MĚSÍČNÍK O VAŠEM MĚSTĚ, O VĚCECH VŠEDNÍCH I NEVŠEDNÍCH | ZDARMA DO VAŠÍ SCHRÁNKY | NÁKLAD 37 000 | 6. ROČNÍK | ČERVEN 2020

Dary kraje přináší do 13. budovy
poctivé regionální potraviny
strana 6

www.ap-shop.cz

INZERCE RV2000975/01

právě teď sleva až 20 %

KAMENICTVÍ BAJZA ZLÍN


Zálešná IV. 2970, Zlín 

nové pomníky – klasické i originální
rekonstrukce stávajících pomníků
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POSKYTUJEME ZÁRUKU

LET

Jsme k dispozici
7 dní v týdnu
Kontakty:

 577 224 000
 603 253 470
www.kamenictvi-zlin.cz
kamenictvibajzazlin@seznam.cz
INZERCE RV2000840/02

INZERCE RV1902225/05

Realitní kancelář

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

Připravujeme

• Prodej rodinného domu po nově provedené kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích
• Prodej bytu 3+1 po provedené kompletní rekonstrukci ve Zlíně na Podlesí IV
• Prodej nadstandardního rodinného domu po kompletní rekonstrukci v Bojkovicích

Nabízíme
D Prodej bytu 2+kk v novostavbě ve Zlíně, Přílukách. Podlahová
plocha 52 m2 s velkou terasou a prostorným sklepem a parkovacím
místem, nadstandardní kompletně vybavená kuchyňská linka na míru
s vestavnými spotřebiči BOSCH
D Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 3+1 ve Zlíně na Jižních
Svazích ulice Polní, výstavba I. etapa. Cena 3 450 000 Kč
D Pronájem prostorného bytu 1+1 po rekonstrukci v Napajedlích,
přímo ve středu města. V bytě je nově zrekonstruovaná koupelna,
WC a kuchyň na míru od firmy Hanák včetně spotřebičů.
Cena 10 000 Kč / měs. + energie

Stavební firma
Provádíme:
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže,
dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek,
realizace bytového jádra, dodání a montáže
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní až po
závěrečný úklid
• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou
• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

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

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz
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www.g2rekonstrukce.cz
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Náměstí Míru vstoupilo
do další fáze proměny
O proměně náměstí Míru se
naposledy hovořilo v březnu minulého roku. Město se tehdy pochlubilo s návrhem jeho podoby,
který vzešel z dvoukolové veřejné soutěže vyhlášené v roce 2018.
Nejzajímavěji se mezi čtyřiadvaceti projekty jevil odborné porotě
návrh brněnského ateliéru P. P.
Architects, který ohodnotila nejvyšším počtem bodů. A právě uzavřením smlouvy s vítězem této
soutěže by měla vstoupit Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně – jak
se soutěž oficiálně jmenovala – do
další realizační fáze. Předmětem
ujednání je dopracování vybraného návrhu a kompletní projektová
dokumentace pro povolení stavby.
Koncept funkčního a architektonicko-urbanistického řešení
mají do centra města přinést dalekosáhlé změny. Zahrnuje nové
povrchy, nové prostranství, nově
řešenou zeleň, ale také třeba nové
budovy a nová parkovací místa.
Dotkne se ulic Rašínova Bartošova i plochy pod kostelem svatého
Filipa a Jakuba, kde by namísto parkoviště měla být relaxační
zóna. Nezapomíná se ani na to,
jak důležité místo náměstí představuje; tedy že je ústředním bodem veškerého dění, kde se pořádají koncerty a významné kulturní
akce. To všechno nová koncepce
bere v úvahu.
„Součástí zadání bylo také vytvoření podmínek pro umístění
alespoň dvou set padesáti odstavných stání pro automobily. Na
základě jednání jsme minimální
počet parkovacích míst snížili asi
na sto padesát,“ zmiňuje některé

Tiché léto?
Pocit, že letošní rok je jiný, ba
dokonce velmi jiný, je ve společnosti všeobecně
sdílený. O tom, co
se na jeho jiné podobě nejvíce podepsalo, asi není
třeba hovořit. Jisté ale je, že ona jinakost nás doprovází i dnes a zřejmě ještě dlouho doprovázet bude.
Vidíme to na každém kroku. A vše
nasvědčuje tomu, že se projeví i ve
formě neobvykle tichého léta. Některé akcemi nabité měsíce uplynuly, aniž bychom si pamatovali,
co jsme vlastně během nich dělali,
a ty letní na sebe teprve čekají jako
čistý nepopsaný list. I když nám
mohou některé tradiční aktivity
a „samozřejmosti“ chybět, má to
své výhody. Třeba nám onen nepopsaný list poprvé poskytne příležitost pocítit, jaké to je být autorem svého života. Nejde o talent.
Ani o schopnost. Spíše o ochotu
nespoléhat se na vnější okolnosti
a svou pokladnici zážitků si naplnit vlastním, unikátním obsahem.

Město, kde to žije.

Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Návrh počítá s částečným zastavěním městské zeleně.

aktuální změny primátor města
Jiří Korec. To se podle náměstka Miroslava Adámka promítne
i v původně předpokládané ceně
služeb účastníka za celkové dopracování všech stupňů projektové dokumentace, tedy fáze od
přípravy projektu po autorský dozor při realizaci stavebních prací.
„Při původně navrženém rozsahu
investic byla částka odhadnuta

Prostor pod kostelem sv. Filipa a Jakuba s relaxační zónou.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

EDITORIAL

Foto | 3x město Zlín

na pětadvacet milionů korun bez
DPH. Na základě zmíněné redukce bude částka jistě nižší. O kolik,
to bude ještě předmětem jednání,“ uzavřel Adámek.
K poslední větší rekonstrukci
centra města naposledy došlo před
třiceti lety a fakt, že současná podoba náměstí neodpovídá současným trendům ani požadavkům,
sehrál klíčový důvod, proč se město v roce 2018 rozhodlo architektonicko-urbanistickou soutěž vyhlásit. Protože jde nejen o úpravu
povrchů a vybudování velké podzemní stavy, ale i o výrazný zásah
do všech v náměstí umístěných
podzemních sítí, bude projekční
a inženýrská činnost rozložena do
příštích dvou let. Město chce navíc
zahájení prací sladit s oslavami jubilejních sedmi set let od první písemné zmínky o Zlíně.
Původně odhadovaná výše
nákladů na rekonstrukci náměstí Míru v první etapě činila asi
300 milionů korun.ma
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V kraji vzniká film o moderním poutnictví
O poutnictví toho bylo již
mnoho řečeno i napsáno. Chápat
jej lze různě, často jako duchovní akt, součást náboženské praxe, během níž jsou navštěvována místa se zvláštní symbolickou
hodnotou. Jakou to má souvislost se Zlínským krajem? Vyprávět by o tom mohla režisérka Eva
Toulová, která právě zde natáčí polohraný dokumentární film
o moderním poutnictví s názvem
Pěšky bez hranic. A k tomu by nedošlo nebýt Cyrilometodějských
stezek.
„Cyrilometodějské trasy dnes
nabývají na významu, protože patří k udržitelnému způsobu turismu, který podporuje šetrný pobyt
a relaxaci v přírodě. Zároveň přinášejí poznání o kulturních tradicích zapojených regionů na české
i slovenské straně,“ sdělil radní Zlínského kraje pro cestovní
ruch a čestný předseda sdružení
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Film těmito stezkami úzce provází, a to z pohledu hlavní aktérky Terezy. Ta má
sice na první pohled všechno, co
ke spokojenému životu potřebuje
– manžela, zdravou dceru a naplňující práci – ale jak už to bývá,
přece jenom v něčem pociťuje nedostatek. Tato nenaplněná potřeba ji nakonec přivede k rozhodnutí na vlastní kůži poznat, o čem
je moderní poutnictví a co obnáší

Pouť bývá nezřídka součástí náboženské praxe. 

vydat se na cesty sama, pěšky,
pouze s batohem na zádech.
Film vzniká během čtyř putování organizovaných zásluhou
projektu sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům spolufinancovaného z Fondu malých projektů

a Zlínským krajem, přeshraničním partnerem je KOCR Trenčín
región.
Poslední natáčení proběhne
na trase Jablunkov – Radhošť –
Svatý Hostýn – Velehrad a to ve
dnech 13. až 21. června. Jeho premiéra je naplánována na 22. srpna ve 14 hodin v Sále kardinála
T. Špidlíka ve Velehradě v rámci

ukončení XX. ročníku pěší poutě na Velehrad. Natáčet se začalo v srpnu 2019 z nejstaršího slovenského poutního místa Skalka
u Trenčína. Právě odtud má přijít – samozřejmě pěšky – filmový
štáb na velehradskou premiéru.
Během celého natáčení má podle scénáře urazit bezmála čtyři sta
ma
kilometrů.

Mobilní Rozhlas je blíže lidem a vybízí ke spolupráci
Upozornění na odstávku, havárii, blokovou očistu města, ale
také pozvánky na kulturní a sportovní akce. Občané města Zlína,
kteří chtějí být informováni o tom,
co se děje ve městě, mají možnost
využívat aplikaci Mobilní Rozhlas.
Stačí se bezplatně zaregistrovat na
webových stránkách muj.mobilnirozhlas.cz, kde je aplikace volně
ke stažení do telefonu.
Výhody aplikace jsou značné.
Umožňuje informovat obyvatele
města i nerezidenty formou SMS,
e-mailu, push notifikací či hlasových zpráv pro nevidomé a slabozraké o aktuálním dění ve městě. Tato „komunikace“ přitom není
jednosměrná, lidé mohou sami navrhovat, co by se ve městě mohlo
zlepšit nebo třeba upozorňovat na
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černé skládky. Právě to se v celorepublikovém měřítku velmi příznivě
odrazilo. Díky těmto upozorněním
se jich podařilo zlikvidovat několik
stovek.
Mobilní rozhlas je přizpůsobitelný individuálním požadavkům.
Po vyplnění adresy si například
můžete nastavit, o jaký typ zpráv
máte zájem. „Nastavit lze příjem
dopravních informací či zpráv určených seniorům nebo rodinám
s dětmi a podobně,“ upřesňuje
radní pro IT a Smart technologie
Jiří Jaroš. Vedle různých praktických informací se aplikace výborně hodí také při krizových situacích jako jsou povodně, orkány
nebo jiné mimořádné události.
Připomíná tím funkci tradičních
obecních ampliónů, třebaže si

Aplikace je ideálním pomocníkem v případě krizových situací.
Foto | Mobilní rozhlas

tím neklade ambici je v budoucnu
nahradit.
Součástí aplikace je zapojení platformy Tvoříme Zlín, která
vybízí ke hlasování o projektech

v participativním rozpočtu. Občanskou iniciativu mají navíc podpořit dotazníky a minireferenda.
„Zapojení Zlína do Mobilního rozhlasu je pro nás významným milníkem. Jedná se o důležité krajské město, které platformu jako
celek využívá. Ceníme si progresivního přístupu ze strany magistrátu a věříme, že tato dlouhodobá investice do vztahu s občany se
odrazí na tom, že místní obyvatelé budou s životem ve Zlíně ještě
spokojenější,“ uvedl zakladatel
platformy Ondřej Svrček.
Mobilní rozhlas je využíván asi
patnácti procenty českých měst.
Zlín se tak připojuje k Brnu, Praze
7, Přerovu či Vsetínu, které se do
ekosystému chytré obecní komuma
nikace již zapojily. 
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Nástrahy lesních toulek: klíště a kloš
Les je neodmyslitelnou sou- kůží, na kterou se můžou snadčástí letních procházek jakožto no uchytit. Ale nemyslete si. Ani
příjemný úkryt před ostrými slu- dokonalá prevence není stopronečními paprsky. Vedle toho se centní. Pokud se už klíště přisas ním ale pojí každoroční varování je, máte několik možností, jak
hygieniků před rostoucím počtem si s ním poradit: pinzetou, klešklíšťat, a to včetně těch naka- tičkami či speciálními přípravky
žených. Nic nového. Je spous- běžně dostupných v lékárnách.
ta návodů, jak se proti klíšťatům Důležité je, aby klíště bylo odstrachránit. Jedno ze
něno celé, i s hlavičzákladních pravidel
kou, čehož docílíte
je předejít možnosjeho jemným uchoKloš nepříjemně pením a vykýváním
ti, aby se na nás vůkouše, ale
bec dostala. Znameze strany na stranu.
infekce
ná to pohybovat se
Nakonec
nezapov trávě a lesním pomeňte místo zakápnepřenáší
rostu jen v dlouhých
nout dezinfekčním
kalhotách, nejlépe
prostředkem.
světlé barvy a hladObčas se můžekého materiálu. Klíšťata jsou také me setkat i s jiným druhem klíšodpuzována repelenty, ty použí- ťat. Ten je pro změnu obdařen
vejte hlavně na nohy a dvakrát křídly a objevuje se v parných
častěji, než například proti komá- dnech v houštinách a poblíž lesrům. Nezapomeňte se po návratu ních pěšin, odkud na objekt svéz procházky prohlédnout, zejmé- ho zájmu obvykle útočí v hojném
na podkolenní jamky, podpaží, množství. Pokud jste se s ním již
třísla nebo intimní partie. Klíšťata seznámili, pravděpodobně šlo
rády vyhledávají místa s jemnou o kloše jeleního. Nejde ovšem

S klíštětem se čas od času setká skoro každý.

o klíště v pravém slova smyslu,
spíše o bodavou mouchu sající krev. Jejími oběťmi se stávají

jeleni, laně a vysoká zvěř obecně,
méně už jí chutná krev ptačí nebo
lidská. Kloš jelení se od klasických
much výrazně liší. Svůj zážitek
z letu si vychutná pouze jedinkrát
v životě, a to do chvíle, než najde
svého hostitele. Pak křídla odhodí. Když už se na kůži usadí, velmi
špatně se odstraňuje. Při své miniaturní velikosti tří až sedmi milimetrů je nesmírně pružný a skoro úplně plochý. Svým kousnutím
způsobí zarudlý flek, který bude
po nějakou dobu svrbět, ale nepřenáší žádné nemoci jako klíšťata. Nebezpečí tkví v tom, že útočí
hromadně a člověk se z lesa vrací
notně poštípán. Důsledky takové
procházky pak na sobě pociťuje
i několik týdnů. Jak se tomu vyhnout? Osvědčil se prý starý babský recept. Nechat vylouhovat asi
30 kusů hřebíčku po dobu jednoho týdne ve dvou deci francovky.
Přípravek se pak nanese na tepny
a místa, kudy proudí krev, do vlasů, u zvířat pak na povrch kožichu
ma
či srsti. To kloše odpuzuje. 
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VYSOKÁ
KVALITA ZA
NÍZKÉ CENY
Nové elektrické skútry
nyní zakoupíte
v NOVĚ OTEVŘENÉ
prodejně v Malenovicích.
• Prodej a servis
• Záruka 24 měsíců
• Doprava až k vám domů

TELEFON
ADRESA

WEB

774 137 060
Jaroslava Staši 3
Zlín-Malenovice
www.voziky-skutry.cz

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Vozíky pro seniory
nebyly nikdy dostupnější!
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Nový krámek přinesl do 13. budovy
poctivé regionální potraviny
Obchůdek s poctivými regionálními potravinami, místo k zastavení, místo, kde můžete na
chvíli spočinout uprostřed ruchu
města a načerpat nové síly. I takto lze nazvat krámek Dary kraje,
který je pro návštěvníky oficiálně
otevřen od středy 3. června v prodejní pasáži ve 13. budově svitovského areálu. Říkáte, že jeden krámek s takovým názvem už existuje
na Kvítkové ulici? Má to snad znamenat, že se stávající obchůdek na
Kvítkové ruší a stěhuje do Svitu?
Není tomu tak. Podle bratrů Lečbychových se Dary kraje pouze
rozrůstají o další prodejnu, aby
lépe obsloužily zákazníky z různých částí města. Pro zákazníky
tak nyní fungují na dvou místech:
na Kvítkové ulici a v prodejní pasáži ve Třináctce.

Sortiment, z něhož
si vybere každý

Dva vchody, parkování
zajištěno
Největším problémem je podle
Petra Lečbycha nízká informovanost lidí o tom, kde přesně prodejna
sídlí, čemuž nepřispívá ani poměrně nepřehledné uspořádání areálu.

Krámek má dva hlavní vchody, jeden ze směru od bývalého autobusového nádraží Housacar – poznáte jej podle nápisu „prodejní pasáž“
– druhý naproti parkoviště vedle
vegetariánské restaurace Prašád.
Odtud je přístup jednodušší a hlavně bezbariérový. Vstup do budovy
je z této strany otevřený a krámek
na sebe upozorňuje informační cedulkou už po pár krocích po vstupu do průchodu. Od autobusového
nádraží je situace jiná, zde je třeba
nejprve zdolat schodiště, abyste se
do prodejní pasáže v prvním patře
dostali.
Pokud přijedete autem, nemusíte se obávat, že nebude kde zaparkovat. „O možnostech parkování informujeme na našem webu
i facebooku, ale zákazníky můžeme ujistit, že zaparkovat lze například v garáži budovy, která odpoledne bývá už poloprázdná. Pár
vyhrazených míst máme také mezi
Třináctkou a Flipem. Snažíme se
v tomto ohledu vyjít vstříc co nejvíce a domluvit s provozovatelem
některého okolního parkoviště,

• otevírací doba po-pá
7:00–19:00, so 8:00–13:00
• tři vyhrazená parkovací
místa nebo parkování
v garážích
• široký a pestrý sortiment
od regionálních dodavatelů
• bezbariérový vchod od
parkoviště vedle restaurace
Prašád, výtah z podzemních
garáží

INZERCE RV2000809/01

„Prodejna ve Třináctce je dvakrát větší, díky čemuž se do ní vejde až o padesát procent více zboží.
Na druhou stranu ji ale nechceme
nijak zvýhodňovat. Nejspíš to bude
tak, že na Kvítkové využijeme každý centimetr, a třebaže produktů
od každého druhu bude vystaveno méně, bude nabízet v podstatě totéž. Ještě uvidíme. Sami jsme
zvědaví, jaký potenciál prodejna na
Třináctce odkryje,“ nastiňuje vizi
obchůdku Dušan Lečbych. V lecčem ale už je jasno nyní. Do sortimentu bylo například zařazeno
šokově mražené kuřecí a kachní
maso ve kvalitě, v jaké je nabízeno i v chlazené variantě, v plánu je
také rozšíření o nabídku domácích,
na místě připravovaných baget,
sendvičů a případně salátů.

Vstoupíte-li do krámku, obklopí vás atmosféra svěžesti. Díky prostornosti odpadá potřeba ohlížet
se přes rameno, jestli svým postáváním a vybíráním zboží u jednoho z regálů nebráníte v průchodu
jiným. Uličky jsou velkorysé i pro
krátké zastavení a prohození pár
slov se známými. Efektivnější je
také obslužný servis. Uzeniny jsou
oddělené od pokladny, takže když
člověk přijde, uzeniny si v klidu
vybere, dá do košíku a plynule pokračuje v nákupu nebo k pokladnám. Tam už odbavení běží jako po
másle, protože i pokladny nabízejí
dostatek prostoru a obslouží více
zákazníků najednou. Na rozdíl od
Kvítkové jsou na Třináctce dvě pokladny a díky tomu je nákup plynulejší a klidnější.

abychom mohli parkovací lístky
razit i my,“ vysvětluje Dušan s tím,
že by se nákup zákazníkům zase
o něco zjednodušil.
O historii příprav a náročnosti obchůdek ve Třináctce rozjet by
mohli bratři Lečbychové vyprávět.
Jeho otevření bylo několikrát odloženo, naposledy k tomu došlo
v důsledku vypuknutí koronavirové krize a potřebě soustředit se na
rozvozové služby. Ani otevření na
začátku června nebyla procházka
růžovým sadem. „Jeli jsme prakticky nonstop, i když jsem myslel,
že se tomu vyhneme. Spát jsem
šel až ve středu dopoledne, asi na
hodinu a půl. Sice bylo všechno
perfektně připravené, ale pak nás
překvapila náročnost dochystání cenovek, protože nového zboží
je strašně moc. Celé úterý od rána
až do středečního rána jsme tedy
chystali jenom cenovky,“ dodává
Dušan.
Krámek Dary se dočká i svého
oficiálního otevření. Jeho součástí
by měl být i doprovodný program
s občerstvením v pasáži a symbolickým přestřihnutím pásky. Termín je předběžně stanoven na přema
lom srpna a září.
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Boom datových sítí nás teprve čeká,
říká Přemysl Zlobický ze Zlinprojektu
Věděli jste, že se ve Zlíně
projektují datové sítě pro lídry
telekomunikačního trhu? Zrychlí
se internet a dočkáme se sítí 5G?
A proč ve Zlinprojektu hledají nové
projektanty a projektantky s platem
25 až 50 000 Kč? Na všechno jsme se
zeptali ředitele Přemysla Zlobického.

Povedlo se něco výjimečného?
Rozhodně projekty FTTH pro T-Mobile ve
Zlíně na Jižních Svazích a v Přerově. Považuji
za velký úspěch domluvit si s tak velkým zákazníkem “pravidla hry” a úspěšně odevzdat
takto náročný projekt. Všechny výše zmíněné věci pro nás dohromady znamenají víc než
dostatek práce v následujících letech.

Co přesně Zlinprojekt dělá?
Projektujeme datové sítě pro malé i velké
klienty jako jsou T-Mobile CZ, CETIN nebo
Skupina ČEZ. S naší projekční kanceláří je
spojeno dobré renomé, ekonomická stabilita
a jsme také největší firmou tohoto zaměření
v Česku a možná i na Slovensku.

A na co se mohou těšit kolegové? Že to
pravidelně 12. cinkne na účtě, jak říkal
jeden kolega? (smích)
Ale to je důležité, že to na účtu pravidelně cinkne! Kolegy odměňujeme férově podle výsledků jejich práce. Myslím, že odměny
jsou na zlínské poměry nadstandardní (25 až
50 tisíc Kč v hrubém s odměnami). Jsem rád,
že tým využívá tu šanci k většímu pracovnímu výkonu a tedy vyšším odměnám. Všichni
ví, že systém funguje – a že nemá nastavený
strop.

Kolik projektů připravíte za rok?
Přes 400 nových projektů. Bohužel nemůžeme reagovat na všechny příležitosti, protože
naše lidská kapacita ve firmě je zatím omezená. S takovým množstvím práce potřebujeme
pomoci, a proto hledáme další projektanty
a samozřejmě i projektantky do týmu. Zrovna od 1. ledna k nám nastoupila první projektantka. V našem oboru to není až tak obvyklé, aby dáma byla projektantkou datových sítí,
proto se těším, že ten mužský kolektiv trochu
nabouráme (smích). Novým kolegům se hodí
zkušenosti z projektování, ale velmi rádi si
budoucí spolupracovníky zaškolíme. Vím, že
základním kamenem našeho podnikání jsou
kolegové a proto se snažím budovat stabilní
tým a dobrou atmosféru. Práce už není pro
moderního člověka jen o potřebě pokrýt základní životní potřeby, ale i o možnosti plnit si své osobní sny a pracovat v příjemném
prostředí…
Za 13 let, co vedete projekční část firmy, se toho jistě spousta změnila…
Změnilo se snad všechno! (s úsměvem).
Dnes náš obor ženou významné technologické inovace (FTTx, IoT, LTE, 5G apod.) a důraz na jejich rychlé nasazení přímo do realizovaných sítí. Trendem doby je zkvalitnění
infrastruktury, proto se stávající metalické
vedení datových sítí nahrazuje technologií Fiber To The Home (FTTH), tedy optikou až do
domácnosti.

A co pro nás bude znamenat 5G?
Síť 5G bude vyžadovat mnohem hustší síť
antén než je ta dnešní a každá jednotlivá anténa bude muset být připojena optickou síť.
Ve výsledku se řádově zmenší odezvy a navýší kapacity sítí.
Pořád se mluví o smart cities, komunikaci aut mezi sebou… kdy přijde
očekávaný průlom?
Technologie už to umožňuje, ale není plošně dostupná. Požadavky na nové schopnosti
infrastruktury budou značné, jen objem dat
přenášený mezi dopravní infrastrukturou
a jednotlivými auty bude obrovský.

Chcete i v letošním roce přivítat nové
kolegy?
Náš pracovní tým chci rozšířit o “novou krev”, protože poptávka po naší práci je
opravdu veliká! Vidím potenciál i ve studentech Fakulty aplikované informatiky UTB.
A na co se v roce 2020 těšíte vy?
Energií mě nabíjí kolegové ve firmě, mladý kolektiv je obrovským motorem a chutí do
práce.
Těším se na prohlubování firemní kultury,
vidím její důležitost a že to lidé vnímají čím
dál víc.

Kontakty
www.zlinprojekt.cz/10-duvodu
facebook.com/zlinprojekt

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Proč se tolik operátorů zajímá o pevný
internet?
Vedení datových sítí optickým kabelem je
aktuálně nejstabilnějším a nejperspektivnějším přenosovým médiem. V budoucnosti se
dají optická vlákna nasvítit různými systémy,
kde jsme omezeni rychlostmi až v řádu terabytů za vteřinu (1 TB/S = 1000 GB/s).

ROZHOVOR |
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Obuvnické muzeum
slaví devadesátileté výročí
Máloco je svým zaměřením
tak úzce spojeno s historií města
jako je muzeum obuvi, dnes součásti Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně. Jeho přítomnost
bere většina z nás jako samozřejmost, která zde byla odnepaměti
nebo přinejmenším od doby působení Tomáše Bati. Ačkoliv první záměry založit ve Zlíně muzeum spadají již do roku 1918
a následně do roku 1924, s konečnou platností se to podařilo až
v roce 1935 právě s podporou firmy Baťa, kdy došlo k jeho registraci ve Svazu československých
muzeí.
Jak napovídá datace, srdcem
této instituce byla sbírka exotické
a historické obuvi. Sbírku měla
původně na starosti návrhářka
Anežka Chmelařová, po které ji
převzal modelář Josef Labuť a po
něm redaktor časopisu Zlín Josef Vaňhara. Klíčovým datem,
prozrazující kulaté devadesátileté výročí obuvnického muzea, je
24. květen 1930. Tehdy v baťovských novinách Zlín vyšla zmínka, že ve druhém poschodí zlínského zámku (tehdy klubovního

Muzeum představuje na šest stovek exemplářů. 

domu) se zhruba o týden později otvírá malé muzeum, jehož

hlavní náplní bude sbírka obuvi
různých dob a národů.

Založení muzea současně odstartovalo jeho pohnutý osud,
který lze označit přívlastkem putovní. Nedlouho po jeho otevření
bylo totiž přesunuto do Památníku Tomáše Bati, odtud po náletech v roce 1944 do Studijního ústavu, v roce 1948 do Školy
umění a o dalších pět let později do nově vzniklého krajského
muzea. Po sedmiletém „pobytu“ v prostorách na hradě Malenovice se v roce 1959 objevilo ve
správní budově n. p. Svit Gottwaldov v expozici Technického muzea obuvnictví. Až teprve
v roce 2003 jej mohli návštěvníci
spatřit na místech již běžně s muzeem obuvi spojovaných: v bývalé bráně Svitu. Tam setrvalo až
do roku 2013, než našlo útočiště
v dnešním Baťově institutu.
Jako součást Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně je
sbírka součástí expozice Princip
Baťa: dnes fantazie, zítra skutečnost. Návštěvníkům představuje
na šest stovek exponátů z několikatisícového fondu. Současným
kurátorem sbírky je historik Mima
chal Heinrich. 

Amatérský archeolog objevil stovky let staré mince
Nevídaného překvapení se
dočkali zaměstnanci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
když jim koncem května na stůl
přistál doslova poklad nevyčíslitelné hodnoty. Šlo o soubor
INZERCE RV1902274/05
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čtyřiasedmdesáti zlatých mincí
(dukátů) z 16. až 17 století, který nálezce z okruhu muzejních
spolupracovníků našel v oblasti Hostýnských vrchů. Podle pracovníků muzea jde o jeden
z nejpozoruhodnějších nálezů
v regionu za poslední desítky let.
Soubor mincí byl uložen v nádobě a našel se těsně pod povrchem země. Že se v této lokalitě
objeví „poklad“ obdobného rozsahu všechny překvapilo a motivovalo badatele ze zlínského
muzea a z Ústavu archeologické
památkové péče v Brně k provedení zjišťovacího archeologického
výzkumu na místě nálezu s cílem
ověřit a zdokumentovat okolnosti nálezu, případně dohledat další mince. „O původu pokladu lze
v tuto chvíli jen spekulovat, více
může napovědět další ohledání

lokality. Může jít o majetek ukrytý někdy během třicetileté války
do bezpečí někým místním, ale
také o kořist některého z vojáků,
který se pro ni už nevrátil,“ odhaduje archeoložka muzea Jana
Langová a dodává, že bez ohledu na tyto okolnosti jde v každém případě o nález nevyčíslitelné hodnoty.
Nejmladší z mincí, zobrazující císaře Ferdinanda II. Habsburského, původem spadají do dvacátých let 17. století, tedy do období
počátků třicetileté války. Mezi exponáty se najdou také ražby z proma
středí Osmanské říše.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Hrad Malenovice se otevřel veřejnosti.
Jeho okolí se dočká změny
Ačkoliv jsou v různých ohledech stále patrná omezení spojená s koronavirovou krizí –
například pro konání velkých
masových akcí – brány hradů
a zámků jsou již veřejnosti přístupné. Platí to i pro hrad Malenovice, který na konci května znovu otevřel své prostory. Ani jemu
se ale nevyhnulo zrušení některých oblíbených akcí. Návštěvníci
se letos například nedočkají Hradovánek konaných pravidelně při
zahájení sezóny. Všechno ostatní, včetně běžných prohlídkových
tras, je již k dispozici. Otevřená
jsou Řemesla starých Malenovic,
Zvířata na Zemi a člověk, Dřevo,

Hrad nabídne stezku s výhledem na Malenovice 

proutí, sláma, novinkami pro letošní sezónu jsou dvě interiérové novinky, které pod názvem
Na hradě nebydleli jen rytíři připomínají běžné obyvatele hradu
hlavně z posledního půlstoletí.
Vedle stávající výstavy o stavební
historii hradu a figurálních plastik Otilie Demelové Šuterové je
letní novinkou také výstava prací
studentů Střední odborné školy
Luhačovice pod názvem Jak dřevo, kov a keramika srdce lidem
odemyká a drátenické výrobky ve
výstavě Drotár Pavol Adamec.
Zahájení sezóny se ovšem
nese i ve znamení projednávání
revitalizace okolí malenovického

Foto | 2x archiv

hradu. Změn by se měl například dočkat prostor, který je využíván v rámci jednodenních programů pro stánky, předvádění řemesel nebo pro shromažďování návštěvníků před vstupem do
hradu. Úpravou by nicméně nemělo dojít k narušení místního
genia loci, okolí hradu by mělo
podle náměstka primátora Bedřicha Lansfelda zůstat konzistentní, jednotné, což není jednoduché dodržet. Jednak jde o prostor
veřejný, jednak se zde setkáte se
lesními porosty složitě se prolínající se skalnatým terénem. Vedle předhradního prostoru by navíc měla v okolí hradu vzniknout

stezka, která má přilákat více návštěvníků. Nabídne mimo jiné působivé výhledy na kostel sv. Mikuláše a velkou část Malenovic,
s čímž souvisí umístění nových
laviček a trámů k posezení.
Po průzkumu, k němuž letos
došlo, by se mělo v nejbližším
období přistoupit k samotnému
architektonickému návrhu. Konečná podoba chystaných změn
tedy ještě není jistá a v současnosti o ní diskutují zástupci kraje, představitelé Muzea jihovýchodní Moravy a zástupci NPÚ
Kroměříž. K dokončení prvního
stupně projektové dokumentace
by však mělo dojít ještě letos.  ma
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Zlínští florbalisté vstupují do nové éry
Zlín Lions. Klub, který nedávno oslavil šesté výročí založení,
ušel obrovský kus cesty. Stal se
největším florbalovým klubem ve
Zlínském kraji a daří se mu naplňovat vizi stanovenou vedením.
„Ve stručnosti – chceme být vzorem. V této jednoduché definici je
ukryt celý balík činností,“ prozrazuje sekretář klubu Jan Krkoška.
„Naším cílem je především vychovávat mládež. Kluky i holky,
kteří se v životě neztratí, ale zároveň jsou pokorní a dodržují jasné
životní zásady. Tak, jak vychováváme mládež, se snažíme působit
i na ostatní kluby v kraji a také
na veřejnost. Úkol je to těžký, ale
malý je ten, kdo má malé cíle,“
uvádí Krkoška. Ty má klub Zlín
Lions nastavené jednoznačně a je
potřeba říct, že se je daří plnit.
Jedním z prostředků naplňování jsou nejvyšší celostátní soutěže. V loňském roce se podařilo do
Zlína přivést první dorosteneckou ligu. Letos se dočkají junioři.

„Přihlásili jsme se do KB ligy,
což je nejvyšší celostátní juniorská soutěž. S tím, jak nám dorůstá vlastní mládež, musíme na
sportovní posun reagovat. Junioři budou hrát proti nejlepším
družstvům své kategorie,“ říká
šéftrenér klubu Matěj Koňařík.
Zástupci klubu vnímají přihlášení do soutěže jako výrazný posun, důležitý pro celý klub. Do
KB ligy klub vstoupí s novým logem. „Za šest let se změnil náhled na Zlín Lions. Lev, který
v logu zůstává, nyní působí sebevědoměji a bojovněji. Chtěli jsme dát jasně najevo, že na
florbalové mapě už nejsme žádní nováčci, ale musí se s námi
počítat jako se zkušeným soupeřem,“ upřesňuje změny ve vizuální identitě klubu Michal Baroň, který zodpovídá za marketingové aktivity.
Kromě přihlášení juniorů do
celostátní soutěže se rozrůstá
počet přihlášených družstev do

INZERCE RV2000826/01

oficiálních soutěží Českého florbalu. „Už delší dobu pozorujeme
rostoucí zájem dívčí složky a také zralých mužů. Letos
jsme tak přihlásili
i starší žačky, ženy
a veterány,“ upřesňuje sekretář Jan
Krkoška.
Aby novinek nebylo málo, změn doznají také oblíbené
prázdninové kempy. Příměstský se
koná ve Zlíně, pobytový v Bystřici pod
Hostýnem. Týden
příměstského kempu je k prasknutí naplněný sportovními aktivitami, startuje v pondělí a končí
v pátek. Kromě florbalu čeká na
děti další pohybové vyžití a také
středeční výlet. Ten se uskuteční
primárně na kolech, část účastníků si ale užije i pěší výlet. Zajímavou novinkou je přesun hlavní
části kempu do Sportcentra Maty.
„Vzhledem k tomu, že se naše
tradiční útočiště v hale Střední
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průmyslové školy ve Zlíně rekonstruuje, hledali jsme nové prostory. Díky skvělým
vztahům s rodiči
jsme útočiště našli
na Růmech a jsme
moc rádi, že jsme si
plácli, protože prostory jsou pro kemp
naprosto dokonalé,“ vysvětluje Matěj Koňařík. Kemp
je určen pro holky
i kluky od 6 do 15 let
bez rozdílu florbalových dovedností.
Pobytový kemp je
naopak určen pro
mladé florbalisty, kteří se chtějí
zdokonalit. Zájemci najdou informace na webu zlinlions.cz.
Jak je vidět, florbalisté Zlín Lions mají smělé cíle a s přesunem
do domácí florbalové smetánky
to myslí vážně. Díky podpoře ze
strany rodičů a partnerů jim klub
dopřeje téměř dokonalé podmínky pro sportovní vyžití. Probudit
v sobě Lva může každý, bez ohlema
du na věk a pohlaví… 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Jaroslav Polách:
S hudbou nejsem nikdy sám
„Hudba mě vždy přitahovala. Ze začátku jsem ji jen poslouchal, později jsem se naučil pár
akordů na kytaru a začal nesměle zpívat.“ Tato slova o sobě říká
Jaroslav Polách, který se rozhodl
jít za svým muzikantským snem.
Zlínský rodák dostal svou první baskytaru v sedmnácti letech
a netrvalo dlouho, začal se angažovat v nejrůznějších regionálních beatových kapelách. Hrál
například po boku vynikajícího
kytaristy Karla Hoffmana ve skupině Modrý den, následovalo Absolutorium, Orange, Wega a Optimus, zahrál si i v profesionální

řehtali… takových řečí už jsme
slyšeli. Jenže za měsíc jsme byli
v Karibiku a nalodili se na zaoceánskou loď MS Hanseatic,“
vypráví muzikantským životem
„ošlehaný“ Jaroslav Polách.
Pro členy orchestru, se kterými se Polách nalodil, to zpočátku
vypadalo jako splněný sen. Skutečná lekce odolnosti ale měla teprve začít. Během křížové plavby
karibskou oblastí, kolem mexického zálivu, Venezuely a plavby
po Amazonce až k soutoku s Rio
Negrem zkoušeli každý den od 10
do 12 hodin, přičemž dvakrát až
třikrát týdně měli vystoupení, tzv.

Na koncertě v Českém Těšíně nás oslovil
ostravský agent, že se mu to líbí a jestli
bychom nechtěli hrát na zaoceánské lodi
kapele Marathon Band, s níž se
na koncertní šňůře čas od času
podíval do Švýcarska. Skutečný
zlom v jeho kariéře však představovat až relativně nenápadný
koncert v Českém Těšíně. Zlom,
který mu otevřel cestu k dobrodružství jako vystřiženému z cestovatelského románu.
„Jako bigbíťák jsem měl zpočátku obavy, jestli to zvládnu, ale
po pár zkouškách bylo vše v pořádku. Na koncertě v Českém Těšíně nás oslovil ostravský agent,
že se mu to líbí a jestli bychom nechtěli hrát na zaoceánské lodi. Tak
jsme to odsouhlasili a v duchu se

showtime. Pro Jaroslava to bylo
o to obtížnější, protože jako jediný
nebyl vzdělán v oboru – na rozdíl
od ostatních členů kapely neměl
konzervatoř. Nikdy ovšem nezapomene, co všechno během těchto cest měl možnost vidět a prožít.
„Samozřejmě jsme dělali zastávky, navštěvovali indiánské vesnice
v pralesích, viděli aligátory, anakondy… Byli jsme až pod jižním
polárním kruhem a pozorovali
delfíny, kosatky i velryby. Nádhera,“ vzpomíná baskytarista, kytarista a zpěvák.
Po čtyřech měsících takřka snového putování nastal čas návratu.

Jaroslav Polách s kytarou procestoval kus světa.

Nejprve do Buenos Aires a odtud
do rodného města. Byl únor 1994
a Zlín byl nezvykle šedivý. Ne ale
další hudební cesta Jaroslava Polácha. Ta zůstala pestrá. Dodnes
ho lze příležitostně vídat v různých regionálních kapelách, často
vystupuje i jako sólový muzikant.
Se znovuobnovenou skupinou

Orange chystá na podzim ve Zlíně koncert k padesátému výročí skupiny v původním obsazení.
„Jsem šťastný, když se mé zpívání líbí a dělá lidem radost. A i když
život není vždycky jednoduchý, se
svou kytarou a hudbou se nikdy
necítím být sám,“ dodává Jaroslav
ma
Polách.

INZERCE RV2000938/01

HUDEBNÍ
PRODUKCE
na soukromých
nebo veřejných akcích
Repertoár tvoří domácí i zahraniční
hity od 70. let po současnost.
Jaroslav Polách
739 005 750
facebook: Jaroslav Polach
e-mail: jaryn.polach@seznam.cz
telefon:
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Zoo Zlín se dostala do TOP desítky
nejnavštěvovanějších míst v republice
Zlínská zoo má za sebou mimořádně úspěšný rok. Vedle mnoha
chovatelských úspěchů se jí podařilo překonat dosavadní návštěvnický rekord a obhájit pozici druhé
nejnavštěvovanější zoo v republice. Podle agentury Czech Tourism
se také stala devátou nejoblíbenější
turistickou destinací.
S vidinou příjemně stráveného dne mezi exotickými zvířaty se
v minulém roce vydalo do Zlína
682 624 návštěvníků. Zoo se tak
zaslouženě umístila v TOP desítce
nejoblíbenějších míst v zemi. „Devítka nám opravdu přinesla štěstí. Platí to i pro zámek Lešná, kde
jsme dosáhli nejvyšší návštěvnosti
od roku 1991,“ dodává ředitel zoo
Roman Horský.
Radost v zoo nedělaly v minulém roce jen rekordní čísla, ale
také unikátní zvířecí přírůstky.
Jednou z chovatelských „lahůdek“
je mládě medvěda pyskatého,
které se loni nepodařilo odchovat v žádné jiné evropské zahradě. „Tyto medvědy v celé Evropě objevíme pouze v sedmi zoo.
Náš sameček tak výrazně přispěje
k oživení současné nepříliš zdravé
populace tohoto druhu medvěda,“
pochlubil se hlavní zoolog Kamil
Čihák.
Oblíbenou Zátoku rejnoků
také rozšířila čtyři mláďata siby

Návštěvu Zoo Zlín si v loňském roce nenechal ujít rekordní počet návštěvníků. 

ománské. Ty se podařilo poprvé
rozmnožit nejen v historii zlínské
zoo, ale v rámci celé Evropy. Skutečným tahákem jsou každoroční
novinky, kterými zoo pravidelně
láká davy návštěvníků. Na konci
loňského června se podařilo otevřít dlouho očekávanou letní expozici aligátorů amerických. Pohodlí

nového domova si užívají také mimořádně vzácní orli korunkatí,
které chovají pouze tři zoo na světě. Zahájila se tolik potřebná oprava střechy zámku Lešná a z areálu
zcela zmizelo plastové nádobí.
Rekordní návštěvnost přinesla i rekordní příjmy. I díky
tomu je z 90 procent ekonomicky

Foto | archiv Zoo Zlín

soběstačná. „V roce 2019 činil provozní příspěvek města 23 milionů
korun, což byla úroveň příspěvku
v roce 1999, a pokryl 2 měsíce provozu. Zoo je ale otevřena denně,
není to jen krátkodobá akce nebo
událost. Zbývající část jsme si však
dokázali zajistit sami,“ dodal řediks
tel Horský. 

Zlín Film Festival uvítá s dětmi začátek školního roku
Oblíbený zlínský filmový festival se měl původně konat na přelomu května a června, pandemie
koronaviru však donutila pořadatele přesunout jubilejní 60. ročník na začátek září. Změny čekají
i ostatní doprovodné akce jako Salon filmových klapek nebo festivalový půlmaraton.
Ačkoliv to vypadalo, že se Zlín
Film Festival stane jednou z obětí
koronaviru, pořadatelé se rozhodli letošní ročník přece jen uspořádat, a to od 4. do 10. září. „Je nám
to nesmírně líto, že letos děti tradičně neoslaví svůj svátek a blížící
se konec roku na našem festivalu,
jehož termín musíme letos přeložit. Namísto konce školního roku
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plánujeme přivítat s dětmi jeho
začátek,“ oznámil prezident festivalu Čestmír Vančura.
Původní datum zahájení festivalu symbolicky připomněla výstava umělecky ztvárněných filmových klapek. Ty se 29. května
objevily v obchodním centru Zlaté
jablko, odkud se později vydají na
tradiční pouť po republice. Jako
jeden z mála velkých festivalů Zlín
Film Festival nikdy nepřerušil
svou kontinuitu. Na uplynulá léta
svátku dětských filmů mohou lidé
zavzpomínat prostřednictvím unikátních fotografií, které naleznou
na pěti místech v centru Zlína.
Mezi zachycenými návštěvníky
pořadatelé lišácky zakomponovali

Letošní jubilejní ročník si děti užijí po letních prázdninách. 
Foto | archiv Zlín Film Festivalu

také roboopa, symbol letošního
ročníku, za jehož nalezení mohou
lidé získat drobnou odměnu.

Plakat nemusí ani milovníci sportu. Nepřijdou totiž o Festivalový půlmaraton MONET+,
na který mohou naopak trénovat
o něco déle. Uskuteční se totiž
mimo standardní rámec festivalu,
a to v sobotu 12. září.
Přestože se příprava na jubilejní ročník zkomplikovala, dramaturgové nezaháleli a 1. června
veřejnosti představili soutěžní
snímky, které se letos utkají o Zlatý střevíček. Těšit se můžeme na
divácky atraktivní snímky se silnými příběhy z několika zemí
světa. Do elitního klání se dostal
také koprodukční film Smečka,
který se minulý rok natáčel ve
ks
Zlíně. 
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STAVBY PLOTŮ
pletivové, plastové, dřevěné,...
ÚDRŽBA PLOTŮ
renovace, oprava, údržba,...
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
zábradlí, přístřešky, schodiště,...
ZEDNICKÉ PRÁCE
pokládka dlažby, opěrné zdi,...
PÉČE O ZELEŇ
stříhání živých plotů, stromů, údržba zahrad,...

+420 777 126 942 • info@plotky.cz
www.plotky.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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LETNÍ TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÉ I POBYTOVÉ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

AŽ 1000 KČ
PŘÍSPĚVEK
NA TÁBOR

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.APALUCHA.CLUB
INZERCE RV2001001/01

INZERCE RV1902313/04

INZERCE RV2000956/03

POTŘEBUJETE UDĚLAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ?

Pracujeme s maximální bezpečností!
Pro Vás máme stále otevřeno :-)

HLEDÁTE SPOLEHLIVÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ?
POTŘEBUJETE ZAJISTIT MZDY
A PERSONALISTIKU?
Jsme brněnská účetní firma
JK EDIT s.r.o.
s novou provozovnou
v Uherském Hradišti
RÁDI PRO VÁS ZAŘÍDÍME
TO, V ČEM JSME DOBŘÍ.
MÁME 20 LETOU PRAXI
V OBORU ÚČETNICTVÍ
A DANĚ.

Tomáš Sedláček, DiS.
Realitní specialista

Ing. Julie Kamanová

Prodám i Vaši nemovitost bez starostí a za maximální cenu.
733 351 936

www.rkokno.cz

Tř. Tomáše Bati 6, 760 01 Zlín
14
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majitelka společnosti

Neváhejte se obrátit na vedoucí pobočky
Ing. Marcelu Basovníkovou, Ph.D. telefonicky nebo mailem.
Mám na vás čas, konzultace je ZDARMA.
Tel.: +420 604 702 334, email: marcela.basovnikova@jkedit.cz
JK EDIT, s.r.o., účetnictví, daně
Štefánikova, 61, 612 00 Brno, IČO: 053 32 877, tel. 732 489 358

www.jkedit.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1902147/05

INZERCE RV1901983/06

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

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis
◾ jednání s finančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií
◾ finanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)
NEPLATÍ SE
DAŇ Z NABYTÍ

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
byt, dům, komerce, pozemek

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

1 599 000 Kč
BYT 2+1, ZLÍN – MALENOVICE
Byt o výměře 49 m2 se nachází v rekonstr. nízkopodlažním bytovém
domě v 1. NP, je situovaný na jižní stranu, neprůchozí, bezproblémové parkování, interiér bytu určen k rekonstrukci, lokalita má výbornou
občanskou a veřejnou vybavenost (lékaři, obchody ad.). PENB: G

NABÍDKA

1 900 000 Kč
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
NEPLATÍ SE
DAŇ Z NABYTÍ

BYT, 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS - NA HONECH III
Upravený byt v družstevním vlastnictví (nízká anuita), blízko MHD,
revitalizace domu ideální bydlení pro rodinu, ihned k nastěhování,
NEPLATÍ SE DAŇ Z NABYTÍ. PENB: G

2 765 000 Kč
CHATA 1+kk, ZLÍN - PŘÍLUKY
Celoročně obyvatelný cihl. objekt se nachází se v ulici Nad Pramenem,
blízko MHD, prostorná koupelna, kuchyň propojená do pokoje, vytápění
krbem, napojené na všechny sítě kromě plynu, zast. plocha 35 m2
a výměra zahrady 457 m2, možnost vybudování park. míst. PENB: G

1 250 000 Kč

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

je společnost

RD/CHATA - ZÁDVEŘICE
Cihlový objekt s disp. 2+1 určený k rekonstrukci, který součástí
oplocené okrasné zahrady o téměř 1200 m2, je celý podsklepený,
přípojen na studnu, plyn a elektřina. Možnost i celoročního bydlení.
PENB: G

1 300 000 Kč

