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CITROËN C3
od 229 900 Kč

36 barevných kombinací
Zavazadlový prostor 300 l

SUV C3 AIRCROSS
od 319 900 Kč

12 podpůrných prvků řízení
Zavazadlový prostor až 520 l

CITROËN BERLINGO 
od 329 900 Kč

3 vyjímatelné sedačky ve 2. řadě
Zavazadlový prostor až 3000 l

CITROËN  C4 PICASSO
od 399 900 Kč

Verze 5 nebo 7 míst
Zavazadlový prostor až 704l

TEČOVSKÁ 1052, ZLÍN-MALENOVICE  |  UNICARS@UNICARS.CZ  |  TEL.: 577 133 333  |  WWW.UNICARS.CZ

VYBERTE SI Z ŠIROKÉ NABÍDKY KOMFORTNÍCH VOZŮ CITROËN 
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Lesní čtvrť se chlubí prvními domky z panelů
strana 6

Po Baťově kanálu plují lodě už 80 let
strana 3

Radim Hrubý:  
Ve všech těch papírech  

se jednou utopíme
strana 10
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Společnost Promens a.s. (www.zlin.promens.com) sídlící ve zlín-
ské průmyslové zóně se od doby svého vzniku v r. 1991 dostala do 
popředí jako vývojový a systémový dodavatel pro řadu zákazníků 
převážně z automobilového průmyslu, jako například Škoda Auto, 
Iveco, Volvo, Renault, Rostselmash (Rusko), ale také Zetor, Bobcat, 
John Deere, a další. Od roku 2015 je společnost součástí nadnárodní 
skupiny RPC Group. 

Pro své zákazníky vyrábí velkoplošné plastové díly v  malých 
a středních sériích technologií RIM (reaktivní vstřikování) a VF (va-
kuové tvarování). Zajišťuje komplexní dodávky včetně všech ná-
vazných výrobních procesů, jako je lakování, CNC ořez, svařování 
ultrazvukem, lepení a montáž. 

Promens a.s. je � rmou vyznačující se mimo unikátní technolo-
gie také tím, že její vizí je mít dlouhodobě mimořádné výsledky 
a šťastné zaměstnance a v rámci této vize se podepisuje pod tyto 
řádky: „Jsme první volbou zákazníků ve vývoji, výrobě a dodávkách 
velkých plastových dílů a sestav. Naše nadšení a chuť hledat nové 

cesty umožňuje našim zákazníkům 
být leadery v  jejich oboru. Investu-
jeme do rozvoje vztahů, bezpečnosti 
práce a  ochrany životního prostředí. Ti 
nejlepší jsou s námi!“  

Společnost je nyní ve fázi výstavby nového výrobního závodu, 
soustřeďuje se na neustálé zlepšování svých výrobních i administ-
rativních procesů, podporuje inovace v rámci trendu průmyslu 4.0. 
Jednou z hlavních priorit je bezpečnost práce a zdraví zaměstnan-
ců, na základě čehož vznikl projekt „Zdravá � rma 2016-2022“ za něž 
byla � rma oceněna Hospodářskou komorou České republiky.

Oceněním toho, že jde společnost v péči o zaměstnance správ-
nou cestou je také umístění se v soutěži progresivní zaměstnavatel 
kraje v r.2017. Úspěchy společnost sbírá řadu let v podobě certi� -
kací a různých ocenění, jako například „Excelentní dodavatel“ krytů 
motorů pro osobní vozy Volvo (spol. Volvo Cars), kde je spol. vý-
hradním dodavatelem.

PROMENS a.s.
„Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu.“

Tato plastikářská 
společnost přivítá ve 
svých týmech nové 
posily na pozicích: 

• Lakýrník
• Brusič platů
• Operátor/ka 

ořezového robota
• Pracovník 

montáže
• Pracovník výroby

Chcete-li být součástí 
našeho týmu, kontaktujte nás 
zasláním svého životopisu na 

zlin.personalni@promens.com
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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 1+1, ZLÍN – MALENOVICE
Ulice tř. Svobody, bezbariérový dům s výtahem 
umístěn v centru Malenovic (obchody, cyklostezka 
apod.),původní stav, ideální pro méně pohyblivé 
klienty. PENB: C

1 190 000 Kč
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BYT 2+1, ZLÍN – BARTOŠOVA ČTVRŤ
Zrekonstruovaný byt (koupelna, zděné jádro, omítky, 
dlažba, rozvody, atd.), který se nachází v nízkopod-
lažní zástavbě bytových domů, blízko nemocnice, 
koupaliště, škola atd. PENB: D

1 950 000 Kč
BYT 3+1 s balkonem, ZLÍN – MALENOVICE
Ulice tř. Svobody, bezbariérový dům s výtahem umís-
těn v centru Malenovic (obchody, cyklostezka apod.), 
slunný 63 m2 s pěkným výhledem, rekonstrukce kou-
pelny, kuchyně, omítek, částečně rozvodů. PENB: D

1 899 000 Kč
BYT 3+1 s balkonem, ZLÍN – MOKRÁ I
Luxusně zrekonstruovaný zděný byt (82 m2) a bytový 
dům s výtahem – klimatizace, nadstand. podlaha  
vestavěné skříně, podhledy a další, ideální pro rodiny 
s dětmi, CENA K JEDNÁNÍ. PENB: C

3 890 000 Kč
Bať. 1/4domek, 2+1, ZLÍN – LETNÁ
Kryté stání, 2 parkovací místa, menší zahrádka 
s posezením, částečná rekonstrukce, téměř v centru, 
i jako investice. PENB: G

1 690 000 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

4 495 000 Kč

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

až 4 000 000 Kč
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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

   

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ◾ telefon: 773 288 833 ◾ web: www.buda-reality.cz

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Prodávejte své reality 
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Proměny vodní cesty
Když se člověk dívá na osmde-

sát let staré fotografie Baťova ka-
nálu, nestačí zírat. Připomínají spíš 
obrázky doků a přístavů z nějakých 
průmyslových oblastí Británie. 
Provoz tam byl opravdu hustý.

Taková Anglie, Nizozemí, 
Francie, Německo sice byly hus-
tě protkány plavebními kanály, 
ale v Čechách a na Moravě lodní 
doprava zdaleka neměla takovou 
tradici. Tady úspěšněji prosazo-
vala své zájmy spíš železniční do-
prava, která už od první poloviny 
19. století úspěšně bránila větší-
mu rozvoji přepravy po řece Mo-
ravě. Firmě Baťa se to ale podařilo 
zlomit.

Dnes už je ovšem zase všechno 
jinak. I když megalomanské plá-
ny na budování propojení Dunaje 
s Odrou a Labem jsou stále živé, 
pravděpodobně zůstanou jen na 
výkresech. Přeprava lidí i zboží se 
přesunula hlavně na silnice a dálni-
ce, i když své postavení si dál drží 
i železnice. Baťův kanál naštěstí 
neosiřel a tak se můžeme na jeho 
hladině i v okolí rekreovat. Je tam 
krásně!

 Pavel Stojar, šéfredaktor

Baťův kanál slaví osmdesátiny

Zlínský filmový svátek začíná

Převedení řeky Moravy do nového řečiště u Spytihněvi 26. července 1937  Foto | Josef Vaňhara, MZA-SOkA Zlín

Zlínský filmový festival letos 
představí na 300 filmových sním-
ků z 55 zemí světa. Kromě zástup-
ců z klasických filmových velmocí 
nabídne divákům filmy z netra-
dičních zemí, jako jsou Svazijsko, 
Faerské ostrovy, Singapur, Vene-
zuela nebo Chile. Festival odstar-
tuje již 25. května a potrvá do 
2. června.

Filmový program zahájí is-
landský film režiséra Bragi Þór 
Hinrikssona Falkoni ve své me-
zinárodní premiéře. Při večerním 
zahájení pro dospělé diváky se 
v distribuční premiéře představí 
slovensko-český film Nina režisé-
ra Juraje Lehotského.

Hlavním tématem bude s ohle-
dem na sté výročí vzniku Česko-
slovenska právě československý 
film. „Promítat budeme například 
kolekci českých a slovenských 

dětských filmů a pohádek sestave-
nou hereckými a filmovými osob-
nostmi, doplněné jejich autentic-
kými vzpomínkami. Řada z nich 
přijede svůj oblíbený film na fes-
tival uvést,“ informovala Markéta 
Pášmová. K vidění bude populár-
ní klasika i u nás méně známé slo-
venské pohádky.

Zlatý střevíček pro významné 
osobnosti převezmou historicky 
poprvé hned dvě osobnosti filmo-
vého plátna najednou – slovenská 
herečka Magda Vášáryová a čes-
ký herec Jaromír Hanzlík. Hvěz-
du na chodníku slávy před Velkým 
kinem letos organizátoři festivalu 
odhalí české herečce Ivaně Andr-
lové a slovenskému herci Maroši 
Kramárovi.  

Velkou hvězdou letošního Zlín 
Film Festivalu bude Maestro An-
drea Morricone, jeden z největších 

současných italských skladatelů 
a dirigentů, syn fenomenálního 
skladatele Ennio Morriconeho. 
Do Zlína zavítá i mladý talen-
tovaný šestnáctiletý irský herec 
Art Parkinson, známý například 
z kultovního seriálu Hra o trůny, 
či devatenáctiletý texaský rodák 
Josh Wiggins, který si zahrál na-
příklad ve snímcích Nová šance 
nebo Průšvihář. 

Filmový program doplňu-
je pestrý doprovodný program. 
Tvoří jej řada divadelních před-
stavení, koncertů, workshopů, 
odborných přednášek, výstav, in-
teraktivních a benefičních progra-
mů, ale také sportovních a spole-
čenských akcí. Jedním z hlavních 
motivů bude hudba z českoslo-
venských filmů, návštěvníci bu-
dou mít možnost setkat se s ní na 
různých místech ve Zlíně. -red-

Myšlenka využít řeku Moravu 
k lodní dopravě vznikla už v 17. sto-
letí, zrealizovala ji ale až ve třicátých 
letech minulého století firma Baťa. 
Hlavním důvodem byla přeprava 
lignitu z dolu v Ratíškovicích do to-
váren a tepláren v Otrokovicích.

Organizačně i technicky nároč-
ná stavba proběhla v letech 1934 
až 1938. Celková délka plavební 
trasy byla 51,8 km, z toho 1 kilome-
tr vedl korytem dnes již nesplavné 
Dřevnice a některé úseky korytem 
Moravy. Kanál mohly využívat ná-
kladní čluny o nosnosti až 150 tun. 
Trasa začínala v přístavu v Otroko-
vicích a končila u Rohatce překladi-
štěm lignitu. Lodě musely proplout 
14 plavebními komorami, které po-
máhaly překonat výškové rozdíly 
hladiny.

V místech, kde vedla trasa ko-
rytem řeky, byly nákladní čluny 
taženy remorkéry, tam kde byl ka-
nál, je táhly nejprve koně a pozdě-
ji traktory. Za ideálního stavu vody 
trvala celá cesta 10 hodin, často ale 
déle. Kromě lodí s lignitem se od 
roku 1939 po kanálu plavila výletní 
loď Mojena, která tak předzname-
nala dnešní turistické využití vodní 
cesty. Za války byl kanál poničen, 
ale znovu zprovozněn. Nákladní 
přeprava byla pro nerentabilnost 
ukončena až na počátku šedesátých 
let a pak kanál pustl.

Snahy o jeho znovuzprovozně-
ní pro turistické účely se objevily 
v polovině devadesátých let. Roku 
2002 vznikla obecně prospěšná 
společnost Baťův kanál, která se 
podílí na organizaci provozu, pro-
vozuje informační centrum a pod-
poruje podnikatele, jejichž aktivity 
souvisejí s rozvojem turistického 
ruchu podél kanálu. Přibývají půj-
čovny člunů, ale i kol či koloběžek, 
vylepšují se lodě nebo dětská hřiš-
tě. Hausbóty jsou už většinou za-
mluvené na celé léto. Mnohdy i na 
rok příští.

Ve Spytihněvi se 16. červ-
na uskuteční oslava desátého vý-
ročí zahájení plavby výletní lodi 

Morava, která výrazně pomoh-
la novému rozvoji Baťova kaná-
lu. Obecně prospěšná společnost 
Baťův kanál připravuje také vydá-
ní mapového průvodce, který na-
hradí toho současného, vydaného 
před deseti lety. Povodí Moravy ke 
kulatému výročí vodní cesty vyda-
lo knihu Baťův kanál – od myšlen-
ky k nápadu, která mapuje historii 
kanálu od jeho vzniku v roce 1938.

Do budoucna se chystá stav-
ba dvou plavebních komor, kte-
ré Baťův kanál prodlouží. Komora 
v Rohatci jej protáhne až do Ho-
donína, komora v Bělově na Zlín-
sku turistům umožní plavit se až do 
Kroměříže.  -red-



KULTURA4 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Originály Františka Kupky, Josefa Čapka, Mikoláše 
Alše nebo Emila Filly představuje výstava osobností 
českého umění konce 19. století a první poloviny 
20. století. Jedná se o největší výstavní projekt ke stému 
výročí republiky, které Česko letos nabízí. Výstava 
se koná do 24. června 2018 v prostorách Filmového 
uzlu ve Zlíně a připravila ji Galerie Artrium Zlín. 

Výstava ke století republiky ukazuje velikány  českého umění

Výstava Velikáni české-
ho umění představuje přes sto 
uměleckých děl včetně rozměr-
ných bronzových plastik Qui-
da Kociána, Emila Filly, Jana 
Štursy, Františka Bílka a Otto 
Guttfreunda. 

„Po dokumentární a obsaho-
vé stránce jde o největší výstavu 
ke stému výročí republiky, kte-
rou Česko zažívá. Do jedné plo-
chy jsme soustředili to nejlepší, 
co české galerie, muzea a soukro-
mí sběratelé mohou nabídnout,“ 
řekl Pavel Chmelík, který je kurá-
torem výstavy spolu s Michaelou 
Orbesovou a Ivanem Exnerem, 
současným předsedou spolku 
Mánes a významným českým ma-
lířem. Velikáni českého umění 
jsou po loňské úspěšné výstavě 
Salvadora Dalího druhým projek-
tem zlínské Galerie Artrium.

Českou historii a vznik re-
publiky navíc shrnuje osmatřicet 
dokumentárních panelů. V his-
torickém kinosálku mohou ná-
vštěvníci zhlédnout dobový doku-
ment o T. G. Masarykovi. Výstavu 
doprovází hudba skladatelů Bed-
řicha Smetany, Antonína Dvořá-
ka a Julia Fučíka, který byl strý-
cem známějšího stejnojmenného 
komunistického spisovatele. 

Odkud pochází vystavená 
díla?

Pavel Chmelík: Hlavním 
partnerem, který zapůjčil díla, je 
pojišťovna Kooperativa. Další obra-
zy do Zlína poslaly krajské a měst-
ské galerie i soukromí sběratelé. 
Dali jsme dohromady úžasné kusy. 
Některé z nich už z období baroka. 
Záměrně jsme vystavili i barok-
ní díla, protože Češi byli i v době 
baroka úžasní malíři, sochaři, ale 
i stavitelé. Najdete tady napří-
klad nádherný bitevní výjev od 
Václava Vavřince Reinera z roku 
1720. A pak je tu další mimořád-
ný barokní obraz, autoportrét Jana 
Kupeckého.

Podle jakého klíče jste vybíra-
li autory?

Pavel Chmelík: Koncept vy-
chází z publikace Cesty ke svobodě, 
kterou vydal spolek Mánes a která 
je vlastně i nejdokonalejším kata-
logem k této výstavě. Kromě repro-
dukcí obrazů obsahuje veškerou 
doprovodnou dokumentární část 
se spoustou fotografií a textů. Tuto 
dějinnou linii na naší výstavě uka-
zuje 38 panelů. Začínáme velkými 
jmény jako Jan Hus, Jiří z Podě-
brad nebo Jan Amos Komenský, 
tedy slavnými Čechy evropského 
formátu. Pak jdeme samozřejmě 
chronologicky kupředu přes Bílou 
Horu a další významná data až po 
vystoupení československých legií 
v První světové válce. Z našeho po-
hledu je nejdůležitější neuvěřitel-
ně bohatý umělecký život, výtvar-
né spolky, jako je Mánes a další 
sdružení. Umění bylo vždycky re-
flexí toho, co se děje ve společnosti. 
Kniha tak ukazuje zajímavé souvis-
losti a spojení umění se společností 
v rámci formování republiky.

Jaká jsou nejzajímavější díla 
výstavy? 

Michaela Orbesová: Zřejmě 
nejzajímavějším obrazem je tak 
trochu tajemná oboustranná malba 
od Josefa Čapka Dáma s konvalin-
kami. Umístili jsme pod ni Čapkův 
citát: „Jistoty jsou dobré, nejistoty 
přitažlivé, tajemství vyzývavá.“

Jak tento oboustranný obraz 
vznikl? Je to opravdu taková 
záhada?

Pavel Chmelík: Skutečnost je 
taková, že Josef Čapek nebyl s jeho 
první verzí spokojen a namaloval 
ji později ještě dokonaleji. Plátno 
pak použil k jiné malbě a tak se sta-
lo raritou. Obraz navštívil mnoho 
významných galerií po celém svě-
tě, například Leopold Museum ve 
Vídni. Je to jedno z jeho nejkrás-
nějších děl.

Unikátem je také obraz Fran-
tiška Kupky…

Michaela Orbesová: V pa-
řížském Grand Palais právě pro-
bíhá velká retrospektivní výstava 
Františka Kupky a svezli tam snad 
všechny jeho dostupné obrazy. 
Jedním z nich mělo být i Norské 
vidění z roku 1898, tedy z jeho ra-
ného období. S ohledem na mimo-
řádné výročí, které si Česko letos 
připomíná, však majitel obrazu 
na poslední chvíli rozhodl, že dílo 
ponechá doma a raději jej nabíd-
ne české veřejnosti prostřednic-
tvím naší výstavy. Jsme moc rádi, 
že namísto Paříže obraz nakonec 
visí u nás. Je to pro Kupku vel-
mi nezvyklá poloha a je vidět, že 
to nebyl jen mistr abstrakce, ale 
dokázal i špičkově ztvárnit figu-
ry a přenést se do světa snového 
poetismu.

A pak je tu skutečně obří dílo 
Maxe Švabinského…

Michaela Orbesová: Vel-
kou perlou výstavy je vrcholné dílo 
Maxe Švabinského Žlutý sluneč-
ník – léto. Jde o rozměrné, více 
než dvakrát dva metry velké plát-
no, které bylo veřejnosti doposud 
představeno pouze jednou v Jíz-
dárně Pražského hradu na výstavě 

českých impresionistů loni na pod-
zim. Vzhledem k rozměrům byly 
převoz a instalace velmi složité, ale 
stálo to za to. Je to nádherný vel-
ký obraz ve zlatém rámu. Vévodil 
Praze a teď vévodí Zlínu. Švabin-
ský je zastoupen ještě dalšími tře-
mi významnými díly – Splynutí 
duší, Vlastní podobizna a Erýnie 
– bohyně zla. Švabinský byl jed-
ním ze symbolů první republiky. 
Byl autorem tehdejších banko-
vek, poštovních známek, měl blíz-
ký vztah k prezidentu Masarykovi 
a vytvořil jeden z jeho nejznáměj-
ších portrétů.

Mnohé z obrazů jsou také po-
zoruhodnou historickou vý-
povědí…

Michaela Orbesová: Zajíma-
vým dokumentem doby jsou plát-
na Ferdinanda Lepieho. Například 
pohled přes Karlův most na Praž-
ský hrad z roku 1861 nám posky-
tuje dnes už neexistující pohled, 
protože v té době proslulému pa-
noramatu ještě chyběla větší část 
katedrály svatého Víta. Málokdo 
si uvědomuje, že byla dostavěna 
až ve 20. století. Z poloviny 18. sto-
letí je také krásný Lepieho pohled 

| PAVEL STOJAR

Michaela Orbesová a Pavel Chmelík. Mezi nimi plastika Quido Kociána. Třetím kurátorem výstavy je   výtvarník Ivan Exner, předseda spolku Mánes  Foto | Pavel Stojar
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Přihlášky a informace:
Milana Galečková Šmejkalová
telefon: 728 079 005
Petr Galečka
telefon: 602 715 441
e-mail: skzlin.mladcova@seznam.cz
www.tenismladcova.cz

Cena: 2 900 Kč
(2. sourozenec 30% sleva)
Cenu jsme zachovali díky příspěvku
Magistrátu města Zlín.

Místo konání: Tenisový areál Tenisového klubu Zlín – Mladcová. 
6 tenisových kurtů s antukovým a 4 s umělým povrchem. V případě 
nepřízně počasí je k dispozici tenisová hala s umělým povrchem.
Program: Výuka tenisu pod odborným vedením, děti jsou rozděleny 
do skupin podle věku a výkonnosti. Soutěže v družstvech i mezi družstvy 
o ceny. Kondiční příprava. Závěrečný turnaj pro účastníky.
Stravování: Oběd je zajištěn v místě konání tábora. 
Pro děti s jakoukoliv intolerancí speciální jídelníček.
Bohatý doprovodný program 
+ NOVINKA nový bazén v areálu.

ČERVENEC

SRPEN

TERMÍN

9.–13.
TERMÍN

16.–20.
TERMÍN

23.–27.
TERMÍN

30.–3.

TERMÍN

6.–10.
TERMÍN

13.–17.
TERMÍN

20.–24.
TERMÍN

27.–31.

pro děti ve věku od 4 do 17 let
Termíny týdenních táborů:

TENISOVÉ
PRÁZDNINY2018

Tenis2018 92x130 27-03 | Datum výstupu: 2018/03/27 14:32INZERCE

na Staroměstské náměstí a Týnský 
chrám.

Pavel Chmelík: Nesmí chybět 
ani špičková česká krajinomalba. 
Tu reprezentují žáci Julia Mařáka. 
Dovolili jsme si vybrat tři Morava-
ny, které Mařák vyučoval, patřili 
k jeho nejlepším následovníkům 
a dokázali se mimořádně prosadit. 
Jsou to Stanislav Lolek, Roman 
Havelka a Alois Kalvoda. Respek-
tovali svého učitele, ale každý si na-
šel svou osobitou cestu.

Michaela Orbesová: Velice 
významné a známé je dílo Mikolá-
še Alše Husitská jízda z roku 1900. 
Umístili jsme pod něj opět citát 
Mikoláše Alše: „Umění musí být 
více než fotografický aparát, duši 
vyjádřiti musí.“ A v tomto duchu 
jsme také obraz v prostoru možná 
trochu netradičně nainstalovali, 
aby vynikl jeho švih, pohyb a dyna-
mika valícího se husitského vojska.

Překvapivě působí obrazy 
Zdeňka Buriana, kterého 
všichni známe díky obrázkům 
z pravěku a dobrodružných 
knih…

Michaela Orbesová: Máme 
tady malý koutek Zdeňka Buriana 

s jeho volnou tvorbou. Všechno 
jsou to obrazy, které se běžně ne-
vystavují a byly zapůjčeny jen pro 
tuto výstavu. Lidé jen těžko po-
znají, že autorem je Zdeněk Bu- 
rian. Nejsou to jeho typické kva-
še, ale olejomalby. Některá témata 
jsou velice naléhavá až protiváleč-
ná. Například Madonna dvacáté-
ho století, která má obrovskou sílu 
a hloubku, pro Buriana tak nety-
pickou. Naopak velmi romanticky 
je laděný obraz havajské dívky.

To jsme prošli už skoro celou 
výstavu…

Pavel Chmelík: V posled-
ním sále výstavy jsou kromě so-
chy Umělcův úděl od Quido Ko-
ciána vystaveny obrazy zapůjčené 
ze zlínské krajské galerie. Jednak 
je to obraz Stanislava Lolka zachy-
cující úžasnou atmosféru prvore-
publikových restauračních zahrá-
dek a pak také celkem netypické 
dílo Vladimíra Hrocha z jeho ra-
ného období. Na rozměrných fo-
tografiích jsou zachyceny reliéfy 
z pražské Legiobanky, ty jsme na 
rozdíl od obrazů nemohli oklepat 
a odvézt do Zlína.

Součástí expozice Salvadora 
Dalího byl obchůdek s upo-
mínkovými předměty. Máte 
jej i nyní?

Michaela Orbesová: Kromě 
knihy Cesty ke svobodě prodává-
me dalších dvacet úžasných titu-
lů, které běžně nejsou k dostání, 
máme výhradní zastoupení na Mo-
ravě. Můžete si ale odnést i nějaké 
menší, ale cenné výtvarné dílo. Na 
výběr jsou grafiky Maxe Švabin-
ského, Josefa Čapka, oleje Fran-
tiška Drtikola, Josefa Ullmanna, 
z velkých Moravanů je to Karel 
Hofman nebo Bedřich Jaroněk. Je 
tam i malý koutek pro děti s upo-
mínkovými předměty s motivy od 
Josefa Lady. 

Chystáte komentované pro-
hlídky nebo jiný doprovodný 
program?

Pavel Chmelík: Komentova-
né prohlídky se konají každé úterý 
a čtvrtek od 16.30. Zajímavý bude 
zcela jistě i cyklus setkání se zlín-
ským historikem Zdeňkem Po-
kludou. Toho na výstavě uvítáme 
23. května, 6. a 20. června, vždy od 
17 hodin.  

Michaela Orbesová a Pavel Chmelík. Mezi nimi plastika Quido Kociána. Třetím kurátorem výstavy je   výtvarník Ivan Exner, předseda spolku Mánes  Foto | Pavel Stojar
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Lidé mají někdy tendenci zjednodušeně označovat za 
Lesní čtvrť vše, co se nachází ve svahu mezi Kudlovskou 
přehradou, Malou scénou a gymnáziem. Ve skutečnosti 
ale Lesní čtvrť zabírá jen menší část této plochy, větší 
část tvoří baťovská čtvrť Díly a o něco novější Lazy.
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kavárna s duší

 nabídneme vám netradičně tradiční dezerty
 exkluzivní kávu Julius Meinl

 snídaně po celý den
 možnost využití salónku

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

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

www.cafelafe.cz

NOVĚ OTEVŘENO

Vše v pohodovém a příjemném prostředí!

JIŽ 2 ROKY S VÁMI
INZERCE
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SALAJKA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
PRAHA   |   ZLÍN

www.salajkapartners.com

V PRÁVU 
MĚ CHRÁNÍ

INZERCE

Zajímavosti Lesní čtvrti: první domky z panelů,  gymnázium a hvězdárna

Zahradní kolonie domků Les-
ní čtvrť je poslední velká baťovská 
dělnická kolonie a byla vystavě-
na počátkem čtyřicátých let, tedy 
v době druhé světové války jako 
pokračování kolonie Díly nachá-
zející se v oblasti kolem nynější 
Malé scény.

Experimenty s panely
Jak napovídá název, Lesní čtvrť 

vznikla - na rozdíl od jiných zlín-
ských čtvrtí - z větší části na místě 
vykáceného lesa ve značně nepří-
stupném svažitém terénu. Výstav-
ba byla pojata jako experimentál-
ní, a proto bylo postupně vybráno 
několik typů domků od různých 
architektů. Ty pak posloužily jako 
vzory při budování satelitních ba-
ťovských měst po světě.

Dvojdomky s rovnou střechou 
navrhli architekti Drofa a Kubečka, 
domky s šikmou střechou architek-
ti Adamec a Florián. Zajímavým 
počinem je jednodomek se šikmou 
střechou od Miroslava Drofy s leh-
ce vesnickým charakterem.

Použité materiály se hodně růz-
nily. Experimentovalo se tady na-
příklad s prvními montovanými 
domky z panelů. Když stavební 
oddělení Baťových závodů začalo 
v roce 1940 stavět panelové rodin-
né domky, nikdo ještě netušil, jak 
tato novinka za pár desítek let změ-
ní podobu českých měst.

Slovenská „dálnice“
To, že vývoj panelových staveb 

začal ve Zlíně, není žádné překva-
pení, protože ani v období protek-
torátu díky Baťovým závodům sta-
vební ruch ve Zlíně nezanikl. Ve 

firmě se experimentovalo s moder-
ními technologiemi, které umožňo-
valy efektivněji a laciněji vyrábět, 
a proto se ve čtyřicátých letech za-
čaly jako stavební materiál testovat 
panely. Jako první byla postavena 
trojice dvojdomků na ulici Štefá-
nikově se šikmou střechou, dnes 
je jejich původní stav překryt no-
vou fasádou a úpravami. Dvě řady 
dvojdomků s rovnou střechou pak 
byly později vystavěny v kolonii 

na Lesní čtvrti pod dnešním gym-
náziem, další panelové domky se 
šikmou střechou vznikly ve spodní 
části Lesní čtvrti.

Na tyto počáteční experimen-
ty se po válce ve Zlíně navázalo 
vývojem prvních velkých panelo-
vých domů G 40 a dalších. První 
z nich vznikl v roce 1953 na Bene-
šově nábřeží. 

Zajímavostí je, že přes Les-
ní čtvrť měla podle Baťových vizí 

Výstavba Lesní čtvrti v roce 1940   Foto | MZA-SOkA Zlín

Na Lesní čtvrti najdete první panelové domky postavené v Česku   Foto | Pavel Stojar
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Zajímavosti Lesní čtvrti: první domky z panelů,  gymnázium a hvězdárna

vést hlavní silnice ze Zlína smě-
rem na Luhačovice a dál na Slo-
vensko. Odtud také pochází ná-
zev ulice Slovenská, a proto je 
tato ulice oproti ostatním tak vel-
koryse široká. Slovenská „dálni-
ce“ začínala u evangelického kos-
tela a vedla směrem k budoucímu 
gymnáziu, odkud se stáčela na jih 
do lesa mezi Kudlovem a Jaro-
slavicemi. Její trasa nad Kudlo-
vem je nyní oblíbeným místem 

pro vycházky a říká se jí dodnes 
dálnice. 

Tisícovka studentů
Nynější dominantou Lesní čtvr-

ti je gymnázium, kam chodí necelá 
tisícovka studentů. Škola je po pře-
stavbě moderně vybavena, má více 
než 60 učeben a žáci mají k dispo-
zici například i tělocvičnu s horo-
lezeckou stěnou. Zlínské gymná- 
zium vzniklo 1. září 1936 v budově 

někdejších Masarykových škol, 
na místě dnešního Kongresového 
a univerzitního centra. Pak se ně-
kolikrát stěhovalo, až se roku 1961 
škola přesunula Lesní čtvrť. 

Mezi lety 2002 a 2006 proběh-
la velkorysá rekonstrukce za skoro 
200 milionů korun. Z původních 
osmi samostatných jednopatro-
vých pavilonů byly tři zcela nově 
postaveny a jeden vyřazen. Pavilo-
ny se poté propojily krčky a vznikl 
tak jeden komplex, takže studenti 
už nepřechází mezi budovami jako 
dříve. 

V areálu gymnázia se nachází 
také zlínská hvězdárna, která byla 
v rámci rekonstrukce školy přestě-
hována a znovu postavena. To je 
místo, které rozhodně stojí za ná-
vštěvu. Pravidelná pozorování noč-
ní oblohy probíhají v pondělí, ve 
středu a v pátek večer po setmění.

Za noční oblohou
Nová Zlínská hvězdárna nahra-

dila starou budovu z roku 1953, 
která byla zbourána kvůli velké re-
konstrukci gymnázia. Od začátku 

roku 2004 hvězdárnu provozuje 
Zlínská astronomická společnost. 
Věnuje se hlavně popularizaci as-
tronomie. Pořádá pravidelná po-
zorování oblohy pro veřejnost, od-
borné přednášky, pořady pro školy 
a astronomický kroužek.

Na pozorovací terase s odsuv-
nou střechou jsou umístěny dva 
hlavní dalekohledy, menší čočkový 
dalekohled zvaný refraktor s prů-
měrem objektivu 130 mm a Newto-
nův zrcadlový dalekohled zvaný 
reflektor s průměrem hlavního zr-
cadla 270 mm. 

Koná se tady také řada akcí, kte-
ré nejsou věnované astronomii. Ve 
čtvrtek 24. května od 18 hodin to 
je cestopisná přednáška Niko Bur-
geta s názvem Zillertalské a Julské 
Alpy, v pondělí 4. června je na řadě 
astronomické téma v přednášce 
Ivana Havlíčka Nebe nad Zlínem 
6 – červenec, srpen. Hvězdárna 
také pravidelně hostí expozice za-
jímavých umělců, aktuálně se tady 
představuje až do konce prázdnin 
Aleš Růžička s výstavou nazvanou 
Nomen omen.

Zbrusu nové rodinné domky na Lesní čtvrti v roce 1940   Foto | MZA-SOkA Zlín
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Realitní experti varují, že vlastní bydlení se m ůže stát nedostupným snem
Ceny nemovitostí v posledních 

dvou letech výrazně stouply a ros-
tou dál. V některých městech se 
zvýšily dokonce až o dvacet pro-
cent. Týká se to hlavně starších 
bytů, jejichž nabídka na trhu s ne-
movitostmi se navíc ve Zlíně stále 
zužuje. Dokonce i byty na sídlišti 
Jižní Svahy, které dříve ležely la-
dem, jdou nyní na dračku.

U novostaveb není cenový růst 
tak výrazný, nicméně i tady se 
ceny stále zvyšují. Kam až vlastně 
ceny mohou růst?

Faktorů, které růst cen způso-
bily, je hned několik. Hypotéky 
jsou levné a zatím stále ještě rela-
tivně snadno dostupné. Díky dob-
ré ekonomické situaci panuje vše-
obecně optimistická nálada a lidé 
se nebojí zadlužit se na dlouhá 
léta dopředu, aby mohli bydlet ve 
vlastním. Poptávka po bytech tak 
výrazně vzrostla.

Malá nabídka
Nabídka nových bytů v deve-

loperských projektech zdaleka 
nestíhá uspokojit poptávku, tedy 

tím nepřímo dochází i ke zdra-
žování starších nemovitostí. Na-
příklad padesátimetrový byt 2+1 
nebo 2+kk v panelovém domě ve 
Zlíně za méně než dva miliony 
prakticky nekoupíte.

Není to tak dlouho, kdy bylo 
možné získat stoprocentní hy-
potéku a vlastní bydlení si mohl 
pořídit téměř každý. Ovšem díky 
nedávným zásahům České národ-
ní banky, zvyšováním úrokových 

sazeb a plánovaným dalším kro-
kům se pomalu stávají hypoté-
ky méně dostupné pro běžnou 
klientelu.

Některé banky již dnes netole-
rují jiné úvěry jako vlastní zdroje, 

Výstavba bytových domů ve Zlíně ustrnula, developerům chybí ve městě parcely. Pokud se staví, tak většinou na místě zbouraných starších domů.   Foto | Rainer Sturm, Pixelio
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Realitní experti varují, že vlastní bydlení se m ůže stát nedostupným snem
jiné se k tomuto omezení zatím 
chystají. Další nepříjemností je 
fakt, že se bankovní domy blíží 
k překročení povoleného limi-
tu devadesátiprocentních hypo-
ték. Poté budou moci nabídnout 
svým klientům úvěr už jen na 
80 % odhadní hodnoty nemo-
vitosti. To znamená, že kupují-
cí potřebují stále více vlastních 
zdrojů – nejen na pokrytí rozdílu 
mezi úvěrem a prodejní cenou, 
ale také na daň z nabytí nemovi-
tých věcí.  

Již nyní jsou důsledky těch-
to omezení citelné ve změně 
struktury kupujících. Především 
u malometrážních bytů, kde bý-
vali cílovou skupinou převážně 
mladí lidé kupující první byt. 
Dříve drtivá většina kupujících 
řešila svou vlastní bytovou po-
třebu. Dnes se stává pořízení 
bytu pro mnohé pouhým snem. 
Ubývá koncových uživatelů bytu 
a do hry opět vstupují investoři 
kupující byty k pronájmu, které 
v posledních měsících díky stá-
vající situaci také zdražily.

Dostupnost hypoték klesá
Uveďme si příklad: Mladý pár 

plánuje koupi prvního společného 
bytu v ceně 2 milionů s financo-
váním osmdesátiprocentní hypo-
tékou. Z vlastních zdrojů je třeba 
pokrýt rozdíl mezi prodejní cenou 
a výší úvěru, tedy 400 tisíc – za 
předpokladu, že se odhadní cena 

nemovitosti bude rovnat ceně pro-
dejní. V praxi jsou ovšem odhadní 
ceny bank nižší zhruba o pět až 
deset procent než ceny tržní. To 
je rozdíl dalších 100 až 200 tisíc. 
Plus 4% daň z nabytí nemovitých 
věcí ve výši 80 tisíc. Tedy při kou-
pi bytu za 2 miliony by měl mít 
tento pár naspořeno více než půl 

milionu korun. Lze předpokládat, 
že u novostaveb ceny mírně po-
rostou i nadále. U starších bytů 
je situace odlišná a podle realit-
ních expertů lze předpokládat, že 
se blížíme k pomyslnému vrcholu. 

Přesto je stále více patrné, že 
Česko pomalu směřuje k trendu 
ostatních evropských zemí, kdy 
je vlastní byt pro většinu obyvatel 
nedostupný a jediným možným 
řešením je nájemní bydlení. To 
vnímají nejen investoři, ale i sami 
developeři, kteří začínají kromě 
klasické výstavby bytů k prodeji 
zařazovat do svých portfolií by-
tové domy, jež si nechají ve svém 
vlastnictví za účelem dlouhodo-
bých pronájmů.

Pokud tedy plánujete koupi 
vlastního bytu, nezbývá než začít 
šetřit. V nejbližší době nelze oče-
kávat návrat stoprocentních hy-
poték. Naopak. Zřejmě přijdou 
další omezení. Podle předpoklá-
daného vývoje podmínek získá-
ní hypotečního úvěru bude třeba 
mít naspořeno alespoň 25 až 35 % 
z prodejní ceny. -red-

Pozemků pro rodinné domy ve Zlíně a okolí mnoho není. To šroubuje jejich cenu nahoru. Dostupnost bydlení 
navíc ovlivňují i striktnější pravidla pro hypotéky.  Foto | Pixabay
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Ve všech těch papírech se jednou utopíme, říká  šéf firmy VLW Radim Hrubý
V areálu, kde dříve bývalo hospodářské zázemí 
malenovických hradních pánů, sídlí už dvacet 
let firma VLW zabývající se půjčováním stavební 
techniky a prodejem bagrů. Příští rok navíc uplyne 
čtvrtstoletí od okamžiku, kdy tuto společnost 
malenovický patriot Radim Hrubý založil.

„Firma VLW vznikla jako kože-
dělná, ale shodou okolností jsme 
se záhy dostali k elektrickému 
ručnímu nářadí, tenkrát to byla 
značka Ryobi. Tak jsme vstou-
pili do stavební branže, drželi se 
jí a pomalu podnikání rozjížděli 
jako garážová firma v našem ro-
dinném domě. Brzy jsme tím ale 
začali rušit sousedy a museli jsme 
o dům dál. Vybrali jsme si tento 
areál, přestože byl blokovaný res-
titucí. Nakonec to ale v roce 2014 
dopadlo dobře a koupili jsme jej,“ 
vzpomíná šéf firmy.

Už ale nefungujete jen jako 
půjčovna stavební techniky…

Zlomová byla léta po takzva-
né krizi v roce 2008. Udělal jsem 
nejodvážnější rozhodnutí za ce-
lou historii firmy. Tenkrát jsme 
podnikali ve strojních zařízeních, 
jejichž hmotnost nepřesáhla půl 
tuny. Například šlo o vibrační des-
ky na zhutňování zeminy. Symbo-
lem stavební techniky jsou ale ba-
gry, to také byla má vize.

Takže jste v době, kdy všichni 
šetřili, nakupovali ve velkém 
bagry?

Po celé Evropě šel stavební 
průmysl propastně dolů. Napří-
klad ve Španělsku pokleslo toto 
odvětví takřka na nulu, přitom 
předtím se tam s vydatnou pod-
porou evropských dotací stavělo 
jako o závod a někdy úplně chao-
ticky a nesmyslně. Pak se výstav-
ba skoro ze dne na den zastavila. 
S tím skončilo i celé obslužné zá-
zemí, jako byly půjčovny. 

V Česku to ovšem tak drama-
tické nebylo…

U nás ten propad sice nebyl tak 
destruktivní, ale přesto skutečně 
razantní. A paradoxně právě v té 
době jsem se rozhodl, že začneme 
investovat do bagrů, které jsou ab-
solutní špička ve světě, konkrétně 
je to značka Takeuchi. Víte, jsem 
poněkud svérázný, ale seriózní. Co 

řeknu, to platí. Namlouvání s Ra-
kušany zastupujícími firmu Take-
uchi bylo také poněkud svérázné. 
Stál jsem si za tím, že nepodepí-
šu písemný kontrakt a musí vě-
řit mému slovu. Dělat zahraniční 
obchod na bázi podání ruky není 
úplně obvyklé a všichni kroutili 
hlavou, že jsme evropský unikát, 
když jsme vše dohodnuté odebrali 
a zaplatili bez jakékoliv smlouvy. 
Tak to funguje dodneška. Investo-
vat takový balík peněz v rámci kri-
ze byla odvaha, ale vyšlo to a teď 
se tím můžu chlubit. 

Vidím u vás spoustu malých 
bagříků, kterými se člověk 
dostane na každou zahradu. 
V posledních letech se hodně 
rozšířily…

Naše výhoda proti konkuren-
ci je v tom, že máme velice širo-
ký sortiment. Od jednotunového 
bagříku po šestnáctitunový stroj. 
Můžeme tak i během jedné stav-
by střídat různé bagry přesně pod-
le potřeby zákazníka. Stáváme 
se velmi hodnotnou půjčovnou 
v rámci regionu. Do jiných krajů 
nemáme ambice expandovat, sta-
čí nám Zlín a okolí.

Už ale nejste jen půjčovna…
Stali jsme se i prodejci bagrů 

Takeuchi. Naše obchodní terito-
rium je celá Morava a Pardubický 
kraj. Firmu to nakoplo a naše ob-
raty ohromně vzrostly. Takeuchi 
patří mezi nejdražší bagry na svě-
tě, je to něco jako Mercedes mezi 
auty. Jen od začátku roku naše 
malá firmička prodala čtyřicet ba-
grů. A to nepočítám nákupy pro 
naše vlastní potřeby.

To musí být obrovský balík 
peněz. To vše funguje jen na 
dobré slovo?

Ano. A za to vděčím úřední-
kům, že mi tak zhnusili papí-
rování. Žádné smlouvy nepíšu, 
a přesto vše funguje. Museli jsme 
vytvořit celý systém prodeje a ser-
visu, zajistit české návody, cer-
tifikace, nákup náhradních dílů, 

speciální sklady, speciální perso-
nál, servisní auta. Jsme schopní 
prodávat i lehce jeté stroje z půj-
čovny, které jsou pro zákazníky 
cenově výhodnější. Firma je zkrát-
ka dobře rozjetá a tak se mohu po-
malu stahovat do ústraní.

Stahujete se do ústraní? 
A kdo bude firmu řídit?

To je velký problém mé pod-
nikatelské generace. Všichni jsme 
zakládali firmy před těmi zhru-
ba pětadvaceti lety ještě v relativ-
ně mladém věku. Dnes generační 
výměna v mnoha firmách půso-
bí velké trable, protože když chy-
bí nástupce, nezbývá než společ-
nost prodat, jinak zanikne. U nás 
máme tento delikátní problém vy-
řešen pozitivně. Už před lety jsem 
dal svému synovi Martinovi vyso-
kou míru samostatnosti, včetně 
podílu ve firmě a všeho dalšího, co 
k tomu patří. Chopil se toho velmi 
ochotně a zodpovědně.

To jsou samé optimistické vý-
hledy. Máte nástupce, firmě 
se daří…

Šlo by toho mnoho říct i odvrá-
cené stránce podnikání. Jedno-
značně je to přebujelá byrokracie 
a překážky, které nám klade admi-
nistrativa. To, co se na nás valí, je 
něco zcela šíleného a neustále se 
to zhoršuje. Bere to spoustu peněz 
a času, pořád samé papíry a revi-
ze. Revize elektřiny, revize hro-
mosvodu, revize komínů, revize 
kotlů, pracovní právo, bezpečnost 
práce a neuvěřitelné množství po-
žadavků z oblasti životního pro-
středí. Ve všech těch papírech se 
snad jednou utopíme. Velká firma 
na to má své specialisty, ale nás to 
stojí statisíce ročně. Naprostou ka-
tastrofou je pak nákladní doprava. 
Není snad složitější zaměstnání, 
než je řidič kamionu nebo nákla-
ďáku. Technické prohlídky, revi-
dované tachografy, povinné pře-
stávky, neustálé kontroly policie… 

Zakladatel firmy VLW a malenovický patriot Radim Hrubý ve svém království bagrů  Foto | archiv
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Do autodopravy zkrátka v žádném 
případě nepůjdeme, i když by se 
logicky doplňovala s naší činností. 
Mohli bychom nabídnout zákaz-
níkům k našim bagrům i nákladní 
auta a hlínu přímo odvážet. Legis-
lativa nás od toho absolutně odra-
zuje, máme na to proto spřátele-
né firmy. Člověk cítí, že by se měl 
chovat jako příkladný podnikatel, 
ale copak se to dá stoprocentně 
zvládnout v záplavě všech těch by-
rokratických nesmyslů?

Máte alespoň nějaké optimis-
tické vize do budoucna?

V mém věku už žádné daleko-
sáhlé vize nemám. Tak jako u kaž-
dého podnikání by mělo po období 
rozvoje nastoupit období stabili-
zace a konsolidace, Má prognó-
za ekonomických cyklů napovídá, 
že v roce 2020 půjdeme hodně 
dolů. Letos se daří, jsme tak tak 
schopní splnit všechny zakázky, 
které máme. Rok 2019 bude ještě 

dobrý, ale v roce 2020 se to obrá-
tí. Přestanou plošně platit různé 
dotační programy Evropské unie 
a podpora půjde jen na dvoustran-
nou mezinárodní spolupráci. Při-
tom všechny silnice a cyklostezky 
jsou hodně ovlivněné právě spo-
luúčastí evropských peněz. Stát 
tyto peníze ze svých zdrojů nena-
hradí. Proto očekávám od roku 
2020 ekonomické ochlazení.

To opravdu optimistické vize 
nejsou…

Co bych ještě mohl chtít? 
Snad jen předat firmu v dobrém 
stavu druhé generaci, pak bude 
záležet jen na nich. Jsme vyzý-
váni, abychom s prodejem ba-
grů Takeuchi obsadili celou plo-
chu České republiky. Nechceme. 
Místo aktivní práce by člověk 
musel nabírat a kontrolovat dal-
ší zaměstnance, přibyla by další 
administrativa. Už jsme si našli 
své místo na trhu.

Mám jednu optimistickou vizi 
– dokončit v příštím roce novou 
provozní budovu, to by si firma 
po 25 letech zasloužila. Ale nevím, 
zda se to podaří. Sehnat dnes ře-
meslníka je zázrak. A to se sami 
pohybujeme v této branži! Máme 
tady spoustu prostoru a mou sou-
kromou vizí je oživit kulturní tra-
dici a navázat na akce, které jsme 
kdysi pořádali. Chtěl bych vybu-
dovat v areálu přednáškové cen-
trum a zvát zajímavé osobnosti, 
které mají co říct. Špičkové uni-
verzitní profesory, jako je egypto-
log Miroslav Bárta nebo ekonom 
Milan Zelený. 

A co Barum Rally? Pojede se 
i letos přes areál VLW?

Je skvělé, že se může jezdit Ba-
rum Rally lesem kolem Majáku 
k nám do Malenovic. Bývala to 
klidová zóna a dvacet let tam ne-
pustili žádné závodní auto. Jsem 
vděčný současným městským po-
litikům, že to změnili. Když byly 
mé děti malé, chodili jsme se na 
tuto erzetu dívat k malenovické-
mu hradu. A teď dokonce vede trať 
přes areál naší firmy a je to jedno 
z nejoblíbenějším míst celé soutě-
že. Bývají zde stovky diváků, a do-
konce i velkoplošná obrazovka.

Sledovat průjezd areál VLW 
bývá pro fanoušky velkým zá-
žitkem...

Skvělým místem pro diváky 
je vykácená stráň pod maleno-
vickým hradem, která je v majet-
ku Lesů ČR a bohužel zase začíná 
vydatně zarůstat. Je jen otázkou 
času, kdy se sem diváci nedosta-
nou vůbec. Proto vítám, že ma-
gistrát, jmenovitě pan náměstek 
Landsfeld, se zasadil o to, aby do-
šlo k výměně tohoto pozemku, do-
stal se do městských rukou a mohl 
zde být udržován jen nějaký men-
ší porost, který by nebránil pohy-
bu lidí. Případně by mohlo dojít 
i k nějakým drobnějším terénním 
úpravám. Zdaleka to nebude pří-
nosné jen pro barumku. Díky 
tomu, že porost zmizel, se totiž 
nádherně otevřel výhled na hrad, 
který je dominantou Malenovic.

Vypadá to, že jste velkým fa-
nouškem Barum Rally…

Co vlastně máme ve Zlíně, čím 
Zlíňáci žijí? Je tu Barum Rally, 

filmový festival a hokejová liga. 
Obdivuji organizátory Barum Ral- 
ly. Zorganizovat takový počin je 
neuvěřitelné dílo. Projít všemi 
těmi protivenstvími, předpisy, vy-
hláškami, formuláři. Kladou jim 
překážky úřady i majitelé pozem-
ků, přes které se projíždí. Někdy 
mívají zcela neúměrné požadavky.

Co vás jako malenovického 
patriota nejvíc těší a trápí?

Kdybych mluvil o Malenovi-
cích jako celku, tak snad nena-
jdu slovo kritiky. Počínaje cyklo-
stezkou u Dřevnice, hlavní silnice 
I/49 je už také hotová, sídliště se 
už mnoho let postupně opravu-
je, udělal se nový kruhový objezd, 
prokouklo náměstí, zrekonstruo-
vaná je Tyršova ulice. Pokud bych 
měl ale mluvit přímo o maleno-
vickém podhradí, kde sídlíme, tak 
tolik superlativů nenajdu. Pro-
tože tady se čas zastavil. Na kon-
ci loňského roku vznikl podél po-
toka Baláš hlavní řád splaškové 
kanalizace napojené na čističku 
odpadních vod. To je vše. Chápu, 
že tady dvacet let trvala restituce 
a pozemky byly zablokované. Pro-
to jsem se leccos snažil budovat na 
vlastní pěst, i když jsme ještě ani 
nebyli vlastníky areálu firmy. To 
se nám podařilo až v roce 2014. 
Od skončení restituce už ale uběh-
lo skoro pět let a nevidím, že by se 
ten dvacetiletý dluh vůči podhra-
dí nějak snížil. Neproběhly žádné 
rekultivace, které by toto území 
povznesly.

Teď přichází na řadu vaše 
pověstná břitká kritika… 

Je to přesně čtyřicet let, co 
jsem se přistěhoval do Zlína. Po 
vysoké škole jsem měl otevřenou 
celou republiku a zvažoval jsem, 
kde bych ten mladý život s bu-
doucí rodinou nastartoval. Vybral 
jsem si Zlín, odkud pocházela má 
žena, takže jsme tady taky měli zá-
zemí. Ale to nebyl hlavní důvod 
mého rozhodnutí. V té době byl 
Zlín velmi dobrou adresou, s nej-
lepšími referencemi a prvotříd-
ní pověstí dynamického města. 
Žili ještě mnozí pamětníci Baťovy 
éry, ve vrcholném rozkvětu byly 
slušovické Čubovy závody. Když 
tam člověka přijali, byl na to stej-
ně hrdý, jako když se dřív dostal 
k Baťovi. 

Zakladatel firmy VLW a malenovický patriot Radim Hrubý ve svém království bagrů  Foto | archiv
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Dnes už Zlín není dynamickým 
městem. Je to zcela tuctové město, 
kde je prvořadé dodržování záko-
nů a všech těch předpisů a vyhlá-
šek, které brání kdečemu. Žádné 
inovace, žádný pohyb, všechno se 
šíleně táhne a dostat papíry třeba 
na stavbu silnice trvá celé genera-
ce. Když odumřel průmysl, Zlín se 
vyhlásil jako město školství a kul-
tury. Je všeobecně známo, že tyto 
dva resorty jsou popelkami mezi 
ostatními. Nemohou přinést do-
statek peněz na rozvoj města ve 
srovnání s průmyslem.

Co je podle vás potřeba změ-
nit?

Povinnou četbou by měla být 
kniha Jana Antonína Bati Budu-
jeme stát pro 40 000 000 lidí. 
Celá je o dopravě. Žádné velké 
ideologie a prázdné řeči, ale bez-
prostřední spočítání ekonomické-
ho přínosu, protože zboží se musí 
vozit a prodat. Jestli se někdo 
chce opírat o dědictví rodiny Ba-
ťovy, pak rychlost dopravy je alfa 
a omega všeho. Musíme stavět 
nové silnice, ne budovat dopravní 
systém města na cyklistické a hro-
madné dopravě.

Kromě silnic tu chybí bydlení. 
Ve Zlíně je deset tisíc studentů, což 
je velké množství, ale koleje se pro 
ně nepostavily. Bydlí v pronájmech 
a to přináší zdražování bytů. Máme 
ceny pomalu jako v New Yorku. 
Nové domy a byty se nestaví, pro-
tože je málo parcel. Územní plán 
blokuje místa, kde by mohly nové 
rodinné domy a byty stát. Proč by 
jimi nemohly být zastavěny všech-
ny svahy kolem Dřevnice od Pršt-
ného až po Tečovice?

Pořád vaše firma odmítá ve-
řejné zakázky?

V posledních třiceti letech 
nejvíce zbohatli lidé, kteří vydě-
lali na státních zakázkách. Já to 
mám přesně opačně. Mou nepře-
kročitelnou filozofií je, že v živo-
tě nepůjdu do veřejného výbě-
rového řízení pro město ani pro 
stát.

Skutečně? Vzpomínám, že 
jste se podíleli například na 

úpravách parku Komenské-
ho…

Přese mě nabídka do výběrové-
ho řízení neprojde, i když jsem byl 
osloven a vyzýván. Podíleli jsme 
se sice na veřejných zakázkách, 
ve Zlíně to byly například chod-
níky a dlažby v parku Komenské-
ho, ale všechno to byly subdodáv-
ky pro jiné firmy, které to měly na 
starosti. 

Vraťme se na závěr do vašeho 
soukromého života. Proslul 
jste svými horolezeckými ak-
tivitami…

Měl jsem v životě neuvěřitelné 
štěstí, že jsem měl peníze a také 
čas na to, abych projel ty nejnád-
hernější hory po celém světě. Ni-
kdy jsem takové věci neodkládal 
na důchod. Když byla příležitost, 
bral jsem ji. Před dvěma lety 
jsem se byl podívat z nostalgie 
v Antarktidě. Na letošek mám 
naplánovaný vrchol Kailás v Ti-
betu. To je nejposvátnější hora 
v celé Asii, kde pramení čtyři ve-
letoky. Když se to nakonec nepo-
daří, tak se nezblázním. Své jsem 
si už užil, málokdo měl takové 
štěstí jako já.

Velkou událostí v Malenovicích je každoročně Barum Czech Rally, která projíždí areálem firmy VLW  Foto | Hugo Vidlička
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VYHRÁVÁ 
KAŽDÝ 
TŘETÍ!

Úvěr ve výši 10 000 Kč, splatnost 24 měs., splátka 575 Kč, při splnění podmínek 
Bonusu za řádné splácení vracíme 690 Kč, celkem zaplatíte 13 110 Kč, RPSN 31,16 %.

PŮJČTE SI

A VYHRAJTE EXOTICKOU 
DOVOLENOU ZA 40 000 Kč
A VYHRAJTE EXO

PŮJ

Stačí zavolat, je to zdarma

800 321 333
www.fer-uver.cz Jsme tu pro Vás už 22 let

2180645_PC_inzerce letní pujcka_200x61_v01.indd   1 11.5.2018   11:30:27

Coffee Express, když je kavárnou celý Zlín
Už od předloňského léta 
brázdí kávová kola Coffee 
Express ulice Zlína. Kávová 
kola jsou už dvě a třetí je 
těsně před dokončením, 
stačí ho už jen osadit 
kávovarem a vyrazit do 
ulic. Dva kávové expresy 
pak budou jezdit přímo 
ve Zlíně, třetí už se letos 
na jaře objevilo u Zátoky 
rejnoků v zoo Lešná, kde 
bude stát celou sezonu.

Ať už jste kávomil spěchající 
do práce nebo člověk kávou ne-
políbený, potěší vás dávkou kávy 
i radosti z celého procesu její pří-
pravy. „Od pondělí do pátku se od 
rána do večera přesouváme po ce-
lém centru Zlína. Cestou do práce 
nás můžete potkat u Tržnice pod 
obchodním domem Prior, po obě-
dě na nás natrefit v parku Komen-
ského a odpoledne si dát naši kávu 
na náměstí. O víkendu vyrážíme 
do parku - a to až po obědě,“ říká 
jeden z baristů.

Novinkou je kávový bar v dol-
ním foyer divadla, který jste moh-
li vidět při divadelním festivalu Se-
tkání-Stretnutie i na schodišti před 
divadlem. Jindy je otevřený během 
každého hlavního večerního před-
stavení. Do loňského podzimu bo-
hužel nebylo možné dát si v divadle 
před představením nebo o přestáv-
ce kvalitní kávu. Další místo, kde 
najdete kolo s kávovarem mimo 
centrum Zlína, je přímo před zám-
kem Lešná v areálu zoo.

Dokonalé espresso vyžaduje 
nejen profesionální přípravu ale 
také kvalitní kávu. „Proto u nás na 
mlýnku najdete výhradně čistou 
arabicu bez dalších příměsí. Zrna 

vypěstovaná v Brazílii pro nás praží 
malá rodinná pražírna v Čechách. 
Díky tomu je naše káva vždy čer-
stvá. Míru pražení jsme ladili tak, 
aby nebyla příliš kyselá, ale rozvi-
nula se spíš do hořkých tónů a pad-
la tak do chuti většině lidí. Běžné 
komerční značky, které používá 
většina restaurací a kaváren, u nás 
nehledejte,“ říká barista Antonín 
Tichý.

Sezonní novinkou jsou kávy 
chlazené. „Musíme reagovat na pří-
chod teplých letních dní a také nás 
baví vymýšlet nové chutě. Když při-
dáme třeba led nebo zmrzlinu, tak 
máme skvělé ice caffé latte nebo le-
dové cappuccino. Moderní a oblí-
bené je ve světě espresso s tonikem 
a ledem, svěží kávový drink vhodný 
na léto. Dáte si ho v parku a užijete 
si to propojení hořkosladkého toni-
ku s hořkou kávou,“ dodává.

Kávová kola si v Coffee Ex-
pressu navrhují a staví sami. Je 

potřeba, aby fungovala bez přípoj-
ky elektřiny a vody a vydržela jez-
dit celý den. Je to v podstatě celá 
malá kavárna, s níž je možné všude 
dojet. Se svými kávovary na třech 
kolech stále častěji vyráží i na mís-
ta mimo obvyklou trasu. Jezdí na 
kulturní nebo firemní akce, konfe-
rence, svatby nebo oslavy naroze-
nin – není pro ně problém dorazit 
téměř kamkoliv. „Největší událostí, 
kam nás pozvali, byl herecký hap-
pening, který se konal u příležitos-
ti posledního natáčecího dne se-
riálu Carnival Row ve filmových 
ateliérech na Barrandově. Takže 
naši kávu ochutnal dokonce i Or-
lando Bloom, který hrál hlavní roli. 
Byla to velice zajímavá zkušenost 
po profesní i osobní stránce,“ dodá-
vá barista. 

Coffee Express, který jezdí uli-
cemi Zlína v pravidelných interva-
lech po pravidelné trase a takřka 
za každého počasí, je opravdovým 

unikátem. Jiní provozovatelé po-
dobných mobilních kávových vozí-
ků se většinou zaměřují jen na jed-
notlivé velké festivaly a akce.

Chcete-li zjistit, kde se pojízd-
ná kavárna právě nachází a zajít 
si na kafe, najdete přesnou aktu-
ální polohu každého kola na webu 
www.coffeexpress.cz. Vidíte na-
příklad, že kolo právě stojí v parku 
Komenského a za 23 minut odjíž-
dí směrem na náměstí.

Filozofií Coffee Expressu je uká-
zat lidem, jak káva vzniká. Kolo 
jsou navrženo tak, aby bylo vzduš-
né a otevřené, aby mohli zákazníci 
sledovat každý pohyb baristy „tan-
cujícího“ za kávovarem. Druhou 
ideou, na níž byl Coffee Express 
založen, je oživení zlínských ulic 
a rozšíření kultury kvalitní kávy 
mezi lidi. To všechno se zatím daří 
vrchovatou měrou.  -red-

 www.cofeexpress.cz

Kavárna na třech kolech oživuje také park Komenského Foto | Coffee Express
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5NOVINY ZLÍNSKÉHO KRAJE   Z REGIONU   

INZERCE

Zvažujete prodej nemovitosti? Jaké jsou aktuální ceny na Zlínsku?  
Jak a kdy prodáte za nejvyšší cenu? 

Odpovídá realitní expert se zaměře-
ním zlínský region Tomáš Surovec. 

 
Jak hodnotíte současný vývoj cen ne-
movitostí na Zlínsku a okolí? 

V  současné době nemovitosti dosa-
hují cenového stropu a začátkem příští-
ho roku očekávám, zejména u  dražších 
nemovitosti oslabení zájmu o koupi, a to 
z několika příčin Podle doporučení České 
národní banky mohou od peněžní ústavy 
vyprodukovat maximálně 15% hypoteč-
ních úvěrů s hodnotou zástavy v rozmezí 
80 až 90 %. Zbytek hypoték bude muset 
být v  maximálním poměru 80 % oproti 
odhadované ceně nemovitosti. V součas-
né době lze chybějící část peněz dofinan-
covat z úvěru ze stavebního spoření. Blíží 
se však doba, kdy tato varianta nebude 
možná.

 
Takže nejvýhodnější doba prodej ne-
movitosti je právě teď? 

Podle mého názoru ideální doba na 
prodej nemovitosti začala loňským pod-
zimem a skončí letošním rokem. Regula-
ce České národní banky proti přehřívání 
trhu a  strmému růstu cen je dle mého 
názoru značná a  velkou měrou přispě-
je k  postupnému poklesu cen. Kupující 

často hledají byt déle, než rok, jakmile 
se nějaký v  nabídce objeví, je okamžitě 
pryč. Prodávající, či makléř totiž neřeší 
problém, jestli byt prodá, ale, za kolik.
 
Jakým způsobem je tedy možné pro-
dat za, co možná nejlepší cenu?

O úspěchu rozhodují tři základní pa-
rametry. 1. Prezentace, 2. způsob oslove-
ní potencionálních kupujících, 3. správné 
nastavení prodejní ceny. 

1/ Je potřeba ukázat nemovitost 
v tom nejlepším světle, využít služeb pro-
fesionálního fotografa a vytvořit profesi-
onální videoprohlídku. Nezáleží, zda se 
jedná o  luxusní byt, nebo starší domek 
na vesnici, každá nemovitost má co na-
bídnout, buď sama sebe, nebo své okolí.  
Pomocí videa lze zachytit nejen detaily, 
ale také emoce, které se v běžné fotoga-
lerii ztratí. Videoprohlídka má až čtyřikrát 
vyšší sledovanost, než fotky, nejen že za-
ujme více lidí na realitních serverech, ale 
mohou na ni narazit na Youtube. Před 
návštěvou fotografa, ale i  před samot-
nou prohlídkou v  bytě pořádně ukliď-
te, pro zájemce není dobrým znamení, 
když v bytě vidí kupy špinavého prádla, 
upatlané zdi a okna, špinavou koupelnu, 
či WC. Použíjte Home Staging, můžete 

si buď zaplatit firmu, nebo oslovit mak-
léře, který se jím zabývá a poradí, jak co 
nejatraktivněji umístit nábytek a dekora-
ce. Je prokázané, že cena bytu, či domu 
může díky Homestagingu stoupnout 
v průměru o 5 – 15 %. 

2/ I  špičková nabídka nemovitosti 
může být k  ničemu, když neosloví ale-
spoň 99 % potencionálních kupujících. 
Čím, více zájemců o  vaší nabídce bude 
vědět, tím prodáte rychleji a  za vyšší 
cenu. 

3/ Dalším rozhodujícím faktorem, 
který je nezbytný pro prodej nemovitosti 

za nevyšší možnou cenu, je správné na-
stavení prodejní ceny. Bez odborných 
znalostí a zkušeností to prodávající zvlád-
ne jen obtížně. Proto určení tržní ceny 
a nezávaznou konzultaci ohledně prode-
je, či pronájmu vaší nemovitosti nabízím 
zdarma. 
Pro více informací mě kontaktujte na 
tel.: 731 765 724, nebo na e-mailu:  
surovec@realpremium.cz
Další informace, články, či e-book 
7  největších chyb při prodeji nemo-
vitosti naleznete na mém osobním 
webu www.tomassurovec.cz RV
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Miroslav Oršulík oslavil sto let, denně 
dělá dvacet dřepů a nepotřebuje výtah
LUKOV | Každé ráno půl hodiny 
cvičí, denně chodí na procházky 
a všech 77 schodů do svého poko-
je v podkroví Domova pro seniory 
v Lukově šlape pěšky. Jmenuje se 
Miroslav Oršulík a začátkem listo-
padu oslavil sto let.

„Chtěl bych se dožít další stov-
ky,“ vyslovil neskromné přání na 
své oslavě stých narozenin pan Mi-
roslav Oršulík. Slavnostní posezení 
s pohoštěním, živou hudbou a dor-
tem pro něj přichystali pracovníci 
Domova pro seniory Lukov, kde od 
svých 97 let žije.

Miroslav Oršulík se narodil rok 
před koncem 1. světové války ve 
vesničce Dětmarovice na Karvin-
sku. Coby patnáctiletý hoch při-
šel se svými sokolskými vrstevní-
ky do učení k Baťům do Zlína, aby 
se jako Mladý muž v Baťově škole 
práce připravil na složení tovaryš-
ských zkoušek a práci ševce. Do-
dnes vzpomíná na řád, který získal 
u Baťů. Své práci ve fabrice zůstal 

věrný i po změně politických po-
měrů a po jejím přejmenování. Ve 
Svitu pak pracoval po celý svůj pro-
fesní život. Zlín se mu stal osudo-
vým 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 žití a prací.

Po smrti ženy si začal dokonce 
sám prát a vařit. Vše se učil. Doká-
zal i upéct štrůdl. Do té doby v ku-
chyni jen pomáhal. Až do svých 97 

let pak žil ve svém bytě soběstač-
ným 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 se-
niory nepoužívá výtah, denně cvičí 
a chodí na vycházky. Sleduje aktu-
ální dění prostřednictvím televize 
i novin, a na nočním stolku má ro-
zečteno hned několik knih. Od de-
tektivky až po náboženská skripta.

Jubilant se rád dívá na televizní 
seriály, luští křížovky a těší se vy-
nikající paměti. Rád hraje sportku, 
asi dvakrát týdně chodí do obce na 
poštu, aby si vsadil, to ho také udr-
žuje v kondici. Se zájmem vyprá-
ví nejen o systému studia a práce 
u Bati, ale také přesně ví, kolik kdy 
vyhrál ve sportce. Nejvíc to bylo 
31 tisíc. Kolik prosázel, s tím si hla-
vu neláme, počítá jen výhry. Je to-
tiž životní optimista.  -red-

„Tak na další stovku!“ Miroslav Oršulík si připí-
jí ke svým stým narozeninám Foto | Jiří Balát

Kapeska vznikla ze zkratky KPS, což znamená (tajenka 1.) přírodních (tajenka 2.). Tajenku křížovky pošlete pomocí SMS ve tvaru MVZ 2 prvnislovotajenky 
druheslovotajenky na 903 55 10 do 7. 6. 2018. Dva úspěšní luštitelé dostanou po 4 vstupenkách na představení. Cena SMS je 10 Kč vč. DPH.  
Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s. r. o., info@topicpress.cz, www.platmobilem.cz. 
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SPUR a.s. | třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky
tel: 577 601 770 | e-mail: spur@spur.cz | www.spur.cz

 HLEDÁME 
NOVÉ KOLEGY!

 DO VÝROBY
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01Více informací na billa.jobs.cz

V případě zájmu kontaktujte 
Petra Svobodu,
tel.: 606 670 862,
e-mail: p.svoboda@billa.cz.

Centro Zlín – Malenovice, třída 3. května
PRIOR Zlín – náměstí Práce 2523

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE
DO NOVÝCH 
PRODEJEN

NABÍZÍME:
· Práci na plný i zkrácený úvazek,  
 možnost brigád.
· Týden dovolené navíc.
·  Stravenky v hodnotě 80 Kč.
·  Smlouvu na dobu neurčitou.
·  Pravidelnou mzdu 
do 15. dne v měsíci.

·  A další benefi ty, se kterými 
vás rádi seznámíme.

BILLA_Zlin_Centro_inzerce_92x130.indd   1 10.05.18   9:57

RV
18

01
03

7/
02



RV
17

02
01

9/
05

RV
17

02
03

0/
05

INZERCE

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:
Byt 1+1, Družstevní, Zlín
5. patro, 32 m2, s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie, sklep

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Tř. T. Bati, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Hlavní, Otrokovice,

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Na Honech II., Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 
• byt 3+1, Česká, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 

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:
Byt 1+1, Družstevní, Zlín
5. patro, 32 m2, s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie, sklep

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Tř. T. Bati, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Hlavní, Otrokovice,

po kompletní rekonstrukci
• byt 3+1, Na Honech II., Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 
• byt 3+1, Česká, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 


