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nejšiěší výběě designů
(přes 500 modelů)
doživotní gaěance
nevypadnutí kamenů
pohodový výběě
pěstenů při šálku kávy

K vidění na našich pěodejnách
za inteěnetové ceny.

www.běilas.cz
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Realitní kancelář

• zprostředkování koupě
a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku
Specializujeme se na prodej bytů po nově
provedených kompletních rekonstrukcích

Byt 3+1 Na Honech I, Zlín
5. patro, 74 m2 s kuchyňskou linkou
s vestavěnými spotřebiči a skříní,
lodžie sklep
Byt 3+1 Na Honech II
2. patro, 72 m2 s kuchyňskou linkou
s vestavěnými spotřebiči a skříní,
lodžie sklep

Připravujeme k prodeji
po kompletní rekonstrukci
BYT 3+1 – ulice 2. května, Zlín
Byt v panelovém domě, v 6. patře.
V osobním vlastnictví.
K bytu náleží komora na patře
a sklep v suterénu.
Plocha bytu 72 m2.

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
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu.

Byt 3 + 1 – ulice Česká, Zlín
Byt v panelovém domě, ve 4. patře.
V bytovém domě je výtah.
V osobním vlastnictví.
K bytu náleží balkon a sklep.
Plocha bytu 68 m2.
Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz
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Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz
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Parkování ve Zlíně?
Pomůže navigační systém
Chytré technologie už
pronikly do životů většiny
z nás. Máme chytré
telefony, chytré ovládání
domácích spotřebičů
a v dohledné době
zřejmě i chytrý navigační
parkovací systém.
| MAREK ADAMÍK
Město Zlín se chystá rozšířit
existující „chytré“ dopravní systémy a zjednodušit řidičům například najít vhodné mísTady asi nezaparkujete... Foto | wikimedia
to k parkování nebo
Chytrý navigační
rozšířit funkce inforsystém přijde
mačních tabulí, které
12 miliónů korun, kte- existuje například aplikace, která
radnici na
můžeme zahlédnout
ré chce radnice pokrýt rozpozná zpoždění trolejbusu a dle
12 miliónů
při výjezdech z města.
z evropských dotací.
toho upraví signály světelných křikorun.
Podle radního pro ob„Ve Zlíně už inte- žovatek, aby trolejbus mohl projet
last dopravy Michala
ligentní dopravní sys- bez zastavení a zpoždění vyrovČížka jde o takzvanou
témy máme, využívá nat. A to bez rizika, že by to naruSmart-City technologii, moder- je například Dopravní společnost šilo plynulost dopravy. Na druhou
ní, a v současnosti stále šířící se Zlín-Otrokovice,“ vysvětluje Pa- stranu, chce-li cestující zjistit, kde
trend, k němuž se město hlásí. Na- vel Simkovič, který má projekt na se zpožděný autobusový spoj zrovvigační systém by byl řízen z dispe- starosti.
na nachází, dopravní podnik na
činku zlínských Technických sluZ pohledu cestujícího to sice svých stránkách nabízí online apližeb a jeho odhadovaná cena je asi není na první pohled zřejmé, ale kaci, jež mu to umožní.

Na zámku jsou k vidění díla
představitelů světového pop-artu
V prostorách v prvním patře
zlínského zámku je do konce dubna k vidění výstava Světový pop-art ve Zlíně. Představuje třináct
osobností světového pop-artu
v jejich originálních dílech. Andy
Warhol jim samozřejmě vévodí,
ale milovník moderního umění se
zde dočká ukázky děl všech zásadních osobností tohoto uměleckého
směru.
„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 Zlín.
Výstava představuje i další světoznámé umělce, jako jsou Robert Indiana, James Rosenquist,
Jasper Johns, Allen Jones, Robert
Rauschenberg, Uwe Lausen, Tom
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Výstava Světový pop-art ve Zlíně

Foto | Pavel Stojar

Wesselmann, Mel Ramos, Peter
Phillips, Jim Dine a Larry Rivers.
„Nabízíme více než padesátku
děl světoznámých představitelů
tohoto mimořádného uměleckého
hnutí šedesátých a sedmdesátých
let 20. století. Díla pocházejí z různých sbírek z USA, Velké Británie,

Česka a Francie. Nejvzácnějším
dílem je z hlediska ceny serigrafie od Andyho Warhola nazvaná
Committee – Champagne 2000
z roku 1982,“ uvedl organizátor
výstavy Pavel Chmelík.
Velmi zajímavé jsou podle něj
také například práce od Mela Ramose na emailovém plechu. Jde
o reklamu na Pepsi-Colu a Coca
Colu.
Všechna vystavená umělecká
díla jsou prodejná. Stejně tak si
na výstavě můžete koupit stylové
suvenýry.
Zároveň si návštěvník může
zakoupit originální upomínkové
předměty. Na prodej jsou veškerá
vystavená díla, ale také originální
grafiky Salvadora Dalího nebo díla
vybraných českých výtvarníků.
Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupné je
100 korun, snížené 50 korun. Děti
pst
do 6 let zdarma. 

EDITORIAL
Dálky (volají?)
Mnozí na to čekají několik měsíců. Na dny, kdy se jaro rozjede
v plném proudu
a vyrazí na kolo,
pěší túry a díky
prodlužujícím
se dnům vlastně
i nekončící výlety. Doba zimního spánku končí a i ti, kteří jinak
rádi tráví čas o samotě, častěji vyhledávají společnost, než je
u nich obvyklé. Něco se změnilo. Ve vzduchu je cítit příchuť
vzdálených krajin, dobrodružství
a nových začátků, atmosféra, kterou se ve svých dílech snaží zachytit nejeden umělec či básník.
S blížícím se letním obdobím
také vzkvétá otázka, jak naložit
s prázdninami a časem dovolených, a pokud uvažujeme, kam
se svými ratolestmi, právě teď je
nejvyšší doba poohlédnout se po
vhodných táborech. Možná se
přitom nabízí otázka, co bychom
si sami přáli. Není třeba hned přistoupit na hru o exotických destinacích. Svou příchuť „vzdálených
krajin“ možná najdeme překvapivě blízko.


Marek Adamík
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V Napajedlích
najdete deník
válečníka
Repliky antických zbraní, výbava středověkých rytířů, zbraně
renesanční i první palné zbraně.
Muzeum Napajedla hostí výstavu Z deníku válečníka složenou
ze sbírek nadšenců do vojenské
historie.

Součástí výstavy je výbava středověkého rytíře

Foto | pxhere

Na kroměřížské výstaviště
zavítá Květinový zvěrokruh

Květinová
výstava se
uskuteční již po
třiačtyřicáté.

Ta představuje ukázky zbraní
a zbroje z různých epoch. K vidění
jsou například kolekce vedoucího
skupiny historického šermu Burgmistři Petra Čimbury nebo sbírka
Evžena Petříky z Československé
obce legionářské, který svou vášeň našel ve zbraních z období od
válek napoleonských po druhou
světovou válku. Nejde ovšem jen
o výstavu samotnou.
Součástí doprovodného programu je množství zábavných
aktivit, jako repliky zbraní, které si zájemci mohou sami otestovat. Máte-li rádi překvapení, vyrazte do napajedelského muzea
24. května. V rámci Muzejní noci
si pro vás organizátoři přichystali doprovodný program přímo
speciální. Výstavu pak ukončí
ma
26. května.

Na kroměřížské výstaviště zavítá Floria JARO 2019, největší
zahradní prodejní výstava u nás,
během které nakoupíte vše potřebné pro svůj dům a zahradu
a ještě navíc si užijete bohatý hudební program. Setkání se tentokrát ponese v duchu motta Květinový zvěrokruh.
„Vstupem do vyzdobeného pavilonu A se přenesete do

INZERCE RV1900687/19

INZERCE RV1900670/01

SATELITNÍ
DOTACE



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
4

| Z REGIONU

Květiny, ovocné stromy, keře, zahradní nábytek. Na své si přijde každý

Milujete květiny? Těšte
se. Od 1. do 8. května
nastanou žně pro všechny
zahradníky, zahrádkáře
a pro všechny vyznavače
rozkvetlých podob jara.

tajemného večera s nebem posetým miliony hvězd, z něhož se na
vás bude snášet dvanáct květinově
ztvárněných znamení zvěrokruhu
z tisíců jarních cibulovin a hrnkových rostlin. Tajemnou atmosféru
doplní hra světel a stínů,“ básní
o výstavě manažer výstavy Vojtěch Zahradník. Nepřímo tak sděluje, že součástí budou speciální
květinová aranžmá Čtvero ročních
období, jehož se ujmou nejlepší čeští aranžéři jako Klára Franc
Vavříková, Jarek Kokeš nebo Tomáš Hakl. To se bude konat v přímém přenosu, přímo před očima
návštěvníků. Pokud jste hudebně založení, zhlédnout přitom

Foto | Výstaviště Kroměříž

můžete vystoupení Yvetty Simonové, Duo Jamahy, Evy a Vaška,
Vladimíra Hrona, Motýl Bandu,
dechových hudeb Zdounečanka
a Hulíňané nebo Jaromíra Adamce či Matušky Revival.
Stranou pozornosti jistě nezůstanou prostory samotného výstaviště. U příležitosti výstavy je novinkou impozantní
voliéra s okrasným ptactvem přímo u vchodu, samozřejmostí je relaxační zóna, unikátní Dětský svět
pro nejmenší zahradníky a dostatek parkovacích míst až pro
2 500 vozidel. Základní vstupné
činí 100 korun, pro celou rodinu
pak 250 korun.ma

MHD do zoo až v červnu
Chtěli jste si v dubnu vyrazit
„čtverkou“ do zoo Lešná ve Zlíně?
Musíte si ještě chvíli počkat. Zkušební provoz prodloužené trolejbusové linky 4, 5 a 46 je odložen na
1. června. Podle radnicae je hlavním důvodem bezpečnost cestujících. Rizikovým místem je okolí trolejbusové točny linky číslo 4,
kde dosud chybí plánovaná MHD
zastávka a přechod pro chodce. Podle primátora Jiřího Korce chce radnice získaný čas věnovat k diskusím s občany ohledně

plánovaných změn. Nejde totiž
jen o prodloužení tras a zavedení
nových linek, ale také o navýšení
počtu trolejbusových spojů. Nová
vozidla se budou pyšnit tichým bama
teriovým provozem.
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Zdeněk Galuška, hvězda slováckého nebe
V únoru uplynulo dvacet od úmrtí Zdeňka Galušky,
malíře, spisovatele a skvělého vypravěče, rodáka
z Uherského Ostrohu. Zejména jeho knížky
Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí mu zajistily
velkou oblibu. Poslední měsíce svého života strávil
společně s manželkou Vlastou v Charitním domě
Andělů strážných v Nivnici na Uherskobrodsku.
| ALENA KUČEROVÁ
Zdeněk Galuška se narodil 11.
července 1913 v Uherském Ostrohu. Svou profesní kariéru začínal jako malíř slováckých figurek a ornamentů, ale po
smrti otce musel nastoupit na jeho
místo v holičství. Protože bylo v
blízkosti ostrožského zámku, kde
sídlil okresní soud, Zdeněk v krátké době z nabitých informací začíná tvořit své první soudničky,
které vycházejí v novinách a časopisech. Samozřejmě se v nich poznávají i obyvatelé Uherského Ostrohu a mnozí se na začínajícího
autora zlobí.
Věra Hendrychová, iniciátorka Občanského sdružení Galuškovo Slovácko, které v Uherském
Ostrohu pečuje o zachování odkazu slavného rodáka, k začátkům Galuškovy tvorby říká: „Měl

všestranné umělecké nadání.
V Sokole hrál amatérské divadlo,
brzo nebylo akce, na níž by Zdeněk nemaloval plakáty, kulisy,
podklady pro pozvánky. Dokázal
skloubit práci i své koníčky. Těžká léta přicházejí v době německé
okupace, rok a půl prožije v totálním nasazení v Berlíně. Po skončení války opouští Uherský Ostroh
a stěhuje se do Brna,“ říká Věra
Hendrychová.
Díky přičinění spisovatele Jaromíra Tomečka vydává Zdeněk
Galuška v roce 1947 svou první knihu 32 Veselých příběhů od
slováckého soudu. Začíná se prosazovat jako spisovatel, knížka
soudniček Slovácko sa súdí vychází ve statisícových nákladech.
Stejně tak Galuškova nejúspěšnější knížka Slovácko sa nesúdí, kde
už nejde o jednotlivé soudničky,
ale příběhy ze života slováckého

Spisovatel s Věrou Hendrychovou

městečka. Hlavními postavami
jsou stařeček Pagáč a Jura Klásek.
Podle knížky v polovině sedmdesátých let natočí brněnské studio
Československé televize úspěšný
seriál. Postavu stařečka Pagáče
ztvárňuje na Galuškovo přání slovenský herec Josef Króner, Juru
Kláska Oldřich Velen. „Galuškův
humor nikdy nebyl zlý, neurážel.
Příběhy byly zkrátka plné lidí a lidiček se skutečnými vlastnostmi
a skutky. Vždy psal v duchu svého
životního kréda: Rozdávať radost,

Foto | archiv Věry Hendrychové

aby nebylo ľudí smutných a neščasných. Činil tak nejen prostřednictvím literární tvorby, ale skvěle
bavil lidi i na estrádách, besedách
a dalších akcích,“ dodává Věra
Hendrychová.
Zdeněk Galuška získal za svého
života kromě přízně čtenářů a diváků řadu ocenění. V roce 1994 jej
město Brno jmenovalo čestným
občanem, o dva roky později získává i díky iniciativě Věry Hendrychové totéž uznání i ve svém
rodišti v Uherském Ostrohu.

Trendy v automobilovém průmyslu: robotizace, propojení...
Alternativní pohony, konektivita a systémy autonomního řízení, digitalizace výroby, ekologické
a bezpečnostní standardy, ale také
zaměření na nové technologie. To
jsou pouze některé z moderních trendů, kudy se současný
automobilový průmysl ubírá.
Jako uživatelé si možná pochvalujeme technické novinky a stále intuitivnější ovládací
prvky našich automobilů, možná ale již netušíme, co všechno za tím stojí. A také že práce
v automobilovém průmyslu již
neznamená lopotit se v potu tváře.

Cesta ekologické šetrnosti
Odvětví, které v současnosti
představuje jednoho z hlavních zaměstnavatelů, má vskutku ambice
proměnit celý sektor. Automobilky investují do nových pohonů –
především elektrického – ale třeba
i stlačeného zemního plynu (Škoda
Auto) nebo zkapalněného zemního
plynu v nákladní silniční dopravě
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(LNG). U japonských automobilek se prosazuje vodík (Toyota), na
speciální ekologické palivo z vody
a vzduchu se pro změnu zaměřuje
německé Audi.

V době chytrých technologií nijak nepřekvapí propojení aut s mobilními telefony a autonomní systémy řízení. Automobilka Mazda
kupříkladu nabízí systém, s jehož
pomocí automobil vzdáleně nastartujete, ničím neobvyklým nejsou ani senzory umožňující jízdu
v pruzích, nouzové brzdění, sledování okolních objektů, parkování nebo automatické zajíždění do
garáže. Ačkoliv sériově vyráběná

samořiditelná auta jsou dosud stále otázkou budoucnosti – ne už
tak jejich testování – reálnější je
zavádění chytrých systémů řízení
dopravy.
Nesmazatelnou
součástí aktuálního trendu je digitalizace výroby či také průmysl 4.0. O čem je řeč? Zatímco
pro zákazníka to znamená, že
si bude moci „sestavit“ své vysněné auto přes internet ještě před návštěvou autosalónu,
pro výrobní podniky stále inteligentnější systém výroby komponentů. Ten zahrnuje vzájemné
propojení výrobních linek a výrobků, produkčních systémů, skladů,
dopravy i servisu. Pokračující robotizace a automatizace výroby dále
usnadní namáhavou práci a na pracovnících zůstane hlavně zadávání
instrukcí a finální kontrola výrobků. Tím poroste i osobní zodpovědnost. Výroba automobilových
součástí dnes pracuje s přesností
v tisícinách milimetrů.

Nové materiály
Ochrana životního prostředí
dnes již dávno není pouhou frází.
Spolu se zpřísňováním požadavků
na vypouštění CO₂ a bezpečnostních standardů se hledají nové cesty
používaných materiálů, jejichž společným jmenovatelem je pevnost,
nižší hmotnost a zmíněná bezpečnost. Tyto vlastnosti naplňují hliník
a ocel, o své využití do budoucna se
ale hlásí třeba i mimořádně odolný
plast CFRP, využívaný dosud hlavně u sportovních automobilů. Jeho
cena je ale ve srovnání s ocelí zatím
astronomická.
Ze současného trendu lze vysledovat ještě jeden proud. Mimořádně silný. A tím je pokračování
ve snižování nákladů. K němu by
měla postupně směřovat efektivita
výroby a zavádění stále dokonalejších plánovacích systémů. Zákazníkovi to v konečném důsledku přinese vyšší komfort, záruku kvality
i jistotu, že za své získá skutečně to,
ma
do čeho investuje. 
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Při zateplování oken sázíme na poctivou
ruční práci a kvalitní materiály
Zná to většina z nás. V zimním období, kdy venku klesnou
teploty, do našeho bytu začne skrze okna pronikat chlad,
a to i přesto, že jsme si nová okna nechali dělat teprve
před pár lety. A pak to jde ráz na ráz: rosení skel, plíseň,
zdravotní problémy a kdoví co ještě. V letních měsících
nás naopak trápí přehřívání místností. Co s tím?
| MAREK ADAMÍK

Martin Očadlík. Největším problémem, který lidé nejčastěji v doNapajedelská
společnost mácnostech řeší, je rosení skla.
Tospur nabízí mnohé. Především Na to jsou v Tospuru připraveni.
ale pomůže se zateplením oken „Lidem vysvětlujeme, že problém
výměnou původních skel za mo- vzniká hlavně z důvodu, že sklo
derní izolační dvojskla, či trojskla. nemá dostatečné izolační vlastTospur není na trhu se zatep- nosti, a v místnostech se shromažlováním oken žádným nováčkem. ďuje vlhkost, která pak na sklech
Funguje již přes dvacet let, nej- zkapalní,“ vysvětluje pan Očadlík.
prve z iniciativy jejího zaklada- „Není to ovšem tak jednoduché,
tele Václava Michalčíka, později, proto je nutné každý problém řejak se firma začala rozrůstat a zís- šit individuálně. V dnešní době je
kávat větší zakázky, jako společ- na trhu velké množství kvalitního
nost s ručeným omezeným. Jejím zasklení a my umíme vyřešit větcharakteristickým
šinu potíží s okny,
rysem je, že klade
se kterými se na nás
důraz na kvalitní
lidé obrací.“
Postaráme se
materiály a zpracoVedle rosení se
i o historická
vání ve snaze zachoale v domácnosokna zámků,
vat stávající okna,
tech setkáváme ješkde
záleží na
místo aby dodávala
tě s jedním, velmi
každém detailu. rozšířeným probléokna nová. I proto
mezi jejich zakázmem. A tím je pocit,
ky patří, mimo jiné,
že v zimě přes okna
také památkově chráněné objekty. protahuje, třebaže stará dřevěná
„Klíčové oblasti naší činnos- okna jsme vyměnili za modernějti se odvíjí dle požadavků trhu. ší plastová. Je zde nějaké řešení?
Dokážeme vyměnit sklo u oken „Pokud se jedná o plastová okna,
zdvojených i špaletových, také která mají stáří již více jak deset
u oken plastových i eurooken. let, pak je možné, že použité zaJsme schopni se postarat dokonce sklení nemá vyhovující izolační
i o historická okna zámků. U těch vlastnosti. Ale také je nutné takozáleží na každém detailu a ruční vá okna seřídit a věnovat jim urpráce je v takovém případě nena- čitou péči. Při výměně skla vždy
hraditelná,“ říká manažer kvality takovou péči věnujeme každému

typu okna,“ vysvětluje manažer
kvality. Pokud je ale dům vybaven
starými dřevěnými okny, rozhodně není nutné okna měnit. Tospur
s nimi dokáže dále pracovat a po
úpravách u nich dosáhnout shodných vlastností jako mají eurookna s trojsklem. Ve výsledku se to
samozřejmě promítne do podstatně nižších nákladů za vytápění.

Výsledky ruční práce jsou patrné na první pohled

Manažer kvality Martin Očadlík

Zakladatel společnosti Václav Michalčík

Běžného uživatele možná napadne otázka, jestli okna s takovou
úpravou vyžadují nějakou údržbu.
Podle pana Očadlíka je jednoduchá, protože ve vývoji moderních
zasklení se především klade důraz
na to, aby kromě občasného umytí
skel byla okna bezúdržbová a spolehlivě naplňovala účel po mnoho
let.

Foto | 3x Veronika Daňková
RV1900698/05

6

| INZERCE

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zlínská firma je světovým hráčem
na trhu plastikářského průmyslu
Obrat přes miliardu korun, nepřetržitý růst objemu výroby, vše bez úvěrů a každý rok zisk umožňující další investice… Řeč je o zlínské firmě
SPUR a.s., která byla založena v roce 1992 a je jedním z významných hráčů v plastikářském průmyslu.
SPUR a.s. má sídlo ve Zlíně – Loukách, kde je velký výrobní areál. V areálu
se nachází výrobní plochy o rozloze 8 000 čtverečních metrů, 20 000 metrů čtverečních skladových prostor a třináctipatrová administrativní budova.
Všechny objekty jsou zrekonstruované, nebo zcela nové.
SPUR a.s. vyrábí široký sortiment plastových výrobků – chráničky pro optické kabely, izolační materiály značky TUBEX®, obalové materiály z lehčeného
polyetylenu SPURO®. Tyto produkty tvoří cca 40 procent obratu firmy. Zhruba
stejný podíl pak mají individualizované produkty pro zákazníky, například pro
jednoho z největších globálních hráčů na trhu s nábytkem. Jde o výrobky, které podle zadání klienta firma vyvine a následně i vyrábí. SPUR a.s. je aktivní
součástí celosvětového trhu v plastikářském oboru, 70 % produkce je exportováno. Velkou výhodou je schopnost včas zachytit nové trendy, materiály či
požadavky zákazníků, na které firma může reagovat, a tím ještě více rozšiřovat nabídku výrobků a také získávat nové trhy.
Hlavním cílem SPUR a.s. je mít široký sortiment výrobků dodávaných do
různých odvětví a silný vlastní vývoj. Generovaný zisk firma investuje do dalšího rozvoje a vytváří finanční rezervy. Mottem firmy SPUR je: „Rozumíme
současnosti a myslíme na budoucnost“. Firma průběžně investuje do nových
technologií a inovací těch stávajících. Za posledních 10 let do staveb a technologií bylo investováno přes 700 milionů korun, do výzkumu a vývoje okolo
150 milionů korun.
Z areálu firmy SPUR jdou plasty do celého světa. „Jsme pyšní na to, že
veškerý plastový odpad, který vyprodukujeme, stoprocentně recyklujeme,“
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říká generální ředitel Tomáš Dudák s tím, že ekologii firma bere hodně vážně.
„A nejen proto, že na to dbají naši globální partneři. Je to pro nás nezbytná
součást toho, čemu říkáme odpovědné podnikání,“ vysvětluje a doplňuje, že
se recykláty používají ve stále větší míře i při výrobě, kdy nahrazují primární
materiály.
V současnosti má SPUR a.s. 235 zaměstnanců a zaměstnává i přibližně
60 agenturních pracovníků. Díky investicím do nových technologií, automatizaci
a zlepšující se efektivitě výroby roste produktivita práce. To firmě umožňuje každý rok zvyšovat mzdy. Vzhledem k současné situaci na trhu práce, kdy je velký
nedostatek kvalitních pracovníků, firma dbá o dobrou komunikaci napříč firmou, protože si stále více uvědomuje, jak je potřebné se s lidmi bavit, poslouchat jejich názory a podněty.
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Realita někdy
překoná vize, které
jste před lety měli
Zlínská firma VLW zabývající se prodejem
a pronájmem stavební techniky letos slaví čtvrtstoletí.
Už dvacet let sídlí v areálu někdejšího panského
zemědělského statku v malenovickém podhradí.
„Firma VLW byla založena
v květnu 1994. Byla to doba, kdy
se bortil zlínský průmysl, propouštělo se, přestaly fungovat dřívější ekonomické struktury. Zhroutila se i firma Svit, kde pracovalo
přes 30 tisíc lidí. Je neuvěřitelné,
že tento region dokázal vstřebat
pád největšího zaměstnavatele.
S bývalými kolegy jsme tehdy začali přemýšlet o soukromém podnikání. A jediné, co ve zlínském
regionu v té době celkem dobře
fungovalo, byl stavební průmysl,“
vzpomíná šéf firmy Radim Hrubý.
Proč právě stavební branže?
Byly tu velké firmy, jako je
PSG, Zlínstav nebo Pozemní stavitelství. A také bylo jasné, že tento obor má budoucnost. Měli jsme
výhodu oproti předchozím generacím. Naši předci mohli těžko
prognózovat příchod světových
válek nebo Gottwalda, socialistického zřízení a jeho důsledků.
U nás to bylo naopak. Když přišla společensko-ekonomická změna v roce 1989, tak jsme i přes ten
výrazný předěl víceméně věděli,
co čekat. Viděli jsme zanedbanou
infrastrukturu, zchátralá náměstí
a zpustlé ulice krásných českých

historických měst. A také jsme
viděli, jak to vypadá na Západě,
kam naše země směřovala. Hlavní prognóza byla tedy jasná – nenávratně to směřovalo k tomu, že
budeme členy Evropské unie. Bylo
také jasné, že je tu toho spousta,
co je třeba dát do pořádku, opravit, postavit od znova. Takže nám
z našich úvah o podnikání vyšlo
stavební řemeslo.
Původně jste ale směřoval
spíše do obuvnictví…
Pocházím z Valašského Meziříčí, kde je velká chemička DEZA.
Možná proto mě nejprve zlákala
chemie, což je úžasný obor, který
dnes zasahuje prakticky do všech
odvětví. Ve Zlíně jsem začínal ve
Svitu. Už jako mladý jsem ale tíhl
ke stavebnictví, i když mi to rodina rozmlouvala, protože stavební
školu studoval už starší brácha.
Nechtěli asi mít v rodině dva stavaře. Přes různé peripetie jsem se
k tomu ale dostal.
Jaké byly začátky podnikání?
Byli jsme doslova garážová firma, začínali jsme totiž v garáži
u našeho rodinného domu v Malenovicích. Prodávali jsme drobnou

Bagr japonské značky Takeuchi na dvoře firmy VLW v Malenovicích
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ROZHOVOR

Foto | Pavel Stojar

Šéf firmy VLW Radim Hrubý

stavební techniku – vrtačky, sbíječky, bourací kladiva. Chtěli jsme
mít úroveň a tak jsme si vytvořili
základní sortiment těchto nástrojů, které jsme měli k dispozici,
aby si je zákazník mohl vyzkoušet
a ověřit si, jestli mu vyhovují. To
byl předělový krok směrem k půjčovně nástrojů. A samozřejmě
k tomu musel vzniknout i servis.
Prodej, servis a půjčovna strojů, to
jsou tři činnosti, které nás provází celých těch 25 let. Důležité bylo,
že jsme nikdy nechtěli konkurovat
zavedeným prodejnám pracovních strojů ani velkým hobby marketům, které se objevily o něco
později. Vždy jsme se drželi stavebních firem, průmyslové klientely. To jsou naši zákazníci.
Kdy vám přestala stačit garáž?
Bylo to po zhruba po pěti letech. Kvůli množství aut klientů
i našich to už přece jen v obytné
zóně nebylo únosné a přístojné,
tak jsme hledali, kam se přestěhujeme, a tento areál se nám líbil.
Ale i tady, na samém okraji Malenovic, občas narážíme na to, že
rušíme sousedy. V malenovickém
podhradí jsme tedy od roku 1999,
letos je to tedy už 20 let.

Foto | Pavel Stojar

Proč jste zůstali v Malenovicích?
Máme v regionu prázdnou průmyslovou zónu v Holešově, která
stála miliardy, a jednu prazvláštní
průmyslovou zónu na východním
konci Zlína, přičemž spádovost je
opačným směrem na Otrokovice
a všechny kamiony z Příluku tak
musí jezdit přes město. Nakonec
jsme si vybrali toto místo v Malenovicích, které je strategicky
umístěné v polovině aglomerace mezi Otrokovicemi a Zlínem.
I když byl tento areál ve špatném
stavu a věděli jsme, že je zatížený
restitučním řízením. Držel jsem
se tohoto místa, přestože bylo zablokované restitucí se všemi negativními dopady. Ostatně příběh
tohoto podhradí by si zasloužil samostatný rozsáhlý článek.
Co nakonec rozhodlo ve prospěch podhradí?
Byl v tom i kus určité strategie. Viděl jsem v duchu, že symbolem stavební techniky je bagr.
Žádný jiný stavební stroj není tak
charakteristický pro toto odvětví.
Tenkrát v roce 1999 by nám stačila prodejna s parkovištěm kdekoliv u silnice. Měli jsme jen malou
mechanizaci, vrtačky a elektrické

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

ručí nářadí. Já jsem ale měl vizi
toho bagru a ten už potřebuje
velký prostor. Začínali jsme tady
s půlkou současného areálu, nějakých pět šest tisíc metrů čtverečních. Díval jsem se na to jako
na absolutně dostačující prostor
včetně budoucí rezervy. Dnes
máme dvojnásobnou plochu, ale
těch mechanismů je tolik, že když
se to v zimě všechno stáhne na základnu, tak trpíme nedostatkem
místa. Někdy realita a běh života překonává i velké plány a vize,
které měl člověk před dvaceti lety.
Nenarážíte na to, že je toto
místo památkově chráněné?
Z hlediska památkové péče
tady už není skoro co chránit.
Říká se, že za komunistické éry
se vše devastovalo, ale rozsah devastace malenovického podhradí
po roce 1989 je neuvěřitelný. Od
sametové revoluce většina budov
spadla. Kvůli táhnoucí se restituci
to je dnes jedno z nejzanedbanějších území v celém krajském městě. A my s tím nemohli skoro nic
dělat. Ze zákona totiž nikdo nesmí
objekt zhodnotit, pokud je možnost, že připadne restituentovi.
Tak to raději nechají spadnout, to
je povolené, ale opravit to nesmíte. Platili jsme nájem, ale nikdo do
toho nedal ani korunu. Na území

a cihlovém Zlíně bychom si všech
starších historických budov měli
vážit dvojnásob. Je nenávratná
škoda všech těch staveb s klenutými stropy, které tady v malenovickém podhradí šly k zemi.
Jak vlastně dopadla restituce?
Nekonečně se vlekla. V jednu
chvíli to vypadalo, že se obrátí ve
prospěch restituentů, potomků
majitelů hradu. Pak se to ale otočilo a došlo k ukončení restituce z jejich strany. Koncem roku
2013 jsme se dohodli s likvidátorem, rok jsme se připravovali
na převzetí a v regulérní dražbě
jsme tento areál koupili v prosinci roku 2014. Takže teprve pátý
rok jsme zde vlastníci a můžeme
to tady oficiálně v rámci možností
zvelebovat.
Kolik máte v současnosti zaměstnanců a jaké profese?
Pořád jsme malá firma, máme
něco přes dvacet zaměstnanců.
Většinu z toho tvoří obsluha bagrů. U nás si totiž můžete půjčit
nejen stroj samotný, ale pronajmout si ho lze i s obsluhou. Jsou
tu lidé v půjčovně a mechanici zajišťující servis. Velkou zátěží je pro
nás administrativa. Ta se na nás
totiž valí nejen ze strany státu,

Začínali jsme s ručním nářadím
v garáži rodinného domu.
potenciálně spadající do restituce
nesmí být vydáno stavební povolení. Takže jsme alespoň v areálu dělali na vlastní náklady různé
udržovací práce, aby se tu dalo
fungovat a trochu to vypadalo. Podařilo se nám také zachránit polovinu historického kravína, na který už byl vydán demoliční výměr.
Když se ve středověkém městě zřítí jeden dům, je to velká škoda, ale
to město to nějak vstřebá. Ale tady
ve Zlíně? My v našem hranatém

ale stále více i od našich klientů.
Jsou to často velké stavební a silničářské firmy s mnoha vlastními
administrativními, bezpečnostními a ekologickými předpisy, mají
vlastní kontrolní mechanismy, na
které musíme přistoupit a dodržovat je.
Jakou technikou disponujete?
Zhruba před dvanácti lety jsem
začal naplňovat svou vizi o velkých

Událostí roku je v areálu VLW průjezd Barum Czech Rally

stavebních mechanismech. Teď je
tedy většina naší pozornosti směřována na půjčovnu bagrů. Kromě
nich jsou to přepravní prostředky
zvané dampry, ať už pásové nebo
kolové, hutnící válce a nakladače. Máme v půjčovně minimálně
sto kusů těchto strojů. Začali jsme
také bagry prodávat. Zastupujeme japonskou značku Takeuchi,
což je ve stavební branži synonymum kvality a spolehlivosti. Takový mercedes mezi bagry.
Jaká je další vize rozvoje?
V areálu firmy vzniká nová
budova...
Hotovo by mělo být už letos
před prázdninami. V nové budově
bude kompletní provozní zázemí.
V přízemí personál na půjčovnu
a sklad, druhá etáž bude kompletně vyčleněná pro prodej bagrů,
bude to takový autosalon pro bagry. Potřebujeme pro ně také kvalitní servisní místo, takže v tomto
směru budeme v budoucnu pokračovat. Některé práce totiž nelze dělat venku na dvoře. Na větší
typy by mělo být servisní zázemí
odpovídající ceně těchto strojů,
dokonalé a bezprašné. Vždycky říkám personálu, aby se podívali do
servisních zón autosalonů, které
mají takřka charakter operačních
sálů. Naše stroje jsou podstatně
dražší než mnohá luxusní auta,
takže bychom měli mít teoreticky servisní prostor ještě lepší než
ty autosalony. V našem případě
je nepříjemné, když se v pásech

Foto | Hugo Vidlička

nebo ve lžíci usazuje zemina, někdy i padesát sto kilo hlíny. Hlavně na podzim nám zákazníci vrací
stroje v šíleném stavu. Je to jako
jedna velká koule bláta, většinou
ještě přimrzlého.
A jak to je s kulturními akcemi, které se v areálu VLW
konávaly?
Kromě letních folklorních dětských přehlídek už sami kulturní
akce nepořádáme. Prostor ale využívají jiní organizátoři, takže 11.
května se tu koná gastrofestival
s koncertem jazzmana Laca Decziho a 15. června slavnosti malenovického pivovaru.
V posledních letech se soustředíte na Barum Czech Rally…
Obdivuji pořadatele, že jsou
schopní udělat takovou skvělou
akci, přestože proti sobě mají tolik
lidí, kteří se jim v tom snaží bránit.
Pro mě je to největší událost města a regionu, prestižní mistrovství
Evropy.
A je úžasné, že můžeme být
u toho a podílet se na tom. Už několikátým rokem se jezdí přímo
naším areálem a stali jsme se tak
epicentrem „erzety“ Maják. Chystáme zase nějaké novinky a můžu
říct, že letos to bude absolutní
bomba. Otočka, skokanské můstky, velkoplošné obrazovky. Vše
vymýšlíme tak, aby bylo na co se
dívat a lidé měli důvod se tady
setkat.

INZERCE RV1900729/01
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Co dělat při úmrtí blízkého
Smrt blízkého patří k nejtěžším okamžikům v lidském
životě. A každý z nás se do takové situace, bohužel,
dříve nebo později dostane. Pak je především
potřeba přemoci zármutek a neodkladně vyřídit
některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem.
Pokud si zesnulý přál mít pohřeb, měli bychom mu jej vypravit do 96 hodin od oznámení úmrtí a současně umožnit uctění jeho
památky ostatním příbuzným
a blízkým.
Náklady pohřbu se hradí z pozůstalosti. Pokud pozůstalost nestačí ke krytí nákladů pohřbu, jaký
si zesnulý přál, musí být pohřben
alespoň důstojným způsobem.
Pokud tak neučiní nikdo z pozůstalých, má tuto povinnost obec,

ve které došlo k úmrtí nebo bylo
tělo zemřelého nalezeno.
Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení, zavolejte praktického lékaře nebo zdravotnickou záchrannou službu. Nález
těla zemřelého je nutné oznámit
na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 nebo na linku
155. Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého vyplní „List
o prohlídce zemřelého“ a informuje osobu blízkou zemřelému.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
• Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení, volejte praktického
lékaře nebo záchrannou službu na lince 112 nebo 155.
• Můžete se rozhodnout, kterou pohřební službu si vyberete
k odvozu zemřelého a zajištění pohřbu.
• Povoleny jsou dva způsoby pohřbení: uložení rakve do hrobu
nebo zpopelnění v krematoriu.
INZERCE RV1900291/02

Pokud lékař nikoho takového
nezná, oznámí úmrtí Policii ČR,
která blízké najde. Při úmrtí
v nemocnici, domově pro seniory či jiném sociálním zařízení vystaví „List o prohlídce zemřelého“ lékař tohoto zařízení.
Můžete se sami rozhodnout,
kterou pohřební službu si vybere k odvozu zemřelého, a u které
si zajistíte pohřeb. Převoz probíhá v takzvané přepravní rakvi.
Následně si objednatel pohřbu
může pro obřad vybrat rakev

podle vlastního výběru – na základě ceny, barvy či použitých
materiálů.
V případě, že lékař nebo policie
nařídí zdravotní či soudní pitvu,
odveze pohřební služba zemřelého na oddělení patologie v nemocnici. Pozůstalí přinesou oblečení
pro zemřelého na pohřební službu. Případně také jeho fotografie
k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni.
V Česku jsou povoleny dva způsoby pohřbení: uložení rakve do
hrobu nebo hrobky na veřejném
či neveřejném pohřebišti, nebo
zpopelnění v krematoriu. Zásadní roli při rozhodování o způsobu
pohřbení, druhu obřadu a opatření hrobového místa hraje vůle
zemřelého výslovně vyjádřená za
jeho života. Rozhodnete-li se pro
uložení blízkého do země na hřbitově, je nutné dostavit se nejdříve
na správu hřbitova, kde bude dohodnut termín pohřbu, bude vystavena nájemní smlouva na hrob
a provedena úhrada za hrobové
pst
místo. 

INZERCE RV1900750/01

od 29. 4. do 17. 5. 2019
čas/den

pondělí

středa

pátek

08:30

PRŠTNÉ (LOUKY)

PRŠTNÉ (LOUKY)

MLADCOVÁ
ŽERANOVICE

09:00

BŘEZNICE

TEČOVICE

09:30

JAROSLAVICE

MYSLOČOVICE

FRYŠTÁK

10:00

BŘEZŮVKY

MALENOVICE

ŠTÍPA/KOSTELEC

10:30

PROVODOV

KVÍTKOVICE

LUKOV

11:00

ŽELECHOVICE

POHOŘELICE

KAŠAVA

11:30

HVOZDNÁ

NAPAJEDLA

TRNAVA

12:30

SLUŠOVICE

SPYTIHNĚV

SLUŠOVICE

13:00

TRNAVA

NAPAJEDLA

HVOZDNÁ

13:30

KAŠAVA

POHOŘELICE

ŽELECHOVICE
PROVODOV

14:00

LUKOV

KVÍTKOVICE

14:30

ŠTÍPA/KOSTELEC

MALENOVICE

BŘEZŮVKY

15:00

FRYŠTÁK

MYSLOČOVICE

JAROSLAVICE

15:30

ŽERANOVICE

TEČOVICE

BŘEZNICE

16:00

MLADCOVÁ

PRŠTNÉ (LOUKY)

PRŠTNÉ (LOUKY)

V uvedeném čase budeme provádět kamenické práce na hřbitově.
Neuvedené hřbitovy navštívíme po telefonické domluvě.
Mimo uvedené termíny volejte 774 281 823.

NEJNIŽŠÍ DOSTUPNÉ CENY
VE ZLÍNSKÉM OKRESE
10 | TÉMA MĚSÍCE
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Týden designu opět zde,
tentokrát ve znaku rebelie

S Formánkem
za šamany
Cestujete rádi? Jaké to je cestovat vnějšími i vnitřními krajina představí v pondělí 29. dubna
v
kulturním
institutu Alternativa známý spisovatel
Josef Formánek. Vydáte se
s ním po exotických místech světa, ale
i po stopách
jeho cestovatelských prožitků.
V rámci besedy budete moci zhlédnout reportáž o mentawaiských šamanech, mezi které autor zavítal
na indonéský ostrov Siberut. Pořad
ma
začíná v 18 hodin. 

Autobusem za
architekturou
Součástí týdne designu je výstava na náměstí Míru 

Foto | 2x Zlin Design Week

Galavečer mezinárodní soutěže pro nadané
designéry, tematická konference, ale především
výstavy a bohatý doprovodný program.
| MAREK ADAMÍK
Na to vše budete moci od 3. do
10. května narazit v ulicích Zlína,
kde už popáté vypukne Zlin Design
Week. Festival pořádají studenti
Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a letošní ročník se rozhodli zasvětit duchu pokroku a vykročení
ze zajetých systémů. V jeho podtitulu proto najdete slovo „revoluce“.
Co pro organizátory znamená?
„Neustálé objevování, inovace nebo nové impulzy – i taková
může být revoluce. A takovou ji
také chceme návštěvníkům Zlin
Design Weeku ukázat,“ vysvětluje
manažerka projektu Jitka Smolíková s tím, že k tomu patří jak myšlenky zhmotněné ve vystavených
produktech a instalacích, tak překvapení spojená s tím, kde všude
návštěvník může na „stopy“ festivalu narazit. Pro festival je totiž typické, že na něj zavítáte, aniž byste
to možná tušili.
I tentokrát je středem designového týdne zlínský zámek. Jeho
prostory ozdobí práce studentů
uměleckých oborů Fakulty multimediálních komunikací, a to až do
podkrovních prostor. Zde budou

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

expozice sahající od světelných instalací po skleněné objekty – na to,
že se v zámku „něco děje“, upozorní originální zahradní „nábytek“
v podobě takzvaných Leva kostek
od Egoé umístěných před zámkem. Na instalace ale narazíte také
v galerii G18, Zlínském klubu 204,
Zlatém jablku, Obchodním domě
a tradičně i na náměstí Míru.
Zlin Design Week ovšem není
jen o výstavách. Během týdne

můžete navštívit řadu zajímavých
workshopů a přednášek na téma
design a marketing, středobodem
je tematická konference soustředěná do Kongresového centra,
v němž 7. května vystoupí hned
několik řečníků. Najdete mezi
nimi i zvučná jména, například
designérku Francescu Valan nebo
Pavla Kacerla, podílející se po vizuální stránce i na hollywoodských filmech. V plánu je také studentský videomappingový festival
MASKA, jarní kino, PechaKucha
Night Zlin, chybět nebude ani stylová party.

Zajímáte se o zlínskou architekturu a současné umění? Vydejte se
4. května na jednodenní „tour“ po
galeriích s připraveným programem. Stačí přijít ve 13:30 hodin
k Evangelickému kostelu ve Zlíně, kde bude pro zájemce přistaven speciální autobus k přepravě
mezi jednotlivými stanovišti. Akci
organizuje Galerie Kabinet T., která tímto způsobem chce veřejnosti zajímavým a pestrým způsobem
představit zlínskou uměleckou
současnost v širším kontextu.
Rozhodnete-li se tour absolvovat celou, čeká vás pestrý program. Jeho součástí jsou vernisáže,
komentované prohlídky, koncerty a performance, světelná instalace i hudební produkce. Přidat
se k projížďce lze od kteréhokoliv
stanoviště, vybrat si můžete třeba
až návštěvu relativně zbrusu nových galerií, jako je Komnata Zlín
na zastávce Zahradnická nebo G18
na Fakultě multimediálních komunikací. V programu je také návštěva zrekonstruovaného Památníku
Tomáše Bati s komentářem Davida
Valůška ze Státního okresního archivu. Předpokládaný konec tour
je ve 21 hodin.
Podrobný program akce najdete na FB stránkách Gallery Tour
nebo v tištěné skládací verzi v galerii Kabinet T. ve 12. budově zlínského továrního areálu, ve vybraných kavárnách či v informačním
ma
centru města.

SPOLEČNOST |
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Literární jaro přivítá Radku
Denemarkovou i Emila Hakla
Svátek všech literárních
nadšenců vypukl ve Zlíně
23. dubna. Literární jaro,
které ve městě organizuje
Krajská knihovna Františka
Bartoše již po desáté, si
pro návštěvníky jako každý
rok přichystalo pestrou
paletu autorských čtení
a moderovaných besed,
jejichž součástí je bohatý
doprovodný program.
| MAREK ADAMÍK
Že je se na co se těšit, dokládá i množství zvučných jmen,
které se na festivalu objeví: Radka Denemarková, Radek Malý,
Emil Hakl, Jaroslav Rudiš či Dora
Kaprálová. Autorská klání potrvají až do 7. května.
Jestliže jste se nestihli zúčastnit prvních festivalových dnů, ale
přesto byste chtěli na něco vyrazit aspoň koncem týdne, můžete v pátek 26. dubna zajít na autorské čtení Viktorie Hanišové.
Od 17 hodin v krajské knihovně
představí svou dosavadní tvorbu
včetně románu Houbařka. V pondělí 29. dubna na ni naváže Dora
Kaprálová, která na festival přijede až ze svého současného bydliště v Berlíně. O připravované
povídkové knize Ostrovy vás provede v 17 hodin. Vyvrcholením
na poli „ženské literatury“ pak
nastane v úterý 30. dubna, kdy
se budete moci setkat s Radkou

Literární jaro zavítá i do parku Komenského
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| KULTURA

Radka Denemarková

Foto | Wikimedia

Denemarkovou v pořadu Hodiny z olova. Ne náhodou se říká, že
osobní zkušenost je k nezaplacení
– autorka pro něj čerpala inspiraci
ze svého pobytu v Číně.
Druhá polovina týdne bude
pro změnu patřit mužským autorům. Do světa fejetonistiky tak ve
čtvrtek proniknete s Emilem Haklem za doprovodu hudební formace Žamboši, neméně známému
Jaroslavu Rudišovi, držiteli Ceny
Jiřího Ortena (2002) a Magnesie
Litery (2007) bude patřit páteční
podvečer. Uvedením své zbrusu

Foto | archiv KKFBZ

nové knihy Český ráj tak zakončí
poslední festivalový týden. Ovšem
pouze neoficiálně. Skutečné ukončení se ponese ve větším stylu,
a to v parku Komenského. V programu Čtení v parku: Hostinec
u kamenného stolu vystoupí herec
a člen zlínského městského divadla Marek Příkazký, bude připravena i výtvarná díla pro děti. Na
„čtení“ tak bez obav můžete vzít
i své ratolesti.
Festival Literární jaro se nese
v duchu tématu Za lesy a za horami a spolupracuje na něm celá

Jaroslav Rudiš 

řada partnerů včetně Živého Zlína. Ačkoliv jde o desátý ročník,
kořeny festivalu sahají až do roku
2002, kdy vznikl jako projekt studentů Univerzity Tomáše Bati pod
názvem Literární květen, následovaný krátce existující Literrou.
Až do 7. května je festival doprovázen výstavou Odhalení 21.
století, mapující jednotlivé životní etapy Sigmunda Freuda od
moravského Příbora přes Lipsko
a Vídeň do Londýna. Tu neminete, neboť je ihned ve vstupní hale
krajské knihovny.

Foto | Wikipedia

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Nabídka volných táborů se tenčí
Pokud chcete svým dětem
zajistit pestrý a kvalitní
program na hlavní
prázdniny, neváhejte.
Termíny letních táborů
se totiž rychle plní. Týká
se to příměstských
i pobytových táborů.
| PAVEL STOJAR
„Léto klepe na dveře a volná
místa na našich táborech kvapem
mizí. Přibližně polovina táborů je
obsazena a na některých zbývá po
pár volných místech. V tuto chvíli
máme volná místa na sportovních
táborech, modelářských a technických táborech, rybářském táboře nebo miniškolce,“ uvádí například Ivana Vladíková, ředitelka
DDM Astra Zlín. Právě zde najdete zřejmě nejbohatší nabídku příměstských táborů ve Zlíně.
Málokdo ze zaměstnaných rodičů si může dovolit strávit s dětmi celé prázdniny. Tábory představují řešení, jak jim zajistit
INZERCE RV1900732/01

během léta dohled i zábavu. Důležité je vybrat ten správný. Přinášíme pár rad, jak na to.
Především se můžete rozhodnout, zda zvolíte pobytový nebo
příměstský tábor. Nejprve objektivně posuďte, zda je pro vaše dítě
pobytový tábor vhodný. Je k tomu
už opravdu dostatečně zralé? Ne
každé dítě totiž zvládne stesk po
rodičích a jedno či dvoutýdenní
pobyt bez nich. A poslat na tábor
dítě, které s tím nesouhlasí, může
být jedno z nejhorších rozhodnutí.
Nechte proto svého potomka
spolurozhodovat o tom, který tábor je pro něj nejlepší – s pocitem, že si tábor vybralo samo, se
bude určitě těšit víc. Zejména věnujte pozornost typu ubytování,
programu tábora, historii a důvěryhodnosti pořádající organizace.
Při výběru tábora se nespoléhejte pouze na informace z inzerátů a internetových stránek – ideální jsou reference od známých či
kamarádů dítěte. Můžete kontaktovat přímo organizátora a podle

Na delší pobyt bez rodičů musí být dítě dostatečně zralé

odpovědí si udělat představu o serióznosti jeho přístupu.
Při prohlížení webu tábora si
prohlédněte fotogalerie z předchozích let – o atmosféře, programu i vybavení tábora mohou
hodně vypovědět. Důležité jsou
také blízké tváře. Jestliže dítě zná
lektora, hned se mu jede na tábor
radostněji. Hlavně u menších dětí
je ideální, budou-li na táboře se
sourozencem nebo kamarádem.
Pokud si nejste jisti, že vaše dítě

Foto | pxhere

zvládne týdenní pobyt bez vás,
můžete využít příměstské tábory.
Bývají většinou tematicky zaměřené, takže si můžete zvolit takový typ, který odpovídá zájmům
vašeho dítěte. Pokud máte doma
malého sportovce, můžete vybrat
sportovní tábor, malí myslitelé
zase ocení tábory se zaměřením
na poznávání a objevování, velmi
oblíbené jsou příměstské tábory
ve zlínské zoo. Výběr je opravdu
velký.
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LETNÍ TÁBO RY 201 9
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
e-mail: ddmastra@ddmastra.cz, www.ddmastra.cz

aktualizace k 21. 3. 2019
Všechny nabízené letní tábory jsou příměstské, bližší info k táborům na webových stránkách www.ddmastra.cz.
SPORTOVNÍ – florbal, turistika
01
AKČNÍ
TÁBOR pro
kluky
příměstský
| 8-15
let a holky
AKČNÍ
TÁBOR
Příměstský
| 8-15
letpro kluky a holky
02

1. 7 . – 5. 7. 2019
300 Kč
Milan Rábek
1.–5.
7.
1 500 Kč 1*Eliška
OsvoboditelůDružstevní
3778 4513
OBSAZENO
100 KčUhrovičová
606 093 080
1. 7 . – 5. 7. 2019
500 099
Kč 547 Eliška Uhrovičová
* 100 Kč 1778
Osvoboditelů 3778

AGILITY
– KYNOLOGICKÝ
AGILITY
– KYNOLOGICKÝ
03
příměstský | 10-18 let
Příměstský
| 10-18 let
VŠEZNÁLEK

1. 77.. – 5. 7. 2019
900 Kč
1.–5.
1 900 Kč 1Jana
Mašková Jana Mašková
cvičiště Burešov
cvičiště Burešov
* 100 Kč
725 099 186
* 100 Kč 1725
099 186 Marián Greš
8. 7. – 12. 7. 2019
500 Kč

příměstský | 8-15 let

04

příměstský | 7-15 let

* 100 Kč

778 099 547

* 100 Kč

778 097 976

8.–12.
7.
2 000 Kč 1Iva
Vladíková
RYBÁŘSKÝ
TÁBOR
CYKLOTÁBOR Kolem Zlína na kolech
8. 7. – 12. 7. 2019
400 Kč
05
příměstský
OBSAZENO
100 Kč
Příměstský
| 8-15| 12-16
let let
* 100 Kč *778
099 547
CHOVATELSKÝ I
příměstský – předškoláci
MINIŠKOLIČKA
06

RYBÁŘSKÝ TÁBOR

07
Příměstský
| 5–6| let
Příměstský
8-15 let

KYNOLOGICKÝ I
08
BADMINTONOVÁ
ŠKOLA
I
příměstský | 8-15
let

MINIŠKOLIČKA
Příměstský
| 8-18 let – předškoláci
09
Příměstský | 5–6 let

8. 7. – 12. 7. 2019
OBSAZENO
15.–19.
7. 1 550 Kč
8. 7. – 12. 7. 2019

* 100 Kč

8. 7. – 12. 7. 2019
15.–19.
7. 2 200 Kč
OBSAZENO
15. 7. – 19. 7.*2019
100 Kč

Tyršovo nábřeží 801

1 900 Kč
Monika Hiblerová
Družstevní 4513
*Iva
100Vladíková
Kč
725 099 174
Tyršovo nábřeží 801

Osvoboditelů 3778
Hvozdná, Ostrata

2 000 Kč
099 547
*778
100 Kč

Iva Vladíková
778 099 547

1 500 Kč
*Jiří
100Nevřivý
Kč

Jana Mašková
cvičiště
sportovní hala
RůmyBurešov
725 099 186

1725
550 099
Kč 183
* 100 Kč

Iva Vladíková
778 099 547

Tyršovo nábřeží 801

DÍVČÍ AKČNÍ TÁBOR
VÝTVARNÝ
10
příměstský | 8-15 let
Příměstský
| 8-13 let
KYNOLOGICKÝ II

15. 7. –7.19. 7.12019
500Nevřivý
Kč
Eliška Uhrovičová
22.–26.
550 Kč 1Jiří
Tyršovo nábřeží
801 3778
Osvoboditelů
OBSAZENO
* 100 Kč
778 099 547
* 100 Kč 1725
099 183 Jana Mašková
15. 7. – 19. 7. 2019
500 Kč

MLADÝBADMINTONOVÁ
TECHNIK – MODELÁŘ
ŠKOLA I
12
Příměstský
Příměstský
| 8-18| 8-18
let let

Greš
22.–26.
7. 1 800 Kč 2Marián
15. 7. – 19. 7. 2019
200 Kč
100 Kč
* 100 Kč *778
097 976

11

13

příměstský | 8-15 let

MALÝ CESTOVATEL

OBSAZENO

15. 7. – 19. 7. 2019

725 099 186

* 100 Kč

2 300 Kč

cvičiště Burešov

Tyršovo nábřeží 801

Jiří Nevřivý
725 099 183

Monika Hiblerová

sportovní hala Růmy
Družstevní 4513

Příměstský
TANEČNÍ
TÁBOR| 7-14 let
CHOVATELSKÝ II
14
Příměstský
| od 8 let
příměstský

OBSAZENO
100Vladíková
Kč
725 099 174
22.–26.
7. 1 700 Kč *Iva
Osvoboditelů 3778
15. 7. – 19. 7. 2019
1 900 Kč
Monika Hiblerová
Družstevní 4513
* 100 Kč *778
099 547 725 099 174
OBSAZENO
100 Kč

VÝTVARNÝ
15
ZÁCHRANÁŘI
I | 8-13 let
příměstský
MÉDIA,
Příměstský
| odYOUTUBE,
8 let FILM, TANEC
16

550 Kč
29.22.
7. 7.
– –2.26.
8. 7.12019
950 Kč 1*Iva
100Vladíková
Kč
22. 7. – 26. 7.*2019
600 099
Kč 547
100 Kč 1778

příměstský | 8-13 let

18

příměstský | 7-14 let

PIRÁTITANEČNÍ
S ANGLIČTINOU
I
TÁBOR
19
příměstský
Příměstský
| 8-15| od
let8 let
20

INDIÁNSKÉ LÉTO PLNÉ HER

příměstský
ZÁCHRANÁŘI
II| 8-15 let
ZÁCHRANÁŘI I
21
Příměstský
| od 8| od
let8 let
příměstský

BADMINTONOVÁ ŠKOLA II
22
PIRÁTI
S ANGLIČTINOU
Příměstský
| 8-18 let II
KNTB| TÁBOR
Příměstský
8-15 letI
23

příměstský | (pro zaměstnance KNTB)

Jiří Nevřivý
Tyršovo
Osvoboditelů
3778nábřeží 801
725 099 183

* 100 Kč

Jiří Nevřivý
725 099 183

Tyršovo nábřeží 801

OBSAZENO

* 100 Kč

Erika Nedomová
608 995 520

Družstevní 4513

29. 7. – 2. 8. 2019

1 500 Kč

29. 7. – 2. 8. 2019

2 200 Kč
Jiří Nevřivý
Družstevní sportovní
4513 hala Růmy
*Ivana
100 KčVladíková725 099 183

MLADÝ TECHNIK
– MODELÁŘ
800Nevřivý
Kč
29.22.
7. 7.
– –2.26.
8. 7.22019
200 Kč 1Jiří
BADMINTONOVÁ
ŠKOLA
II
17
příměstský | 8-18 let
* 100 Kč
Příměstský
| 8-18 let
* 100 Kč 2725
099 183
CESTA ZA TARZANEM – sport, příroda
22. 7. – 26. 7. 2019
000 Kč

Marián Greš
sportovní hala
Růmy
Tyršovo nábřeží 801
778 097 976

5.–9.
8.
1 700 Kč 1Jana
JuráškováIva Vladíková
Družstevní 4513
22. 7. – 26. 7. 2019
700 Kč
Osvoboditelů 3778
100 Kč
* 100 Kč *725
099 172 778 099 547

Eliška Uhrovičová
Tyršovo nábřeží 801
778 099 547
Osvoboditelů 3778

100Vladíková
Kč
5.–9. OBSAZENO
8.
1 950 Kč *Iva
29. 7. – 2. 8. 2019
1 950 Kč
* 100 Kč *778
099 547
100 Kč

12.–16. 8.

1 700 Kč
29. 7. – 2. 8. *
2019
100 Kč 725- 099 192
ZADÁNO

-

Iva Vladíková
778 099 547

Osvoboditelů 3778

Erika Nedomová
608 995 520

KNTB

VÝTVARNÉ
ŠACHOVÝ
TÁBORHRÁTKY S LEGEM
24
příměstský | 6-12 let
Příměstský
| 8-15 let
PIRÁTI S ANGLIČTINOU I

5. 8. –8.9. 8. 2019
800 KčVladíková
Jana Jurášková
12.–16.
1 500 Kč 1Ivana
Družstevní 4513
Družstevní 4513
OBSAZENO
* 100 Kč
725 099 172
*100 Kč 1725
099 192 Jana Jurášková
5. 8. – 9. 8. 2019
700 Kč

BADMINTON
PRO TALENTY
ZÁCHRANÁŘI II
26
příměstský | od 8 let
Příměstský

Nevřivý
19.–23.
8. 2 900 Kč 1Jiří
5. 8. – 9. 8. 2019
950 Kč
100 Kč
* 100 Kč *725
099 183

25

27

Příměstský | 8-15 let

KNTB TÁBOR II

* 100 Kč

5. 8. – 9. 8. 2019

-

| (pro zaměstnance
KNTB)
Greš
ŠKOLApříměstský
PROGRAMOVÁNÍ
A ROBOTIKY
19.–23.ZADÁNO
8. 1 400 Kč Marián
PIRÁTI S ANGLIČTINOU II
12. 8. – 16. 8. 2019
1 700 Kč
28
* 100 Kč *778
097 976
Příměstský
| 12-16
letlet
Příměstský
| 8-15
100 Kč

725 099 172

30
31

Družstevní 4513

sportovní hala Růmy

Iva Vladíková
778 099 547

Osvoboditelů 3778

Erika Nedomová
608 995 520
UTB – FAI
Ivana Vladíková
725 099 192

KNTB
Družstevní 4513

LEGOCRAFT CAMP MYSLOČOVICE

12. 8. – 16. 8. 2019

1 800 Kč

Jana Jurášková

BADMINTON PRO TALENTY
příměstský

19. 8. – 23. 8. 2019

2 900 Kč
* 100 Kč

Jiří Nevřivý
725 099 183

sportovní hala Růmy

ŠKOLA PROGRAMOVÁNÍ A ROBOTIKY

19. 8. – 23. 8. 2019

1 400 Kč
* 100 Kč

Marián Greš
778 097 976

UTB – FAI

29
* Dotace
100 Kč z MMZ
proletděti s trvalým bydlištěm velký Zlín (dotace bude vrácena
v průběhu tábora)
příměstský
| 6-12
* 100 Kč
725 099 172

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Tyršovo nábřeží 801

Osvoboditelů 3778 Hvozdná,

Milan Rábek
606 093 080
Ostrata



příměstský | 12-16 let

Mysločovice

VOLNÝ ČAS |

* Dotace 100 Kč z MMZ pro děti s trvalým bydlištěm velký Zlín (dotace bude vrácena v průběhu tábora)

13

Přichází Setkání
Stretnutie

S Majálesem si vyhodíte z kopýtka

Emília Vašáryová, Zuzana Stivínová, Radim Vizváry.
Osobnosti, které ve světě divadla rozhodně nejsou neznámé,
můžete potkat během česko-slovenského divadelního festivalu Setkání Stretnutie. Ten se letos ve Zlíně uskuteční ve dnech
13. až 18. května.
Pestrá paleta divadelních souborů, ještě pestřejší program. Jen
namátkou: Slovenské národné
divadlo Bratislava a jeho Laskavé
bohyně, Divadlo Pod Palmovkou
a Jak sbalit ženu 2.0, Komorné
divadlo Martin s hudební inscenací Zem pamätá, Divadlo VOSTO5 se Společenstvím vlastníků
nebo Radim Vizváry a jeho iluzionistická pantomima VIP. Pokračovat bychom dále, během pěti
dnů vás totiž čeká na tři desítky
představení, koncertů a rozmanitých „setkání“. Festival si připravil také workshopy. Nahlédnete
s nimi například do světa divadelní fotografie nebo tvůrčí práce
ma
se světlem.

Přemýšlíte, na jakou akci
v květnu vyrazit? Bezpochyby je
z čeho vybírat. Mezi akcemi, které se konají jednorázově, najdete i takové, co se na začátku jara
staly už neodmyslitelnou součástí
kulturního života ve městě. Patří
mezi ně i zlínský Majáles. Spolu
se Studentskou unií Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně jej šestým
rokem pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací
a tentokrát s ním zamíří na zlínský lyžařský svah. Odtud dá 7.
května definitivní sbohem zimním dnům.
Na co se můžete těšit? Na velkolepé party pod otevřeným nebem zazáří jména jako Kapitán
Demo s jeho Demo Crew, či vyšlá
hvězda české rapové scén Lvcas
Dope. Na své si přijdou vyznavači

různorodých hudebních žánrů. Na lyžařský svah zamíří také
UDG, John Wolfhooker, Cirkus
Problem, Glad For Today nebo
pop-rocková formace Like it.

Zlínský Majáles to tentokrát
rozjede na lyžařském svahu.

Milovníci punku se můžou těšit
na domácí skupinu Franz Alpa,
duo Malalata přiveze pořádnou
porci energetické hudby.
Kromě muziky je tradiční součástí oslavy majálesový průvod
městem, občerstvení nebo soutěž o krále a královnu Majálesu.
Vstup na akci je zdarma. Podrobnější informace najdete na FB
ma
eventu Majáles UTB 2019.

KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu herce, dramatika a spisovatele Jana Wericha: „Někdo má to štěstí, že má...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 8. května 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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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV1900548/02

RV1900756/01

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

RV1900481/07

RV1802579/03

INZERCE |

15

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1802193/05

INZERCE RV1802184/04

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

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

◾ 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+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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST...

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

NABÍDKA

2 695 000 Kč
CHATA, BŘEZŮVKY
Téměř jako v Beskydech… vybavený cihlový objekt
s krásným výhledem do okolí, přípojka vody,
oplocená zahrada o CP 516 m2,má dobrou
dostupnost do Zlína. PENB: G

899 000 Kč
RODINNÝ DŮM – ŠTÍPA
2-patrový dům s garáží o dispozici 4+1, zahrada
vč. zast. plochy 606 m2, generální rekonstr. domu
v roce 1987, málo frekventovaná část obce, do
centra Zlína cca 10 minut jízdy autem. PENB: G

2 999 000 Kč

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

je společnost

RD/KOMERCE – ZLÍN – ŠTEFÁNIKOVA
Cihlový 2-generační objekt po nedávné rekonstrukci,
do centra 5 min. autem, možný vjezd na zahradu,
parkování pro více, díky dispozici 5+1 je ideální pro
2 rodiny nebo kancelářské využití. PENB: C

7 700 000 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

