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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
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

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

Pronájem bytu 1+ kk v bytovém domě na na ulici Vejvanovská
Bytová jednotka o velikosti 1+kk v podkroví. Zařízena kuch. linkou včetně dřezu 
a baterie, spotřebičů (sklokeramická varná deska, myčka, digestoř, lednice) 
koupelnou se sprch. koutem, WC, skříňkou, umyvadlem, 
topným žebříkem, zrcadlovou skříňkou, chodbičkou a obytnou 
místností se SMART TV, skříní, stolem, postelí, matrací 
a povlečením. Dispozice: kuch. 
kout, koupelna, chodba, obytná 
místnost. Stačí se jen nastěhovat 
a pohodlně bydlet. Cena 7500 + 
záloha na energie/měs.

Zahájili jsme prodej atraktivních 
bytů v Luhačovicích – Rezidence 
NELA na Rumunské ulici

INZERCE RV1902058/01
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Ještě více radosti…
A máme tu konec roku. Tedy 

téměř, za zhruba půldruhého mě-
síce. Sdělení je to 
samo o sobě zcela 
nevinné, jinou ka-
pitolou jsou ovšem 
asociace, které jej 
doprovází. U kaž-
dého trochu odliš-
né, ale pro většinu lidí bezpochyby 
podobné. Mikuláš, Vánoce, Nový 
rok, nekonečný kolotoč povinně 
nepovinných zvyků, s nimiž se kaž-
dý vypořádává, jak umí. Někdo ra-
dostněji, někdo méně. Říkáte, že je 
to trochu předčasné? Jak se to vez-
me. Reklamní letáky s vánočními 
nabídkami, které na mě před pár 
dny vyskočily několik vteřin poté, 
co jsem vstoupil do názvem pozla-
ceného chrámu v centru města, si 
to nemyslí. Je ovšem na nás, nako-
lik a jestli je vůbec vyslyšíme. Ne-
dávno u nás doma zazněla otázka, 
jak si svátky zjednodušit, aby se 
do nich vešlo více radosti a poho-
dy. Odpověď nebyla zase tak složi-
tá. Udělat si je podle sebe, i kdyby 
měly být bez hromady dárků a pře-
kypujících stolů.

 Marek Adamík

Do Zlínského kraje míří nový 
dopravce: Arriva

Od 15. prosince však nemá zů-
stat jen u toho. Dopravce má ve 
Zlínském kraji rozšířit svou pů-
sobnost a spolu s autobusy za-
jišťovat i část veřejné dopravy. 
Jestli je na to připravena a jak 
vypadají autobusy a vlaky zblíz-
ka se v půlce října byli přesvěd-
čit i krajští zastupitelé. Podařilo 
se jim tak mimoděk vyvrátit fámy 
například o nedostatečné výbavě 
vozů či jejich nedostatečném po-
čtu. Počítá se s vytížením přibliž-
ně padesátky autobusů.

Podle Pavla Botka, zodpověd-
ného za oblast dopravy ve Zlín-
ském kraji, mají autobusy Arri-
va po dobu dvou let zajištovat 
linkovou dopravu v oblasti Va-
lašských Klobouk, která je z hle-
diska dopravy dlouhodobě pro-
blematická. Polovina autobusů 
bude nízkopodlažních, další de-
sítka poslouží jako rezerva. Hlav-
ní zapojení nového dopravce se 

K portfoliu dopravců zajišťujících meziměstskou 
dopravu ve Zlínském kraji má od poloviny prosince 
přibýt jeden nový. I když ne v doslovném slova smyslu. 
Vlaky společnosti Arriva jste dosud mohli vídat již na 
trase Praha – Pardubice – Olomouc – Hulín – Otrokovice 
– Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice – 
Slavičín a Brumov-Bylnice, odkud si to přes Vlárský 
průsmyk zamířily na Slovensko směrem na Nitru.

ale projeví na železnici, kde se 
objeví deset vlakových jednotek 
Alstom Coradia Lint. Jde o – rov-
něž nízkopodlažní – „motoráčky“ 
s klimatizací, které zajistí dopra-
vu mezi Újezdcem u Luhačovic 
a Luhačovicemi, na trase z Vel-
kých Karlovic do Vsetína a výraz-
ně také posílí dopravu ze Starého 
Města do Bylnice. Že půjde o vý-
razné změny, potvrzuje i Michal 
Miklenda ze společnosti Arriva. 
Dle něj vlaky nabídnou bezplat-
né připojení k internetu, zásuvky 
pro připojení notebooku či telefo-
nu, bezbariérovou vakuovou toa-
letu, po ruce budou i barely s pit-
nou vodou pro osvěžení.

Komfort cestujících ale ne-
přichází samo sebou. Motorový 
vlak Alstom Coradia Lint si Arri-
va pronajala od společnosti Leo 
Express a v současnosti všech 
deset modelů Lint 27 a Lint 41 
prochází v Hranicích na Moravě 

úpravami pro provoz na českých 
kolejích. Do prvních pěti tisíc na-
jetých kilometrů půjde o zkušeb-
ní provoz, teprve pak budou moci 
být vlaky vypuštěny do provo-
zu ostrého. „Motorák“ řady 845, 
který Zlínským krajem jezdil na 
lince Nitra – Uherské Hradiště – 
Praha a který se dosud proháněl 
Vlárským průsmykem na Sloven-
sko a zpět, má být do konce roku 
2022 vyřazen. Přes třicet let starý 
model bude nahrazen modernější 
lokomotivou Stadler.

Od 15. prosince 2019 bude spo-
lečnost Arriva svými vlaky nejméně 
po dobu dalších deseti let obsluho-
vat linky Rožnov pod Radhoštěm – 
Valašské Meziříčí – Vsetín – Bylni-
ce, Vsetín – Velké Karlovice, Staré 
Město – Uherský Brod – Bylnice, 
Uherský Brod/Újezdec u Luhačo-
vic – Luhačovice.

Se společností Arriva se v Čes-
ké republice můžeme setkávat od 
roku 2006, kdy začala provozo-
vat autobusovou dopravu, od roku 
2013 pak i dopravu železniční. 
V současnosti má nasazených asi 
dva tisíce autobusů, třicet pět tro-
lejbusů a pět vlaků. Denně provo-
zuje přes 13 000 spojů a ročně pře-
praví přes 115 milionů cestujících.
 ma

Vlaky Arriva už nebudou jezdit Zlínským krajem jen na Slovensko Foto | Wikipedia



Z VAŠEHO MĚSTA4 | MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zlín si připomíná  
30 let od sametové  
revoluce

Nepochybně jste si 
všimli, že se hodně mluví 
o blížícím se kulatém 
výročí dne, který se zapsal 
do dějin České republiky 
a do života jeho občanů. 

A možná ani tak nejde o to, že 
by se mluvilo, jako spíše organizo-
valo – akce nejrůznějšího charak-
teru mají připomenout sametovou 
revoluci a éru, které ji předcháze-
lo. A to obvykle pod společným 
jmenovatelem kampaně Nezapo-
meňme. Zasloužila se o ni inicia-
tiva Paměti národa – což je sbírka 
vzpomínek pamětníků, o níž peču-
je sdružení Post Bellum – s pod-
porou takzvaných Měst Paměti 
národa. Tato města se do kampa-
ně zapojují tím, že zaznamenávají 
vzpomínky lidí – pamětníků – kte-
ré pak budou do sbírky uloženy. 
Dle organizátorů tak nejde o po-
řádání nějakých ohňostrojů, ale 
spíše o snahu vytvořit společně se 
zapojenými městy něco s trvalou 
hodnotou. Někde vznikají filmo-
vé dokumenty, někde se podpo-
rují vzdělávací projekty či výstavy, 

jinde se kampaň propojuje celkově 
s oslavami pádu komunismu. Ač-
koliv byly oslavy původně pláno-
vány symbolicky ve třiceti městech 
v republice, postupně se přidávají 
města další. Jedním ze zapojených 
měst je i Zlín, kde se s tematický-
mi akcemi můžeme setkávat v prů-
běhu celého listopadu, i když ne 
všechny jsou součástí kampaně.

V programu 30 Měst Paměti 
národa najdete ve Zlíně celou řadu 
akcí. Životní příběhy lidí, do nichž 
zasáhla sametová revoluce, před-
staví například dokumentarista 
a novinář Adam Drda 12. listopadu 
od 18 hodin v kostele Panny Marie 
Pomocnice křesťanů na Okružní 
ulici. O dva dny později, 14. listo-
padu od 8 do 12 hodin, se v Diva-
delním sále Malé scény uskuteční 
vítězné prezentace týmu studen-
tů, kteří zaznamenávali výpovědi 
účastníků revoluce. Účast přislíbil 
zlínský spisovatel Antonín Bajaja, 
disident a politik Stanislav Devátý 
nebo herec Městského divadla Ra-
doslav Šopík.

Pravidlo malých, ale význam-
ných akcí naplňuje 14. listopa-
du od 16:30 také otevření výsta-
vy v artriu Univerzitního centra 

Univerzity Tomáše Bati se vzác-
ným exponátem skleněných ru-
kou Václava Havla vytvořených 
ve Střední uměleckoprůmyslové 
škole sklářské ve Valašském Me-
ziříčí. Odtud se ve stejný čas vydá 
průvod studentů, zaměstnanců 
univerzity a veřejnosti k Univer-
zitnímu centru Fakulty technolo-
gické. Pokud se přidáte a odtud se 
pak přemístíte ke Gahurově pro-
spektu, stanete se v 17:30 svěd-
ky odhalení lavičky Václava Ha-
vla – projektu, jehož záměrem 
je vytvoření sítě míst k setkávání 
a vedení dialogu v duchu ideálů 
a životních postojů prvního pore-
volučního prezidenta. Po odhalení 
lavičky se od 20 hodin rozproudí 
debata s hosty na téma Revolu-
ce po Československu ve druhém 
patře Obchodního domu, z jehož 
zadní strany už od 18 hodin budou 
znít kytarové riffy skupiny Micha-
la Ambrože a Hudby Praha. Stu-
dentský pohled na věc se promít-
ne v podobě videomappingu ve 20 
hodin na zdi budovy Fakulty hu-
manitních studií.

Oslavy sametové revoluce zřej-
mě málokdo přehlédne 17. listo-
padu, kdy se přesunou na náměstí 

Míru. Jejich hlavní část vypukne 
od 15 hodin zahájením projek-
ce dokumentů z cyklů Příběhy 
20. století a následnou sérií asi 
hodinových koncertů – těšit se 
můžete na Cestující Hudbu, Pepu 
Nose, studentskou kapelu Kouřo-
vá Clona nebo indies-punk-roc-
kovou kapelu Nšo-či z Kroměří-
že. V průběhu 17. listopadu rovněž 
ožije Velký sál evangelického kos-
tela, od 14 hodin bohoslužbou 
s farářem Zdeňkem Kovaříkem 
a kazatelem Davidem Tomčíkem, 
od 16 hodin koncertem Morav-
ského komorního sboru po vede-
ním Jiřího Šimáčka. Připomenout 
si pohnuté okamžiky revolučního 
období lze i v klidu. Například ti-
chou účastí na pietním aktu na 
náměstí Míru ještě před zaháje-
ním koncertů nebo návštěvou vý-
stavy fotografií ve 14. budově Ba-
ťova institutu, které připomínají, 
jak se Zlín měnil v průběhu času 
od počátku 20. století. Podrobný 
program pro všechna zúčastněná 
města včetně informace o projek-
tu najdete na webových stránkách.

| MAREK ADAMÍK

www.nezapomenme.cz

Jedním z míst, kde to revolučně žilo, bylo i Městské divadlo Zlín Foto | archiv MdZ



 Z VAŠEHO MĚSTA 5|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

NEJNIŽŠÍ DOSTUPNÉ CENY
VE ZLÍNSKÉM OKRESE

POMNÍKY
KUCHYŇSKÉ A KOUPELNOVÉ DESKY - SCHODY

PÍSKOVEC - ŽULA - MRAMOR
RŮZNÉ MATERIÁLY - PŘÍZNIVÉ CENY

ZAMĚŘENÍ A KALKULACE ZDARMA
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A ODVOZ SUTI ZDARMA

ŠIROKÝ VÝBĚR MATERIÁLŮ ZA NEJNIŽŠÍ  
DOSTUPNÉ CENY • PLATBA ZA HOTOVÉ DÍLO

MONTÁŽ DO 4-6 TÝDNŮ OD PODPISU OBJEDNÁVKY

AKCE 
Kamenná lampa, váza a nerezová lampa, váza  
ke každému pomníku nad 10 000 Kč zdarma.

Akce platí do 31. 3. 2020

INZERCE RV1900291/09
INZERCE RV1901943/02

Mimořádného 
mezinárodního úspěchu 
se podařilo dosáhnout 
Pavle Tesařové, která 
v roce 2016 zvítězila na 
XX. Akademii Václava 
Hudečka v Luhačovicích. 

INZERCE RV1900548/09

Vítězka XX. ročníku 
Akademie Václava 
Hudečka uspěla 
na soutěži v Itálii

Mladá houslistka několik let 
dojížděla do lázeňského města 
rozvíjet a zdokonalovat svůj ta-
lent, což v říjnu letošního roku 
přineslo ovoce na mezinárod-
ní soutěži v italském Miláně. Na 
soutěži, představující talentova-
né mladé hudebníky z různých 
zemí světa, tak pro ni představuje 

dosažení 2. místa dveře do světa, 
jehož součástí je nejen vytvoření 
vlastní koncertní nahrávky, ale 
i řada rozhovorů pro významná 
světová média.

„Bylo pro mě nesmírně inspi-
rující zahrát si na takové soutěži. 
V semifinále bylo 63 hudebníků, 
které hodnotila mezinárodní pě-
tičlenná porota. Předsedou poro-
ty byl Paolo Arcà,“ uvedla dvace-
tiletá houslistka. A podobně jako 
bylo pestré národnostní složení 
semifinálové poroty – Itálie, Ja-
ponsko, Spojené státy americké, 
Čína – bylo pestré i složení poroty 
finálové. Ta se rozrostla na deset 

členů, do jejího čela byl postaven 
italský skladatel, dirigent a učitel 
Sandro Gorli. Svůj um jí předvedlo 
patnáct postupujících soutěžících. 
Za úkol si měli připravit vlastní, 
přibližně hodinový recitál.

Pavla Tesařová byla pod-
le poroty mezi účastníky soutě-
že druhá nejlepší. To ji přines-
lo finanční odměnu 5 000 euro 
či koncerty v Miláně pro příští 
koncertní sezónu včetně vystou-
pení v proslulém Verdiho sále 
pro 1 500 posluchačů. Účastníci 

byli reprezentanti vyslaní svými 
školami celkem z šestadvaceti 
zemí nejen Evropy, ale například 
i z USA nebo Izraele. Zajímavostí 
je, že se soutěžilo v jediné katego-
rii bez omezení věku a Pavla Te-
sařová patřila k těm nejmladším.

Mladou houslistku bude moci 
veřejnost vidět v rámci XXIV. 
ročníku Akademie Václava Hu-
dečka a to 1. srpna 2020 v koste-
le sv. rodiny v Luhačovicích nebo 
2. srpna ve Zlíně, v kostele Naro-
zení Panny Marie ve Štípě.  ma

Pavla Tesařová jako vítězka Akademie Václava Hudečka v roce 2016 Foto | město Luhačovice
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Firma LPN Napajedla přichází s vlastní 
značkou elektrických skútrů pro seniory
Napajedelská firma LPN s.r.o. je jedničkou v prodeji 
elektrických skútrů na českém i slovenském 
trhu. Letos přišla se žhavou novinkou v podobě 
vlastní řady výrobků značky LPN.

| PAVEL STOJAR

Vozíky LPN jsou vhodné pro 
celoroční provoz a jsou určené do 
jakéhokoliv terénu, verze s výkon-
nějšími motory a bateriemi hra-
vě zvládají i nezpevněné plochy 
a prudší kopce. Jejich řízení je in-
tuitivní a není k němu třeba řidič-
ský průkaz. Používá je stále více 
seniorů i dalších lidí se sníženou 
pohyblivostí.

„Populární jsou tříkolové 
i čtyřkolové verze. Podle potřeby 
si můžete pořídit malý skládací 
skútr a snadno si jej dát do kufru 
auta, nebo naopak využívat extra 
velký, určený pro dvě osoby,“ po-
dotýká Jaroslav Válek z firmy LPN 
Napajedla.

V posledním roce přišla spo-
lečnost LPN s velkými novin-
kami, můžete je přiblížit?

Aktuálně je pro nás nejdůle-
žitější naše vlastní řada výrobků 
značky LPN, kterou jsme vyvíjeli 
a pečlivě dolaďovali několik let. 
Využili jsme při tom dvacet let 
zkušeností, které v tomto oboru 
máme. Vyvinuli jsme a nabízíme 
vlastní vozíky několika kategorií, 
s různými vlastnostmi a výkony. 
Začali jsme je prodávat od letošní-
ho roku. Vybrat si můžete z mno-
ha barevných provedení. Použi-
li jsme nejlepší komponenty na 
trhu, které se nám osvědčily, od 
řídících jednotek přes špičkové 
diferenciály až po spolehlivé a vý-
konné motory.

Důležité  jsou  samozřejmě 
i ceny...

Cenové rozpětí se pohybuje od 
29 900 korun za skládací model 
LPN Malux s výkonem 250 wattů. 
Nyní máme za stejnou akční cenu 
i model LPN Malux+ s výkonněj-
ším 400wattovým motorem. Na 
druhé straně škála našich výrob-
ků končí velkým dvousedadlo-
vým skútrem LPN Valtar Duo, 
který má výkon 1500 wattů, sto-
jí 124 900 a také se velice dobře 
prodává. Důležité je, že jde o vel-
mi kvalitní výrobky montova-
né u nás v Evropě, není to žádná 
Čína nebo jiný nespolehlivý asij-
ský výrobce.

Na to, že jsou to nové výrob-
ky, je cena velmi příznivá...

Cena je špičková. Samozřejmě 
s větším výkonem a lepšími para-
metry skútru cena roste. Není to 
ovšem pořád o tolik víc, než dáte 
za renovované ojeté výrobky ji-
ných značek.

I nejlevnější model LPN Ma-
lux má své velké výhody...

Je velmi praktický. Skládací 
vozík LPN Malux se po rozlože-
ní bez problémů vejde i do kufru 
fabie nebo jiného menšího auta. 
Ke složení a rozložení potřebu-
jete jen minimální prostor a čas. 
Uděláte si třeba výlet autem do 

Lednicko-valtického areálu, vy-
táhnete tam z kufru skútřík, slo-
žíte jej a jedete k minaretu, kam 
byste jinak pěšky sami nedošli. 

Co nabízí skútry vyšší třídy?
Typ LPN Sensus 4 je takovou 

naší vlajkovou lodí. Je technicky 
propracovanější, má například 
palubní počítač nebo LED svět-
la. Je také výkonnější díky mo-
toráži 1500 wattů a baterii s větší 
výdrží, zdolá tak větší vzdálenosti 
a náročnější terén. Tomu pomá-
hají i pneumatiky s hlubším vzor-
kem. U všech typů našich vozí-
ků je standardem vstup pro USB 
kabel, kterým lze nabíjet telefon 
nebo jiné elektronické zařízení.

V  nabídce  přibývá  čtyřkolo-
vých  skútrů.  Je  to  současný 
trend?

Ano, je to trend. Výrobci po 
mnoho let preferovali tříkolové 
varianty, ale nyní je to naopak - 
v poslední době se zájem obrátil 
a zákazníci si více kupují čtyř-
kolové skútry. Příliš velký rozdíl 
v tom nevidím. Stejnou stabilitu 
a výkony má tříkolový i čtyřkolo-
vý vozík. Osobně bych ovšem dal 
přednost tříkolovému – má men-
ší valivý odpor, o něco lepší do-
jezd a manévrovatelnost. A mů-
žete si na něm lépe natáhnout 
nohy.
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Ani sníh, ani led skútry od firmy LPN Napajedla nezastaví
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Jaké novinky chystáte do bu-
doucna?

Do budoucna se bude nabíd-
ka našich vlastních výrobků ješ-
tě rozšiřovat. Plánujeme až dvoj-
násobný sortiment, tedy dvacet 
typů.

Stále jste i největším prodej-
cem renovovaných skútrů...

Renovované výrobky stále na-
bízíme. Zkontrolujeme veške-
ré důležité komponenty, řídící 

KONTAKT

LPN s.r.o.
Prodejna a poradenské centrum 
Napajedla, Dvořákova 1526
Otevřeno po až pá 8:00–16:30
Telefon: 
577 943 191
773 488 161
www.lpnvoziky.cz
www.lpnmobility.cz

jednotku, motor, diferenciál, ba-
terii, hlavu ovládání a samozřej-
mě vzhled, aby vozík vypadal dob-
ře. Na renovované skútry platí 
zpravidla roční záruka, na někte-
ré i dva roky, konkrétně na mo-
dely Zolar nebo Elite. A i když se 
u našich vlastních výrobků snaží-
me udržet co nejvýhodnější ceny, 
pořízení renovovaného skútru je 
samozřejmě vždy o něco levněj-
ší variantou. Máme skladem přes 
300 kusů skútrů. Kromě naší 
vlastní značky LPN jde o renomo-
vané kvalitní výrobce z celého svě-
ta, americké, holandské, německé 
firmy. Společnost LPN prodává 
také elektrické invalidní vozíky, 
takzvané „joysticky“, určené pro 
pohyb značně hendikepovaných 
lidí v interiérech i venku. 

Jaké  výhody  přináší  lidem 
elektrické skútry?

Přichází zima a s ní nepříznivé 
počasí, sníh a náledí. Mnoho seni-
orů i dalších lidí s horší pohybli-
vostí raději zůstává doma, protože 
se obávají úrazu. I v podzimních 
a zimních měsících je ale důleži-
té zůstat stále mobilní a v pohybu. 
Praktickým řešením je elektrický 
skútr. Jsou konstruovány tak, aby 
i zimní provoz hravě zvládly, takže 
se nemusíte bát jít se projet klidně 

i v prosinci a vyrazit třeba na vá-
noční trhy. Naše skútry jsou urče-
ny na celoroční provoz, sníh ani 
déšť jim nevadí. 

Hlavními  uživateli  jsou  se-
nioři. Pro koho dalšího  jsou 
skútry  od  firmy  LPN  Napa-
jedla určeny?

Skútry mohou využít všichni, 
kdo mají nějakým způsobem ztí-
žený pohyb. Senioři, lidé zotavu-
jící se po úrazech a nehodách, po 
mrtvici nebo třeba bývalí spor-
tovci, kteří mají potíže s kyčlemi 
a koleny. Máme i klienty, kterým 
byl ze zdravotních důvodů ode-
brán řidičský průkaz. Naše skútry 
lidem přináší nejen úlevu od bo-
lesti, ale také svobodu pohybu. Už 
nejsou odkázání na druhé.

Co když se skútr pokazí?
Samozřejmostí je záruční i po-

záruční servis. Řada dovozců 
vám skútr prodá, ale pak nejsou 
schopní zajistit žádnou opravu. 
My se o naše zákazníky umíme 
postarat. 

Nabídka je široká. Jak správ-
ně vybrat?

V LPN klientovi umíme pora-
dit, který vozík je pro něj vhodný. 
Jednotlivé typy mají různé výkony 

a je třeba při výběru přihlédnout 
k tomu, kde a jak jej bude člo-
věk používat. Výkonnější skút- 
ry bez problémů jezdí do kopců 
nebo mimo zpevněné cesty. Po-
kud tetička v Uherském Hradišti 
nebude jezdit velké vzdálenosti 
do hor, ale jen po městě k lékaři, 
na nákup a do kostela, tak ji sta-
čí nejlevnější model. Pokud ov-
šem zákazník váží 130 kilo a bude 
zdolávat kopce, potřebuje silnější 
motor a výkonnější baterii. Kdo-
koliv k nám může přijet a vše si 
otestovat. Dokonce jsme schopní 
přímo ke klientovi skútry dovézt, 
aby si je mohl vyzkoušet na mís-
tech, kde se bude nejčastěji pohy-
bovat. Není pro nás nejdůležitější 
prodat ten nejdražší výrobek, jde 
nám především o to, aby byl kli-
ent spokojený. 

Není ovládání skútru nároč-
né?

Ovládání je jednoduché a člo-
věk si na nové možnosti, které mu 
skútr otevírá, velice rychle zvykne 
a většinou si už život bez něj ani 
nedovede představit. Není potře-
ba řidičský průkaz ani lékařské 
prohlídky, lze jej tedy řídit v ja-
kémkoliv věku. Ani údržba není 
nijak náročná. Je potřeba jen 
pravidelně nabíjet baterii pomocí 
malé nabíječky, kterou dostanete  
s vozíkem.

Kde všude lze jezdit?
Podle vyhlášky se můžete po-

hybovat po silnicích, cyklostez-
kách i po chodnících. Na chod-
níku je elektrický skútr brán jako 
vozík pro handicapované, na sil-
nici je vnímán jako kolo a můžete 
s ním jezdit u pravé strany kraj-
nice. Nechybí mu blinkry, světla, 
klakson, jsou zde všechny náleži-
tosti potřebné do silničního pro-
vozu. A nejdůležitější je, že může-
te jezdit v každém ročním období 
- i v zimě.

Skútr LPN ve sněhu

Díky elektrickým LPN skútrům se můžete se svými přáteli sejít kdekoliv a kdykoliv 
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Listopad 1989. Co nám přinesl a co jsme ztratili?
V letošním roce slavíme 30 let od pádu socialistického 
režimu. Událo se neuvěřitelné množství pozitivních 
změn, které ovlivňují naše životy, podnikání, zkrátka 
celou republiku. Ta velká politicko-ekonomická 
proměna, nerad používám slovo revoluce, s sebou 
ale nese i své stinné stránky. Například stupňování 
byrokratického tlaku ze strany úřadů.

Začneme ale pozitivně. Co vše 
nám přinesl listopad 1989?

Získali jsme svobodu
Nejvíce bych vyzdvihl, že jsme 

získali několik důležitých svobod. 
A slovo SVOBODA je třeba zdůraznit 
velkým písmem, protože je tím nej-
důležitějším, co v životě existuje.

Tak třeba svoboda cestování. Po-
každé, když křížím hranice autem, 
autobusem, na kole nebo i  pěš-
ky, vzpomenu si, jak bývalo cesto-
vání a  překročení hranic výjimeč-
ným a  absolutně neurotizujícím 
zážitkem. Nyní to můžeme dělat bez 
obav i mimo hraniční přechody přes 
zelenou hranici. To je nádherné.

Máme tedy svobodu cestování, 
ale… Co uvidíte jako první, když se 
vracíte od jihu nebo od západu ze 
zahraničí domů? Co máme u hranic? 
Vietnamské tržnice, veřejné domy, 
kasina… To má být výkladní skříň 
a chlouba našeho národa?

A ještě jedna negativní věc spo-
jená s  cestováním… Celou Evropu 
můžete křižovat autem po promy-
šlené dálniční síti, vnitrostátní i me-
zinárodní tahy jsou vzájemně pro-
vázané a  smysluplně se napojují. 
Dokud nedojedete na českou hra-
nici. Pořád jezdíme po starých silni-
cích, i když většinou pěkně oprave-
ných. Dálniční síť je ovšem tragická.

Dálnice sice nemáme a  dlouho 
mít nebudeme, za to máme „nejpro-
pracovanější“ legislativu týkající se 
těchto liniových staveb. Předchozí 
ministr dopravy dokonce prohlásil, 
že stavební řízení u  nás patří k  nej-
složitějším a  nejzdlouhavějším na 
světě. Je to důvod k nějaké velké ra-
dosti? Asi moc ne. 

Jsme členy Evropské unie
Další úžasně pozitivní věcí a mi-

mořádným počinem je pro mě Ev-
ropská unie. Přesto, že názor obyva-
telstva ovlivněný oficiální doktrínou 
posledních let je k ní velmi kritický. 
Od našeho vstupu do Evropské unie 
se o  ní v  médiích neobjevila sko-
ro žádná pozitivní zpráva. Osobně 
to opravdu nechápu. To, že je naše 

země ve společenství s  dalšími vy-
spělými západoevropskými národy 
je zkrátka skvělé a  jsem z  toho na-
dšený. Nejen proto, že můžu přes 
hranice jen s občankou. Kdyby mi to 
před třiceti lety někdo tvrdil, klidně 
bych se s ním vsadil, že něčeho tako-
vého se nikdy nedožiju.

Stejně tak jsem stoprocentním 
příznivcem takzvané eurozóny. Ne-
vážíme si toho, že nám někdo nabí-
zí silnou a stabilní společnou měnu, 
což by bylo obrovské plus při cesto-
vání i  v  podnikání. Jsme v  jednom 
ekonomickém uskupení, před ča-
sem se podařilo umravnit telefonní 
operátory při volání v  rámci Evro-
py, nyní se ruší dramatické bankov-
ní poplatky u zahraničních převodů 
mezi evropskými zeměmi. Chybí 
nám už jen společná měna a  snad 
ještě společné zdravotní pojištění 
platné po celé Evropě.

Máme demokracii
Můžeme být šťastní, že jsme se 

dožili demokratického uspořádá-
ní s pluralitou politických stran a se 
vším, co k  tomu patří. Pro mě je tu 
ovšem jedno velké ALE… Jsem star-
ší konzervativní člověk a  dodnes 
jsem nebyl schopný smířit se s  roz-
padem Československa. Byli jsme 
Čechoslováci. Pak si někdo sedl pod 
strom u vily Tugendhat v Brně a bez-
ohledně rozbil naši federaci.

Hodně jsem cestoval po světě 
a  nesčetněkrát jsem musel odpoví-
dat na dotaz, odkud pocházím. Když 
řeknete Česká republika, tak prak-
ticky nikdo neví, co to je. Když dopl-
ním, že jde o bývalé Československo, 
tak už někteří trochu ví, o čem mlu-
vím. Mnohde ve světě nás ovšem 
považují za Čečence.

Už přes čtvrtstoletí vymýšlíme 
jednoslovný název pro Českou re-
publiku. Česko? Nejsem žádný ex-
trémní moravský nacionalista, ale 
uznáte, že úplně korektní to není. 
I  za protektorátu existovalo oficiál-
ní označení „Čechy a  Morava“. Zdá 
se ovšem, že varianta „Česko“ je asi 
jediná schůdná cesta a  budeme 
se s  tím muset smířit. Když ovšem 

použijete anglické Czechia, mnoh-
dy to u cizinců evokuje už zmiňova-
né Čečensko, což pro nás není úplně 
lichotivé.

Nepříliš radostná je úroveň naší 
legislativy se všemi těmi nesmysl-
nými přílepky k  zákonům. Naši de-
mokraticky zvolení poslanci se moc 
nevyznamenali. Už jsem třeba zmí-
nil, že naše legislativa týkající se li-
niových staveb je absolutně nepo-
užitelná. Brzdí jakoukoliv možnost 
výstavby dálnic nebo rychlostních 
železnic.

I když byly ze strany ministerstva 
dopravy pokusy aplikovat v  této 
oblasti fungující osvědčené prvky 
německé legislativy přizpůsobené 
tuzemským podmínkám, naše po-
slanecká sněmovna to smetla ze sto-
lu. Dala přednost vlastní české cestě 
se všemi těmi překážkami, namísto 
toho, abychom se inspirovali ve svě-
tě a  použili to nejlepší, co se i  díky 
Evropské unii nabízí. 

Nepřátelská legislativa
Tak jsme se dostali k  české le-

gislativě. A to je velký kámen úrazu. 
Dodnes se totiž nepodařilo vybu-
dovat vztah důvěry mezi veřejnos-
tí a systémem, ať už na úrovni státu 
nebo obce. A člověk má v podstatě 
pořád pocit, že žije v policejním stá-
tě. Těch zákonů, vyhlášek a nařízení 
je takové množství, že v  praxi není 
v silách obyčejného člověka na 100 
procent splnit veškeré tyto zákonné 
povinnosti.

U  firem to platí dvojnásob. Vy-
tváříme pracovní místa a jsme za to 
popotahováni. Někdy jsou to takřka 
stupidity. Třeba jsme neměli správně 
zaknihovaný pitný režim. Tedy čis-
tou vodu v  létě a  čaj v  zimním ob-
dobí. Musíte evidovat každou lahev, 
kterou zaměstnancům vydáte, mu-
síte je vydávat ve správném množ-
ství, v pravidelných intervalech a vše 
soustavně zapisovat. To nám vytkli 
v  zápisu z  jedné kontroly. Takové 
trestuhodné opomenutí! Okamžitě 
jsem nařídil, aby v knize bylo rozdě-
leno dokonce i to, jestli lidem vaříme 
černý, zelený nebo ovocný čaj. Snad 
se příště vyhneme problémům. S ta-
kovými absurdními věcmi se u  nás 
podnikatelé musí potýkat…

Mohl bych to rozebírat podrob-
něji, ale možná bych na to doplatil. 
Třeba by na mě někdo dotčený po-
slal kontrolu. Tak jsme to dopraco-
vali se svobodou slova… Je vlastně 

stále víc toho, co člověk nemůžeří-
kat. Spousta slov je dnes považová-
na za nekorektní nebo genderově 
nevyvážené. Třeba výraz „vzmužit 
se“ glorifikující muže nebo slovo 
„zbabělost“, které je odvozeno od 
slova „baba“ a mohlo by se tak dotk-
nout žen.

Po třiceti letech nám tak opět 
zbývá svoboda myslet si to své, ale 
říci to nahlas už může být riskantní.

Stav průmyslu
Jsme stále průmyslová země, ale 

změnila se struktura vlastníků i  sa-
motné produkce. V dobré víře nám 
byla naservírována privatizace. Ale 
copak šlo přeměnit státem vlast-
něnou a řízenou ekonomiku na trž-
ní, když nikdo nedisponoval něja-
kými většími prostředky na nutné 
investice?

Neměli jsme na to, abychom si 
české průmyslové podniky pořídi-
li, natož abychom je provozovali. 
Zvolila se cesta kuponové privatiza-
ce a  z  našeho hospodářství nezbyl 
kámen na kameni. Privatizační fon-
dy se záhadně změnily na akciovky 
a peníze akcionářů vyšuměly někam 
na Bahamy. Nevěřícně jsem kroutil 
hlavou, jak je možné tak obrovské 
majetky plošně rozdávat a všeho se 
zbavovat.

Ztratili jsme něco, co se tady tvo-
řilo v  podstatě několik staletí. Nyní 
jsme v podobné situaci, jako rozvo-
jové země. Naše velké továrny jsou 
vlastněny zahraničními firmami. 
Vznikly takzvané montovny produ-
kující za nízké ceny výrobky pro ma-
teřské společnosti v cizině.

Naše firmy přišly o  odborníky 
i know how. Český subjekt dnes sám 
o  sobě není schopný vyrobit třeba 
pneumatiku. Složení směsí, tvar fo-
rem i  software na výrobu továrně 
naservíruje německý majitel. Vše 
podstatné pak udělají automatické 
stroje. Naši lidé jsou vlastně užiteční 
jen k tomu, aby v tom smradu vulka-
nizačních linek tahali pneumatiky, 
kam je zrovna třeba.

Výrobu i  maloobchodní síť jsme 
dali do cizích rukou. Teď jsme po-
kladnička nadnárodních společnos-
tí, kterým přichází od dceřiných čes-
kých firem stovky miliard v různých 
poplatcích za software, výrobní li-
cence, použití obchodních značek. 
A jsou to nezdaněné peníze, nejsou 
to dividendy. Tato struktura zřejmě 
přetrvá ještě hodně dlouho.
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Prolnutí státního sektoru do sou-
kromých firem je i v řadě ekonomic-
ky úspěšných zemí běžným mode-
lem. Třeba taková Čína se díky tomu 
stala za třicet let světovou ekono-
mickou velmocí, z  níž mají strach 
i Spojené státy. 

I  na západě si ovšem stát po-
nechává velké podíly v  některých 
firmách, aby mohl mít jejich smě-
řování pod kontrolou. Například 
v německém Volkswagenu má pěti-
nový podíl spolková země Dolní Sas-
ko. Stát tak může v době ekonomic-
kých zvratů firmu podržet a v době 
prosperity z ní zase profitovat.

U  nás místo toho, aby stát po-
slední zbytky českého kapitálu po-
držel, odírá nás, jak může. Místo 
toho, aby vztah českých podniků 
a  úřadů byl pozitivní, aby nám po-
máhali a my jim za to rádi odváděli 
své zisky formou daní, tak nás pro-
následují, kde mohou. Ze systému 
profituje jen pár největších firem. 
Mnoho mých kolegů vrstevníků už 
prodalo své továrny, protože to ne-
byli schopní ustát.

Úpadek technického 
vzdělání

Pojďme se letmo dotknout také 
oblasti školství. Sám mám vysoko-
školské technické vzdělání a nerozu-
mím tomu, proč byl náš dlouholetý 
a fungující systém inženýrského stu-
dia deformovaný a  rozmělněný růz-
nými bakalářskými stupni.

Doufám, že ještě dlouho bude-
me průmyslovou zemí, proto je pře-
kvapující, kolik máme humanitně 
orientovaných univerzit a  humanit-
ně vzdělaných lidí, kteří pak těžko 
nalézají na trhu práce uplatnění. Při-
tom nevyučujeme technické obory, 
které potřebuje průmysl.

Občas objedu integrované střed-
ní školy a nabízím jim pomoc při ote-
vření učebních oborů zaměřených 
na obsluhu stavebních strojů. Mohu 
jim poskytnout mistry odborné-
ho výcviku i  stroje. Nemuseli by do 
toho dát ani korunu. Byl jsem s tím 
dokonce na krajském odboru škol-
ství. Všude ale slyším jen nářky, jak to 
nejde. Říkají, že není zájem, ale jak to 
mohou vědět, když ani lidem nedají 

nabídku? Přitom stavební průmy-
sl potřebuje tyto profese jako sůl. 
To nejsou jen lidé pro mé bagry, ale 
i  pro mnoho jiné stavební techniky 
ve spoustě firem. O dobře vyučené 
kluky by se zaměstnavatelé poprali. 

Ale ne, my budeme raději školit 
třeba specialisty na norskou kine-
matografii. Bez nich se naše repub-
lika zcela jistě neobejde.

Bezzubá armáda
Když vypukla druhá světová vál-

ka, bojovali českoslovenští vojáci na 
západní i na východní frontě. Muse-
li překonat spoustu překážek, aby 
se dostali k  zahraničním armádám 
a  mohli se postavit nacistům. Cítili 
to ale jako vlasteneckou povinnost.

Kdo by takovou povinnost po-
ciťoval dnes? Kam zmizeli ti srdca-
ři? Kromě pár žoldáků nemáme ni-
koho, kdo by tuto zemi hájil. K nám 
záložákům se armáda chovala neu-
věřitelně macešsky. Ani patnáct let 
po revoluci nám nebyli schopní vy-
měnit vojenské knížky nebo změnit 
přísahu. Pořád jsme měli vojenskou 
knížku Československé lidové armá-
dy a Československé socialistické re-
publiky. A naše přísaha, že položíme 
životy za socialistickou vlast a  Ko-
munistickou stranu Československa, 
byla stále platná! Copak takový má 
být vztah armády ke svým vojákům?

Energetická soběstačnost
Světovým trendem je energe-

tická nezávislost, výroba elektřiny 
v místě spotřeby. Němci i Britové se 
chystají odstavovat své konvenční 
zdroje, přitom u  nás se plánuje vý-
stavba dalších jaderných reaktorů 
v  Dukovanech i  Temelíně. Našemu 
státu chybí jasná energetická kon-
cepce, ale chce zbytečně utrácet mi-
liardy za nové jaderné elektrárny.

Tímto archaickým směrem se 
ubíráme? Já si jdu svou cestou. Tes-
tuji různé energetické systémy na 
vlastním domě a  vidím, že to jde. 
Mám namontované fotovoltaické 
panely, dokončuji tepelné čerpa-
dlo, které znamená až o  tři čtvrtiny 
menší spotřebu energie. Právě jsem 
podepsal specifikaci elektromobilu. 
Zvažuji pořízení kogenerační jed-
notky v areálu firmy. 

Dalo by se to ladit do čistě eko-
logické rétoriky, ale v  mém přípa-
dě je opět hlavním motivem svo-
boda a  nezávislost. Letošní rok je 
exemplárním příkladem, od 1. led-
na nám dodavatel zdražil elektřinu 
o 17,5 procenta, teď ve druhé polo-
vině roku o  dalších 16,5 procenta. 

S takovou dynamikou zdražování se 
investice do nezávislých zdrojů mož-
ná brzy vrátí.

Občanská angažovanost
Pozoruhodným způsobem se 

projevuje občanská angažovanost. 
Za nacismu ani komunismu lidé ne-
měli odvahu tak razantně se domá-
hat svých práv, byť někdy jen do-
mnělých. U  nás v   malenovickém 
podhradí díky tomu máme „nádher-
né“ vztahy.

Třeba pan Čermák si vzal za cíl, že 
mě naučí ctít zákony. Dává do toho 
spoustu energie a  soukromých pe-
něz, využívá advokátní kanceláře 
a  tvrdě jde za svým. Jednou v  na-
šem areálu probíhala oslava šede-
sátin a  organizátor si dovolil večer, 
ovšem ještě před hodinou nočního 
klidu, udělat ohňostroj. Pan Čermák 
pak zodpovědně sám přišel a osob-
ně inzultoval šedesátiletého osla-
vence, přičemž riskoval pořádkovou 
pokutu. Za takovou důslednost a cí-
levědomost si zaslouží úctu, nemy-
slíte? Krásný reprezentant občanské 
angažovanosti...

Pro tento stát to je neuvěřitelně 
prospěšná věc. Kdyby na nás nasa-
dili nějakou strážní službu, tak by 
to stálo spoustu peněz a nebude to 
mít tak dokonalý efekt. Pan Čermák 
nás monitoruje přes den i v noci, ve 
svém volném čase a  zcela zdarma. 
Jeho zdvižený prst mi ukazuje, jaké 
jsou mé legislativní povinnosti.

A  těch je opravdu nepřeberné 
množství. Měl bych spoustu konkrét-
ních příkladů svých rozporů s úřady, 
ale přiznám se, že se bojím víc je ko-
mentovat. Nechci rýpat, abych si ně-
kde nevysloužil pokutu v  řádu stati-
síců korun. Po třiceti letech se bojím 
něco otevřeně říci, takže to asi není 
tak úplný „happy end“. Nejsme hrdý 
ani suverénní národ. Jak bychom 
také mohli být, když náš ministerský 
předseda tvrdí, že „všeci kradnú“...

 Radim Hrubý

O autorovi
Úspěšný zlínský podnikatel 

a  organizátor kulturního dění. 
V  roce 1994 založil firmu VLW, 
která v  současnosti sídlí v  pod-
hradí v  Malenovicích. Prodává 
a  pronajímá stavební techniku, 
specializuje se především na ba-
gry. Ve firemním areálu v  minu-
losti uspořádal řadu kulturních 
akcí, oblíbený byl například fes-
tival Zlínský Woodstock.
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Televize zlínských gymnazistů  
bodovala na Kavčích horách
Českou televizi, Novu, 
Primu a další celoplošné 
televizní stanice zná asi 
každý. Slyšeli jste ale 
někdy o Televizi T. G. M.? 
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Leccos napovídá již zkratka, 
neboť jde o internetovou školní 
televizi zlínského Gymnázia a Ja-
zykové školy s právem státní jazy-
kové zkoušky. O její chod se starají 
žáci školy, její absolventi i exter-
nisté z řad mládeže o žurnalisti-
ku a to ve svém volném čase. A ve 
svém volném čase se také zlínský 
televizní štáb už posedmé zúčast-
nil celodenního semináře Televize 
v televizi, který se uskutečnil kon-
cem října v budově České televize 
na Kavčích horách v Praze. Jeho 
součástí bylo kromě worksho-
pů i vyhodnocení soutěže o Cenu 
Zpráviček, kde žáci zlínského 
gymnázia dosáhli úctyhodného 
druhého místa.

„Jak se dělá reportáž se za-
měřením na vedení rozhovoru“ 

– tak znělo téma setkání školních 
televizí. A přijely školní televize 
z Jilemnic, Ledče nad Sázavou, 
Liberce, Příbrami, Uherského 
Brodu a ze Zlína. K nejlepšímu 
zvládnutí soutěžních úkolů čer-
paly z dosavadních zkušeností, 
ale do budoucna třeba i z řad těch 
nejpovolanějších. O náplni prá-
ce reportéra v terénu se s nimi 

podělil Martin Řezníček, o tom, 
jak nejlépe zvládnout rozhovor, 
zase Dan Stach. I hodnocení pře-
dem zaslaných příspěvků se uja-
li ti nejpovolanější včetně známé 
moderátorky Světlany Witovské. 
Svůj hlas měli rovněž účastníci 
soutěže.

Úkolem pro soutěžící bylo na-
točit maximálně tříminutovou 

reportáž se zástupcem vedení 
školy. A výsledek? První místo si 
odnesla pražská televize Reflegs 
Základní školy Lyčkovo náměstí, 
druhé připadlo televizi zlínské-
ho Gymnázia T. G. M. a třetí pří-
bramským žákům z GymTV.

Školní televize jsou považová-
ny za důležitou součástí mediál-
ní výchovy, která na školách není 
samozřejmostí a pokud ano, tak 
se jí pedagogové věnují nad rá-
mec vlastní činnosti. Žáci se tak 
seznamují se základy novinářské 
práce, dozvídají se, jak fungují 
média a učí se lépe vyhodnocovat 
informace. Dokáží například roz-
poznat fake news nebo skrytou 
reklamu. 

V České republice funguje asi 
třicet školních televizí, jejichž 
aktivita se odvíjí od aktuálního 
složení redakce. Řada z nich při-
spívá svými reportážemi do Zprá-
viček na kanálu ČT :D. Zlínská 
Televize T. G. M. přináší zprávy 
ze školního prostřední, regionu 
i rozhovory se známými či méně 
známými osobnostmi. 

O Cenu Zpráviček soutěžilo 80 žáků Foto | Ondřej Luks

Malenovice si užívaly slavností vína
Pohodová atmosféra, bohatý 

program, spousta dobrot a hlavně 
kvalitní víno od čtrnácti různých 
vinařů. Pokud jste 12. října zavítali 
na pátý ročník Zlínských slavností 
vína, patrně jste nelitovali. A neby-
li jste sami. Celodenní program pro 
celou rodinu v atraktivním pro-
středí malenovického hradu přilá-
kal okolo dvou a půl tisíce návštěv-
níků. Aktivitami nabitý prosluněný 
den si přichystal lecjaká překvape-
ní, neboť organizátoři novinkami 
nešetřili. Jednou z nich byly na-
příklad degustační skleničky s lo-
gem, které se staly součástí vstup-
ného, a možnost si je opláchnout, 
aby ochutnávky neztrácely na kva-
litě. Mezi novinkami byl koutek 
zahraničních vín, například z No-
vého Zélandu nebo Jihoafrické re-
publiky. Své zástupce měli farmáři 
a výrobci domácích i regionálních 
potravin, nouze o dobroty proto 
nebyla a chuťové buňky mají na co 
vzpomínat a znovu se na co těšit. 

Pochvalu si od návštěvníků získalo 
také rozšíření míst k sezení, umělý 
trávník a pódium, které se tento-
krát nacházelo před hradem.

Velkým lákadlem byl bohatý 
doprovodný program. Na své si 
přišli příznivci cimbálové muziky 
i kytarových melodií, kouzelník Ša-
klin si svými kousky získal nejmen-
ší návštěvníky. Slavnosti tradičně 
vycházejí vstříc nejrozmanitějším 
zájmům i věkovým kategoriím. Ve-
dle ukázek práce s dravci a sova-
mi jste se stejně dobře mohli po-
bavit exhibiční jízdou RC modelů 
Škoda nebo si nechat pomalovat 
obličej. Dobovou atmosféru male-
novického hradu podtrhli mode-
rátoři v tematických kostýmech. 
„Naše akce je od prvopočátku 
podporována ministrem zeměděl-
ství České republiky. Má podporu 
také od vinařského fondu a zášti-
tu nad akcí převzal také senátor 
ČR za Zlínský kraj, pan Tomáš 
Goláň. Cílem je mít nejhezčí akci 

tohoto charakteru v okolí a neu-
stále nabízet lidem to nejlepší po 
všech stránkách,“ sdělil za organi-
zátora akce spolek Best4Life Aleš 
Postava s tím, že současně děkuje 

všem, kdo se na ní podíleli. Pří-
ští, tentokrát již šestý ročník, se 
uskuteční opět v říjnovém termí-
nu a opět by měl přinést zajímavé 
novinky. ma

Zlínské slavnosti vína přilákaly bezmála 2 500 návštěvníků Foto | Jsf Abb
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Co ukrývá život v temnotě, prozradí výstava
Někoho děsí, jiného 
přitahuje, v každém 
případě si však udržuje 
svá tajemství, neboť 
prostým lidským okem 
je neproniknutelná. 

Řeč je o tmě, ale o té skutečné, 
v níž se nerozkoukáte, když v po-
koji zhasnete světlo, ani takové, 
z níž jde alespoň trochu světla 
z jasné noční oblohy. O takové, 
která se nachází v jeskyních, hlu-
binných propastech. A právě 
o ní pojednává výstava Život ve 
věčné tmě aneb po cestách sle-
pých brouků, která je pro veřej-
nost otevřena do 26. ledna 2020 
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně.

Výstava poodhaluje spoustu 
zajímavostí o jeskynních živoči-
ších, ale i o speleolozích, lidech, 
kteří se zabývají jejich studiem. 
Návštěvník se seznámí s pestrou 
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škálou živočichů od hmyzu až po 
obratlovce, vystavené exponáty 
jsou přístupné ve vitrínách i na 
velkoplošných fotografiích. Po-
zornosti neujdou kosterní pozů-
statky medvěda jeskynního, lva 
jeskynního a hyeny jeskynní nale-
zených v podzemních prostorách 
Moravského krasu. Ani propojení 
s uměním na sebe nenechá dlou-
ho čekat. Součástí výstavy jsou 
originály olejomaleb jeskynních 
brouků Jana Kobylky, jež muze-
um získalo do svých sbírek. A po-
zor! Přece jen jde o výpravu do 
příšeří tajuplných jeskyň! Těšit se 
proto můžete na věrnou napodo-
beninu jedné z nich. Příslib lecja-
kých zážitků pro malé i velké.

Zájemci o hlubší vhled do ži-
vota v temnotě mohou zavítat 
na cyklus přednášek konaných 
v průběhu celé výstavy. S téma-
tem Jak hluboká je Hranická 
propast například 14. listopadu 
vystoupí David Čani, který zave-
de do nejhlubší zatopené jeskyně 

na světě. Jejího dna se prý do-
sud nepodařilo dosáhnout. O tý-
den později na něj naváže Peter 
Medzihradský, aby povyprávěl 
o zkušenostech z výpravy do nej-
hlubší jeskyně světa. Během ní 
skupina česko-slovenských spe-
leologů spolu s Medzihradským 
vytvořila nový hloubkový rekord 

2 060 metrů. Přednáškový cyk-
lus 9. ledna uzavře speleopotápěč 
Daniel Hutňan, patřící mezi dob-
rodruhy, kteří se vydali do míst, 
kam lidská noha předtím nevkro-
čila. Například do zaplavené jes-
kyně na Yucatánu v Mexiku.

Vstupné na přednášku činí 
40 korun, snížené 30 korun.

Jeskyně ukrývají lecjaká tajemství. Tato se nachází v Moravském krasu Foto | Wikimedia

Hravý listopad míří na zámek i do muzea
Listopad ve znaku hravosti? 

Hledáte-li vyžití pro své nejmen-
ší, máte hned dvě příležitosti. 
Ta první čeká již od 9. listopadu 
v kulturním institutu Alternativa. 
Pro malé i větší jsou zde připrave-
né pestrobarevné LEGO kostičky 
v rámci herní výstavy projektu pu-
tovních výstav Svět kostiček. Dalo 
by se říci, že kdo si někdy nehrál, 
nebyl dítětem. A totéž platí, jest-
liže se vám do rukou nikdy nedo-
staly kostičky z proslulé LEGO díl-
ny. Jejich historie sahá až do roku 
1932, nejdříve v podobě dřevěných 
hraček, na přelomu 40. a 50. let 
pak v podobě hraček plastových. 
Svět kostiček nabízí největší sbír-
ku továrních setů a modelů z edice 
„pro pokročilejší“ Lego Technic, 
vybrané skulptury zvířat, vozidel 
a postav. Děti se mohou vyřádit 
v dětské herně se dvěmi herními 
zónami s kostičkami Lego Duplo 
a Lego Classic. To vše do 27. listo-
padu, každý den od 8 do 12 a od 13 
do 17 hodin. Vstupně činí 70 ko-
run pro dospělého, 50 korun pro 
dítě, rodinné 200 korun. V přípa-
dě školních kolektivů vyjde cena 
na 40 korun za dítě.

Druhou příležitostí, kde si 
můžete v listopadu „vyhrát“, je 
festival stavebnic, který ve dnech 
16. až 17. listopadu již po sedmé 
zavítá do Baťova institutu. A po-
dobně jako ve Světě kostiček ani 
zde nejde jen o hraní pro hraní – 
„práce s kostičkami“ totiž rozvíjí 
kreativitu, představivost a jem-
nou motoriku. Stavebnic bude na 
výběr celá řada, od těch z plastu, 

papíru, magnetu a kovu až po sta-
vebnice z keramiky, skla, dřeva 
a dalších netradičních materiálů. 
Na rozdíl od minulých ročníků se 
návštěvníci mohou těšit na řadu 
novinek. Představí se například 
stavebnice Kapla používající jako 
stavební prvek dřevěný hranol, 
TomTectT, pracující s tenkými 
dřívky, které je možno spojovat 
k sobě pomocí plastových spojek 

nebo T-WOOD, jež se zaměřu-
je na výrobu přírodních hracích 
kostek. Ovšem není stavebnice 
jako stavebnice. Svou popularitu 
si získala kuličkodráha Hubelíno, 
logické hry i hry deskové, oslovu-
jící „hravá stvoření“ napříč vše-
mi věkovými kategoriemi. Vydo-
vádět se tedy můžou nejen děti. 
Jednotné vstupné činí 50 korun, 
rodinné 150 korun.  ma

Čím více kostiček, tím více možností  Foto | Flickr
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Bob Dylan znovu na cestě.  
Tentokrát jako malíř
Kdo by někdy nezaslechl 
jméno Boba Dylana? 
Jako hudebníka 
a vynikajícího textaře 
ho patrně zná kdekdo, 
jinak je to už s jeho 
schopnostmi výtvarníka. 

A právě Dylana jako malíře 
představuje výstava Bob Dylan: 
On the Road, kterou můžete na-
vštívit v galerii Artrium ve zlín-
ském zámku do 5. ledna 2020. 
Její majitel Pavel Chmelík se na-
víc rozhodl propojit ji s výsta-
vou Jindřich Buxbaum: Ze života 
Zbožných Chasidů a vytvořit tak 
unikátní a rozsáhlou „dvojvýsta-
vu“, která rozhodně není tou prv-
ní, v níž se věnuje velikánům na 
poli umění. Na svém kontě jich 
má několik.

Máte za sebou už spoustu 
výstav. Které považujete za 
nejúspěšnější?

Naše galerie realizuje výsta-
vy a představuje výtvarníky, za 
kterými si pevně stojí. To je klíč 
k úspěchu a zároveň radosti z prá-
ce. Naše expozice baví, těší ná-
vštěvníky, rozvíjí estetické cítění 
a taky přináší poučení. K nejlépe 
hodnoceným výstavám odborní-
ky i v uvozovkách laiky bezesporu 
patří projekty Joža Uprka, Freud 
a Kafka očima více jak sto výtvar-
níků, Zdeněk Burian – Od prvohor 

po Divoký západ, Salvador Dalí, 
Josef Lada nebo Jan Saudek.

V těchto dnech máte zají-
mavou výstavu ve zlínském 
zámku. Jak jste přišel k ná-
padu spojit Boba Dylana 
a Jindřicha Buxbauma?

Máme s kolegy upřímnou ra-
dost z úžasné atmosféry této vý-
stavy. Důležitý je ale společ-
ný jmenovatel na první pohled 
těchto dvou nesourodých výstav. 
Společnou linkou je židovský pů-
vod obou umělců. Dylan je typic-
kým představitelem té části Židů, 

kteří odešli do světa, především 
do Ameriky a Izraele. Jindřich Bu-
xbaum zase té komunity Židů, kte-
ří zůstali v Čechách, tedy v Evro-
pě. Dylan je na výstavě představen 
především jako malíř a Buxbaum 
jako fotograf. Každá výstava žije 
svým vlastním životem a náladou.

Čím vás uchvátil Bob Dylan?
Bob Dylan je pro mě bezespo-

ru jedním z nejvlivnějších a nej-
revolučnějších umělců na světě. 
Prodal více jak 125 milionů desek. 
Na svém kontě má obdivuhodné 
množství vlastních písní, z nichž 
mnohé patří mezi nejoblíbeněj-
ší na světě. Dylan koncertuje po 
celém světě. Běžně odehraje více 
jak sto koncertů ročně, ale velkou 
popularitu získal rovněž i jako vý-
tvarník. Jeho obrazy jsou vystavo-
vány v nejprestižnějších galeriích 
po celém světě. Jako první mu-
zikant v historii získal Nobelovu 
cenu za literaturu.

A Jindřich Buxbaum?
Tady mohu být velmi osob-

ní, neboť Jindřicha Buxbauma 
znám a přátelím se s ním již řadu 
let. Je to velký kumštýř! Vedle 
Jana Saudka, Jindřicha Štraita 
nebo Dalibora Bednáře ho pova-
žuji za největšího fotografa v naší www.artriumzlin.cz

republice. Mám rád jeho smysl 
pro humor a je pro mě velkou in-
spirací. Každé naše společné se-
tkání mě obohacuje. Jeho vnímá-
ní světa je velmi nesobecké a to by 
mělo být pro nás všechny příkla-
dem. Fotografie na výstavě před-
stavují židovské komunity u nás, 
v Polsku a na Ukrajině. Troufám 
si říci, že podobné fotografie ne-
mohli návštěvníci zatím nikde jin-
de vidět.

Prý také dbáte na to, aby na 
výstavu chodilo hodně žáků 
a studentů…

Vždy se snažíme, aby naše vý-
stavy navštěvovalo co nejvíce 
škol. Připravili jsme si pro ně tes-
ty na různých úrovních obtížnosti, 
byť jde vlastně jen o jakousi hru. 
Účastníci odpovídají na některé 
otázky tak, že odpovědi najdou na 
samotných obrazech nebo v do-
provodných textech výstavy. Na 
další otázky odpoví vlastní úvahou 
či srdcem. V tomto případě je ka-
ždá odpověď správná. Pedagogo-
vé mají z návštěvy takové výstavy 
zpětnou vazbu a jistotu, že vynalo-
žený čas byl náležitě využit.

Děkuji za rozhovor.

Uspořádání prostoru má zdůraznit atmosféru výstavy Foto | Marek Adamík

K vidění jsou i obaly elpíček Boba Dylana Foto | Marek Adamík
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V Loukách se poběží mikulášský závod
Další ročník Mikulášského 
běhu, který je součástí 
seriálu Běhy Zlín, se 
uskuteční 7. prosince ve 
Zlíně-Loukách. I letos 
výtěžek ze závodu 
poputuje na pomoc 
onkologicky nemocným 
dětem prostřednictvím 
Nadačního fondu dětské 
onkologie Krtek.

Mikulášský běh je každoroč-
ní zimní závod s tradicí dlouhou 
přes 30 let, který se koná na fot-
balovém hřišti ve Zlíně-Loukách. 
Závodníci mají na výběr ze dvou 

| PAVEL STOJAR

tras, běží se závod na pět nebo 
deset kilometrů a konat se budou 
také dětské běhy. Závod je součás-
tí celoročního běžeckého seriálu 
Běhy Zlín, který zahrnuje různé 
běžecké závody nejen pro profe-
sionální sportovce, ale pro všech-
ny, kdo rádi běhají. Bližší infor-
mace získáte na www.behyzlin.cz, 
kde se závodníci mohou také za-
registrovat. Prezentace soutěží-
cích se uskuteční od 10 hodin, 
závod startuje ve 12 hodin. Všich-
ni účastníci závodu obdrží spor-
tovní ponožky, pamětní medaili 
a  mikulášskou nadílku. Pro ví-
těze budou připraveny hodnot-
né ceny. Kromě samotného zá-
vodu a dětských běhů budou pro děti připraveny také tematické 

soutěže, čertovský průvod a mi-
kulášská nadílka. Akce se pone-
se v mikulášském duchu, chybět 
nebude ani vánoční svařák a další 
občerstvení. Na místě se bude ko-
nat tombola, jejíž výtěžek popu-
tuje také na podporu nadačního 
fondu.

„I přes navýšení kapacity se 
loňský ročník Mikulášský běh 
vyprodal několik dní před závo-
dem. Nakonec odstartovalo cel-
kem 325 běžců. Jde tak o druhý 
největší běžecký závod ve Zlíně, 
hned po Festivalovém půlma-
ratonu,“ uvedla za organizátory 
Alžběta Kubišová.

V minulém roce se do pořá-
dání závodu zapojila rodinná fir-
ma Krajči plus, výrobce tradič-
ních Cyrilových brambůrků, která 
od roku 2014 podporuje Nadač-
ní fond dětské onkologie Krtek. 
Z Mikulášského běhu se tak stal 
běh benefiční, běh na pomoc on-
kologicky nemocným dětem. Tak 
vznikl i podtitul Mikulášského 
běhu – s Cyrilem pro Krtka. ého 
podařilo vybrat 48 750 korun, fir-
ma Krajči věnovala každoroční 
dar 100 tisíc korun a dalších něko-
lik tisíc bylo vybráno v zapečetěné 
kasičce. Na podporu onkologicky 
nemocných dětí tak putovalo více 
než 150 tisíc korun.Loni na Mikulášský běh vystartovalo 325 běžců Foto | Běhy Zlín

Výtěžek z běhu putuje na pomoc onkologicky nemocných dětí Foto | Milan Mikšík

Zlínskou školu umění připomíná výstava a pamětní deska
Vedení firmy Baťa si uvědo-

movalo, jak důležitá je reklama 
pro odbyt jejích výrobků. Zásad-
ní byl také jejich vzhled, tedy de-
sign. Zdaleka nešlo jen o boty, 
ale třeba také o hračky. Firma 
Baťa totiž byla před válkou nej-
větším výrobcem gumových hra-
ček v Československu. Proto byla 
v před osmdesáti lety založena 
uměleckoprůmyslová firemní 
Škola umění. První ročník studia 
začal v září 1939. Pod vedením re-
nomovaných umělců měla formo-
vat malíře, sochaře, ale především 
návrháře a designéry, kteří by se 
uplatnili v oblasti průmyslového 
výtvarnictví, zvláště v samotném 
podniku Baťa.

Zrod školy byl na především 
na bedrech architekta Františka 
Kadlece, který se také stal jejím 

prvním ředitelem. Mezi pedagogy 
a studenty školy byla řada dalších 
zajímavých jmen české výtvarné 
scény - Vincenc Makovský, Vladi-
mír Hroch, Slavoj Kovařík, Luděk 
Havelka, Václav Chad, Jan Rajlich 
nebo Miroslav Šimorda. 

„Během čtyřicátých let se za-
měření Školy umění postupně vy-
víjelo a zejména po druhé světo-
vé válce se vedle oborů tradičních 

pro umělecké a uměleckoprůmy-
slové školy objevily také ty, které 
bychom mohli nazvat typicky zlín-
skými, například problematika 
navrhování obuvi, strojů a zboží 
z umělých hmot, užité grafiky, re-
klamy, výstavnictví,“ uvádí Vít Ja-
kubíček z Krajské galerie výtvar-
ného umění ve Zlíně.

I přes řadu překážek během 
okupace i po nástupu komunistů 

k moci fungovala Škola umění ve 
Zlíně až do roku 1949, kdy byla 
zestátněna a přejmenována po 
komunistickém ministru školství 
kultury na Střední uměleckoprů-
myslovou školu Zdeňka Nejedlé-
ho a nakonec roku 1952 přemístě-
na do Uherského Hradiště. Tam ji 
najdete dodnes.

Historii Školy umění ve Zlí-
ně přibližuje až do 24. listopa-
du výstava Krajské galerie v prv-
ním podlaží budovy 14. Na počest 
osmdesátého výročí založení Ško-
ly umění byla v září odhalena pa-
mětní deska. Najdete ji před dneš-
ní budovou policie na náměstí 
T. G. Masaryka. Na přelomu tři-
cátých a čtyřicátých let 20. stole-
tí zde byl baťovský Studijní ústav, 
v němž se nacházely i ateliéry Ško-
ly umění.  ps

Škole umění patří přízemí krajské galerie do 24. listopadu Foto | archiv KGVUZ
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 28. listopadu 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.

KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU DRAMATIKA A SPISOVATELE OSCARA WILDA: „TRAGÉDIE ŽEN SPOČÍVÁ V TOM, ŽE SE KAŽDÁ NAKONEC ....“ 

Svatomartinské hody ve Zlíně potřetí

Svatomartinské hody se bez kvalitního vína neobejdou Ilustrační foto | město Zlín

INZERCE RV1901568/45

ROMAN DVOŘÁK - tel.: 775 553 335 - e-mail: rddione@seznam.cz

Máte rádi svatomartinská 
vína? Na náměstí Míru ve Zlíně je 
budete moci v listopadu ochutnat. 
Už potřetí se zde budou v rámci 
Svatomartinských hodů prezento-
vat vinaři, kteří milovníkům vína 
nabídnou ochutnávku letošních 
mladých vín, a to s bohatým celo-
denním programem. Pokud byste 
však čekali, že se celkem logicky 
konají na den svatého Martina – 
tedy 11. listopadu – vězte, že tomu 
tak není. Náměstí ožije až v sobotu 

16. listopadu, aby si oslavy mohly 
užít všechny věkové generace.

Svatomartinské hody nejsou 
jenom o víně. Jejich neodmysli-
telnou součástí jsou svatomar-
tinské pokrmy, degustační menu 
v čele s husou na různé způsoby, 
kuchařská show a kulturní pro-
gram, který má za úkol strhnout 
i ty nejmenší návštěvníky. Ne- 
oficiálně začíná již v 10 hodin 
dopoledne prodejem skleni-
ček, naplno se pak rozjede po 

11. hodině vystoupením moderní 
cimbálové muziky Hellband, na 
kterou v 14:45 plynule naváže ZUŠ 
Morava – Tančení orchestr Brazil. 
Výraznou náplní oslav je kuchař-
ská show. Ta v podání Jana Řepy 
přijde na řadu v 15:15 a v 17:15, 
vždy přibližně s 45minutovým 
programem. Koncert Sunday Se-
ssion pak uzavře hlavní program 
mezi 20. a 22. hodinou.

Po celou dobu nebudou chy-
bět atrakce pro děti. Vyřádit se 
mohou na řetízkovém koloto-
či, skákacích atrakcích, ve foto-
koutku nebo v tématických díl-
ničkách, kde si například budou 
moci vyzkoušet psát husím pe-
rem. Výstava Vinařův rok sehra-
je roli tichého svědka průběhu 
oslav. Vstup na akci je zdarma.
 ma
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INZERCE RV1802579/10

INZERCE
KOUPÍM / PRODÁM

• Hledám byt 3+1 nebo 2+1, 
může být i k rekonstrukci. 
Nabídku volejte na 
731 275 149.

• Nabídněte prosím rodinný 
dům ve Zlíně a okolí, 
maximálně 15 km dojezd, 
tel.: 604 409 533.

INZERCE RV1902079/01

SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02  Zlín
tel.  577 601 770, mail:  spur@spur.cz, www.spur.cz

Hledáme nové spolupracovníky na pozici 
• OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA 

ATRAKTIVNÍ BENEFITY  
NÁSTUPNÍ BONUS

5000 Kč

INZERCE RV1902078/01

Jak nakoupit vánoční stromek na míru? 
Vybrat si jej přímo z plantáže
Vánoce se neodkladně blíží 
a s nimi otázka spojená 
s vánočním stromkem. 
Pořídit si živý, nebo umělý?  

Kdo byl zvyklý nechat si dům 
provonět jehličím a  vzpomín-
kou na procházky po lese, ten 
v tom má jasno. Loučit se s živým 
stromkem je jako vzdát se vá-
noční atmosféry ve prospěch po-
hodlí, které nabízí stromek umělý. 
A to nechcete. Raději se poohléd-
nete po někom, kdo této vaší 
potřebě rozumí. Po někom, kdo 
s pěstováním vánočních stromků 
a jejich prodejem má bohaté zku-
šenosti. Jako například Jaroslav 
Batka ze Zlína.
Jak dlouho se pěstování strom-
ků věnujete?

Stromky pěstuji už dvacet let, 
za posledních sedm let je to moje 

MAREK ADAMÍK

jediná činnost. Patřím mezi šest 
největších pěstitelů na Moravě, 
ale jsem asi jediný, který si kaž-
dý stromeček vypiplá sám. Mám 
přes 60 tisíc stromků a každý se 
musí každoročně několikrát oše-
třit a  vytvarovat. Žádný sám ne-
vyroste tak, aby byl pravidelný 
a hustý.
Dříve jste se zabýval i dalšími 
činnostmi souvisejícími se za-
hradou. Už to neděláte?

Ano, dříve jsem se kromě pěs-
tování vánočních stromků věno-
val i  realizaci zahrad nebo sáze-
ní stromků v  lese. Dneska už mi 
na to nezbývá čas. Nyní se točím 
jen kolem stromečků. Dokonce 
i v lednu a únoru, pokud není moc 
sněhu, je na plantáži co dělat.
Jakou máte zpětnou vazbu od 
zákazníků, kteří si od vás stro-
mek pořídili?

Lidé jsou spokojeni, za tu 
námahu to stojí. Myslím, že 

spokojení budou i letos. Na výběr 
mají jedli kavkazskou, stříbrný 
smrček i borovici. Už teď mi volají 
a ptají se…
Kam si pro ně mohou přijet?

První a  nejlepší možností je 
přijet 24. listopadu na plantáž do 
Lípy, sám si vybrat a  stromeček 
označit. Tyto stromečky se pak 
řežou druhý až třetí týden v pro-
sinci, takže na Vánoce jsou čers-
tvé a voňavé. Kdo to nestihne, má 
potom možnost po celý prosinec 
až do Vánoc navštívit moje pro-
dejní místa na Příluku-Vizovická 
442 nebo u  supermarketu Ter-
no v  Loukách, vedle Unihobby. 
Na Příluku je to největší prodej-
ní místo vánočních stromků ve 
Zlíně.

www.vanocnistromek.info 

info@vanocnistromek.info



Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT, 1+1, ZLÍN - PODHOŘÍ
Prostorný byt s lodžií o výměře 49 m2, v zachovalém 
stavu k nastěhování, rekonstruovaný dům včetně 
2 výtahů, bezbariérový přístup, výborná občanská 
vybavenost a dopravní dostupnost. PENB: C

1 750 000 Kč
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BYT 2+1, ZLÍN – JS – I.ETAPA
Žádaná lokalita s nízkopodlažní výstavbou domů, 
kompletně rekonstruovaný slunný byt s prostornou 
lodžií, rekonstrukce výtahu, neprůchozí pokoje. 
PENB: E

2 750 000 Kč

6 990 000 Kč
RD SAZOVICE
Dřevostavba o dispozici 5+kk kolaudovaná v roce 
2018, která má prvky moderního bydlení, 1 kryté 
stání, 2 parkovací místa, plocha pozemku 547 m2, 
studna s užitkovou vodou. PENB: C

4 995 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – LOUKY
Objekt po celkové rekonstrukci z roku 2007, dojezd 
do centra 5 min. autem, možný vjezd na zahradu, 
parkování pro více aut,blízko MHD a vlaku, kance-
lářské využití. PENB: E

3 600 000 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

CHCETE PRODAT NEMOVITOST...

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

RD ZLÍN - LHOTKA
Dřevostavba o dispozici 7+kk kolaudovaná v roce 
1997, slunná zahrada s pergolou diskrétního charak-
teru, 2 garáže, 2 parkovací místa,  plocha pozemku 
1020 m2,  ideální i pro 2 rodiny. Penb: B

...JSEM TADY PRO VÁS

POZEMEK, LÍPA U ZLÍNA
Pozemek o ploše 2650 m2 na samotě uprostřed 
vzrostlých stromů, kolem vede asfaltová komunika-
ce, k dispozici elektřina, voda a plyn. Na vlakovou 
a autobusovou zastávku 15 minut pěší chůze.

1 550 000 Kč

INZERCE RV1802184/10
INZERCE RV1802193/12


