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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
Prodávejte s BUĎA-REALITY
sluncem zalité své reality

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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, CIHL./PANEL
ZLÍN – OTROKOVICE – VIZOVICE

BYT 1+1, ZLÍN – MALENOVICE
Ulice Mlýnská, nízkopodlažní dům umístěn v klidné
části Malenovic s výhledem do zeleně (obchody,
cyklostezka, lékař, pošta apod.),původní stav, ihned
k dispozici. PENB: G

až 4 000 000 Kč

1 275 000 Kč

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

BYT 2+1 S BALKONEM, ZLÍN – MOKRÁ
Zrekonstruovaný útulný cihlový byt o výměře 51 m2,
2x vest. skříně, kuch. linka včetně vesta. spotřebičů, sprchový kout. KLIENT HLEDÁ ZREK. BYT 2+1
ve Zlíně – Malenovicích. PENB: D

POPTÁVKA

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.

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

BYT 3+1 s balkonem, ZLÍN – MALENOVICE
Ulice tř. 3. května, nízkopodl. dům s výtahem,
slunný 67 m2 s pěkným výhledem, kompl.
rekonstrukce – omítky, koupelna, kuchyň, podlaha,
kompl. rozvody, zděné jádro ad. PENB: G

2 390 000 Kč
CHATA 2+0, ZLÍN – PŘÍLUKY
Cihlová sezónní podsklepená chata, napojena na
elektřinu a užitkovou vodu, oplocený pozemek o CP
704 m2 (z toho 454 m2 v užívání), 5 minut MHD,
příjezd téměř až k pozemku (cca 15 m). PENB: G

295 000 Kč
RODINNÝ DŮM, LHOTA U ZLÍNA
Cihlový objekt po rekonstrukci, dojezd do Zlína
10 min. autem, možný vjezd na slunnou oplocenou
zahradu (533 m2), pergola u domu, díky dispozici
5+1 je ideální pro rodinu. PENB: B

až 8 000 000 Kč

partnerem

2 199 000 Kč

NABÍDKA

DOHODOU
BAŤ. 1/4,1/2 ČI 1-DOMEK
ZLÍN – OTROKOVICE
Zrekonstruovaný až 5 mil.
Původní stav až 1,6 mil.

3 990 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – VELÍKOVÁ
Slunný pozemek v rovině i pro náročného klienta,
všechny sítě a komunikace u pozemku, výměra
pozemku 3060 m2, MHD, dojezd autem do Zlína
cca 12 - 15 minut.

3 995 000 Kč
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Začala stavba jihovýchodního
obchvatu Otrokovic
Na začátku října začala stavba
dlouho očekávaného jihovýchodního obchvatu Otrokovic, který
je součástí dálnice D55. Práce na
nové silnici by měly trvat tři roky.
Úsek dlouhý přes tři kilometry
bude stát asi 850 milionů korun.
„Jde o klasickou dálnici,
čtyřpruh s odstavným pruhem.
Začíná v místě, kde končí severovýchodní obchvat Otrokovic a konec je před řekou Moravou v průmyslové části Napajedel, kde se
napojí zpět na silnici I/55,“ uvedl
ředitel zlínské pobočky Ředitelství
silnic a dálnic Karel Chudárek.
Největší dopravní omezení pro
motoristy přijdou od jara do podzimu příštího roku, kdy bude nutné zcela uzavřít silnici z otrokovické části Kvítkovice do Pohořelic.
Objízdná trasa povede přes centrum Napajedel.
Kromě vzniku samotné dálnice zahrnují práce také vybudování čtyř mostů, mimoúrovňových
a okružních křižovatek, protihlukových stěn, opěrných zdí a přeložek silnic, místních komunikací
a inženýrských sítí.
Dostavba obchvatu se připravuje řadu let. Územní rozhodnutí

bylo vydáno už v srpnu 2006,
stavební povolení ale vydalo
ministerstvo dopravy až letos
v květnu. Teprve letos na jaře se
totiž podařilo Ředitelství silnic
a dálnic získat veškeré potřebné

pozemky a uzavřít smlouvy o jejich odkupu.
Z Otrokovic má dálnice D55
v budoucnu zamířit směrem na
Uherské Hradiště a pak k dálnici
-pstD2 u Břeclavi. 

EDITORIAL
Chvála podzimu
Každý to vidíme jinak. Někdo
si oddechl, že jsou ta nesnesitelná
vedra pryč, jiný se zase jen těžce
loučí s dlouhým slunečným létem.
Všechna roční období mají to své.
Na jaře pučí a kvete příroda, v létě
je čas dovolených a koupání, v zimě
si zase můžete dát svařák, užít si
Vánoce a lyžování.
A co podzim? Podívejte se
z okna nebo se rovnou vydejte do
přírody a musíte uznat, že takové fantastické barvy vám jiné roční období nenabídne. Ideální období na pěší výlety. Spadané listí
příjemně šustí pod nohama, ranní
a podvečerní mlhy jsou romantické
a tajemné.
Navíc je po sklizni, která byla
letos mimořádně bohatá, takže na
vás čekají různé dobroty. Třeba takové Svatomartinské hody.
Když o víkendu leje, můžete
strávit celý den sledováním filmů
a čtením knížek bez pocitu promrhaného času. Nebo vyražte za kulturou. Kina, kluby, divadla a galerie s plnou parádou rozjely novou
sezonu.


Pavel Stojar,



šéfredaktor Magazínu Váš Zlín

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Volby ve Zlíně těsně vyhrálo hnutí ANO
Jen dvě desetiny procenta hlasů dělilo dvě nejsilnější strany
v komunálních volbách ve Zlíně.
Starosty a nezávislé těsně porazilo
hnutí ANO. Volební účast byla ve
Zlíně jen 38,9 procenta.
Starostové a nezávislí v čele
s primátorem Miroslavem Adámkem vládli Zlínu dvě volební období. V roce 2010 získali 23,2 procent hlasů a před čtyřmi lety
dokonce 31,6 procent. Nyní skončili druzí s 18,6 procenty hlasů.
„Někdy člověk prohraje o desetinky a je třeba to respektovat. Je
to jako sportovní zápas. Do zastupitelstva se dostalo osm subjektů,
což je hodně, nebude lehké se dohodnout. Přesto se budeme snažit najít kompromis, který by byl
dobrý pro město a Zlíňáky,“ řekl
po volbách Miroslav Adámek.
Hnutí ANO, které dosud bylo
s hnutím STAN v koalici, v roce
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Zlínský primátor Miroslav Adámek vítězství ve
volbách neobhájil, přestože získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů 
Foto | Josef Omelka

2014 dostalo 14,6 procent hlasů
a nyní si polepšilo na 18,8 procent.
Kandidátem ANO na primátora je

Roman Kaňovský, ředitel divize
logistiky v soukromé firmě, který
je v politice nováčkem. Více preferenčních hlasů ale získal jeho
kolega, náměstek primátora Jiří
Korec.
Zlínské
zastupitelstvo
má
41 členů. Hnutí ANO i STAN v něm
budou mít po devíti křeslech. Do
zastupitelstva se dostalo osm ze
dvanácti kandidujících subjektů. Chybět budou zástupci ČSSD
a KSČM, kteří dosud ve zlínském
zastupitelstvu od vzniku České republiky v roce 1993 vždy byli.
Patnáct procent a sedm mandátů získalo hnutí Zlín 21 vedené
podnikatelem Čestmírem Vančurou. Deset procent a pět míst mají
lidovci. Po třech mandátech dostali ODS, Česká pirátská strana
a uskupení Soukromníků, Svobodných a Nezávislých. Dva zastupite-pstle bude mít hnutí SPD. 
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Distribuce: Česká pošta, s. p. | Reklamace na dodávky
časopisu na čísle 739 724 774, případně na e-mail
info@vaszlin.cz | Tisk: Regionální vydavatelství, s. r. o.
| DTP: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.
| Korektury: Marek Adamík | 44. číslo
| Vychází 15. 10. 2018 | Uzávěrka dalšího čísla 1. 11. 2018
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Co se dělo ve Zlíně před 100 lety
V roce 1918 vládla v mnoha evropských zemích revoluční nálada. Jednou z nich bylo Rakousko-Uhersko, které se zhroutilo kvůli
oslabení v důsledku dlouhé války
a také kvůli touze národů žijících
v monarchii po samostatnosti.
Těsně před koncem první světové války, 28. října 1918, došlo
k převratu v Praze a bylo vyhlášeno samostatné Československo.
Ve Zlíně na radnici se ovšem
tuto novinu dověděli až časně
ráno 29. října, telefonoval ji uherskohradišťský okresní hejtman.
Houkání sirén v továrně Františka Štěpánka, který byl zároveň
i starostou města, upozorňovalo
v 9 hodin dopoledne Zlíňany, že
nastává převratná změna. O hodinu později přišel z Prahy telegram,

Císařova busta před zlínskou školou 

který úředně sděloval znění prvního zákona nového státu.
Ve Zlíně se začalo slavit. Odpoledne se na náměstí shromáždily tisíce lidí a před radnicí promluvil starosta Štěpánek, který se
právě vrátil z Prahy. Nálada byla
plná nadšení. „Po přečtení proklamace propukl lid, jehož se shromáždilo 8 000, v bouřlivý jásot,
načež zahrála hudba Kde domov
můj, kterážto hymna byla celým
táborem lidu zpívána,“ zmiňuje se
kronikář.
Symboly habsburské vlády
musely pryč. „Mládež strhala nápisy s nenáviděnými rakouskými
orly na poště, trafikách a četnickém velitelství. Tabulky tyto byly
vrženy do kašny a pošta označena českým lvem,“ píše v kronice

Foto | 2x MZA, SOkA Zlín

Lidé na zlínském náměstí vítají 29. října 1918 vznik republiky

zlínské měšťanské školy chlapecké tehdejší ředitel Cyril Babička.
Odnesla to i busta císaře Františka Josefa I., která stála před budovou školy, dnes Zlínským klubem 204, od roku 1898. V noci
29. října 1918 ji místní vytrhli
z podstavce a na silném provaze
za krk pověsili na lípu uprostřed
náměstí.
Nejen sochy opouštěly svá místa. „Tehdejší zlínský zvěrolékař
Ludvík Volák a Zlíňan Antonín
Slovenčík navštívili ihned společně četnickou stanici, zabavili archiv a suspendovali četnické
strážmistry Knapila a Lexmaula.
Vedením četnické stanice pověřili prozatímního závodčího Judu,

muže, který se choval po celou
dobu války ke všem zlínským občanům slušně a lidsky,“ popisuje události zlínský písmák Jožka
Baťa. Suspendovaní četníci oznámili zástupcům města jména udavačů, jejich jména pak napsali na
černou tabuli a pověsili na vrata
radnice.
O čtrnáct dní později městské
zastupitelstvo schválilo pojmenování zlínského náměstí Masarykovým jménem. První československý prezident, který předtím
býval poslancem vídeňského parlamentu za valašské obce včetně
Zlína, město navštívil u příležitosti desátého výročí vzniku republiky v roce 1928.-pst-

Na Festivalu stavebnic procvičí svůj um nejen děti
Dvoudenní festival stavebnic
se uskuteční o víkendu od 17. do
18. listopadu ve 14|15 Baťově institutu. Letos opět v prostoru celého přízemního patra budovy.
K vidění budou tradiční i méně
obvyklé stavebnice z nejrůznějších materiálů – plastu, papíru,
magnetu, kovu, keramiky, skla,
dřeva a dalších.
„Festival se ve Zlíně koná už
pošesté a zájem se rok od roku zvyšuje. Stavebnice podporují u dětí
kreativitu, představivost a jemnou
motoriku. Akce je ukázkou přímé
podpory technického vzdělávání
dětí, která u těch nejmenších začíná právě hrou se skládačkami. Je
to akce, která nemá v celé republice obdoby,“ uvedla Věra Stojarová, organizátorka festivalu.
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Dřevěné stavebnice domků,
chaloupek nebo hradů představí zlínská společnost Walachia,
která se na podobných akcích
prezentuje jen velmi vzácně. Obvykle svůj sortiment nabízí spíše
jen na renomovaných světových
hračkářských veletrzích. Novinkovou řadu KOR představí značka Geomag. Tradiční švýcarský
výrobce magnetických stavebnic
přináší nový patentový systém,
díky němuž si děti můžou vytvořit
své vlastní originální stvoření. Nebudou samozřejmě chybět ani klasické magnetické tyčinky a kuličky, ze kterých je možné skládat
různé geometrické tvary.
Letošní novinkou je speciální stavebnicová herna, ve které budou namixované zajímavé

V Baťově institutu si v listopadu užijete hravý Festival stavebnic 
Foto | Inspirace Zlín

stavebnice a skládačky vzdělávacího charakteru méně známých
značek,
například
zajímavé

stavebnice Toypex nebo Montessori skládačky pro nejmenší
děti. Malé děti se mohou těšit na
koutek se stavebnicemi na koberci
a u malých stolečků.
Velmi oblíbené jsou u dětí i dospělých logické hry, které na výstavu přiveze jako doprovodný
program společnost Mindok. Jedná se o takzvané „smart hry“, které rozvíjí pozornost, paměť a logické myšlení.
Doprovodný program tvoří přednášky projektu Brick by
Brick, který teprve nedávno ve
Zlíně rozjel první kroužky pro
děti. Hlavním principem těchto
programů je uvádět děti do světa techniky, matematiky, strojírenství a přírodních věd. A to vše
-psts pomocí kostek Lego. 
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TEDx opět představí
zajímavé řečníky
a pozoruhodné myšlenky

I N Z E R C E RV1801370/03

Pro mou prodávající
klientku hledám dům do 20 km od Zlína.
Za nabídku děkuji.
Martina Sušňová
Realitní specialista

733 351 936
www.rkokno.cz
Letos se zlínská konference TEDx uskuteční ve velkém. Z menších sálů se přesunula do Kongresového centra.

Foto | TEDx Zlín

Kdekdo z nás možná již slyšel,
že někdo v našem okolí žije v uzavřené bublině a nevidí si dál než
na špičku svého nosu. A možná, že
tak někdo označil i nás. Co to ale
vlastně znamená? Fenoménu bublin, jejich vzniku a možností jejich
překonávání se letos věnuje i čtvrtý ročník konference TEDx, která
se uskuteční 10. listopadu ve zlínském Kongresovém centru.
Pro ty, co o této události dosud
neslyšeli – jde o sérii vystoupení
několika řečníků z nejrozmanitějších oborů lidské činnosti. Mohou
se tak vedle sebe objevit největší
současní myslitelé i lidé, kteří jsou
zrakům laické veřejnosti důkladně
skryti, aniž by to ubíralo na jejich
významu. Společným jmenovatelem zůstává především podpora
myšlenek, které stojí za to šířit.
Doposud byl TEDx Zlín spíše
v menších prostorách. Letos je ve
větším měřítku. „Už od počátku
jsem měla přání, aby Zlín měl svůj
TEDx pravidelně. Postupně jsme
získali licenci na takzvaný malý
TED a letos se mi podařilo podívat se na světový TEDFest do New
Yorku, čímž jsem rovněž zajistila
pro Zlín licenci na uspořádání velkého TEDxu. Proto výběr tohoto
místa, které nám tak dovolí pozvat
na tuto akci ještě větší počet zájemců. Doposud to mohla být maximálně stovka lidí. Letos je to sice
obrovské, a může se zdát dokonce
až nafukovací, ale není. Kapacita
je omezena, první stovka lístků se
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vyprodala během pár dní, a to jsme
ani ještě neprozradili všechny řečníky,“ říká organizátorka Monika
Zábojníková.
Každým ročníkem provází předem stanovené téma. Jsou bubliny nový fenomén, nebo tady byly
vždy? Otázka, jež má za úkol inspirovat skupinu řečníků letos.
Moderátor a spoluzakladatel projektu DVTV Martin Veselovský
a editor Jan Rozkošný například
promluví o sociálních bublinách
pohledem novináře, Hanka Svobodová o vlivu kulturních bublin na životní prostředí, bývalý
YouTuber Jirka Král zase přiblíží
bublinu virtuálního fenoménu posledních let. Do Zlína ale také zavítá kolonizátor Marsu v projektu Spacex David Pavlík, vědkyně
a lékařka Julie Bienertová Vašků,
snowboardistka Šárka Pančochová nebo Libor Hoření, zakladatel
DobroKávy, tedy pojízdné kavárny, kde se platí dobrým skutkem.
Všichni se svými specifickými
bublinami.
Zlínský TEDx navazuje na činnost neziskové organizace celosvětového rozsahu TED s více než třicetiletou tradicí. Aby získala licenci
na pořádání takové konference,
musí dodržovat několik základních pravidel, jako je maximálně
18minutová délka každého výstupu, zveřejnění záznamů přednášek na internetu do měsíce po konání akce a zamezit sebeprezentaci
-masponzorů v roli řečníků. 

NABÍDKA:

Tř. Tomáše Bati 6, Zlín

BYT 3+1 nedaleko centra
Zasklená lodžie s krásným
výhledem na celé město,
zděné jádro.
2.300.000 Kč
PENB: C, 140 kWh/m2/rok

I N Z E R C E RV1800215/08
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Baťa s Gahurou stavěli velkorysou „Továrnu
Otevření železnice z Otrokovic do Vizovic v říjnu
1899 bylo impulsem pro rozmach Zlína i celého údolí
Dřevnice. Využila toho pochopitelně i mladá firma
sourozenců Baťových, která do těsného sousedství
nového nádraží přestěhovala svou výrobu ze stísněných
prostor na zlínském náměstí. Podnik založený v roce
1894 tady našel více prostoru k rozvoji, ale především
se mu díky nové trati otevírala cesta do světa.
| PAVEL STOJAR
První budova firmy Baťa u nádraží byla celkem nenápadná. To
se ale změnilo, když se Tomáš
Baťa na jaře roku 1905 vrátil z cesty do Ameriky, kde hledal inspiraci pro řízení a rozvoj firmy. Přijel
se spoustou nápadů, které začal
bez odkladů realizovat. A přivezl
si také plány, které posloužily jako
předloha pro novou velkorysou
dvoupatrovou tovární budovu.
„Zanedlouho se opravdu začalo stavět. Úhlednou, na poměry zdejšího kraje vysokou a rozlehlou tovární budovu Baťovi
navrhl uherskohradišťský stavitel
Fey a provedl kroměřížský stavitel
Drahoš. Novostavba vyrostla roku
1906 a každý viděl, jak se firma
rozmáhá,“ píše historik Zdeněk
Pokluda v knize Zlín ve fotografii
(1890–1950).
Ze zlínského náměstí byste se
tehdy k vlakovému nádraží a nové
továrně dostali po Bartošově ulici,
kdysi Kovářské, a přes náměstíčko
Trávník, které bývalo na místě autobusového nádraží.

Překonání krize
První světová válka přinesla
zlom. Podnik získal velké armádní zakázky, výroba rostla a s ní se
překotně rozšiřoval i areál firmy.
Na konci války zde byla kromě

obuvnické výroby také strojírna,
koželužna a další provozy. Mezi
nimi malá tiskárna, kde se od roku
1918 tiskly podnikové noviny.
Dominantou komplexu byla
pětietážová cihlová tovární budova, dnešní budova číslo 13. Je
jedinou, která se z této etapy výstavby zachovala, i když do nynější podoby byla později přestavěna
až později. V interiérech jsou ovšem například původní obloukové
okenní otvory stále patrné.
Po válce skončily zakázky od
rakousko-uherské armády, přišla
odbytová krize a firma byla v útlumu. Přesto se stavělo a v poválečných letech vyrostla v areálu poblíž nádraží – mezi železniční tratí
a řekou Dřevnicí – moderní elektrárna s vysokým komínem.
Nejvýraznější problémy nastaly roku 1922 po devalvaci měny,
která snížila kupní sílu obyvatel. Tomáš Baťa podnikl velmi
riskantní čin – snížil cenu obuvi
o 50 procent. Sklady plné neprodejných bot se vyprázdnily, firma
získala kapitál potřebný k rozvoji a předběhla tím stagnující
konkurenci.
A pak tu byl jeden ještě důležitější krok, který měl motivovat zaměstnance. Od roku 1923 zavedl
Baťa nový systém řízení, v němž
se jednotlivé části firmy staly samostatnými a byly zodpovědné za

První tovární budova postavená u nádraží podle amerického vzoru v roce 1906
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Foto | 4x MZA, SOkA Zlín

Na východní straně areálu se nacházelo koupaliště Baťák. Zavítala tam během festivalu Filmové žně i herecká hvězda Adina Mandlová

vlastní hospodářské výsledky. Pokud byly dílny úspěšné, získali jejich pracovníci podíl na zisku.
Tyto kroky vedly k oživení výroby a tak se opět začaly stavět nové
tovární budovy. „Mnozí lidé tvrdí, že nelze v naší zemi vybudovati veliké závody, protože nemáme
moře a nemáme tolik uhlí a petroleje, jako Amerika. Já tvrdím, že
velký blahobyt amerického lidu vybudován jest především na moudrosti a pilnosti tamějšího obyvatelstva… Chci dokázati, že i v naší
zemi lze takové závody vybudovati,“ prohlásil v roce 1923 Tomáš

Baťa a hned uvedl svá slova v činy.
V tomtéž roce vyrostly dvě nové
budovy, další tři o rok později.

Hospodářský zázrak
Nový řád dal rozvoji továrního areálu velkorysý projekt architekta F. L. Gahury z roku 1924
nazvaný romanticky „Továrna v zahradách“. Počítal s 31 továrními
budovami a elektrárnou. I když se
budoucnost od původního plánu
poněkud lišila, byl to pro podobu
továrny rozhodující impuls. Některé z původních továrních objektů byly zbourány, aby je nahradily

Pohled na továrnu Baťa v roce 1937. Patrná je už železobetonová kostra budovy 21. V popředí stadion
SK Baťa, dnes se v těchto místech nachází supermarket Lidl

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

v zahradách“
moderní Gahurovy stavby z červených cihel a bílého betonu, srovnané úhledně do řad. A mezi nimi
zeleň, trávníky a stromy. Areál byl
obehnán zdí, na níž se skvěly baťovské motivační nápisy a hesla. Na
západním okraji Zlína se rozrůstalo
velké průmyslové město.
V moderních budovách nechal
Baťa nainstalovat ty nejlepší stroje,
zaváděl pokročilé výrobní postupy,
zaměstnance motivoval k vyšším
výkonům. Dosáhl nevídané výkonnosti a suverénně předstihl konkurenci. Jeho výrobky zaplavily trh
na několika kontinentech, firmě
vzrůstal odbyt i zisk. Mezi lety 1922
a 1927 se u Bati odehrálo něco jako
hospodářský zázrak.
V areálu přibylo stavební oddělení, výzkumné oddělení, filmová
tvorba, výroba pneumatik i textilu.
„Roku 1931 tu pracovalo ke dvaceti
tisícům lidí, budov tu v polovině 30.
let byly přes čtyři desítky nepočítaje
další různé objekty. Pro usnadnění
orientace se tu v dubnu 1933 zavedlo nové číslování budov podle desítkových řad – a tak se to užívá dodnes,“ uvádí Zdeněk Pokluda.
Unikátem bylo firemní koupaliště, které vzniklo hned u nového
vjezdu do továrny v roce 1939. Byl
tu padesátimetrový bazén, skluzavka a voda byla vyhřívaná zbytkovým teplem z továrny. Koupaliště, kterému se lidově říkalo „Baťák“,
bylo v provozu několik desítek let,
takže si ho užívali ještě dnešní čtyřicátníci a třicátníci.

Areál nabírá nový dech
Druhá světová válka rozvoj závodů zbrzdila. Areál těžce poškodilo spojenecké bombardování
v listopadu 1944. Bombami bylo

zasaženo 33 budov a deset z nich
bylo úplně zničeno. Po válce se poničené stavby obnovovaly nebo budovaly nové. Podle návrhu architekta Jiřího Voženílka vznikly už
v roce 1946 budovy 14 a 15. Mezi
lety 1971 a 1987 zase vyrostly na
místě jiných vybombardovaných
objektů budovy 32 a 33. Ohromný
tovární areál se rozrostl i na druhý
břeh řeky Dřevnice. Na sedmdesáti
hektarech tu stálo 120 objektů.
Po znárodnění v roce 1945 se
baťovské impérium postupně rozdělilo na zcela samostatné podniky.
Dominantní obuvnické výrobě se
věnoval národní podnik Svit, strojírenská výroba probíhala v západní
části areálu v podniku Závody přesného strojírenství – ZPS.
Jejich osud po pádu komunistického režimu poznamenala divoká privatizace a dluhy, které jim
zůstaly na trzích v zemích bývalého Sovětského svazu. Na konci
devadesátých let hrozilo, že celý
areál skončí stejně jako někdejší obuvnické impérium troskách.
Naštěstí se tak nestalo a po roce
2000 se začala rozlehlá továrna postupně otevírat veřejnosti.
Stěhovaly se sem firmy i veřejné instituce. K těm hlavním patřil v roce 2004 krajský a finanční
úřad a v roce 2013 muzeum, galerie a krajská knihovna.
I když některá zákoutí stále nejsou v dobrém stavu, postupně se
vzhled areálu zlepšuje a opravených budov i komunikací, zvláště ve východní části blíže k centru
města, přibývá. Řada jiných podobných průmyslových komplexů
po celém světě takové štěstí jako
Zlín neměla a proměnila se v ruiny
a strašidelná města duchů.

I N Z E R C E RV1802042/01

NOVINKA KONOPNÝ PAMLSEK PRO PSY S KONOPNOU MOUKOU A OLEJEM
A PRODÁVÁME KRMIVA WELLCAN GOLD

Prodej značkových
krmiv pro psy
z celého světa:
ANF, MARP,
ARTEMIS,
DOXNEO,
Nutra Gold,
Taste Of The Wild

Zavolejte nám: 732 962 982

Fajnkrmiva.cz, Gahurova 4467, Zlín

Budova 1/7 areál Svit (naproti Moneta bank, a.s.)

www.fajnkrmiva.cz
I N Z E R C E RV1802150/01

Nenechte všechno
•

Pomozte mu s doručováním!

Třeba na pozici

Letecký pohled na továrnu v roce 1928. Vlevo dole první baťovské rodinné domky, vpravo dole Sociální ústav,
zbouraný v roce 1965 
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>> Poštovní doručovatel/ka

>> Třídič/ka zásilek

>> Pracovník/ce přepážky

>> Řidič/ka

Začít můžete už tedl
Zavolejte nebo napište sms na
Petr Kříž 731 542 411 / kriz.petr.2@cpost.cz

'°' česká pošta
www.tvojebudoucnost.cz
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Živá muzika hrávala
v každé větší kavárně
a restauraci, říká
Lubomír Morávek
Je mu přes osmdesát, a přesto stále překypuje energií
a nápady. Nejen pro své vrstevníky už přes čtvrtstoletí
pořádá pravidelná odpoledne s živou muzikou, kde hrává
se svou kapelou Big Band Zlín. Lubomír Morávek je
zkrátka legendou a stálicí zlínské hudební scény.
| PAVEL STOJAR
Rodiče Lubomíra Morávka přišli ve třicátých letech 20. století do
Baťova města za dobrým výdělkem. Malý Lubomír se jim narodil
19. června 1935. Jeho tatínek vždy
chtěl být muzikantem, ale nepodařilo se mu to. Až jeho synovi, kterého k tomu usilovně vedl.
Lubomír Morávek vystudoval
zlínskou obchodní akademii a po
vojně nastoupil do podniku Slavia Napajedla, kde pracoval téměř
čtyřicet let jako dispečer a vedoucí
úředník v zásobování. Většinu svého volného času ovšem vždy věnoval hudbě. Žije na sídlišti v Malenovicích. Jeho rodina byla mezi
prvními, které se sem nastěhovaly.
Jaká byla vaše cesta k muzice?
Zdánlivě přímá, ale ve skutečnosti hodně dlouhá a klikatá. Mým
prvním nástrojem byla ve čtyřech letech foukací harmonika. Už
v mateřské školce jsem s ní hrával
na besídkách – koupil jsem ji později i synovi, když byl malý, aby šel

v mých stopách. Místo toho
ji ale hned rozšrouboval.
Ale zpět ke mně, brzy se
doma objevily housličky.
Máma zpívala a já jsem
se ty tóny snažil hledat
na housličkách. Moc
mě to bavilo. Od deseti let jsem chodil do
houslí na Štefánikovu. Když jsem byl
čtrnáctiletý, poslal mě táta na
prázdniny ke
strejdovi
do
Chocně. Ten
mi řekl, jestli bych nechtěl
hrát na štěbenec. Ani jsem nevěděl, co to je. Štěbenec je klarinet,
protože v dechové
hudbě štěbetá. Tak
jsem k houslím přidal
klarinet. Na sokolském
táboře Léskové jsem se dostal k polnici a k trubačům.
Ovšem nátrubek už s klarinetem dohromady nejde. Chtěl jsem

Big Band Zlín Lubomíra Morávka. Kapelník je vepředu ve světlém saku 
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Foto | Pavel Stojar

Lubomír Morávek (dole uprostřed) s Big Bandem Zlín 
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od klarinetu zběhnout, ale můj
učitel mě vzal do pasecké hospody
U Singrů, kde zkoušela tamní dechovka, a já jsem tomu zase propadl. To byla také dlouhá cesta. Hrál
jsem v dechovce s bratry Štětkářovými z Mladcové, kteří experimentovali s jazzem. Nabídli mi, abych
s nimi hrál na saxofon. Půjčili mi
ho, zkusil jsem to a šlo to. Tak jsem
hrál ještě s mladcovskými jazzmany. Pak jsem ale musel na vojnu.
Taková byla má muzikantská učňovská léta.
Vystřídal jste toho tedy hodně… Kdy a jak vznikl Big
Band Zlín?
Ještě před vojnou
jsem se setkal s Petrem
Götzem, to byl vedoucí velkého tanečního orchestru Závodního klubu
Fatra Napajedla. Dohodli
jsme se, že s nimi po vojně budu hrát. V prosinci
1957 jsem pak nastoupil
do špičkového tanečního orchestru Fatra Napajedla, se kterým jsme
se v roce 1962 dostali až
do Helsinek na Světový festival
mládeže. Od roku 1964 do roku
1972 jsem orchestr vedl. Vše se
tehdy ovšem minimalizovalo, i taneční orchestry. A tak jsme založili
menší skupinu Aventis, se kterou
jsme hrávali na různých zábavách
a tancovačkách. Jednoho dne jsem
si ale uvědomil, že si v ní jako saxofonista nezahraju, jako zpěvák
sólista tam nepasuju a jenom jim
nosit aktovku s papíry, to se mi nechtělo. Odešel jsem z Napajedel do
Zlína a založil na závodním klubu
taneční orchestr Akvarel - tři saxofony, dvě trumpety, rytmika a zpěvák. Pak mě ještě na stará kolena
napadlo, že bych si přece jen mohl

zahrát velkou taneční muziku, jakou jsme měli dříve ve Fatře. Dal
jsem dohromady sedmnáct muzikantů a vznikl Big Band Zlín, letos
v dubnu jsme oslavili 26 let existence orchestru. Začali jsme velice
odvážně v roce 1992 na Družbě na
proslulém muzikantském plesu,
který pořádal Velký dechový orchestr. To bylo první veřejné vystoupení našeho Big Bandu.
Velice populární se staly vaše
nedělní taneční odpoledne…
Nejprve jsem šel za tehdejším
ředitelem divadla Ivanem Kalinou, že bychom tyto tanečky dělali v horním foyer divadla. V říjnu

půl jedenácté večer. Hospoda stála u spodní brány továrny, a když
šli mladí lidé z odpolední směny,
stálo jim to za to si ještě vletět na
taneček. Byla tady také Chmelnice, v místech, kde je dnes křižovatka Zarámí a Vodní ulice. Tam byla
další velká zahrada, kde se hrávalo. Pak se hrávalo na Beckově,
u Štěpánkovy vily byla další hospoda s letní zahradou. Stejně jako
na Myslivně, kde byl krásný krytý
dřevěný altán. Kromě toho se živě
hrálo na Moravě, U Malotů, v Avionu, jeden čas také v Elektře na
Kvítkové. Pak tu byl hotel s kongresovým sálem, kavárnou a terasou. Tam všude hrála živá muzika a tančilo se. O tom si
dnešní muzikanti mohou
nechat jen zdát.

„Nemám auto, nemám
chatu, nemám ani
chalupu. Co bych teda
v tom důchodu dělal?
Koukal se doma na stěnu
a stěžoval si na své
zdraví? Hudba je pro
mě únikem.“
1992 jsme tam odehráli první nedělní taneční odpoledne. V divadle
o to ale moc zájem neměli, navíc
tam byla mizerná akustika, takže
od roku 1993 jsme krátce hráli na
závodním klubu a pak na hotelu
Moskva.
Málokdo si dnes dovede
představit, jaký hudební život
pulsoval ve Zlíně. Hrávalo se
skoro v každé hospodě a kavárně…
Byl tu dostatek muzikantů
i míst, kde mohli hrát. To dnes
velmi chybí. Hned u nádraží bylo
Monako s krásnou letní zahradou.
Hrávalo se tam od půl osmé do

V kapele Aventis se Lubomír Morávek k saxofonu moc často nedostal, spíš se věnoval vyřizování papírů
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A co letní terasa nahoře na hotelu? Ta
bývala pověstná…
To bývalo úžasné
místo, skutečná zlínská
rarita. Budiž prokleti
privatizátoři! Když bylo
chladněji, hrávalo se dole
v sále, a pokud bylo teplo, ožila terasa – hudba se odtud
nesla až na Zálešnou. Kapela byla
uprostřed a do obou stran se táhla
obesklená terasa s posezením. Začátkem devadesátých let to zazdili a proslulá taneční a vyhlídková
terasa byla pryč. Ne na mrakodrap, který byl tehdy ještě veřejnosti uzavřený, ale právě sem mířili
všichni turisté, aby se kochali pohledem na Zlín.
Je vám přes osmdesát a pořád hrajete a organizujete hudební život, to je úctyhodné…
Muzika mě zkrátka baví. Nemám auto, nemám chatu, nemám ani chalupu. Co bych teda

ODPOLEDNE V RYTMU
Tradiční seriál Odpoledne
v rytmu, hudební programy
k tanci, už 27. ročník, se opět
konají v kongresovém sále
hotelu Moskva ve Zlíně. Vždy
každou druhou v neděli od 15
do 19 hodin, vstupné 50 Kč.
Termíny v sezoně 2018/2019:
21. října 2018
4. listopadu 2018
18. listopadu 2018
2. prosince 2018
16. prosince 2018
6. ledna 2019
20. ledna 2019
3. února 2019
3. a 17. února 2019
3. března 2019
17. března 2019
31. března 2019
14. dubna 2019
v tom důchodu dělal? Koukal se
doma na stěnu a stěžoval si na
své zdraví? Hudba je pro mě únikem. I když mívám slabší chvilky
a letos jsem s tím chtěl skončit.
Lidé, hosté našich tanečních odpolední, mě ale přesvědčili, že by
to byla velká škoda. Oni ani neví,
kam jinam by za živou muzikou,
za tancem a za společností šli. Je
to pro ně krásná událost, kterou
si nenechají ujít. Bývalo to ovšem
i lepší. Je velká škoda, že se v posledních letech spousta starších
lidí nechala vystrašit různými
řečmi v televizi, které vyhrožovaly seniorům krizí a chudobou,
pokud si neutáhnou opasky. Začali šetřit a nikam nechodí. Jsou
mimo společenské dění a to nikomu nesvědčí. Přitom vstupné
padesát korun na osobu jednou
za čtrnáct dní, to přece nikoho
nezruinuje!

Lubomír Morávek (uprostřed) s kapelou v dobách, kdy živá muzika zněla v každé větší kavárně
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Start divadelní sezony – lechtivá
veselohra, děti na jevišti i vážné téma
Tři skutečně pozoruhodné
novinky přinesl začátek sezony
v Městském divadle Zlín. Přináší zábavu, ale také vážná témata.
Unikátní představení Povídky
z jedné a druhé kapsy potěší i děti,
komedie Testosteron je zase určená výhradně dospělým, Upokojenkyně odkrývá s humorným nadhledem vážné téma stáří.

Divoká pánská jízda
První premiérou sezony byla
ostrá situační komedie Testosteron. Na jevišti se neobjeví jediná
žena a sedm přítomných herců,
mužů s různou hladinou hormonu
testosteronu v krvi, se snaží dobrat
podstaty ženství i vlastní mužské
přirozenosti.
Inscenace je velkou komediální hereckou příležitostí pro Marka
Příkazkého, Zdeňka Julinu, Matěje Štrunce, Josefa Kollera, Pavla Vacka, Radovana Krále a Jana
Leflíka. Autorem hudby je Tomáš
David.
Polského scenáristu, režiséra,
producenta, dramatika a novináře
Andrzeje Saramonowicze proslavila hra Testosteron takřka ze dne
na den. V zemích, kde se uváděla, byla považována za komediální
událost sezony a na repertoáru divadel se drží i několik let. „Napsal
jsem komedii, ale chtěl jsem hovořit o něčem vážném: jak těžké je být
člověkem, když jste muž. Jak těžké
je vymáčknout ze sebe cokoliv duchovního, když jste předurčeni
biologickými mechanismy,“ napsal
o svém textu Saramonowicz.

Malí (a) velcí herci
Povídky z jedné a druhé kapsy
jsou projekt, který nemá obdoby.
Nabídl intenzivní setkání se skutečným divadelním světem i jeho
zákulisím žákům základních uměleckých škol ze Zlínského kraje.
Premiéra byla 30. září.
Náročným dvoudenním konkurzem úspěšně prošlo čtrnáct nejtalentovanějších malých herců ve
věku od 10 do 18 let. Na inscenaci
pracovali společně s profesionálními herci zlínského souboru Markétou Holcmanovou a Matějem
Štruncem, vše pod režijní taktovkou Vladislava Kracíka, uměleckého šéfa Divadla Tramtárie.
„Herci Markéta s Matějem mezi
děti krásně zapadli, fungují jako
jedna parta na jevišti, i v zákulisí. Ty děti jsou elita, většinou mají
zkušenosti z recitačních soutěží
i z divadelních vystoupení v rámci
ZUŠky. Mnohé z nich mají skvělé
předpoklady věnovat se herectví
dál třeba na konzervatoři,“ uvedl
režisér Kracík.
Povídky jsou představení pro
celou rodinu. „Je to špíl hravý, komiksový, dětem blízký, protože ho
spoluvytvářely. Situace jsou jim
přirozené, protože řada z nich vychází ze společných improvizací,“
dodal.
Inscenace se po premiéře zařadila na běžný repertoár Městského
divadla. „Je to záležitost unikátní.
Děti se učí od nás, my od nich. Nad
tím vším pan Čapek, jehož humanistické texty jsou dnes tak aktuální. Povídky z jedné a druhé kapsy

SATELITNÍ
DOTACE
✓na montáž nové paraboly
jen za 300 Kč
✓nebo naladění karet se
100 programy
od 149 Kč měsíčně

10 | KULTURA

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Puritánští ctitelé slušného jazyka by se měli komedii Testosteron raději vyhnout. Pokud ale máte lechtivější – a přitom chytrý – humor rádi, budete se smíchy popadat za břicho 
Foto | Městské divadlo Zlín

začleníme do školního předplatného a plánujeme s nimi také zájezdy,“ uvedl ředitel divadla Petr
Michálek.
Nejbližší reprízy uvidíte 15. listopadu a 19. prosince.

Senior komedie
na vážné téma
Poslední novinkou, která měla
premiéru 13. října, je hra Kazimíra Lupince Upokojenkyně nominovaná v roce 2015 na Cenu Marka Ravenhilla. „Senior komedie“
o zírání do stropu a čekání – na
návštěvu nejbližších, na pár slov,
na buchtičky a možná i na smrt.
Hra vtipně, ale současně velmi
naléhavě upozorňuje na problematiku péče o seniory, především
o ty, kteří pobývají v domovech
důchodců a jsou tak vyčleněni
z běžného rodinného života. „Hra
nabízí vhled do světa jejich každodenních starostí a radostí, ale také

možnost pocítit hloubku samoty
a až existenciální tísně, které toto
odloučení způsobuje,“ říká dramaturgyně Katarína Kašpárková
Koišová.
V hlavních rolích uvidíte Janu
Tomečkovou a Milenu Marcilisovou, které se také v září symbolicky
staly patronkami Mezinárodního
dne Alzheimerovy nemoci a Týdne paměti a samy si nechaly svou
paměť otestovat. „Problematika
demece a Alzheimera se týká nás
všech. Těch nejvíce postižených už
moc ne, ti si to neuvědomují, ale
můj veliký obdiv mají jejich blízcí,
kteří se s tím musejí poprat. Je to
velmi těžké. Prevence, jako například testy paměti, může to nejhorší stádium výrazně oddálit,“ řekla
Milena Marcilisová.
Divadlo chce touto cestou na
tuto možnost upozornit, ukázat, že
není proč se stydět nebo bát, a otevřít na toto téma diskusi.-pst-

Zubařská komedie v Klubu 204
Bláznivá komedie Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka se odehrává v jedné zubařské ordinaci
nejmenované zlínské kliniky, kde
si zubaři originálně zpestřují běžný pracovní týden.
Ať máte zubaře rádi nebo ne,
Svatopluka Nováka si zamilujete. Je vynikající dentista a čestný
muž s pevnými morálními zásadami, jen trochu moc často upadá do
rozpaků. Od toho jsou diváci, aby
mu pomohli se rozhodnout. Svým
hlasováním tak máte možnost

ovlivnit děj. Autory textu jsou Kazimír Lupinec a Soňa Šemberyová. Režisérem komedie je Petr
Nýdrle. Titulní roli hraje Jaromír
Darnady, další postavy z lékařského prostředí ztvárnili Marek
Soukup, Pavla Matuchová, Jarmila Plevová, Soňa Šůstková, Mirek
Gajdošík a Věra Stojarová.
Nejbližší reprízy můžete vidět 16. října, 13. a 20. listopadu
v 19 hodin ve Zlínském klubu 204
a 10. listopadu v 19 hodin v diva-pstdle ve Hvozdné. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Hokejisté vzali do týmu malého
Lukáše z dětského domova
Zlínský stadion hostil netradiční setkání plné emocí. Šanci splnit
si sen dostal malý hokejista Lukáš
z dětského domova. Po tréninku
domácích měl příležitost si s hráči „velkého“ extraligového hokeje zahrát. Na památku si z kabiny
odnesl podepsaný dres a hlavně
velký zážitek.
Sedmiletý Lukáš se naučil
bruslit už ve svých pěti letech.
Hokej miluje a na ledě by nejradši trávil každou volnou chvilku.
„Největší radost jsem měl, když
jsem dostal hokejku,“ říká malý
Lukáš, kterému náklady na vybavení a tréninky pomáhá uhradit
Nadační fond Albert.
Zlínští Berani vzali k sobě Lukáše na led a zastříleli si s ním na
branku. Po tréninku se Lukáš podíval i do šatny, kde mu hráči na
památku předali podepsaný dres
a karty hráčů. Předání se neslo na
vlně emocí, nechyběly ani slzy.

Sedmiletý hokejista Lukáš z dětského domova se svými profesionálními kolegy 

„Jsem rád, že jsme měli možnost propojit se s dětským domovem. Myslím si, že je to zajímavý zážitek nejen pro Lukáše, ale
i pro nás,“ říká Libor Kožík, marketingový manažer PSG Zlín, který společně s Nadačním fondem
Albert pomohl setkání zorganizovat. „Bylo to hodně o emocích

Foto | Nadační fond Albert

a ty k hokeji neodmyslitelně patří,“ dodává Kožík. A co zlínští
přejí Lukášovi do budoucna? „Je
super, že má Lukáš hokej tak rád
a že pilně trénuje. Přeji mu hodně
štěstí, a hlavně ať mu vydrží zdraví
a motivace pokračovat v tom, co ho
baví,“ řekl po setkání zlínský útoč-redník Nicolas Werbik. 

Zlínskou 50 potřetí
vyhrál Stošek
Poslední neděli v září se konal jedenáctý ročník cyklistického závodu Zlínská 50. Oblíbené
jízdy na konci sezony se zúčastnilo 377 závodníků. Na výběr měli
dvě trasy. Dlouhá 42km trasa se
jela na tři okruhy a měla převýšení 1 050 m. Kratší trasa měřila
15 km a závodníci překonali převýšení 380 m.
Vítězem závodu se potřetí za
sebou stal Martin Stošek, jako
druhý zvládl tři okruhy zajet Jan
Fojtík, kterého stíhal třetí David
Bártek. Nejrychlejší ženou byla
dvojnásobná mistryně republiky
a česká reprezentantka Jana Pichlíková, které se podařilo zvítězit na
Zlínské 50 podruhé za sebou. Druhé místo obsadila Monika Kučerová a třetí dojela Silvie Zvonková.
Na krátké trase zvítězil Pavel Dubčák před druhým Karlem
Brudným a třetím Jaromírem
Fuksou. V ženské kategorii byla
nejrychlejší Adéla Pernická, druhá
Anna Hudečková a třetí Michaela
-pstBrtníčková. 
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Zvažujete prodej nemovitosti? Je k tomu ideální doba. Jaké jsou ceny na Zlínsku?
Zvažujete prodej nemovitosti?
Jaké jsou aktuální ceny na
Zlínsku? A jak ji můžete prodat
za nevyšší cenu? Odpovídá
realitní expert Tomáš Surovec ze
společnosti REAL PREMIUM.
Jaký je vývoj cen nemovitostí?
V současné době nemovitosti dosahují cenového stropu a začátkem
příštího roku očekávám, zejména
u dražších nemovitostí, oslabení zájmu o koupi. U některých typů nemovitostí je tento pokles patrný už nyní.
Příčin je několik. Podle doporučení
České národní banky mohou peněžní ústavy vyprodukovat maximálně
15 % hypotečních úvěrů s hodnotou
zástavy v rozmezí 80 až 90 %. Zbytek
hypoték bude muset být v maximálním poměru 80 % oproti odhadované ceně nemovitosti.
Další restriktivní změna přišla letos 1. října – klient, který má zájem
o koupi nemovitosti, si může vzít
hypotéku maximálně ve výši devítinásobku jeho ročního platu. Celková splátka všech jeho úvěrů pak
může být maximálně 45 % z jeho příjmu. To už pro některé lidi může být
problém.
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Nejlepší doba na prodej je nyní?
Podle mého názoru ideální doba
na prodej nemovitosti skončí s letošním rokem. Regulace České národní
banky proti přehřívání trhu a strmému růstu cen je podle mého názoru značná a velkou měrou přispěje
k postupnému poklesu cen. Přesto je
nyní zájem ještě pořád velký. Kupující
často hledají byt déle než rok. Jakmile
se nějaký v nabídce objeví, je okamžitě pryč. Prodávající či makléř neřeší
problém, jestli byt prodá, ale za kolik.
Uvedu příklad – byt, který klient pořídil před osmi lety za 800 tisíc korun,
jsem nyní prodal za 1,5 milionu.
Proč prodávat přes realitní
kancelář a ne na vlastní pěst?
O úspěchu rozhodují tři základní
parametry. Prezentace prodávané
nemovitosti, způsob oslovení potencionálních kupujících a správné nastavení prodejní ceny. V tom všem
má samoprodejce oproti zkušenému
makléři velmi omezené možnosti.
Jakým způsobem je tedy možné
prodat za co možná nejlepší cenu?
Za prvé: Je potřeba ukázat nemovitost v tom nejlepším světle,

využít služeb profesionálního fotografa a vytvořit profesionální videoprohlídku. Nezáleží, zda se jedná
o luxusní byt, nebo starší domek na
vesnici, každá nemovitost má co nabídnout, buď sama sebe, nebo své
okolí. Pomocí videa lze zachytit nejen detaily, ale také emoce, které se
v běžné fotogalerii ztratí. Videoprohlídka má až čtyřikrát vyšší sledovanost než fotky. Nejenže zaujme
více lidí na realitních serverech, ale
mohou na ni narazit na YouTube.
Před návštěvou fotografa, ale i před

samotnou prohlídkou v bytě pořádně ukliďte, pro zájemce není dobrým
znamením, když v bytě vidí kupy špinavého prádla, upatlané zdi a okna,
špinavou koupelnu či WC. Použijte
takzvaný Home staging, můžete si
buď zaplatit firmu, nebo oslovit makléře, který se jím zabývá a poradí,
jak co nejatraktivněji umístit nábytek a dekorace. Je prokázané, že cena
bytu či domu může díky Home stagingu stoupnout v průměru o 5 až
15 %.
Za druhé: I špičková nabídka nemovitosti může být k ničemu, když
neosloví alespoň 99 % potencionálních kupujících. Čím více zájemců
o vaší nabídce bude vědět, tím prodáte rychleji a za vyšší cenu.
Za třetí: Dalším rozhodujícím faktorem je správné nastavení prodejní
ceny. Bez odborných znalostí a zkušeností to prodávající zvládne jen obtížně. Proto určení tržní ceny a nezávaznou konzultaci ohledně prodeje či
pronájmu vaší nemovitosti nabízíme
zdarma.
-prTelefon: 731 765 724
E-mail: surovec@realpremium.cz
www.tomassurovec.cz
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Ochlazuje se a blíží se zima. Spolehněte se na
Přichází zima a s ní riziko tuhých mrazů, které jsou
každoročně postrachem především pro majitele
automobilů s naftovými motory. Mnohdy se obávají, aby
svůj vůz vůbec nastartovali, když rtuť teploměru klesne
k dvacítce pod nulou. Problémům se ale dá předcházet.
Základem je tankování kvalitní nafty s aditivy.
Kvalitní paliva z produkce
společnosti Slovnaft natankujete v síti čerpacích stanic Alitron
CZ. V regionu jich najdete osm.
Přímo ve Zlíně jsou dvě – v průmyslové zóně Rybníky nedaleko
centra a v areálu Správy a údržby
silnic U Majáku, poblíž silnice na
Březnici. Najdete je také ve skladové zóně v Lípě nedaleko silnice
na Slušovice, v areálu Razov u firmy Sykora ve Vizovicích a v areálu AGAS v Želechovicích, ve směru na Provodov. Nechybí ani na
Luhačovické ulici u železniční tratě v Bojkovicích, v Držkové poblíž
Dřevařských závodů a mezi Slušovicemi a Neubuzí, naproti firmě
Greiner Packaging.
Benzinky Alitronu se nachází
u hlavních silnic. Nelákají zdálky
zářivými světelnými cedulemi, barevnými neony, barevnými fasádami, nablýskanými prosklenými
stěnami a regály přetékajícími nejrůznějším zbožím. „Zaměřujeme se
na kvalitní paliva, ty jsou pro motoristy nejdůležitější. Nejsme ani
restaurace, ani kavárna, z doplňkového sortimentu u nás najdete
opravdu jen ty základní věci,“ zdůrazňuje šéf Alitronu Jan Bravenec.

s přímým vstřikováním i motorů přeplňovaných. Plně aktivovaná paliva zabezpečují maximální
omezení tvorby usazenin a celkově dlouhodobou životnost motoru.
Motorové nafty ve špičkové
kvalitě v mnohých parametrech
převyšují technické požadavky evropských a českých norem. U prémiových paliv Slovnaft Drive výrobce zaručuje nejméně o pět
procent nižší spotřebu oproti běžným palivům. Nafta Drive Diesel
pomáhá s bezproblémovými starty při velmi nízkých teplotách až
do minus 32 stupňů, přitom podle normy je dostatečných minus
20 stupňů.
„Tankování kvalitních pohonných látek u osvědčených prodejců je zvláště v zimě jedním z předpokladů pro bezproblémový chod
auta. Kvalita benzinu ovlivňuje
bezprostředně hlavně spotřebu,
tedy dojezd. U dieselových motorů
navíc v případě nekvalitního paliva hrozí riziko poškození celé palivové soustavy, čerpadla a vstřikování. Náprava je pak finančně
bolestivá, vstřikování a čerpadlo
patří k nejdražším součástem motoru,“ dodává Jan Bravenec.

Diesel do tuhých mrazů

Na palivo musí být
spolehnutí

Bezolovnaté
automobilové
benziny společnosti Slovnaft se
vyznačují vysokou kvalitou a jsou
přizpůsobeny vlastnostem tradičních karburátorových motorů,
nejnovějších zážehových motorů

Čerpací stanice Alitron v Lípě 
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Pohonné hmoty od Alitronu
odebírá například i Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, Správa
a údržba silnic Zlínska, Technické služby Zlín, hasiči, záchranná

Alexej Lukjaňuk na Barum Czech Rally 2018. Lukjaňuk je jistým mistrem Evropy v rally 2018 

služba, kamionové dopravní firmy
E & H Internationale Jindřicha
Šošolíka nebo Truckport Czech
Milana Dobiáše.
„Alitron patří k našim hlavním
dodavatelům pohonných hmot.
Jde o paliva od společností Slovnaft a MOL. Jejich vysoká a stálá kvalita se projevuje zejména
v zimním období, kdy zmíněné
vlastnosti během tuhých mrazů zvlášť vynikají,“ říká Josef Kocháň, ředitel Dopravní společnosti
Zlín – Otrokovice.
„Tak důležité zákazníky nemůžeme kvalitou zklamat, pak
bychom přišli o dobrou pověst
a mohli to ve Zlíně zabalit. Dlouhodobě spolupracujeme přímo
s rafinérií Slovnaft a dovážíme
prémiová paliva přímo od výrobce. To je dlouhodobě záruka

stabilní vysoké kvality,“ vysvětluje
Jan Bravenec.

Malá zajížďka se vyplatí
Přestože se pumpy Alitronu
nachází převážně v komerčních
areálech, slouží nejen firmám,
ale i běžným řidičům. Nabízí
nižší ceny a většinou i kvalitnější palivo, než načerpáte u většiny benzinek na hlavních tazích.
Proto se vždycky malá odbočka
vyplatí.
„Původně jsme byli zaměřeni
hlavně na dopravce, provozovatele kamionové dopravy a podobně, ale to už dávno neplatí, jsme
tu i pro běžnou veřejnost. Ta u nás
může očekávat to nejkvalitnějšípalivo,“ dodává Jan Bravenec.
Ve Zlíně U Majáku je otevřeno
v pracovní dny od 6 do 20 hodin,

Foto | 2x redakce
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kvalitní palivo, vyhnete se problémům
7 do 12 hodin. V Držkové v pracovní dny od 6 do 19 hodin, v sobotu od 7 do 17 hodin. V Želechovicích lze natankovat denně včetně
víkendů od 6 do 18 hodin. Všude je možnost platit kartami. Aktuální ceny paliva najdete na webu
www.alitron.cz.

Co tankují mistři

Foto | František Dušek

v sobotu od 7 do 12 hodin. V areálu Rybníky během týdne natankujete od 6 do 19 hodin, v sobotu
od 7 do 12 hodin. Ve Slušovicích

a Lípě ve všední dny od 6 do
18 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin. V Bojkovicích v pracovní dny
od 6.30 do 19 hodin, v sobotu od

Alitron je už řadu let jedním
z největších prodejců benzinu do
závodních speciálů. Odkazuje na
to i slogan „Tankujte s mistry“.
A letošní Barum Czech Rally opět
potvrdila, jak je pravdivý. Vozy,
které obsadily první místa, včetně
vítězné Fabie R5 Jana Kopeckého,
pohánělo speciální závodní palivo
ETS dodávané společností Alitron CZ. Stejně jako většinu dalších aut z první desítky a všechny vozy nejúspěšnější stáje Škoda
Motorsport.
„Kvalitní palivo je v motoristickém sportu jednou z nejdůležitějších věcí, která nám dopomáhá k vítězství,“ podotýká Miroslav
Houšť, šéf stáje H-racing, která

speciální závodní benziny odebírá
od společnosti Alitron CZ.
Právě pod hlavičkou stáje
H-racing a s benzinem ETS od Alitronu jezdí i nejúspěšnější závodník letošní evropské série v rally
ERC, Rus Alexej Lukjaňuk. S Fordem Fiesta R5 skončil na Barum
Czech Rally druhý za Kopeckým.
Alitron a motoristický sport
patří k sobě. Zlínská společnost
nejenže dodává paliva, ale je také
vydavatelem
specializovaného
motoristického magazínu Rally.
Je to exkluzivní časopis zaměřený na motoristický sport, jediný
svého druhu v Česku. V příštím
roce slaví dvacet let a má obrovskou popularitu u fanoušků,
ale také mezi samotnými jezdci
a dalšími profesionály. Magazín
mapuje všechny prestižní akce,
počínaje proslulou Rallye Dakar, soutěžemi českých šampionátů, mistrovství Evropy i světa,
o kterých se jinak v médiích příliš
nepíše. Zájemci o předplatné najdou všechny informace na webu
www.alitron.cz.-red-

I N Z E R C E RV1802091/01

Na palivo od Alitronu jezdí
i několikanásobný vítěz Barum
Czech Rally Jan Kopecký

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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KŘÍŽOVKA
Vyluštěte pranostiku: „Podzim bohatý...“
Znění tajenky pošlete i s kontaktem na vás na e-mail info@vaszlin.cz do 4. listopadu. Vybraným luštitelům se následně ozveme.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.
I N Z E R C E RV1800888/01
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I N Z E R C E RV 1702018/11

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

I N Z E R C E RV1802146/01

ZLÍN
Nabíráme NOVÉ FAJN KOLEGY!
CHCETE TO MÍT DO PRÁCE,
CO BY KAMENEM DOHODIL?

Od září jsme pro Vás NAVÝŠILI

MZDY.

Zastavte se osobně v prodejně nebo se informujte
na tel.: 728 373 140, e-mailu: jobs@billa.cz.

BILLA – Prior, ul. T. G. Masaryka
BILLA – OC Centro Zlín, třída 3. května
BILLA – Svahy, ul. Okružní
BILLA – Zlaté jablko, náměstí Míru

Více na billa.jobs.cz
I N Z E R C E RV1802152/01
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I N Z E R C E RV1802158/01

S NÁMI ZA POZNÁNÍM
BILLA_Zlin_regionalni_tisk_188x130.indd 1

AUTOSERVIS

05.10.18 10:37

Firma Bopedos Vám nabízí autobusovou dopravu
regionální, vnitrostátní a mezinárodní.

V nabídce jsou:
IRIZAR
IVECO TOP CLASS
MAN Temsa
IVECO DAILY
VW Transporter

- 57 míst (55+1+1)
- 55 míst (53+1+1)
- 28 míst + řidič
- 19 míst + řidič
- 8 míst + řidič

Nabízíme spolehlivou autobusovou dopravu
na regionální i mezinárodní bázi pro školky,
školy všech typů, firmy, cestovní kanceláře i další
subjekty.

Specializujeme se na vozy značky IVECO a FORD
Opravy nákladních automobilů, přívěsů, návěsů,
dodávek i osobních automobilů včech značek
příprava a provedení STK
diagnostika závad IVECO EASY
měření emisí
ověřování všech druhů tachografů
karosářské práce
lakyrnické práce

až 70%

Prodej náhradních dílů

Autodoprava minibusem
Asistenční služba po celé ČR i v zahraničí

NON STOP služba

Zapůjčení náhradního vozidla

Průmyslová zóna Rybníky, Nábřeží 728, Zlín

Kontakt: 776 800 025, 607 777 667
www.autobusyzlin.cz, bopedos@seznam.cz

Volejte: 606 725 186 nebo 776 800 025

KVALITA - SPOLEHLIVOST - BEZPEČNOST

bpsservis@sezznam.cz / www.bpsservis.cz

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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I N Z E R C E RV1702019/10

I N Z E R C E RV1702030/10

Realitní
Realitníkancelář
kancelář

•• zprostředkování
zprostředkováníkoupě
koupě
aaprodeje
prodejenemovitostí
nemovitostí
•• výkup
výkupnemovitostí
nemovitostíaž
ažza
za120
120%
%
znaleckého
znaleckéhoposudku
posudku
•• řešení
řešeníexekucí
exekucí
•• zastupování
zastupovánína
nadražbách
dražbách
•• vypořádávání
vypořádáváníspoluvlastnických
spoluvlastnickýchpodílů
podílů
Specializujeme
Specializujemese
sena
naprodej
prodejbytů
bytůpo
ponově
nově
provedených
provedenýchkompletních
kompletníchrekonstrukcích
rekonstrukcích
Exkluzivně
Exkluzivněnabízíme
nabízímeaapřipravujeme
připravujemebyty
bytypo
pokompletní
kompletnírekonstrukci:
rekonstrukci:
Připravujemekkprodeji
prodeji
Byt 1+1, Družstevní,
Zlín
Rezidence
Nela, Luhačovice
Připravujeme
5. patro,
32 m2, s kuchyňskou linkou • •byt
1+kk
až 4+kk,
byt3+1,
3+1,NaTř.Honech
T. Bati, I.,Zlín,
Zlín,
s vestavěnýminovostavba
spotřebiči a skříní,
kompletnírekonstrukcii
rekonstrukci
nadstandardní
popokompletní
lodžie, sklep
byt3+1,
3+1,NaHlavní,
Otrokovice,
• •byt
Honech
II., Zlín,
po
kompletní
rekonstrukci
po kompletní rekonstrukci
byt3+1,
3+1,Česká,
Na Honech
• •byt
Zlín, II., Zlín,
po
kompletní
rekonstrukci
po kompletní rekonstrukci
byt3+1,
3+1,Družstevní,
Česká, Zlín,Slušovice
• •byt
kompletnírekonstrukci
rekonstrukci
popokompletní
Nenabízíme
Nenabízímetradici,
tradici,nabízíme
nabízímekvalitu
kvalitu
Tel.:
Tel.:776
776797
797007,
007,www.g2reality.cz
www.g2reality.cz

Stavební
Stavebníﬁﬁrma
rma
Provádíme:
Provádíme:
•• kompletní
kompletníi ičástečné
částečnérekonstrukce
rekonstrukcebytů
bytůaainteriérů
interiérů
•• specialista
specialistana
nakoupelny
koupelnyaabytová
bytovájádra
jádra
•• rekonstrukce
rekonstrukcebytů
bytů„na
„naklíč“
klíč“od
odnávrhu,
návrhu,demontáže,
demontáže,
dodání
dodánímateriálu,
materiálu,celkové
celkovéstavební
stavebnírealizace
realizacevčetně
včetně
elektra,
elektra,vody,
vody,odpadů,
odpadů,topení,
topení,nových
novýchomítek,
omítek,
realizace
realizacebytového
bytovéhojádra,
jádra,dodání
dodáníaamontáže
montáže
podlahy
podlahyaadveří,
dveří,montáže
montážekuchyně,
kuchyně,skříní
skříní
až
ažpo
pozávěrečný
závěrečnýúklid
úklid
•• zdarma
zdarmanabízíme
nabízímenezávaznou
nezávaznoukonzultaci
konzultaci
rekonstrukce
rekonstrukcespolu
spolusscenovou
cenovounabídkou
nabídkou
•• nabízíme
nabízímevysokou
vysokoukvalitu
kvalituza
zanízkou
nízkoucenu
cenu

Tel.:
Tel.:776
776797
797007
007
www.g2rekonstrukce.cz
www.g2rekonstrukce.cz

