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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
Exkluzivně nabízíme byty po kompletní rekonstrukci:
Byt 3+1, Na Honech II., Zlín
Byt 3+1, Na Honech I., Zlín
5. patro, 74 m2, lodžie, sklep
2. patro, 72 m2, lodžie, sklep
po kompletní rekonstrukci
po kompletní rekonstrukci

Stavební ﬁrma
Provádíme:
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže,
dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek,
realizace bytového jádra, dodání a montáže
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní
až po závěrečný úklid
• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Připravujeme k prodeji:
• byt 3+1, Česká, Zlín
po kompletní rekonstrukci

• byt 3+1, 2. května, Zlín
po kompletní rekonstrukci

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz
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Náměstí Míru se promění
Jak se vám líbí současná
podoba náměstí Míru
ve Zlíně? Jste s ním
spokojení? Nebo
byste naopak uvítali
změnu? Město se
pochlubilo s návrhem
jeho nové podoby,
které by z náměstí mělo
vytvořit reprezentativní
a moderní srdce města.

Vítězný návrh
nové podoby
náměstí.
Vizualizace:
P. P. Architects

| MAREK ADAMÍK
Přineslo by to nové povrchy,
nové prostranství, nově řešenou
zeleň, ale také třeba nové budovy
a další parkovací místa. Nezapomíná se přitom, jak důležité místo náměstí představuje. Tedy že je
středobodem veškerého dění, kde
se pořádají koncerty, významné
akce, je neodmyslitelnou součástí
vánočního jarmarku.
Výsledný návrh přitom nebyl
šit horkou jehlou. Radnice vyhlásila dvoukolovou veřejnou soutěž
již v minulém roce, přičemž došlo
celkem 24 návrhů. Odborná porota nakonec vybrala návrh ateliéru
P. P. Architects, který podle porotců představuje nejvhodnější řešení

stávajících prostor. Ovšem zdaleka nejde jen o vlastní plochu náměstí. Projekt řeší rovněž přilehlé
okolí včetně ulic Rašínova, Bartošova nebo plochy pod kostelem
svatého Filipa a Jakuba, kde je nyní
parkoviště.
Je-li řeč o možnostech parkování, vítězný návrh počítá s výstavbou
podzemního parkování hned pod
náměstím. Návrh nové podoby náměstí samozřejmě není definitivní.
„Počítáme nyní s důkladným představením budoucí podoby náměstí
Míru veřejnosti,“ uvádí náměstek
primátora Pavel Brada.
Obyvatelé i návštěvníci města
si mohou návrhy prohlédnout ve

druhém patře zlínského zámku ve
všední dny od 9 do 17 hodin a to až
do 14. dubna.
„Chtěli bychom, aby se do debaty zapojila široká veřejnost, měla
možnost posoudit ostatní návrhy
a diskutovat přímo s autory vítězných návrhů,“ dodává Brada.
Že určitě bude o čem hovořit,
slibuje i fakt, že nová podoba náměstí zahrnuje zastavění části zelené plochy podél třídy Tomáše Bati.
Na jejím místě by mohl v další etapě vyrůst nový domovní blok.
Pokud vše půjde podle plánu, práce by mohly být zahájeny
v roce 2021 a potrvají přibližně
rok.

Zoo se chlubí vzácným medvídětem
Zlínské zoologické zahradě se
podařilo odchovat mládě medvěda pyskatého. O mimořádnosti tohoto chovatelského úspěchu
svědčí i to, že za poslední rok je to
jediné odchované mládě v evropských zoo. Medvědy pyskaté chová podle ní pouze sedm zoologických zahrad v Evropě.
„Sameček se sice narodil už
v polovině prosince, teprve po téměř třech měsících si však mohli
chovatelé s úlevou oddychnout.
Foto | Zoo Zlín
Medvídě přichází na svět velmi 
malé, jeho porodní váha se pohybuje kolem 400 gramů, je slepé výběhu by mohlo zamířit na konci
a takřka bez srsti. Šesdubna.
tiletá samice SarasRodičovský
pár,
Zlínský méďa
wathi se ale projevišestiletého
samce
je jediný, který
la jako skvělá matka,
Druva a stejně starou
se za poslední
o mládě od prvních
samici
Saraswathi,
rok narodil
okamžiků
příkladzískala zlínská zoo
v evropských
ně pečovala,“ uvedv roce 2015 z Indie.
zoo
la mluvčí zoo Roma„Udělali jsme vše pro
na Bujáčková. Mládě
to, abychom medvěje stále se svou matkou v chova- dům vytvořili co nejlepší podtelském zázemí, do venkovního mínky k chovu. A doufali jsme,
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že jednou skutečně přispějí k oživení současné nepříliš zdravé evropské populace medvědů pyskatých. Nyní čítá pouze 18 jedinců.
Je to jedinečný pocit, když se váš
chovatelský sen naplní,“ řekl ředitel zoo Horský.
Chovatelé sledovali vývoj mláděte díky kamerovému systému.
„Zatímco první dva měsíce svého života strávil většinou v těsné
blízkosti samice, nyní již zvědavě
prozkoumává celou ubikaci. Velmi často se také vyšplhá na záda
samice, pevně se chytne dlouhých
hřbetních chlupů a nechá se vozit,“ dodala Romana Bujáčková.
Chovatelé nyní odhadují váhu samečka na pět kilo.
Domovinou medvědů pyskatých jsou lesy v Indii, Nepálu či
Bangladéši. Populace ve volné
přírodě se odhaduje kolem deseti tisíc zvířat. Jejich početní stavy
neustále klesají kvůli ničení životního prostředí a lovu pro údajně
pst
léčivé části těla. 

EDITORIAL
Jaro na zahradě
Jaro a předjaří je pro zahradníky nejdůležitějším obdobím
a vlastně i určuje, jak bude zahrada vypadat a jak se jí bude
dařit po celou sezonu. Sluníčko
sílí, venkovní teplota stoupá a to
nás nutí opustit pohodlí sedačky v obýváku. Z boudy na zahradě vytáhneme nářadí, zahradní
nábytek, otíráme zaprášené židličky, nasloucháme zpěvu ptáků
a kontrolujeme stav okolí našeho
domu.
Není to ale úplně utěšený pohled. Trávník je po zimě plný odpadní plsti a mechu, okrasné keře
a stromky, stejně jako ovocné
stromy, vyhnaly své šlahouny.
Zahrada je zpustlá a takto to
nelze nechat. Údržbu menší zahrady před řadovým domkem
zvládne člověk sám. Pokud má
však zahrada rozlohu větší než tisíc metrů čtverečních, je členitá
a obsahuje velké plochy trávníků,
okrasných rostlin nebo ovocných
dřevin a rostlin, je lépe k jarní
údržbě povolat odborníky, kteří
mají s touto prací zkušenost.


Pavel Stojar, redaktor
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Trolejbusy linek
4 a 5 budou jezdit
až k zoo
Městskou hromadnou dopravu ve Zlíně čeká změna. Do zlínských částí Štípa a Kostelec budou od začátku dubna zajíždět
trolejbusy s alternativním bateriovým pohonem, budou to linky
číslo 4 a 5. U zoologické zahrady
Lešná pak bude zajištěn pro obyvatele Velíkové přestup na novou
autobusovou linku číslo 46.

Žena, která přeplavala
Cookovu úžinu
Na slavnostním večeru
v Kongresovém centru
Zlín byla 12. března
vyhlášena jména deseti
nejlepších sportovců
města Zlína za rok 2018.
Titul Nejúspěšnější sportovec
si odnesla plavkyně Abhejali Bernardová. Na nejvyšší příčce vystřídala loňského vítěze hokejistu Libora Kašíka.
Abhejali Bernardová – původním jménem Petra Bernardová
– pochází z Chebu, ale již mnoho
let žije ve Zlíně. Jako čtvrtá žena
na světě a jako první člověk ze
země bez přístupu k moři dokončila projekt Oceans Seven (Sedmička oceánů). Jako první Čech

a celkově stý člověk na světě přeplavala Cookovu úžinu za 13 hodin
a 9 minut.
Oceans Seven – přeplavby bez
neoprénu a zdolání vybraných obtížných dálkových přeplaveb rozmístěných po celém světě dokončilo jen jedenáct lidí a Abhejali je
desátá z nich. Každou přeplavbu
zvládla na první pokus.
„Plavat v rozlehlém moři nebo
oceánu není pro nás suchozemce něco úplně obvyklého. Plavala jsem na základní škole, hlavně
prsa. Nikdy by mě ani nenapadlo,
že jednou poplavu přes La Manche, Severní kanál nebo Kanál
kostí. Nikdy nevíme, co nás v životě čeká, a to mě moc baví,“ podotýká sama plavkyně.

Předtím, než začala sbírat
úspěchy v plavecké disciplíně,
se Abhejali Bernardová neméně
úspěšně věnovala vytrvalostnímu běhu. V letech 1999 a 2000
se stala několikanásobnou mistryní na dálkových tratích, například ve čtyřiadvacetihodinovém
běhu nebo v běhu na 100 kilometrů. V roce 2003 byla druhá na šestidenním závodu v New Yorku.
Nyní je nominována také
v soutěži Nejlepší sportovec Zlínského kraje, v kategorii Cena
občanů ji můžete podpořit do
5. dubna v hlasování veřejnosti na
ma, pst
webu. 

www.brog.cz/
anketa-sportovec

Čtyřdveřový trolejbus SOR 30 Tr, který bude jezdit na
lince k zoologické zahradě 
Foto | DSZO

Čtyřdveřový trolejbus SOR 30
Tr, který bude jezdit na lince
k zoologické zahradě, je dlouhý
12,18 metru, široký 2,55 metru.
Je nízkopodlažní, klimatizovaný, má 22 míst k sezení a 58 míst
k stání, mohou v něm být přepravovány současně až dva invalidní
vozíky.
Větší počet dveří by měl urychlit nástup a výstup cestujících na
zastávkách. Vůz funguje jako trolejbus, ale je vybaven trakčními
bateriemi, které umožní jeho jízdu na vzdálenost až 12 kilometrů
mimo trolejové vedení. Při návratu pod troleje se baterie během
pst
jízdy opět dobíjejí.

Cookův průliv – Abhejali Bernardová před startem 

Foto | abhejali.cz

SATELITNÍ Zvelebujete zahradu? Přijeďte si pro kompost
DOTACE

INZERCE RV1900156/15




Montáž nového satelitu u Vás
zdarma – (Dostanete: parabolu,
LNB, držák, koaxiální kabel
a technik u Vás vše zprovozní.)
A máte DVB-T2 vyrešeno!
Zvýšil se Vám na satelitu
servisní poplatek? Přejděte,
poradíme jak, je to jednoduché
a zdarma.

Tel.: +420 778 527 8 9 9
w w w. s ate litn ido ta ce. c z
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Jelikož je březnové číslo Magazínu Váš Zlín věnováno tématu zahrada, máme dobrou zprávu pro
všechny zahrádkáře. Zlínské Technické služby od dubna výrazně rozšíří okruh těch, kdo si mohou zcela
zdarma odebrat kvalitní kompost.
Podle standardních pravidel
si může 250 kilogramů kompostu
odebrat jednou za pololetí domácnost, která je zapojená do systému
odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu – tedy ta, co
má u svého domu hnědou nádobu.

„Nyní mohou kompost bezplatně
odebírat všechny zlínské domácnosti, a to až do konce června,“ říká
Jiří Mahel z Technických služeb
Zlín. Dalších 250 kilogramů si lidé
ovšem mohou odvézt i v druhé půlce roku. Kromě bezplatného odběru
limitovaného množství je kompost
nabízen i k prodeji, a to bez omezení množství. V takovém případě
je cena stanovena na 50 haléřů za
kilogram, tedy 500 korun za tunu.
Odběr kompostu je možný vždy ve
středu od 16 do 19 hodin a v sobotu

od 8 do 13 hodin. Nakládání si zajišťuje obvykle každý zájemce sám,
v případě většího jednorázového
množství lze ale využít i nakládací
techniku.
Kompostárna, v které je zpracováván biologicky rozložitelný
odpad jak z hnědých nádob, tak
i zbytky ze zahradnických a sadových úprav či prořezávek stromů,
se nachází v areálu skládky Suchý
důl. Rozdrcené zbytky jsou zpracovány a výsledkem je kvalitní orgapst
nické hnojivo.
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Králičí hop,
trénovaní ušáci

INZERCE RV1802508/12

Nová kolekce 2019
/FKġJSġOBCELBT%0Ŀ*705/
;36,06OFWZQBEOVULBNFOı

Unikátní disciplínu zvanou Králičí hop budete moci
obdivovat na akci Velikonoce v parku, která se
koná 20. dubna ve zlínském parku Komenského.



Jde o soutěž trénovaných králíků ve skoku do dálky, výšky, v parkurovém a rovinném závodě, tak
jak to známe u koní. Své cvičené
králíky ve Zlíně představí členové
Svazu chovatelů ve Zdounkách na
Kroměřížsku, kde už přes tři roky
funguje klub Králičí hop. Díky této
aktivitě se podařilo přilákat mladé zájemce. Vedoucím a trenérem
družstva je Jiří Svítil, nadšený propagátor Králičího hopu.
Jak jste ve Zdounkách s Králičím hopem začínali?
Tradiční chovatelství s výstavami není pro dnešní mládež lákavé. Potřebují akci a jasná pravidla,
a to Králičí hop rozhodně nabízí.
S ukázkou hopu jsem se potkal na
chovatelské výstavě. Říká se tomu
„Pakur pro ušáky“ a pro děti představuje aktivitu, v níž se nejenom
dostanou ven od počítačů, mají pohyb, ale rovněž se učí péči o svěřené zvíře. A samozřejmě také prožít
radost z vítězství a přijímat případnou prohru.
Kolik dětí se ve Zdounkách
Králičímu hopu věnuje?
Na té závodní úrovni je to pět
děvčat a jeden chlapec, na tréninky samozřejmě dochází mnohem
více dětí.
Jaké disciplíny jsou v „hopu“
zahrnuty?
Trať parkuru i rovinného běhu
přes překážky měří dvacet metrů
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Foto | Anežka Kolísková

a v cestě mají králíci deset překážek. Podle úrovně se určuje výška překážek. Samostatné závody
jsou pak ve skoku do výšky a do
dálky.
Jak se z králíka, jakého známe z králíkáren, stane králík
závodní?
Samozřejmě dnes už existují
speciální závodní plemena, jejich
pořizovací cena není nijak malá,
zvlášť pokud se jedná o import ze
zahraničí. Ale hodí se i obyčejní
ušáci – například zakrslá plemena, strakáčci, malí beránci. Musí
to být lehká, akční zvířata, která
mají soutěživost v krvi.

K videní na nasich prodejnách
;MÐO#3*-"4 5FÌPWTL  ;M¬O.BMFOPWJDFUFM
0TUSBWB1PSVCB#3*-"4 4QPKİ
 0$WFEMFQPĠUZ OBQSPUJIBMF4BSF[B UFM
0MPNPVD#3*-"4 )PSO¬O NÚTU¬
QBU UFM
4BMNİWQBM D QBUSP
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Jak dlouho trvá výcvik?
Tak dva až tři měsíce. S tréninkem je dobré začít ve věku
čtyř měsíců. K závodům je možné
králíka přihlásit od stáří půl roku.
Doporučil byste rodičům
tuto aktivitu pro své ratolesti?
Určitě, králíka je dnes možné
v pohodě chovat i v bytě. Chovatelské prodejny nabízejí bohatou
výbavu včetně krmení. Při výcviku ušáka na Králičí hop se děti
učí trpělivosti, dobrému vztahu
k živým tvorům a zodpovědnosti.
Určitě je to výborný způsob trávení volného času. Protože kromě
králíka si vydatně zaběhá i mladý
trenér, či trenérka.


Alena Kučerová
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Zlínská firma MGM COMPRO
udává trendy v elektromobilitě
Zlínská společnost MGM COMPRO patří k firmám,
které udávají světové trendy vývoje ve svém segmentu
trhu. Její doménou jsou letadla na elektrický pohon,
což je oblast, která je v leteckém průmyslu teprve
v plenkách, nicméně skýtá velký potenciál. MGM
COMPRO dodává do letadel hlavně komplexní pohonné
jednotky, které obsahují regulátory otáček, systémy
pro řízení baterií, samotné baterie, přidružené systémy
pro elektrické pohony a další speciální elektroniku.
| PAVEL STOJAR
Elektronické komponenty vyvíjené a vyráběné v areálu na Podhoří
ve Zlíně zajišťují chod elektrických
letounů z produkce uznávaných
světových technologických lídrů,
jako jsou Airbus, Virgin Galactic
nebo NASA.
„Letectví je oproti automobilovému průmyslu v oblasti rozvoje elektromobility o něco pozadu.
Je to dáno zejména většími technologickými výzvami, které s sebou letectví přináší v obecné rovině. Nicméně v posledních dvou

letech zaznamenáváme extrémní zvýšení zájmu o naše technologie z řad velkých hráčů na trhu,
kteří začali investovat do vývoje
projektů s elektrickým pohonem
enormní prostředky – a my se na
řadě z nich podílíme,“ říká Martin
Dvorský, majitel společnosti MGM
COMPRO.

Unikátní projekt Φnix
Nejde ale jen o spolupráci s leteckými giganty. Nyní experti ze
společnosti MGM COMPRO pracují na vývoji lehkého dvoumístného letounu nazvaného Φnix. Je

INZERCE RV1900448/01
+420 577 001 350
+420
577 001 350
info@mgm-compro.com
info@mgm-compro.com
mgm-compro.com
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Staňte se součástí týmu výrobce špičkové elektrotechniky a pracujte
ve Zlíně na projektech pro firmy, jako jsou Airbus, NASA, Virgin Galactic nebo SIEMENS.

Narodili jste se s pájkou v ruce, pod lavicí jste si tajně kreslili schémata
plošných spojů a vystudovali jste to, pro co žijete - elektroniku nebo IT?

▶▶▷

Asistent
vedoucího
výroby
Hardware
& Firmware
Engineer
Asistent vedoucího výroby
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VŠ
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Umí
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FW
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C++.
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místě!
Airbus, SIEMENS, Virgin Galactic a spoustu dalších.
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a pracujte na projektech pro firmy jako
•Staňte
Zvládá
práci týmu
s osciloskopy
a další
měřicí technikou.
Airbus, SIEMENS, Virgin Galactic a spoustu dalších.
•CoOvládá
počítač a MS Office.
od vás očekáváme?
Kromě chuti a ochoty učit se novým věcem, na pozici pomocníka požadujeme:

Co od
vás očekáváme?
Splňujete?
Pak
ještě podívejte,
co považujeme za výhody:
- Schopnost
prácese
na kompletaci
elektronických celků
- Zručnost
pro
mechanické
řezání,věcem,
vrtání komponentů
pro výrobu, stříhání
kabeláže apod.
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- Zručnost pro mechanické práce: řezání, vrtání komponentů pro výrobu, stříhání kabeláže apod.
• Oceníme
orientaci
v návrzích
napájecích
zdrojů a jejich topologii.
- Schopnost naučit
se obsluhovat
stroje a výrobní
linku
•CoStejně
tak se hodí, když se vyznáte v součástkách a znáte pohony s BLDC
za to nabízíme
- Férové finanční
ohodnocení - čím lepší výsledky práce odvedete, tím více si vyděláte
a PMSM
motory.
Co za
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- Práci,
která má smysl a budoucnost - výsledky své práce za sebou okamžitě vidíte
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- Práci,
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Rádi se budeme
podílet i na
vašemlidí
dalším
odborném
vzdělávání – kurzy, školení, konference, workshopy apod.
- Kompaktní
tým převážně
mladých
se stejným
cílem
▶▶▷
Co
za
to Vám
nabízíme?
Stále-nejste
rozhodnuti
a chybějí
informace o tom, na čem naše společnost pracuje?
Příspěvek
na stravu

- Rádi se budeme podílet i na vašem dalším odborném vzdělávání – kurzy, školení, konference, workshopy apod.
•Stále
Férové
finanční
ohodnocení
zkušených
lidí si vážíme.
nejste rozhodnuti
a chybějí
Vám informace -o tom,
na čem naše společnost
pracuje?
• Záruku, že nezakrníte - pokud budete chtít, máte kam růst.
• Přístup k novým technologiím - rozhodně si budete mít co zkoušet a testovat.
• Firemní benefity.
Neváhejte nám poslat svůj životopis
• Příjemné pracovní prostředí
a kolegy stejné krevní skupiny.
Neváhejte nám poslat svůj životopis
• Vývojový a výrobní tým, který oceňují i uznávané technologické společnosti.

Neváhejte nám poslat životopis s motivačním dopisem na e-mailovou
adresu info@mgm-compro.com, rádi vám pak osobně řekneme víc.
INOVACE, ZKUŠENOSTI, VÁŠEŇ
S PARTNERY JAKO:

INOVACE, ZKUŠENOSTI, VÁŠEŇ
S PARTNERY JAKO:
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Majitelé firmy, zakladatel Grigorij Dvorský (vlevo) a jeho syn Martin

to unikátní projekt, pro který v českých i evropských podmínkách těžko budete hledat obdobu.
„Tento plně elektrický stroj má
velmi zajímavé parametry v mnoha ohledech předcházející konkurenci, a to hlavně v době doletu.
Většina jiných letounů poháněných elektřinou je ve fázi předváděcích prototypů, které
nevydrží příliš dlouho
ve vzduchu, což je v současné době jejich nejvíce
limitující faktor. Naše letadlo prošlo základními letovými certifikacemi, dostalo
licenci a aktuálně dolaďujeme poslední technické detaily,“ vysvětluje Martin Dvorský.
Firma MGM COMPRO dodala
do stroje Φnix komplexní pohonnou jednotku, motor, regulátor
otáček, baterie, systém jejich řízení
i další speciální elektroniku. Zkrátka vše, co obstarává pohon a zajišťuje, aby se letadlo dostalo do vzduchu a bezpečně se tam udrželo.
Více o tomto ryze českém projektu najdete na pure-flight.eu.

Ve vzduchu i na vodě
Další obor, ve kterém se nyní
společnost MGM COMPRO začíná
prosazovat, je také spojen s elektromobilitou. Je to oblast lodního
průmyslu.
„Legislativa některých evropských zemí se v posledních letech
velmi zpřísňuje kvůli ochraně krajiny a ovzduší. Na nejkrásnější

Foto | Josef Omelka

jezera v alpských oblastech už
prakticky nemůžete vyjet se spalovacím motorem. To je pro nás další
velká příležitost. U lodí nejsou tak
vysoké nároky na poměr výkonu ku
váze pohonné jednotky jako u letadel, ovšem požadavky klientů jsou
někdy opravdu neskromné. Chtějí například dobíjet baterie za jízdy

solárními panely, diesel-elektrický
hybridní pohon a podobně. Přesto
tento obor skrývá velký potenciál,“
dodává Martin Dvorský.
Elektromobilita je zkrátka na
vzestupu a v MGM COMPRO to
pociťují. „Našemu oboru se aktuálně opravdu daří, zaznamenali
jsme velký meziroční růst, o čtvrtinu jsme také zvýšili personální stav, a to i v tak pro expandující podniky náročné situaci, jaká
aktuálně na trhu práce panuje.
Dostáváme se do stále vyšší ligy
projektů a díky tomu jsme hodně
zajímaví pro lidi, co by u nás chtěli pracovat. Navíc naši zaměstnanci mohou výsledky své práce vidět
v praxi, nedělají věci do šuplíku.
Mohou si říct: Tohle letadlo je ve
vzduchu jen díky naší technologii a šikovnosti,“ shrnuje Martin
Dvorský.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Výprava časem za leteckou historií
Po druhé světové válce
patřila východní Morava
k pilířům leteckého
průmyslu tehdejšího
Československa. Bylo to
především díky dvěma
velkým podnikům,
kunovickému Letu
a otrokovickému
Moravanu.
| PAVEL STOJAR
Oba podniky vznikly už před
válkou ve třicátých letech. Kunovický areál sloužil původně jako
opravna vojenských letadel, otrokovickou firmu založila firma
Baťa kvůli produkci sportovních
letounů.
Ukázku jejich výroby po roce
1945 až do devadesátých let
20. století najdete jako na dlani
v Leteckém muzeu v Kunovicích.
Kromě několika málo letadel čistě sovětské konstrukce se u většiny vystavených strojů vyráběla alespoň jejich část v jednom
z těchto dvou podniků, to se týká
i velkých dopravních letadel nebo
proudových stíhaček MiG z výzbroje zemí Varšavské smlouvy.
„Máme tady i mnoho strojů unikátních nebo s velmi zajímavým příběhem. Například letoun L-410, který byl unesený do
Norimberku a jeho pilot byl těžce
postřelen. Tato událost inspirovala jeden z dílů seriálu 30 případů majora Zemana. Místo, kudy
vyletěla kulka, je dodnes patrné,“
říká Martin Hrabec, vedoucí Leteckého muzea a velký fanda letecké techniky.
Jak jste se dostal k Leteckému
muzeu v Kunovicích?
Do muzea jsem začal s kamarády chodit už na konci osmdesátých let jako kluk. To ještě bývalo v areálu podniku Let a později
se přestěhovalo. Šli jsme na vojnu, oženili se, rozprchli do světa a zhruba po dvaceti letech
jsme si v muzeu s tou naší partou dali znovu sraz. Viděli jsme,
v jakém špatném stavu jsou letadla, a řekli jsme si, že je třeba s tím něco dělat. V roce 2012
jsme založili iniciativu Zachraňte Letecké muzeum v Kunovicích
a dospělo to k tomu, že náš kunovický aeroklub se od roku 2015
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Vedoucí Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec

stal provozovatelem areálu. Teď
nás čeká pátá sezona.
Co se vám za tu dobu
podařilo?
Každý rok zrestaurujeme nějaké letadlo, rozšířili jsme vstupní objekt, díky městu Kunovice se také zvětšila plocha areálu,
abychom mohli nainstalovat Tu154, legendární Naganský expres.
Návštěvnost stoupá a pokud započítáme i akce pořádané muzeem, bylo tady loni asi 54 tisíc
lidí. Loni v lednu ministerstvo
kultury zařadilo naše nejcennější
exponáty do Centrální evidence
sbírek, díky tomu se staly součástí národního kulturního dědictví.
V letošním roce chceme do seznamu zapsat další část naší sbírky.
Jaké jsou vaše vize do
budoucna?
Zpracovali jsme koncepci rozvoje Leteckého muzea, kterou
postupně realizujeme – jeho vrcholem by mělo být vystavění
hangárů. Je nutné dostat letadla
pod střechu, stání venku je pro ně
absolutně likvidační.
Které z vašich letadel
je nejvýjimečnější
a nejcennější?
To, co je nejcennější, nutně
nemusí být nejzajímavější pro
návštěvníky. Například vrtulové letadlo C-11, první typ licenčně vyráběný v Kunovicích. Je to
stroj vycházející z konstrukce sovětské stíhačky z druhé světové

Foto | Pavel Stojar

války. Moc se jich do dnešních
dnů nezachovalo. Pak je tu L-29
Delfín v atraktivním akrobatickém zbarvení, jediný takový kus
na světě. Z posledních přírůstků
je to už zmiňovaný vládní speciál
Tupolev Tu-154, na kterém jsme
strávili kus života, když jsme ho
dva roky rozdělávali šroubek po
šroubku a pak to zase skládali
dohromady. Je tu také naprostý
unikát, zemědělský letoun Turbočmelák upravený pro vojenské
účely. Podařilo se nám ho objevit
na vrakovišti v Maďarsku a během jednoho týdne docela partyzánským způsobem dostat do
Kunovic. Je to jediný kus Čmeláka na světě, který byl upravený
jako prototyp pro vojenské účely,
jako nosič zbraní, bitevní letadlo.

nátěru. Vzpomínali, jak tehdy
nad otrokovickým letištěm shazovali z Turbočmeláka betonové
bomby a pak je museli z metrové
hloubky vyhrabávat, aby je mohli
zase zavěsit pod křídla.

To zní opravdu pozoruhodně.
Práškovací letadlo předělané
na bojový stroj?
Jde o typ Z-37TM, tedy Turbo Military. Vyvíjeli ho v otrokovickém Moravanu na základě poptávky východoněmecké armády.
S renovací nám hodně pomohli
pánové Jaroslav Kačírek a Lubomír Hubený, kteří v osmdesátých
letech měli vývoj tohoto letadla
na starosti. Přinesli původní výkresovou dokumentaci, panel na
přepínání palubních zbraní, speciální knipl, kus plátna, podle
kterého jsme mohli nechat namíchat barvy na povrch. Byli nadšení z toho, že chceme stroji vrátit jeho vzhled z období zkoušek
v roce 1985, včetně maskovacího

Letos je padesáté výročí od
prvního vzletu dopravního
letadla L-410 vyráběného
dodnes v Kunovicích. Oslavíte
nějak toto jubileum?
Letos v lednu jsme za pomoci firmy Aircraft Industries začali v jejich prostorách opravovat
první prototyp L-410. Pomáhají
nám s tím po své pracovní době
i zaměstnanci firmy, využíváme
i jejich techniku a lakovací box.
Do 16. dubna, to je na den přesně padesát let od prvního vzletu,
musíme mít hotovo a renovovaný první stroj při oslavě postavíme vedle nejnovějšího typu
NG. Ve druhé polovině dubna
pak letadlo převezeme do našeho muzea.

Plánujete nějaké novinky pro
letošní sezonu?
Když jsem se o muzeum začal
starat, byl můj osobní cíl dostat
sem cvičný proudový L-39 Albatros. Po dlouhém naléhání jsme
jej letos získali od Vojenského
historického ústavu. Jejich podmínkou bylo, že bude před nepřízní počasí ukrytý pod střechou.
Stavíme pro něj přístřešek, který zpřístupníme nejspíše v létě.
Včetně dioramatu s figurínami
pilotů v kompletní výstroji.
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O nadstandardní
moderní byty
v centru Zlína je
zájem.

Downtown Invest přichází
s atraktivním bydlením v centru města
Oživit centrum Zlína a vrátit do něj kvalitní bydlení je cílem
společnosti Downtown Invest. V současnosti realizuje
hned několik rezidenčních projektů. Převážně ve Zlíně,
další ovšem najdete i v Uherském Hradišti nebo Bratislavě.
„Chceme přispět k tomu, aby
se Zlín vrátil na úroveň, která mu
náleží, proto přicházíme s nabídkou atraktivního nadstandardního
bydlení přímo v srdci města. Vždy
je lepší, aby lidé přímo ve městech
žili a neodjížděli po práci autem
někam na periferii po ucpaných
silnicích,“ shodují se Petr Vašičko a Michal Malaník, kteří stojí za
společností Downtown Invest.

pak můžete klidně nechat většinu
času zaparkované v garáži. Ať už
vyrazíte do práce, na nákup nebo
na úřad. Nelze donekonečna tlačit
novou výstavbu na periferie a zabírat zemědělskou půdu na okraji
města. Chceme vrátit život do centra. Bude to dobře pro jeho obyvatele, pomůže to samosprávě i podnikatelům, kavárnám, obchodům
a dalším službám.

Můžete představit společnost
Downtown Invest?
Michal Malaník: Downtown Invest je česká společnost investující
do developerských projektů v Česku a na Slovensku. Největší podíl
z těchto projektů je aktuálně ve Zlíně. Říká se, že pro prodej nemovitosti potřebujete jen tři věci – polohu, polohu a zase polohu. Proto
investujeme jen v centrech měst,
což je patrné už podle našeho názvu. Investujeme do lokací, které
jsou příjemné na bydlení a v dosahu centra, ať už pěšky, pomocí
MHD nebo po cyklostezkách. Auto

Problémem Zlína je
nedostatek pozemků pro
výstavbu...
Michal Malaník: Pozemky pro
výstavbu nových bytových domů
ve Zlíně nejsou. I kdybychom chtěli
stavět na zelené louce, tak to nejde.
Pokud lidé chtějí bydlet v centru,
nezbývá než revitalizovat opuštěné
a nefunkční budovy. Někdy je bohužel potřeba i bourat. Plně ale respektujeme, že Zlín je město zeleně
a nechceme proto brát lidem veřejné zelené plochy a stavět například
místo parků. Proto na Zálešné vyroste náš bytový dům na půdorysu
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starého nefunkčního jednopodlažního objektu, v případě Sole se zase
z nevyužívaného hotelu stane hezky zrekonstruovaná moderní budova. Na Lešetíně stavíme na místě
dvou zchátralých domků, které nebyly dvacet let obývané. Více informací na www.lesetin.cz
Můžete tyto projekty blíže
představit?
Michal Malaník: Máme jeden
menší rozestavěný projekt na ulici Lešetín I, byty jsou až na jeden poslední vyprodané. Druhý
projekt je na ulici Zálešná II, na
místě bývalé prádelny. Máme stavební povolení na 34 bytů a větší
polovina z nich je již rezervována.
Stavět začneme už na jaře. Bude
to úplná novostavba, třípatrový dům s parkováním v podzemních garážích, výtahem, všechny
byty mají vlastní balkon. Vše ve
vyšším standardu kvality. Takový standard, který jsme nastavili
– zejména v koupelnách – snad
ještě žádný jiný developerský projekt ve Zlíně neviděl. Koupelnové vybavení Hansgrohe a Villeroy
& Boch, žádné sprchové vaničky,
ale walk-in sprchové kouty s odtokovými žlaby. Navíc na krásném

a dostupném místě hned vedle
řeky a cyklostezky. Možnost nastěhování na podzim 2020. Každý
z našich projektů má vlastní webovou stránku, kde najdete všechny
podstatné informace. V tomto případě je to příznačně Zalesna.cz.
Díky vám se promění také
budova bývalého hotelu
Sole...
Michal Malaník: To je další náš aktuální projekt, nabízíme
zde 85 garsonek. Jde o jednotky
po kompletní rekonstrukci. Cena
začíná na 1,1 milionu korun. Zdůrazňuji, že je to cena konečná, včetně nové koupelny, podlah, rozvodů
elektřiny i vody. Dům bude zateplený, s novými výtahy, chodbami
a stupačkami. Na Zlín je to velmi
vstřícná cena, podle dostupných
zdrojů je to nejlevnější bydlení ve
Zlíně v této kategorii. S nastěhováním počítáme v září 2019. Už po
prvním týdnu prodeje byla polovina bytů pryč, proto by si měli potenciální zájemci pospíšit.
Komu by měly tyto byty
sloužit?
Michal Malaník: Je to dobrá volba pro bydlení, stejně jako
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investiční příležitost. Jsme přesvědčení, že je to aktuálně nejlepší investice do nemovitosti ve Zlíně
v poměru nákupní ceny a potenciální výtěžnosti. Ve Zlíně chybí
obrovské množství lůžek pro studenty na kolejích a toto je velmi
kvalitní alternativa. V případě zájmu si můžete prohlédnout již dokončený vzorový byt, jeho fotografie najdete i na webu Solebyty.cz.
V minulých letech zde fungovalo
krátkodobé ubytování nejnižší kategorie, my budově vracíme její důstojnost a funkci, která této lokalitě
sluší.
Umíte klientům pomoci
i s financováním?
Michal Malaník: Zprostředkováváme hypotéky od 18 bank
a troufneme si říci, že jsme schopní
zajistit lepší úrokovou sazbu, než
kdyby klienti šli do banky sami na
vlastní pěst. Jsme schopní nabídnout služby all-inclusive a vybavit
byty dokonce i nábytkem. V rámci poprodejního servisu pak může
naše realitní kancelář zajistit vlastníkovi bytu nájemníka, a to bez nároku na provizi.
Slyšel jsem, že plánujete nové
byty také na nábřeží Dřevnice
na Čepkově...
Michal Malaník: Ano chystáme i další projekty, například dva
projekty na Čepkově v centru Zlína, kde připravujeme více než
100 bytů a komerční prostory.
Pane Vašičko, co vás vedlo
k rozhodnutí investovat ve
Zlíně?
Petr Vašičko: Jsem zlínský rodák, žil jsem zde do roku 1990
a patřil jsem k prvním československým občanům, kteří měli legální možnost odejít do zahraničí.

Ve Spojených státech jsem studoval a hrál hokej. Po útocích 11. září
2001 jsme se s manželkou a dcerou odstěhovali z New Yorku do
Charlotte, největšího města státu
Severní Karolína. Pracoval jsem
pro jednoho velkého developera
na tamním realitním trhu, ale časem jsem začal zvažovat vlastní
podnikání.
Působíte také jako honorární
konzul ve Spojených
státech...
Petr Vašičko: Před šesti lety
jsem se rozhodl začít něco vracet
České republice. Oslovilo mě české velvyslanectví ve Spojených
státech a bavili jsme se o možnostech spolupráce. Stal jsem se honorárním konzulem České republiky s pravomocí pro státy Severní
a Jižní Karolína. V této pozici působím pět let a snažím se vytvářet potenciál výhodné spolupráce mezi
Českou republikou a uvedenými
americkými regiony, ať už jde o oblast obchodní, společenskou, kulturní nebo vzdělávací.
Jak jste se dostal ke
společnosti Downtown
Invest?
Petr Vašičko: V tomtéž časovém horizontu jsem se jako vlastenec rozhodl, že bych rád část svých
znalostí a kapitálu investoval do
České republiky – a kam jinam,
než do Zlína. Poznal jsem Michala
Malaníka a před necelými pěti lety
jsme založili společnost Downtown
Invest. Naší vizí je nabízet kvalitní
a moderní rezidenční bydlení v co
nejlepších lokacích.
Jak vnímáte Zlín?
Petr Vašičko: Mám zde rodinu
a vracím se sem proto pravidelně
nejen kvůli obchodu. Chci zde něco

Nový bytový dům na Zálešné vyroste na místě bývalé prádelny. Jeho vzhled respektuje okolní baťovskou
zástavbu. 
Vizualizace | 2x Downtown Invest

vytvářet a podílet se na zvelebování
města. Napomoci Zlínu, aby se posouval na vyšší úroveň, kam podle
mě patří.
Jaké jsou klady a zápory
realitního podnikání ve
Zlíně?
Petr Vašičko: Začal bych těmi
mínusy. Především je to složitost
legislativních procesů. To se týká
celé republiky. Cesta investora
k realizaci stavby je zde velmi složitá, časově, ekonomicky a logisticky

nesmírně komplikovaná. Je ale
třeba říci, že vidím zájem a tlak
tento systém zjednodušit a zlepšit.
Druhým mínusem je nedostatek
kvalitních lidí, který je způsobený obrovsky nízkou nezaměstnaností. Naopak kladem je pro nás
omezená aktivita konkurence. Developerská činnost je velmi náročná, musíte mít skvělé lokální znalosti, rozumět trhu a samozřejmě
mít dostatečné kapitálové zajištění. Proto je hráčů na trhu poměrně
red
málo. 

Někdejší hotel Sole získá novou fasádu i moderní interiér. Bude zde 85 garsonek, případně i kanceláře.
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Jaro je tady! Zahrada teď
potřebuje nejvíc naší péče
Po zimních měsících nebývá na zahradu zrovna radostný
pohled. S jarem se ale zašedlé záhony začínají barvit
prvními kvítky. Zahrada se probouzí a to je signál, že je
nejvyšší čas vzít do ruky nářadí a pustit se do práce.
| PAVEL STOJAR
Březen a duben je období, kdy
vysazujeme stromy a keře, sázíme
zeleninu, bylinky i květiny, hnojíme, prořezáváme a odstraňujeme
plevel. Sezona klepe na dveře, tak
se dejte do práce.
Kde začít? Prvně zkontrolujeme rostliny, jak přestály zimu.
Ošetříme je, zastřihneme a přihnojíme. Zvláštní péči potřebuje
trávník. Je třeba ho vyhrabat, přihnojit a holá místa dosít. Ideální
měsíc k založení nového trávníku
je duben.

Vysazování keřů a stromů
Na jaře lze vysazovat všechny
ovocné stromy, zvláště sazenicím
bez kořenového obalu prospěje časný termín. Pro broskvoně,
meruňky, mandloně i nektarinky je jarní termín výsadby přímo
ideální. Koncem měsíce března
se vysazují také okrasné opadavé
listnáče, ořešáky i sazenice vinné
révy. V dubnu je vhodná doba pro
výsadbu bříz, jehličnanů a ostatních stálezelených dřevin. Nezapomeňte, že mladé ovocné stromky bez kořenového obalu potřebují
před výsadbou důkladně zkrátit
kořeny i větve – podpoří se tím
růst stromu. Půdu pod korunami
stromů mělce okopejte.

Na jaře se sází keře, které jsou
citlivé na chlad, jako například třezalky či komule, nebo popínavé
rostliny vistárie či plamének. Březen je vhodný k vysazování maliníků či borůvek, na konci měsíce
lze vysadit jahodník. Také je třeba vysadit živé ploty, aby se stačily ujmout dřív, než nastane suché
letní období.
Důležitou jarní činností je hnojení. K tomu, aby měly stromy dostatek síly, je potřeba jim dopřát
dávku dobře uleželého hnoje či vyzrálého kompostu. Intenzita hnojení závisí na typu půdy. Na těžkých půdách stačí hnojit stromy
jednou za dva či tři roky, stromům
na lehkých písčitých půdách prospěje každoroční hnojení.

NEBOJTE SE BYLINEK
Není nic lepšího než vlastnoručně
vypěstované voňavé bylinky.
Můžete je pěstovat na okenních
parapetech, v interiéru i na
záhonech. Na zahradě se daří
pažitce, estragonu, mátě, bazalce,
oreganu, rozmarýnu, šalvěji či
tymiánu.

Ozdobou jarních zahrad jsou i fialové nebo růžové hyacinty

můžete zahájit výsev rané zeleniny v pařeništích a ve fóliovnících.
Když budou příznivé podmínky, je
možné už do nich nasázet předpěstovaný mladý salát. Choulostivější
Připravte záhony,
druhy, například okurky, květák či
zasejte zeleninu
rajčata, je nutné nejprve přesadit
Hned jak půda po zimě vy- do truhlíku nebo květináče.
schne, vrhněte se na záhony. Půdu
Na začátku března je poslední
pořádně prokypřete, nejlépe mo- vhodný termín pro výsev semen
tyčkou. Na záhonech, kde už roztál brokolice a paprik. Pamatujte na
sníh, začíná klíčit plevel. Některé dodržování alespoň třícentimetjeho druhy mají krátkou vegetační rové vzdálenosti mezi semeny –
dobu a rychle se rozmnoží. Proto získáte tak silné rostliny. Nezapopravidelně plejte – co na záhon ne- meňte na začátku března přihnojit
patří, odstraňte hned, jak vyklíčí.
přezimovanou zeleninu, jako je růJarní
měsížičková kapusta, kace jsou optimální
deřávek nebo pór,
na setí zeleniny.
a na konci měsíce ji
Na záhonech,
Začátkem března
sklidit.
kde už roztál
Ve druhé polovině
sníh,
března můžete začít
hned začíná
vysévat na venkovklíčit plevel.
ní záhony ředkvičky,
špenát, raný salát,
hrách, kořenovou zeleninu, jarní česnek,
kopr a červenou řepu. Přímo na
záhon je možné sít také pór i červené a bílé zelí. Sázení cibule odložte až na konec března, mohla by
promrznout.

Bylinky milují slunce

Na jaře je třeba chopit se nářadí a dát se do práce
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Foto | Pixabay

Není nad vlastnoručně vypěstované voňavé bylinky. Můžete je mít
na okenních parapetech, v interiéru, ale i na záhonech. Na zahradě
se daří pažitce, estragonu, mátě,

Foto | Pixabay

bazalce, oreganu, rozmarýnu, šalvěji či tymiánu.
Bylinky nesázejte do stínu nebo
vlhkého prostředí, milují slunce.
Můžete je nasázet společně a vytvořit tak bylinkovou zahrádku.
Jejich vůně je pak intenzivnější.
Samozřejmě vůbec nevadí, pokud
bylinky umístíte na zeleninový záhon. Dejte jen pozor na bazalku, ta
je na pěstování citlivější, a proto je
ideální mít ji v interiéru.
Při zalévání bylinek se řiďte
pravidlem – ani moc, ani málo –
jednoduše přiměřeně. Na jaře je
také nejvhodnější doba k seříznutí
trvalých bylinek, jako je rozmarýna, šalvěj, tymián nebo saturejka.

Květiny na zahrádce
Od března do dubna můžete na
záhon vysévat měsíček, sluncovku,
černuchu nebo ostrožku. V dubnu
nezapomeňte zasadit trvalky, hlíznaté a cibulnaté rostliny, vysévat
můžete otužilé letničky. Letničky
zahradu ozdobí postupně od června až do podzimních mrazů.
Na jaře také věnujte velkou pozornost růžím. Koncem března odstraňte zimní ochranu a pokud už
nehrozí silné mrazy, tak růže prořežte. U popínavých stačí, když
odstraníte nezdravé nebo poničené větve. V březnu můžete zasadit
i nové růže, půda by ale měla být
zcela rozmrzlá. Růže zasaďte na
záhon, který je dostatečně slunný
a vzdušný.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Smetana s.r.o.
Agro
zahradní a komunální technika
Zlínská 703 (u benzinky) Vizovice
tel: 577452870 mobil:603489590, po-pá 8-17 so 8-11
Silná elektrická tříkolka SELVO
motor 1000 W s převodem do síly
dojezd 55 km
gelová baterie 1200 Wh
nosnost 150 kg
hmotnost 105 kg
CENA: 37 490,- vč. DPH
www.selvo.cz

Traktor Stiga
záběr 84 cm
výkon 14 HP
hydrostatická převodovka
CENA: 47.990,- vč. DPH
www.stiga.cz

Nová provozovna Zlín - Vršava 4975

po-pá 9-17, tel: 577 101 606 mobil: 725 554 727

zahradnitechnika@zlinsko.com
www.zahradnitechnika.zlinsko.com
RV1900532/01
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RV1802485/01

RV1900550/01
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Přípravy na půlmaraton v plném proudu
Přípravy čtvrtého ročníku
tradičního běžeckého
závodu ulicemi Zlína jsou
již v plném proudu. Běh se
uskuteční 1. června a bude
opět atraktivní sportovní
tečkou za programem
59. ročníku zlínského
filmového festivalu.
| PAVEL STOJAR
Zájemci o účast v závodě mohou
využít možnosti registrace za nejvýhodnějších podmínek, které platí už
jen do konce březLoni se na trať
na. V tomto obdopůlmaratonu
Účastníci Festivalového půlmaratonu probíhající přes náměstí Míru Foto | Zlin Film Festival
bí zaplatí nejlevnějpostavilo
ší startovné ve výši
599 Kč za půlmaratrati nebo občerstve- ke startovnému pouze dokoupit,
1 275 běžců.
ton, 499 Kč za čtvrtní po závodě a drob- i když za speciální cenu,“ vysvětmaraton a 1 999 Kč
né dárky od partnerů luje výkonná ředitelka Zlín Film
za čtyřčlennou štafezávodu.
Festivalu Jarmila Záhorová.
tu. V ceně je například batůžek,
Kdo nestihne registraci do
Registrovat se na jednotlivé trakvalitní funkční tričko, vstup na března, zaplatí víc a přijde o mož- tě běhu je možné na webu, kde jsou
večerní koncert v koncertní zóně, nost získat funkční tričko zdarma. také uvedeny podrobné informace
pamětní medaile, pitný režim na „Následně si jej závodník může o závodě i cenách startovného.

Zlatý věk sledge
hokeje pokračuje
Zlatá éra zlínského sledge hokeje trvá dál. Hráči SHK LAPP
Zlín vyhráli popáté v řadě a celkově pošesté v historii českou sledge
hokejovou ligu poté, co dokázali
v rozhodujícím třetím utkání porazit doma Studénku 5:0 a dokonali tak obrat finálové série, ve
které prohrávali 0:1 na zápasy.
Sledge hokejisté Zlína tak splnili
cíl, který po loňském titulu stanovil obránce Zdeněk Hábl – vyrovnat se extraligovému hokejovému
Vsetínu v počtu po sobě jdoucích
titulů.
První titul v roli kapitána slavil i Marian Ligda, který společně
s Martinem Joppou vytvořil nejúdernější duo ligy. „Je to nepopsatelné, hráli jsme to, na čem jsme
tvrdě pracovali posledních pět sezon. Pokračujeme v začatém trendu, ale letos to byl jeden z nejtěžších titulů. Liga se dost vyrovnala
díky zahraničím hráčům, můžeme
si toho titulu vážit. Všichni jsme
táhli za jeden provaz,“ řekl kapitán týmu, který zároveň vyzdvihl vynikající bouřlivou atmosféru
pst
domácích zápasů. 
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| SPORT

Trasa půlmaratonu bude totožná jako v předchozích letech.
„Poběží se z náměstí Míru přes
Benešovo nábřeží, Podvesnou na
Čepkov, dále na Rybníky, Prštné
a přes bývalý baťovský areál zpět
na náměstí,“ uvádí Bohuslav Komín z organizace Běhy Zlín.
„Součástí akce bude opět
i velmi oblíbený rodinný běh na
1 400 metrů, který předchází hlavnímu závodu. Mohou se jej zúčastnit dospělí s dětmi i junioři, nebo
ti, co si na delší tratě netroufají,“
dodává Bohuslav Komín.
Na trať třetího ročníku Festivalového půlmaratonu se postavilo 1 275 běžců. Vítězem hlavního
závodu se stal brněnský závodník
Jiří Čípa, který doběhl do cíle s výsledným časem hodina a deset minut. Rok od roku se zvyšuje také
zájem o rodinný běh na 1 400 metrů, jehož kapacita byla při třetím
ročníku zcela naplněna. Zúčastnilo se ho na 400 rodičů s dětmi.

www.zlinskypulmaraton.cz

Závodníci vyjedou do okolí Slušovic
Pětidílný seriál Autoklub Rallysprint Série otevře za necelý měsíc 25. Vančík Rallysprint
Kopná 2019, který se pojede
12. a 13. dubna v okolí Slušovic
a Podkopné Lhoty. Slušovický
rallysprint se započítává vedle
rallysprintové série do Autoklub
Poháru 2+ a stejně jako v loňském roce do Autoklub Mistrovství České republiky v rally
historických automobilů 2019,
posádky budou zápolit i do hodnocení Poháru mládeže.
Jubilejní ročník Kopné startuje
v sobotu 13. dubna v 9 hodin z náměstí Svobody ve Slušovicích, na
soutěžní posádky čeká 198,39 km
dlouhá trať, která obsahuje 7 rychlostních zkoušek na třech úsecích
v celkové délce 69,2 km.
„Pojedeme opět tři úseky
rychlostních testů, a to Zádveřice, Kameňák a Kopná. Vycházíme z loňského osvědčeného formátu. U tradičního úseku Kopná
je novinkou v závěru rychlostní
zkoušky divácká zóna s názvem
Partr aréna na rozlehlé ploše
u bývalých tenisových kurtů ve
Všemině. Po prudkém odbočení

Populární rallysprint na Kopné se pojede popětadvacáté

při výjezdu z lesního úseku zde
vytvoříme dva vracáky. V pátek
odpoledne pojedeme i shakedown z Neubuze do Slušovic. Pořádáme úvodní rallysprint sezony
a posádky mají velký zájem vyzkoušet si soutěžní techniku ještě před startem sezony na uzavřeném úseku,“ uvedl Josef Minařík,
předseda organizačního výboru
a ředitel rallysprintu.
Novinkou je, že rozdělení cen
pro nejlepší posádky proběhne okamžitě po dojetí na cílovou
rampu.

Foto | www.rallysprintkopna.cz

Podobně jako v loňském roce
pojedou v čele startovního pole
historické vozy. Kopná je opět zařazena do republikového šampionátu historiků.
Uzávěrka přihlášek pro soutěžící je stanovena na pondělní půlnoc 1. dubna. „Předpokládáme, že
prvenství bude opět obhajovat vítěz posledních čtyř odjetých ročníků Tomáš Kostka. Na startu se
má objevit i Antonín Tlusťák, který každoročně ukáže na domácích
tratích atraktivní vůz,“ uzavřel Jopst
sef Minařík. 
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Máme se bát vědy?
Odpoví inscenace Moskyti?
V české premiéře uvedlo Městské divadlo Zlín současnou hru
oceňované autorky Lucy Kirkwood Moskyti. Rodinná tragikomedie z vědeckého prostředí je
krásnou hereckou příležitostí zejména pro Tamaru Kotrbovou,
Martu Bačíkovou a Milenu Marcilisovou. Lucy Kirkwood k napsání hry inspirovala spekulace,
že spuštění Velkého hadronového
urychlovače může způsobit konec
světa. Hra Moskyti se má se strachem z vědy vypořádat.
Moskyti měli premiéru v londýnském National Theatre v roce
2017, mluvilo se o nich jako o události sezony a dodnes jsou považováni za jeden z nejvýraznějších
divadelních textů poslední doby.
„Zatím se hráli jen v Anglii a Německu,“ řekl režisér Petr Štindl,
který vznik českého překladu pro
zlínské divadlo výrazně urychlil.
Inscenace zavádí diváka do
Ženevy a Lutonu, kde žijí dvě

Marta Bačíková, Tamara Kotrbová a Milena Marcilisová v inscenaci Moskyti

sestry. Alice je velmi chytrá vědkyně, která nejspíš dostane Nobelovu cenu. Pracuje v CERNu,
Evropské organizaci pro jaderný
výzkum, a hledá takzvanou „božskou částici“, Higgsův boson.
Jenny je ne příliš chytrá operátorka, jejíž nejoblíbenější činností je googlení.

Na zámku uvidíte díla
světového pop-artu

Foto | Marek Malůšek

„Text vtipně poukazuje na to,
že když má člověk přístup k informacím, neznamená to ještě, že je
schopen je pochopit,“ vysvětlila
dramaturgyně Katarína Kašpárková Koišová. Dotýká se i jiných
aktuálních ožehavých témat, jako
je například rasismus, uprchlíci,
pst
ekologie nebo fake news.

Unikátní výstavu Světový pop-art ve Zlíně můžete navštívit do
28. dubna v prostorách Zlínského
zámku.
Výstava nabízí soubor více než
padesáti děl světového pop-artu od
třinácti proslulých autorů. „Můžete
vidět nejen obrazy slavného amerického výtvarníka slovenského původu Andyho Warhola, ale také díla
jedné z dalších ústředních osobností amerického pop-artového umění
Roye Lichtensteina,“ říká organizátor Pavel Chmelík ze společnosti
Artrium. Výstava představuje i další světoznámé umělce, jako jsou
Robert Indiana, James Rosenquist,
Jasper Johns, Allen Jones, Robert
Rauschenberg, Uwe Lausen, Tom
Wesselmann, Mel Ramos, Peter
Phillips, Jim Dine a Larry Rivers.
Všechna vystavená umělecká díla jsou prodejná. Stejně tak si
na výstavě můžete koupit stylové
suvenýry.
Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupné je
100 korun, snížené 50 korun. Děti
pst
do 6 let zdarma. 

INZERCE RV1900596/04

České zájmy v EU nejde hájit jen řečněním
Jako europoslanec často
dostávám otázku, jestli
vůbec jde v Bruselu hájit české zájmy a jestli
vůbec má jeden člověk
šanci něco změnit. Jsem
přesvědčen, že jde oboje,
protože jsem se o tom
mohl už nesčetněkrát
přesvědčit. Přiblížím to třeba na zprávách, které
jsou klíčovým prvkem při vzniku nové legislativy
a zpravodaj nese zodpovědnost za přijmutí či odmítnutí pozměňovacích návrhů i zprávy celkově.
V tu chvíli je něco jako manažer firmy – pokud neodvede dobrou práci, spočítá mu to „správní rada“
v podobě ostatních kolegů europoslanců a další

zprávy už třeba nikdy nedostane. Víc zpráv je tak
i takovou odměnou za dobrou práci v minulosti.
Čeští europoslanci obecně patří k velmi aktivním, je nás 21 a podíleli jsme se na 481 zprávách
z celkového počtu 11 089 zpráv, což není málo
a ovlivnili jsme tak mnohé. Osobně jsem zpráv
předložil 92, k dalším jsem podal téměř 1 800 pozměňovacích návrhů, kdy jsem se v součtu celkové
pracovitosti proto i umístil na 5. místě mezi všemi
751 kolegy.
Konkrétně jsem prosadil výrazné zpřísnění kontrol
na hranicích i s pomocí databází Interpolu, automatickém sdílení daktyloskopických databází, aby
německá policie vždy mohla okamžitě identifikovat běžence, který utekl z Francie, nebo jsem výrazně přispěl k opakovanému navýšení rozpočtu

INZERCE RV1900626/03

na bezpečnost. Nic nespadlo jen tak do klína, byla
nutná systematická práce a trpělivost.
Největší radost mám ale z toho, že se pozice dalo
využít k pomoci konkrétním lidem i firmám, protože nad rámec mandátu se dají dělat další věci,
které jsou praktické, konkrétní a mají opravdový
smysl. Mluvím třeba o pomoci Čechům v zahraničí, kteří se ocitli v nesnázích. Z poslední doby je
známá např. kauza řidiče kamionu Jiřího Sagana,
ta je ale jen takovou špičkou ledovce, protože
neoprávněně sankcionovaným kamioňákům pomáhám systematicky celý mandát – obrátily se
jich na mě desítky, i ze Zlínska. I na plénu jsem pak
řešil třeba případ humanitárního pracovníka Petra
Jaška, který byl v Súdánu odsouzen k absurdně
vysokým 24,5 letům vězení, dále případ válečné-

ho novináře Radana Šprongla, kterému v Thajsku
hrozilo 5 let vězení za převoz neprůstřelné vesty,
která je v zemi brána za zakázanou výzbroj.
A mohl bych ještě dlouho pokračovat.
Závěrem bych proto chtěl říct, že věci se dají měnit
a Čechy i české zájmy v Bruselu hájit jde. Politici
ale musí opravdu pracovat, vyjednávat, aktivně
hledat spojence a cesty, nejen někde vést silácké
řeči o nereálných cílech a nepřejít od slov k činu.
Tomáš Zdechovský,
europoslanec (KDU-ČSL, člen ELS)
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Hledáme partičku
šikovných zedníků
pro výstavbu
rodinného domu
Kontakt 603 254 510

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

KULTURA |

13

V knihovně vypukne
Literární jaro

Krása spotřebičů v galerii

Festival Literární jaro Zlín
hostí Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Přehlídka se
zaměřuje na autorská čtení, moderované besedy se spisovateli,
představení právě vydaných knih,
setkání s literárními osobnostmi
a propagaci literatury.
V letošním roce proběhne jubilejní 10. ročník, tentokrát s tématem Za lesy a za horami. Návštěvníci se mohou zapojit do
diskuzí o literatuře, zhlédnout výstavu nebo se zúčastnit čtení pod
širým nebem.
Program
začíná
v
úterý 23. dubna a potrvá do úterý 7. května. Můžete se tady potkat s autory, jako jsou Jaroslav
Rudiš, Dora Kaprálová, Radka
Denemarková nebo Emil Hakl.
Na závěr každého pořadu bude
vylosován jeden návštěvník s platnou vstupenkou, který obdrží
knižní dárek a hrníček s Časem na
pst
čtení. Více na webu. 

Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně zve návštěvníky na
novou výstavu ETA – Umění (a)
spotřebiče, která vznikla ve spolupráci s Národním technickým
muzeem a Východočeskou galerií
v Pardubicích. Výstava bude k vidění do 19. května 2019.
Za názvem výstavy se skrývá
historie podniku, který jako ESA
vznikl za druhé světové války. Po
znárodnění se jako Elektro-Praga
Hlinsko stal monopolním tuzemským výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost, a po roce 1989
si jako ETA a. s. udržel významné
místo i na otevřeném trhu. A už od
padesátých let část jeho produkce
směřovala do zahraničí, a to i na
„západ“.
„Jsou to desítky let společné práce konstruktérů, designérů, technologů i propagačních výtvarníků. Především ale
desítky a desítky typů vysavačů, žehliček, kuchyňských strojků, vařičů, grilů a dalších druhů spotřebičů, které se natrvalo

www.literarnijaro.cz

Vysavače
a mixéry ETA
patří k historii
českého
designu.

Výstava spotřebičů ETA návštěvníka naladí na retro vlnu

zabydlely v československých domácnostech i v našich vzpomínkách. Mixér Pragomix Special,
vysavače Pluto a Jupiter, první
gril z šedesátých let, žehlička ETA
211 s kosodélníkovou žehlicí plochou – to jsou dnes pojmy všeobecně známé, stejně jako jméno
designéra Stanislava Lachmana,
rekordmana činného tři desítky
let ve vývoji elektrospotřebičů,“

Foto | KGVU Zlín

představil výstavu její autor Jiří
Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea.
Lidé mohou navštívit také komentovanou prohlídku výstavy
v úterý 23. dubna v 17 hodin s jejím kurátorem, na které se dozvědí podrobnosti o těchto významných designérech a historii
pst
podniku ETA. 

KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu dramatika, prozaika a básníka Oscara Wilda: Tajemství lásky je...

Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 8. 4. 2019. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat.

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.
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VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD

- LÉKAŘSKÉ A GASTRO ODĚVY
- PRACOVNÍ ODĚVY
- VOLNOČASOVÉ ODĚVY
- PRACOVNÍ OBUV
- VOLNOČASOVÁ OBUV
Provozovna: Tř. T. Bati 33, 760 01 Zlín
Tel.: 608 639 965
773 010 044
andryskovakarla@seznam.cz
www.cobra-pracovniodevy.cz
RV1900655/01
RV1900601/02

RV1900502/01
RV1900585/01

PROMENS a.s.
„NAŠI LIDÉ UVÁDÍ PLASTY
DO POHYBU A VIZE NAŠICH
PARTNERŮ V REALITU.“
Sídlíme ve zlínské průmyslové zóně a působíme jako vývojový a systémový
dodavatel zákazníků převážně z automobilového průmyslu.
Od roku 2015 jsme součástí nadnárodní skupiny RPC Group a jsme tak
silným a stabilním partnerem nejenom pro naše zákazníky, ale také pro naše
zaměstnance.
Pro své zákazníky vyrábíme velkoplošné plastové díly technologií RIM
(reaktivní vstřikování) a vakuového tvarování. Zajišťujeme komplexní
dodávky včetně všech návazných výrobních procesů, jako je lakování, CNC
ořez, svařování ultrazvukem, lepení a montáž.
Aktuálně obsazujeme pozice
především pro výrobní tým:
Obsluha lisu RIM
Pracovník strojní údržby
– údržbář, mechanik
– specialista forem

Chcete být součástí našeho týmu?
Kontaktujte nás zasláním vašeho CV
na zlin.personalni@promens.com
nebo telefonicky na 577 051 174.
Více informací naleznete na
www.zlin.promens.com

TEL.:

777 011 040
604 896 989
777 415 654

VILA MLADCOVÁ 6+2
PENB: D
CENA:

11.800.000,- Kč

RD MLADCOVÁ 4+KK
PENB: C
CENA:

5.600.000,- Kč

VOŽENÍLKOVA 3+KK

Po rekonstrukci, 77m2, PENB C
CENA:

4.950.000,- Kč

POZEMEK MAJÁK ZLÍN

STAVEBNÍ POZEMEK 6 127 m2
CENA:

8.900.000,- Kč

www.eurorealityzlin.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

NOVÝ A LEPŠÍ ATRAKTIVNÍ WEB.
VYZKOUŠEJTE INZERCI
ZDARMA

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 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

až 4 000 000 Kč

2 199 000 Kč

BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEL
většinou pro investory kdekoliv s platbou hotově
NEPLATÍ SE
DAŇ Z NABYTÍ

POPTÁVKA

BAŤ. 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.

2 560 000 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

3 695 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – ŠTEFÁNIKOVA
Cihlový 2-gen. objekt po nedávné dokončené
rekonstrukci, do centra 5 min. autem, možný vjezd
na zahradu, parkování, díky dispozici 5+1 je ideální
pro 2 rodiny nebo kancelářské využití. PENB: G

až 8 000 000 Kč

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

NABÍDKA

DOHODOU

BYT 4+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – BUDOVATELSKÁ
Částečně zrekonstruovaný družstevní byt a dům,
výtah s bezbariérovým přístupem, prostorná
koupelna, nové rozvody, částečně podlahy, 15 minut
pěší chůze do centra. PENB: G

8 700 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – MALENOVICE
Pozemek o ploše 836 m2 v klidné části blízkosti
přírody, k dispozici elektřina, voda a nová
kanalizace. Na zastávku MHD 10 minut pěší chůze.
Díky rovině je ideální i pro výstavbu bungalovu.

1 995 000 Kč

