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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

Stavební firma

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 provedených kompletních rekonstrukcích

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

Nabízíme
D Pronájem v krásném, nově zrekont. vybaveném prostorném bytě 1+kk 
ve Zlíně Loukách. Sprchový kout, vana a pračka. Parkovací místo pod 
kamerovým systémem a Wi-Fi. MHD 100 metrů. K využití také prostorná 
terasa a pozemek. Cena 8 900 Kč / měs. + energie. 
D Nabízíme k prodeji rodinný dům o velikosti 2+1 ve Fryštáku. 
Dům se nachází v centru města. 
Cena 2 500 000 Kč.

D Dále byt 2+kk v Neradicích – Uh. Brod ve 2. patře o velikosti 58 m2

v osobním vlastnictví, v cihlovém domě postaveném v roce 2000. Byt 
je po aktuálně provedené kompletní rekonstrukci.

Připravujeme
• prodej rodinného domu v Oldřichovicích Kč 2 500 000 Kč
• prodej bytu 3+1 po provedené kompletní rekonstrukci ve Zlíně, ulice Polní

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

INZERCE RV2000762/01
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Sběrný dvůr na Zálešné nabídne 
vyšší komfort a bude průjezdný

Znovuzískaná svoboda
Prožité měsíce pro nás zname-

naly leccos. Mnohým otevřely oči, 
jiní na vlastní kůži 
pocítili, jaké to je 
fungovat v izolaci 
nebo nemít mož-
nost věnovat se 
věcem, které jinak 
považujeme za sa-
mozřejmé. Nyní se zdá, že bude-
me-li chtít, můžeme se vrátit do 
starých kolejí a zapomenout na 
těch pár týdnů „nepříjemností“. 
Nebo se můžeme poučit a začle-
nit do života kvality, které jsme 
nalezli a rozvinuli během pobytu 
v domácím prostředí. Najednou 
se ukázalo, že máme více času na 
rodinu, pravidelná cvičení a ne-
ustále odkládané koníčky. Že už 
se nemusíme odvolávat na vhod-
nější příležitost. Začali jsme pra-
videlně cvičit? Psát knihu? Získali 
nové dovednosti, například šitím 
roušek? Návrat do známějšího ži-
vota může být díky těmto zkuše-
nostem nový. Kdoví, třeba právě 
v tom tkví přidaná hodnota viru, 
o kterém většina z nás jen slyšela. 
Naštěstí.

Marek Adamík
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Jestliže jste během 
poslední dvou měsíců 
zamířili do sběrného 
dvora na Zálešné, možná 
vás zaskočilo, že jste 
na jeho místě nalezli 
pouze bagry a skupinu 
pracovníků odstraňující 
poslední zbytky toho, 
co ze dvora zbylo. 

Není třeba se ale obávat, že by 
jedno z nejvytíženějších míst ke 
sběru odpadu zaniklo. Město se 
rozhodlo jej kompletně zrekon-
struovat, což by mělo přinést vyš-
ší komfort při odevzdávání odpadu 
a lepší dopravní obslužnost v jeho 
blízkosti. „Rekonstrukce povede 
ke zvětšení stávající plochy o více 
než 300 metrů čtverečních. Sběr-
ný dvůr získá nejen nové zpevněné 
plochy a oplocení, ale i nové veřej-
né osvětlení. Na straně podél cyk-
lostezky bude vysazena nová zeleň. 
Jediné, co z bývalého areálu zůsta-
ne neměnné, jsou obslužné buňky 
– ty však budou přemístěny do jiné 
části dvora,“ uvedla vedoucí Odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství Vladimíra Pavlovová. Občané, 
kteří přijíždějí autem třeba z větší 
vzdálenosti, ocení praktičtější vy-
kládku odpadu. Nebudou muset 
zastavovat před sběrným dvorem 
a nosit odevzdávané odpady do-
vnitř jako dosud, ale budou moci 
areálem projíždět a přímo z aut vy-
kládat do příslušných nádob. Do 
budoucna by se tím také mělo za-
mezit hromadění automobilů před 

Výměna bytu 
PRAHA 5 za Zlín
Vyměním městský byt 
v Praze 5 za městský byt ve 
Zlíně. 

Jedná se o 2+kk, 45 m2, 
lodžie, zděné jádro,  
jihovýchod, klidné 
prostředí, výborná 
dostupnost do přírody 
i centra. 

Nabídky zasílejte na e-mail 
sokolovska@seznam.cz

INZERCE RV2000781/01

sběrným dvorem, k němuž čas od 
času dochází.

„Práce byly započaty na začát-
ku března a dle harmonogramu 
by mělo být vše hotovo v druhé 
polovině června. Znovuotevření je 
pak naplánováno na začátek čer-
vence, o přesném termínu budou 
občané včas informováni,“ dodala 
Pavlovová.

Ve Zlíně fungují čtyři sběrné 
dvory. Jestliže se během rekon-
strukce dvoru na Zálešné potře-
bujete zbavit odpadu, dočasnou 
náhradu sehraje sběrný dvůr v Ma-
lenovicích, u něhož je prodloužena 
pracovní doba; otevřen je od 8 do 
18 hodin každý den kromě nedě-
le. Sběrný dvůr v Loukách pracu-
je v letním režimu (od 1. dubna do 
31. října) obdobně, s výjimkou pát-
ku, kdy má do 15. hodiny. Sběrna 
na Jiráskově ulici má každý dru-
hý den od pondělí zavřeno, za-
stavit se však můžete v úterý, ve 
čtvrtek a v sobotu, první dva dny 

(tedy v úterý a ve čtvrtek) mezi 
8. a 18. hodinou, v sobotu mezi 
8. a 12. hodinou. Samozřejmě zajet 
můžete i k Suchému dolu, který je 
veřejnosti k dispozici každý den od 
7 do 19 hodin, v sobotu do 13:30.

V roce 2019 skončilo ve zlín-
ských sběrných dvorech 2 411 tun 
odpadu, z čehož 574 tun tvořila 
směs betonu, cihel a střešní kryti-
ny. Jen pro představu, toto množ-
ství by směle naplnilo 44 ná-
kladních vozů Tatra. Vedle toho 
domácnosti či firmy odevzdaly 
například 76 tun pneumatik či 
83 tun nebezpečných odpadů, 
jako jsou zbytky barev, ředitel, 
olejů a podobně. Pokud plánuje-
te vyvážet větší množství odpadu, 
pamatujte, že bezplatné odevzdá-
ní platí při dodržení limitu jed-
noho metru krychlového odpadu 
měsíčně a maximálně 250 kilo-
gramů stavebního materiálu mě-
síčně. Při překročení tohoto limi-
tu je ukládání zpoplatněno.  ma

Místo je důležitým vykládkovým místem i pro občany z Kostelce, Štípy nebo Lužkovic.  Foto | Marek Adamík

Ze staré sběrny zbyla jen informační vitrína.  Foto | Marek Adamík
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Co bude stát pod Sportovní halou? Návrhů jsou stovky
Jak využít území pod Sportov-

ní halou v ulici Březnická? Zjed-
nodušeně asi takto zněla takzva-
ná Výzva v srdci Zlína, kterou 
zlínská radnice vyhlásila začát-
kem roku. Chtěla tak motivovat 
obyvatele i investory k zaslání 
podnětů na využití této lokality. 
A výsledek? Sešlo se na sedm set 
návrhů, mezi nimiž zazněly na-
příklad nápady na velký parkova-
cí dům, malometrážní byty, aqua-
park nebo muzeum veteránů.

„Rozvojovou plochu v území 
pod Sportovní halou považuje-
me za strategické území města 
a zároveň obrovskou šanci pro 
Zlín a také pro čtvrť Letná, kte-
ré v současnosti chybí občanská 
vybavenost i dostatečný veřejný 
prostor. Tato plocha nám přijde 
zásadní a chtěli jsme do řešení za-
pojit co možná nejširší veřejnost 
a investory,“ vysvětluje důvody 
vyhlášení výzvy Pavel Brada, ná-
městek primátora pro oblast ma-
jetku a rozvojové plochy.

Došlé návrhy přináší celou 
řadu řešení a nápadů, obzvláště 

zaujala myšlenka na zřízení stře-
doevropského Muzea veteránů. 
O výstavbě moderního parkova-
cího domu se hovořilo již dříve, 
neboť bylo doporučeno staveb-
ní komisí, v úvahu připadá i dal-
ší sportoviště. O dalším postupu 
mají rozhodnout až výsledky ar-
chitektonicko-urbanistické sou-
těže, nicméně, jak naznačil Pavel 
Brada, na ploše by se měly v ideál- 
ním případě kombinovat byto-
vé jednotky s komerčními. Zmí-
něná soutěž by měla rozhodnout 
o přesném rozložení jednotlivých 
funkcí.

Mezi dalšími návrhy se objevi-
ly podněty na zařízení pro senio-
ry nebo víceúčelová sportoviště, 
ve kterých vidí příležitost napří-
klad i Miroslav Adámek, do jehož 
kompetence právě sport spadá. 
Podle něj by rozšíření přilehlého 
sportovního areálu výrazně od-
lehčilo stávající hale Datart, kte-
rá je trvale přetížená. Město se 
však kloní spíše k výstavbě ně-
kolika menších objektů se vzá-
jemnou provázaností, které by 

se mohly stát cílem pěších cest – 
jako nejpravděpodobnější varian- 
ta se jeví, že na pozemku bude 
mít zastoupení vícero zmíněných 
služeb.

Rozloha lokality činí asi 
2,6 hektaru. Původně zde měla 

v roce 2011 začít výstavba ob-
chodního domu, ale investor od 
záměru ustoupil. Vedení města se 
pak toto území rozhodlo odkou-
pit. V současnosti se na něm roz-
prostírá parkoviště.

 ma

Muzeum nebo aquapark? Co bude stát pod Sportovní halou, se zatím neví.  Foto | Marek Adamík

Akce ve Zlíně a okolí  
znají své náhradní termíny

Duben, květen, červen ale 
i další měsíce Zlíňané znají jako 
období festivalů, koncertů a mno-
ha různorodě zaměřených akcí. 
Jen namátkou: Neznámá země, 
Literární jaro, Zlín Design Week, 
Setkání Stretnutie, Muzejní noc, 
Zlín Film Festival, Zlínské filmo-
vé léto… Organizátoři většiny akcí 
museli pro letošní rok učinit ne-
příjemný krok a jejich realizaci 
zrušit nebo odložit. Jestliže se ale 
připravujete na to, že po zbytek 
roku se už ve Zlíně nic dít nebude, 
nemusí to být pravda. Většina akcí 
již má nové termíny konání. A na 
řadu z nich se můžete těšit ještě le-
tos, nedojde-li k dalším nepředví-
daným změnám.

Tradiční festival cestování, po-
znávání a sbližování kultur Ne-
známá země se například měl 
uskutečnit v druhé polovině dub-
na. Ačkoliv tento termín se stal ne-
schůdným, stále se na něj můžete 
těšit ještě letos. Organizátoři jej 
přesunuli na 19. až 30. října. Čeká 

vás výstava historických motokol 
ze sbírky Jana Čechana, tradiční 
cestovatelský biograf i přednáška 
Vikingové s účastí Halfdana Tan-
gena. V květnu se měla uskutečnit 
také celostátní akce Noc kostelů. 
Ta byla přesunuta na 12. června, 
přičemž ve Zlíně se program sou-
středí do prostor kostela Čes-
kobratrské církve evangelické. 

Pokud raději navštěvujete mu-
zea a galerie, Festivalu muzejních 
nocí se dočkáte mezi 10. říjnem 
a 14. listopadem.

Jednou z nejočekávaněj-
ších událostí je patrně jubilejní 
60. ročník zlínského filmového 
festivalu. O jeho přeložení však 
organizátoři informovali již dříve 
a své fanoušky v polovině března 

ujistili, že přípravy na jeho realiza-
ci stále pokračují. Nový termín se 
usadil na začátku nového školního 
roku, tedy od 4. do 10. září.

S prázdninovými akcemi je 
to dosud nejisté. I tak by ale na 
konci léta (20. až 23. srpna) měl 
vypuknout Mezinárodní festival 
dechových orchestrů a folklor-
ních souborů FEDO, v přípravě 
jsou také žně pro milovníky mo-
torismu a motoristického spor-
tu, ať již jde o 15. sraz trucků 
(21. až 23. srpna) nebo Barum 
Czech Rally Zlín (28. až 30. srp-
na), která letos také oslaví kulaté 
výročí, padesáti let. Velkým otaz-
níkem zůstává, jestli se ve dnech 
14. až 15. srpna uskuteční vizo-
vické Trnkobraní a 9. až 12. čer-
vence Masters Of Rock. Zatímco 
organizátoři Trnkobraní se snaží 
od vlády získat jednoznačné vy-
jádření a návštěvníky ujišťují, že 
vstupenky zůstávají v platnosti, 
u Masters Of Rock zůstává datum 
konání prozatím nezměněn.  ma

Se zlínským filmovým festivalem tentokrát přivítáme nový školní rok.  Foto | Wikimedia
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Nutriím se ve Zlíně daří.  
Pomáhá jim člověk i teplé počasí

Nutrie říční. Na březích říč-
ních toků pro svou velikost ob-
vykle nejde přehlédnout. A při 
plavbě přes řeku ještě méně, ne-
boť za sebou zanechávají výraz-
nou vodní brázdu. O tom, že se 
nutriím ve Zlíně daří, se v posled-
ních měsících nejlépe přesvědčíte 
u mostu přes Dřevnici v blízkos-
ti nákupního střediska Čepkov. 
Není to poprvé, kdy se s volně 
žijící populací tohoto hlodavce 
ve Zlíně setkáváme. Před časem 
způsobilo jejich přemnožení roz-
ruch v Přílukách a na Bartošově 
čtvrti, kde zadělávaly na možnost 
sesuvu říčních břehů svou vytrva-
lou tvorbou tunelů a nor. Kde se 
ale tento hlodavec u nás vzal? Jak 
to, že se u nás tak rozšířil? Málo-
kdo ví, že jeho domovinou je Jižní 
Amerika, kde se původně vysky-
toval v subtropických oblastech 
od Bolívie po jižní Argentinu. 
Nebo že i přes své „nevinné“ vze-
zření může pro člověka předsta-
vovat velké zdravotní riziko.

Nutrie expandovala do mno-
ha zemí světa hlavně kvůli kože-
šině. Zásluhou chovatelství se tak 
začala přizpůsobovat prostředí 
mimo svou domovinu. V Evropě 
si to zamířila nejprve do Francie, 
Německa a Itálie, do Českoslo-
venska až v roce 1924, konkrét-
ně na farmu v Jablonném nad 
Orlicí. U nás se vedle kožešiny 

nutrie cenilo také její maso, kte-
ré je delikatesou a pro svou jem-
nost a libovost i doporučenou 
součástí jídelníčku lidí se zhor-
šeným trávením. Vrcholem po-
pularity chovu se stala šedesátá 
léta, od následujícího desetiletí 
se pak začaly objevovat ve vol-
né přírodě, patrně díky ze zajetí 
uprchlým jedincům. Dnes se stá-
vá problémem jejich rostoucí po-
pulace, která je v jiných částech 
republiky mnohem početnější 
než na Zlínsku. Důvodů je pod-
le odborníků několik. Na rozdíl 
od Jižní Ameriky, kde jsou oblí-
benou kořistí aligátorů, velkých 
hadů a orlů, zde nutrie nemají 
přirozeného nepřítele a mohou 
se přirozeně rozrůstat. Napomá-
há jim také člověk, který je s obli-
bou přikrmuje, a v poslední době 
také mírné zimy. Nutrie jako sub-
tropická zvířata nejsou zvyklá na 
nízké zimní teploty – ty jejich po-
čet značně redukují.

Spoustu lidí asi napadne, čím 
jsou taková roztomilá stvoření 
nebezpečná. Kromě zmíněné-
ho „tunelování“ říčních břehů je 
to například ničení a rozhrabá-
ní břehů. Tito hlodavci se větši-
nou živí vodním rostlinstvem, 
travinami a různými plody, kte-
ré na březích najdou. V potravě 
se ale umí přizpůsobit. Nepohrd-
nou měkkýšem, rakem, žížalou, 
ochotně konzumují vše, co jim 
přinesou i lidé – obilí, zeleninu, 

ovoce nebo pečivo. V důsled-
ku vydatného přísunu potravy 
se velmi rychle rozmnožují. Sa-
mice mohou mít mladé až tři-
krát do roka, přičemž v jednom 

vrhu bývá nejčastěji pět až šest  
mláďat.

Další problémy jsou spojeny 
s přenosem infekčních onemoc-
nění na člověka. Četná jsou různá 
bakteriální onemocnění, jako jsou 
leptospiróza, salmonelóza či tula-
remie, stávají se také „hostiteli“ 
různých cizopasníků nebo mohou 
přenášet další parazity (motolice 
jaterní). Ať tak či onak, je dopo- 
ručováno vyhýbat se přímého 
kontaktu s nutriemi. Pokud se již 
stane, že vás kousne nebo škráb-
ne, je vhodné vyhledat lékaře.

Ani přes zmíněná rizika popu-
larita nutrií u veřejnosti neklesá. 
Podle Miloslava Homolky z Ústa-
vu biologie obratlovců AV ČR se 
jejich obliba dostává tak dale-
ko, že pronikají i do kronik obcí 
a stávají se součástí projektů roz-
vojových programů. V Hradci 
Králové například vznikla i peti-
ce vůči snahám o regulace jejich  
početnosti.  ma

Nutrie před několika lety „vytunelovala“ i břehy 
v Příluku. Foto | Pixabay

Nutrii byste se neměli pokoušet hladit. Může vás kousnout.  Foto | Pixabay
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Doma vše hotové?  
Pokračujte na zahradě

Nouzový stav, s ním spojená striktní omezení a velké 
obavy z nákazy koronavirem máme za sebou a naše 
životy se pomalu vracejí do svobodnějšího režimu. 
Někdo si doma třeba vymaloval, jiný vyklidil skříně 
a komory a dokonale uklidil. Někdo se během karantény 
naučil cvičit nebo meditovat a jiný pochopil, že práce 
rukama je přesně to, co potřebuje, aby se nezbláznil. 
Každopádně, co a kde budeme dělat na jaře a potom 
v létě, jsme v karanténě plánovali úplně všichni.  

| JURAJ ALÁČ

Že Češi nebudou sedět jen tak 
s rukama v klíně a že prostě jsou 
národem chatařů, chalupářů, za-
hrádkářů a kutilů, dokázali oka-
mžitě po otevření hobbymarketů 
před Velikonocemi. Během jedi-
ného dne utratili zhruba půl mi-
liardy korun, což bylo dvakrát 
víc než loni. Kromě sazenic rost-
lin pro užitek a kytek pro krásu 
lidé nakupovali především nářadí 
a potřeby pro domácnost. Otevře-
ní stavebnin pak pomohlo nejen 
drobným živnostníkům, ale i do-
mácím kutilům pustit se do prá-
ce a po úklidu domácností začít 
s drobnými stavebními úpravami 
a opravami svého bydlení. 

Karanténa skončila, 
je čas vyrazit ven 

Jakmile vláda uvolnila pravi-
dla pohybu, lidé vyrazili na svo-
je zahrady a chalupy. V době 

karantény se totiž dalo vymýšlet 
a plánovat, jaká vylepšení a změ-
ny nad rámec běžné údržby si le-
tos nadělíme. S ohledem na ros-
toucí ceny zeleniny a ovoce tak 
Češi rozšiřují záhonky, staví skle-
níky a opět se spoléhají sami sebe 
a své výpěstky. Vyšší poptávku 
po svých službách proto registru-
jí třeba půjčovny stavebních a za-
hradních strojů, žádané jsou i fir-
my nabízející zahradnické služby. 
Lidé se sice snaží ušetřit a spoustu 
prací zvládnou vlastními silami, 
ale zároveň už ví, že stroje šetří čas 
a odborníci jednoduše chyby začá-
tečníků nedělají. 

Práci strojům – užitečné 
pomocníky si můžete 
půjčit nebo koupit

Navíc i s letošní dovolenou to 
vypadá, že ji ve větší míře bude-
me trávit doma nebo, ti šťastněj-
ší, na chalupě. To s sebou ale sa-
mozřejmě nese další nároky na 

prostředí a vybavení, které v mi-
nulých letech až tak potřeba ne-
bylo. Na řadu proto přicházejí 
stavby bazénů, zahradních dom-
ků, pergol, letních kuchyní s gri-
lem a udírnou, dětských prolé-
začek a skluzavek, zahradních 
jezírek a třeba už zmiňovaných 
skleníků. A tady by opět měli při-
jít na řadu odborníci a pracovní 
stroje. Sami se nepouštějte ani do 
práce s krumpáčem a lopatou. Na 
výkopové práce si pozvěte zkuše-
ného bagristu a díru pro bazén 
nebo třeba čistírnu odpadních 
vod budete mít hotovou v jednom 
dni. A i další práce dělejte svépo-
mocí jen částečně. Možností, jak 
sobě ulehčit a hlavně ušetřit čas, 
je hned několik. Buď najdete ve 
svém okolí řemeslníka či firmu, 
které si na danou práci sjednáte, 
a vše necháte na nich, nebo, po-
kud už máte nějaké zkušenosti, 
si alespoň zapůjčíte profi nářadí. 
Půjčovny disponují obrovským 
sortimentem, půjčíte si cokoli, 
od vrtačky až po třeba motorové 
kolečko. A nejde jen o stroje pro 
stavbu, půjčovny mají i velký vý-
běr zahradní techniky. Třetí mož-
ností je potřebné nářadí zakoupit. 
To se ale vyplatí až při stavbě ro-
dinného domu nebo následných 
úpravách okolí, kdy budete tako-
vé zařízení využívat déle. Některá 

pořídíte z druhé ruky a stejným 
způsobem je pak zase prodáte 
dál. Jejich zakoupení a následný 
prodej ve finále vyjde levněji, než 
si je opakovaně půjčovat.  

Zkušení ví, že kdo je 
připraven, nebývá 
překvapen

Ačkoli to v květnu může znít 
trochu bláznivě, až se zima ze-
ptá, co jste dělali v létě, měli bys-
te směle odpovědět – připravova-
li jsme se! Právě teď je totiž čas 
začít přemýšlet o příští, nejen 
topné, sezoně. Ať už používáte 
k vytápění jakýkoli druh energií, 
v létě bývá nejpříhodnější doba 
na zajištění pravidelných revizí 
a servisu topidel a komínů. Ko-
miníci sice mají přes léto spous-
tu práce na novostavbách, daleko 
lépe se jim ale plánují pravidelné 
revize, pokud nutně nepotřebu-
jete komín používat. Podobné je 
to i s revizemi a servisem plyno-
vých kotlů nebo tepelných čerpa-
del. Pokud topíte pevnými palivy, 
s nadcházejícím létem jsou ceny 
dřeva, pelet nebo uhlí příznivější 
než před topnou sezonou. Prodej-
ci budou nabízet řadu slev nebo 
výhod při jejich dodání. A vám 
pak odpadne stres při shánění 
a uskladňování paliva na posled-
ní chvíli. 



 INZERCE 7|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

PRODEJ
A REALIZACE
PŘÍRODNÍHO
KAMENE

Třída 3. května
Zlín-Malenovice
Tel.: 774 715 945 info@kameny-zlin.cz

www.kameny-zlin.cz

Speciální
nabídka
OBI ZLÍN

Od 18. 5. do 18. 6. 2020
ve dnech pondělí až čtvrtek
si v OBI ZLÍN můžete
vybrat jakýkoliv produkt,
který chcete o 15 % zlevnit.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

18. 5. – 18. 6. 2020
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line.

VÁ
Š 

ZL
ÍN

BCServis CZ s.r.o.
Záluští 54, 763 02 Zlín – Louky
e-mail: bcservis@bcservis.cz
tel.: +420 577 119 454
www.bcservis.cz

INZERCE RV2000801/01 INZERCE RV2000802/01

TALAŠOVO ZAHRADNICTVÍ 
V TLUMAČOVĚ 
nabízí sazenice rajčat, paprik, okurek, 
košťálovin … roubovanou zeleninu, 
balkonové květiny
kysané zelí oceněno značkou 
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Dolní 566, Tlumačov
OTEVŘENO: po - pá 8 - 17 hod.
                            so 8 - 11 hod.
KONTAKT: 731 930 706, 577 929 119

INZERCE RV2000798/01 INZERCE RV2000814/02

INZERCE RV2000862/01
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Výzva Do práce na kole  
jede na plné obrátky
Možná v těchto dnech 
občas potkáváte na 
ulici cyklisty s jednotně 
laděnými tričky s nápisem 
Do práce na kole. 

| MAREK ADAMÍK

Úložiště pro kola? Ve městě se rozmáhají cykloboxy
Úschovny zavazadel jsou 

k dispozici snad na každém vla-
kovém stanovišti. Ale co takové 
úschovny pro jízdní kolo? Po-
kud poslední dobou půjdete přes 
nástupiště vlakového nádraží 
Zlín-střed, stěží je minete. Zlín-
ská radnice uvedla do zkušební-
ho provozu cykloboxy, jež mají 
sloužit cyklistům k bezpečnému 
uschování kol. Ve městě jde pro-
zatím o unikátní „projekt“, s nímž 
se setkáte pouze na dvou místech. 
První z nich je vlakové nádraží, 
druhé ZOO Zlín.

Podle radního Michala Čížka se 
pro jejich instalaci město rozhodlo 
v souvislosti s budováním cyklos-
tezek ve městě a ve Zlínském kra-
ji. Cykloboxy byly prozatím umís-
těny ve vytipovaných lokalitách Cykloboxy najdete u vlakové zastávky Zlín-střed a u ZOO Lešná.   Foto | Marek Adamík

a o jejich dalším osudu rozhodne 
jednak zájem cyklistů, jednak po-
stoj vyjádření památkářů nebo ar-
chitektů. Ti rozšíření cykloboxů 
do dalších lokalit prozatím nepod-
pořili, i proto je klíčové, jaký ohlas 
vyvolají u veřejnosti a jestli bude 
mít smysl se možnostmi jejich 
rozšíření dále zabývat.

U zlínské zoo má cyklobox pět 
uzamykatelných kabin, u vlako-
vého nádraží čtyři. Každá z nich 
pojme dvě kola a je vybavena háč-
ky na zavěšení cyklistické přilby 
a zavazadel. Boxy jsou vybaveny 
samoobslužným systémem, uza-
mknou se automaticky po vhoze-
ní desetikorunové mince. Pořizo-
vací cena dvou cykloboxů včetně 
montáže vyšla přibližně na tři sta 
tisíc korun.    ma

Neklamné znamení, že jde 
o účastníky na stejnojmenné akci, 
jejíž původní myšlenkou je moti-
vovat k bezmotorovému pohybu 
a pomoci tak životnímu prostředí, 
dopravě ve městech, fyzické a psy-
chické kondici a také atmosféře na 
pracovištích. 

Akci se podařilo zrealizovat 
i přes nepříznivou situaci a ome-
zení společenského setkávání. 
Změnám se ale nevyhnula. V po-
taz bylo třeba vzít fakt, že někte-
ré firmy zavřely nebo omezily 
provoz, jinde zase zaměstnanci 
vyměnili dojíždění do práce za 
home office.

„Pohyb je klíčový pro udržení 
fyzické i psychické kondice. A tak 
jsme letos výjimečně umožnili za-
pisovat do systému nejen cesty do 
práce a z práce, ale také vyjížďky 
na kole do přírody, procházky 
nebo třeba cvičení u online lek-
ce pilates,“ přiblížila Anna Kociá- 
nová z pořadatelského spolku 

AutoMat. Do práce na kole je sice 
svou podstatou týmová výzva, 
díky které lze zůstat alespoň vir-
tuálně v kontaktu se svými ko-
legy a vzájemně se motivovat 
a hecovat, ale účastnit se mohou 
i jednotlivci.

Přihlášený účastník si po celý 
květen zapisuje veškeré cesty, 
které podniká na bezmotorovém 
dopravním prostředku, pěšky či 
během. Pakliže se zdržuje v do-
mácím prostředí, započítávat 
může i jízdu na rotopedu, jógu 

nebo posilování. Při zápisu se 
rozhoduje, v jaké kategorii chce 
soutěžit. Letos jich bylo vypsáno 
pět, přizpůsobeny jsou jak sou-
těžním týmům, tak jednotlivcům. 
Výherci v jednotlivých kategori-
ích budou vyhlášeni ve čtvrtek 
11. června a to zvlášť v každém 
městě, které se do výzvy zapojily. 
Umožní-li to situace, ve Zlíně se 
vyhlášení uskuteční na náměstí 
Míru. Výherci si odnesou někte-
rou z připravených cen.

Přestože veřejným akcím ješ-
tě situace příliš nepřeje, připravi-
ly Iniciativa CykloZlín a zástupci 
měst Zlín a Otrokovice pro sou-
těžící v průběhu května různé 
akce jako Káva na triko, Zmrzli-
na na triko nebo Snídaně na triko 
na cyklostezce Zlín – Otrokovi-
ce. V pondělí 25. května od 14 do 
17 hodin se v altánku u cyklostez-
ky před Trávníky v Otrokovicích, 
například s odborníky přes do-
pravu z městského úřadu Otroko-
vice, diskutovalo o cyklodopravě 
ve městě.

Akce se letos koná po desáté. 
Loni se do výzvy zapojilo 20 tisíc 
účastníků z celé České republiky. 
Bližší informace na webu.

www.dopracenakole.cz

Výzva Do práce na kole letos slaví 10. výročí.  Foto | Do práce na kole



 PORADNA 9|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN2020_ATL_Q1_Skylink_CZ_Vas_Zlin_188x130.indd   42020_ATL_Q1_Skylink_CZ_Vas_Zlin_188x130.indd   4 27.04.2020   10:5527.04.2020   10:55

01
ZÁCHRANÁŘSKÝ
příměstský s přespáním 
7-14 let 

20. 7. – 24. 7. 
2020 

2 000 kč 
* 100 Kč 

Helena Doleželo-
vá 778 099 547

 Osvoboditelů 
3778 

02
VŠEZNÁLEK 
příměstský 
8-16 let 

20. 7. – 24. 7. 
2020 

1 500 Kč 
* 100 Kč 

Marián Greš 
778 097 976 

Tyršovo nábřeží 
801 

03
KERAMICKÝ 
příměstský 
8-13 let 

20. 7. – 24. 7. 
2020 

1 600 Kč 
* 100 Kč 

Jiří Nevřivý 
725 099 183 

Tyršovo nábřeží 
801  

04
MINIŠKOLKA – předškoláci 
příměstský 
5–6 let 

27. 7. – 31. 7. 
2020 

1 550 Kč 
* 100 Kč 

Helena Doleželo-
vá 778 099 547 

Tyršovo nábřeží 
801  

05
BADMINTONOVÁ ŠKOLA II 
příměstský 
8-18 let 

27. 7. – 31. 7. 
2020 

2 300 Kč 
* 100 Kč 

Jiří Nevřivý 
725 099 183 

sportovní hala 
Růmy  

06
LETNÍ ŠKOLA ROBOTIKY 
příměstský 
12-16 let 

17. 8. – 21. 8. 
2020 

1 400 Kč 
* 100 Kč 

Marián Greš 
778 097 976 

UTB – FAI 

07
BADMINTON PRO TALENTY 
příměstský 
8-18 let 

17. 8. – 21. 8. 
2020 

2 900 Kč 
* 100 Kč 

Jiří Nevřivý 
725 099 183 

sportovní hala 
Růmy  

08
TANEČNÍ TÁBOR II 
příměstský 
8-14 let 

24. 8. – 28. 8. 
2020 

1 700 Kč 
* 100 Kč 

Iva Vladíková 
778 099 547 

Osvoboditelů 
3778  

09
ASTRA camp  
v Mysločovicích

24. 8. – 28. 8. 
2020

1 900 Kč 
* 100 Kč

Jana Jurášková Mysločovice

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

INZERCE RV2000875/01

Hledáme nové spolupracovníky na pozici 

Další volné pozice na www.spur.cz v sekci kariéra.
 OBSLUHA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ•

ATRAKTIVNÍ BENEFITY  
NÁSTUPNÍ BONUS

5000 Kč

tel. 577 601 770, mail:  spur@spur.cz, www.spur.cz

ÚSPĚŠNÁ A PERSPEKTIVNÍ PLASTIKÁŘSKÁ VÝROBNÍ FIRMA 

INZERCE RV2000880/01
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Šárka Šišková:  Přeji si být  
stále zvědavá a jít dál, ve všem
Kdo je Šárka Šišková? Záleží na úhlu pohledu. Ve světě 
módy je například známá jako oděvní návrhářka, která 
se prosadila i na přehlídkách v New Yorku nebo Hong-
kongu. Její tvůrčí záběr je ale mnohem širší. V posledních 
letech vchází do povědomí jako spisovatelka, která 
svými romány čtenáře inspiruje a vybízí k zamyšlení. 
V současnosti se klube na svět v pořadí její třetí 
kniha, navazující na úspěšnou prvotinu A co láska?.

| MAREK ADAMÍK

Rozsah Vaší činnosti je obdivuhodně pestrý: oděvní návrhářství, 
malba, psaní příběhů… Zatímco ale u prvních dvou oborů se 
pohybujete takřka celoživotně, se svou literární tvorbou jste 
čtenáře seznámila až v roce 2018. Proč je tomu tak? Psala jste 
předtím spíše do šuplíku a pro vydávání se rozhodla až později?

Psaní bylo pro mě už od dětství velmi silným prostředkem k vyjad-
řování mé fantazie a také emocí, které mají nade mnou střídavě silnou, 
nebo ještě silnější moc. Oděvní tvorba ke mně přišla náhodou a nemě-
la jsem touhu se tomuto oboru věnovat - nikdy jsem o něm nesnila. 
Chtěla jsem se věnovat kresbě, malování a psaní. Ale nakonec jsem na 
střední umělecké škole vystudovala design obuvi a módních doplňků 
a později na vysoké Umprum v Praze oděvní design, a má cesta byla 
daná.

Díky oděvní tvorbě ale vděčím za neskutečně barevný, dobrodruž-
ný, profesně pestrý a bohatý život, který mi přináší také náměty a in-
spiraci pro mé psaní. Těch příběhů mám v takzvaném šuplíku opravdu 
velmi mnoho… psané rukou. U některých nevím, kde skončily. Ty další 
leží na harddisku v počítači. V roce 2018 dozrál čas? Nevím, neuvědo-
muji si žádný zásadní impuls. Zpětně jen vím, že jsem udělala dobře. 
Psaní mě naplňuje.

Na kontě máte prozatím dvě knihy: A co láska? a Dokonalý život? 
Třetí, která navazuje na Vaši prvotinu, právě chystáte k vydání. 
Mohla byste ji představit? O čem bude? Na co se čtenáři můžou 
těšit?

Román Navždy nebo jen na chvíli? volně navazuje na mou první vel-
mi úspěšnou knihu A co láska? a vrací ke čtenářům hrdiny z hereckého 

a uměleckého prostředí. Přitom se jedná o zcela samostatný příběh. 
Křehká hranice oddělující osobní a profesní život je i moje celoživotní 
téma, kterým se zabývám, přemýšlím o něm. Část svých úvah jsem tak 
mohla přenést i do mysli svého hlavního hrdiny, herce a režiséra Roma-
na Marada. V mém románu právě natočil svůj první autorský film a za-
bývá se otázkou, co všechno dal do svého díla na úkor sebe samého a kde 
leží ta správná pomyslná hranice mezi tvorbou a osobním životem. Ro-
mán je příběhem o lásce, o vztazích, které jsou s prací spojené víc, než si 
hrdinové umí připustit.

Mluvila jste o tom už v jiných rozhovorech, přesto se zeptám, 
z čeho čerpáte inspiraci? Otázka je nasnadě i v tom ohledu, že 
kniha navazuje na Vaši prvotinu. Lze předpokládat, že postavy se 
nějakým způsobem vyvíjí, podobně jako se vyvíjí autor…

Inspiraci získávám od lidí kolem sebe a také z prostředí, ve kterém 
jsem se pohybovala nebo ho dobře znám. A pak jsou to mí hrdinové. Zá-
klad pro můj příběh tvoří jeho postavy, jejich charakter… A ano, jsem to 
především já sama a to, čím se ve svém životě aktuálně zabývám, kam 
se posouvám, co řeším, a to mě inspiruje k vytvoření nového příběhu 
a mých postav. Ve své prvotině A co láska? jsem vytvořila příběhy a hr-
diny, které jsem popsala v určité fázi jejich života v dramatickém ději 
s nečekanou pointou. Bavilo mě vrátit se k nim. Je to vzrušující, být zno-
vu se svými hrdiny, psát o nich a prožít s nimi další kus jejich života. Oni 
i já se vyvíjíme společně.

Názvy prvních Vašich knih jsou pro někoho možná lehce 
stimulující, provokativní, kladou otázky. Je to i jeden z cílů Vaší 
tvorby? Inspirovat čtenáře k pokládání si hlubších otázek či třeba 
ho i motivovat „plnit si své sny“ a dělat pro ně v životě reálné 
kroky?

To jste řekl velmi hezky. Ano, stimulující, provokující k zamyšlení, 
nutící položit si otázky na dané téma. A co láska? Dokonalý život? Na-
vždy nebo jen na chvíli? – tituly mých knih mohou být zároveň inspirací 
a motivací zamyslet se společně s hrdiny mých příběhů nad těmito otáz-
kami. Mně se zdají důležité.

Co se týká motivace čtenářů plnit si své sny… tak tuto ambici nemám. 
Já bych byla opatrná v plnění snů obecně. Nejdůležitější podle mě je, 
nesplést si sen s neuskutečnitelnou realitou. Čím jsem starší, tím jasněji 

Kladení otázek, podněty k zamyšlení. I o tom jsou knihy Šárky Šiškové. Křest knihy Dokonalý život? Zleva: Petra Hřebíčková (kmotra knihy), Šárka Šišková a Lenka Vahalová. 
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Ano a ne. Tvorba oděvu je disciplína, která přesahuje jeden obor 
činnosti. Já šaty navrhnu, ale někdo je za mě ušije. Musí dojít k souhře 
mnoha faktorů, výběru látky, zpracování, vhodného tvarového řešení. 
To, co jste si přečetl na mých webových stránkách, byla pravda. V tom 
čase jsem prožívala souzvuk všeho, co mi umožnilo vytvořit krásné mo-
dely. Dnes jsem ráda za svobodu, kterou mi dává malování a psaní. Ta 
je neporovnatelná. Neomezená.  Ale já nevím, co bude dál. Teď píšu, na-
plňuje mě to v této chvíli víc než oděvní tvorba, protože nemám vůbec 
žádné limity… stejně jako u malování. Čisté plátno, čistý list papíru. Je 
jen na mně, co vytvořím.

Bezpochyby se obory, kterým se věnujete, vzájemně ovlivňují 
a doplňují. Stává se Vám například, že by Vás obraz či malba 
inspirovala k povídce nebo naopak? Nebo že byste dostala nějaký 
nápad, o jehož konečné (výtvarné) podobě ještě nemáte tušení?

Takto to u mě nefunguje. Tak snadno vlny „vesmírné“ tvůrčí síly ne-
přepínám. Pokud píšu, přemýšlím výhradně ve slovech, pokud maluju, 
tak maluju, když jsem tvořila oděv, soustředila jsem se pouze na hmotu 
a objem materiálu, který zpracovávám jako sochař. Co je u veškeré mé 
činnosti stejné a propojené jsem jedině já. Moje představivost, vizuali-
zace, něco někde nade mnou, kde se všechno krásně vymyslí a já to při-
jímám a předávám dál.

Jako důležitou roli uvádíte při tvorbě intuici. Dalo by se říci, že 
právě ta vás při tvorbě „vede“, tedy že má hlavní slovo? Ptám se 
ohledem na různé tvůrčí metody, někdo dopředu nemá tušení, co 
bude vytvářet, jiný si dopředu doslova vše narýsuje… ať už jde 
o povídku, román nebo hudební kompozici.

Intuice je pro mě vodítkem. Jsem v jejím zajetí nebo objetí, chcete-li. 
Ráda se jí poddávám. Nebojuji s ní, netaktizuji. Nejsem tvůrcem, který 
by cokoliv dopředu a do detailu promýšlel, kalkuloval a rýsoval přesný 
obsah svého díla, tvaroval a přizpůsoboval mu pak své postavy.  Nechám 
se unášet myšlenkovým proudem, mám základní ideu, osu, vím, kdo se 
po ní bude asi pohybovat a pak už se všechno děje samo… a já to zapisu-
ji. Ráno pak sednu a čtu si, co vzniklo a přepisuji, dopisuji, měním, upra-
vuji. Intuice je ráno zase jinak naladěná. Dá se říct, že má kniha není ho-
tová nikdy. Kdyby se jednoho dne nevytiskla a nezavřela obálkou, pořád 
bych ji měnila. Pro mě je to jako život. Každý den může být nový, jiný, 
může přinést jinou náladu, změnu.

Být spisovatelem je dětským snem řady lidí. Co myslíte, že je pro 
dráhu spisovatele důležité? Talent, píle, schopnost dívat se kolem 
sebe a do sebe…

Talent je podle mě předpokladem každé umělecké činnosti, pokud se 
nemá jednat jen o dobře odvedenou řemeslnou práci. Pokud můžu říct, 
co je pro práci spisovatele důležité, je to velká pracovitost. Píle. Vytrva-
lost. Když jsem tvořila šaty, věřte nebo ne, nejúspěšnější modely vznikly 
dílem jedné krátké písničky. Našpendlila jsem látku a bylo to ono! Dlou-
ze to pak zpracovávala švadlenka. U obrazů a zvláště u akvarelu je to to 
samé. Krátký okamžik vzniku. Olejomalba – jeden den, maximálně dva. 
Pak už se mění má nálada, změnil by se i obraz. Ale kniha? Každodenní 
práce několika měsíců. U první knihy rok. U psaní jsem prověřila svou 
vytrvalost a trpělivost. A schopnost dívat se kolem sebe a i do sebe? Ano, 
to bezpečně také. A dokázat toto vnímání poutavě zpracovat.

Když se ohlédnete za dosavadním životem, jaká slova Vás 
napadnou jako první?

Zvědavost a odvaha. Byla jsem vždycky dostatečně odvážná a zvěda-
vá. A to mi umožnilo prožít spoustu věcí, které bych jinak neprožila. Ne-
jen v mé profesi. Určitě bych se nenaučila potápět a neměla bych zážitky 
z podmořského světa, které pro mě byly jedny z nejsilnějších za posled-
ních mnoho let. Nejen vzrušující noční ponory se žraloky, ale možnost 
vidět zblízka delfíny nebo manty obrovské plující ode mě na pouhý do-
tek, majestátná stvoření z jiného vesmíru a přitom z našeho krásného 
světa. Přeji si být stále zvědavá. To znamená, že chci jít dál, ve všem. 
Přeji si neustrnout. Ohlížet se jen málo, spíš se dívat dopředu.

vidím, že co se týká realizace takzvaných snů, nebyly to sny, které jsem 
realizovala, ale jasný plán, i když by se poeticky mohl nazvat snem. Sen 
pro mě končí s ránem… prostě s probuzením.

Co je podle Vás „dokonalý život“?
Slovo dokonalý podle mě v sobě nese moment uzavřenosti, určité ne-

hybné danosti… a já miluju pohyb, změnu. Nejlépe k mnohem lepšímu, 
než si vůbec dovedu představit. Ale abych neutekla Vaší otázce. Miluju 
diskuse, situace, příběhy, chcete-li život, který mě vede neznámou a no-
vou cestou z bodu A do bodu B, a to tak, že mi otevírá nové myšlenkové 
obzory, témata k přemýšlení, zážitky. To je podle mě „dokonalé“. Název 
mé druhé knihy nevznikl náhodou. Položit si otázku, co je vlastně „do-
konalý život“? bylo velmi důležité. Nemyslím si, že napsaným románem 
se pro mě toto téma zcela vyčerpalo. Ale v čase vzniku této knihy jsem 
díky svým hrdinům vyjádřila pocity nad danou otázkou.

Na svých webových stránkách uvádíte, že byste mohla malovat, 
dělat sochy, psát romány, ale tvorbu oděvu nemůžete opustit. Je 
to tak, že byste si dokázala představit, že se věnujete výhradně 
tvorbě oděvu, ale už dost dobře ne, že byste se věnovala takzvaně 
na plný úvazek jen psaní, malování atd.?

Všechny tři knihy pohromadě, s románem Navždy nebo jen na chvíli? uprostřed.
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Tomáš Surovec: Prodávat a kupovat 
nemovitosti se budou pořád
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www.tomassurovec.cz 
Tel.: 731 765 724 • E-mail: info@realpremium.cz

CHCETE PRODAT  
SVOJI NEMOVITOST  

I VY ?!

Vaši nemovitost prodáme za nejvyšší možnou cenuVaši nemovitost prodáme za nejvyšší možnou cenu

PRODANÝCH NEMOVITOSTÍ: 107  
CELKOVÁ HODNOTA: 174 639 000 KČ  
PRŮMĚRNÁ DOBA PRODEJE: 36 DNÍ

Lze snížit úrokovou sazbu i u stá-
vajících úroků i mimo fixaci?

Výhodného úroku mohou vyu-
žít jak lidé, kteří plánují nějakou ne-
movitost koupit, tak majitelé stáva-
jících domů, bytů, či pozemků, jimž 
aktuálně končí fixační období nebo 
jednoduše mají vyšší úrok, než je 
zmiňovaná úroková sazba. U  větši-
ny bank je od účinnosti nového zá-
kona poplatek za předčasné splace-
ní, tedy refinancování hypotečního 
úvěru, 700 korun. U  většiny bank 
jsem také schopen vyřídit většinu 
věcí online, takže klient vůbec ne-
musí chodit do banky. V  případě, 
že má vyšší úrokovou sazbu a chce 
v současné nelehké době ušetřit na 
splátkách stávající hypotéky, může 
mě kdykoliv kontaktovat na tele-
fonním čísle.

Jaký bude mít stávající situace 
vliv na cenu nemovitostí?

Dle mého názoru je největší po-
zitivum doporučení České národ-
ní banky ohledně zvýšení poměru 
výše hypotéky v poměru k hodnotě 
zastavované nemovitosti z 80 % na 
90 %. Jinými slovy, při hodnotě ne-
movitosti například 1 500 000 korun 
už nebudou kupující muset dispo-
novat 300 000 korunami z vlastních 
zdrojů, ale bude jim stačit pouze 150 
000 korun, což může spoustě lidem 
otevřít cestu k jejich vlastnímu byd-
lení. Dále ušetří 60 000 korun za daň 
z nabytí.  Bohužel se tímto doporu-
čením zatím většina bank neřídí, ale 
najdou se i  takové, kde je 90% hy-
potéka možná. To znamená, že ne-
bude potřeba platit 360 000 korun, 
ale stačit už bude jen 150 000. Což 
si myslím, že už je pro mnoho, ze-
jména mladých lidí hodně pozitiv-
ní informace. V  průběhu minulého 

týdne jsem mluvil s několika odhad-
ci nemovitostí působících v  okre-
sech Zlín a  Vsetín. Shoduji se s  je-
jich názory. Po zkušenostech z roku 
2008 předpokládají, že nastane po-
kles cen nekvalitních staveb starších 
domů. U starších bytů bude pokles 
mírný a  u  nových bytů či novosta-
veb rodinných domů bude cena sta-
gnovat a následně růst.

Jaký je zájem o pozemky?
Dle vlastní zkušenosti za těch 

pár týdnů nouzového režimu mu-
sím říct, že i  přes výrazné ochlaze-
ní realitního trhu je o  stavební po-
zemky velký zájem. Nevím, jestli je 
to tím, že je jich tak málo, nebo že 
na rozdíl od bytu se lidé nebojí na 
pozemek podívat, ale zájem o  po-
zemky je pořád obrovský. Konkrét-
ně jsem za poslední měsíc prodal 
tři stavební pozemky. Pokud tedy 

někdo chce prodat pozemek v těch-
to koronačasech a  bojí se, že buď 
prodá špatně, nebo vůbec, nemusí 
mít obavy. V případě, že nějaký sta-
vební pozemek naopak hledá a není 
si jist, na co se zaměřit, může se po-
dívat rozhovor s architektem a stav-
bařem Adamem Vránou, který na-
jde na mém YouTube kanálu.

Co by člověk měl vědět nebo 
udělat, když chce dobře prodat 
starší dům či byt?

Nikdo neví, jak dlouho bude toto 
období trvat. Nejspíše to nebude 
jednouché jako před třemi měsí-
ci. Spousta lidí se nyní nakupovat 
bojí, nebo vyčkává na větší propad 
cen. Prodávat a kupovat se ale bude 
pořád. Již během nouzového sta-
vu jsem, zejména díky moderním 
prodejním marketingovým nástro-
jům, vyjednávání a videu, prodal za 

plnou cenu byt v  Lačnově, což pro 
mnohé není úplně TOP lokalita. A za 
velmi slušnou cenu jsem minulý tý-
den rezervoval byt ve Zlíně, na uli-
ci Štefánikova. I ten je možné si pro-
hlédnout na YouTube. S  prodejem, 
koupí, pronájmem či zajištěním fi-
nancování nebo refinancování ne-
movitosti rád pomůžu. Z webových 
stránek www.tomassurovec.cz se 
dozvíte, jakým způsobem pracuji, 
a najdete zde i reference stávajících 
klientů.

Tomáš Surovec
Tel. 731 765 724
www.tomassurovec.cz
E-mail: surovec@realpremium.cz
Facebook: www.facebook.com/
makler.tomas.surovec
Youtuber: Tomáš Surovec  
– realitní makléř
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Tomáš Surovec: Prodávat a kupovat 
nemovitosti se budou pořád

Za skvělou zprávu považuje, že 
dne 30. dubna 2020 vláda zrušila 
čtyřprocentní daň z  nabytí nemovi-
tosti, kterou museli platit kupující té-
měř všech nemovitostí. Česká národní 
banka navíc uvolnila limity ukazatelů 
pro nové hypotéky se záměrem zpří-
stupnit v těchto nelehkých časech do-
stupnost koupě nemovitostí.

Prý jsou aktuální úrokové sazby 
hypoték už od 1,95 %. Co je na tom 
pravdy?

Česká národní banka sníži-
la základní úrokovou sazbu o  0,5 
a  dalších 0,75 procentního bodu.  
U většiny veřejných bank se toto zlev-
nění zdrojů nepromítlo, protože si 
tvoří polštář pro nadcházející obdo-
bí, kdy velká část klientů bude žádat 
o odklady splátek a může dojít i k vý-
raznějšímu nárůstu nesplácených 
úvěrů z  důvodu situace způsobené 
koronavirem. Některé banky z  toho 
trendu vybočily a šly s úrokovými saz-
bami dolů. Proto jsem nyní schopen 
pro své klienty zajistit úrokovou saz-
bu již od 1,95 %.

Lze snížit úrokovou sazbu i u stá-
vajících úroků i mimo fixaci?

Výhodného úroku mohou vyu-
žít jak lidé, kteří plánují nějakou ne-
movitost koupit, tak majitelé stáva-
jících domů, bytů, či pozemků, jimž 
aktuálně končí fixační období nebo 

jednoduše mají vyšší úrok, než je 
zmiňovaná úroková sazba. U  většiny 
bank je od účinnosti nového zákona 
poplatek za předčasné splacení, tedy 
refinancování hypotečního úvěru, 
700  korun. U  většiny bank jsem také 
schopen vyřídit většinu věcí online, 
takže klient vůbec nemusí chodit do 
banky. V případě, že má vyšší úroko-
vou sazbu a chce v současné nelehké 
době ušetřit na splátkách stávající hy-
potéky, může mě kdykoliv kontakto-
vat na telefonním čísle.

Jaký bude mít stávající situace vliv 
na cenu nemovitostí?

Dle mého názoru je největší po-
zitivum doporučení České národní 
banky ohledně zvýšení poměru výše 
hypotéky v poměru k hodnotě zasta-
vované nemovitosti z 80 % na 90 %. 
Jinými slovy, při hodnotě nemovitos-
ti například 1 500 000 korun už ne-
budou kupující muset disponovat 
300 000 korunami z vlastních zdrojů, 
ale bude jim stačit pouze 150 000 ko-
run, což může spoustě lidem otevřít 
cestu k jejich vlastnímu bydlení. Dále 
ušetří 60 000 korun za daň z  nabytí.  
Bohužel se tímto doporučením zatím 
většina bank neřídí, ale najdou se i ta-
kové, kde je 90% hypotéka možná. To 
znamená, že nebude potřeba platit 
360 000 korun, ale stačit už bude jen 
150  000. Což si myslím, že už je pro 
mnoho, zejména mladých lidí hodně 

pozitivní informace. V průběhu minu-
lého týdne jsem mluvil s několika od-
hadci nemovitostí působících v okre-
sech Zlín a Vsetín. Shoduji se s  jejich 
názory. Po zkušenostech z roku 2008 
předpokládají, že nastane pokles cen 
nekvalitních staveb starších domů. 
U  starších bytů bude pokles mírný 
a  u  nových bytů či novostaveb ro-
dinných domů bude cena stagnovat 
a následně růst.

Jaký je zájem o pozemky?
Dle vlastní zkušenosti za těch pár 

týdnů nouzového režimu musím říct, 
že i přes výrazné ochlazení realitního 
trhu je o stavební pozemky velký zá-
jem. Nevím, jestli je to tím, že je jich 
tak málo, nebo že na rozdíl od bytu 
se lidé nebojí na pozemek podívat, 
ale zájem o  pozemky je pořád ob-
rovský. Konkrétně jsem za poslední 
měsíc prodal tři stavební pozemky. 
Pokud tedy někdo chce prodat po-
zemek v  těchto koronačasech a  bojí 

se, že buď prodá špatně, nebo vůbec, 
nemusí mít obavy. V případě, že něja-
ký stavební pozemek naopak hledá 
a  není si jist, na co se zaměřit, může 
se podívat rozhovor s  architektem 
a  stavbařem Adamem Vránou, který 
najde na mém YouTube kanálu.

Co by člověk měl vědět nebo udě-
lat, když chce dobře prodat starší 
dům či byt?

Nikdo neví, jak dlouho bude toto 
období trvat. Nejspíše to nebude 
jednouché jako před třemi měsíci. 
Spousta lidí se nyní nakupovat bojí, 
nebo vyčkává na větší propad cen. 
Prodávat a  kupovat se ale bude po-
řád. Již během nouzového stavu jsem, 
zejména díky moderním prodejním 
marketingovým nástrojům, vyjedná-
vání a  videu, prodal za plnou cenu 
byt v  Lačnově, což pro mnohé není 
úplně TOP lokalita. A  za velmi sluš-
nou cenu jsem minulý týden rezervo-
val byt ve Zlíně, na ulici Štefánikova. 
I ten je možné si prohlédnout na You-
Tube. S prodejem, koupí, pronájmem 
či zajištěním financování nebo refi-
nancování nemovitosti rád pomůžu. 
Z  webových stránek www.tomassu-
rovec.cz se dozvíte, jakým způsobem 
pracuji, a najdete zde i reference stá-
vajících klientů.

Tomáš Surovec
Tel. 731 765 724
www.tomassurovec.cz
E-mail: surovec@realpremium.cz
Facebook: www.facebook.com/
makler.tomas.surovec
Youtuber: Tomáš Surovec  
– realitní makléř

Bude díky koronaviru levnější bydlení? Vyplatí se nyní refinancovat 
hypotéku? Podle realitního makléře Tomáše Surovce z realitní kance-
láře REAL PREMIUM dělá vláda a Česká národní banka všechno proto, 
aby bylo bydlení dostupnější nebo, při poklesu příjmů, alespoň stejně 
dostupné. 
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Těžký čas v izolaci  
překonávají senioři studiem na univerzitě
Ve snaze chránit v době 
šíření koronaviru ty 
nejzranitelnější se 
Univerzita třetího věku ve 
Zlíně uzavřela už v prvních 
březnových dnech.  Její 
posluchači se ale izolací 
nenechali zlomit a aktivně 
se vrhli do výuky na dálku. 
Shodují se, že kontakt 
se školou je pro ně velmi 
důležitý a pomáhá jim 
překonat složité období.

| KATEŘINA ŠPAČKOVÁ

Díky zlínskému namadlu se lidé nemusí dotýkat klik u dveří
Produktoví designéři zlín-

ské univerzity bojují s koronavi-
rem i za pomoci vlastních nápa-
dů a inovace. Na svět tak přišla 
jednoduchá vychytávka, kterou 
pojmenovali namadlo. Jedná se 
o plastový nástavec, díky které-
mu je možné otevřít dveře před-
loktím. Vyrobit si ho může každý 
na 3D tiskárně a využívají ho na-
příklad na úřadu v Otrokovicích.

Cílem tvůrců bylo omezit kon-
takt dlaní a prstů s klikou. Díky 
namadlu se dveře otevřou pro-
stým tahem předloktí. „Když se 
zveřejnila informace, že druhým 
nejčastějším způsobem nákazy 
je přenos viru dotykem předmě-
tů, na kterých může přežít i něko-
lik hodin, lidé začali eliminovat 
dotyk klik a madel různými způ-
soby. Někteří si přetáhli rukáv 
přes dlaň, jiní si otevírali dveře 
předloktím,“ vysvětluje Vladimír 

Kovařík, vedoucí ateliéru pro-
duktového designu Fakulty mul-
timediálních komunikací. 

Namadlo vzniklo s využitím 
technologie 3D tisku. Při tvorbě 
museli designéři vyzkoušet, jaká 
je optimální tloušťka stěn nebo 
jaký materiál použít. „Přes počá-
teční problémy, kdy nám nama-
dlo praskalo, se nám v poměrně 
krátké době podařilo vše doladit 
a dnes máme plně funkční výro-
bek ve dvou verzích,, na vodorov-
né i svislé madlo,“ sdělil Vladimír 
Kovařík.

Tisková data jsou veřejnos-
ti volně k dispozici, pomůcku si 
tak může vyrobit každý doma. 
Stačí k tomu 3D tiskárna a staho-
vací pásky, kterými se namadlo 
uchytí. 

Výhody namadla si vyzkouše-
li i na Městském úřadě v Otroko-
vicích. Zajistit co nejhygieničtější 

prostředí na místě, kterým denně 
prochází mnoho lidí, bylo totiž 
nutností. Instalovali je už v druhé 
půlce dubna.

K výrobě úřad pořídil 3D tis-
kárnu s technologií vrstveného 
plastu. Ta se osvědčila také během 

tisku součástí a pomůcek pro vý-
robu roušek. „Plastový nástavec 
na kliku jsme převzali z volně do-
stupného 3D modelu z webu. Tisk 
jednoho namadla zabere přibližně 
dvě hodiny,“ přiblížil IT specialis-
ta Lukáš Večeřa.  ks

Namadlo si může vyrobit každý, stačí k tomu přístup k 3D tiskárně.  Foto | archiv UTB

S ohledem na vývoj situace ko-
lem koronaviru se výuka všech 
oborů z rozhodnutí rektora zasta-
vila 4. března. Od té doby před-
nášející zasílají seniorům výuko-
vé materiály přes internet, aby se 
mohli vzdělávat doma. „Poslucha-
či také pravidelně dostávají úkoly, 
musí je udělat a poslat zpět mai-
lem. Jejich reakce jsou úžasné, 
řada z nich se s velkou chutí nejpr-
ve pustila do instalace potřebných 
programů na svých počítačích a už 
fungují v plném nasazení,“ popsa-
la koordinátorka Univerzity třetí-
ho věku Jarmila Hřebíčková.

Senioři se podle ní do výuky 
zapojili bez problémů. „Jako prv-
ní úkol měli posluchači najít tři 
pozitivní věci na současné situa-
ci. Toto zadání mělo mezi seniory 
velký ohlas, z tohoto kurzu připra-
vujeme také video,“ přiblížila Jar-
mila Hřebíčková. 

Kromě tíživé situace v době ko-
ronaviru se přitom někteří z po-
sluchačů musí potýkat i s dalšími 
životními obtížemi. „Máme třeba 

jednu posluchačku, která je po 
těžké nemoci, má velmi omezený 
pohyb. Ale nevzdává to, s domácí-
mi úkoly jí dokonce pomáhá dcera 
a pouští jí i výuku online,“ sdělila 
koordinátorka.

„Je to úžasné, máme k dispo-
zici pro nás drahocenné informa-
ce, obzvlášť duchovně nás to velmi 
povznáší,“ podělila se o své dojmy 
jedna z posluchaček univerzity Jú-
lia Zezulková.

Univerzita třetího věku na 
zlínské UTB nabízí neprofes-
ní vzdělávání seniorům a lidem 
v invalidním důchodu už od roku 
2002. Na výuce se podílí akade-
mičtí pracovníci z různých vyso-
kých škol i praxe. 

Posluchači si mohou vybrat ze 
studia jazyků, počítačů, umělec-
kých oborů, pohybových aktivit 
nebo speciálních přednáškových 
cyklů.

Senioři se aktivně pustili do výuky na dálku.  Foto | UTB
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www.ap-shop.cz

e-shop nejen s elektronikou

 slevy 20-40 %

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 4. června 2020. 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 AMERICKÉHO SPISOVATELE MARKA TWAINA: „KNIHY O ZDRAVÍ ČTĚTE POZORNĚ, MOHLI BYSTE ZEMŘÍT NA ....“
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V areálu bývalých baťových závodů 
bylo otevřeno nové Sapeli Centrum, 
které je vůbec prvním ve zlínském 
kraji. Součástí značkové prodejny je 
téměř 50 interiérových dveří v reálné 
velikosti, najdete zde i řadu doplňků 
včetně dveřního kování značky M&T. 
Proškolený personál vás krok za 
krokem provede procesem výběru 
dveří. Rádi vám pomůžeme vybrat 
z mnoha variant designů, 
povrchových úprav, speciálních 
vlastností i kombinací jednot-
livých komponentů, rovněž za vás 
ohlídáme výrobu dveří a zajistíme 
jejich odbornou montáž. Naše práce 
končí až v okamžiku, kdy jsou vaše 
dveře nainstalovány v interiéru 
a perfektně fungují. 

V prostorách nového Sapeli Centra 
si na vlastní oči můžete prohlédnout 
dýhované i lamino provedení dveří 
stejně jako dveře lakované, 
a to v mnoha odstínech a modelech 

Potřebujete nové interiérové dveře?
Sapeli Centrum ve Zlíně je tu pro vás.

včetně letošních novinek. V nabídce 
je i oblíbený sortiment Sapglass, 
který nabízí celoskleněné stěny, 
posuvné systémy a dveře v mnoha 
podobách včetně vlastních motivů. 
Bonusem zlínského Sapeli Centra je 
i to, že vedle interiérových dveří se 
při své návštěvě můžete seznámit 
i s nabídkou největšího prodejce 
podlah Supellex. Věříme, že při své 
návštěvě oceníte i moderní design 
prodejny včetně možnosti využití 
tvořivého dětského koutku. 

Přijďte se podívat do nové prodejny 
od pondělí do pátku mezi 8 a 18 
hodinou a seznámit se s novinkami 
českého výrobce dveří Sapeli.

Kontakt:
Sapeli Centrum – Deta s. r. o.
Šedesátá 7015, Zlín 760 01
739 594 183
zlin@deta.cz
www.sapeli.cz

INZERCE RV2000260/02

KAMENICTVÍ BAJZA ZLÍNKAMENICTVÍ BAJZA ZLÍN

Jsme k dispozici 
7 dní v týdnu

POSKYTUJEME ZÁRUKU               LET7

Kontakty: 

 577 224 000
 603 253 470

www.kamenictvi-zlin.cz
kamenictvibajzazlin@seznam.cz

   Zálešná IV. 2970, Zlín Zálešná IV. 2970, Zlín   
nové pomníky – klasické i originální
rekonstrukce stávajících pomníků

INZERCE RV2000840/01



N
A

B
ÍD

K
A

BYT 2+1, ZLÍN – MALENOVICE
Byt o výměře 49 m2 se nachází v rekonstr. nízkopodlažním bytovém 
domě v 1. NP, byt je situovaný na jižní stranu, neprůchozí pokoje, 
bezproblémové parkování, interiér bytu určen k rekonstrukci, lokalita má 
výbornou občanskou vybavenost (lékaři, obchody ad.). PENB: G

1 900 000 Kč

CHATA 1+KK, ZLÍN – PŘÍLUKY
Celoročně obyvatelný cihlový objekt v ulici Nad Pramenem, blízko 
MHD, prostorná koupelna, kuchyň propojená do pokoje, vytápění 
krbem, napojené na sítě kromě plynu, zast. plocha 35 m2 a zahrada 
457 m2, možnost vybudování parkovacích míst. PENB: G

1 250 000 Kč
BAŤŮV 1/2DOMEK – ZLÍN – LESNÍ ČTVRŤ
Zrekonstruovaná nemovitost o dispozici 3+kk, 2 koupelny s WC, 
15 minut pěší chůzí do centra, zahrada o výměře 233 m2, možnost 
vybudování parkovacího místa  a přístavby. PENB: G

3 990 000 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

BYT 3+1, ZLÍN – MALENOVICE
Byt o výměře 67 m2 se nachází v rekonstruovaném nízkopodlažním 
bytovém domě ve 3. podlaží, byt má zděné jádro, zánovní kuchyň 
a v dobrém stavu podlahy, lokalita má výbornou občanskou a veřejnou 
vybavenost (lékaři, obchody ad.). PENB: G

2 775 000 Kč

BYT 1+KK, ZLÍN – JS – I.ETAPA (DĚTSKÁ)
Nízkopodlažní výstavba domů, kompletně rekonstruovaný dům, byt 
o výměře 28 m2 má rekonstruovanou koupelnu s vanou a kuchyňskou 
linku, jedná se o zajímavou nabídku na investici na následný pronájem, 
neplatí se daň z nabytí nemovitosti, možnost převodu do OV. PENB: C

1 599 000 Kč

RODINNÝ DŮM ŠAROVY
Zrekonst. objekt 4+2, důraz na prostorné a propojené místnosti s prvky 
dřeva (podlahy, stropy), vytápění krbem a plynovým kotlem, mimo 
hlavní komunikaci v blízkosti lesa, 15 minut jízdy autem do Zlína nebo 
Uherského Hradiště, už. Plocha 189 m2, pozemek 1905 m2. PENB: G

5 790 000 Kč

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

byt, dům, komerce, pozemekbyt, dům, komerce, pozemek

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.)Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

NEPLATÍ SE 
DAŇ Z NABYTÍ

Tel.: 773 288 833
www.buda-reality.cz
buda-reality@centrum.cz

INZERCE RV1901983/05

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1902147/04


