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Jamai Cafe: Dobrou kávu  
poznáte, ještě než se napijete.  

Podle vzhledu a vůně
strana 4
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NÍZKÉ SPLÁTKY

Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 40 %, tj. 100.000 Kč. Doba trvání úvěru: 72 měsíců. Měsíční splátka: 2587 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 150 000 Kč 
(pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 186 264 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba: 7,40 %. RPSN: 7,80 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání 
pojištění. Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Více na www.aaaauto.cz/akce. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

KIA SPORTAGE 2011

Kč/měs.
2500

VOLKSWAGEN PASSAT 2012

Kč/měs.
2000

ŠKODA OCTAVIA II 2011

Kč/měs.
1500

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS

800 110 800 
OTROKOVICE  
Zlínská 260

INZERCE RV1900099/02

www.penzionsokolska.cz

luxusní ubytování
v centru Zlína

Telefon 725 510 303
Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:
Rezidence Nela, Luhačovice
1+kk až 4+kk, 
nadstandardní novostavba

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Na Honech I., Zlín, 

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

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

po kompletní rekonstrukci 
• byt 3+1, Družstevní, Slušovice

po kompletní rekonstrukci
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Nová nemocnice
Zlínský kraj pořádá besedy 

napříč městy v regionu, na kte-
rých hejtman Jiří Čunek se svým 
týmem propaguje výhody nové 
supermoderní nemocnice, která 
má vyrůst v Malenovicích na zá-
padním okraji Zlína.

Rozlehlý komplex má stát 
mezi obytnou zástavbou maleno-
vického sídliště a obchodním cen-
trem u hlavní silnice Zlín – Otro-
kovice. Hluk a prach výpadovky 
odcloní parkovací domy, v nichž 
budou také prodejny a služby. 
Do areálu by mohla dokonce za-
jíždět městská hromadná dopra-
va. V plánu je i koridor spojující  
areál se zastávkou vlaku.

Nová nemocnice má výrazně 
rozšířit škálu operačních zákroků 
a měly by se zavést nové techno-
logie, které by zlínskou nemocni-
ci dostaly na úroveň nemocnice 
fakultní. Vše by mělo být hotovo 
do šesti let.

Co bude s areálem současné 
Krajské nemocnice Tomáše Bati, 
to zůstává otázkou.

 Pavel Stojar,  

 šéfredaktor Magazínu Váš Zlín

Cenu města Zlína získá Eva Jiřičná

V závěru loňského roku proběhlo ve zlínských filmových ateliérech natáčení celovečerního filmu TvMiniUni 
a zloděj otázek  Foto | Zlín Film Office

Filmaři se vracejí,  
lidé mohou hrát v komparzu

Eva Jiřičná ve zlínském Kongresovém a  univerzit-
ním centru Foto | Josef Omelka

Světoznámá architektka a de-
signérka Eva Jiřičná se stane dr-
žitelkou Ceny města Zlína za rok 
2018. Získá ji za celoživotní dílo 
v oboru architektury a za celoži-
votní šíření dobrého jména své-
ho rodiště, města Zlína. O uděle-
ní ceny rozhodli zastupitelé města 
v tajném hlasování. 

Eva Jiřičná se narodila 3. břez-
na 1939. Vystudovala obor archi-
tektury na Českém vysokém učení 
technickém v Praze, potom Aka-
demii výtvarných umění v ateliéru 
Jaroslava Fragnera. Od roku 1967 
pracovala v pražském Ústavu by-
tové a oděvní kultury.

V létě 1968 odjela na stáž 
do Londýna, ale českosloven-
ské úřady jí zabránily v návratu 
po srpnové okupaci. Proslavila 
se díky interiérům londýnských 

skleněných schodů. V Londýně 
má architektonické studio a od 
roku 1999 s Petrem Vágnerem 
pražský ateliér AI Design.

Eva Jiřičná žije ve Velké Bri-
tánii, do Zlína se ale často ráda 
vrací. Je nositelkou Řádu britské-
ho impéria a v roce 2011 převzala 
čestný doktorát zlínské univerzi-
ty. V roce 2013 obdržela ve Velké 
Británii cenu za mimořádný pří-
nos postavení žen v architektuře 
nesoucí jméno britské architektky 
Jane Drewové.

Její práce je velmi významná 
i ve Zlíně. Například vzdělávací 
komplex Univerzity Tomáše Bati, 
který navrhla společně se svým 
pražským kolektivem, se stal Stav-
bou roku 2017 Zlínského kraje.

Cena města bude Evě Jiřičné 
předána 4. dubna. red

Náš region se vrací na 
mapu filmového průmyslu. 
V letošním roce sem zamíří 
řada filmových projektů. 
Lidé se mohou těšit na 
příjezd řady filmových 
hvězd i na příležitosti 
zapojit se do natáčení.

| PAVEL STOJAR

Filmovou sezonu ve Zlínském 
kraji symbolicky zahájí v únoru 
štáb filmu Poslední aristokratka 
režiséra Jiřího Vejdělka. Bude se 
pohybovat na zámku v Buchlo-
vicích a v březnu i v Leteckém 
muzeu v Kunovicích. Na place se 
objeví například Hynek Čermák, 
Táňa Vilhelmová, Martin Pechlát 
nebo Vojta Kotek. Právě ten se má 
do regionu o pár týdnů později 
vrátit se štábem, který bude v Kro-
měříži točit pokračování divácky 
úspěšné minisérie Marie Terezie. 
Vzniknout mají další dva díly.

Historickému tématu se věnu-
je i další z projektů realizovaných 
z části ve Zlíně – film Davida On-
dříčka Zátopek. První klapka by 
mohla padnout na přelomu dub-
na a května. Místní se ale můžou 
do příprav zapojit už v březnu, 
kdy se uskuteční výkup dobového 

a newyorských módních obcho-
dů a butiků. Pro její stavby je cha-
rakteristické použití skla a beto-
nu, je známá také díky návrhům 

oblečení. „Kromě oděvů máme zá-
jem o doplňky a látky od čtyřicá-
tých až po šedesátá léta 20. století. 
Uvítáme i sportovní oděvy, klubo-
vé dresy a fotografie ze závodů,“ 
říká Kateřina Štefková, kostýmní 
výtvarnice filmu Zátopek. Výkup 
proběhne v pátek 8. března od 
15 do 18 hodin a v sobotu 9. břez-
na od 10 do 18 hodin v prostorech 
zlínského zámku.

Na sportovní tematiku navá-
že Smečka. Další z celovečerních 
snímků, tentokrát ovšem z pro-
středí hokeje. Ke snímkům, které 
v regionu letos vzniknou, se dále 

řadí rodinné drama Erhart a po-
hádka Největší dar.

Podle Magdalény Hladké, vý-
konné ředitelky regionální filmové 
kanceláře Zlín Film Office, se mo-
hou přímo při natáčení angažovat 
i místní lidé. Aktuálně běží napří-
klad nábor komparzistů do filmu 
Poslední aristokratka. Komparzis-
té budou zapotřebí i ve filmu Zá-
topek. „Zájemcům stačí sledovat 
web naší kanceláře či facebookový 
profil s názvem Zlín film, kde po-
ptávky filmařů průběžně zveřej-
ňujeme,“ upozorňuje Magdaléna 
Hladká.
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V centru bude  
nová tělocvična  Do zoo se přistěhoval tygr

Tygří samec Boatsman se dal bez problémů dohromady 
se svou hostitelkou, zlínskou tygří samicí  Foto |  Zoo Zlín

SATELITNÍ 
DOTACE

 na montáž nového
 satelitu jen 
 za 300 Kč

 nebo naladění karty 
 se 100 programy

tel.: +420 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

INZERCE RV1900221/04 INZERCE RV1900156/14

Prodej palivového dříví
ŠIROKÝ SORTIMENT LISTNATÉHO I JEHLIČNATÉHO 

DŘÍVÍ V REGIONECH
ZLÍN – VIZOVICE – LUHAČOVICE

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VČETNĚ DOPRAVY.
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE PROSÍM 

info@lst.cz / tel.: 603 810 991

INZERCE RV1900356/01

Zlínský magistrát chystá stavbu 
nové tělocvičny na Štefánikově uli-
ci. Její architektonický návrh vze-
jde z veřejné soutěže, která bude 
vyhlášena v první polovině roku. 
Realizace stavby je plánovaná na 
rok 2022. Tělocvična se nachází 
hned vedle Kongresového cent-
ra a byla postavená ve 30. letech 
minulého století. Kromě Základ-
ní školy Emila Zátopka ji využíva-
jí sportovní kluby. Technický stav 
budovy a také její funkčnost však 
už nevyhovují. 

„Stáli jsme před otázkou, zda 
upřednostnit výstavbu nové tě-
locvičny s vyšší užitnou hodno-
tou před nákladnou rekonstrukcí 
současné budovy. Přiklonili jsme 
se k první variantě,“ konstatova-
la Kateřina Francová, náměstkyně 
primátora.

Odhadované náklady jsou zhru-
ba 50 milionů. Novostavba bude 
vycházet ze základních parametrů 
současné stavby, přesto by měla být 
o něco širší i vyšší. Vybudován zde 
bude také víceúčelový sál. pst

Téměř rok a půl hledali ve zlín-
ské zoo nového vhodného partne-
ra pro čtrnáctiletou tygřici Tanju. 
Na základě úspěšných jednání na-
konec do Zlína z estonské Zoo Tal- 
linn přicestoval sedmiletý samec 
Boatsman.

První týdny strávil v chova-
telském zázemí, kde si postupně 
zvykal na nový domov a pozvol-
na seznamoval se samicí Tanjou. 
Seznamování tygrů má svá pravi-
dla, bohužel se však někdy může 
stát, že samec na samici zaúto-
čí, vážně ji poraní nebo dokonce 
usmrtí. V případě nového zlínské-
ho chovného páru spojování pro-
běhlo bez jakýchkoliv komplikací. 
Nyní poprvé můžete obě dvě zví-
řata uvidět v rozlehlém venkov-
ním výběhu.

První kontakt samce se sami-
cí proběhl nejdříve v ubikacích 
v chovatelském zázemí. Zvířata 
spolu od samého počátku komu-
nikovala, samotný kontakt pro-
bíhal pod dohledem chovatelů. 
„Skutečně se jim podařilo vybrat 

INZERCE RV1900415/01

naprosto optimální čas pro setká-
ní, vše probíhalo skvěle. Dokon-
ce jsme již zaznamenali páření,“ 
poznamenal ředitel zoo Roman 
Horský.

Oceňuje také vstřícnost ta-
linské zoo, která souhlasila 

s umístěním samce ve Zlíně. „Ně-
kdy může být náročné dohodnout 
s danou zoo, kde proběhne spo-
jení zvířat. Případná mláďata sa-
mozřejmě znamenají velký zájem 
návštěvníků. Kolegové z Talinu 
byli nesmírně vstřícní. Navíc se 
jim podařilo získat finanční pro-
středky pro úpravu jejich expo-
zice pro tygry. Dva roky, po kte-
ré bude Boatsman žít ve zlínské 
zoo, tak využijí pro přestavbu 
celé své expozice,“ doplnil Roman  
Horský.

Pro zlínské chovatele znamená 
nový pár tygrů ussurijských vel-
ký chovatelský příslib. Vzhledem 
k původu obou zvířat patří náš pár 
mezi jeden z geneticky nejlepších 
v celé Evropě. Prarodiče sami-
ce a samce totiž pocházejí z volné 
přírody, pro evropský chov by tak 
jejich případná mláďata zname-
nala velkou posilu. Pokud by šlo 
vše podle předpokladů, mláďata 
by se mohla narodit koncem květ-
na. V létě by je mohla zoo již před-
stavit návštěvníkům.  pst
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Nová nemocnice má mít přes 900 lůžek

 

Zlín: BRILAS, Tečovská 1052, Zlín-Malenovice / tel.: 777 44 11 44
  

Ostrava-Poruba: BRILAS, Spojů 835/2 (OC vedle pošty,
naproti hale Sareza) / tel.: 777 452 465

 

Olomouc: BRILAS,  Horní náměstí 371/1
(Salmův palác, 2.patro) / tel.: 777 452 170

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny
si přijďte vybrat na naši pobočku: 

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY 

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny

VOUCHER

KÓD:  VCR85KZ
* Slevu lze uplatnit na snubní prsteny
v hodnotě nad 2.500 Kč do 17.3.2019
na www.brilas.cz a všech prodejnách.
 

SLEVA 850 KČ
VOUCHERVOUCHERVOUCHER

INZERCE RV1802508/11

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:
Lakýrník 
Obsluha lisu 
Pracovník broušení a montáží

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

INZERCE RV1900413/02

Osm miliard korun má stát 
nová krajská nemocnice 
ve Zlíně-Malenovicích, 
kterou plánuje postavit 
vedení Zlínského kraje. 
Tři miliardy si kraj podle 
hejtmana našetří, čtyři 
miliardy si na výstavbu 
půjčí. Hejtman také doufá 
ve státní podporu.

a služby. Nemocnici tak obklopí 
nová městská čtvrť se vším všudy.

Na hlavní objekt bude napojeno 
několik budov, od ambulantní až 
po lůžkovou část. Jejich umístění 
vychází z předpokládaného pohybu 
pacientů a návštěvníků od nejfrek-
ventovanějších provozů k nejklid-
nějším. Pacienti mířící do ambu-
lancí se tak s hospitalizovanými 
prakticky nepotkají. Do areálu by 
mohla také zajíždět městská hro-
madná doprava, v plánu je i koridor 

Nemocnice má mít přes 900 lů-
žek na pěti nadzemních podlažích, 
více jak 30 lékařských odborností, 
106 tisíc metrů čtverečních užitné 
plochy, heliport, jednolůžkové po-
koje s vlastním sociálním zaříze-
ním, čtyři parkovací domy s kapa-
citou až 1 400 míst a bezprostřední 
napojení na veřejnou dopravu. 

Nemocnice by měla stát mezi 
obytnou zástavbou a obchodním 
centrem u hlavní silnice do Zlína. 
Hluk a prach ze silnice a ze stra-
ny od zástavby odcloní parkovací 
domy, v nichž budou také prodejny 

| PAVEL STOJAR

či tunel spojující areál s vlakovou 
dopravou. Počítá se také s plochou 
pro hotel či mateřskou školu.

Podle hejtmana Jiřího Čunka 
by mohl být areál hotov už za šest 
let. Postupná rekonstrukce stávají-
cí Krajské nemocnice Tomáše Bati 
by stála téměř deset miliard a trva-
la by 12 let. 

Nová nemocnice má také roz-
šířit škálu medicínských zákroků. 
V jednotlivých odbornostech by 
se mohly zavést nové technologie 

a postupy. Vznikla by například pe-
diatrická intenzivní péče, kvůli níž 
pacienti nyní dojíždějí mimo kraj. 
Díky moderním operačním sálům 
budou možné prakticky všechny 
operace a nemocnice by se tak do-
stala rozsahem péče na úroveň ne-
mocnic fakultních.

Podle architekta areálu Miro-
slava Pospíšila nemá taková roz-
sáhlá stavba nového zdravotnic-
kého komplexu v celém Česku 
obdobu.
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Našli jste zdravotní 
pojišťovnu, která 
lépe vyhovuje vašim 
požadavkům? Přejděte 
k ní, změna pojišťovny 
je jednoduchá.

Změnit zdravotní pojišťovnu je snadné

INZERCE RV1900257/02

Zaměstnavateli musíte změnu 
nahlásit nejpozději do 
osmi dnů. Bývalé po-
jišťovně musíte vrátit  
kartičku pojištěnce, 
odhlašovat se ale ne-
musíte, o to se posta-
rá nová pojišťovna.

Co je ke  
změně třeba?

Ke změně pojišťovny musíte 
mít občanský průkaz, vyplněnou 
přihlášku pojištěnce, evidenční 
list a znát identifikační číslo za-
městnavatele. V případě, že jste 
osoba samostatně výdělečně čin-
ná, vezměte si s sebou kopii živ-
nostenského listu a potvrzení 

| PAVEL STOJAR

stávající zdravotní 
pojišťovny o výši zá-
loh pojistného. Ro-
dič nebo zákonný zá-

stupce, který přehlašuje své dítě, 
nesmí  zapomenout jeho rodný 
list. 

Lidé, za které hradí pojistné 
stát, to musejí doložit. Studen-
ti by měli předložit například po-
tvrzení o studiu, důchodci potvr-
zení o přiznání důchodu a ženy 

na mateřské dovolené rodné listy 
dětí. Nezaměstnaní by neměli za-
pomenout pojišťovnu informovat, 
zda jsou evidováni na úřadu prá-
ce, a přinést potvrzení.

Jak postupovat
Zatímco pro zaměstnance 

změna zdravotní pojišťovny zna-
mená jen povinnost nahlásit tuto 
skutečnost svému zaměstnava-
teli, podnikatel musí učinit hned 

několik kroků, které s výměnou 
pojišťovny souvisí. Je třeba se při-
hlásit k placení u zvolené pojišťov-
ny, předložit jí doklad o výši záloh 
pojistného potvrzený dosavadní 
pojišťovnou a přesměrovat plat-
by pojistného. Všem pojišťovnám, 
u nichž byl v daném roce pojištěn, 
pak musí předložit přehled o příj- 
mech a výdajích za kalendářní 
rok a uhradit případný doplatek 
pojistného.

• Má váš lékař smlouvu 
s danou pojišťovnou?

• Zajišťuje pojišťovna 
komplexní lékařskou péči?

• Jsou nabízené benefity 
pojišťovny opravdu  
výhodné?

• Hradí pojišťovna 
i nejmodernější péči 
a nákladné operace?

• Má pojišťovna pobočku 
v okolí vašeho bydliště?

NA CO SI DÁT POZOR

Ověřte si sliby 
pojišťovny 
ještě před 
registrací
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Začarovaný zlínský lyžařský svah
Velkou raritou býval zlínský 

lyžařský svah. Jen pár minut pěš-
ky od centra města  bylo možné 
obout si lyže a svištět z kopce. To 
už je ale minulostí. Tuto sezonu 
zůstal zavřený a je otázka, jestli 
se vůbec někdy znovu spustí. Ně-
kdejší provozovatel Michal Cepek 
loni dostal výpověď z nájmu a mu-
sel lyžařský areál opustit. Přitom 
rozebral a odvezl i zařízení, které 
mu patřilo, včetně vleku.

Areál se tak vrátil do rukou jeho 
vlastníkovi, kterým jsou Sportov-
ní kluby Zlín. Ty ovšem na provoz 
nemají peníze a tak se rozhodly 
lyžařský svah prodat. To ovšem 
nebude lehké, protože někdejší 
nájemce Michal Cepek tuto mož-
nost blokuje nejrůznějšími cesta-
mi. Po Sportovních klubech po-
žaduje vysokou finanční náhradu 

v řádu desítek milionů korun za 
peníze, které na svahu proinvesto-
val. Sportovní kluby naopak tvrdí, 
že je to podvod a jeho požadavky 
jsou smyšlené. Věc se opakovaně 
vrací k soudu.

Ať už soud ve finále rozhodne 
jakkoliv, je spíše nepravděpodob-
né, že se tady bude zase lyžovat. 
Klimatické podmínky v posledních 
letech provozu svahu příliš nena-
hrávaly. Provoz je nerentabilní 
i proto, že areál nemá vlastní zdroj 
vody a na zasněžování musí použí-
vat vodu z běžné vodovodní sítě.

Přitom společnost Sporthouse 
CZ Corporations Michala Cepka 
měla s areálem a jeho okolím vel-
ké plány. Před deseti lety podnika-
tel dokonce představil projekt na 
výstavbu lanovky a rozhledny na 
přilehlém vrchu Barabáš. pstLyžařský svah ve Zlíně. Těžko jej ještě někdy uvidíme v jeho plné kráse  Foto | CCR VM

Lyže jste si už nechali 
seřídit, funkční teplé 
oblečení máte zabaleno, 
hotel a skipasy 
zarezervovány. 

Nepodceňte při lyžování bezpečné vybavení

Odjezd na lyžařský pobyt se 
blíží, v hlavě si procházíte seznam 
věcí, které nesmíte zapomenout. 
Věnujte pozornost také maličkos-
tem, které vám v horském pro-
středí udělají službu. Právě na 
ně se často zapomíná. Například 
ochranné pomůcky a doplňky za-
jistí na sjezdovce bezpečí, komfort 
a pohodlí. 

Bezpečnost 
na prvním místě

Pořízení bezpečnostní výbavy 
by se nemělo přecházet argumenty 
typu „celý život jsme lyžovali v če-
pici a nic se nestalo“. 
Dovolené strávené 
v lyžařských areálech 
se staly v posledních 
letech velmi populár-
ní, a to s sebou přináší 
i zvýšený počet lyžařů 
a riziko nechtěných 
střetnutí a pádů. Na-
víc sama technika ly-
žování a technologie výroby lyží se 
stále vyvíjí a tím se tento sport vý-
razně zrychlil. Můžete jezdit sebe-
opatrněji, styl druhých ale neovliv-
níte. Stačí jeden nezkušený nebo 

nezodpovědný lyžař, který přece-
ní své schopnosti, a v ten moment 
vám například přilba pomůže pře-
dejít zbytečnému úrazu. 

I když u nás oproti zahraničí 
zákon nenařizuje povinnost no-
sit helmu při provozování zim-
ních sportů, je ve vašem zájmu si 
ji nasadit. Právě úrazy hlavy bý-
vají jedněmi z nejvážnějších zra-
nění ze sjezdovek. Typ vybírejte 
samozřejmě podle velikosti. Musí 
dobře sedět, mít správně zvolené 
polstrování, ale zároveň netlačit. 
Odvětrání helmy by mělo být ře-
šeno větracími otvory, které pro-
chází skrz helmu, a tak zabezpeču-
jí cirkulaci vzduchu. 

Brýle a rukavice
Také ochranné brýle jsou ne-

dílnou součástí zimní sportovní 
výbavy. Oči chrání 
před zraněním, ale 
i před UV zářením. 
Navíc zásadně po-
máhají zlepšit vidění 
ve zhoršených svě-
telných podmínkách 
nebo zlepšit orienta-
ci při silném sněžení. 
Ovšem nejsou brý-

le jako brýle. Nabídka výrobců je 
velmi široká a vlastnosti jednotli-
vých brýlí se diametrálně liší.

Co by vás mělo zajímat je 
správná velikost, odolnost vůči 

zamlžení, světelná propustnost 
a kompatibilita s helmou. 

Zmrzlé a prochladlé ruce vždy 
znepříjemňují pobyt na sjezdov-
ce. Kvalitní rukavice by měly ruce 
dobře zateplit, ochránit je před 
sněhem, deštěm i větrem. Záro-
veň však odvést vlhkost a pot od 
pokožky a udržet tak ruce v suchu 
a teple. 

Nepromokavost a dostatečná 
prodyšnost jsou hlavní aspekty 
pro maximální spokojenost. Po-
kud rukavice promokne, bude 
vám v ní zima bez ohledu na kva-
litu zateplení. Velikost by měla 

být pouze o málo větší, než je vaše 
ruka, nesmí ale zase tlačit, ani 
omezovat pohyb prstů.

Užitečné drobnosti
Při pobytu na sjezdovce ocení-

te řadu praktických a funkčních 
detailů. Velkým pomocníkem je 
například touchscreen provedení 
prstů, díky němuž můžete ovládat 
dotykové displeje mobilních tele-
fonů či tabletů. 

Jízdu na svahu vám také zpří-
jemní kukla nebo šátek chránící 
před nárazy větru a vdechování 
studeného vzduchu.  pst

Srážka 
s nezodpovědným 
lyžařem může mít 
bez přilby fatální 

následky.

Při lyžování je základní ochrannou pomůckou přilba Foto | Pixabay 
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Pražírna Jamai Cafe vás přivítá neodolatelnou 
vůní čerstvě pražené kávy. Nachází se nedaleko 
nádraží v Uherském Brodě, svou pobočku ale má 
také ve 12. budově bývalého areálu Svitu.

Začátky pražírny, která funguje 
od roku 2014, byly celkem skrom-
né. Navíc díky reklamní strate-
gii velkých obchodních řetězců je 
obecné povědomí o „dobré“ kávě 
zredukováno na pár z reklamy 
známých velkých značek. Postup-
ně však přicházelo stále více zvě-
davých zákazníků vyzkoušet neza-
měnitelnou chuť a objem upražené 
kávy se měsíc od měsíce zvyšoval. 
Dnes je to zhruba jedna a půl tuny 
měsíčně.

„Poskytujeme také komplexní 
servis firmám, dodávky kávy i ká-
vovarů,“ říká Oto Antoš z pražírny 
Jamai Cafe.

„Naším cílem je i přispět k osvě-
tě. Lidé jsou schopní kupovat kávu 
jen na základě toho, že je levná a že 
nakonec z kávovaru vyteče nějaká 
nepříliš vonící černá nebo tmavě 
hnědá tekutina. Co pijí, to je vlast-
ně ani moc nezajímá. Daří se nám 
ale tento přístup měnit,“ doplňuje 

Václav Majerik, druhý ze zaklada-
telů Jamai Cafe.

Jak poznat kvalitní kávu?
Václav Majerik: Dobrou kávu 

můžete poznat vůní, pohledem 
a pak samotnou chutí. Pokud cí-
títe, že je spálená, je to samozřej-
mě špatně. Zrno musí být opraže-
no rovnoměrně, nesmí být černé, 
rozlámané a s různými velikostmi 
zrn. U levné kávy to tak bývá – kaž- 
dé zrnko je jinak velké a někte-
ré kousky ulomené. Když takovou 
kávu nasypete do pražičky, ty malé 
kousky se spálí na uhel. Část kávy 
bude zase nedopražená, protože 
jiná zrna byla příliš velká. To vše se 
odráží ve výsledné chuti. Nekvalit-
ní kávová zrna také bývají mastná. 
Kávu můžete pokazit, když ji špatně 
skladujete, upražíte nebo uvaříte.

Oto Antoš: S kávou je to ovšem 
jako s vínem, každému chutná něco 
jiného, každý je zvyklý na jinou 
chuť. U nás se snažíme pražit více do 
tmava, abychom potlačili kyselost. 

Už od dob Rakouska-Uherska jsou 
Češi zvyklí na více hořkou kávu 
a nemají ji rádi kyselou, v sever-
ských a západních zemích Evropy 
je to spíš naopak.

Jaké máte dodavatele kávy?
Václav Majerik: Nenakupu-

jeme přímo z plantáží, protože 
máme neustále v nabídce šestnáct 
druhů kávy a v takovém množství 
není u pěstitelů a malých dodavate-
lů bohužel možné udržet stálý ob-
jem dodávek. Bereme tedy zrna od 
německé firmy Neumann Coffee 
z Hamburku, což je největší světo-
vý velkoobchod se zelenou kávou. 
Dalším naším hlavním ověřeným 
dodavatelem je slovinská firma 
Edal. Víme, že od obou je káva vel-
mi kvalitní a jsou schopní zajistit 
dostatečný sortiment v potřebném 
množství.

Oto Antoš: Kávu pražíme těsně 
před spotřebou a dodáváme ji ma-
ximálně čtrnáct dní po upražení. 
To nás odlišuje od velkopražíren, 
kde ji třeba rok skladují upraženou 
ve velkých vakuových obalech. Do-
kážete si představit, co ta káva po 
roce ležení udělá? Její vůně je úpl-
ně pryč.

Kolik kávy u vás zpracujete?
Václav Majerik: Zhruba do 

jedné a půl tuny měsíčně. Víc je to 
před Vánoci, kdy je největší sezona 
pro odbyt dárkových předmětů.

Oto Antoš: Velké italské pra-
žírny nám nabízejí své produkty 
a jsou schopné je dodávat už zaba-
lené přímo v našem designu. Ode-
bírá je tak mnoho českých výrob-
ců. To ale není naše cesta, chceme 
si uhlídat svou kvalitu. Stačí se na 
naši kávu podívat. Naše zrno není 
mastné ani černé, je upražené rov-
noměrně. A krásně voní.

Děláte i mletou kávu?
Václav Majerik: Prodáváme 

čisté zrno vcelku. Pokud ale zákaz-
ník chce, můžeme mu ho namlít. 
Záleží na tom, jak bude kávu při-
pravovat. Jinak se mele na turec-
kou kávu a jinak do french pressu. 
Druhů přípravy je hodně a každý 
vyžaduje jinou hrubost mletí. Tak-
že přímo na pobočce kávu zákazní-
kovi nameleme podle toho, jakou 
potřebuje strukturu.

Kromě pražírny kávy 
také vyrábíte reklamní 
předměty. Díky tomu můžete 

Dobrou kávu poznáte, 
ještě než  se napijete. 
Podle vzhledu a vůně
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Prodejna Jamai Cafe ve Zlíně se nachází ve 12. budově v areálu bývalého Svitu  Foto | 3x Josef Omelka
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Oto Antoš: V Uherském Brodě 
historicky pražírny existovaly a my 
na ně navazujeme. 

Václav Majerik: Dali jsme se 
s kolegou dohromady a vymys-
leli tento koncept. Káva nám sa-
mozřejmě hodně chutná, máme 
v kanceláři určitě jeden z nejvíce 
používaných kávovarů v celé re-
publice! Zároveň jsme v kávě spat-
řovali velkou obchodní příležitost. 
Bereme to i jako osvětu, aby lidé 
ochutnali něco rozumného, sku-
tečnou kvalitu, a nekupovali zboží 
z velkoprodukce za pár korun. Baví 
nás to a obchod funguje, nemá-
me si na co stěžovat. Když nabízíte 
kávu a přijdete do nějaké firmy, ni-
kdo vás nevyhodí. Každý se o kávě 
rád pobaví a ochutná ji.

Oto Antoš: Ne všude si uvě-
domují, jak je důležité mít dob-
rou kávu. Když někam přijdete, 
jako první vám nabídnou kávu. Je 
to vždy vizitka firmy. Pokud se na 
jednání bavíte o zakázkách za mili-
ony korun a dostanete rozpustnou 
kávu, tak to nevypadá dobře. To já 
si raději dám „turka“.

Mám pocit, že kávová kultura 
v Česku je na vzestupu. Co 
myslíte?

Václav Majerik: Nových praží-
ren tady vyrostlo strašně moc. Vět-
šina jejich provozovatelů to ale má 
spíše jako koníček a dělají jen pár 
desítek kilogramů měsíčně. Obliba 
kávy souvisí i s tím, že ceny kávo-
varů spadly rapidně dolů. Dříve stál 
solidní přístroj třicet i čtyřicet tisíc 
korun, dnes ho koupíte už od dese-
ti tisíc.

Dá se uvařit dobrá káva i bez 
takového přístroje?

Václav Majerik: Každému 
chutná něco jiného, ale podle mě 

nejlepší kávu uděláte jen v profe- 
sionálním pákovém kávovaru. To 
je ovšem má osobní preference, ně-
komu může chutnat káva z french 
pressu, jinému z moka konvi-
ce nebo z nyní stále oblíbenějšího 
chemexu, někomu ale chutná kla-
sický „turek“. V naší prodejně si 
všechny tyto typy přípravy můžete 
vyzkoušet.

Dodáváte kávu také do 
restaurací?

Oto Antoš: Nevyhledáváme to, 
ale jsme schopní se domluvit. Dů-
ležité je pro nás zachovat kvalitu 
kávy, proto sledujeme a kontrolu-
jeme úroveň kaváren a restaura-
cí. Vybíráme jen ověřené podniky. 
Moc záleží na stylu přípravy. Ne-
chceme naše logo spojovat s nekva-
litně připravenou kávou.

Na Zlínské slavnosti vína jste 
loni v říjnu přijeli se svým 
kávovým karavanem...

Václav Majerik: Pořídili jsme 
obytné auto, které jsme předěla-
li na mobilní kavárnu a cestujeme 
s ní po různých akcích. Loni jsme 
s tím začínali, letos už máme naplá-
novaných asi třicet akcí, které chce-
me navštívit.

JAMAI CAFE

Pražírna – prodejna – kavárna
Uherský Brod
Vlčnovská 2344, Uherský Brod
Telefon: 572 626 735 , 736 480 425
E-mail: prazirna@jamai.cafe
www.jamai.cafe

Prodejna – kavárna
Zlín
J. A. Bati 5637, Zlín
(areál Svitu, budova 12)
Telefon: 724 462 727

zákazníkům připravit 
speciální balíčky ve vlastním 
designu přímo s jejich 
logem...

Václav Majerik: Máme ši-
roký sortiment dárkových balení 
a snažíme se ho dál inovovat. Jsme 
schopní zajistit i dřevěné dárkové 
bedýnky jakýchkoliv rozměrů, kte-
ré si sami vyrábíme a vypalujeme 
na ně logo zákazníka. Máme vlastní 
povidla, med, spolupracujeme s vi-
naři z okolí, máme skvělé čokolády.

Vaši kávu dodáváte i do 
kanceláří mnoha firem...

Oto Antoš: Firmám zajišťuje-
me kompletní servis. U větších zá-
kazníků děláme i degustace, aby si 
lidé mohli vybrat kávu, která jim 
bude chutnat. Kromě samotné kávy 
dodáváme i přístroje. Jde o značky 
Saeco, Nivona a Melitta. Zákazník 
si může přístroj buď koupit, nebo 
mu ho dáme do pronájmu a jeho 
využití platí v ceně kávy. A v přípa-
dě poruchy, kdy nejde opravit na 
místě, zapůjčíme náhradní stroj. 
Zaměstnanci bývají naštvaní, když 
přijdou o svůj oblíbený šálek kávy.

Václav Majerik: Na začátku 
vám ve firmě řeknou, že to je pro 
ně vlastně jen taková okrajová ne-
podstatná záležitost, ale v momen-
tu, kdy jim dojde káva nebo ráno 
nefunguje kávovar, je to naprostá 
katastrofa. Je to zkrátka určitá for-
ma benefitu pro zaměstnance, bez 
níž se už neobejdou. Jsme schop-
ni zajistit také kávové automaty, 
třeba v případě větších výrobních 
prostor, ale jsou vždy na zrnkovou 
kávu, žádné rozpustné náhražky.

Oto Antoš: K dodávkám patří 
cukřík, smetana, případně i voda 
v plastových barelech, zkrátka veš-
keré potřebné příslušenství. Také 
porcelán, případně sklo, na po-
dávání kávy. Může být i s logem 

daného zákazníka. Vše dovezeme 
přímo do kanceláře.

Po celém kraji jste otevřeli 
několik poboček, kde kávu 
prodáváte, ale zároveň ji 
tam  člověk může přímo 
ochutnat...

Václav Majerik: Jsou to pro-
dejny s možností ochutnávky. 
Všechny kávy máme v násypní-
cích, zákazníci přijdou a nasypou 
si kolik chtějí. Zároveň si mohou 
kávu vychutnat formou espressa, 
cappuccina či jak jen budou chtít. 
A mohou si také v klidu posedět. 
Zákazník si tak může vybrat druh 
kávy, který mu chutná. Pokud bude 
chtít, může si nechat zrovna zrna 
namlít.

Oto Antoš: V Uherském Bro-
dě máme prodejnu spojenou s pra-
žírnou naproti Kauflandu, ve Zlíně 
nás najdete ve 12. budově bývalého 
Svitu a v Makru v Malenovicích, 
další pobočku máme v Kroměříži 
na Velkém náměstí v budově hote-
lu Purkmistr. V květnu otevíráme 
další v Uherském Hradišti. Vše si 
můžete objednat také prostřednic-
tvím našeho e-shopu www.jamai.
cafe.

Václav Majerik: Koupili jsme 
v Uherském Brodě dům na protěj-
ší straně lávky přes dopravní ter-
minál, hned na okraji historického 
centra, poblíž autobusového i vla-
kového nádraží. Nyní chystáme re-
konstrukci. Vznikne v něm jednak 
kavárna a prodejna, ale také in-
fopoint, který zákazníkům vysvětlí, 
jak se káva pěstuje a sklízí na plan-
tážích, jak se praží, dozví se o pří-
pravě kávy v různých přístrojích. 
Bude to náš příspěvek k rozvoji tu-
ristického ruchu.

Jak jste se dostali ke kávě 
a k tomu, že ji prodáváte?

V prodejně si můžete vybranou kávu rovnou nechat uvařit a vychutnat si ji  
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Co je třeba před stavbou rodinného domu?
Pro člověka, který se 
ve stavebnictví denně 
nepohybuje, je příprava 
na stavbu a vyřízení 
stavebního povolení 
na rodinný dům 
nelehkým úkolem. 

Co všechno byste měli vědět 
a co je třeba vyřídit, než se pustíte 
do samotné stavby?

Výběr stavební firmy
Při samotném výběru staveb-

ní firmy hraje samozřejmě velkou 
roli finanční stránka, ta by však 
neměla být tím jediným kritériem 
pro její výběr. Velmi důležité jsou 
také osobní doporučení a recenze. 
Takzvaný typový projektu, tedy 
projektu, který již byl navrhnut 
a je jen znovu realizován, je sice 
zdánlivě finančně výhodnější, ale 
změny v takových projektech bý-
vají naceněné velmi výrazně.

Projektová dokumentace
Hlavní věcí, bez které nelze 

stavět, je projektová dokumenta-
ce, která neslouží jen k stavbě sa-
motné, ale také k získání staveb-
ního povolení. Co se zpracování 
týká, doporučuje se, hlavně z fi-
nančního hlediska, zadat tuto prá-
ci firmě, kterou plánujete najmout 
pro stavbu domu. V mnohých pří-
padech vám stavební firma doku-
mentaci poskytne spolu s kalkula-
cí, vizualizací a umístněním domu 
zdarma, a vy se tak vyhnete zby-
tečným nákladům.

Stavební povolení
Samotnému procesu stavby 

předchází řada byrokratických 

kroků, kterým se nevyhnete. Nej-
důležitějším z nich je stavební po-
volení. Jeho vyřízení můžete za-
dat stavební firmě na základě plné 
moci, anebo si ho zařídit sami. 
Důležité je příliš neotálet, jelikož 
v některých případech může trvat 
vyřízení až rok.

Stavební úřad má zákon-
nou lhůtu na vyřízení žádosti 30 
dní u stavby na ohlášku a 90 dní 
u stavby na stavební povolení. Do 
této lhůty ale nespadá čas, po kte-
rý vám mohou žádost, třeba z dů-
vodu chybějících dokumentů, vrá-
tit. Klidně i několikrát, což nebývá 
výjimkou. 

Pokud jste se rozhodli si sta-
vební povolení „vyběhat“ sami, 
ujasněte si, co vše musí žádost 
o ně obsahovat.

Vyjádření obce
Prvním doku-

mentem je kladné 
vyjádření pro výstav-
bu rodinného domu, 
o které budete žá-
dat obec či město, 
v jehož katastru se vaše parcela 
nachází.

Připojení infrastruktury
Dalším ze seznamu dokumen-

tů je smlouva o připojení elek-
trického zařízení. Je tedy nutné 
osobně, poštou či elektronicky 
o připojení požádat. Mimo žádosti 
je nutné připojit také výpis z kata-
stru nemovitostí a výkres s umís-
těním stavby na pozemku.

Co se týče ostatních připo-
jení, tedy dopravní a technic-
ké infrastruktury, budete žá-
dat také o připojení vody, plynu, 

kanalizace a elektro-
nické komunikace.

Stavební úřad také 
může požadovat řešení likvidace 
dešťové a odpadní vody, o které 
žádáte hydrogeologický ústav.

Odbor životního prostředí
Důležitým orgánem v rámci 

vyřizování podkladů je odbor ži-
votního prostředí, kde budete žá-
dat o vyjádření k vydání staveb-
ního povolení. Jestliže plánujete 
krb či kotel na tuhá paliva, musí-
te podat hned dvě žádosti. Žádat 
totiž budete také o vydání závaz-
ného stanoviska k ochraně život-
ního ovzduší ke stavebnímu říze-
ní, přičemž k této žádosti je nutné 
připojit typ krbové vložky či kotle, 
který jste si vybrali, spolu s jeho 
technickou zprávou a popisem, jež 
většinou naleznete na stránkách 
výrobce. Zde je však ještě později 
možná změna daného kotle či kr-
bové vložky. Rozhodnete-li se ale 
například pro vytápění tepelným 
čerpadlem, budete žádost podávat 
na krajskou hygienickou stanici. 
Záleží tedy, pro jaký druh vytápě-
ní vašeho domu se rozhodnete.

Požární ochrana
V neposlední řadě přijdou na 

řadu hasiči, kteří posuzují pro-
jektovou dokumentaci v rámci 

požární ochrany. Žádost doplníte 
o projektovou dokumentaci, jejíž 
nedílnou součástí musí být také 
dva výtisky požárně bezpečnost-
ního řešení – vše podáte na odbor 
stavební prevence.

To nemusí být vše
Poslední nezbytným doku-

mentem je průkaz energetické 
náročnosti plánovaného domu. 
Ovšem podle toho, kde se vaše 
parcela nachází, může staveb-
ní úřad požadovat i další doku-
menty. Jimi mohou například být 
schválení sjezdu z obecní komuni-
kace na váš pozemek nebo vyjád-
ření památkářů, pokud se stavba 
nachází v památkové zóně.

Podání žádosti
Všechny získané dokumenty 

poté přiložíte k žádosti o stavební 
povolení. K nim je také ještě nutné 
dodat kopii kupní smlouvy k po-
zemku, aktuální výpis z katastru 
nemovitostí, doklad o tom, že jste 
informovali sousedy o plánované 
stavbě, seznam pozemků a staveb, 
které sousedí s vaší parcelou. Pak 
teprve odnesete žádost na staveb-
ní úřad, který vás vyrozumí o svém 
rozhodnutí. Jestliže tedy vše půjde 
zcela hladce, měli byste mít staveb-
ní povolení v ruce do 30 dní. A mů-
žete začít stavět!  pst 

Hlavní věcí, 
bez které nelze 

začít stavět, 
je projektová 
dokumentace

Než začnete stavět, čeká vás spousta papírování Foto | 2x pxhere
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Pobočku najdete na adrese: 
Třída T. Bati 6, 760 01 Zlín

www.rkokno.cz

733 351 936

Baťovský 
půldomek nebo 
větší byt ve 
Zlíně.

Martina Sušňová
Realitní specialista

Rodinný dům se 
zahradou do      
30 min od Zlína.

Ing. Pavlína Karlíková
Realitní specialista

Chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost? 
Obraťte se na nás!
Právě pro klienty hledáme:

INZERCE RV1802579/01

VILA MLADCOVÁ 6+2
PENB: D

CENA:  11.800.000,- Kč

RD MLADCOVÁ 5+KK
PENB: B

CENA:  8.800.000,- Kč

RD LUKOVEČEK 7+2
PENB: C

CENA:   7.550.000,- Kč

BYT 2+1, PŘÍLUCKÁ
83 m2, PENB: E

CENA:  2.499.000,- Kč

www.eurorealityzlin.cz

777 011 040
604 896 989
777 415 654

TEL.:

INZERCE RV1900322/01
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Ve Městském divadle 
měl v únoru premiéru 
pozoruhodný muzikálový 
projekt Petr a Lucie. 
V hlavních rolích zazářili 
mladé posily zlínského 
souboru Matěj Štrunc 
a Lucie Rybnikářová.

Zlínské divadlo? Na jedničku s hvězdičkou

Dvaadvacetiletý Matěj, absol-
vent brněnské konzervatoře, při-
šel do Zlína v roce 2017. O rok 
mladší Lucie Rybnikářová, absol-
ventka Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě, nastoupila do Městské-
ho divadla loni.

Jak jste se dostali k herectví? 
Co vás na této profesi 
přitahuje?

Lucie: Pocházím z Hluku. Už 
asi od čtvrté třídy jsem s babičkou 
a dědečkem chodila na předplatné 
do hradišťského Slováckého diva-
dla. Vždy mě fascinovalo, že člo-
věk si v divadle vyzkouší spoustu 
rolí a každý večer může být někým 
jiným. Lákalo mě zkusit si to, tak 
jsem se přihlásila na konzervatoř 
a vyšlo to.

Matěj: Já jsem se dostal k di-
vadlu v deseti letech díky mé tetě, 
která dělala garderobiérku v br-
něnské opeře. Jednou do Proda-
né nevěsty potřebovali malé kluky 
na pokřikování dvou replik a tak 
jsem se dostal i na jeviště. A hod-
ně se mi tam zalíbilo. Pak jsem 
se jako součást komparzu dostá-
val do dalších a dalších her v Ja-
náčkově divadle v Brně. Nakonec 
jsem se také přihlásil na konzer-
vatoř. A proč mě divadlo chytilo? 
Je to jeden z druhů umění, kte-
rým může člověk vytvořit nějakou 
uměleckou hodnotu a zároveň vy-
jádřit své pocity, emoce.

A co říkáte na Zlín? Na zdejší 
divadlo i atmosféru města?

Lucie: Pocházím ze Slovác-
ka, ze Zlínského kraje, takže jsem 
město znala už dříve. Myslím si, 
že Zlín je docela hezký. Možná  
i ideální místo pro život s rodi-
nou. Co se divadla týká, byla jsem 
docela mile překvapená, proto-
že jsem ho skoro vůbec neznala. 
Nečekala jsem tak dobrou úroveň 
a super kolektiv. Jsem tady zatím 
spokojená.

Matěj: Když jsem byl na škole, 
tak jsem o zlínském divadle moc 
nevěděl. To málo, co jsem věděl, 
se mi ale potvrdilo. Zlín oplývá 
silným hereckým souborem a je 
to divadlo, které šlape. Je tady 
velké tempo práce, ale také velmi 
kvalitní režiséři. Je pro mě vel-
ká čest mít možnost s nimi spo-
lupracovat. Takže za mě jednička 
s hvězdičkou po všech stránkách. 
Přiznám se ovšem, že město jako 
takové je pro mě pořád trochu oří-
šek. Pocházím z Brna a to je větší 
město s větším kulturním vyžitím. 
Zlín má svého zajímavého ducha, 
ale já jsem do něj ještě úplně ne-
pronikl. Tak snad se s tím časem 
nějak popasuji.

Máte teď za sebou dva velké 
kusy. Nejprve to byl Hamlet 
a nyní nový muzikál Petr 
a Lucie. Není to příliš velký 
zápřah na skoro nováčky?

Matěj: Určitě je. Cítím to na 
psychice i na svém těle. To tempo 
je takřka vražedné. Ale je to zku-
šenost nad zkušenosti. Je to těž-
ká, ale zábavná práce, takže si to 
člověk až tak nepřipouští. Po těch-
to dvou kládách ovšem budu mít 
volný turnus, tak si snad trochu 
odpočinu. 

Lucie: Souhlasím s Matějem. 
Já jsem do toho ještě dostala dva 
záskoky a nevěděla jsem, na co 

se mám dřív připravovat. Je toho 
hodně, ale baví mě to. Vlastně si 
ani nedokážu představit, že to 
všechno intenzivní zkoušení skon-
čí. O nedělích ráno se budím s po-
citem, že musím jít na zkoušku. 
Tak jsem si na to zvykla, že si ani 
neuvědomuji, že mám den volna. 
Je to zápřah, ale neměnila bych.

Jak vnímáte muzikál Petr 
a Lucie? Je vám toto dílo 
blízké?

Matěj: Je rozhodně zajímavé. 
A nejzajímavější je hudba od Deža 
Ursiniho. Oproti ostatním muzi-
kálům je velmi specifická a dodá-
vá inscenaci zvláštní punc. Proto 
k tomu člověk musí přistupovat 
trochu jinak, musí cítit Ursiniho 
hudbu. Není to Noc na Karlštej-
ně nebo něco podobného, je to 
opravdu jiný druh muziky, mně 
osobně velmi blízký. Pro celý sou-
bor je velmi zajímavé setkat se 
s touto v podstatě rockovou muzi-
kou na jevišti.

Chodili jste kvůli tomu na 
nějaké speciální hudební 
hodiny?

Matěj: To úplně ne, ale reži-
sér Patrik Lančarič nám pouštěl 
dokument o Dežu Ursinim a po-
slouchali jsme jeho písničky. Pa-
trik nám vysvětloval, jak do jeho 

hudby proniknout, jaké jsou jeho 
nejdůležitější skladby. Dostali 
jsme od něj obsáhlý úvod do slo-
venské rockové muziky a do díla 
Deža Ursiniho. Bylo to podle mě 
velmi cenné, sám si jeho muziku 
rád poslechnu.

Lucie: Já bych potřebovala spíš 
kurz malování. V roli Lucie přímo 
na jevišti maluji a musela jsem 
hodně trénovat, abych to zvládla. 
Když jsem poprvé něco nakreslila, 
tak se mi všichni opravdu hodně 
smáli. Sama jsem teď překvapená, 
co má ruka po pár týdnech trénin-
ku dokáže občas vytvořit.

Až to z vás po premiéře 
opadne a budete mít i nějaké 
volno, do čeho se pustíte? Co 
děláte rádi ve volném čase?

Matěj: Moc rád sportuji. Dří-
ve jsem dělal biatlon, ale teď na 
běžky a střílení opravdu není čas. 
Zároveň mám kapelu, jmenuje se 
Ateliér, a chceme teď věnovat ně-
jaký čas natáčení nové desky. Ve 
volných dnech se přesunu do Brna 
a budeme na ní pracovat, aby-
chom ji mohli v květnu nebo červ-
nu vydat. Takže mě teď čeká tato 
výzva, na kterou se moc těším.

Lucie: Já ráda odpočívám a čtu 
knížky. Také přemýšlím, že bych 
se začala věnovat tomu malování. 
Zjistila jsem, že je to dobrý relax 
a docela mě to baví.

Matěj Štrunc a Lucie Rybnikářová jako Petr a Lucie Foto | Marek Malůšek
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Má láska místo ve světě 
plném nenávisti? Českou 
premiéru původního 
slovenského muzikálu 
o křehkém citu dvou 
mladých lidí v čase války 
Petr a Lucie uvedlo v únoru 
Městské divadlo Zlín. 

Muzikál Petr a Lucie  
čekal na českou premiéru třicet let

Působivé dílo vzniklo díky ná-
hodně objevené nahrávce fenome-
nálního slovenského muzikanta 
Deža Ursinyho. „Spolu s básníkem 
Jánem Štrasserem vytvořil na kon-
ci 80. let z útlé novelky velkého hu-
manisty a držitele Nobelovy ceny 
Romaina Rollanda sedmnáct pís-
ní. Měl z nich vzniknout muzikál. 
S nápadem je oslovila Alta Vášo-
vá, která napsala libreto. Projekt 
se ale neuskutečnil. Zachovaly se 
jen demonahrávky, které zapada-
ly prachem a které se považovaly 
za ztracené,“ uvedl režisér Patrik 
Lančarič s tím, že magnetofonové 

pásky po smrti Ursinyho našel jeho 
syn Jakub, také muzikant, a jejich 
oživením a koncertní verzí se po-
staral o jednu ze zásadních kul-
turních událostí loňského roku na 
Slovensku. 

„Teď jde o vůbec první velké 
uvedení tohoto muzikálu v plné vý-
pravě, na velké scéně. A my jsme 
nesmírně pyšní, že se tento histo-
rický okamžik odehrál právě na 
zlínském jevišti,“ zdůraznil Patrik 
Lančarič.

Libreto do češtiny přeložil dra-
maturg zlínského divadla Vladimír 
Fekar a texty písní Petr Borkovec. 
„Petra Borkovce pokládám za jed-
noho z nejlepších současných čes-
kých básníků. Myslím, že moje tex-
ty přeložil kongeniálně. To je jediné 
slovo, které mě při jejich čtení na-
padlo,“ svěřil se Štrasser.

A proč si podle něj muzikál mu-
sel na velkou premiéru počkat 30 
let? „Inscenátoři se tehdy asi zalekli 

věcech. A Petr a Lucie velmi suges-
tivně vypráví o sakramentsky váž-
ných věcech,“ myslí si Štrasser.

Na zlínských divadelních prk-
nech v hlavních rolích můžete vi-
dět Matěje Štrunce a Lucii Ryb-
nikářovou. „Jaký je Petr? Hrozně 
zamilovaný. A písničky jsou skvělé 
a zpívají se mi moc dobře, Ursiny-
ho hudba je mi blízká,“ prozradil 
Matěj Štrunc s tím, že Petr a Lucie 
není muzikál broadwayský, nablýs-
kaný. „Ale je výpravný a o nápadité 
taneční choreografie diváci také ne-
přijdou. Pomohla nám s nimi Hana 
Achilles. Scéna Michala Syrového 
je taky úžasná. Na jevišti máme i ži-
vou kapelu, což je velmi příjemná 
tradice zlínských inscenací,“ dopl-
nil Lančarič. 

Dále hrají Radoslav Šopík, He-
lena Čermáková, Marek Příkazký, 
Eva Daňková, Rostislav Marek, 
Radovan Král nebo Kateřina Li-
ďáková. pst

silného protiválečného tématu. 
Bylo krátce po Sametové revolu-
ci, lidé dostali svobodu a chtěli se 
spíš bavit, než přemýšlet o vážných 

Příběh milenců v době války napsal Romain Rolland
 Foto | Marek Malůšek
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Miroslav Zikmund 100 let
Do 5. 5. – 14|15 Baťův institut

Muzeum ji-
h o v ý c h o d n í 
Moravy ve Zlí-
ně připravilo 
pro návštěvní-
ky hned něko-
lik akcí zamě-
řených na téma cestování. Navštívit mohou 
například výstavu věnovanou stému výročí 
narození inženýra Miroslava Zikmunda. Cesty 
inženýrů Hanzelky a Zikmunda neinspirují jen 
cestovatele, spisovatele a filmaře, ale i výtvar-
níky. U příležitosti 100. výročí narození Mi-
roslava Zikmunda vystavuje muzeum soubor 
uměleckých děl inspirovaných životem a dílem 
legendárních českých cestovatelů. Návštěvníci 
uvidí kresby, grafiky, malby, keramické, dřevě-
né i kovové plastiky.

Koncert pro Evu Jiřičnou
13. 3., 19:00 – Kongresové centrum

V březnu 2019 oslaví významné životní ju-
bileum světoznámá architektka a designér-
ka, zlínská rodačka Eva Jiřičná a Filharmonie 
Bohuslava Martinů tuto událost pochopitelně 
neopomene. Tento koncert pak bude konci-
pován především jako výraz poděkování této 

inspirativní ženě, díky jejíž iniciativě zlínská 
filharmonie sídlí v tak unikátním prostoru, ja-
kým je Kongre-
sové centrum. 
Držitelka Řádu 
britského im-
péria s radostí 
přijala pozvání 
zlínského or-
chestru a osobně se koncertu zúčastní. Před 
koncertem v 18.00 se v Malém sále uskuteční 
Povídání o architektuře s Evou Jiřičnou. Sólis-
tou večera bude rovněž naprosto mimořádná 
osobnost – mezinárodně uznávaný interpret, 
jeden z nejlepších českých houslistů a zároveň 
koncertní mistr České filharmonie, Josef Špa-
ček. Zazní Josef Suk: V nový život, Bohuslav 
Martinů: Koncert pro housle a orchestr č. 2, 
H 293 a Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, 
op. 88.

Jazz Q Martina Kratochvíla
21. 3., 19:00 – Zelenáčova šopa

Česká jazzová legenda, skladatel a vůdčí 
osobnost skupiny Jazz Q vystoupí na pódiu 
hospůdky, divadelního a hudebního klubu  Ze-
lenáčova šopa. Jazz Q má v dějinách českého 
jazzu i rocku mimořádné postavení: v letech 
1970 až 1983 mu vyšlo sedm dlouhohrajících 

desek, nejen chválených recenzenty, ale často 
i komerčně úspěšných. Formace Jazz Q vyda-
la předloni po třiceti letech novou desku a její 
živé koncerty jsou znovu zážitkem pro pravo-
věrné pamětníky i nové fanoušky jazzrocko-
vých fúzí. 

Dagmar Pecková 
Hradišťan 
Spirituál kvintet
30. 3., 16:00 a 19:30 – Kongresové centrum

Po úspěš-
ných a bezna-
dějně vypro-
daných jarních 
k o n c e r t e c h 
roku 2018 se 
Dagmar Pec-
ková, Hradišťan a Spirituál kvintet po mno-
ha prosbách posluchačů opět spojí a vystoupí 
v patnácti českých městech. Na pódiu účinku-
jí nejen samostatně, ale spojí své síly také ve 
společných skladbách napříč hudebními žán-
ry. Kromě stále žádaných a osvědčených hitů 
uslyšíte také zcela nové úpravy, které si účin-
kující připravili speciálně pro tyto koncerty, 
takže se můžete těšit třeba i na světové pre- 
miéry. Pro velký zájem byl přidán odpolední 
koncert v 16 hodin!
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Křížovka: Citát Tomáše Bati: „Každý člověk je zámožný,...“
Znění tajenky pošlete i s kontaktem na vás na e-mail info@vaszlin.cz do 8. března. 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.
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Notářský úřad JUDr. Evy Dufkové,  
notáře se sídlem ve Zlíně,  
si Vám tímto dovoluje oznámit,  
že došlo ke změně adresy  
notářského úřadu.

Nová adresa notářského úřadu: 
K Pasekám 2984/45 
760 01 Zlín.   
Těšíme se na Vás,  
tým notářské kanceláře

www.notarstvizlin.cz
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205
kód pojišťovny

cpzp.cz/sport 

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz 
Více informací na cpzp.cz/programy

Pro začátek 700 Kč na sport
Podepište registraci k ČPZP do 30. 9. a čeká na vás až:

 1 500 Kč na očkování      
 3 000 Kč pro maminky a miminka      
 1 000 Kč na plavání pro děti

Váš podpis  
dokáže zázraky

kód pojišťovny

205

cpzp.cz/sport

Pro začátek 700 Kč na sport pro dospělé

   1 500 Kč na očkování pro děti
   3 000 Kč pro maminky a miminka
   1 000 Kč na letní tábory

Podepište registraci k ČPZP do 31. 3. 2019 a využijte i další výhody:

✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz 
Více informací na cpzp.cz/programy

Váš podpis
dokáže zázraky

INZERCE RV1900077/09 INZERCE RV1900369/01



Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč

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

BYT 2+1 S 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 

2 199 000 Kč
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BYT 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – PODLESÍ III
Slunný zrekonstruovaný byt, zrekons. bezbariérový 
výtah, kuch. linka vč. spotřebičů, venkovní rolety, 
zděné jádro, nové rozvody, zárubně vč. dveří, 
možnost přenechání pronájmu park. místa. PENB: G 

2 695 000 Kč
BYT 4+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – BUDOVATELSKÁ
Částečně zrekonstruovaný družstevní byt a dům, 
výtah s bezbariér. přístupem, prostorná koupelna, 
nové rozvody, částečně podlahy, 15 min. pěší chůze 
do centra, NEPLATÍ SE DAŇ Z NABYTÍ. PENB: G 

 2 560 000 Kč
RODINNÝ DŮM / CHATA, ZLÍN – JAROSLAVICE
Celoročně obyv. vybavený cihl. objekt s výhledem, 
oplocená zahrada o CP 415 m2, ideální pro klienty, 
kteří vyhledávají bydlení v blízkosti lesa a 5 min. jízdy 
autem do centra, PO SLEVĚ – 100 000 Kč. PENB: G

2 150 000 Kč
CHATA, BŘEZŮVKY
Téměř jako v Beskydech... Vybavený cihlový objekt 
s krásným výhledem do okolí, přípojka vody, oploce-
ná zahrada o CP 599 m2, má dobrou dostupnost do 
Zlína. PENB: G

1 090 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – PRŠTNÉ 
Pozemek o ploše 1005 m2 v blízkosti přírody 
a Prštenského rybníka, do centra cca 7 minut jízdy 
autem, šíře 17 m, k dispozici elektřina a asfaltová 
komunikace.

1 890 000 Kč

BYT 2-3(4)+1, CIHL./PANEL 
ZLÍN – OTROKOVICE – VIZOVICE 

až 4 000 000 Kč
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BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEL 
většinou pro investory kdekoliv s platbou hotově 

DOHODOU
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.

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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

NOVÝ A LEPŠÍ ATRAKTIVNÍ WEB. 
VYZKOUŠEJTE INZERCI

Z D A R M A

partnerem je společnostpartnerem je společnost

INZERCE RV1802184/02
INZERCE RV1802193/03


