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Záhada kolem narození J. A. Bati

PRSTENY
OD ČESKÉ

JEDNIČKY!

ROZZÁŘÍME VÁM ŽIVOT!
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833
Prodávejte své reality
s BUĎA-REALITY nejen na horách

ZAJIŠŤUJEME: kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis
◾ jednání s finančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií
◾ finanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

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

BYT 2+1, ZLÍN – PRŠTNÉ
Bytová jednotka určená ke kompletní rekonstrukci,
která se nachází v zástavbě rodinných domů.
Náleží k ní zahrada a parkovací místo, CP 62 m2.
PENB: G

až 4 000 000 Kč

1 330 000 Kč

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

BYT 2+1, ZLÍN – JS – ČESKÁ
Slunný byt ve velice udržovaném stavu, dřevěné
parkety, plastové okna, pěkný výhled do okolí,
revitalizace domu, nízké náklady na bydlení.
PENB: G

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

Rodina má zcela jasno – a také
silný argument. „Slavíme to
7. března. To je informace, kterou máme od stařenky Baťové,
tedy jeho maminky. Kdo jiný by
to měl vědět lépe? Vždy jsme znali jen toto datum. Pak nás hodně



Pavel Stojar



šéfredaktor Magazínu Váš Zlín

1 495 000 Kč
BYT 2+1s lodžií, ZLÍN – JS – I. etapa
Ulice Družstevní, výborná obč. vybavenost,
revitalizace domu s výtahem a rekonstrukce bytu
(r. 2012), CP 67 m2, velká lodžie (8 m2), nízké náklady
na bydlení. PENB: B

2 590 000 Kč
BYT 3+1, ZLÍN – PODVESNÁ IV
Žádaná lokalita pro své umístění nedalekého centra
(15 min. pěší chůze), nízkopodlažní zástavby byt.
domů obklopeno zelení, pěkný výhled na baťovskou
zástavbu ulic Podvesná a Zálešná. PENB: D

2 299 000 Kč
BYT 3+1+2 lodžie, 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: C

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU
KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ◾ telefon: 773 288 833 ◾ web: www.buda-reality.cz

| INZERCE

ani firemní dokumenty nedávají na
otázku jasnou odpověď.
Spekuluje se také, že Jan Baťa
protěžoval datum 7. března proto,
že byl velkým obdivovatelem T. G.
Masaryka – a ten se narodil právě
v tento den.

RV1800489/01

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

Rodina má jasno. Správné datum je 7. března, říká vnučka Jana Antonína Bati Dolores s dcerou Robertou

Foto | Pavel Stojar

překvapilo, když jsme v dokumentech viděli 11. března. Nedovedu to
vysvětlit, někdo to musel poplést,“
zdůrazňuje Dolores Ljiljana Bata
Arambasic, Janova vnučka.
Těžko říct, jestli v tomto případě „pravda vyjde na povrch
jako olej na vodu“, jak řekl Jan
Baťa. A vlastně to ani není podstatné, důležitější jsou jiná čísla. Tedy to, co po Janu Antonínu Baťovi zůstalo. Jeho méně
známý odkaz můžete vidět až do
10. června na výstavě Tehdy tu
byla džungle ve 14. budově továrního areálu.
Fotografie a další dokumenty
dokreslují brazilské období života Jana Bati, o němž se u nás ví
podstatně méně než o jeho působení v Československu. Pohled
na prostředí, v němž se ocitl on,
jeho rodina a kolegové, a na to,
jak museli postavit nová města
na území divočiny. I na jihoamerickém kontinentě toho baťovci
se svým šéfem dokázali hodně
vybudovat.
„Pamatuji si, jak se prarodičům stýskalo po jejich zemi. Můj
životní úkol je splnit právo, které
český národ má. A sice právo znát
pravdu o Janu Baťovi, kdo byl, co
dokázal. I proto jsme z Brazílie do
Zlína přivezli 450 snímků ze čtyř
měst, které Jan Baťa v Brazílii vybudoval,“ dodává Dolores Ljiljana Bata Arambasic.

INZERCE

2 790 000 Kč
RD/KOMERCE, ZLÍN – PRŠTNÉ
Dva objekty, kde jeden z nich je určen pro bydlení
(4+1) či případné kanceláře a druhý objekt z roku
2013 pro provozovnu – už. pl. 149 m2 (v současnosti
je zde posilovna), 10 park. míst. PENB: C, G

4 995 000 Kč
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TIRÁŽ
RV1702004/03

POPTÁVKA

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

NABÍDKA

DOHODOU
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V březnu jsme oslavili 120. výročí narození Jana Antonína Bati.
Při tom vyplavala na povrch jedna
zajímavá skutečnost. Datum narození slavného zlínského průmyslníka totiž není zcela jasné.
Řeknete si, že je to naprosto
jednoduché, stačí se přece podívat
do matriky. A právě v tom je háček.
V seznamu narozených dětí totiž
u Jana figuruje datum 11. března.
Je ovšem patrné, že původně tam
byla číslovka 9, která byla opravena na 11.
Možná kvůli této nesrovnalosti
vznikla legenda o ochmelkovi kostelníkovi, který všechno popletl.
To jsou ale jenom spekulace. Každopádně jsou na stole tři data – 7.,
9. a 11. března 1898. Které z nich je
správné?
„V zaměstnanecké kartě firmy
Baťa i v dalších dokumentech se
vždy objevuje 11. březen. Je velmi
pravděpodobné, že by se šéf firmy
postaral o to, aby taková věc byla
uvedena na pravou míru. Úředně
stanovené datum narození tedy
zůstává 11. března a toho bychom
se měli držet,“ říká ředitel Státního
okresního archivu ve Zlíně David
Valůšek.
Právě v archivu v zámku na
Klečůvce jsou mezi tisícovkami
osobních karet zaměstnanců uloženy i dokumenty nejvyššího vedení firmy. Na původní zaměstnanecké kartě Jana Antonína Bati je
sice datum 11. 3., ovšem hned vedle přeškrtané číslovky 7. 3. Takže
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Na olympionika Váchu měl málokdo. Zlomili jej až nacisté

Slávu pětinásobného olympijského medailisty zadupali nejprve
nacisté a po válce zase odpor komunistického režimu k sokolským
sportovcům. Jakožto funkcionáře
Sokola a navíc prominentního pracovníka firmy Baťa se jej zkrátka
nehodilo připomínat.
Příběh gymnasty Ladislava Váchy je tak opředen mnoha otazníky.
Mnoho se o něm nezachovalo v archivech Sokola ani jinde. Fotografií existuje jen pár. Několik z nich
jsme objevili ve sbírkách Státního
okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce. Nejasné jsou i okolnosti Váchova úmrtí v roce 1943.
Jak na něj vzpomínali jeho vrstevníci? „Povaha veselá, samorostlá,
ale nikoli lehkomyslná. Je miláčkem
sokolského publika. Je silný, smělý a všestranně nadaný. Na kruzích
nemá vůbec soupeře ve světě tělocvičném. On si doslovně pohrává se
všemi výdržemi, ať je to na kterémkoli nářadí. Je nejspolehlivějším
z našich závodníků,“ napsal cvičitel Sokola František Erben o svém
kolegovi.

První medaile
Ladislav Vácha se narodil
3. března 1899 v Brně a velmi brzy
začal cvičit v místním Sokole Brno
I. Byl dobrý v řadě disciplín sportovní gymnastiky. Nejlépe zvládal

bradla a kruhy, úspěšný byl i ve šplhu, přeskoku koně našíř i víceboji.
Do domácí gymnastické špičky se
dostal v roce 1920, kdy skončil třetí
na přeborech Československé obce
sokolské, čímž se nominoval na
VII. olympijské hry v Antverpách.
Tam se závodilo pouze ve víceboji
jednotlivců a třech týmových soutěžích a tehdy se jednadvacetiletý
Vácha ještě vrátil bez medaile.
Sokolové se nejprve nedívali na
olympijské hry s nadšením, protože jim vadila přehnaná soutěživost
a snaha vyhrát za každou cenu,
což nebylo v souladu se sokolskými hodnotami. Ukázalo se ale, že
členové Sokola měli pro účast na
hrách vynikající předpoklady díky
všestranné přípravě, kázni a vytrvalosti. Potvrdilo se to na následující olympiádě v Paříži 1924, kde získali devět cenných kovů. O tom, jak
kvalitní tam měli Čechoslováci výpravu, svědčí i pohled na pořadí ve
víceboji. Ladislav Vácha skončil na
šestém místě, přesto byl až čtvrtý
z národní reprezentace. Vynahradil
si to ale dvěma bronzy. Nejprve na
kruzích a pak i ve slavném závodě
ve šplhu, ve kterém jeho krajan Bedřich Šupčík vybojoval vůbec první
zlatou medaili pro samostatné Československo. Byl o šest desetin vteřiny rychlejší než Vácha.
Ze stejného kovu byla i medaile družstev z mistrovství světa 1926
v Londýně, která nakonec výrazně

Jedna z mála dochovaných fotografií, které zachycují Ladislava Váchu při cvičení
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Ladislav Vácha na civilní fotografii

změnila Váchův život a předznamenala jeho zlínskou etapu. Takové úspěchy totiž neunikly zraku
Tomáše Bati, který mu nabídl, aby
se přestěhoval do Zlína a pracoval
v jeho továrně. Vácha přijal a tak
další jeho vítězství už s ním slavili
Zlíňané v čele se starostou Baťou.

Vítaly ho davy na náměstí
V roce 1928 přišel vrchol jeho
sportovní kariéry. Olympijské hry
v Amsterdamu v roce 1928, na
kterých sváděl úchvatné bitvy především s jugoslávskými soupeři.

Legendární Leon Štukelj ho ještě na kruzích těsně porazil, Josip
Primozič se ale na bradlech musel
před výkonem zlínského sportovce sklonit. Vácha se tak stal teprve
druhým československým olympijským vítězem v historii. Jen o pár
dní později vybojoval nejcennější
kov František Ventura v parkuru.
Vácha v Amsterdamu navíc pomohl ke stříbru i československému
gymnastickému družstvu a z nizozemské metropole odjížděl s jednou zlatou a dvěma stříbrnými
medailemi.

Ladislav Vácha (vpravo dole) na společné fotografii výpravy československých olympioniků
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Osudné zatčení
Váchova popularita ve Zlíně,
kde spolu s manželkou a dcerou
žili, byla stále velká. Dvakrát byl
zvolený náčelníkem místní sokolské župy. „Z vyprávění pamětníků

Ohlasy na Váchův úspěch v dobovém zlínském tisku 
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víme, že byl nejen vynikající sportovec, ale také že byl opravdu velmi oblíbený pro svou veselou povahu. A také proto, že se dokázal
obětovat pro kolektiv,“ napsal historik Českého olympijského výboru František Kolář.
Přestože nesoutěžil, své dovednosti dál předváděl při různých
akcích. „V roce 1935 k nám přijel
na besedu do gymnázia v Uherském Hradišti. Předváděl i cviky
na kruzích, měl neskutečnou výdrž a my jsme jen valili oči. Byl to
první olympijský medailista, kterého jsem viděla v akci. Možná to
ve mně zasadilo semínko, bylo mi
tehdy třináct,“ vzpomíná olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952 Dana Zátopková.
Za německé okupace byla Tělocvičná jednota Sokol zakázána.
Většina Sokolů přesto pokračovala nejen ve cvičení, ale také ve
vlastenecké a protiněmecké činnosti. Počátkem roku 1943 proto
přišel velký zátah gestapa na členy
Sokola. Mnoho z nich bylo zatčeno i ve Zlíně, mezi nimi Ladislav
Vácha.
Gestapo si pro něj přišlo
25. března 1943 a byl vězněn
v Brně na Špilberku. O dva měsíce později jej sice propustili, ale
ani jeho trénované tělo následky
výslechů a útrapy věznění nevydrželo. Zemřel 28. června roku 1943.
Jako oficiální příčina úmrtí byla
uvedena mozková příhoda.
Rozloučení z Váchou se stalo
tichou manifestací proti nacistickému režimu. Na pohřbu se sešli
Sokolové ze Zlína i z Brna. Nebyli
ovšem ve svých krojích, ale kvůli
zákazu Sokola v civilním oblečení.
Hrob Ladislava Váchy najdete dodnes na hřbitově v Loukách.

RV1800600/01

| PAVEL STOJAR

Davy na náměstích vítající sportovce po návratu z olympiády nejsou žádnou novinkou, jen u toho
dříve chyběly velkoplošné obrazovky a reklamy. Ve středu 15. srpna 1928 tak připravili sokolové
a další zlínští občané svému medailistovi Váchovi slavné uvítání.
Jeho příjezd domů popisuje baťovský týdeník Sdělení zaměstnanců
T. & A. Baťa. „Veliký průvod členstva s hudbou a řady obecenstva
doprovázely jej na náměstí, kde
před radnicí uvítal ho starosta města, p. Tomáš Baťa těmito slovy: Vítězi! V daleké cizině, v boji národů
na olympijském závodišti vybojoval
jste vítězství a obhájil čest naší vlajky před zraky celého světa. Gratuluji vám k vašemu velikému vítězství. Jest ku cti vám, vaší jednotě,
celé naší obci a všem vašim spolupracovníkům.“ Pak se průvod v čele
s dechovou hudbou vydal směrem
k sokolovně, kde následovalo další
provolávání slávy vítězi.
Úspěšný byl Vácha nejen na
olympiádách, ale i na dalších mezinárodních kláních. Na mistrovství
světa 1926 v Lyonu se podílel na
triumfu družstva a sám skončil ve
víceboji na třetím místě. Na světovém šampionátu v roce 1930 v Lucemburku byl znovu členem vítězného týmu, k tomu přidal bronz na
bradlech.
Po tomto šampionátu ukončil
závodní kariéru a jako náčelník sokolské jednoty ve Zlíně se věnoval
výchově mladých gymnastů.

RV1800215/01

Podle Ladislava Váchy je ve Zlíně pojmenována ulice ve
čtvrti Podhoří. Kdo si ale dnes vzpomene, že to byl jeden
z nejúspěšnějších sportovců české historie? Přitom před
devadesáti lety byl celebritou a miláčkem veřejnosti.
Počtem vybojovaných olympijských medailí se vyrovnal
legendárnímu běžci Emilu Zátopkovi. Víc jich z českých
a československých olympioniků získala jen Věra
Čáslavská. Přesto jeho jméno zůstává polozapomenuté.

INZERCE

Foto | 4x MZA-SOkA Zlín
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Váchova ulice bývala hlavní cestou ze Zlína do Malenovic

Připojení ke Zlínu
První domy budoucí zlínské
čtvrti Podhoří se na Malenovské
ulici začaly objevovat ve třicátých
letech, kdy to byla stále ještě součást blízké vesnice Prštné. Území
města Zlína končilo baťovskou dělnickou čtvrtí Letná a ulicí Strhanec, dnes Amálie Randýskové. Ve
firemních domcích z neomítnutých cihel na Letné bydleli zaměstnanci firmy Baťa, naproti tomu
v nově rostoucí čtvrti Podhoří se
usazovala jiná sorta lidí. Na Váchově ulici především živnostníci a menší podnikatelé a jak čtvrť
rostla dál, přibývali také lékaři,
právníci, zkrátka vcelku zámožní lidé. Proto tato nejstarší část

Třída Tomáše Bati a Váchova ulice v roce 1938. V těchto místech později byla konečná trolejbusu C, dnes je tu benzinka

návrhu architektů Adolfa Zikmunda a Adolfa Šroma v letech 1969
až 1971 a skládá se ze skupiny šesti
výškových domů a jednoho nižšího
dlouhého bloku, který je tvořen deseti samostatnými vchody.
Na celém sídlišti bylo po dokončení 700 bytů. U každého podobně
rozsáhlého projektu byly v té době
samozřejmostí služby pro obyvatele, jako mateřská školka, jesle a obchodní středisko se samoobsluhou
a restaurací.
V roce 1972 byly dokončovány terénní práce, chodníky, mobiliář a výsadba zeleně. Pro potřeby
obyvatel sídliště vznikl i třípodlažní parkovací dům na Váchově ulici, poblíž křižovatky s dnešní třídou
Tomáše Bati, tehdy to ovšem byla
třída Úderníků.
Před obchodním střediskem najdete dílo uherskohradišťského sochaře Vladislava Vaculky. Plastika
nazvaná Vykvétání antioxidantů

Nové sídliště
A tak se dostáváme na nejnovější část Váchovy ulice, která má úplně jiný charakter než
starší zástavba. Jde totiž o severní část panelového sídliště, které
tu vzniklo na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let. Vyrostlo podle

v šedesátých letech zdobila areál
Výzkumného ústavu gumárensko-plastikářského v nedalekých
Loukách, za normalizace ale byla
odstraněna a své nové místo naštěstí našla na čerstvě dokončeném
sídlišti.
Ve víceúčelové budově, které se říká U Osla, svého času sídlila pivnice nižší cenové třídy, která
ale díky novému majiteli a nákladné rekonstrukci neuvěřitelně prokoukla a stala se vyhledávaným
místem nejen pro obyvatele Podhoří. Je tady také samoobsluha
s řeznictvím, pobočka pošty, prodejna krmiv pro zvířata, veterinární ordinace, a dokonce houslařská
dílna.
Na opačném konci ulice, pod
budovou magistrátu, sídlí další vyhledávaná restaurace U Kajmana.
Vchod je ovšem z druhé strany, od
zastávky Prštné na třídě Tomáše
Bati. O kousek dál se nacházela už

od třicátých let hospoda U Plašilů,
dnes je místo ní indická restaurace
Pushkar.

Svazarm
Od křižovatky v Prštném směrem nahoru do kopce k Tlusté
hoře se původně nacházel zelený

INDICKÁ RESTAURACE
PUSHKAR
tř.T. Bati 165, Zlín - Prštné
(bývalá restaurace U Plašilů)

Meníčka od pondělí do pátku 11:00 - 15:00 hod.
ROZVOZ JÍDEL Po - Ne (minim.objed. 350,- Kč)
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RV1800643/01

PŘIJĎTE OCHUTNAT INDICKÉ SPECIALITY!

RV1800546/01

OTEVÍRACÍ DOBA: Po - Čt a So, Ne 11:00 - 22:00
Pá 11:00 - 23:00
FB - indicka restaurace pushkar

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

(vchod z ulice tř. T. Bati)
tel.: 732 324 651, info@ukajmana.cz

ZLÍNSKÉ RYBÁŘSKÉ CENTRUM

L. Váchy 675, 760 01 Zlín
Kamenná prodejna a e-shop www.fishing-profi.cz

Specializovaná prodejna rybářských potřeb o velikosti prodejní
plochy 150m2, která byla založena již v roce 1993.
Najdete zde kompletní sortiment rybářských potřeb.
Otevírací doba: pondělí až pátek 9-18 hodin, sobota 8-12 hodin
Telefon 577 011 774, e-mail milfa@volny.cz

www.fishing-profi.cz
Slevový kupón 7 % na nákup v našem e-shopu.
Kód kupónu: „MAGAZINZLIN“, platnost kupónu do 30. 4. 2018.
Při registraci získáte další slevu 3 %, tedy celkem 10 %.

INZERCE

INZERCE

www.pushkar.cz

Foto | MZA-SOkA Zlín

L. Váchy 128, 760 01 Zlín

RV1800568/01

Mezi železniční tratí a řekou
Dřevnicí vyrostlo vysoké silo, jatka
a pekárny, stavební ruch ale bujel
i na druhé straně hlavní silnice na
Otrokovice. Současná trasa hlavního tahu I/49 ovšem vznikla až
napřímením ve dvacátých letech
20. století, původně vedla tato cesta právě po nynější Váchově ulici. Tehdy tu ale ještě žádné domy
nestály. Proto také nesla tato ulice jméno Malenovská a až později
přejmenována na počest sportovce,
člena Sokola a úspěšného olympionika Ladislava Váchy, který za války zemřel kvůli svým protinacistickým aktivitám.

Podhoří brzy získala atmosféru rezidenční vilové čtvrti.
Přelomové bylo datum 20. května 1938, kdy přestalo být Prštné samostatnou obcí a stalo se i s Podhořím městskou částí Zlína. V roce
1940 už byla v podstatě zastavěná
celá oblast od Strhance až po dnešní ulici Karoliny Světlé, od třídy
Tomáše Bati až k lesu pod Tlustou
horou.
Ve směru k centru města začíná
ulice Ladislava Váchy křižovatkou
s třídou Tomáše Bati a ulicí Topolovou, která se sem prudce svažuje
z Letné. V místech, kde dnes stojí
benzinka firmy MOL, se až do roku
1957 nacházela původní trolejbusová točna linky C, která sem jezdila
z Lesní čtvrti přes náměstí Práce,
Letnou po Mostní ulici a pak ulicí
Strhanec dolů k třídě Tomáše Bati.
Na svém druhém konci Váchova ulice opět ústila na třídu Tomáše
Bati – v místech, kde končí sídliště
Podhoří, před Slanickým potokem.
Nyní je v těchto místech ulice slepá, respektive stáčí se k dlouhému
panelovému domu za restaurací
U Osla.

Díky členitosti interiéru je restaurace vhodná
pro rodinné oslavy, svatby a firemní večírky.
Můžeme nabídnout salonek s kapacitou
20 míst a nebo oddělit část restaurace
pro skupinu až 30 osob.

RESTAURACE A PIVNICE U OSLA
PROVOZNÍ DOBA:
PO - ČT: 10:30–23:30, PÁ: 10:30–01:00
SO: 11:00–01:00, NE: 11:00–23:00
tel.: 603 166 451
www.uoslazlin.cz
POTRAVINY ENAPO
PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ: 7:00–18:00
SO: 7:00–11:00, NE: 8:00–12:00
KUDLOVSKÉ UZENINY
PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ: 7:30–17:30, SO: 7:00–11:00
tel.: 731 664 790
www.kudlovskeuzeniny.cz
POHYBOVÉ CENTRUM VALON
tel.: 736 464 815
e-mail: nfo@valon-centrum.cz
www.valon-centrum.cz
HOUSLAŘSKÁ DÍLNA PAVEL CELÝ
PROVOZNÍ DOBA:
PO - čt: 9:00–12:00, 13:00–17:00
PÁ: 9:00–15:00
tel.: 577 222 245, e-mail: cely@cely.cz
www.cely.cz
AUTO-PNEUSERVIS A PŮJČOVNA
STAVEBNÍHO NÁŘADÍ
PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ: 8:00–12:00, 13:00–16:00
tel: 777 480 814
VETERINÁRNÍ ORDINACE
PROVOZNÍ DOBA:
PO - ÚT: 9:00–11:30, 14:00–18:00
ST: 15:00–20:00
ČT - PA: 9:00–11:30, 14:00–18:00
SO: 10:00–12:00
tel: 724 751 990
www.veterinapodhori.cz
CHOVATELSKÉ POTŘEBY
tel.: 736 100 535
POŠTA ZLÍN 3
PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ: 8:00–16:00

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

P O D H O Ř AN K A
L. Váchy 517, 760 01 Zlín

RV1800570/01

| PAVEL STOJAR

pás oddělující Letnou a Podhoří.
V sedmesátých letech tady byla postavena pro organizaci Svazarm
budova podle návrhu architektů
Adamíka a Dohnala.
Svazarm neboli Svaz pro spolupráci s armádou byla československá branná organizace, která ale
zajišťovala spoustu dalších funkcí,
které dnes s armádou nemají nic
společného. Mimo to, že poskytoval výcvik branců, branných záloh
či školení civilní obrany, fungovaly
pod jeho hlavičkou zájmové aktivity a kroužky pro mládež i dospělé.
Spadaly pod něj například všechny autoškoly, kynologové, střelecké oddíly, radioamatéři, autoklub,
letecké kluby a parašutisté, modelářské kroužky.
Po roce 1990 Svazarm zanikl
a budova byla přestavěna na jednu
z úřadoven magistrátu města Zlína. Vydávají se tady pasy, občanské
průkazy a řidičské průkazy, řeší se
zde dopravní přestupky a přihlašují auta.  
V příštím čísle se podíváme na
Bartošovu ulici v centru Zlína.

Restaurace s velmi
příjemnou až komorní
atmosférou a kapacitou
60 míst.

RV1800545/01

Když se podíváte na sto let staré mapy, vidíte v místě
dnešní Váchovy ulice jen lány políček a sady táhnoucí se
od řeky Dřevnice nahoru k lesu. Protínala je jen železniční
trať a cesta do Malenovic. Tak to vlastně bylo až do
třicátých let, kdy se díky rychle rozrůstajícímu sousednímu
Zlínu a blízké Baťově továrně začalo vše měnit.

INZERCE
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Nadějný zlínský házenkář Tadeáš Mokrejš sní o tom, že se stane pilotem dopravního letadla
Tadeáš Mokrejš patří
k největším nadějím zlínské
házené. I když ve čtrnácti
letech ještě patří mezi starší
žáky, hraje zároveň i za
vyšší věkovou kategorii,
mladší dorost. Je to hráč,
o kterého je velký zájem,
ale on zůstává věrný Zlínu.
| MICHAL NOVÁK
Jak dlouho hraješ házenou
a na kterém postu se cítíš
nejlépe?
Házenou hraji sedm let, začínal jsem v přípravce, kde jsme
trénovali formou her, na tréninku
jsme hráli fotbal, vybíjenou a pokládanou – pokládání míče ve stylu rugby do vymezeného území.
Z přípravky jsem přešel do minižáků, kde jsme začali hrát na malém hřišti a účastnili jsme se turnajů proti jiným celkům. Jezdili
jsme po celém kraji – Otrokovice,
Luhačovice či Bystřice pod Hostýnem. S házenou na velkém hřišti jsem začal však až od mladších
žáků v krajské lize.
Nejprve jsem hrál na pivotu, ale zkoušel jsem i jiné posty.
Vzhledem k tomu, že jsem rychle vyrostl, tak mě trenér dal na
levou spojku a tento post mi zůstal dodnes. Více se dostávám
do hry, častěji zakončuji, a jelikož jsem měl odmalička docela ránu v ruce, tak mi tento post
vyhovuje.
Potom jsem pokračoval do
starších žáků, kde se z nás snažili
vychovat univerzální hráče, a proto jednotlivé posty střídají tak, aby
si každý hráč vyzkoušel něco jiného a co mu sedí, v čem se najde.

Dělal jsi dříve i jiné sporty?
Proč sis vybral právě házenou?
V pěti letech jsem zkoušel lední hokej, protože mým otcem je
bývalý extraligový hokejista Zlína, a tak tato volba byla zcela logická. Moje maminka však hrála
házenou a chtěl jsem si vyzkoušet
i tento sport a musím říct, že se
mi zalíbil nakonec více. Házenou
jsem si vybral proto, že je to dynamický sport plný kontaktu. Také
jsem byl raději vždy nohama na
zemi než na bruslích.
Házená i hokej jsou velmi
tvrdé sporty...
Hokej i házená jsou opravdu velmi tvrdé kontaktní sporty
a jsou si podobné. Já však mám
tvrdost rád, nevadí mi kontakt
s protihráčem. Ačkoli se to možná
mnohým lidem nezdá, tak v házené není o kontakt - případně zranění - nouze, ale naštěstí mně se
zatím vyhýbají.
Kdo je tvým házenkářským
idolem?
Určitě je to Filip Jícha. Pro
mnoho mých vrstevníků je Filip
Jícha vzorem. Svého času to byl
nejlepší házenkář na světě, hrál na
nejvyšší klubové úrovni, ligu mistrů, v reprezentaci. Ze současných
hráčů je mi blízký Leoš Petrovský,
zalíbilo se mi, že dokáže jít i přes
bolest a hrát se zraněním, to jsem
na něm vždy obdivoval.
Určitě snem každého mladého sportovce je dostat
se jednou do reprezentace,
předpokládám, že nejsi výjimkou…

Tadeáš Mokrejš v akci na střelecké soutěži turnaje Dobiáš Cup v Rožnově 
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Foto | Dobiáš Cup

Ano, je to mým velkým snem
se jednou vyrovnat takovým házenkářům jako Jícha či Petrovský.
Jako každý házenkář bych si chtěl
jednou obléct dres nároďáku a zahrát si na světovém nebo evropském šampionátu či olympiádě.
Před rokem v březnu jsem se
dostal společně s dalšími třemi
spoluhráči ze Zlína do širšího výběru Zlínského kraje a účastnil se
pěti tréninkových kempů v Zubří,
na kterém bylo 30 až 40 házenkářů z celého kraje. Z těchto kempů
vzešla nakonec závěrečná nominace na celorepublikový turnaj
v Praze k příležitosti výročí sedmdesáti let československé házené.
Na závěrečný turnaj Hvězdy pro
legendy v Praze bylo vybráno čtrnáct hráčů z těchto kempů, ze Zlína kromě mě ještě Dominik Medek. Turnaje se účastnily výběry
všech krajů České republiky, mezi
kterými nechyběli zástupci těch
nejlepších klubů z Karviné, Dukly,
Plzně či Lovosic. Turnaj byl rozdělen do skupin, v té naší jsme porazili Karlovarský, Ústecký, Olomoucký a Plzeňský kraj – velkého
favorita turnaje. Postoupili jsme
z prvního místa ze skupiny rovnou
do semifinále. Tam jsme se utkali s výběrem Moravskoslezského
kraje, který jsme porazily a postoupili do finále. Tam nás čekala
odveta s Plzeňským krajem, který
jsme ve skupině porazily, a shodou okolností jsme se s ním setkali znovu ve finále. To jsme však
bohužel prohráli a umístili se nakonec na druhém místě.
Vzhledem k tomu, že jsem byl
jedním z nejmladších účastníků
turnaje, byl pro mě obrovský zážitek zahrát si na centrálním kurtu
na Štvanici před početnou diváckou návštěvou.
Samotnému turnaji tehdy
předcházelo utkání legend, kde
jsem mohl poprvé naživo vidět hráče jako Filipa Jíchu, Karla Nocara či Jana Filipa, který je
současný trenér reprezentace, ale
také další světové hráče z Francie nebo Španělska. Na tento házenou nabitý týden dodnes vzpomínám moc rád a odnesl jsem si
z Prahy hluboký zážitek.
56 branek v celostátní žákovské lize, dalších 24 dokonce
ve vyšší věkové kategorii za

mladší dorost, oba týmy na
krásných šestých místech ve
svých soutěžích. To jsou hezká čísla...
Ono je to taky o štěstí a spoluhráčích. A já jsem měl na spoluhráče vždy štěstí. Ve starších žácích nás převzali noví trenéři a ti
nám do tréninkových jednotek
vnesli nové moderní prvky házené, třeba zrychlení hry po obdržené brance a rychlejší přechod do
útoku. Díky tomu jsem se házenkářsky posunul a můžu dosahovat
těchto met. Navíc jsem stále ve výběru kraje, což mě motivuje k další práci. Za tato čísla vděčím jak
svým trenérům, tak v neposlední
řadě i svým spoluhráčům. Máme
výborný kolektiv, jsme kamarádi
i mimo hřiště, chodíme do kina,
bruslit, na kolo a vždy se těším na
společné zápasy, turnaje a soustředění. Pravidelně se účastníme
se spoluhráči ze Zlína házenkářských kempů v Praze na Dukle,
kde si to také moc užíváme, házenkářská rodina je velká.
Už druhým rokem hrajeme se
staršími žáky celostátní žákovskou ligu, která je navíc velmi
náročná, protože se potkáváme
s těmi nejlepšími z celé republiky, a díky tomu máme možnost
si vyzkoušet vzájemnou konfrontaci s týmy jako právě Dukla, Karviná, Plzeň či Zubří. Kromě pozitiv však tato liga přináší
i spoustu nevýhod, jako je náročné cestování a s tím spojená časová vytíženost.

starší kategorií, na sobě cítím velká zlepšení.
Jak často jsou tréninky, kde
trénujete, a stíháš do toho
všeho i školní povinnosti?
Tréninky máme třikrát týdně
se staršími žáky na Střední průmyslové škole Zlín a na gymnáziu T. G. Masaryka. Jelikož hraji
i za starší kategorii, mám o jeden
trénink týdně navíc a chodím do
haly na průmyslovku i s mladším
dorostem. Tréninky trvají 90 minut. Přes léto mám individuální
tréninkový plán pod vedením trenérů Chludila a Vašíka na atletickém oválu, chodím často plavat
a trénuji i v posilovně.
Jsem na základní škole v 9. třídě na Základní škole Štípa. Škola mi vychází vstříc a uvolňuje
mě na turnaje a soustředění
v maximální míře. Všem za
toto patří obrovské poděkování. Školní povinnosti stíhám bez
problémů a mám
samé
jedničky, v budoucnu
bych se chtěl
prioritně věnovat nadále škole,
ale rád bych to nějak
skloubil s házenou.
Sleduješ i mužskou
házenou, tedy dospělou
kategorii?
Mužskou
házenou
samozřejmě sleduji a pravidelně chodím na domácí zápasy.
Vzhledem k tomu, že A-tým má
výrazný nedostatek hráčů, musí
často ve větší míře vypomáhat
starší dorostenci, pro které je tato
situace asi nelehká. Není snadné
se vyrovnat výrazně těžším a zkušenějším hráčům. Věřím však,
že dorostenci nasbírají potřebné
zkušenosti a v budoucnu budou
naopak oni tahouny týmu
a třeba jej dostanou zpět
do extraligy, kterou ještě
nedávno Zlín hrál.

Ačkoli jsi věkem starší žák,
hraješ za svůj mateřský Zlín
i druhou ligu mladšího dorostu, tedy se starší kategorií, proti rychlejším a silnějším hráčům. Je obtížné se
jim vyrovnat?
Fyzicky nemám problém se
spoluhráčům vyrovnat a držet
s nimi krok, protože jak jsem
se zmínil už na začátku, rychle
jsem vyrostl a můžu z toho těžit.
Vždyť i mezi touto kategorií patřím k těm nejvyšším. Co se herní
činnosti týká, je zde rozdíl mezi
žákovskou a dorosteneckou kategorií značný. Mám se určitě ještě co učit, třeba v technice nebo
v rychlosti rozhodování. Samotná hra je výrazně rychlejší, tvrdší,
přesnější. Od doby, kdy trénuji se

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Foto | Veronika Daňková

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Jaké máš plány do
budoucna, lákají tě
tradiční házenkářské bašty jako Dukla,
Zubří či Karviná?
Prioritní je pro mě
nyní škola, chtěl bych se

dostat na střední a pak na vysokou. Házenou chci hrát co nejdéle,
dokud to půjde hlavně z časových
důvodů a nebude mi to narušovat
školní povinnosti. Samozřejmě
díky pravidelným krajským kempům jsem byl osloven trenéry Zubří, zda bych nechtěl nastupovat
v jejich dresu. Vzhledem k tomu,
že je opravdu mojí prioritou škola, tak jsem byl nucen nabídku
odmítnout. Musel bych totiž studovat z časových důvodů v Zubří a škola, kterou jsem si vybral,
v Zubří není. Rád bych se v budoucnu dostal na ČVUT do Prahy
a nevylučuji tedy, že bych házenou
mohl hrát v hlavním městě.
Jaké máš kromě házené koníčky?
Mým velkým koníčkem je letectví. Zajímají mě různá dopravní letadla a mám o nich doma
spoustu knih. Na ČVUT nechci
náhodou, mají tam totiž obor dopravního pilota, kterým bych se
chtěl v dospělosti stát. Mezi mé
další koníčky patří i jiné sporty,
nejvíc tenis, jezdím rád na kole,
lyžuji, běhám a chodím do posilovny. Rád cestuji, zatím jsem
navštívil pouze evropské země.
Mým velkým snem je procestovat
Ameriku a Asii.
Chtěl bys něco vzkázat závěrem?
Vzhledem k tomu, že mi často
končí tréninky pozdě večer, jezdí pro mě velmi ochotně dědeček
s babičkou a maminka. Chtěl bych
jim touto cestou poděkovat, že pro
mě obětují svůj čas. Rád bych samozřejmě poděkoval všem trenérům a spoluhráčům, bez kterých
by to nešlo.

PROFIL

Tadeáš Mokrejš
Narodil se 29. května 2003
Hraje s číslem 2 jako levá spojka
Chodí do 9. třídy v ZŠ Štípa

POZVÁNKA
Sobota 7. dubna, 13:00
Zlín : Nový Jičín
Neděle 22. dubna, 15:00
Zlín : Uničov
oba zápasy na SH Euronics
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Jaro je tady! Vezměte rý če, motyky a hrábě.
Zahrada teď potřebuje nejvíc naší péče

PRODEJ
A REALIZACE
PŘÍRODNÍHO
KAMENE

I když tomu třeskuté mrazy
minulý týden nenapovídaly,
jaro je tady. Po zimních
útrapách nebývá na
zahradu zrovna radostný
pohled. S jarem se ale
zašedlé záhony začínají
barvit prvními kvítky. Je
nejvyšší čas vzít do ruky
nářadí a pustit se do toho.

www.kameny-zlin.cz

roky, stromům na lehkých písčitých půdách prospěje každoroční
hnojení.

Zasejte zeleninu

| REDAKCE

RV1800555/01

Třída 3. května
Zlín–Malenovice
774 715 945
info@kameny-zlin.cz

RADO TECOVICE

Po zimě se začíná zahrada pomalu probouzet, a to je ten nejvyšší
čas začít s jarními pracemi. Březen
a duben je období, kdy vysazujeme
stromy a keře, sázíme zeleninu, bylinky i květiny, hnojíme, prořezáváme a odstraňujeme plevel. Sezona klepe na dveře, tak se dejte do
práce.
Kde začít? Prvně zkontrolujeme
rostliny, jak přestály zimu. Ošetříme je, zastřihneme a přihnojíme.
Zvláštní péči potřebuje trávník. Je
třeba ho vyhrabat, přihnojit a holá
místa doset. Ideální měsíc k založení nového trávníku je duben.

Vysazování keřů a stromů

ˇ

Na jaře lze vysazovat všechny
ovocné stromy, zvláště sazenicím
bez kořenového obalu prospěje
časný termín. Pro broskvoně, meruňky, mandloně i nektarinky je
jarní termín výsadby přímo ideální. Koncem měsíce března se vysazují také okrasné opadavé listnáče, ořešáky i sazenice vinné révy.

Servis a prodej zahradní techniky
www.radotecovice.cz
Tel: 602 593 506 / 723 927 827

INZERCE

Na jaře je třeba chopit se nářadí a dát se do práce 

V dubnu je vhodná doba pro výsadbu bříz, jehličnanů a ostatních
stálezelených dřevin. Nezapomeňte, že mladé ovocné stromky bez
kořenového obalu potřebují před
výsadbou důkladně zkrátit kořeny
i větve – podpoří se tím růst stromu. Půdu pod korunami stromů
mělce okopejte.
Na jaře se sází keře, které jsou
citlivé na chlad, jako například třezalky či komule, nebo popínavé
rostliny vistárie či plamének. Březen je vhodný k vysazování maliníků či borůvek, na konci měsíce lze

vysadit jahodník. Dokončete výsadbu všech typů živých plotů, aby
se stačily ujmout ještě dříve, než
nastane suché letní období.
Důležitou jarní činností je
i hnojení. K tomu, aby měly stromy
dostatek síly, je potřeba jim dopřát
dávku dobře uleželého hnoje či vyzrálého kompostu. Na půdu pod
koruny stromů poklaďte vhodnou
organickou hmotu, zabráníte tím
odpařování vody z půdy.
Intenzita hnojení závisí na typu
vaší půdy. Na těžkých půdách stačí
hnojit stromy jednou za dva či tři

Hned jak půda po zimě dostatečně vyschne, vrhněte se na záhony, které je nutné před sázením
připravit. Půdu pořádně prokypřete, nejlépe motyčkou. Na záhonech,
kde už roztál sníh, začíná klíčit plevel. Některé jeho druhy mají krátkou vegetační dobu a stačí se rychle
rozmnožit. Záhony proto pravidelně plejte – rostliny, které na záhon
nepatří, odstraňte hned, jak vyklíčí.
Půdu na záhonech uhlaďte, například pomocí hrabiček.
Jarní měsíce jsou optimálním
obdobím na setí zeleniny. Začátkem března můžete zahájit výsev
rané zeleniny v pařeništích a fóliovnících. Když budou příznivé
podmínky, je možné do nich nasázet předpěstovaný mladý salát.
Choulostivější druhy zeleniny,
jako například okurky, květák či
rajčata, je nutné nejprve přesadit
do truhlíku nebo květináče.
Na začátku března je poslední
vhodný termín pro výsev semen
brokolice a paprik. Pamatujte na
dodržování alespoň třícentimetrové vzdálenosti mezi jednotlivými
semeny – získáte tak silné rostliny.
Nezapomeňte přihnojit přezimovanou zeleninu, jako je růžičková
kapusta, kadeřávek nebo pór, a na
konci měsíce ji sklidit.


Nabízíme kompletní sortiment
ovocných stromků a keřů.
Prodáváme konzumní
brambory a bramborovou
sadbu.
Těšíme se na Vaši návštěvu
v ovocné školce.
Více informací na www.arbia.cz
OVOCNÁ ŠKOLKA MALENOVICE
Arbia, spol. s.r.o.
Tyršova 361, 763 02 Zlín – Malenovice
telefon: 577 104 626, mobil: 603 513 680
e-mail: arbia@arbia.cz, web: www.arbia.cz

RV1800526/01
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Pokračování na str. 12
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Plevel klíčí rychle. Záhony pravidelně plejte 

K jarní zahradě neodmyslitelně patří tulipány 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV1800450/03

ˇ PRIVEZTE
ˇ
ˇ
COKOLIV VÁM NEFRCI,
A POFRCÍ!

RV1800547/01

A CO SERVIS?
Foto | 3x Pixabay
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Floria ohromí tisícovkami jarních květin

Dokončení ze str. 11

Ve druhé polovině března můžete bez obav začít vysévat na venkovní záhony ředkvičky, špenát,
raný salát, hrách, kořenovou zeleninu, jarní česnek, kopr a červenou řepu. Přímo na záhon je možné vysévat také pór i červené a bílé
zelí – před jeho vysetím je nutné
záhon důkladně pohnojit a vyvápnit. Sázení cibule odložte až na
konec března. V případě velkých
mrazů by totiž cibule mohla prochladnout. Zkontrolujte, jestli nějaké rostliny mráz nepovytáhl ze
země. Pokud ano, přitlačte je zpátky a přihrňte zemí.

Na kroměřížském výstavišti proběhne na přelomu
dubna a května již 42. ročník tradiční celostátní
prodejní výstavy nejen pro všechny zahradníky
a zahrádkáře. A protože máme jubilejní historický
rok, expozice Floria jaro letos ohromí nápaditými
květinovými expozicemi symbolizujícími české dějiny.
| REDAKCE

Jaro je vyhrazeno i pro bylinky. Není nic lepšího než vlastnoručně vypěstované voňavé
bylinky. Ty můžete pěstovat na
okenních parapetech, v interiéru,
ale i na záhonech. Na zahradě se
daří pažitce, estragonu, mátě, bazalce, oreganu, rozmarýnu, šalvěji či tymiánu.
Pěstování bylinek se nebojte.
Stačí jen dodržet pár základních
pravidel. Nesázejte je do stínu
nebo vlhkého prostředí, bylinky

Bylinky můžete vysadit do záhonu, ale bazalka je citlivější, lépe jí bude v interiéru

milují slunce. Bylinky můžete nasázet spolu, a vytvořit tak bylinkovou zahrádku. Výhodou je, že
vůně bylinek je pak intenzivnější.
Samozřejmě vůbec nevadí, pokud
bylinky umístíte na zeleninový záhon. Dejte jen pozor na bazalku, ta

je na pěstování citlivější, a proto je
ideální pěstovat ji v interiéru.
Při zalévání bylinek se řiďte
pravidlem – ani moc, ani málo –
jednoduše přiměřeně. Na jaře je
také nejvhodnější doba k seříznutí
trvalých bylinek, jako je rozmarýna, šalvěj, tymián nebo saturejka.
Zdřevnatělé rostliny zkraťte nůžkami u báze o jednu až dvě třetiny.

INZERCE

Květiny na zahrádce

RV1800562/01

Od března do dubna můžete
na záhon přímo vysévat měsíček,
sluncovku, černuchu nebo ostrožku. V dubnu nezapomeňte zasadit trvalky a hlíznaté a cibulnaté
rostliny, vysévat můžete otužilé
letničky. Letničky jsou na záhonech téměř nepostradatelné, protože zahradu pak zdobí postupně
od června až do podzimních mrazů. Ze sazenic se podle citlivosti k mrazům koncem dubna sází

12

| TÉMA – ZAHRADA

Narcisy patří k ozdobám jarní zahrady

Foto | Pixabay

fiala šedivá, hledík nebo hvozdík
čínský.
Na jaře také věnujte velkou pozornost růžím. Na konci března už
můžete odstranit zimní ochranu,
nahrnutou půdu odsuňte. Pokud
už nehrozí silné mrazy, tak růže
prořežte. U růží popínavých stačí,
když odstraníte nezdravé nebo poničené větve. V měsíci březnu můžete zasadit i nové růže, půda by
ale měla být zcela rozmrzlá. Růže
zasaďte na záhon, který je dostatečně slunný a vzdušný. Po zasazení ze záhonu shrabte všechny
zbytky rostlin a záhon uhlaďte.
Kromě zahradničení přichází
s jarem na řadu budování chodníků, zídek, gabionů, teras a pergol.
Jistě uznáte, že asfalt, beton ani
zámková dlažba nejsou napohled
úplně ideální. Dnes jsou trendem
přírodní vodopropustné materiály,
lidé upřednostňují přírodní vzhled.

Jarní expozice v interiéru 

budou vystaveny zajímavé florální
objekty v podobě českých vynálezů,
které vytvoří profesionální aranžéři
ze Svazu květinářů a floristů České
republiky.
Na první dva dny druhé části organizátoři připravili Víkend
s Receptářem, který bude naplněn
přednáškami Vladimíra Šindeláře,
soutěžemi a bohatým programem,
ve kterém vystoupí Marcela Holanová, Jan Vančura z legendární
kapely Plavci a Vinš duo. V dalších

Foto | Výstaviště Floria

dnech si návštěvníci poslechnou
například Duo Jamaha.
Pro vyžití a pobavení nejmenších zahradníků je přichystán unikátní Dětský svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních
zábavních atrakcí. K prodeji budou
sezonní květiny, okrasné stromy
a keře či nářadí. Pro návštěvníky
výstaviště byla vybudována další
dvě parkoviště. Kapacita parkovacích míst se navýšila na téměř tři
tisíce.

INZERCE

RV1800560/01

Bylinky milují slunce

Loňské rozdělení výstavy na
dvě části mělo u návštěvníků velmi
kladný ohlas, proto se organizátoři rozhodli i v letošním roce výstavu rozdělit do dvou termínů. První
část výstavy proběhne od 27. dubna do 1. května a druhá se uskuteční od 5. do 8. května. Každá z expozic výstavy Floria Jaro se ponese
v jiném duchu a návštěvníci se tak
mohou těšit na dvě odlišná květinová aranžmá, která spojuje motto
Česká historie v květech.
Netradiční květinové pojetí
a profesionální úroveň vnitřních
expozic zajistí přední české floristky Klára Franc Vavříková s Jarmilou a Petrou Pejpalovými. Jednotlivé instalace v pavilonu vždy
doplní kavárna, kde budou moci

návštěvníci načerpat nové síly
a nechat se unést krásou a vůní
květin.
V prvním termínu výstavy návštěvníky ohromí expozice galerijního typu tvořená tisíci jarních květin. V pavilonu A bude rozmístěno
dvanáct naddimenzovaných kytic
pro slavné ženy české historie. Zároveň páteční příchozí nadchne
aranžování v přímém přenosu, kdy
floristé zvučných jmen budou květinově ztvárňovat šest významných
žen našich dějin. V doprovodném
programu vystoupí Eva a Vašek,
Veselá trojka, Moravská veselka
a další.
Druhá část výstavy uchvátí květinovým ztvárněním atributů známých českých mužů ve formě speciálních obrazů, tyto budou
umístěny v pavilonu A. Na ploše G

Foto | Jan Beránek

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Zlín jako inspirující filozofie
| PAVEL STOJAR
Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně hostí do 27. května výstavu známého herce a architekta Davida Vávry. Výstava
pojmenovaná Běžet s domy představuje jeho architektonické práce, výtvarné přesahy, a dokonce
i poezii. Premiéru měla před rokem v Praze k Vávrovým kulatým
šedesátým narozeninám. A stejně
tak i slavnostní zahájení ve Zlíně se
uskutečnilo 9. března, v den
jeho jednašedesátých
narozenin.
Do Zlína
přijel jen několik dní po
absolvování závodu Vasaloppet, to je
devadesátikilometrový běh na lyžích ve Švédsku. Úctyhodný výkon. I proto se na vernisáži ozdobil soutěžním číslem, které
si ze Skandinávie přivezl. Ostatně
ani ve Zlíně si běhání neodpustil,
i když bez lyží. „Neodpustil jsem si
ráno vyběhnout si kopec na Lesní

hřbitov k hrobu Tomáše Bati,“ podotkl David Vávra.
Zlín je pro něj velmi inspirující, proto ho tady můžete vidět často. „Zlín vnímám spíše jako filozofii než architekturu. Ukazuje mi, že
můžu žít poetický život ve čtverci.
Největší zlínskou inspirací nejsou
konkrétní stavby, ale pevná struktura a jeden modul, ze kterého
mohu postavit vše – vilu, továrnu,
bydlení, hotel, školy, ubytovny. To je ta největší síla,“
vysvětluje Vávra.

Bataguassu a Mariapolis, která procestoval a popsal například
v televizním dokumentu Šumné
stopy.
„Žijí v nich dnes desítky tisíc
lidí. Struktura měst
zůstala
zachovalá, i když původní
stavby

Kromě výstavy v galerii se účastnil i konference
Budování baťovských továren a měst v Československu
a ve světě, která se konala ke
120. výročí narození Jana Antonína Bati. Vávra na ní mluvil o brazilských baťovských
městech Bataypora, Batatuba,



Foto | KGVU Zlín

většinou zmizely. Jsou jako Zlín,
ale samozřejmě skromnější. Domy
mají sedlové střechy, trochu romantičtější zápraží a místo překladů jsou oblouky. Uvnitř jsou menší, protože vzhledem k tamnímu
podnebí je obývacím pokojem celá
zahrada. Když je Baťa stavěl, byly
nadstandardem,

protože lidé
bydleli v primitivnějších dřevěných chýších,“ podotkl David Vávra.
Výstava v Grafickém kabinetu
galerie je ohlédnutím za jeho architektonickou a výtvarnou tvorbou. Uvidíte fotografie, skicy, plány a modely staveb, kresby z cest
nebo keramiku. K výstavě vznikla
také publikace Běžet s domy, která shrnuje dílo architekta a jeho
ateliéru. Komentovaná prohlídka
s kurátorkou výstavy se uskuteční
v úterý 3. dubna v 17 hodin.

INZERCE

Trójanky a dvanáct klavírů

Galerie představuje
Antonína Horáka

Režisér Jan Antonín Pitínský se
k antice ve Zlíně rád vrací. Po scénickém melodramu Smrt Hippodamie a Aischylově velkolepé tragédii
Oresteia ve Městském divadle Zlín
se objevují kruté, niterné i bolestné
příběhy žen v Eurípidových hrách
Trójanky, Hekabé a Andromaché.
Spojením těchto her vznikla volná
trilogie ukazující konfrontaci „barbarských“ Trójanek s „civilizovaným“ Řeckem.
Překlady Eurípidových textů
tvůrci výrazně seškrtali, aby v základních citech byly co nejsrozumitelnější, přímočaré a současné.
„Ořezány na kost samotných zlomových situací mají v sobě takřka
charakter akčního filmu,“ myslí si
dramaturg Vladimír Fekar. Trójanky jsou podle něj hrou o střetu
kultur, o válce, která nemá vítěze,
o ženské hrdosti i pohrdání, beznaději i naději, mateřském citu, bolestivých ztrátách, pomstě i pokoře,
o úctě k mrtvým.
V inscenaci zazní také antické
citáty o demokracii, které se ukazují jako nadčasové a velmi aktuální.

Krajská galerie výtvarného
umění hostí do 13. května výstavu věnovanou fotografovi a filmaři Antonínu Horákovi. Ve srovnání
s jinými tvůrci zlínských ateliérů se
o něm tolik neví, přitom se podílel
na nejslavnějších filmech Karla Zemana a Hermíny Týrlové. Úžasné
jsou jeho fotografické cykly zachycující dobovou atmosféru Zlína.
Výstava Antonín Horák 100
prostřednictvím dobových fotografií, autorských filmů, výtvarných návrhů a dalších dokumentů seznamuje s profesní kariérou
významného zlínského fotografa,
kameramana a režiséra, který by
letos oslavil stovku. „Zvláštní pozornost věnujeme počátkům jeho
tvorby, v níž si pro náměty fotografií volil netradiční pohledy na Zlín
a dokázal tak zprostředkovat atmosféru, s níž jsme se dosud mohli
setkat jen velmi výjimečně,“ uvedl
Vít Jakubíček, kurátor výstavy.
V úterý 24. dubna v 17 hodin se
mohou návštěvníci dozvědět víc
o Horákově tvorbě na komentovared
né prohlídce s kurátorem.

Zleva Helena Čermáková, zády Gustav Řezníček, vpravo Marta Bačíková 

„I přes monarchistické uspořádání Řeků a Trójanů o osudech rozhoduje vesměs demokratický způsob rozhodování – totiž kolektivní
hlasování. Je ironií osudu, že tato
demokratická volba vede ke smrti
mnoha nevinných a bezbranných.
Demokratická volba je v Eurípidových hrách věc velmi křehká, zneužitelná, manipulovatelná,“ dodal
Fekar.
Klíčové ženské role hrají Helena
Čermáková, Eva Daňková, Marta

Bačíková, Tamara Kotrbová, Jana
Drgová a Markéta Kalužíková, jako
služebné Jana Tomečková a Milena
Marcilisová, dále hrají Gustav Řezníček, Luděk Randár, Jan Leflík,
Rostislav Marek, Josef Koller, Matěj Štrunc, Pavel Leicman, Ivan Kalina, Petr Lukáš a studenti herectví.
Scénu umocňuje dvanáct klavírů a také hudba Maria Buzziho, skladby Velvet Underground
a hudba z filmů Pedra Almodóvara
red
nebo Davida Lynche.
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CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA

Hledáme nové spolupracovníky na pozici

| ATRAKTIVNÍ BENEFITY | NÁSTUPNÍ BONUS |

ZKOLAUDOVÁNO
| KULTURA

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

NISSAN QASHQAI

• Nissan Safety Shield
• Navigační systém
NissanConnect
• 18” hliníková kola
• Bezdotykové
otevírání kufru

• Automatická
klimatizace
• Navigační systém
• Kompletní balíček
personalizace
včetně 18”
hliníkových kol

• Nissan Safety Pack
• Navigační systém
NissanConnect
• LED světlomety
denního svícení
• 17” hliníková kola

000 CZK

JIŽ OD 379

000 CZK

JIŽ OD 499

000 CZK

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV1800596/02

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
tel. 577 601 201, mail: spur@spur.cz, www.spur.cz

RV1800628/01

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům
a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9-6.2 l/100 km, kombinované emise CO2
129-158 g/km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8-5.8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km. Juke: Kombinovaná
spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km.

RV1800595/02
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NISSAN JUKE

JIŽ OD 649

OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ
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Sezona závodů začne Rallysprintem Kopná

Zastávku Školní opět čeká oprava

Fanoušci automobilových závodů se mají první dubnový víkend
ve Slušovicích a okolí na co těšit.
Čtyřiadvacátý ročník Rallysprintu
Kopná 2018 nabídne 6. a 7. dubna
kvalitní startovní pole, rozmanitý
vozový park, ale především obtížné a technické tratě rychlostních
zkoušek.
„V závěru loňského roku jsme
zvažovali, zda podnik pořádat či nikoliv. Spíše jsme se přikláněli k variantě Kopnou dále nepořádat, ale
nakonec jsme se s Autoklubem ČR
dohodli, že slušovický rallysprint
pojedeme i v letošním roce. Naší
podmínkou bylo přidělení Mistrovství České republiky v rally historických automobilů, což bylo splněno,“ řekl Josef Minařík, ředitel
závodu.   
Kopná dostala přidělený termín
opět na začátku dubna. „Máme
brzký termín, což není zrovna nejvhodnější v našich klimatických
podmínkách, protože ještě začátkem března máme kvůli sněhu
nesjízdné tratě rychlostních zkoušek. Určitá omezení máme kvůli

Zastávka Školní vznikla teprve loni na podzim při stavbě sousední univerzitní budovy. Mobiliář je sice hezký a moderní, ale při
ostrém provozu se ukázaly velké
nedostatky. Prostor mezi přístřeškem a silnicí je příliš úzký. Komplikuje nástup i výstup z trolejbusů a autobusů, čekající pasažéři
brání průchodu chodců. Nejhorší
situace bývá v pracovních dnech
během ranní špičky mezi sedmou
a osmou hodinou.
„Když se na Školní sjedou naši
studenti z celého Zlína a přestupují na Lesní čtvrť, je to katastrofa a na zastávce není k hnutí. Lituji hlavně maminek s kočárky,
invalidů nebo seniorů, kteří během dopravní špičky přes zastávku nemohou ani projít, nemluvě
o komplikovaném vystupování
a nastupování. Takto to nemůže
zůstat,“ svěřil se například pedagog gymnázia na Lesní čtvrti Lubomír Kovařík. Na gymnáziu je
přes 900 studentů. Většina z nich
přijíždí trolejbusy, často právě ze
zastávky Školní.

Rallysprint Kopná 2017 

nákaze prasečím morem, neboť
jsme přišli o jeden úsek rychlostní
zkoušky,“ uvedl Minařík.
Start je v sobotu 7. dubna
v 9 hodin na náměstí Svobody ve
Slušovicích. Na soutěžní posádky
čeká 192,51 kilometrů dlouhá trať,
která obsahuje sedm rychlostních
zkoušek na třech úsecích v délce
69,29 kilometrů. „Pojedeme netradičně jen tři úseky rychlostních testů, a to Zádveřice, Kameňák a Kopná. Možnosti nalezení nových

Foto | Lukáš Urbaník

úseků prakticky nejsou. V itineráři
najdeme třikrát průjezd Zádveřicemi, což je klasický úsek ve stejné podobě jako loni. Výhodou je,
že trať nevede přes žádnou obec
a je uzavřena téměř celý den bez
omezení. V pátek pojedeme i shakedown. Pořádáme úvodní rallysprint sezony a posádky mají velký
zájem vyzkoušet si soutěžní techniku,“ upřesnil Minařík.
Vedle úseku Zádveřice se pojede v nezměněné podobě i náročná

lesní erzeta Kameňák. Tradiční
a klasická rychlostní zkouška Kopná vynechá při letošním ročníku
úsek kolem bývalého rekreačního
zařízení Moravan. Aktuálně trať
vede od autobusové točny sjezdem
do Podkopné Lhoty k obávanému
vracáku u dílny.
Technická přejímka soutěžních
vozů se uskuteční v prostorách
dílny Minařík Racing v Nových
Dvorech. Soutěžní týmy naleznou
prostory servisního parkoviště na
osvědčeném místě kolem areálu
dostihové dráhy ve Slušovicích.
„Počítáme s kvalitním startovním polem. Zařazením šampionátu historických vozů se seznam
přihlášených rozroste. Budeme
spokojeni, když se objeví na startu kolem stovky vozidel. Víme, že
Kopnou má jet trojnásobný vítěz Tomáš Kostka, mezi historiky představí Vlastimil Neumann
rychlý vůz Toyota Celica GT Four.
V rámci testu před startem slovenského šampionátu mohou přijet
i posádky od našeho východního
souseda,“ dodal Minařík.-red-

Úředníci magistrátu doufali, že
problém pomůže alespoň částečně
vyřešit otevření plochy před novou
univerzitní budovou. I sem by totiž
mohli zamířit lidé čekající na trolejbus nebo procházející zastávkou.
Ani to ale nepomohlo a tak se město rozhodlo, že nedávno otevřená
zastávka se musí opravit. Nejspíš
už letos o prázdninách. Přístřešek se posune dál od silnice a prostor pro chodce se rozšíří. Bude to
stát několik set tisíc korun. Kvůli
rozšiřování zastávky a bezpečnosti chodců bohužel muselo padnout
šest vzrostlých stromů – devadesátiletých kaštanů, správněji jírovců.
To vyvolalo debatu a kritiku na sociálních sítích. Vznikla dokonce petice na jejich záchranu.
„Připouštíme, že u výše uvedených kaštanů došlo vlivem výkopových prací k narušení kořenového systému. Nicméně se
domníváme, že není natolik rozsáhlé, aby si s nimi tyto kaštany
neporadily. Jsme přesvědčeni,
že stromy jsou schopny svou sílu
a stabilitu obnovit, neohrožují

Zastávka Školní 

kolemjdoucí ani projíždějící auta
a není nutné je kácet,“ řekla iniciátorka petice Světlana Holešovská.
Město ale mělo pro kácení silné
argumenty. Podle odborníků není
možné garantovat kvůli poškození
stromů během stavby bezpečnost
lidí v okolí zastávky. V posudku vypracovaném Agenturou ochrany
přírody a krajiny se píše, že stromy
jsou z hlediska prostorových nároků kořenů zcela nevhodně omezené

Foto | Pavel Stojar

a mohl by hrozit budoucí pád kmenů. „I když vypadaly stromy nad
povrchem velmi vitálně, velké riziko se skrývá právě pod zemí. Z výše
uvedených důvodů doporučujeme
nahradit posuzované jírovce novou
výsadbou v témže místě,“ navrhl
posudek.
Pokácené stromy byly na pozemcích univerzity, ta také zajistí
novou výsadbu. Bude to šestice lip
red
velkolistých.  
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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

299 900 Kč

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV1702018/04

Www.Simcar.Cz

Fryšták u Zlína, Holešovská 380, mob.: 724 209 511
Tel.: 577 911 653, prodejna@simcar.cz
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Airbump ®
Audiosystém
Paket Bi-Color
Pack Look ELLE
Cherry Pink dekor
5 barevných variant
Přední mlhová světla
Manuální klimatizace

O ČEM SE MLUVÍ |
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Jak se připravit na pracovní pohovor
Zaujala vás nalezená nabídka
práce? Zaslali jste životopis a na základě toho jste byli pozváni k pohovoru. Gratulujeme, povedl se vám
první důležitý krok k nové práci. To
nejdůležitější je ovšem dobrý výkon
u samotného pohovoru. Nyní vám
poradíme několik tipů, jak uspět.

Přijďte včas
Základem je dorazit na pracovní pohovor včas. Personalisté nebo
vedoucí firmy mají velice rádi dochvilnost. Proto si cestu naplánujte tak, abyste i v případě dopravní
zácpy nebo jiného neočekávaného zdržení dorazili včas. Ideální je
přijít s pětiminutovým předstihem,
abyste se ještě mohli upravit. Dále
vám přijde vhod, pokud si uložíte číslo na personalistu či člověka,
se kterým máte schůzku domluvenou. Může se totiž stát, že se v rámci velké firmy ztratíte. Víte-li, že
budete mít zpoždění, je lepší zavolat a omluvit se. V takovém případě se ovšem může stát, že v rámci
série pohovorů přijdete na řadu až
později.

Křížovka skrývá citát Jana Antonína Bati. Správně vyluštěnou tajenku nám pošlete do 6. dubna na e-mail nzk@regionalnivydavatelstvi.cz.
Výherce oceníme knihou od Jaroslava Kmenty.

Víte, do čeho jdete?
Máte ponětí o tom, co firma, do
níž se hlásíte, vyrábí? Čím se zabývá? Co konkrétního byste na vaší
pozici dělal? Tyto zdánlivě banální
otázky způsobí u mnoha pohovorů
zrudnutí a zvýšené pocení uchazečů o zaměstnání. Pokud se chcete
těmto trapným chvílím vyvarovat,
zjistěte si o firmě co nejvíce.
Využijte k tomu třeba webové
stránky, výroční nebo tiskové zprávy. Pokud některé z naučených podrobností vhodně použijete, může
vám to u pohovoru velice pomoct,
projevíte se jako člověk, který nepodceňuje přípravu. Stejně tak si
nastudujte, na jakou pozici se hlásíte a jaké jsou požadavky. Neuděláte špatně, pokud se při pohovoru
zeptáte na detaily ohledně vaší případné budoucí pozice.



Foto | Adobe Stock

pohovor. Oblečení vybírejte podle
pozice, o kterou se ucházíte. Pokud
se jedná o úřednickou pozici, vezměte si oblek. Méně formální oblečení je možné jen v případě manuální práce nebo u kreativních pozic.

Slušné vychování
Před pohovorem si vypněte
mobil, žvýkačku vyhoďte do koše,
usmívejte se, potřeste všem v místnosti rukou. Snažte se působit příjemně a profesionálně, nebuďte
žoviální nebo přehnaně domýšlivý, i kdybyste byl na tu pozici nejlepší ze všech. Otázku finančního

Vhodně se oblečte
První dojem je rozhodující
a mnohé z něho udělá oblečení. Nepodceňujte, co si berete na sebe,
špinavé oblečení a zablácené boty
mohou pokazit i sebepříznivější

ohodnocení nikdy neotvírejte jako
první. Nervozitu a nejistotu nechte
doma, chování člověka totiž ovlivňuje úspěch při pohovoru až ze
70 procent. Vždy mějte na paměti, že jste to především vy, na kom
záleží. To vy si vybíráte firmu, v níž
budete trávit mnoho času a budete
jí dávat mnoho energie. Měla by na
vás tedy působit příjemně, přátelsky a splňovat vaše požadavky na
plat či benefity. Přejeme vám hodred
ně štěstí.
INZERCE

Pro stravovací provoz
Fatra Napajedla hledáme
zaměstnance na pozici:
- manažer/manažerka
- kuchař/kuchařka
- kuchař/kuchařka studené kuchyně
- pracovníka na výdej jídla
- obsluha kantýny
Pracovní doba pro všechny pozice:
- ranní směna od 5:30 do 14:00 hod.
Pracovní poměr pro všechny pozice:
- hlavní pracovní poměr nebo DPP
U všech pozic nástup možný ihned
nebo po domluvě.

Více informací:
Žaneta Brennerová, tel. 736 511 414
zaneta.brennerova@gthcatering.cz

INZERCE

INZERCE
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KŘÍŽOVKA

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
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
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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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RV1800574/01

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

PRÁCE |
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• 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
Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:
Připravujeme k prodeji
Byt 1+1, Družstevní, Zlín
2
k prodeji
– CENTRUM
5.3+kk,
patro,Zlín,
32 mDíly
, s kuchyňskou
linkou Připravujeme
• byt 3+1, Tř. T. Bati, Zlín,
290 000 Kč plus provize
RK a skříní,
• po
čtvrtdomek,
ul.
Mostní,
Zlín,
s2 vestavěnými
spotřebiči
kompletní rekonstrukci
2
OV, 66 msklep
, 4. patro, ihned k dispozici
po
rekonstrukci
lodžie,
• byt 1+1, Podhoří, Zlín,
• po
půldomek,
ul. Dolní,
Zlín,
kompletní
rekonstrukcii
po venkovní
• byt
3+1, Narekonstrukci
Honech II., Zlín,
• po
exkluzivní
stavebnírekonstrukci
pozemky,
kompletní
2
Zlín
Velíková,
2x
1300
• byt 3+1, Česká, Zlín,m
(možnosti
i jako celek
2600 m2)
po
kompletní
rekonstrukci
Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Stavební ﬁrma
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

RV1702030/03

Realitní kancelář

