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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

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

Připravujeme:
- prodej tří stavebních pozemků na Kudlově - 850 m2, 1120 m2 a 3200 m2

- prodej bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí
   k nastěhování cca 3/2020
- prodej nově zrekonstruovaného rodinného domu v Bojkovicích, 
  k nastěhování cca 3/2020

RV2000149/01
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Matěj už do Zlína nepřijede. 
Zamířil si to do muzea

Legendární historická lokomotiva Matěj na konci 
ledna definitivně opustila své dosavadní „bydliště“ 
ve Valašském Meziříčí a vydala se na cestu do centra 
historických vozidel Českých drah v Lužné u Rakovníka. 

Když to ve Zlíně hrálo  
„na každém rohu“

Avion, U Malotů, Morava, 
Družba a další. Ně-
kterým možná tato 
jména už nic moc 
neříkají, ale pa-
mětníci by mohli 
vyprávět. V době 
své vrcholné slá-
vy šlo o podniky, kde to v období 
rock'n'rollového boomu pulsovalo 
životem. Každý den zde návštěvní-
kům k poslechu a tanci vyhrávaly 
regionální bigbítové kapely a plnily 
si svůj hudební sen. Zájem o ně byl 
dokonce takový, že se davy fanouš-
ků tísnily před vchodovými dveř-
mi a čekaly, až někdo odejde, aby 
je mohly vystřídat. Tak tomu bylo 
například U Malotů, kde celé prv-
ní patro zabíral hudební sál. Že je 
to neuvěřitelné? Kdysi to byla rea-
lita. Všudypřítomné hudební pnu-
tí a touha po seberealizaci dosáhly 
intenzity, že žádná obstrukce nebo 
omezení nepomohly. I když snaha 
byla. Čas od času vyjely policejní 
antony příslušníků VB, aby se po-
kusily invazi vlasatých muzikantů 
různými prostředky zarazit.

 Marek Adamík
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Stalo se tak po dlouhém vyčká-
vání, jestli se podaří nashromáž-
dit finanční prostředky na opravu 
kotle, jehož technická způsobilost 
skončila v dubnu minulého roku. 
A to se nepodařilo. Zlíňané Matěje 
znali hlavně jako oblíbenou atrak-
ci dětského filmového festivalu, 
kdy se pohyboval na trase Otroko-
vice – Vizovice a zpět.

Osud lokomotivy 433.002, jak 
zní její oficiální název, přitom ještě 
v září nebyl jasný a do její záchrany 
se zapojily subjekty z celého Zlín-
ského kraje. Na zasedání ve va-
lašskomeziříčské radnici se tehdy 
sešli zástupci Národního technic-
kého muzea, Českých drah, Valaš-
ské společnosti historických kole-
jových vozidel, hejtman Zlínského 
kraje a starostové Vsetína, Valaš-
ského Meziříčí a Rožnova pod Rad-
hoštěm. Ti všichni jednali o mož-
nostech financování oprav. Ačkoliv 
starostové zmíněných měst a Tech-
nické muzeum přislíbili asi půlmi-
lionové příspěvky, ve výsledku to 
pochopitelně bylo málo.

Dle Jiřího Dobiáše z Valaš-
ské společnosti historických 

kolejových vozidel se loučení 
s Matějem neobešlo bez emocí. 
Lidé si jej fotili na památku, nebo 
jej aspoň přišli kousek doprovodit 
na jeho poslední cestě. Oficiální 
rozloučení s lokomotivou se usku-
tečnilo již v listopadu minulého 
roku, a to ve chvíli, kdy už se jevi-
lo jako pravděpodobné, že se šest 
milionů korun – částku potřeb-
nou na opravu kotle – nepodaří 
nashromáždit.

„Matěj“ spatřil světlo světa 
v roce 1948 a až do roku 1978 byl 
nasazen do pravidelného želez-
ničního provozu. Když odešel na 
zasloužený odpočinek do depa ve 

| MAREK ADAMÍK

Valašském Meziříčí, sotva uběh-
lo pár let, a v roce 1984 se znovu 
začalo uvažovat o jeho zprovozně-
ní. Jako ideální příležitost se jevi-
ly „spanilé“ jízdy po kraji a zapoje-
ní do kulturního života v regionu. 
Poprvé se tak stalo 1. května 1986 
při příležitosti výstavy lokomotiv 
ve Valašském Meziříčí. Od té doby 
podnikl Matěj řadu speciálních 
jízd, zúčastnil se například oslav 
150 let trati Olomouc – Praha či 
90 let trati Vsetín – Velké Karlovi-
ce. Pronikl i na televizní obrazov-
ky, když se objevil ve filmu Všich-
ni dobří rodáci nebo Vlak dětství 
a naděje.

Jestli bude mít Matěj za sebe 
náhradu, je prozatím otázka. Za 
dobu své existence se stal ne-
odmyslitelnou součástí koloritu 
Zlínského kraje.

Oficiální rozlučkový den s Matějem ze dne 23. listopadu 2019  Foto | Václav Fojtík

adamik@regvyd.cz 

Matěj se objevil i ve filmech Všichni dobří rodáci a Vlak dětství a naděje Foto | Jiří Dobiáš
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Stavebnice s hlavolamy lákají do zámku malé i velké děti

„Hurá, karneval!“ volá Lešetínský fašank
Ne každá akce se uchytí 
a stane se pravidelnou. 
To ovšem není případ 
Lešetínského fašanku, 
který se 15. února 
uskuteční již po 
jedenadvacáté a to na 
klasických místech: Lešetín 
I, Lešetín II a Kvítková ulice. 

| MAREK ADAMÍK

Účastníci průvodu získají poukázku na pivo a klobásu zdarma  Foto | Hospůdka U Kovárny

Se svou až starosvětskou atmo-
sférou se stal u široké veřejnosti 
natolik oblíbeným, že během jeho 
konání se zmíněnými ulicemi pro 
početnou návštěvnost sotva pro-
táhnete. Každý si přijde na své, 
bez ohledu na to, jestli jste malým 
nebo velkým dítětem.

V sobotním programu jednad-
vacátého ročníku – tentokrát pod 
názvem Hurá, karneval – se může-
te těšit na tradiční průvod masek 
i pochovávání basy ve stylu Vel-
ké Moravy, součástí je také soutěž 
o nejpůsobivější masku. Fašank 
by se neobešel bez tradičního li-
dového řemeslného trhu s výrob-
ky, regionálních potravin a ochut-
návky piva, vína a slivovice. Pro 
děti je připraven kolotoč. Máte-li 

pocit, že chybí zmínka o tom nej-
důležitějším, co se včlenilo již do 
slova maso-pust, není tomu tak. 
Tradiční zabíjačka bude. Ta pravá, 
moravská.

I když jste na Lešetínský fašank 
třeba nikdy nezavítali, dost možná 
jej nepřeslechnete. Zvláště pokud 
vyrazíte směrem na Kvítkovou uli-
ci ve večerních hodinách. Součás-
tí oslav je vystoupení hudebních 

a folklórních souborů, účast při-
slíbily Jackye, Ukulele Trouble-
makers nebo Podjezd. Fašank 
startuje v 10 hodin a potrvá až do 
pozdních večerních hodin. Kos-
tým s sebou. Pokud se zúčastníte 
průvodu, obdržíte jako bonus po-
ukázky na pivo a klobásku.

Masopustní veselice neboli fa-
šank je svátkem, který má své ko-
řeny zřejmě již v předkřesťanských 

slovanských oslavách konce zimy. 
Ačkoliv se časem jeho význam ve 
velkých městech poněkud rozost-
řil, v původním smyslu představo-
val hodování a veselí mezi dvěma 
postními dobami, který byl napl-
něn tanečními zábavami, zabijač-
kami a svatbami. Nechybí při něm 
různé rituální úkony, průvod ma-
sek, scénické výstupy ani hudební 
vstoupení.

Máte zlínský zámek spojený 
s místem, kde se po většinu roku 
nic neděje a jeho prostory téměř 
zejí prázdnotou? Že tomu tak 
není, se můžete přesvědčit v prů-
běhu celého února. A pokud s se-
bou vezmete děti, uděláte úplně 
nejlépe.

Polovina prvního patra zámku 
se proměnila v jed-
nu velkou hernu a je 
rozdělená do několi-
ka zón podle druhu 
her. V nich si při-
jdou na své jak nej-
menší děti, tak i ty 
odrostlejší i ty úplně 
dospělé. Zóna logic-
kých her si například 
připravila pestrou nabídku spo-
lečenských deskových her, chyt-
rých her pro jednoho hráče, logic-
kých her i různě zvětšeniny her. 
Ve stavebnicové zóně si mohou 
malí i velcí zahrát na architekty 

a popustit uzdu fantazii u staveb-
ních prvků z nejrůznějších mate-
riálů. Připraveny jsou vedle zná-
mých stavebnic i takové, které se 
nikdy okoukanými příliš nestaly: 
různé designové unikáty, kulič-
kodráhy, zvonkodráhy, skleněné 
mozaiky, dřevěné skládačky a tak 
dále. Baby zóna je určena, jak již 

název napovídá, těm 
nejmenším. Najdou 
zde různé logické 
skládačky, smyslové 
hračky a hračky, vy-
užívající Montessori 
prvky. Nejen pa-
mětníci ocení řadu 
legendárních „věci-
ček“ a hlavolamů, 

včetně ježka v kleci, se kterým si 
svého času lámaly hlavu Rychlé 
šípy, ale také Rubikovu kostku či 
tradiční čínské Tangramy.

Festival IQ Play není na zlín-
ském zámku novinkou. Letos se 

koná potřetí, a jakožto putov-
ní výstava, která zavítala již do 
Prahy, Brna nebo Ostravy, pro-
šla určitým vývojem. Dopoledne 
například bylo věnováno mateř-
ským a základním školám, k těm 
se nyní nově přidají střední ško-
ly. I ty podle organizátorky výsta-
vy Věry Stojarové projevily zájem 
zapojit se do chytrého hraní. Akce 
tohoto typu podle ní hraje v dneš-
ní přetechnizované době důle-
žitou roli, neboť rozvíjí mezilid-
skou komunikaci – ne náhodou 
se mnoha deskovým hrám říká 
společenské – a logické myšle-
ní. A to příjemnější cestou než ve 
škole; cestou objevování a osobní 
zkušenosti.

Do „hravých prostor“ lze při-
jít kdykoliv ve všední dny mezi 
8. a 17. hodinou, o víkendu 
mezi 10. a 17. hodinou. Vstupné 
činí 50 korun, rodinné vstupné 
150 korun. ma

Ježek v kleci, 
nebo Rubikova 
kostka? Co je 
větší výzva?

  Foto | IQ Play
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Rekonstrukce zámku 
má odstartovat jeho proměnu

Umístění infocentra, Živého 
Zlína, Kanceláře architekta měs-
ta, ale i epicentrum různých kul-
turních akcí. Město zvažuje, ja-
kou funkci by do budoucna měl 
plnit zlínský zámek a podle toho 
přizpůsobit jeho postupnou re-
konstrukci. A ta naznačuje, že 
by se mohl stát multifunkčním 
zařízením. Otázky o budoucnos-
ti zámku jsou nasnadě. Na kon-
ci února vyprší nájemní smlouva 
s organizací Zlínský zámek, která 
o provoz zámku dosud pečovala, 
a město si část pronajímaných 
provoz chce převzít zpět do své 
správy.

V plánu je již schválená výmě-
na oken, která by se měla usku-
tečnit v druhé polovině letošního 
roku. Město v současnosti také 
jedná s autorem jedné ze studií 
revitalizace zámku, architektem 
Pavlem Míčkem, který již dříve 
vypracoval návrh na jeho přestav-
bu. V rámci postupné rekonstruk-
ce chce město vyměnit například 
topení, elektrické rozvody, opravit 

stěny, fasádu a statické zajištění 
stropů. O nějaké generální rekon-
strukci se v nejbližší době neuva-
žuje, zásahy mají zajistit přede-
vším bezproblémové fungování 
objektu.   ma

Na historicky první ples Luhačovic 
zamířily stovky lidí

Bezmála pět set návštěvníků 
se zúčastnilo historicky prvního 
městského plesu v Luhačovicích, 
který se uskutečnil 18. ledna v kul-
turním domě Elektra. Zájem byl 
podle organizátorů natolik velký, 
že vstupenky šly od zahájení pro-
deje doslova na dračku a zanedlou-
ho nebyly k dostání. Program již od 
počátku vyhlášení plesu sliboval 
velkolepou událost, jejímž průbě-
hem měla provázet moderátorská 
dvojice zvučných jmen: Mahulena 
Bočanová a Marek Vašut.

Večer zahájil taneční klub For-
tuna, po němž se program naplno 
rozběhnul na hlavním sále Rondo 
i v dalších prostorách. Pod tak-
tovkou hudebního tělesa Prestige 
Symphony Orchestra, podpořená 
herci Slováckého divadla, a kape-
ly Golden Delicious se představila 
řada nadějných tanečníků a sou-
borů. Návštěvníkům se díky tomu 

naskytla unikátní příležitost se-
známit se s kulturním podhoubím 
širšího regionu na jednom místě, 
ať již jde o mladé hudební skupiny 
Avarom Dnabseulb a Nightingales, 
cimbálovou muziku Malé Zálesí, 
pěvecký Sbor Janáček nebo Dívčí 
saxofonový orchestr.

Součástí večera bylo i předává-
ní cen a bohatá tombola. Dvě oce-
nění byla vzpomínkou na osobnos-
ti, jejichž odkaz je pro Luhačovice 
stále živý. In memoriam byla udě-
lena Antonínu Plachému za mimo-
řádný přínos lázeňství a Petru Mi-
kulcovi, dlouholetému starostovi 

luhačovického Sokola a předsedovi 
TJ Slovan. Oceněn byl i okrašlova-
cí spolek Calma za přínos k rozvoji 
kultury města. O výtěžku z tomboly 
bylo jasno už dříve. Poputuje dob-
ročinné organizaci Korunka Lu-
hačovice, pomáhající nemocným 
dětem ve Zlínském regionu a nej-
bližším okolí.

Zájem o ples organizátory 
nadchnul a podpořil je v dobře 
našlápnuté tradici luhačovických 
plesů pokračovat. „Laťka byla pod-
le mě nastavena letos velmi vyso-
ko, takže lidé se určitě mají i příště 
na co těšit,“ zhodnotil první ročník 
plesu města starosta Martin Ležák. 
Zájem zapojit se do organizace ple-
su projevilo více než čtyřicet firem. 
I ony měly nesmazatelný podíl na 
hladkém průběhu akce, ať již jde 
o vlastní realizaci, nebo „drobnos-
ti“ v podobě občerstvení a bohaté-
ho rautu.  ma

Ples jako nová městská tradice? Zájem tomu nasvědčuje Foto | město Luhačovice
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Naše izolace vydrží po celou  
dobu životnosti stavby
Vybrat si správnou 
stavební firmu není 
žádná maličkost. Zvláště 
když svůj dům stavíte 
takzvaně od píky a na 
jeho celkovém provedení 
se podílí několik firem. 

RV2000150/01

Existuje řešení? Bezpochyby. 
Se zlínskou stavební společností 
EB-stav odpadá řada nadbyteč-
ných úkonů. O stavbu se posta-
rá od prvotního návrhu až po zá-
věrečné kosmetické úpravy, a to 
vždy s využitím nejmodernějších 
technologií. Poslední takovou no-
vinkou je podle majitele firmy 
Eduarda Bařinky stříkaná izo-
lační pěna s širokými možnostmi 
využití.

Firma vznikla v roce 1993, 
má už tedy svou historii. Co 
je jádrem její činnosti?

Zpočátku jsme působili hlavně 
jako malířská firma. V roce 1997 
jsme přešli na stavební činnost 
a o deset let později jsme založili 
společnost s ručením omezením. 
Od té doby se věnujeme výhrad-
ně výstavbě rodinných domů. 
Bylo i pár přechodných obdo-
bí, například když běžela dotace 
Zelená úsporám. To jsme pořád 
zateplovali.

O jaké domy je největší 
zájem?

Snažíme se nabízet to nejlepší, 
za co nejmenší peníze. Firem, kte-
ré by udělaly slušný dům za dva 
tři miliony, moc není. Dům za pět 
šest milionů udělá kdekdo, ale ta-
kový je těžko dosažitelný pro běž-
né zákazníky. Nicméně právě na 
ty cílíme. Bohužel nová legislativa 
nám příliš vstříc nevychází a nutí 
nás ceny zvyšovat. Zatím je ale dr-
žíme v přijatelných mezích…

Zaměřujete se tedy na střed-
ně majetné lidi…

Dalo by se to tak říct. Samo-
zřejmě stavíme domy i za deset 
milionů, ale středobodem na-
šeho zájmu jsou domky okolo 
sto dvaceti metrů čtverečních, 
i když to jde proti současnému 

trendu. Situace je taková, že se 
dává přednost těm velkým, což 
souvisí se stále horší dostupnos-
tí vlastního bydlení. Dneska už 
musí mít člověk naspořeno as-
poň dvacet procent z ceny ne-
movitosti. Když k tomu připo-
čtete cenu pozemku, hned jste 
na osmi stech tisících. A to je pro 
mladé lidi problém. 

Stavebnictví je jedním z obo-
rů, v němž se technologie 
vyvíjí ohromnou rychlostí. 
Jakou novinku považujete za 
nejvýznamnější?

Aktuální novinkou je stříkaná 
izolační pěna. Její použití je ne-
smírně široké. Když například od-
kopeme vlhké základy u starých 
domů, nastříkáme na odhalený 
povrch pěnu s buněčně uzavře-
nou strukturou, čímž zamezíme, 
aby se přes ni v budoucnu dostala 
voda. Navíc se tím základy tepel-
ně izolují. Dříve se to dělalo tak, že 
se na zeď aplikoval penetrační ná-
těr a lepenka se natavila hořákem, 
a doufalo se, že to aspoň chvíli 
vydrží.

Ve Zlíně je velká tradice 
baťovských domků, které 
trpí vlhkostí a plísní. Lze 
tuto technologii aplikovat 
i u nich?

Dají se s ní výborně ošetřit zá-
klady, pokud odkopeme vlhké 
zdivo. To je třeba udělat u celé-
ho domu, není možné zvolit jen 
část. Výborně se uplatní při apli-
kaci na střechu. Odstraní se sta-
rá lepenka a všechno, co tam ne-
patří, dokud nezůstane původní 
dřevěný zákryt. Pokud ten není 
poškozený, můžeme izolaci ihned 
nastříkat, čímž se v podstatě udě-
lá nová střecha. Ta pak díky této 
technologii má vynikající tepel-
né vlastnosti a nepotřebuje kot-
vík, neboť nástřik se ukotví sám. 
Ohromně také usnadňuje práci 
při aplikaci kolem komínu nebo 
větracích šachet. Pěna je sama ob-
teče, není třeba dělat nějaké límce 
a podobně. Zatím ji používáme asi 
třetím rokem a máme vynikající 
výsledky.

Lze stříkací izolaci použít 
i v interiéru budovy?

Určitě. Uplatní se jak při za-
teplení střech, tak v podkroví, 
dřevostavbách, kde zpevňuje cel-
kovou konstrukci, i u ocelových 
konstrukcí. Zvláště výborná je pro 
aplikaci v podkroví. Po nástřiku 
během několika vteřin stonásob-
ně expanduje, čímž dokonale vy-
plní každou mezeru a dostane se 
i do obtížně přístupných míst. Ne-
zůstanou díky tomu žádné neizo-
lované prostory. Je přitom jedno, 
jestli jde o svislou, šikmou nebo 
vodorovnou plochu.

Jaký je technologický po-
stup aplikace a kolik času 
zabere?

Pokud aplikujeme pěnu v pod-
kroví, je otázka asi dvaceti vteřin, 
než pěna zatvrdne a střechu zaizo-
luje. Po této fázi ji stačí oříznout 
na požadovanou tloušťku a zakrýt 
konečným záklopem, například 
palubkou nebo sádrokartonem, 
záleží na požadavcích zákazní-
ka. Tím jsme prakticky hotoví. 
Rychlost aplikace je jedna z vel-
kých výhod této technologie. Jsme 
schopni pokrýt sto padesát až dvě 
stě metru čtverečních denně, což 
u standardní vaty při jednom člo-
věku není možné. Na rozdíl od 
běžné vaty si navíc pro dosažení 
obdobných vlastností vystačí s asi 
o třetinu menší tloušťkou.

Jak dlouho pěna plní svou 
funkci? Je třeba ji po čase 
nějak obnovovat?

Spolehlivě plní svou funk-
ci řadu desítek let. Životnost jde 
ruku v ruce s životností stavby, 
neboť jde o nedegradující mate- 
riál. Určitě není potřeba nějaký 
opětovný nástřik.

Co považujete za nejsilnější 
stránky společnosti EB-stav?

Dlouholetou tradici, kvali-
tu práce a vlastní zázemí. Veške-
rá technika, kterou používáme, je 
naše. Zákazníkům poskytujeme 
komplexní služby, nemusí se tedy 
v případě dotazů obracet na ně-
kolik firem, ale jen na nás. Jsme 
také jednou z mála firem, kte-
rá se rozhodla investovat do za-
řízení pro nástřik zmíněné pěny. 
K zákazníkovi přijedeme speciální 
dodávkou, natáhneme hadici při-
pojenou k nádobám s potřebný-
mi složkami, a pěnu aplikujeme. 
Nebyla to nijak levná záležitost 
a chceme tuto technologii do bu-
doucna využívat ještě více než do-
sud, hlavně u dřevostaveb.   pr

EB – stav, s.r.o.
Švermova 192
763 02, Zlín-Malenovice
tel: +420 603 478 751
ebstav@ebstav.cz

Pěna v podkroví zaizoluje střechu během dvaceti vteřin po aplikaci Foto | EB-stav
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a mobilním internetem na 
3 měsíce jako dárek!  
 Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité
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Bydlení v Česku? Preferujeme ve vlastním
To, že Češi upřednostňují vlastnické bydlení před 
nájemním či sdíleným, potvrzuje řada sociologických 
průzkumů. Vyplývá z nich, že už mladí lidé, sotva 
plnoletí, by chtěli vlastnit alespoň byt a později, 
v pětadvaceti letech dům, do kterého by přivedli rodinu. 

| JURAJ ALÁČ

RD KUDLOV

3. etapa ve výstavbě
PRODEJ ZAHÁJEN

Navštivte 
EUROREALITYZLIN.CZ/KUDLOV

Z rodného hnízda mladí Češi 
vyletí v průměru ve 22 letech. Prv-
ní zkušenost se samostatným byd-
lením získají většinou v nájmu. 

Jeho výhody jsou v tomto věku 
jasné – nastěhovat se mohou 
ihned, s malou počáteční investi-
cí a závazky vyplývající z nájemní 
smlouvy jsou krátkodobé. Někdy 
před třicítkou ale pochopí, že ro-
diče jim byt ani dům koupit ne-
mohou – sami totiž často vlast-
ní bydlení ještě splácí – ale touha 
opustit pronájem, osamostatnit 
se a zařídit si svůj domov vyhraje 
a Češi se začnou rozhlížet po trhu 
s nemovitostmi. 

Všechny generace v Česku pre-
ferují bydlení ve vlastním, 80 % 

naší populace také ve vlastním by-
dlí, rozhodují se pouze, zda koupí 
byt nebo dům. 

Byt či dům?  
To je oč tu běží…

Do jakého prostředí chceme 
přivést děti? Tuto otázku si položí 
každá mladá rodina. Použít úspory 
a vzít si hypotéku na vlastní bydle-
ní je už standard, se kterým nám 
poradí bankéři a odborní poradci. 
To nejdůležitější rozhodnutí, tedy 
zda koupit byt ve městě nebo do-
mek na předměstí či na venkově, 
zůstává na nás. A rozhodnout se 
správně znamená zajistit si spo-
kojený život na řadu let. Každá ži-
votní etapa rodiny si totiž žádá jiné 
podmínky. Zatímco mladým mat-
kám se jeví jako ideální rodinný 

domek se zahrádkou a zázemím 
pro děti, jiné potřeby mají rodiny 
se školáky a teenagery. Ti potře-
bují mimoškolní aktivity a společ-
nost vrstevníků, rodiče pak trvale 
řeší přepravu svých dětí.  

Navíc domov by měl zrcadlit 
svého majitele – pokud máte rádi 
klid, přírodu, zpěv ptáků a zelenou 
trávu kolem sebe – volba je jasná, 
chce to rodinný dům. O ten je ale 
třeba se starat, takže vás musí ba-
vit také drobné domácí práce, péče 
o zahradu, stromy i chodníky. 

Pokud však trávíte volný čas na 
kulturních, sportovních nebo ji-
ných akcích, nebudete mít pravdě-
podobně v budoucnu čas a chuť vě-
novat se údržbě domu a jeho okolí. 
Byt ve městě s dobrou dopravní 
dostupností a službami je pro vás 
tou pravou volbou. Po skončení di-
vadla nebo večírku přijdete domů 

pěšky nebo taxíkem. Další nespor-
nou výhodou je lepší doprava dětí 
do školy, na kroužky, tréninky a za 
víkendovým programem. 

Jde to skloubit 
i dohromady

V nabídkách developerů a re-
alitních kanceláří se dá občas na-
jít i bydlení, které přináší výhody 
rodinného domu a pohodlí bytu 
v jednom. Bytové domy, které 
mají vlastní zahrádku buď přímo 
k bytu, nebo společnou pro všech-
ny, nabízejí skvělou kombinaci 
obojího. Děti si mohou hrát venku, 
ale v bezpečí domova a přitom ne-
opustit ulici, ve které bydlí. 

Takzvané zelené pokoje bývají 
prodlouženou částí bytu a někdy 
stačí i dostatečně velká terasa, kte-
rou si lidé dokážou zabydlet a vyu-
žívají jí po většinu roku.

NÁJEMNÉ BYDLENÍ 
+ malá počáteční investice (kauce)
+ bez závazků (jen co vyplývá  
z nájemní smlouvy) – výhodné 
na kratší dobu
– nelze provádět stavební úpravy
– vysoké tržní nájemné
– nenávratná investice

VLASTNICKÉ BYDLENÍ
+ vysoká zákonná ochrana
+ vyšší tržní cena bytu
+ libovolné nakládání s bytem
– vyšší pořizovací cena bytu
– náročnost procesu převodu 
jednotky 
– platba daně z převodu

BYT V BYTOVÉM DOMĚ
+ snadná údržba bytu
+ společné náklady na údržbu 
domu
+ lepší občanská vybavenost
+ cenová dostupnost
– méně soukromí, sousedé
– menší podlahová plocha
– bez vlastní zahrady

RODINNÝ DŮM
+ více prostoru
+ s vlastní zahradou blíže k přírodě
+ více soukromí
+ svobodné nakládání 
s nemovitostí
+ více úložných prostor, 
– doprava do města
– zahrada a práce s ní spojená
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Zajištění manželé hledají 
byt pro nový začátek. 
Tel. 603 908 346

STAVEBNÍK HLEDÁ STARŠÍ 
DŮM KE KOUPI.  
Nabídky prosím 
na tel. 603 976 867

INZERCE RV1902313/01
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Tomáš Goláň: 
Senát není zkostnatělý, je plný skvělých lidí

Vstup zlínského daňového experta 
Tomáše Goláně do vrcholné politiky byl 
rychlý a překvapivý. Do senátu byl zvolen 
v roce 2018 v doplňovacích volbách poté, co 
na svůj post rezignoval František Čuba. Letos 
na podzim se chystá svůj mandát obhajovat.

„Když jsem do senátu přišel, myslel jsem 
si, že je nepružný a zkostnatělý. Byl jsem 
mile překvapený tím, že je to jinak, že je plný 
skvělých pracovitých lidí, s nimiž je radost 
spolupracovat. Chci, aby lidé věděli, jak 
skvělá a důležitá instituce to je,“ říká zlínský 
senátor.

V senátu působíte už přes rok a půl. Jaké 
jsou vaše zkušenosti?

Pokud má někdo racionální názor, kvalitní 
pozměňovací návrh nebo jiné dobré nápady 
na zlepšení, není problém je prosadit, 
protože lidé v senátu jsou chytří, umí vás 
vyslechnout a přijmout argumenty. Senát 
totiž není o stranách, ale o lidech. Jsou to 
osobnosti, které už něco dokázaly ve svých 
oborech a když přijdou do senátu, tak se 
z toho nerozsypou. Další věc, která mě 
příjemně překvapila, je pracovitost senátorů. 
Jen se o tom moc neví. Senát tím možná 
i trošku trpí, protože kvůli práci není čas na 
to, aby si senátoři dělali reklamu. Máme jen 
30 dní času na projednání zákonů, které 
přijdou ze sněmovny. To je velice krátká 
doba. Senátoři opravdu makají, jiní o tom jen 
kecají.

Mnozí si možná stále myslí, že senát je 
nadbytečný luxus. Proč je důležitý?

Senát je demokratická pojistka. A to je 
velká pravda. Senátní výbory a zasedání řeší 
spoustu zákonů, které projdou ze sněmovny 
a jsou nedotažené. Hlavní problém tkví 

v tom, že máme prakticky nefunkční 
vládu. Umí se dobře postarat jen o vlastní 
marketing. Ale řízení státu nebo kvalitní 
legislativa? Nedovedete si představit, jaké 
zmatečné věci se k nám do senátu dostávají. 
Každý důležitý zákon by měl být návrhem 
vládním. To znamená, že by měl projít 
standardním procesem přes legislativní radu 
vlády, všechny dotčené organizace, spolky 
a odbornou veřejnost, která se k tématu 

vyjadřuje. Proběhne připomínkování a z něj 
vzejde zákon a k němu řádná důvodová 
zpráva. Pak se o tom teprve hlasuje ve 
sněmovně a senátu. Ale to se vůbec neděje. 
Na minulém zasedání jsme měli přes 
polovinu zákonů, které nebyly z dílny vlády, 
ale přímo poslanců. 

Poslanci ale přece mají zákonodárnou 
iniciativu...

Jistě. To ovšem má logiku u opozičních 
poslanců, kteří nemají zástupce ve vládě. 
Takovou poslaneckou iniciativu naprosto 
chápu. Ale proč vládní poslanci? Samotná 

vláda je dnes impotentní, bez schopnosti 
tvořit zákony. To je špatně a kvalita zákonů 
tomu odpovídá. Když se dostanou k nám 
do senátu, nacházíme v nich spousty chyb, 
které se snažíme napravit pozměňovacími 
návrhy. Pokud jsou naše návrhy nepolitické 
a odborně podložené, je velká šance, že 
projdou nejen v senátu, ale i ve sněmovně. 
I když mnohdy je sněmovna odmítne 
jen proto, že je vytvořil senát, na který se 
poslanci dívají tak trochu skrz prsty. Ale 
neplatí to vždy, mně se například na poslední 
schůzi sněmovny podařilo prosadit můj 
pozměňovací návrh, který se týkal zákona 
o obchodních korporacích a byl přijat ve 
sněmovně 152 hlasy.

Druhá důležitá funkce je ústavní…

Bez senátu nelze měnit ústavu a to 
je skutečně velmi důležité. Naše ústava 
je napsaná srozumitelně, je krátká, 
není zaplevelená nadbytečnými výrazy 
a zbytečnými odkazy, je to náš základní 
zákon. Nejsem příznivcem toho, aby se do 
tak důležitého dokumentu zasahovalo. 
A díky senátu to ani není jednoduché. 
Senát také schvaluje ústavní soudce. A co 
je důležité, nelze jej rozpustit, což je trnem 
v oku autoritářských politiků, kteří by chtěli 
mít nejen vládu nad sněmovnou, ale nad 
celou republikou. Díky senátu ji ovšem 
nikdy nezískají. V okamžiku, kdy někdo 
rozpustí sněmovnu, tak okamžitě přebírá 
zákonodárnou iniciativu právě senát.

Senátoři se navíc obměňují postupně...

I způsob volby senátorů brání tomu, 
aby se výrazně projevily nějaké krátkodobé 
populistické tendence ve společnosti. 
Každé dva roky se mění jen třetina senátorů, 

„Vytvořili jsme 
bezplatnou právní 

poradnu pro lidi, kteří 
mají problémy se státní 

správou a různými 
institucemi. Poskytujeme 

lidem právní služby, 
protože s úřady se bojuje 

velmi těžce.“

Daňová osobnost roku

Tomáš Goláň převzal 5. února v Praze oce-
nění Daňová osobnost roku. Odborná po-
rota ji uděluje lidem, kteří svým působením 
dokázali pozitivně přispět v tomto odvětví. 

Soutěž Daňař & Daňová firma roku pořá-
dá společnost Wolters Kluwer. Je to jediná 
soutěž tohoto typu v Česku. Nyní proběhl 
už desátý ročník. Cílem je vybrat nejlep-
ší daňové specialisty, osobnosti a zvolit 
nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů.
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nikoliv všichni najednou. Pokud by přišel – 
obrazně řečeno - nějaký nový Hitler, který by 
zmanipuloval celou republiku, tak celý senát 
najednou nemá šanci ovládnout.

A není senát zbytečně drahý?

Senátorů není zdaleka tolik, jako poslanců. 
Je nás jen 81, poslanců je 200. Náklady na 
senát jsou velmi střídmé s ohledem na to, nač 
se dnes v této zemi plýtvá prostředky. Senát 
dokonce obvykle ani nevyčerpá celý svůj 
přidělený rozpočet a každoročně spoustu 
peněz vrací do státní pokladny.

Pokud vím, vy jste se dokonce vzdal 
senátorského platu... 

Hned od začátku jsem se rozhodl celý 
svůj senátorský plat dávat na bohulibé účely 
různým spolkům. Nechci si na ty peníze 
zvyknout a být závislý na tom, jestli budu 
znovu zvolený. Žiju z příjmů své firmy.

Před zvolením jste říkal, že budete 
usilovat o to, aby se o senátu mezi lidmi 
více vědělo...

Když jsem do senátu přišel, začal jsem 
o dění v něm referovat na Facebooku. Byl 
z toho obrovský poprask, senátoři na to 
nebyli zvyklí, byli na mě naštvaní a měli 
tendence to řešit. Dnes dávají příspěvky 
na sociální sítě takřka všichni a je to dobře. 
Vnímám jako svůj přínos, že se mi podařilo 
tímto způsobem senát otevřít veřejnosti. Je 
teď více vidět a ví se o něm. Chci, aby lidé 
věděli, jak skvělá a důležitá instituce to je. 
Proto zvu do senátu také školy – a to nejen ze 
svého volebního obvodu, ale z celého kraje, 
z celé Moravy. Děti jsou naše budoucnost 
a měly by fungování senátu znát a vidět, kde 
vznikají zákony. Pocítit tu atmosféru, v níž se 
dobře pracuje.

Proč se atmosféra v senátu liší od 
sněmovny?

Senátoři se více řídí rozumem, nikoliv 
svou stranickou příslušností. To je dáno 
také systémem volby. Člověk jde se svým 
obličejem a zkušenostmi na trh, celá kampaň 
je o něm. Strana je jen podpůrný prostředek. 
Myslím, že senátoři si to dobře uvědomují. 
Stranický klíč se řeší třeba při volbě předsedy 
a obsazování důležitých postů, kdy je 
důležitá politická vyváženost. Když se ovšem 
podíváte  na jiná hlasování, málokdy uvidíte 
v jednotlivých klubech stejný názor. To je 
v poslanecké sněmovně nemyslitelné. 

Jaké profese jsou mezi senátory 
zastoupené?

Senát je tvořen lékaři, učiteli a hlavně 
lidmi z místní politiky, jako jsou starostové. 

Dokonce tam máme jednoho hejtmana – 
a zrovna z našeho kraje. Nemyslím si, že je to 
dobře. Jsou to náročné a zodpovědné funkce, 
nelze je dělat dohromady. Logicky budete 
senát zanedbávat, protože jako starostu 
nebo hejtmana vás nikdo nezastoupí, 
kdežto senátorů je dalších 80. Je to důkaz 
nedostatku osobností v naší politice. 
Senátu také chybí více lidí s větším právním 
povědomím. 

Daňovému poradenství se už nevěnujete?

Snažím se naplno věnovat senátu. Když 
děláte dobrou věc, baví vás to a nabíjí. Před 
Vánoci jsem měl několik pozměňovacích 
návrhů zákonů v oblastech, v nichž jsem 
silný. Ať už jde o daně nebo legislativu 
o obchodních korporacích. Prošly senátem 
i ve sněmovně. Když se věci pojmou 
nepoliticky, odborně a racionálně, tak to 
zafunguje. Ještě pořád ale dělám náročnější 
daňové případy, především správní žaloby 
na finanční úřad, protože mě jeho arogantní 

a mnohdy nezákonný postup neuvěřitelně 
rozčiluje. S obavami pořád čekám, s čím zase 
finanční úřady přijdou, někdy jsou to opravdu 
věci, nad kterými zůstává rozum stát. 

Může mít práce senátora nějaký přímý 
dopad na jeho region?

Lidé si myslí, že když si zvolí svého 
senátora, že jim zachrání celý region. Ale 
jeho možnosti jsou velmi omezené. Jste 
zákonodárce, můžete sice lobbovat, chodit 
za ministry a dalšími politiky, ale ve vaší 
pravomoci opravdu není pomáhat regionu, 
ale pracovat pro celý národ. V regionální 
politice můžete věci ovlivňovat nepřímo 
například tím, že se budete zajímat o to, 
jaké nepravosti se u vás dějí, budete na ně 
upozorňovat a pracovat na jejich nápravě. 
Vytvořili jsme bezplatnou právní poradnu 
pro lidi, kteří mají problémy se státní správou 
a různými institucemi. Poskytujeme lidem 
právní služby, protože s úřady se bojuje velmi 
těžce. Nejvyšší kontrolní úřad dokonce uvádí, 
že ve výkonnosti veřejného sektoru se řadíme 
až na 97. příčku, tedy za země, jako jsou 
Moldávie, Ukrajina či Rumunsko. Je ostudné, 
když za vámi přijde pro pomoc někdo, koho 
vyhodí ze sociálky, ale když na ten úřad přijdu 
já nebo moje asistentka, najednou daný 
problém vyřešit lze. To není moje vítězství, to 
je ostuda státní správy.

Kde kdo před volbami slibuje, že všechny 
problémy hned vyřeší. Změnit něco 
zásadního v systému veřejné správy ale 
jde jen velmi pomalu a těžce…

Vrcholoví politici nevidí za hranice svého 
mandátu a jde jim jen o body u svých voličů. 
Důležité problémy se lepí narychlo různými 
záplatami, které fungují jen krátkodobě nebo 
vůbec, ale na oko vypadají efektně a mají 
mediální popularitu. Nikoho nezajímá, že 
kvůli takovým nepromyšleným změnám se 
může systém rozkolísat a ztratit rovnováhu. 
Systémová opatření chybí úplně, vždy se 
řeší jen věci vytržené z kontextu, protože 
něco zrovna hoří. Podstatné věci, které jsou 
nepopulární nebo nesnadno řešitelné, se 
stále odkládají. Ať už jde o problémy se 
suchem a kůrovcem nebo důchodovou 
reformu. 

 pst

Kdo je Tomáš Goláň

Daňový expert ze Zlína. Do povědomí se v po-
sledních letech dostal především jako obhájce 
obětí finanční správy. Jako první upozorňoval 
na rozsáhlé zneužívání zajišťovacích příkazů, 
kterými finanční úřady často neoprávněně 
likvidovaly některé podnikatele.
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Jan Trávníček: Ve Zlíně se bigbít  
hrával každý den až na sedmi místech
Historie bigbítu v Československu sahá jen několik 
málo let před příchod Beatles a vypuknutí beatlemánie. 
Málokdo si už ale pamatuje, jak tato hudební „invaze“ 
byla ve skutečnosti silná, a že se nesmazatelně vepsala 
i do kulturního života ve Zlíně, kde to svého času 
hudebními skupinami doslova pulzovalo. Publicista 
a hudebník Jan Trávníček dokonce vzpomíná, že 
rock'n'roll zněl v místních podnicích takřka každý den.

| MAREK ADAMÍK

Začněme od začátku. Vy jste 
se původně narodil v Mostě, 
odkud jste se záhy přestěho-
val do tehdejšího Gottwaldo-
va. Kdy jste se začal věnovat 
muzice?

Do Zlína jsem se s rodiči pře-
stěhoval, když mi byly dva roky, 
tedy v roce 1950. Všechno to za-
čalo zhruba v době, kdy na mě 
přišla puberta. Byl jsem součástí 
obyčejné klukovské party, se kte-
rou jsem hledal způsob, jak se re-
alizovat. Nejdřív jsme zkoušeli 
sport, ale když jsme zjistili, že ni-
kdo z nás v tomto ohledu žádným 
talentem neoplývá, zkusili jsme 
muziku. Zpočátku jsme se naučili 
jen pár písniček ze Semaforu, které 
jsme potom zpívali holkám. A pak 
samozřejmě rádio Luxembourg. 
Původně to byla pirátská stanice, 
která vysílala bloky zaměřené na 
tehdejší západní muziku. Seznámi-
li jsme se tak se Shadows, Cliffem 
Richardem a dalšími… což už bylo 
předzvěstí beatlemánie. A také za-
čátek naší skupiny Ozvěny.

Co pro vás znamenalo, když 
jste poprvé uslyšel Beatles?

Pamatuju si, jak jsem v roce 
1963 poprvé slyšel Love Me Do. 
To byl naprostý zlom. Tehdy jsme 
byli doprovodnou kapelou zlín-
ského divadla Kapka, ale jakmi-
le přišli Beatles, začali jsme víc 
vystupovat samostatně. I když, 
popravě řečeno, nejdřív jsem té 
muzice nemohl přijít na chuť. Vy-
rostl jsem na Shadows a na jejich 
typicky zvonivých kytarách. To 
u Beatles nebylo. První vystoupe-
ní jsme měli s Honzou Ostratic-
kým ve škole, kde jsme s kytara-
mi zpívali do školního mikrofonu 
nějakou písničku od Beatles. Ku-
podivu nám to ředitel dovolil.

Jaké bylo tehdy ve Zlíně 
hudební klima? Vypukla 
beatlemánie i v jeho ulicích?

Hrálo se snad všude. Běžně 
se hrálo i v parcích, kde to poli-
cajti potom rozháněli. Na dru-
hou stranu, do kaváren se ten-
to styl hned nedostal. Zněly tam 
housle, piano, různé předválečné 
evergreeny, ale bigbít ne. Každo-
pádně s Beatles všechno začalo. 
Najednou se zvýraznila rytmi-
ka a v podstatě dodneška se tak 
hraje. Nikdo zatím nic lepšího 
nevymyslel.

Stalo se někdy, že by na vás 
provedla zátah policie?

Samozřejmě. Ve Zlíně jsme se 
stali legendární, jak si ostatně pa-
matují i lidé, kteří tu dobu zažili. 
Hráli jsme například v Želecho-
vicích, už ani nevím, jak jsme se 
tam dostali, ale záhy přijel vlak 
plný bigbíťáků, a sotva jsme ode-
hráli tři písničky, někdo shodil 
z balkónu na parket flašku. V oka-
mžiku se strhla neuvěřitelná mela, 
která skončila tak, že uprostřed 
jeviště zůstala hromada rozštípa-
ných stolů a rozbitého skla. Byli 
jsme rádi, že jsme aspoň zachrá-
nili aparaturu. Pochopitelně při-
jeli policajti a na druhý den vyšel 
v Naší Pravdě článek A metr na ně 

a Polska, kde bolševici nebyli tak 
umanutí jako u nás. Samozřejmě 
daly se vozit i ze Západu, ale tím se 
člověk mohl lehce dostat do pro-
blémů. Jako tomu bylo u slavné-
ho Mikiho Volka v Praze. Bolševi-
ci mu dovolili odjet do západního 
Německa, odkud si přivezl pár de-
sek a nějakou zakázanou literatu-
ru. Byl pak kvůli tomu několik mě-
síců zavřený.

Jak jste se vztahovali k dal-
ším hudebním žánrům, 
které existovaly souběžně?

Zpočátku to byl v podstatě boj 
mezi dechovkou a bigbítem. Jak 
někdo přišel s trumpetou, oka-
mžitě jsme ho hnali. Třeba si 

máme, jak móda vlasatých zpěvá-
ků pobláznila svět, a že je nemusí-
te vidět ani hrát, stačí, když se na 
jejich vystoupení řve, rozbíjí věci 
a podobné kecy. Hrávalo se také 
v parku před zlínským zámkem. 
Čas od času tam přijely dva an-
tony, policajti obšancovali území, 
a po řadě prohlíželi, jak má kdo 
dlouhé vlasy. Když se jim zdálo, že 
moc, tak dotyčné naložili do anto-
nu a odvezli nahoru na ústřednu, 
kde je ostříhali. Shodou okolnos-
tí, moje žena, s níž jsem se tehdy 
seznámil, byla dcerou příslušní-
ka VB. Zařídila, že jsem v občan-
ce mohl mít dlouhé vlasy. V tom 
jsem byl unikát.

Měli jste v té době nějaký 
přístup k nahrávkám, nebo 
jste pořád využívali jako 
zdroj repertoáru rádio?

Na konci šedesátých let se ob-
jevil Sonet Duo, první magne-
tofon, který uměl nahrávat. Pár 
šťastlivců ho ve Zlíně mělo. Navíc 
se začaly vozit desky z Maďarska 

vzpomínám, jak s námi chtěl hrát 
Wabi Daněk, bratr mého kama-
ráda, co se mnou chodil do ško-
ly. Pořád se kolem nás motal, ale 
nám se nelíbilo, jak zpívá. Tehdy 
se ječelo ve výškách, a on zpíval 
jakýmsi barytonem, či jak se tomu 
v odborné terminologii říká. Poz-
ději jsme zjistili, že se i tak stal 
hvězdou.

Ve kterých podnicích se ve 
Zlíně hrálo?

Proslulá byla například restau-
race Avion na Rašínově ulici, dále 
kavárna Družba, podnik U Malo-
tů a opodál se nacházející Mora-
va. U Malotů bývala v přízemí vy-
hlášená cukrárna, v prvním patře 
se denně hrálo. Celkem těch míst, 
kde se takhle každý den vystupova-
lo, bylo asi sedm. Hodně jsme hrá-
li U Malotů. Celé první patro byl 
sál asi pro sto padesát lidí, za zády 
jsme mívali prosklenou stěnu, kte-
rou bylo vidět na ulici. Pamatuju 
si, že pořád bývalo narváno. Až do 
desíti hodin venku postávalo tak 

„Hodně jsme hráli U Malotů. 
Pořád bývalo narváno. Až do 

desíti hodin venku postávalo tak 
25 lidí a čekalo, až někdo odejde, 

aby se dostali nahoru.“

Ozvěny v roce 1970. Zleva: Jiří „Fricek“ Navrátil, Petr Dvořák, Láďa „Pipenka Sláma“, Jan Trávníček
 Foto | Jarmila Trávníčková
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Starobní důchodce a emeritní hudebník Jan Trávníček  Foto | archiv J. Trávníčka

pětadvacet lidí a čekalo, až někdo 
odejde, aby se dostali nahoru.

To je dneska dost nepředsta-
vitelné…

Úplně. Dneska má muzikant 
veškeré podklady v keyboardu, 
takže si vystačí sám se svým zpě-
vem. Teď je prostě taková živá 
muzika, ale dříve se muselo hrát 
na více nástrojů. Já hraju hlavně 
na baskytaru a kytaru, ale mám 
kamaráda, který hrál na všechno, 
na co sáhl. Tihle lidé mě ohromně 
inspirovali.

Jak pokračovala vaše muzi-
kantská dráha v sedmdesá-
tých letech?

Původní sestava Ozvěn se roz-
padla začátkem sedmdesátých let 
a já v roce 1973 vstoupil do skupi-
ny Orpheus Band, což byli profí-
ci. Tím začal můj kočovný způsob 
života. Střídavě jsem hrál v rámci 
celé republiky a také v zahraničí, 

hlavně v Norsku. Bylo to obdo-
bí, kdy se bigbítové kapely už ne-
daly přehlížet, díky beatlemánii 
byl o ně zájem i v jiných zemích 
a agentura Pragokoncert se je sna-
žila vzít pod křídla, aby pod její 
hlavičkou jezdily ven. Moc v lásce 
je ale neměla, pro ni to byla mu-
zikantská lůza. Když jsme působi-
li jako profíci, musel navíc každý 
člen kapely dělat přehrávky. Ty 
se skládaly z historie hudby, hra-
ní z listu, vystoupení s kapelou 
a politického přehledu. Hudební 
přehrávky byly zajímavé v tom, 
že hudební vzdělání vůbec nehrá-
lo roli. Člověk mohl mít konzer-
vatoř nebo JAMU a stejně na ně 
musel. Pamatuju si, že jsem měl 
kolegu, který hrál ve filharmonii 
první fagot a byl vynikající piani-
sta i klarinetista. Na přehrávkách 
jim perfektně na všechno zahrál, 
zazpíval, ale dostal se do problé-
mů, když se ho zeptali, jak hod-
notí osmašedesátý rok. On na to, 

myslíte okupaci? Naštěstí ho ně-
kteří porotci znali, a s ostatními 
to usmlouvali, jakože nic neslyšeli.

Bylo hudební klima v Norsku 
ve srovnání s Českou repub-
likou jiné?

Já vždycky říkám, že Norsko 
je malá Amerika. Mají tam rádi 
country a párové tance. Když jsme 
dělali přehrávky na výjezd, museli 
jsme mít v repertoáru nejméně se-
dmdesát procent českých skladeb 
a třicet procent těch ostatních… 
V Norsku samozřejmě nikoho čes-
ké písničky nezajímaly, tak jsme 
hráli hity, které v tu dobu letě-
ly ve Velké Británii a v Americe. 
Měli jsme s nimi úspěch. Největší 
problém byl akorát Pragokoncert, 
kterému jsme museli odvádět pa-
desát procent z čisté gáže. Tehdy 
to byla jedna česká koruna vůči 
čtyřem norským, ze čtyř tisíc nor-
ských korun nám tedy dva a půl ti-
síce zůstaly. I aparaturu a nástroje 
jsme si museli kupovat. Všechno, 
s čím jsme se vrátili, bylo navíc 
třeba proclít, což bylo později bol-
ševikem vylepšeno o žádanky, co 
si hodláme koupit. Když jsme se 
vrátili s něčím, co jsme dopředu 
neměli v žádosti, neprošlo to přes 
hranice. V Norsku byl Orpheus 
Band naposledy v roce 1995. O rok 
později byl oficiálně rozpuštěn.

Na svých webových strán-
kách uvádíte, že Ozvěny byly 
znovu obnoveny v roce 2007. 
Jak k tomu došlo? Hrála 
v tom roli jakási nostalgie 
znovu si zahrát?

V roce 2007, jeden z kamará-
dů, se kterým jsme spolu dříve 
hráli, dostal rakovinu. Chtěl, aby-
chom znovu udělali kapelu. Dost 
jsem váhal, ale největší nepřítel 
začít znovu hrát byl Honza Sláde-
ček. Když se dozvěděl, jak na tom 

ten náš kamarád je, vyměkl, a na-
konec jsme se dohodli, že do toho 
půjdeme. No a nakonec z toho byl 
kvintet. Nacvičili jsme pár skla-
deb a poprvé si společně zahráli 
na mých šedesátinách. V té době 
jsem měl reklamní agenturu a vy-
dělával docela slušné peníze, kou-
pil jsem tedy aparaturu, i když náš 
kamarád mezitím umřel a přišli 
jsme i o bubeníka. Zůstali jsme ve 
třech, ale protože jsme měli něco 
nacvičeno, nechtěli jsme to znovu 
rozpouštět. Koupil jsem automa-
tického bubeníka a naučil se jej 
programovat. Přesně podle nahrá-
vek. Občas to byl trochu průšvih, 
neboť jakmile se člověk při hraní 
ztratil, takový bubeník to zcela ig-
noruje. Ale nakonec jsme to nějak 
zvládli a měli asi dvacet kšeftů do 
roka. Až teprve když jsme přišli 
o zkušebnu v roce 2013, byla ka-
pela definitivně rozpuštěna. Že 
už jsme stejně staří a nikdo už na 
nás není zvědavý. (smích) Ale i tak 
jsme natočili dvě cédéčka.

S hudbou jste ale neskon-
čil ani v důchodu. Děláte 
hudební pořady pro veřej-
nost, píšete knihy o historii 
bigbítu…

Ano, dělám tematické před-
nášky v SeniorBeat Clubu ve Zlí-
ně. Donedávna jsem měl pořady 
zaměřené na Ozvěny a Orpheus 
Band. Ty ale už dnes spousta lidí 
nemusí znát, tak jsem si řekl, že 
je spojím dohromady a udělám 
pořad nový, který by zahrnoval 
i ostatní zlínské kapely. Až bude 
hotový, rád bych jej nabídl ško-
lám, klubům a tak dále. I formát by 
byl zajímavější. Každý by se mohl 
kdykoliv na cokoliv zeptat, praco-
val bych s ukázkami z knih, filmů, 
využíval různé hudební záznamy 
a délku pořadu přizpůsoboval zá-
jmu a potřebám posluchačů.

Unplugged trio: Jan Trávníček, Jan „Sláda“ Sládeček a František „Frank“ Siegel v roce 2013 
 Foto | Jarmila Trávníčková
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KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU STUDENTA PLATÓNA A ŘECKÉHO FILOZOFA ARISTOTELA: „PŘÍTEL VŠECH – “   

INZERCE RV1902274/01

Sbírka literárního bouřliváka zdobí prostory galerie
Na čtyři desítky obrazů a kreseb 

ze sbírky básníka, kritika a zakla-
datele Moderní revue Jiřího Karás-
ka ze Lvovic zdobí od 19. listopadu 
prostory grafického kabinetu kraj-
ské galerie. Pozoruhodná osob-
nost české literární historie – žila 
v letech 1871 až 1951 – se totiž kro-
mě své literární činnosti věnovala 
i vášnivému sběratelství.

Karáskův silný vztah ke slovan-
skému umění a grafice vyústil bě-
hem jeho života do podoby značně 

rozsáhlé knihovny zahrnující bez-
mála padesát tisíc svazků a čtyřicet 
tisíc grafik, obrazů a dalších umě-
leckých artefaktů. Tato úctyhod-
ná sbírka se v roce 1922 „zabyd-
lela“ v sídle Československé obce 
sokolské v Tyršově domě v Praze, 
kde o ní bylo do konce básníkova 
života pečováno. Odtud se v roce 
1954 přesunula do Památníku ná-
rodního písemnictví v Praze, kde 
se usídlila natrvalo. Výstava pod 
titulem Giorgio Vasari až Maurice 

Jiří Karásek ze Lvovic - básník, který propadl sběratelství  Foto | Marek Adamík

Utrillo tak mohla vzniknout jen ve 
spolupráci s Památníkem a před-
stavuje kromě ukázky Karáskovy 
sbírky rukopisy jeho veršů a něko-
lik exponátů ze vzácné knihovny. 
Navazuje na cyklus stejně utváře-
ných expozic (Kuběna & Nezval, 
Karel Hynek Mácha, Karel Hlavá-
ček, Jiří Kolář, Karel Jaromír Er-
ben) – vstupní část je tentokrát 
zdobena díly současných umělců, 
najdete také tři díla Jana Zrzavé-
ho ze sbírek Muzea umění v Olo-
mouci, Galerie výtvarných umění 

v Ostravě a z galerie Maldoror. Vý-
stava je k vidění do 23. února.

Vášnivé sběratelství byla ovšem 
pouze malá část mozaiky básníko-
va života. Ještě známější je jako 
přední představitel české dekaden-
ce. V jeho tvorbě se objevují rysy 
morbidní erotiky a motivy zhýralé-
ho aristokrata, kvůli nimž bylo jeho 
dílo konfiskováno a označováno za 
„nemravné“. Jako romanopisec 
a povídkář je v českém kontextu 
považován za průkopníka gotické-
ho románu a science fiction. ma
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Koupě nemovitosti = bezpečná investice. 

STAVBA ZAHÁJENA

Mgr. Michal Malaník

michal.malanik@re-max.cz | +420 603 177 361

JIŽ OD 1 440 000,- KčNOVÉ BYTY V KROMĚŘÍŽI

PROJEKT OBVODOVÁ O B VO D OVÁ

Moderní bytová rezidence s 68 novými byty.

RV2000166/01



BYT 3+1 S BALK., ZLÍN – ŠEVCOVSKÁ (CENTRUM)
Částečně zrekon. o výměře 70 m2, koupelna se sprchovým 
koutem, dřevěné podlahy, dům po kompletní rekonstrukci 
(2 výtahy, zateplení, plastová okna, balkony). Výborná 
poloha do centra, výhled na východní část Zlína. PENB: C

2 660 000 Kč
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BYT 4+1, ZLÍN – JS – I.ETAPA (KŘIBY)
Žádaná lokalita s nízkopodlažní výstavbou, kompl. rekonst. 
dům s prostornou lodžií, 4 roky stará kuchyň vč. spotřebičů 
(kromě myčky), zděné jádro, částečně el. v mědi, ostatní 
v původním stavu, ideální byt pro rodiny s dětmi. PENB: C

2 795 000 Kč

3 950 000 Kč
RODINNÝ DŮM SAZOVICE
Dřevostavba o dispozici 5+kk kolaudovaná v roce 2018, 
která má prvky moderního bydlení, 1 kryté stání, 2 parko-
vací místa, plocha pozemku 547 m2, studna s užitkovou 
vodou. PENB: C

4 795 000 Kč
RD OTROKOVICE – KVÍTKOVICE
Zrekonst. atypicky řešený objekt 2+1, celk. rekonstrukci 
(střecha, rozvody, koupelna, zateplení, fasáda, okna, ku-
chyň ad.) Má menší dvorek, s možností posezení, zároveň 
je zde možnost parkování aut. PENB: C

2 650 000 Kč

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

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

RODINNÝ DŮM TLUMAČOV
Dřevostavba o dispozici 4+kk kolaudovaná 
v roce 2014, která má menší zahradu, 2–3 parkovací 
místa, plocha pozemku 225 m2, nízké náklady 
na bydlení. PENB: B

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, kancelářské 
využití. PENB: E

3 600 000 Kč

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

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

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

do 5 000 000 Kč
POZEMEK
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 4 000 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 2 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína 
do 1 000 Kč / m2 menší obce

do 4 000 Kč / m2

RODINNÝ DŮM 
ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
původní stav až 3,5 mil.
zrekonstruovaný až 8 mil.
novostavba až 10 mil.

až 10 000 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Michal Jiříček, Váš makléř
telefon 773 288 833

Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Michal Jiříček, Váš makléř
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Prodávejte své reality 
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Prodávejte své reality 
s BUĎA-REALITY nejen na horách

Prodávejte své reality 
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