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LPN Mobility nabízí
novou řadu dostupných
elektrických skútrů
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podrobnosti na straně

AKTUÁLNĚ PŘIJÍMÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE DO VÝROBY

Děkujeme za Vaši přízeň
v letošním roce,
přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků
a těšíme se na Vás i v roce 2021.

SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL
TECHNOLOGICKÁ ŠPIČKA V OBRÁBĚNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI
Slavíme 25 let působení v regionu.

PF 2021

Naše poctivé řemeslo stále potřebuje šikovné borce, kteří se nebojí vzít za pořádnou práci.
Vyučení v oboru vítáme, ale není podmínkou.
Rekvalifikace pod dohledem odborníků v našem atraktivním prostředí
a další osobní rozvoj je samozřejmý.

WWW.PRECIZ.CZ
INZERCE RV2001862/01

INZERCE RV1902225/10

Realitní kancelář

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

Připravujeme
•
•
•
•

WWW.PRECIZKARIERA.CZ

Prodej rodinného domu po nově provedené kompletní rekonstrukci v Oldřichovicích
Prodej dvou bytů 2+kk po kompletní rekonstrukci v Uherském Brodě
Prodej bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci na Okružní ulici ve Zlíně
Prodej bytu 3+1 po kompletní rekonstrukci Na Honech III ve Zlíně

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 pozemku KÚ Bystřice pod Lopeníkem, parc. č. 262/7
(orná půda), výměra 1 540 m2, Cena za m2 200 Kč + provize RK.
U pozemku elektřina. Vhodný na autobazar nebo prodej čehokoliv, kde
je nutné být vidět. Přímo u frekventované silnice E50 Trenčín – Brno.
D Nabízíme pronájem bytu 2+1 v Malenovicích. Byt je po úplně
nové kompletní rekonstrukci s novou kuchyňskou linkou včetně
spotřebičů.

INZERCE RV2001585/04

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. V současné době téměř
vše prodáno. Zůstávají 3 volné byty.
Neváhejte, nenechte si ujít bydlení
v krásném lázeňském prostředí.

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz
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Streetartová realizace připomíná
osobnosti baťovské éry
Jan Antonín Baťa, Dominik
Čipera, Hugo Vavrečka,
kolonie baťovských
domů, továrna nebo
třeba Památník Tomáše
Bati s letadlem Junkers,
baťovská hesla či boty.
Co mají společného tyto
„symboly“ kromě toho,
co je na nich pro rodilého
Zlíňana rozeznatelné
na první pohled?
| MAREK ADAMÍK
Všechny se staly součástí jedinečného projektu. Jeho cílem
je připomínat hlavní osobnosti
a ikony fenoménu Baťa, a to v místech na dohled od Obchodního
centra Čepkov. Přesněji řečeno,
v podchodu propojujícím jej s Jižními Svahy a Baťovou vilou. Projekt vznikl v rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, který
uspořádala Nadace Tomáše Bati
s podporou města Zlína.
„Město Zlín a Nadace Tomáše
Bati dlouhodobě spolupracují na
projektech, které přibližují odkaz
Tomáše Bati moderním způsobem
tak, aby byl součástí každodenního
života ve městě. Umělecké streetartové dílo vznikající v podchodu
u Čepkova je jedním z těchto příkladů spolupráce,“ uvedl náměstek primátora pro oblast majetku
a rozvojových ploch města Zlína
Pavel Brada a dodává, že obdobný
projekt město připravuje s Fakultou multimediálních komunikací

Podchod u Čepkova jinak - jako připomínka Baťova odkazu. 

Univerzity Tomáše Bati ještě na
dalších místech ve městě.
Podle ředitele Nadace Tomáše
Bati Pavla Veleva přišel s nápadem streetartu jeho kolega Viktor
Riško, který zmíněným podchodem prochází téměř denně, a vadilo mu, že prostor, jenž se nachází jen kousek od vily Tomáše Bati,
není nějak lépe využit v duchu
Baťova odkazu. Protože posláním
Nadace Tomáše Bati je podporovat umění a jeho tvůrce, vytvářet
inspirativní místa a šířit povědomí
o odkazu Tomáše Bati, nápad padl
na úrodnou půdu a uchytil se. Dílo
prý navíc začalo vyvolávat pozitivní reakce ze strany veřejnosti již
od chvíle svého vzniku.
Z osmi umělců, kteří se do výběrového řízení přihlásili, byl nakonec vybrán výtvarník a grafický
designér Dalibor Vybíral. „Najít

Foto | Tony Košař, Nadace Tomáše Bati

motiv, který by byl všeříkající, je
u tak širokého tématu obtížné, ale
téma Baťa mě velmi inspirovalo.
Baťa svojí prací a filozofií zasahoval téměř do všech výrobních
oborů a napříč společenskými tématy. Zaměřil jsem se tedy na
to, kdo byly osobnosti, které pomáhaly tento fenomén vytvořit.
Chtěl jsem, aby tváře jeho ženy,
syna a spolupracovníků vystoupily z anonymity a pomalu vstupovaly do povědomí kolemjdoucích,“ uvedl ke svému dílu Dalibor
Vybíral.
U vítězného návrhu hraje dominantní prvek oranžová barva,
která je charakteristická pro baťovský Zlín a jeho architekturu,
u níž převažuje využití pálených
cihel. V kombinaci se světle modrou má vyvolávat pozitivní dojem
a prosvětlit prostor podchodu.

Koupím Staré auto/moto
SPZ, plechovky od olejů
a staré reklamní cedule
všeho druhu
(smaltované, plechové...)
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Tiché setkání s duchem Vánoc
Asi se většina z nás shodne, že
na letošní Vánoce jen tak nezapomeneme. Vše se
odehrává tak trochu „jinak“. Na
náměstí se tentokrát
nesetkáme
s tradičními předvánočními
trhy,
nesetkáme se se stánky s občerstvením ani s charakteristickou
vůní svařáku. Naše uši nejsou zaměstnávány nepřetržitou hudební produkcí ani všudypřítomným
ruchem, který je s posledním měsícem v roce neodmyslitelně spjat.
Jestliže v podvečer půjdeme přes
náměstí Míru, všimneme si toho
okamžitě. Najednou zbystříme.
Možná se i na chvíli zastavíme. To
ticho. Není to zvláštní? Ticho, které na sebe upozorňuje tím, že je
prostě a jednoduše jen obyčejně
tiché. Naskýtá se otázka, jestli se
od roku plného (ne)vítaných změn
paradoxně nevracíme k něčemu
zásadnímu. K něčemu hlubšímu,
co přes všechno to rozptýlení předtím nebylo slyšet ani vidět. Ke skutečnému duchu Vánoc.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI
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Pod hlavičkou univerzity
vyšla unikátní kniha o Baťovi
„Shrnutí jednoho sta let působení společnosti
Baťa napříč světem od jejího založení v roce 1894.“
Takové ambice si klade kniha Baťa napříč kontinenty,
kterou připravil tým historiků a odborníků na
baťovskou problematiku z Informačního centra
Baťa při Knihovně Univerzity Tomáše Bati.
| MAREK ADAMÍK

továrny v Batanagaru. Samotný
tovární archiv má přes pět tisíc
Cíl publikace je velkolepý. Se- dokumentů, na kterých by se dalo
známit čtenáře se začátky obuv- pracovat dva roky, vypráví Milan
nické firmy a provést téměř sto Balaban. Podle jeho slov mu prápadesáti zeměmi světa, ve kte- ci navíc komplikovalo to, že bydrých Tomáš Baťa působil. To se lel v Kalkatě, odkud do Batangary
neobešlo bez rozsáhlého studia musel každý den urazit asi dvacet
historických pramekilometrů.
nů a bezpočtu hodin
Cestování s prvstrávených v archiky
dobrodružství
Pátrání přineslo na badatele čekavech – v Holandsku,
spousty dosud
Francii, Švýcarsku,
lo i ve Francii, kde
neznámých
Chorvatsku, Kanase regionální archiv
dě nebo Indii. Podv Saint-Avoldu nafotografií
le jednoho z autorů
chází v prostorách
publikace,
Milana
bývalé pily, vzdálené
Balabana z univerod nejbližšího ubytozitní knihovny, se jednalo doslo- vání deset kilometrů a tři kilometva o mravenčí práci, kterou do- ry od autobusové zastávky. „V arprovázely i neobvyklé situace chivu jsem byl jenom já a několik
a příhody, samy o sobě stojící za pracovníků, kteří mi nosili kávu
zaznamenání.
a koláče. Velmi si totiž vážili, že na
„Museli jsme projít obrovské tak odlehlé místo vůbec někdo přimnožství dokumentů. Největ- jel,“ s úsměvem uvedl Milan Balaší zážitky mám z Indie, z Baťovy ban. Pátrání po archivech přineslo

Reliéfní ražba na deskách podtrhuje vizuální stránku knihy.

své ovoce v podobě spousty dosud
neznámých fotografií, doplněných
o mapy a tabulky. Čerpáním z odborné literatury a dobového tisku
získaly mnohé informace přesnější kontury, pomoc poskytla i vnučka Tomáše Bati Rosemarie Blyth
Baťa. Vlastní vzhled knihy se nese
v duchu funkcionalismu odkazujícího na baťovské myšlenky.

Foto | UTB

„Vizuální složka doplňuje a zároveň podtrhuje tu obsahovou. Tu
se nám podařilo ztvárnit zejména
na deskách knihy, které zdobí barevná reliéfní ražba,“ dodal grafik
Dušan Wolf.
Publikaci vydalo nakladatelství
zlínské Univerzity Tomáše Bati.
Určena je především nadšencům
do baťovské problematiky.

Na křižovatce u autobusového nádraží vznikne kruhový objezd
O dopravě v centru Zlína se
často hovoří jako o jedné z oblastí, která by si zasloužila zlepšení.
Jedním z prvků, který jí má v nejbližší době alespoň trochu ulevit,
je výstavba kruhového objezdu
na křižovatce ulic Vodní, Trávník
a Bartošova. Změny se promítnou
rovněž do nejbližšího okolí, kde
dojde k revitalizaci chodníků pro
pěší a k doplnění tras pro cyklisty.
Snahou města je umožnit bezpečný pohyb všech účastníků silničního provozu – od osobních aut, vozidel veřejné dopravy, cyklistů až
po chodce.
V současnosti je křižovatka řešena jako úrovňová bez usměrnění dopravních proudů. Řidiči ji
znají jednak jako místo, odkud se
mohou dostat autem do bezprostřední blízkosti náměstí Míru za
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Křižovatce uleví dva přídavné pruhy.

účelem vyřízení nejrůznějších záležitostí, jednak jako součást trasy, kterou se lze vyhnout přetížené dopravě v centru, pokud se
potřebují dostat z Jižních Svahů
na Dlouhou ulici či naopak. Křižovatka rovněž představuje hlavní

Foto | Marek Adamík

dopravní tepnu pro autobusy přijíždějící nebo odjíždějící z autobusového nádraží.
„V rámci realizace stavby bude
velmi složitá koordinace dopravy. Projekt je nyní ve fázi podání žádosti o změnu územního

rozhodnutí, současně probíhá
projektová příprava dokumentace pro získání stavebního povolení. Zahájení stavebních prací se
předpokládá v roce 2021,“ uvedl
Michal Čížek, který má na radnici
na starost dopravu.
Investice by měla pomoci vybudovat z přetížené křižovatky novou okružní křižovatku se
dvěma přídavnými pruhy – oba
budou mezi ulicí Trávník a Vodní. Stávající pěší trasy se kromě rekonstrukce dočkají také
středních dělicích ostrůvků pro
bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Díky kruhovému objezdu
se křižovatka stane vstřícnější
i pro průjezd kloubových autobusů městské hromadné dopravy, pro které je dosud kapacitně
ma
nevyhovující.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Dárcovský program NAVZDORY
pomáhá i při druhé vlně koronaviru
O dárcovském programu NAVZDORY, zaměřeném na podporu především matek samoživitelek nebo rodičů pečujících
o hendikepované dítě, jsme informovali již na jaře letošního roku.
Do dnešních dnů bylo už jeho
prostřednictvím podpořeno přes
500 dětí z více jak 250 rodin celkovou částkou téměř tři miliony
korun. Vzhledem k situaci spojené s epidemií koronaviru tento
program funguje i nadále a nově
byl rozšířen i o pomoc rodinám,
jimž chybí technické vybavení
pro zapojení dětí do distanční
výuky.
Ve třetím kole programu –
první trvalo cca od konce dubna do konce června a druhé od
července do konce září – poskytne program NAVZDORY
pomoc v celkové výši asi sedmi milionů korun. „V souvislosti

s obnovením distanční výuky chci
žákům, kteří se doposud nemohli k výuce připojit online, pomoci a nakoupil jsem stovky tabletů.
Ty nyní rozdělujeme ve spolupráci se základními školami a sociálními službami v kraji,“ uvedl zlínský patriot a bankéř Radomír
Lapčík, který dárcovský program
NAVZDORY založil pod nadačním fondem Credo a věnoval do
něj asi deset milionů korun.
Možnost žádat o finanční dar
mají i lidé, kteří jej v předchozí vlně již získali, podle Michaely Strakové, koordinátorky dárcovského programu, ale budou
upřednostňováni ti, kteří žádají
poprvé. „Všechny žádosti ověřujeme přes garanty a na základě jejich doporučení. Důležité je, aby
rodiny aktivně spolupracovaly
s nějakou sociální službou, která
může pomoci i jinak,“ upřesňuje

INZERCE RV2001721/01

Program je určen primárně pro matky samoživitelky

Foto | Nadační fond Credo

Michaela Straková. K zapojení
do programu NAVZDORY stačí

vyplnit online žádost na www.
navzdory.credonf.cz a doložit
povinné přílohy. V rámci třetího kola programu tak lze učinit
do 31. prosince. Výše příspěvku
činí 6 000 korun na každé dítě se
zdravotním postižením, polovina
z toho pak na každé zdravé dítě.
Od vzniku dárcovského programu na jaře přišlo již více než
tři sta žádostí o podporu. Většinou žádaly o pomoc matky samoživitelky, ozývaly se ale i úplné
rodiny, kde následkem vládních
opatření kvůli koronaviru přišel
jeden z rodičů o práci. Peněžní
podpora směřovala hlavně k zajištění základních potřeb – k nákupu potravin a nejnutnějšího
zboží pro děti – ale i rodinám,
které nemohly včas zaplatit náma
jem nebo hypotéku. 

www.navzdory.credonf.cz
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Spolupracujte s Providentem jako
obchodní zástupce. Sami si řiďte
svoji pracovní dobu a výši výdělku.
Pracujte tam, kde to znáte.
Proč do toho jít s námi?
Flexibilní pracovní doba
Odměna vyplácená
každý týden
Podpora a zázemí
stabilní společnosti
Naučíme vás, jak na to

Co je náplní práce?
Vyhledávání nových
zákazníků
Spolupráce s těmi
stávajícími
Poskytování půjček
Výběry splátek

Zjistěte více na
kariera.provident.cz
a na telefonu
844 744 644

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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LPN Mobility nabízí novou řadu
dostupných elektrických skútrů
Značka LPN Mobility je jedničkou v prodeji
nových elektrických skútrů nejen pro seniory
na českém i slovenském trhu. Letos přišla
s novinkou v podobě vlastní řady výrobků.
Přichází zima a s ní nepříznivé
počasí. Mnoho seniorů raději zůstává doma. Praktickým řešením
jsou elektrické skútry. Jsou konstruovány tak, aby zimní provoz
hravě zvládly, takže se nemusíte
bát jít se projet klidně i v prosinci a vyrazit třeba na vánoční trhy.
Skútry jsou určeny k celoročnímu
provozu, sníh ani déšť jim nevadí.
Podle vyhlášky se můžete pohybovat po silnicích, cyklostezkách i po
chodnících. A co je důležité, k řízení nepotřebujete řidičský průkaz!
Populární jsou tříkolové i čtyřkolové verze. Podle potřeby si můžete pořídit malý skládací skútr
a snadno si jej dát do kufru auta,
nebo naopak využívat extra velký,
určený pro dvě osoby.

„Aktuálně je pro nás nejdůležitější vlastní řada výrobků, kterou
jsme vyvíjeli a pečlivě dolaďovali
několik let. Využili jsme při tom
zkušenosti, které v tomto oboru
máme. Vyvinuli jsme a nabízíme
vlastní vozíky několika kategorií,
s různými vlastnostmi a výkony.
Použili jsme nejlepší komponenty na trhu, které se nám osvědčily, od řídicích jednotek přes špičkové diferenciály až po spolehlivé
a výkonné motory,“ říká Jaroslav
Válek.
Důležitým měřítkem je samozřejmě i cena, která je velmi příznivá. Nejlevnější nové modely lze v rámci speciální vánoční
akce pořídit již od 18 900 korun.
„Zákazníci si navíc mohou vše

na internetu nebo nám zavolat,
my zjistíme, jaké jsou požadavky
zájemce, a dle toho vybereme nejvhodnější modely. Ty mu pak přivezeme až domů, kde si je může
v klidu vyzkoušet a podle toho se
rozhodnout,“ vysvětluje Jaroslav
Válek. Velkou výhodou těchto
zařízení je podle něj také jednoduchá obsluha – k nabíjení akumulátoru například stačí běžná
elektrická zásuvka. Příslušenství
k nabíjení je zdarma.
LPN Mobility kromě skútrů nabízí také nové elektrické invalidní
ma
vozíky, takzvané joysticky. 

LPN Mobility

podstatné zařídit z pohodlí domova. Stačí si vybrat z naší nabídky

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

VYSOKÁ
KVALITA ZA
NÍZKÉ CENY

• Prodej a servis
• Záruka 24 měsíců
• Doprava až k vám domů
TELEFON
ADRESA

WEB
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774 137 060
Jaroslava Staši 3
Zlín-Malenovice
www.voziky-skutry.cz
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Vozíky pro seniory
nebyly nikdy dostupnější!

INZERCE RV2001901/01

Nové elektrické skútry
nyní zakoupíte
v NOVĚ OTEVŘENÉ
prodejně v Malenovicích.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zlínská zoo získala samičku
vzácného kivi hnědého
Tři roky samoty samečka Ger- ještě upravit. „V ubikaci pro saryho v expozici v australské ob- mici připravíme novou odpočinlasti zlínské zoo jsou u konce. Po kovou noru, vnitřní i venkovní
vleklých jednáních se totiž zahra- část expozice přehradíme neprůdě podařilo získat dvacetiměsíční hlednou, sedmdesát centimetrů
samičku vzácného novozéland- vysokou bariérou. Oba dva ptáci
ského kiviho hnědého. Oba strá- budou mít k dispozici svůj vlaství nějakou dobu odděleně, poté ní prostor, budou však navzájem
je ale chovatelé přeo sobě vědět. Po čase
místí do výběhu, kde
vyměníme bariéru za
si na sebe nový pár
průhlednou a nabídzačne zvykat.
neme kiviům společKivi hnědý žije
Samička přicesný vizuální kontakt.
výhradně na
tovala až z daleké
Podle jejich chování
Novém Zélandu pak budeme pokraSmithsonian National Zoo v americkém
čovat v dalším, velWashingtonu. Získat
mi pozvolném spojoji nebylo vůbec jedvání,“ vylíčil zoolog
noduché. „Odchov mláďat kiviů je Václav Štraub.
velmi složitý, v lidské péči se poSamička doposud neměla jmédaří jen zřídka. O to víc si ceníme no, zoo proto nechala rozhodnout
poskytnuté důvěry a možnosti vy- fanoušky. Ti na sociálních sítích
tvořit u nás nový chovný pár,“ oce- vybrali jméno Maia, které v maornil ředitel zoo Roman Horský.
štině znamená „odvážná“.
Než se po měsíční karanténě
Expozici pro kivi hnědé otevřenastěhuje ke Gerrymu, chovate- la zlínská zoo v roce 2017, čímž se
lé jejich společné bydlení plánují stala jednou ze šesti evropských

Po příjezdu z americké zoo musela Maia strávit měsíc v karanténě. 

zahrad, které je chovají. V přírodě
je nalezneme výhradně na Novém
Zélandu, kde jsou kvůli neustále
se snižujícím počtům přísně chránění. Jsou to noční nelétaví ptáci,
kteří se živí červy a larvami hmyzu, ve Zlíně si však pochutnávají

Foto | archiv Zoo Zlín

i na ovesné kaši. Tvoří spolu páry
na celý život. Samice většinou naklade jen jedno vejce, o které se
stará výhradně samec. Pečuje o ně
po dva a půl měsíce, během kterých nepřijímá žádnou potravu,
a ztratí tak až třetinu hmotnosti.ks

KNIŽNÍ NOVINKA

Nenechte si ujít dobrodružný příběh malého chlapce v mezinárodní škole v Portugalsku. Nová kniha pro děti od zlínské autorky Miroslavy Salajkové. Vydalo nakladatelství Kazda.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN



www.knihykazda.cz
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„Naši lidé uvádí plasty do pohybu
a vize našich partnerů v realitu.“
Sídlíme ve zlínské průmyslové zóně a působíme jako vývojový
a systémový dodavatel zákazníků převážně z automobilového
průmyslu. Jsme součástí mezinárodní skupiny Berry Global,
a jsme tak silným a stabilním partnerem nejenom pro naše
zákazníky, ale také pro naše zaměstnance.
Pro své zákazníky vyrábíme velkoplošné plastové díly technologií
RIM (reaktivní vstřikování) a vakuového tvarování. Zajišťujeme
komplexní dodávky včetně všech návazných výrobních procesů,
jako je lakování, CNC ořez, svařování ultrazvukem, lepení
a montáž.
Aktuálně obsazujeme pozice především pro výrobní tým:
■ LAKÝRNÍK

■ MANIPULANT
■ LISAŘ

■ OBSLUHA

CNC
BROUŠENÍ A MONTÁŽÍ

■ PRACOVNÍK

Chcete být součástí našeho týmu?
Kontaktujte nás zasláním vašeho CV
na e-mail: zlin.personalni@promens.com nebo
telefonicky na 577 051 174.
Více informací naleznete na www.zlin.promens.com

Žleby 95, Zlín 4, tel. 603 293 715
INZERCE RV2001865/01

INZERCE RV2001900/01

INZERCE RV2001895/01

Bytový dům ateliéry Zlín
Ceny bytů včetně garážového stání i sklepa!

Prodej
zahájen
T: 602 529 202
výhradní prodejce

W W W. B D A Z . C Z
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Zlatý pomník pro
historii naší měny!

Nákladně zušlechtěno
ryzím ZLATEM
(999/1 000)

za 5 bezúročných
splátek po

598 Kč

nebo za jedinečnou
zvýhodněnou celkovou
cenu 2 990 Kč

ŽÁDNÉ DALŠÍ
ZÁVAZKY

Exkluzivní formát

70 x 30 mm slitku

• Přísně limitovaný náklad omezený v celosvětovém
měřítku na pouhých 9 999 kompletních kolekcí

ZDARMA
PRO VÁS:

• Nejvyšší kvalita, tzv. „leštěné razidlo“

praktické kapesní hodinky
běžně za 999 Kč

• Exkluzivně jen v ČESKÉM
MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Luxusní kazeta pro uložení
vašich ražeb ZDARMA!

ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD, je obchodní značka společnosti HMK V AG.
Společnost zodpovědná za dodržování (GDPR) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Váš obchodní partner je: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Jedinečná sestava našich nejkrásnějších bankovek v jedné sadě!

• Detailni rytina na uzavěru
• Včetně decentniho řetizku

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano, využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu
„Nejkrásnější bankovky“ (výr. č. 903-752-0) – prosím zakřížkujte:
❑ v 5 pohodlných bezúročných splátkách po 598 Kč nebo
❑ za jednorázovou cenu pouhých 2 990 Kč (místo pozdějších 9 950 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Zásilku můžete vrátit v průběhu 60dnů zpět. Při
neuvedení způsobu platby vycházíme z toho, že požadujete celkovou cenu.
Nenásledují žádné další zásilky.
Za účelem zasílání informací a nabídek od nás a dalších společností zpracováváme na základě članku
6 odst.1 f GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vaše data také s pomocí poskytovatelů služeb. Pokud
souhlasíte se zpracováním Vašeho telefonního čisla pro účely telefonní reklamy od společnosti HMK V AG, prosím
zaškrtněte. Tento souhlas je platný až do zrušení. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních
údajů, ke kterým máte kdykoliv přiítup na stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo o ně můžete požádat.
Kdykoli můžete požádat o zrušení používání Vašich osobních dat pro reklamní účely. Stačí krátká zpráva na Český
mincovní obchod, Plovarní 82/3, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.

Objednete rychle a pohodlně po telefonu:

Tel.: 371 655 100
Cena dle tarifu

❑ Paní

❑ Pán

687-21

Příjmení / jméno

Ulice / č.

PSČ / Město

Číslo zákazníka (pokud je známé)
Platí všeobecné obchodní podmínky Českého mincovního obchodu. Můžete si je přečíst na webových
stránkách www.mincovni-obchod.cz nebo písemně požádat o jejich zaslání. Vaš smluvni partner: HMK V AG,
Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

Nyní objednejte a zaplaťte později! Zavolejte nám!
Každý telefonický objednávající obdrží krásné kuličkové pero se
SWAROVSKI® ELEMENTEM jako dárek!

Datum

Podpis

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

INZERCE RV2001896/01

687-21 Anzeige 188x 264 Barren Banknoten CZ VN.indd 1

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Iveta Slováčková: Lidé mně kvůli knihám
volají a píší během celého roku
S veřejnými knihovnami, takzvanými knihobudkami,
které kdysi sloužily jako telefonní budky, se už setkal
snad každý z nás. Z dřívějšího fenoménu se dnes stala
běžná součást veřejného prostoru, kterou můžeme
využívat zcela svobodně, zdarma a bez jakékoliv
registrace. Staly se alternativou klasických knihoven –
s tím rozdílem, že knihy nemusíte vracet – antikvariátů
a nově i míst, kde můžete zanechat staré knihy, aby
uvolnily místo novým. O tom, jak provoz těchto
„miniknihoven“ funguje, hovoří Iveta Slováčková,
která o několik z nich ve Zlíně a Otrokovicích pečuje.
| MAREK ADAMÍK
Knihobudky jsou ve Zlíně známé široké veřejnosti, ale už
méně se ví, kdo za nimi stojí a že i ony vyžadují péči. Co vlastně vaše práce zahrnuje?
Práce kolem už fungujících knihobudek znamená především kontrolu a péči o ně, třídění a vyřazování poničených nebo velmi starých knih,
doplňování dalších titulů a drobný úklid kolem. Nově otevřené knihobudky potřebují péče více, ze začátku třeba i každodenní doplňování,
než si lidé zvyknou, že knihy jsou tam pro ně a začnou přinášet další,
o které se chtějí podělit. Jsem ráda, že knihobudky jsou na takových
místech, kde se vždycky najdou nějací nadšení čtenáři a milovníci knih.
Lidé mi pak sami píší nebo telefonují a ptají se, jaká je s knihami situace
a jestli třeba mají nějaké dodat.
Jak jste se k této práci dostala? Na webu projektu Knihobudka se mluví o možnosti jakési adopce, kdy člověk vlastně
může zajistit celý proces přeměny staré telefonní budky na
knihobudku…
O projektu společnosti O2 jsem se dozvěděla přes internet. Našla
jsem si o něm podrobnější informace, spojila se s autory projektu z Prahy a začala zjišťovat, jaké jsou možnosti zřídit knihobudky ve Zlíně. První knihobudku jsem dostala před pěti lety. Podle telefonního seznamu
jsem tenkrát vytočila první číslo, které jsem u vedení telefonní společnosti O2 našla, a snažila se co nejlépe svůj záměr představit. Sekretářka
mne po chvilce přepojila dál – říkala, že na kompetentní osobu – a tam
jsem to celé nadšeně zopakovala znovu. Napřed bylo ticho, pak se na
druhé straně telefonu ozvalo, že jsem se dovolala na to nejlepší místo, že
se dotyčný na projektu podílel a za to moje nadšení, se kterým do toho
jdu, mi jednu telefonní kabinu k tomu účelu věnuje zdarma. Jinak je
totiž třeba knihobudky odkoupit. Dnes už mám na starost celkem čtyři,
jednu v Malenovicích na sídlišti, druhou u školy na Kvítkové ulici, třetí
za městským úřadem v Otrokovicích a čtvrtou před Zlínským klubem
204, která vznikla letos.
Blíží se Vánoce a knihobudky se staly alternativou, kam
odložit knihy, na které již doma není místo. Kontrolujete
a vyřazujete například některé tituly, které lidé do budky
vkládají?
Díky kontaktu uvedenému v knihobudkách mi lidé kvůli knihám telefonují a píší během celého roku, ne jen před Vánocemi. Někdy je to při
úklidu, někdy při stěhování, jindy knihy získávají jako pozůstalost. Někteří mi je přivezou až domů, jindy pro ně zajedu. V menším množství
je možné knihy do knihobudek dodávat průběžně kdykoliv a zařazovat
je přímo do polic. Není třeba mne o tom informovat. Knihy kontroluji
a třídím, když je přijímám a pak až v knihobudkách. Občas se na mě někdo obrátí s tím, že shání konkrétní titul – díky velkému množství knih,

10 | ROZHOVOR

které se ke mně dostanou z různých zdrojů, se často stává, že jim můžu
vyhovět.
Jaké knihy lze v knihobudkách najít? A jsou třeba i tituly,
které byste nedoporučila je do nich umístit?
V knihobudkách lze narazit na pestrou paletu žánrů. Ne všichni lidé
jsou ale knihami nadšení. Mnozí tvrdí, že dnes už se nečte a samozřejmě se našli i takoví, kteří mne od začátku odrazovali. Na druhou stranu
mám zkušenosti, že u knihobudek vídám všechny čtenářské generace
– děti, studenty, zamilované páry, maminky s kočárky, seniory, muže
i ženy… Najdou v nich učebnice, slovníky, knihy o přírodě, krimi, science-fiction, duchovní literaturu, poezii, ale třeba i pohádky. Často do nich
lidé dávají i knihy úplně nové, například když jde o nevhodný dárek.
Vyřadila bych asi knihy pobuřující, neslušné nebo s urážlivými tématy.
Jak se lidé obecně k takto veřejně dostupným knihám chovají? Máte zkušenost, že byste nacházela i knihy poničené, že
se jich mnoho ztrácí anebo že by se v budce objevovaly věci,
které tam nepatří?
Něco jsem už zmínila. Hned na začátku jsem si u autorů projektu
zjišťovala, jestli se setkali s tím, že by někdo knihobudky záměrně ničil
nebo knihy trhal. Ujistili mne, že ne. Lidé, které knihy nezajímají, je nechávají být, a ti, co si jich váží, o ně pečují. Možná je to dáno i tím, že telefonní automaty byly původně umístěny na přehledných místech a dnes
jsou často v dosahu kamer. Ještě bych podotkla, že do knihobudek není
možné umísťovat DVD, CD nebo je využívat k odkládání nebo nabízení
použitého oblečení, batůžků nebo obuvi. S tím jsem se už setkala. Časopisy je možné zanechat jen ve svázané formě.
K jaké literatuře tíhnete vy? A půjčujete si někdy sama něco
z knihobudky?
Ano, už jsem několik knih využila, některé jsem přečetla a vrátila,
jiné darovala známým, kteří o ně stáli. Pro sebe jsem si ponechala jednu
knížku básní, každopádně se ale snažím o to, aby knihobudky nabízely pestrost. Když například někde převažuje zamilovaná literatura nebo
detektivky, ponechám tam jen několik kusů a ostatní dám do jiné knihobudky, kde třeba zase chybí.

Knihobudka před Zlínským klubem 204.

Foto | Marek Adamík
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Studenti UTB v první linii: Člověk
si tady uvědomí pravou hodnotu zdraví
V době koronaviru není největší nouze o lůžka, ochranné pomůcky, přístroje nebo léky. To,
co nemocnicím, sociálním zařízením nebo školám nejvíc chybí, je
personál. Zaplnit stovky chybějících míst se rozhodli také studenti zlínské Univerzity Tomáše
Bati. Mladí lidé v první linii si nestěžují, mnohdy náročná práce je
naplňuje a vnímají ji jako skvělou
zkušenost.
Obzvlášť „horkým zbožím“
jsou studenti zdravotnických oborů. Mezi nimi je i Marie Hanáčková, budoucí sestra, která pečuje o covidové pacienty na plicním
oddělení Baťovy nemocnice. Na
starost má například odběry, píchá injekce nebo podává léky.
„S plněním těchto povinností nemám problém, vyzkoušela jsem si
je už dříve na praxích, které jsem
absolvovala právě v Baťovce,“ říká
Marie Hanáčková.
Příběh jednadvacetileté studentky nedávno obletěl celý svět.
Situace v českých nemocnicích
totiž láká světová média a přímo

Budoucí zdravotní sestra Marie Hanáčková pracuje na plicním oddělení Baťovy nemocnice. 

s Marií natáčel ve Zlíně reportáž
americký štáb televizní stanice
CNN.

Foto | KNTB

Mladí lidé z UTB pomáhají rovněž v domovech seniorů. Jan Navrátil studuje sociální pedagogiku

a s kamarádem Markem tráví
dlouhé dvanáctihodinové směny
v Lukově. Pomáhají s koupáním,
ranní hygienou nebo roznáší jídlo.
„Jít pomáhat jsme se rozhodli dobrovolně, jelikož kamarádova přítelkyně pracuje jako zdravotní sestra
ve zlínské nemocnici a víme, jak
dostávají pracovníci v této oblasti
zabrat,“ vysvětlil Honza.
Velký zájem je i o studenty učitelských oborů. Někteří pomáhali školám, které jsou vyhrazeny
pro děti rodičů důležitých profesí.
Vendula Frdlíková zase dojíždí za
chlapcem, jehož matka je zdravotní sestrou ve zlínské nemocnici.
„Tím, že jsem převzala část výuky
a péče o chlapce, se může jeho maminka věnovat zase lidem, kteří
bojují s koronavirem. Tohle je můj
díl pomoci,“ svěřila se Vendula.
Ať už studenti zastávají jakoukoliv práci, v jednom se shodují.
Získávají tím nesmírně cenné zkušenosti do profesního i osobního
života. „Člověk si tady uvědomí
pravou hodnotu zdraví,“ uzavírá
ks
Marie Hanáčková.

V mezinárodní soutěži uspěly i studentky ze Zlínského kraje
Téměř dvě stovky prací z několika desítek zemí se sešlo u jubilejního pětadvacátého ročníku
mezinárodní soutěže obalového
designu Model Young Package.
S letošním tématem Personal
Care dostali účastníci za úkol navrhnout obal na přípravky osobní
péče – kosmetiku, hygienické potřeby apod. – který bude nejenom
nápaditý, inovativní a funkční,
ale i šetrný k životnímu prostředí.
Úkol, v němž z celkem osmi oceněných uspěly i tři studentky ze
Zlínského kraje.
Lucie Trojanová z ČVUT, původem z Fryštáku, získala třetí místo
v kategorii Středních škol s obalem Beauty Box, cestovním boxem
z papíru s miniaturami nejnutnějších kosmetických přípravků,
který by mohl sloužit i k představení nových produktů kosmetických značek. Porota ocenila jeho
jednoduchý obal ladící s jemnou
grafikou.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Univerzitu Tomáše Bati úspěšně zastoupila Natálie Štěpaníková
z Pozlovic, kterou porota ocenila zvláštní cenou Czechdesign za
nápad s rozpustitelným obalem
na mýdlo. Obal vyrobený z biologicky rozložitelného papíru autorka spojila s jednoduchou hříčkou
pro děti. Stačí po rozbalení mýdla
z obalu poskládat dle návodu origami květ a položit jej na hladinu
vody. Květ se tak v ní během chvilky rozpustí.
Ekologického přístupu se držela i Veronika Janečková z Uherského Hradiště. Při výrobě krabičky na dekorativní kosmetiku
Earth Pallette myslela na jeho
opětovné používání, a to tak dlouho, dokud se nerozpadne. Za základ jí posloužila papírová hmota barvená přírodními pigmenty,
jako je mech či kamenný prach.
Porota ocenila kombinaci působivého materiálu a jednoduchého
grafického zpracování.

Obal na mýdlo Natálie Štěpaníkové se ve vodě rozpustí. 

Soutěž založila v roce 1996 společnost Model Group, která patří
k největším evropským výrobcům
obalů a provozuje Inovační centrum, kde vznikají nové designerské
návrhy. Od roku 2009 je organizátorem soutěže nezávislá odborná
organizace Czechdesign. Soutěž je



Foto | Model Package Young team

rozdělena do dvou kategorií – první je určena studentům vysokých
škol a mladým designérům, druhá
studentům středních a vyšších odborných škol. Během její existence
se jí zúčastnila řada tvůrců, kteří
později vstoupili ve známost jako
ma
respektovaní designéři. 

Z VAŠEHO MĚSTA |
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Závod Pohár města Zlína oslavil
sedmdesátiny
Ve dnech 21. až 22. října uběhlo sedmdesát let od prvního samostatného závodu československých
orientačních běžců. Pro sportovce
tělem a duší to možná nebude žádná novinka, ne každý ovšem ví, že
jeho historie je nesmazatelně spjata se Zlínským krajem nebo že Pohár města Zlína, jehož je orientační
běh součástí, je jedním z nejstarších závodů orientačního běhu na
světě.
Za kolébku orientačního běhu
je všeobecně považována Skandinávie, kde patří mezi nejpopulárnější letní sporty. První mezinárodní závody se konaly v roce 1932
v Norsku a Švédsku a střetly se na
nich týmy Norska a Švédska. V českých a moravských zemích bychom první náznaky orientačních
běhů objevili ve třicátých letech
19. století, tehdy ještě jako součást
různých branných závodů či formu
turistiky. Klíčovým se stal až rok

1950, kdy se uskutečnily oficiálně
první orientační běžecké závody.
A kde jinde než na Bunči v Chřibech u Uherského Hradiště.
Za zakladatele závodů je považován Zdeněk Němec, který po
druhé světové válce působil jako
člen turisticko-lyžařského oddílu Sokola Svit Gottwaldov. Spolu s dalšími členy se nadchl pro
myšlenku zorganizovat podobný
orientační závod, jako se tehdy
uskutečnil ve Švédsku a o němž
také na své přednášce inspirativně hovořil švédský lyžařský trenér Bergfors. Zorganizování závodu ovšem mělo i praktický důvod:
prohloubit znalosti orientace
u cvičitelů lyžování.
Závod byl ovšem značně odlišný od orientačních závodů, jak je
známe dnes. Protože se začínalo
od nuly, vycházel pořadatel, jímž
byl lyžařský oddíl Sokol Svit Otrokovice, ze zkušeností s pořádáním

Původně turistické pojetí běhů se změnilo v rychlostní, zdokonalila se práce s mapou apod.  Foto | Zlínský kraj

Vítězná hlídka PMZ 1950 - Kubíček, Jaroš, Zapletal, Sokol Kroměříž. Foto | archiv Muzea jihovýchodní Moravy

lyžařských a branných soutěží a závodů. Soutěžilo se ve tříčlenných
hlídkách, účastníci museli mít kromě předepsané výstroje – turistického oblečení, pohorek, klobouku
– také výzbroj, zahrnující brašnu
s průhledným krytem pro mapu,
náramkovou buzolu, odpichovátko, lupu, pravítko, úhloměr a tužku. Povinný byl i batoh se zátěží, která v roce 1953 u muže činila
dvanáct kilogramů.
První ročník závodu přitáhl na
dvě stovky závodníků z Gottwaldova, Kroměříže, Zdounek a Rožnova pod Radhoštěm. Stal se prvním
v dosud pokračující tradici orientačních běhů, jež se staly součástí
tradičních závodů Pohár města Zlína. Za tu dobu se pochopitelně pravidla nesčetněkrát změnila. Již na

počátku šedesátých let byly zrušeny písemné i ústní zkoušky, povinná zátěž, z tříčlenných družstev se
přešlo na dvoučlenné hlídky a jednotlivce. Původně turistické pojetí
se změnilo v rychlostní, zvýšila se
orientační náročnost, zdokonalila
se práce s mapou a podobně.
Pohár města Zlína v současnosti organizuje SKOB Zlín, který vznikl v roce 1966, a je tak
jedním s nejstarších a největších
klubů orientačního běhu v České republice. Jeho řadami prošla
řada úspěšných reprezentantů,
jako byl Galík, Novotný, Hořínková, Graubnerová, Láznička, Sadílek, Podmolík, Pekárková, Smola, Hančíková nebo Hradil. Dnes
klub čítá okolo dvou set padesáti
ma
členů.

INZERCE RV2001892/01
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Okolí Buchlova láká
výletníky přírodou i klidem
Přemýšlíte, co o víkendu? Nechte se zlákat přírodou a nesčetnými „poklady“ ukrývajícími se
na Uherskohradišťsku. Někdy stačí vyrazit jen tak naslepo, jindy je
lepší zvolit značení, které se nejen
v regionu těší velmi kvalitní úrovni. Své neutuchající kouzlo má
například okolí hradu Buchlov.
Tento nikdy nedobytý středověký
hrad je již zdaleka viditelnou dominantou Chřibů, i proto se stává
oblíbeným místem, kam rády míří
i celé rodiny. A že jsou v těchto
dnech brány hradu zavřené? Nenechte se tím odradit.
Ačkoliv na Buchlov se můžete
vydat prakticky odkudkoliv – pokud netrváte na tom, že vás bude
vždy doprovázet turistické značení
– nejlépe tak učiníte pešky přímo
z Buchlovic. Odtud ke hradu směřuje asi čtyřkilometrová žlutě značená trasa, která až do svého cíle

Alej pod Barborkou je působivá ve všech ročních obdobích. 

nepřetržitě stoupá. Asi kilometr před hradem Buchlov vás vede
působivou javorovou alejí, která
nedávno prošla celkovou obnovou. Cesta je rozdělena na stromořadí pro pěší a povoz s koňmi a je
z ní impozantní výhled na hrad.
V roce 2019 byla dokonce vyhlášena krajskou Alejí roku. Zvolit
si můžete i jiné trasy. K Buchlovu

INZERCE RV2001766/01

Foto | Bořek Žižlavský

mají namířeno dvě z okraje obce
Břestek, přesněji z rozcestí Pod
Břesteckou skalou. Pro pěší výstup je doporučováno zvolit zeleně
značenou trasu, pro návrat červenou. Oproti čtyřkilometrové žlutě
značené trase z Buchlovic jsou obě
stezky asi o polovinu kratší. Vedle
toho se ke hradu samozřejmě dostanete i odbočkou ze silnice I/50

autem, což je varianta nejvhodnější pro období znovuotevření
hradu.
Zajímavých míst v okolí je celá
řada. Na dohled od hradu například stojí na vrcholu „Barborky“
kaple sv. Barbory ze 13. století.
Svou současnou podobu získala
v roce 1673 a slouží jako hrobka
Petřvaldů a Berchtoldů, bývalých
majitelů hradu Buchlova. I ta je za
běžných okolností otevřena veřejnosti, nyní za slunečného počasí
nabízí alespoň svůj specifický genius loci a vyhlídku do širokého
okolí hradišťského Dolňácka.
Za zmínku stojí také asi tříkilometrová trasa naučné stezky
Okolo Buchlova. Na jedenácti zastaveních se dozvídáte o místních
přírodních zajímavostech, stezka
je doplněna také dřevěnými exponáty zvěře. I zde se dočkáte půsoma
bivých výhledů do okolí. 

INZERCE RV1902313/07

PALIVOVÉ DŘEVO
RIZIKOVÉ
KÁCENÍ STROMŮ
+420 773 096 209
zlindrevo@seznam.cz
INZERCE RV1902274/10
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KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU DUCHOVNÍHO UČITELE OSHA: JE-LI VAŠE ŠTĚSTÍ PODMÍNĚNÉ, NEBUDETE...

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 16. 12. 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.
INZERCE RV2001863/01

SOUTĚŽTE S NÁMI

Vyluštěte křížovku a potěšte sebe či blízké dárky
v hodnotě 5 350 Kč, oceníme celkem 2 výherce!
O co všechno se soutěží?
Výherce dostane následující velký balíček, který obsahuje:
1) Poukaz pro 2 osoby
na pobyt v zámku Wichterle v hodnotě 3 700 Kč od našeho
partnera zámku Wichterle, hotelu a pivních lázní ve Slavičíně.
zamekwichterle.cz
2) Víno Sauvignon Blanc, Fernway, Nový Zéland
v hodnotě 250 Kč + dámský parfém Versace 33 ml v hodnotě
900 Kč od našeho partnera www.ap-shop.cz, kde můžete najít
pestrý sortiment včetně nabídky vína v sekci „Best4Life“ od vinařů,
kteří se každoročně účastní Zlínských slavností vína na hradě
Malenovice.
3) Poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč
od našeho partnera Krámku Dary kraje, obchod s farmářskými
potravinami na Kvítkové, www.darykraje.cz

MLUVÍ ČESKY!

Odpovědi na křížovku posílejte na info@vaszlin.cz, připojte v něm
také kontakt na Vás v případě výhry a také co s případnou výhrou
uděláte.
Správné odpovědi posílejte do 16. 12. 2020, následně
kontaktujeme 2 výherce a domluvíme se na předání.
O co byste rádi soutěžili ze sortimentu našich inzerentů v lednovém
vydání? Sledujte náš FB Váš Zlín a napište nám!

14

| ZÁBAVA | INZERCE

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
inzerce_92 x 130 mm _vanoce 02

INZERCE RV2001737/01

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2001122/11

INZERCE |

15

VESTAVNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

INZERCE RV1902147/10

INZERCE RV1901983/10

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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

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 finančním, katastrálním a stavebním úřadem
◾ bezplatný přepis energií ◾ finanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)
BYT 2+KK S BALKONEM, ZLÍN – JS – PODLESÍ V
Byt o výměře 58 m2, který se nachází v cihlovém bytovém domě ve
2. podlaží s krásným výhledem do okolí, moderní bydlení s možností
vycházek do blízkého lesa. PENB: G

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

2 900 000 Kč
BYT, 4+1, ZLÍN – JS – BUDOVATELSKÁ
Byt v družstevním vlastnictí o výměře 76 m2, ideální bydlení pro rodinu,
velice udržovaný stav, výborná občanská vybavenost a dopravní
obslužnost. PENB: G

NABÍDKA

INFO V RK
RODINNÝ DŮM BĚLOV
Menší domek o dispozici 1+1, který prošel vnitřní rekonstrukcí v roce
2010 (koupelna, kuchyň, podlahy, rozvody, okna ad.). U domu možnost
nadstavby. Tato menší obec se nachází v těsné blízkosti Otrokovic
a Kvasic. PENB: G

1 650 000 Kč
RD/KOMERCE – ZLÍN – PODHOŘÍ
Cihlový objekt (r. 2001), 4 místnosti, kuch. kout, prost. koupelna (sprcha
i vana), garáž a menší zahrada. Některé interiérové prvky se rekonst.
v r. 2010. Dojezd do centra 5 min. autem, možnost parkování na ulici
nebo před garáží, blízko MHD a vlaku, školky, školy apod. PENB: G

5 625 000 Kč
POZEMEK – ZÁDVEŘICE
Pozemek o výměře 1318 m2, který se nachází v klidné centrální
části obce Zádveřice. Je určený k výstavbě rodinného domu. Je zde
výborná občanská vybavenost a dopravní infrastruktura. Inženýrské sítě
a asfaltová komunikace cca 90 m od hranice pozemku.

650,- Kč / m2

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

je společnost

POZEMEK – VÝCHODNÍ ČÁST ZLÍNA
Pozemek o výměře 1500 m2, který se nachází v předměstí Zlína.
Je určený k výstavbě rodinného domu. Je zde výborná občanská
vybavenost a dopravní infrastruktura. U pozemku vedou všechny
inženýrské sítě a kolem něhou je asfaltová obecní komunikace.

2 900 000 Kč

