
rok 2010. Podle kritiků jde o jed-
nu z nejtalentovanějších českých 
zpěvaček současnosti.

Zpěvu a hudbě se věnuje od 
dětství, kdy hrála na housle a zpí-
vala v pěveckém sboru Filharmo-
nie Bohuslava Martinů ve Zlíně.

V roce 1996 vyhrála pěveckou 
soutěž mládeže Zlíntalent. Po stu-
diu zpěvu na Pražské konzervatoři 
u Lídy Nopové se od roku 1998 sta-
la doprovodnou zpěvačkou Karla 
Gotta, později začala spolupraco-
vat i s Helenou Vondráčkovou.

Jde také o velmi obsazovanou 
a úspěšnou muzikálovou herečku 
a zpěvačku, která vystupovala na 
mnoha významných českých hu-
debních scénách včetně Hudební-
ho divadla v Karlíně nebo na jevi-
šti Plzeňského divadla J. K. Tyla, 

kde ztvárnila postavu Máří Mag-
daleny ve světově proslulém mu-
zikálu Jesus Christ Superstar. Za 
tuto roli v roce 2010 pak obdrže-

la Cenu Thálie. Jako sólistka vy-
stupuje i samostatně v kapelách 
Moondance Orchestra a Pajky 
Pajk. (pst)

Zpěvačka Dasha chystá Vánoční koncert v Kongresovém centru   Foto | nova Art

Legenda světové koláže v galerii
Grafický kabinet Krajská ga-

lerie výtvarného umění ve Zlíně 
hostí do 3. prosince výstavu vě-
novanou básníkovi a výtvarníko-
vi Jiřímu Kolářovi. Uvidíte prů-
řez jeho výtvarným dílem i ukázky 
díla literárního.

Výstava Jiří Kolář: Aristokrat 
umění – legenda světové koláže 
představuje významného básní-
ka, výtvarníka, experimentátora 
a přední osobnost české kultury 
20. století především prostřednic-
tvím koláží a dalších děl pochá-
zejících ze soukromé sbírky svě-
toznámého tenisty Jana Kukala.

K vidění jsou různé podoby 
techniky koláže – roláže, proláže, 
chiasmáže, muchláže, kolorované 
koláže, kolážované objekty či kon-
frontáže, které jsou interpretací 
historie evropské výtvarné kultury 
formou přímé konfrontace rene-
sanční a moderní malby. Nechybí 

ani oficiální plakát pařížského te-
nisového turnaje Roland Garros 
z roku 1986, jejž vytvořil právě 
Kolář.

Expozici doplňuje řada ruko-
pisných fragmentů. Především 
poezie, ale také ukázky deníků či 
dopisů zapůjčených z Památníku 

národního písemnictví v Praze, 
z nichž některé se přímo vyjadřu-
jí k autorovu vlastnímu výtvarné-
mu dílu. Na výstavě je představen 
také portrét Jiřího Koláře z roku 
1947 od Kamila Lhotáka. Obraz 
zapůjčilo Museum Kampa, Nada-
ce Jana a Medy Mládkových. (pst)

Výstava Jiřího Koláře v Grafickém kabinetu ve 14. budově   Foto | KGVU Zlín

Svět barevných 
kostiček v muzeu

Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně připravilo pro fanoušky 
pestrobarevných stavebnic Lego 
výstavu Svět kostiček. Ta nabí-
zí průřez rozsáhlou soukromou 
sbírkou sortimentu společnosti 
Lego za posledních téměř 40 let 
její produkce. K vidění je ve 14|15 
Baťově institutu do 2. ledna 2018. 

„Na výstavě mohou návštěv-
níci vidět rozmanité tématické 
celky, například Lego město s ko-
lejištěm, přístavem a letištěm, 
středověké hrady, modelovou 
řadu vozidel Creator a další ex-
kluzivní exponáty z řad továrních 
setů, ale i z vlastní tvorby autora 
výstavy Petra Šimra. Nepochybně 
zajímavé je porovnání jednotli-
vých stavebnic z časového hledis-
ka, na první pohled jsou patrné 
proporční i estetické rozdíly v ex-
ponátech podle roku jejich vzni-
ku,“ uvedla Hana Kuslová z Mu-
zea jihovýchodní Moravy. 

Na výstavě je prezentová-
no i využití kostiček ve filmo-
vé tvorbě, věnuje se například 
tématu Simpsonovi, Zpátky do 
budoucnosti, Krotitelé duchů, 
Mimoni, Star Wars či sérii Lego  
Frozen. � (red)

Hledá se ztracený zvoneček 
Cinkálek, který ohlašuje vánoční 
čas. Jestlipak se ten malý nezbeda 
ozve? Starost s jeho nalezením má 
svatý Mikuláš, ale objeví se i Santa 
Claus nebo Děda Mráz. 

Hudební předvánoční putování 
křížem krážem po zeměkouli pro 
děti a jejich rodiče nabízí Filhar-
monie Bohuslava Martinů v ne-
děli 3. prosince v 15 hodin ve spe-
ciálním předvánočním programu 
Zapomenutý Mikuláš a zatoulaný 
zvoneček. Zazní Čajkovského Lous-
káček, Bizetova Farandola nebo 
skladby Carol Of The Bells, We 
Wish You A Merry Christmas.

Autorkou scénáře je Jana Kaf-
ková, výtvarně navrhla a zpraco-
vala Eva Marková. Na koncertě vy-
stoupí Moravské děti – Holešovský 
dětský sbor, Dětský pěvecký sbor 
Zvonky ZUŠ Hulín, jako Mikulá-
še uvidíte herce Rostislava Marka, 
jeho malý kamarád je David Koller, 
dirigentem Marek Prášil. (pst)

Za filharmoniky 
přijde Mikuláš
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Křížovka

Tajenka ukrývá dokončení věty „Úlevu od bolesti a volnost pohybu v každém věku přináší ...“ Správně vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail info@vaszlin.cz  
do 1. prosince. Jeden ze správných luštitelů může získat slevu 10 procent na nákup zboží od firmy LPN.

Stavební fi rma
Ďrovádíme: 
• 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
2 290 000 Kč plus provize RK
OV, 66 m2, 4. patro, ihned k dispozici

Připravujeme k prodeji
• čtvrtdomek, ul. Mostní, Zlín, 

po rekonstrukci
• půldomek, ul. Dolní, Zlín, 

po venkovní rekonstrukci
• exkluzivní stavební pozemky, 

Zlín - Velíková, 2x 1300 m2 
(možnosti i jako celek 2600 m2)
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V zastoupení firmou ABU s.r.o.
- vzorkovna
- montáž a servis

www.abuzlin.cz
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