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Vít Mach – Snažím se  
dělat svět lepším  
místem pro život

podrobnosti na straně  8
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NABÍZÍME

Zprostředkování koupě a prodeje 
nemovitostí.

Výkup nemovitostí až za 120 % 
znaleckého posudku.

Specializujeme se na prodej bytů 
po provedených kompletních 

rekonstrukcích.

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

PŘIPRAVUJEME

G2 Reality s.r.o.
Třída Tomáše Bati 1545

760 01 Zlín 
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Tel.: 776 797 007
www.g2reality.cz

www.g2rekonstrukce.cz

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“

STAVEBNÍ FIRMA

REALITNÍ SPOLEČNOST

• Prodej prostorného bytu 3+1 
v přízemí bytového domu 
s výtahem ve Zlíně na ulici Okružní. 
Byt s balkonem a sklepem je po 
kompletní rekonstrukci. K dispozici 
ihned.

• Pronájem kompletně vybaveného 
bytu 1+ kk ve Zlíně na Podhoří. 
Byt je po celkové rekonstrukci a je 
v něm vše nové. K dispozici ihned.

• Prodej prostorného bytu 3+1 
v 5. patře bytového domu 
s výtahem ve Zlíně na ulici Na 
Honech III. Byt s lodžií a sklepem 
je po kompletní rekonstrukci. 
K dispozici ihned.

• Prodej rodinného domu 
po nově provedené 
kompletní rekonstrukci 
v Oldřichovicích.

• prodej prostorného 
bytu 3+1 po kompletní 
rekonstrukci s balkonem 
a sklepem. Byt se nachází 
v 5. patře bytového domu 
s výtahem ve Zlíně, na 
ulici Budovatelská.

• prodej prostorného 
bytu 2+1 po kompletní 
rekonstrukci v bytovém 
domě s výtahem na 
Okružní ulici ve Zlíně.

Co se provádí na dentální hygieně? 
• Důkladné vyšetření dásní, parodontu a chrupu
• Vysvětlení souvislostí příčiny vzniku a řešení nejčastějších problémů v dutině ústní 
• Šetrné a důkladné odstranění zubního povlaku a kamene
• Ošetření dásní
• Odstraňování zubních pigmentací
• Leštění zubů
• Ošetření citlivých zubů
• Profesionální bělení
• Fluoridování zubů
• Výběr vhodných dentálních pomůcek
• Možnost zakoupení pomůcek přímo v ordinaci

Budu se na Vás těšit! Bc. Barbora Křeháčková

Pro koho je dentální  
hygiena vhodná?

Pro všechny!   
Děti, dospělé, pro klienty  
s implantáty, zubními  
náhradami a velmi  
důležitá je i při 
rovnátkách.

Lékařský dům 3. NP, Potoky 5145, Zlín 760 01 
Objednávání online na www.bdent.cz nebo na telefonu 601 339 479
(Platba možná i kreditní kartou)

PREVENCE JE DŮLEŽITÁ VE VŠECH SMĚRECH!   
NA DENTÁLNÍ HYGIENĚ PŘEDCHÁZÍME VZNIKU 

ZUBNÍHO KAZU, ZÁNĚTU DÁSNÍ A PARODONTOZE! 

 INZERCE RV2100219/03 INZERCE RV2100231/01

SPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL 25 LET
TECHNOLOGICKÁ ŠPIČKA V OBRÁBĚNÍ NÁSTROJOVÉ OCELI
přijímá zaměstnance do těchto profesí:
□ ZÁMEČNÍKY NA ROVNÁNÍ MATERIÁLU
□ ZÁMEČNÍKY NA ROVNÁNÍ HOTOVÝCH VÝROBKŮ
□ DĚLIČE MATERIÁLU – OBSLUHA STROJNÍCH PIL
□ BRUSIČE – OBSLUHA VERTIKÁLNÍCH STROJŮ NA BROUŠENÍ
□ KALIČE KOVŮ
□ POMOCNÉ MANIPULANTY DO VÝROBY 
Nabízíme manuální práce ve strojírenství vhodné i pro nekvalifikované pracovníky.  
Šikovné uchazeče zaučíme a rekvalifikujeme.

kontaktní osoba | Ivana Mužíková, tel.: 736 628 909, e-mail: muzikova@preciz.cz
adresa | Kvítkovická 1627, 763 61 Napajedla

WWW.PRECIZ.CZ  WWW.PRECIZ-KARIERA.CZ
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Rekonstrukce zimních lázní 
vstoupí do poslední fáze

Všechno má svůj čas
Před pár dny jsme si se zná-

mým povzdechli, jak relativní je 
vnímání času. Za-
tímco poslední rok 
se takřka ukryl pod 
rouškou tajemství 
a ztratil jasné ob-
rysy, události, kte-
ré se udály před-
tím, vypadají jako vystřižené z dob 
před naším letopočtem. Neklamné 
znamení, že svět je jiný, než býval. 
A my zřejmě také. S příchodem 
slunečných dnů a teplejšího po-
časí se však do našich životů vra-
cí něco, co důvěrně známe. Co tu 
bylo již dříve a co nám připomíná, 
že vše má svůj řád, začátek, konec, 
a třebaže to na první pohled nemu-
sí být zřejmé, i (sebe)určení. Co na 
tom, že občas tápeme a máme po-
cit, že ničemu nerozumíme. Říká 
se, že všechno má svůj čas. Mezi-
tím si můžeme užívat probouzející-
ho se jara a života vracejícího se do 
ulic města. A potřebujeme-li změ-
nit perspektivu, Zlínský kraj a jeho 
přírodní bohatství nám vždyc-
ky vyjde vstříc. Ať už se vydáme 
kamkoliv.

 Marek Adamík

| MK ČR E 22034 | Měsíčník Magazín Váš Zlín vydává 
Regionální vydavatelství, s. r. o., K Žižkovu 282/9,  
190 00 Praha 9, IČ: 27846717, DIČ: CZ27846717  
| Místo vydávání: Zlín  
| Šéfredaktor: Marek Adamík, telefon 605 192 904, e-mail 
adamik@regvyd.cz | Neoznačené fotografie jsou z archivu 
redakce | Inzerce: Michal Novák, T: 739 724 774,  
E: novak@regvyd.cz, Vladimír Musial, T: 606 792 490,  
E: musial@regvyd.cz, Tomáš Karal, T: 732 530 071,  
E: karal@regvyd.cz | Náklad: 37 000 výtisků  
| NEPRODEJNÉ | Nevyžádané příspěvky nevracíme  
| Reklamace na dodávky časopisu na čísle 739 724 774, 
případně na e-mail info@vaszlin.cz  
| Tisk: MAFRAPRINT, Petr Turyna, T: 734 517 178  
| Korektury Simona Smetánková  
| DTP: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.  
| 72. číslo | Vychází 19. 4. 2021  
| Uzávěrka dalšího čísla 7. 5. 2021

adamik@regvyd.cz 

Řešení havarijního stavu podhledu bazénové haly, 
výměna rozvodů vzduchotechniky, osazení nových 
osvětlovacích těles, výměna dožité plastové bazénové 
folie za nerezový 25metrový plavecký bazén s lepší 
hydrodynamikou kolování bazénové vody a další úpravy 
vnitřních prostor. Zimní lázně se chystají na vstup do 
čtvrté, tentokrát již závěrečné etapy rekonstrukce. Po 
ní se veřejnosti představí kompletně zmodernizovaná 
budova včetně přívětivějších vnitřních prostor.

| MAREK ADAMÍK

Poslední fáze rekonstrukce bude zahájena 21. června. Foto | Marek Adamík

„Plánovaná čtvrtá etapa rekon-
strukce dostala konkrétní podobu, 
co se týče zhotovitele i termínu je-
jího zahájení. Stavebních prací se 
ujme akciová společnost Centro-
projekt Group, která byla vybrá-
na coby zhotovitel akce v rámci 
vyhlášené veřejné zakázky. Ter-
mín zahájení stavebních prací je 
tak stanoven na 21. června,“ uve-
dl ředitel zlínských lázní Lubomír 
Matoušek. Pokud vše půjde pod-
le plánu, práce by podle něj měly 
být dokončeny na přelomu září 
a října.

S ohledem  
na památkový význam

Zásadní úpravou rekonstruk-
ce bude instalace nového 25me-
trového plaveckého bazénu, 
v němž bude používáno nižší 
množství bazénové chemie. Ře-
meslníci také nově položí bez-
pečnostní protiskluznou dlažbu, 
vymění obklady stěn bazénové 
haly a vytvoří krycí markýzu nad 
bazénovou galerií. Podle primá-
tora města Jiřího Korce je přitom 
snahou brát ohled na skutečnost, 
že budova lázní má svou historii, 
objekt 25metrového bazénu je od 
roku 2001 dokonce na Státním 
seznamu nemovitých kulturních 
památek. Obklady stěn napří-
klad mají být replikou původního 
vzhledu, markýza zase replikou 
původního a nedochovaného vl-
nitého podhledu. Částečně se tak 
do interiérového prostředí haly 
navrátí původní tvarové řešení 
této konstrukce.

„K obnově této kulturní pa-
mátky přistupujeme velmi citli-
vě a s důrazem na zachování pů-
vodního vzhledu. Z praktického 
hlediska pak všechny nové dílčí 

hygienických podmínek bazéno-
vé vody a akustiky v hale,“ popi-
suje některé ze změn Jiří Korec.

V budoucnu městský 
aquapark

Opravy zimních lázní se letos 
konají osmým rokem, přičemž 
celkově se skládají ze čtyř etap. 
V roce 2013 se začalo opravou ob-
vodového pláště, střech a pokra-
čovalo rekonstrukcí obou podlaží 
25metrového bazénu včetně ve-
stavby nového dětského bazénu. 
Náplní čtvrté etapy bude dokonče-
ní celkové rekonstrukce 25metro-
vého bazénu. Na tuto závěrečnou 

etapu vynaloží město asi 26 milio-
nů korun bez DPH.

Dle Jiřího Korce není dokon-
čení rekonstrukce cílovou pás-
kou pro další úpravy. Areál lázní 
by měla v budoucnu doplnit zá-
bavně-relaxační část s obdobný-
mi službami, jaké nabízí aqua-
parky. Návštěvníci by tak mohli 
nově využívat například masážní 
lavice, protiproud (obdobu vířiv-
ky) nebo dětský zábavný bazének. 
V tuto chvíli je již studie dostavby 
hotová.

technické prvky zajistí návštěv-
níkům příjemnější uživatelský 
komfort i bezpečnost. Vítaným 
přínosem určitě bude i zlepšení 

Zimní lázně byly postaveny 
v roce 1952 podle návrhu Vla-
dimíra Karfíka, Josefa Holečka 
a Ladislava Ambrožka. Archi-
tektonické pojetí koresponduje 
s dalšími zlínskými stavbami ze 
40. a 50. let a považuje se zdaři-
lou ukázku koncepce stavby s or-
ganickým pojetím dispozice vzta-
hu k přírodnímu prostředí. Uvnitř 
objektu se nachází bazén o rozmě-
rech 25 × 12 metrů, na vedlejším 
pozemku vznikl v roce 1985 ještě 
druhý, 50metrový bazén, spolu 
s venkovním bazénem. Původně 
na svažitém terénu lázní stávala 
cihelna firmy Baťa.
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Zajímá vás zlínská architektura? 
Využijte průvodce
Vila Tomáše Bati, vila arch. Vladimíra Karfíka, čtvrtdomky 
na Letné, historická část Krajské nemocnice Tomáše 
Bati nebo třeba Filmové ateliéry a laboratoře. Unikátní 
architektura byla vždy jednou z předností města Zlína. 

| MAREK ADAMÍK

V Centrálním parku vznikne odpočinkové místo s jezírkem
Novou dominantou Centrál-

ního parku na Jižních Svazích se 
již zanedlouho stane vodní biotop 
s jezírkem. Nebude však určen ke 
koupání, vodní prvek má hlavně 
zpříjemnit mikroklima a případ-
ně posloužit v době velkého sucha. 
Lidé tu budou moct relaxovat na 
dřevěných lehátkách nebo se ko-
chat na vyhlídkových lávkách.

Stavebníci tu v první polovi-
ně roku začnou upravovat plo-
chu o rozloze jednoho hektaru. 
Hlavním prvkem se stane jezír-
ko s plochou asi tisíc čtverečních 
metrů, na jehož březích se vysadí 
vodní rostliny. Nádrž bude napá-
jet voda ze střech nových bytů na 
okraji parku. „Hospodárnost s vy-
užitím dešťové vody je na místě. 
Při vydatnějších deštích tyto zá-
chytné nádrže uleví kanalizační 
síti, čímž snižují riziko povodní. 

Na koupání musí Zlíňané zapomenout, jezírko přesto bude příjemným místem k odpočinku.  Zdroj | město Zlín

Zadrženou vodu lze využít pozdě-
ji, když naopak udeří sucho,“ vy-
světlil náměstek primátora Bed-
řich Landsfeld.

Jezírko samozřejmě nebu-
de mít jen praktickou funkci. Pro 
návštěvníky by se mělo stát pří-
jemným místem pro relaxaci. 

„Posedět bude možné nejen na 
zpevněné ploše, která u jezírka 
vznikne, ale také v horní části te-
rénní modelace, a to na úrovni 
nové vybudované vyhlídkové láv-
ky, jejíž okolí bude doplněno o ne-
tradiční mobiliář, jako jsou dře-
věná lehátka,“ přiblížila zahradní 
architektka Zuzana Hegmonová.

Magistrát na realizaci projek-
tu vypsal výběrové řízení, které 
vyhrála stavební společnost KKS, 
spol. s. r. o. Ta uspěla s nabídkovou 
cenou necelých 23 milionů korun, 
což je méně, než původně předpo-
kládaných 24,8 milionu korun bez 
DPH. „Výběrovým řízením se tak 
cenu podařilo o několik milionů 
snížit. Část financování zajistí ev-
ropské dotace,“ doplnil k financo-
vání mluvčí zlínské radnice Tomáš 
Melzer. Samotné práce by měly tr-
vat osmnáct měsíců.  ks

Vypovídají o tom nejen četné 
výstavy a publikace zabývající se 
její historií, ale i akce, které se 
jinak během standardního fun-
gování kulturních institucí pro 
veřejnost pořádají,  včetně ko-
mentovaných prohlídek přímo 
v terénu, v ulicích města. Jest-
liže vás zlínská architektura za-
jímá, patrně vás nadchne také 
graficky a designově nedávno 
aktualizovaný Průvodce zlínskou 
architekturou.

Více než stostránková kni-
ha čtenáře provází kolem dů-
ležitých vil, domů a továrních 
budov, které dělají Zlín Zlí-
nem. Důraz na praktické roz-
měry z publikace činí průvodce 
v pravém slova smyslu, neboť 
si ji snadno můžete vzít s sebou 
na průzkumné cesty po městě. 
„S publikací v ruce se může čte-
nář projít kolem ředitelských vil, 

které představují jedinečný kus 
historie, designu i architektury, 
ale také kolem kancelářských či 
továrních objektů tak typických 
právě pro Zlín. V zadní části na-
jde také praktickou mapku s vy-
značením jednotlivých bodů zá-
jmu,“ uvedla vedoucí oddělení 
cestovního ruchu a informací 
Eva Manišová.

Orientace v průvodci architek-
turou je velmi snadná, napomáhá 
tomu i rozčlenění objektů pomo-
cí jednoduchých symbolů na vily, 
rodinné domy, bytové domy, ve-
řejné stavby, tovární areál, cír-
kevní stavby či současnou archi-
tekturu. Tyto symboly jsou také 
významnou pomůckou na map-
ce v zadní části publikace, kde 
tak lze rychle určit polohu té či 
oné stavby. Každému architek-
tonickému počinu jsou věnová-
ny jedna až dvě strany, nechybí 
uvedení autora, rok dokončení 
stavby (projektu) a jeho přesná 

lokalizace. Vedle slovního ko-
mentáře, v podstatě historického 
úvodu, je vše doprovázeno četný-
mi fotografiemi, místy s vyzved-
nutím nějaké ne zcela běžně roz-
šířené zajímavosti.

Průvodce zlínskou architek-
turou je pro zájemce k dispozici 
v Městském informačním a turis-
tickém středisku zdarma. Distribu-
ována je také do ubytovacích zaří-
zení a turistických cílů ve městě.

Vila MUDr. Bohuslava Alberta v areálu krajské nemocnice.
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Na Březnické se opravuje kanalizace. 
Provoz řídí chytré semafory

INZERCE RV2100587/01

Stavebníci se vrhli na opra-
vy dešťové kanalizace na Břez-
nické ulici. Od zimního stadionu 
po okružní křižovatku u Lesní-
ho hřbitova se budou pohybovat 
až do konce května. 
Během prací se řidi-
či musí při průjezdu 
připravit na omeze-
ní. Doprava tam je 
vedena jedním jízd-
ním pruhem a její ří-
zení mají na starost 
takzvané inteligent-
ní semafory.

Stavební firma bude kanaliza-
ci zasazovat do silnice bezvýko-
povou technologií. Pracovníci se 
budou pohybovat mezi revizními 
šachtami, kde postupně doplní 
a utěsní poškozená místa. 

Projíždějící řidiči se kolon ve 
špičce obávat nemusí. Opravy jsou 
ve všední dny naplánovány tak, 
aby se jí vyhnuly. Provoz tu bude 

v pracovní dny omezen do jedno-
ho pruhu od 8:00 do 14:00 a poté 
od 18:30 do 5:00. Jiný režim na-
stane v době víkendů a svátků, kdy 
se tu pracovníci mohou objevit od 

6:00 do 24:00.
Zvláštností je na-

sazení takzvaných 
inteligentních se-
maforů, které Ře-
ditelství silnic Zlín-
ského kraje využívá 
zcela poprvé. „Laser 
monitoruje jízdní 
pruh před semafo-

rem a semafory pak pružně re-
agují na tvorbu kolon z každé-
ho směru. Zelený signál VOLNO 
dostávají přednostně a na delší 
dobu vozidla ze směru, ve kterém 
se tvoří kolona,“ vysvětluje prin-
cip fungování semaforů náměs-
tek hejtmana pro dopravu Ra-
dek Doležal. Pokud by se kolony 
vytvořily z obou směrů, zařízení 

začne fungovat s přednastave-
ným časovým limitem jako kla-
sické semafory.

Opravy dešťové kanaliza-
ce by měly skončit do 30. květ-
na. Následně dojde i na plošnou 
rekonstrukci povrchu silnice na 

Opravy by měly 
skončit do 
30. května

Březnické ulici. „Tuto investiční 
akci, jejíž součástí bude též opra-
va poruch a zesílení okraje komu-
nikace, plánujeme na letní měsíce 
červenec a srpen,“ doplnil ředitel 
Ředitelství silnic Zlínského kraje 
Bronislav Malý.  ks

Poprvé ve své historii nasadilo ŘSZK při opravách inteligentní semafory.  Foto | Vojtěch Cekota
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Co dělat, když odchází nejbližší  
aneb jak zorganizovat pohřeb
Ztráta blízkého člověka patří k jedné z nejtěžších 
v životě člověka a bez ohledu na to, jaké stanovisko 
k otázce smrti zaujímáme, nikdy se na ni nejde 
vnitřně zcela připravit. Jakmile k tomu dojde, 
bude nicméně potřeba přenést se na chvíli přes 
bolest a zármutek a vyřešit několik nezbytných 
povinností spojených s úmrtím a pohřbem.

| MAREK ADAMÍK

Jestliže si zesnulý přál mít po-
hřeb do země, měl by se konat 
zhruba do týdne od oznámení 
úmrtí a současně umožnit uctění 
jeho památky ostatním příbuzným 
a blízkým. Vzhledem k aktuálnímu 
opatření se pohřby sice konat mo-
hou, ale probíhají v rouškách, s od-
stupy, bez bližšího kontaktu s po-
zůstalými, v atmosféře opatrnosti. 
Proto se doporučuje pohřební ob-
řad odložit na příhodnější dobu, 
čímž se řídí i následující text. Ná-
klady pohřbu a opatření pohřebi-
ště se hradí z pozůstalosti. Pokud 
k pokrytí nákladů takového po-
hřbu, jaký si zesnulý přál, nestačí, 
musí být pohřben alespoň důstoj-
ným způsobem. Jestliže tak neuči-
ní nikdo z pozůstalých, má pohřbí-
vací povinnost obec, ve které došlo 
k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého 
nalezeno.

Praktický lékař  
či záchranná služba

Co se týče ohlášení úmrtí, zde 
není stanovena žádná zákonná 
lhůta, pokud k němu došlo v do-
mácnosti. První, kdo by se o něm 
měl dozvědět, je praktický lékař. 
On je ten, kdo dotyčného znal, 
případně mu předepisoval léky, 
a také by měl nejlépe vědět, jaký-
mi nemocemi zesnulý trpěl, pří-
padně může určit, co bylo pravdě-
podobnou příčinou smrti. Pokud 
je praktický lékař nedostupný – 
například o víkendu nebo v noci 
– voláme záchrannou službu na 
lince 155 nebo jednotné evropské 
číslo tísňového volání 112. Před 
příjezdem lékaře nebo koronera, 
který také sepíše ohledací proto-
kol a vystaví tzv. „list o prohlídce 
zesnulého“, je třeba mít nachys-
taný občanský průkaz zemřelého 
a jeho kartičku pojištěnce, popří-
padě lékařské zprávy.

Může se stát, že lékař naří-
dí pitvu a odvoz těla na patologii. 
Jestliže tak neučiní, kontaktujte 
pohřební službu – zde můžete vy-
užít referencí, rad od přátel a zná-
mých nebo si jednoduše vyhledat 
z kontaktů na internetu nějakou 
z blízkého okolí. Odvoz zesnulých 
se obvykle provádí nonstop, do-
mluvit se můžete i na odvoz bě-
hem noci nebo kdykoliv se vám to 
bude hodit. Poněkud jednodušší 
je situace, nastane-li úmrtí v do-
mově pro seniory nebo jiném so-
ciálním zařízení, kde „list o pro-
hlídce zemřelého“ vystaví službu 
konající lékař dotyčného zařízení. 
Ten pak rozhodne i o převozu na 
patologii nebo kontaktuje vámi 
určenou pohřební službu, kterou 
jste uvedli při zápisu do domo-
va nebo kterou má daný domov 
nasmlouvaný. I v druhém přípa-
dě ale platí, že si ji později může-
te změnit dle vlastního uvážení. 
Nastat konečně může i situace, že 
k úmrtí dojde v zahraničí. Prvním 
kontaktním místem je pak obvod-
ní konzulát, velvyslanectví České 
republiky nebo odbor konzulár-
ních činností Ministerstva zahra-
ničních věcí.

Výběr pohřební služby
Organizace pohřbu se dále 

řeší s pohřební službou, kterou 
si vyberete. Pohřební služba vás 
provede celým procesem sjedná-
vání pohřbu a často nabízí i služ-
by, o nichž pozůstalí obvykle ne-
tuší, že o ně mohou žádat. To je 
obzvláště důležité ve chvíli, kdy 
nemají žádné zkušenosti s or-
ganizací pohřbu a už jen samot-
ná představa jeho organizová-
ní v nich vyvolává vlny zmatku 
a chaosu. Vlastní převoz zesnulé-
ho probíhá ještě v tzv. přepravní 
rakvi, objednatel si až následně 
vybírá rakev podle ceny, barvy či 
použitých materiálů. V kanceláři 

pohřební služby podepíše smlou-
vu o zajištění pohřbu, v níž jsou 
uvedeny všechny úkony a ceny, 
které se za ně účtují. Vedle ne-
zbytných dokladů při objedná-
vání pohřbu – občanský průkaz 
a kartička zdravotní pojišťovny 
zesnulého, občanský průkaz nebo 
pas objednatele, rodný a oddací 
list zesnulé osoby a rodný list ob-
jednatele, jestliže si chce nechat 
vyřídit úmrtní list – je třeba s se-
bou vzít i oblečení pro zesnulého.

Forma pohřbu?  
Dle přání zesnulého

V České republice se provádějí 
tři formy pohřbu. První variantou 
je zpopelnění bez provedení smu-
tečního obřadu v obřadní síni. Na 
přání je možné zajistit přítom-
nost u kremace nebo provedení 
zpopelnění v předem stanovený 
čas. Druhou formou je rozloučení 
v obřadní síni nebo v kostele s ná-
sledným zpopelněním a uložením 
do urny, popel zesnulého ovšem 
můžete i rozprášit, podobně jako 
v prvním případě. Zásadní roli při 
rozhodování o způsobu pohřbení, 
druhu obřadu a hrobovém místě 
by měla hrát vůle zemřelého vy-
jádřená ještě za jeho života, až te-
prve pokud by tak nebylo učiněno, 
přináleží toto rozhodnutí pozů-
stalým. Tradičním pohřbem je 

pak uložení do hrobu nebo hrob-
ky na hřbitově. V takovém přípa-
dě je nutné dostavit se nejdříve 
na správu hřbitova, kde bude do-
hodnut termín pohřbu a vystave-
na nová nájemní smlouva na hrob.

Běhání po úřadech
Informace o případných so- 

ciálních dávkách, pohřebném 
a další pomoci poskytuje odbor 
sociálních věcí městského úřadu. 
Na pohřebné má nárok osoba, 
která vypravila pohřeb dítěti, jež 
bylo ke dni smrti nezaopatřeným 
dítětem, nebo osoba, která byla 
rodičem nezaopatřeného dítěte. 
Matrika zašle příslušnému obvod-
nímu soudu úmrtní list a soud po-
věří notáře – soudního komisaře 
vyřízením pozůstalosti a dědictví. 
Ten také zkontroluje stav bankov-
ního účtu zesnulého od doby jeho 
úmrtí. Do pěti pracovních dnů od 
úmrtí je také třeba vrátit zdravot-
ní pojišťovně průkaz pojištěnce 
a také nahlásit úmrtí na správě so-
ciálního zabezpečení. S pohřbem 
a souvisejícími formalitami se 
pojí poměrně četné běhání po 
úřadech, se zvolenou pohřební 
službou se proto dohodněte, jaké 
úkony za vás zajistí a jaké nikoli. 
Některé nabízí již natolik kom-
plexní služby, že vám to ušetří 
spoustu práce a starostí.
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telefon +420 577 434 534
mobil +420 732 766 518
e-mail info@pohrebnisluzbapribylak.cz
web   www.pohrebnisluzbapribylak.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Bohumír Přibylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS
Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883

Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké 
stále u srdce.

ZAHRADNICTVÍ U POTOKA
ŽERANOVICE

Pro letošní rok nabízíme pestrou škálu sazenic květin, 
zeleniny, bylinek, jahod a ovocných stromů. 

Ukážu Vám, jak se dá zelenina pěstovat v nádobách.
Na objednávku připravujeme sváteční dekorace a výsadbu 

truhlíků. Taky děláme živé květinové vazby pro různé 
příležitosti – svatby, pohřby, narozeniny, pro radost.

Otevřeno: po–so 9–18 hod.
Kontakt: Novák 608 849 919

www.facebook.com/kvetinyzeranovice
INZERCE RV2100616/01 INZERCE RV2100199/04

INZERCE RV2001925/04
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Stojí za vznikem Hubu HAX, ve Zlíně dosud spíše 
ojedinělém prostoru pro podnikatele v kreativním 
průmyslu, dělá pro firmy marketing tak, aby se 
probouzely do budoucnosti, ale v jednu dobu se také 
například snažil motivovat Zlíňany k ježdění na kole. 
Zeptali jsme se Víti Macha, proč to všechno dělá, co 
ho k tomu vede a kde ke své práci čerpá energii.

O co jde, řekne-li se Hub 
HAX? Co si pod tím člověk 
může představit?

Vezmu to trochu zeširoka. Ve 
Zlíně existuje pod hlavičkou Uni-
verzity Tomáše Bati coworkingové 
centrum – takzvaný UPPER – pro 
začínající podnikatele. Je otevře-
ný nejen pro studenty a absolventy 
UTB a poskytuje jim po dobu ma-
ximálně tří let zázemí pro rozjezd 
vlastního podnikání. Po třech le-
tech pak musí místo opustit – vydat 
se takzvaně do světa, aby uvolnili 
místo jiným. Nám se ten koncept 
líbil, panuje tam skvělá atmosfé-
ra, která přitahuje lidi podobného 
ražení, což je nesmírně inspirují-
cí. Proto jsme nakonec s kamará-
dy, grafikem Michalem Jakubcem 
a architektem Davidem Hliněným, 
založili Hub HAX. Jednoduše řeče-
no, je to prostor podobně naladě-
ných lidí, kteří sdílejí podobné hod-
noty a kteří v rámci svých možností 
dělají svět lepším.

Jak se vám ve Zlíně dařilo 
něco takového rozjet?

Z UPPERu jsem odcházel jako 
jeden z prvních, a jakmile jsem vy-
střídal asi dvě kanceláře, dokázal 

jsem si pojmenovat, co mi chybí. 
Najednou kolem mě nebylo to-
lik radosti ze života a práce, dob-
rá parta lidí, ale chyběla i zdánlivá 
maličkost, jako že někdy lidé ne-
zdraví na společné chodbě. Věděl 
jsem, že takové pracovní prostředí 
nechci. Přeci jen v práci strávíme 
dost času a je to pro naši pracov-
ní i psychickou pohodu důleži-
té. S kamarády jsme tak začali ve 
Zlíně hledat vhodné místo, které 
bychom si uzpůsobili dle našich 
představ. Nebylo to jednoduché, 
nic takového tady nebylo a vhod-
ných prostor je ještě míň. Zprvu 
jsem měl velké vize, dokonce jsem 
přemýšlel, že by součástí takového 
místa měla být kavárna nebo hlí-
dací koutek pro podnikající ma-
minky. Nakonec jsme to udrže-
li v rozumných mezích, abychom 
s tím neměli příliš práce, přeci jen 
jsme si HAX vydupali ze země bez 
zázemí a kapitálu. Našli jsme útul-
né prostředí v podkroví a to pova-
žuji ve městě plochých střech za 
úspěch (smích). V domě na Dlou-
hé ulici jsme téměř v centru, při-
tom je tady klid, máme neobvyk-
lý interiér. Zkrátka je nám tady 
dobře.

Jak dlouho takto fungujete? 
A nabízíte prostor pro práci 
i případným novým kolegům?

Do HAXu jsme se stěhovali 
v květnu 2018, letos tady budeme 
třetím rokem. Ve stávající sesta-
vě fungujeme asi dva roky, občas 
někdo odejde, občas někdo přijde, 
takže ano, pokud není plně obsaze-
no, může přijít i někdo zvenčí. Sko-
ro všichni přichází s tím, že už mají 
práce z domova plné zuby a chtějí 
výrazněji oddělit pracovní a sou-
kromý život. Tak jsem ostatně začí-
nal také. Bohužel si to kvůli pande-
mii prožívám posledního půl roku 
znovu. Naštěstí díky dřívějšímu na-
stavení technologií dokážu praco-
vat odkudkoli, ale o to víc mi chybí 
ta dobrá komunita lidí.

Pomáháte si v HAXu 
navzájem ve svých oblastech 
podnikání?

Určitě, je to další výhoda. Každý 
sice máme svůj byznys, ale když se 
potřebujeme s někým z kolegů spo-
jit, tak na konkrétní zakázce pracu-
jeme společně. Ostatně jde o pro-
fese, které spolu mnohdy souvisejí 
a už ze své podstaty se doplňují – 
branding, strategie, design, anima-
ce, architektura, online marketing, 
komunikace… Zároveň to ale třeba 
v mém případě není tak, že bych 
dával práci kamarádům, protože se 
známe. Je to právě naopak, vím, že 
chtějí danou zakázku udělat dob-
ře ne jen kvůli finanční odměně, 
ale protože jsou zvyklí na určitou 

kvalitu svých výstupů a přístup ke 
klientům. Každopádně neexistu-
je nějaká „reklamní nebo komuni-
kační agentura Hub HAX“. Přesto 
u nás vznikají skvělé věci pro za-
jímavé klienty, jako je Promens 
Zlín, mm cité, Centroprojekt, TON 
a mnoho dalších.

Když tomu nahrává doba, 
podnikáte společně i nějaké 
volnočasové aktivity?

Oblíbená aktivita, hlavně v let-
ních měsících, jsou společné obědy, 
na které jezdíme na kolech. Dost 
se tím rozšiřuje nabídka možnos-
tí. A také se po návratu člověk cítí 
lépe, když se po obědě trochu roz-
pohybuje jízdou. Ale takovou osla-
vu výročí HAXu jsme stihli kvůli 
pandemii udělat jen jednou. Častěji 
se jedná o takové ty drobné každo-
denní radosti – pokec v kuchyňce, 
animátor Matěj Vázal připraví svůj 
oblíbený čaj…

Součástí tvé práce je 
probouzení firem. Co to 
konkrétně znamená?

Spousta firem má skvělé lidi, 
svůj produkt, přístup ke klientům. 
Někdy o tom ale neříkají světu oko-
lo. A mým pracovním posláním 
je komunikace především B2B fi-
rem, od úvodního nastavení jejich 
takzvané brand identity a vizuální-
ho stylu až po samotnou komuni-
kaci s cílovými skupinami. Stěžejní 
je úvodní fáze poznání firmy. Na 
začátku spolupráce si s klientem 

Vít Mach – Snažím 
se dělat svět lepším 
místem pro život
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společně projdeme takzvaným 
brandworkshopem, jehož cílem je 
poznat firmu, její produkty a služ-
by, hodnoty značky, cílové skupi-
ny, silné a slabé stránky a další. 
To vše zpracuji do komunikační 
strategie a ta sjednotí firemní ko-
munikaci. Následně se pustíme do 
práce a jednotlivé kroky začneme 
realizovat – od webových stránek 
přes firemní časopisy a tiskoviny 
až třeba po firemní akce, videa… 
Tady je důležitá právě ta strategie, 
která sjednocuje takzvanou zákaz-
nickou zkušenost napříč různými 
komunikačními kanály. A zážitek 
zákazníka, současného i budoucí-
ho zaměstnance či okolí by měl být 
v ideálním případě pozitivní.

Co tě na tvé práci nejvíce 
naplňuje?

Jednoznačně potkávání skvě-
lých lidí. Těch, kteří mají drajv, 
odhodlání, chuť něco změnit, po-
sunout se dál. Tomáš Baťa říkal, 
abychom nehledali lehké cesty, 
protože ty hledá již tolik lidí, že 
se po nich nikam nedostaneme. 
Dobře si pamatuju jedno pracov-
ní setkání, když jsem pracoval jako 
marketingový manažer ve stavební 
firmě. Byl jsem na schůzce u poten-
ciálního zákazníka v období dozní-
vající krize ve stavebnictví. Pán mě 
po chvíli debaty zastavil a ptal se, 
proč já mluvím nadšeně a s rados-
tí, když u něj před chvílí konkuren-
ce plakala nad tím, že nemají práci. 
To je přesně ten rozdíl v té energii 
a pozitivním myšlení. Zákazníci to 
prostě vnímají. Chtějí být s dobrý-
mi, úspěšnými, pozitivními, s in-
spirujícími tahouny.

Jaká je cesta k tomu být 
takovou firmou?

Podstatou je chtít a znát výcho-
zí stav. Myslím si, že uvědomění si 

současného stavu je základ jakéko-
li změny, ve firmě i u člověka. Kaž-
dý chce změnu, ale očekává změnu 
okolí, přátel nebo firmy, málokdo 
se chce změnit sám. Chtít změnu, 
rozhodnout se pro ni a snažit se 
změny dosáhnout je nutný předpo-
klad. Vidím, že je kolem nás obrov-
ská spousta šikovných lidí a firem. 
Jen ve Zlíně, který globálně není 
zrovna velkým městem, vzniká 
ohromné množství krásných pro-
duktů a služeb. O některých obec-
ně víme, o spoustě ne, protože se 
o nich zapomíná mluvit. A navíc 
už dávno neplatí, že dobrá práce se 
prodá sama.

Proč myslíš, že tomu tak je?
Firmy někdy mají dva protipóly 

– mají moc práce, a tak komunika-
ci nechtějí řešit. Nebo naopak mají 
práce málo a pak hledají rychlá ře-
šení. Ale když je moc práce, je to 
ideální čas začít se změnou. Když 
je práce málo, tak je pozdě a hleda-
jí se rychlá řešení. V boji o zákaz-
níka přitom nemusíme používat 
jen slevy a cenu. Můžeme budo-
vat dlouhodobý vztah, partnerství 
postavené na důvěře, referencích, 
přístupu, kvalitě služby, prezenta-
cích a samozřejmě dobrých vzta-
zích konkrétních lidí. A to je dlou-
hodobá činnost, která se trvale 
vyvíjí, protože se mění podmínky, 
okolí, lidé i technologie. Samozřej-
mě doba a způsoby změny záleží 
také na cílové skupině. To může 
být zákazník, ale také zaměstnan-
ci, sousedé, dodavatelé. Roste po-
čet lidí, kteří nechtějí mít jen laci-
né řešení, ale i kvalitní výsledek, 
být kvalitně obslouženi, dostávat 
inspiraci.

A je pro tebe něco srdcovka? 
Něco, do čeho se pouštíš 
doslova s vášní?

Rozhodně vydávání firemních 
časopisů. Považuji to za vrchol ko-
munikace firmy, protože k tomu 
vede spousta kroků – ochota něco 
takového vydávat a stávat se odliš-
ným, rozhodnout se být tváří své 
firmy, motivovat kolegy k tomu, 
aby byli v časopise také. Přitom to 
stále nesmí být katalog, ale musí 
to být obsahově i vizuálně zajíma-
vé. V létě tak například vydáme ča-
sopis s tipy na aquaparky a bazény 
po celém Česku. V téhle době, kdy 
máme doma u počítačů práci, školu 
i zábavu, bude hlad po tom vyrazit 
ven. A u nás jsme zemí koupalištím 
zaslíbenou (smích).

Z čeho čerpáš energii, abys 
mohl probouzet firmy?

Je to o úhlu pohledu. Třeba 
místo slova problém používám slo-
vo výzva, které motivuje ke změně 
a k hledání řešení. Fascinují mě 
možnosti dnešní doby, možnost 
díky nim přeskočit některé vývojo-
vé fáze. V Africe například na mno-
ha místech nemají elektřinu, a tak 
rovnou přeskočili fázi vedení drá-
tu přes celý kontinent ve prospěch 
fotovoltaiky. Nebo jiný příklad, 
v Číně přeskočili platební karty 
a rovnou platí telefonem. To mi ří-
kal kamarád už před nějakými pěti 
sedmi lety. Tehdy jsem to nechápal, 
a hle, v Česku se platby přes mobil-
ní telefon zavedly až v roce 2019. 
Pro mě osobně je důležité vidět 
lepší svět a zažít ho. Tyto podněty 
pak přináším k sobě a svým zákaz-
níkům. Proto rád jezdím třeba do 
Vídně, do měst a míst s kvalitním 
veřejným prostorem, kde je vidět 
důraz na kvalitu služby. Takže Ra-
kousko je pro mě srdcovka.

Co ta cyklistika, kterou jsi 
zmiňoval? Na kole jezdíš do 
práce, na oběd… Zdá se, že 
kolo je důležitou součástí 
tvého života.

To se vrátíme ještě k té Vídni. 
Je to hlavní město, které snad brzy 
projedu s rodinou a s dětmi na kole. 
Tam se toho nebojím. Dlouhodobě 
zlepšují veřejný prostor, jako cho-
dec a uživatel MHD se tam cítím 
důstojně. Trochu jsem tomu chtěl 
pomoci, a tak jsem se ptal lidí na 
kole, proč jezdí, aby běžní Zlíňáci 
byli inspirací pro ostatní. Odpově-
di se objevovaly na facebooku Cy- 
clists of Zlín a většinou končily stej-
ně. Prý by jezdili více, ale nejde to, 
nejsou cyklostezky, nemají kde 
zaparkovat kola u škol a v práci, 
u sportovišť. A přitom docela blíz-
ko, různě po Evropě, můžeme vidět 
skvělou inspiraci, jak vznikají lepší 
místa pro život. Můžeme následo-
vat vzor nedaleké Vídně, která je 
dlouhodobě nejlepším místem pro 
život na celém světě. A abychom ji 
dohnali, musíme být desetkrát lep-
ší než Vídeň. Pro nás z HAXu je to 
například otázka té cyklodopravy. 
Pro nás není problém, že bychom 
měli nedostatek parkovacích míst 
pro auta, ale naopak nemáme dost 
místa na kola, elektrokola a elek-
trokoloběžky. Aspoň že ty skate-
boardy je jednoduché si vzít s se-
bou do kanceláře (smích). Proto se 
ptám, chceme změnu? Chceme se 
změnit? Chceme žít v krásném pro-
středí? Kde chceme být za deset, 
dvacet a padesát let? V čem jsme 
dobří, na čem chceme zapracovat? 
A komu to říct? Odpovědi na tyto 
otázky nám ukáží směr pro nás sa-
motné, pro město i pro firmy.  pr

V HAXu sedí Češi, Slováci a občas i Holanďanka (smích). Je to inspirující prostředí s dobrou partou a celé mě 
nabíjí. Navíc sdílíme i své zkušenosti a někdy také spolupracujeme na zakázkách.

Výsledkem mé práce je také inspirace ke změnám. Tyto proměny a novinky je důležité ukázat a vysvětlit spo-
lupracovníkům, zákazníkům a svému okolí. A někdy z toho může být i příjemná firemní akce - jako v případě 
Zlinprojektu a představení nového vizuálního stylu celé firmě.
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Žáci umělecké školy  
se realizují v Galerii za výlohou

INZERCE RV2100006/01 INZERCE RV2100025/01

Jaromír Brázda:
„Přivedli jsme na český trh  
nátěr,který šetří finance i práci.“
V Lukově u Zlína se v malé firmě s 20letou tradicí, zabývající se 
především malbami a nátěry, zrodila myšlenka, jak přivést 
do oboru stavebnictví nový přípravek, který dokáže prodloužit 
životnost mozaikové omítky. Ta se nejčastěji využívá na fasádách 
domů, soklech, kolem schodišť, na zídkách i v interiérech. O vývoji 
nátěru Renomozaik nás informoval Jaromír Brázda, majitel firmy:
„U našeho rodinného domu se nám po 12 letech na zateplené 
fasádě (soklu) úplně rozsypala akrylátová mozaiková omítka, 
známá pod názvem Marmolit nebo např. Kulirplast. Zrno se již 
tak sypalo, že jej nešlo zachránit. Poté nastala úplná rekonstrukce 
soklu, která nás vyšla na částku 10 000 Kč při rekonstrukci 10 m2 
plochy.
I při výkonu své profese malíře a natěrače jsem sledoval tento typ 
omítky a byl jsem nemile překvapen. Kdo měl omítku starší 5 let 
na slunném místě a použitou v tmavších odstínech, byla většinou 
poškozená.
Proto jsem hledal výrobek na záchranu těchto omítek. Několik 
produktů jsem vyzkoušel – svůj účel splnily, ale nebyl jsem 
spokojen s jejich aplikací. Vadila mi hustota materiálu a malé 
množství hmoty, která zůstávala mezi zrnem – kamínky.
Již více jak 10 let se podílím na vývoji a posudcích nových 
nátěrových výrobků. Proto jsem do vývoje zadal své požadavky.
A tak vznikl materiál, který má ideální hustotu pro aplikaci – nátěr 
nestéká, ulpívá mezi zrny více než u jiných výrobků. Aplikace 
pomocí štětky nebo válečku je velmi jednoduchá.
Navíc cena je velmi přijatelná. Materiál na 1 m2 vychází asi 
na 50 Kč. Přípravek se prodává v kanystrech po 5 l a vychází 
na přibližně 850 Kč, což je asi 20× levnější než kompletní 
rekonstrukce mozaikové omítky.“

RENOVACE  AKRYLÁTOVÝCH 
MOZAIKOVÝCH  OMÍTEK

NOVINKA,která  šetří finance  i práci...

RENOMOZAIK s.r.o. | Lukov u Zlína
Tel. e-shop: 770 177 711
Tel. technická podpora: 603 758 185

Veškeré informace o výrobku 
a e-shop naleznete na:

www.renomozaik.cz

 prodlužuje životnost omítky

 obnovuje původní vzhled

 zpevňuje podklad            

 nemění barvu

Rukodělné výrobky, portré-
ty a další umělecké výtvory mů-
žete v těchto dnech vidět za výlo-
hami několika prodejen v centru 
Zlína. Jde o počin Základní umě-
lecké školy Morava, která spustila 
nový projekt Galerie za výlohou, 
reagující na současnou epidemio-
logickou situaci a s ní související 
omezení kultury a veřejné prezen-
tace uměleckých děl. Cílem projek-
tu je představit díla žáků vytvoře-
ných v době distanční výuky, tedy 
v době, kdy se museli vypořádat 
s absencí přímého kontaktu s uči-
telem nebo podobně zaměřených 
kamarádů.

Výstava je k vidění od čtvrtka 
8. dubna ve výlohách vybraných 
prodejen a restaurací v centru Zlí-
na a potrvá až do odvolání. „Zá-
kladní myšlenkou je ukázat díla 
žáků věnujících se výtvarné umě-
lecké tvorbě i v době distanční vý-
uky. Málokdo si to uvědomí, ale 

největší nebezpečí u začínajících 
umělců je ztráta motivace a tím 
i tvůrčí nápaditosti. V době dis-
tanční výuky vytvářet nová díla zas 
až tak moc nejde, mnohdy chybí 
čas, chuť osobní spolupráce s uči-
teli a kamarády. Nejvíc oslabená je 
ale hlavně zmiňovaná motivace,“ 
uvedl jednatel ZUŠ Morava Jakub 
Severin. I v těchto ztížených pod-
mínkách ale vznikla řada děl, která 
by podle něj neměla zůstat veřej-
nosti skryta. Skupina obchodníků 
a provozovatelů restaurací se tak 
domluvila a rozhodla se uspořádat 
veřejnou výstavu ve svých proza-
tím zavřených obchodech a podpo-
řit tím tvorbu začínajících mladých 
umělců.

Výstava Galerie za výlohou je 
procházkou za uměním v centru 
Zlína pro širokou veřejnost. U kaž- 
dé výlohy najdete mapu s další-
mi výlohami, kde jsou práce na-
instalovány – celkem jde o deset 

prodejen. Každá výloha představu-
je ucelenou výstavu žáků, jednotli-
vých učitelů a středisek, kde ZUŠ 
Morava se svou koncepcí „učitel 
za žákem“ vyučuje. Kolemjdoucí se 
mohou seznámit s plošnou a pro-
storovou tvorbou různých tech-
nik mladých umělců z řady obcí 
Zlínského kraje, například z Vel-
kého Ořechova, Fryštáku, Žele-
chovic nad Dřevnicí, Hošťálkové, 

Ratiboře, Kateřinic nebo Liptá-
lu. „Projekt je významnou podpo-
rou regionální kultury a vzdělávací 
umělecké platformy v době nej-
těžší koronavirové krize. O to zají-
mavější je, že s vytvořením tohoto 
projektu přišla ta část veřejnosti, 
která je v této době ohrožena nej-
více, tedy provozovatelé a majitelé 
restaurací, provozoven a malých 
obchodů,“ dodal Jakub Severin.  ma

Část výstavy prezentuje i kavárna – vinotéka Balkan Express.  Foto | Marek Adamík
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Kam s nepoužívaným textilem?  
Využít lze v jakémkoliv stavu

INZERCE RV2100396/01 INZERCE RV2100374/02

  

O společnos
Naše společnost nabízí široké spektrum instalatérských, topenářských a plynařských prací, včetně návrhu, 

dodávky a montáže veškerého materiálu. Zabýváme se montáží a rekonstrukcí kotelen, otopných těles, 

solárního topení, podlahovým topením, tepelných čerpadel, rekuperací, bojlerů, krbů, kotlů, centrálních 

vysavačů a mnohem víc!

Garantujeme Vám profesionální přístup, perfektní servis a atrak�vní ceny.

Máme spoustu cenných zkušenos�, díky kterým Vám zaručíme dobře, rychle a kvalitně provedené práce k Vaší 

spokojenos�.

Pravidelně navštěvujeme specializované kurzy a školení, abychom dokázali držet krok s moderní technologií a 

materiály.

Proto neváhejte a staňte se i Vy jedním z našich mnoha spokojených zákazníků po celé České republice. 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

· Podlahové topení včetně pokládky polystyrénu a vylití anhydridem

· Montáž topení v železe, mědi, alpexu, uhlíkové oceli, aj.

· Solární topení

· Tepelné čerpadla

· Montáž krbů a kamen s ohřevem do topného systému

· Bojlery elektrické, obojživelné, stacionární, akumulační nádoby

· Montáž všech typů kotlů

· Námi namontované kotle a kotelny pravidelně servisujeme

PLYNAŘSKÉ PRÁCE

· Domovní plynovody na plynná paliva

· NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

· Montáž kotlů včetně odkouření

· Montáž Gamatů a stacionárních ohřívačů

· Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
·

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
 

· Rozvody vody v plastu, mědi, alpexu
· Kanalizace HT, KG, PVC

· Koupelny na klíč

· Montáž ohřívačů, baterií, atd.

Kontakt                             

 Ing. Oldřich Kozáček

  +420 605 345 694

  info@pkinstalace.cz

  IČ: 07540850

Naše společnost nabízí široké spektrum instalatérských, topenářských a plynařských prací, včetně návrhu,

dodávky a montáže veškerého materiálu. Zabýváme se montáží a rekonstrukcí kotelen, otopných těles,

solárního topení, podlahovým topením, tepelných čerpadel, rekuperací, bojlerů, krbů, kotlů, centrálních

vysavačů a mnohem víc!

Garantujeme Vám profesionální přístup, perfektní servis a atrak�vní ceny.

Máme spoustu cenných zkušenos�, díky kterým Vám zaručíme dobře, rychle a kvalitně provedené práce k Vaší

spokojenos� .

605 345 694

info@pkinstalace.cz www.pkinstalace.cz

Naše společnost nabízí široké spektrum instalatérských, topenářských a plynařských prací,

včetně návrhu,  dodávky a montáže veškerého materiálu. Zabýváme se montáží a rekonstrukcí

kotelen, otopných těles,  solárního topení, podlahovým topením, tepelných čerpadel,

rekuperací, bojlerů, krbů, kotlů, centrálních vysavačů a mnohem víc!

Garantujeme Vám profesionální přístup, perfektní servis a atraktivní ceny.

Máme spoustu cenných zkušeností, díky kterým Vám zaručíme dobře, rychle a kvalitně

provedené práce k Vaší  spokojenost i.

605 345 694

info@pkinstalace.cz www.pkinstalace.cz

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

Podlahové topení včetně pokládky polystyrénu 

a vylití anhydridem

Montáž topení v železe, mědi, alpexu, uhlíkové oceli, aj.

Solární topení

Tepelné čerpadla

Montáž krbů a kamen s ohřevem do topného systému

Bojlery elektrické, obojživelné, stacionární, akumulační nádoby

Montáž všech typů kotlů

Námi namontované kotle a kotelny pravidelně servisujeme

PLYNAŘSKÉ PRÁCE

Domovní plynovody na plynná paliva

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

Montáž kotlů včetně odkouření

Montáž Gamatů a stacionárních ohřívačů

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Rozvody vody v plastu, mědi, alpexu

Kanalizace HT , KG, PVC

Koupelny na klíč

Montáž ohřívačů, baterií, atd.

Akční nabídka na malířské barvy 
Sniežka -  SATYNOWA a NATURE. 

Slevová akce trvá od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021. 

Zboží lze objednat na emailu fakturace@henelit.cz
Produkty jsou na FB.

henelit-CZ, spol. s r. o. 
Výpusta 626
Želechovice nad Dřevnicí
e-mail: henelit@henelit.cz
http://www.henelit.cz
tel.: 777 958 024
               778 716 210 

-30%

O třídění odpadu bylo už leccos 
řečeno. Většina z nás již má ales-
poň rámcové povědomí o tom, že 
třídit lze papír, plast, sklo či kov, 
narazit lze dokonce i na nádoby 
na drobný elektro-
odpad nebo rostlin-
ný tuk. Jak je to ale 
například s obnoše-
ným kabátem, roz-
trhanými kalhotami, 
nepoužívanými bo-
tami nebo děravými 
ponožkami? Vězte, 
že vše z toho může 
nalézt uplatnění. Textil lze zužit-
kovat, ať je (téměř) v jakémkoliv 
stavu a počítá s tím i necelá třicít-
ka nádob, která se nachází v uli-
cích Zlína.

Odpadní textil se považuje za 
jeden z nejproblematičtějších od-
padů, neboť ho nelze jednoduše 
recyklovat. Většina se proto od-
váží na skládky nebo likviduje ve 

spalovnách, patří tak mezi největ-
ší znečišťovatele životního pro-
středí. Podle Ministerstva prů-
myslu a obchodu statisticky každý 
občan v České republice vyprodu-

kuje zhruba deset až 
patnáct kilogramů 
textilu ročně, z toho 
90 procent není 
dále využíváno. Tex-
til samozřejmě není 
možné zpracovávat 
podobně jako třeba 
papír nebo některé 
plasty, lze jej však 

třídit, prodávat nebo opět no-
sit. Sběrných kontejnerů na textil 
se u nás najde kolem osmi tisíc. 
Na rozdíl od komunálního odpa-
du neexistují celoplošné systémy 
zpětného odběru a jejich svoz za-
jišťují soukromé spolky, sdružené 
zpravidla v asociaci Aretex (Aso-
ciace recyklace použitého texti-
lu). Patří sem například Diakonie 

Broumov, Potex, Dimatex či 
TextilEco.

Ve Zlíně zajišťuje sběr starých 
oděvů a textil společnost Textil- 
Eco, která má po městě rozmístě-
nou i zmíněnou třicítku nádob. Ne 

vždy je ale jasné, co do nich vlast-
ně patří. Předně jsou to oděvy, je-
jichž stav umožňuje jejich další 
využívání, tedy lze je dále nosit. 
V takovém případě by oblečení 
mělo být zabaleno do igelitových 
pytlů, aby nedošlo k jeho znečiš-
tění. Dále jsou to oděvy různě po-
škozené a děravé. Šatstvo v této 
kategorii se v třídírně rozčlení 
podle materiálového složení a dle 
možností se dále průmyslově 
zpracovává například rozřezáním, 
rozcupováním nebo jako příměs 
do kartonů. A konečně do těch-
to nádob lze vhodit i šatstvo zcela 
zničené, roztrhané či takové, které 
nelze zařadit do předchozích dvou 
kategorií. Takové pak putuje do 
spaloven v elektrárnách, kde z něj 
vzniká světlo a teplo. 

Přehled o rozmístění nádob na 
textil je dostupný i na webu města, 
v sekci Životní prostředí – Odpa-
dové hospodářství.  ma

Část vytříděného textilu putuje i  do Afriky nebo 
chráněných dílen. Foto | Marek Adamík

I úplně zničené 
šatstvo může 

posloužit. Třeba 
jako palivo



Výzva Do práce na kole je za humny
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Motivovat k bezmotorovému 
pohybu a pomoci tak životnímu 
prostředí, dopravě ve městech, 
fyzické a psychické kondici a také 
atmosféře na pracovištích. Prá-
vě takové cíle si klade květnová 
výzva Do práce na kole, která se 
celostátně koná již pojedenácté. 
Organizátoři tentokrát přicházejí 
s novým vizuálem od komiksové 
autorky Toy_Box, vlastní appkou 
pro mobilní telefony a možnos-
tí soutěžit, i když člověk pracuje 
z domova, a není tedy zrovna sou-
částí pracovního kolektivu. Hlav-
ním tématem letošního ročníku se 
stala bezpečnost.

„Chtěli jsme, aby hlavní posta-
vou letošního vizuálu byla žena. 
Jako symbol křehkosti cyklistů 
a cyklistek v provozu, ale také jako 
silná osobnost, která jde trochu 
proti proudu,“ uvedl hlavní koor-
dinátor Do práce na kole Honza 
Haruda a dodal, že nadpoloviční 
většinu účastníků akce tvoří prá-
vě ženy. Podle průzkumu téma 
bezpečnosti a strachu na kole 

v provozu prý totiž leží na srdci 
hlavně ženám.

Do výzvy Do práce na kole se 
poosmé zapojí i města Zlín a Ot-
rokovice. Přihlášený účastník si 
po celý květen až do 3. června za-
pisuje veškeré cesty, které podniká 

na bezmotorovém dopravním pro-
středku, pěšky či během. Pakliže 
se zdržuje v domácím prostředí, 
započítávat může i zdravotní pro-
cházku, vyjížďku nebo jinou bez-
motorovou cestu. Při zápisu je tře-
ba se rozhodnout, v jaké kategorii 

chce soutěžit. Letos byly vypsány 
čtyři kategorie, přizpůsobeny jsou 
jak soutěžním týmům, tak jednot-
livcům. Výherci v jednotlivých ka-
tegoriích budou vyhlášeni ve čtvr-
tek 10. června v Otrokovicích na 
náměstí 3. května, odkud si také 
odnesou některou z připravených 
cen.

Iniciativa CykloZlín a zástupci 
měst Zlín a Otrokovice plánují pro 
soutěžící celou řadu akcí konají-
cích se během celého května zdar-
ma, jako je například Káva na tri-
ko, Zmrzlina na triko, Snídaně na 
triko, Kontrolní prohlídka kola na 
triko a podobně – vždy na předem 
určených místech, uvedených na 
webu výzvy Do práce na kole v sek-
ci konkrétního zapojeného města.

K výzvě Do práce na kole se lze 
připojit do 30. dubna, a to na webu 
dopracenakole, kde jsou také po-
drobné informace o soutěži. Do-
tazy týkající se regionální akce pro 
Zlín a Otrokovice lze psát na cyk-
lozlin@email.cz nebo volat na tel. 
721 470 315.  ma

Letošní vizuál od autorky Toy_Box.  Zdroj | Do práce na kole



Z Kelčského Javorníku spatříte světa kraj
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Kvítková 248 .  Zlín 76001
mobil : 724 553 772

email : patrick.zlin@centrum.cz

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.

Potřebujete se podívat na svět 
z jiné, nejlépe „vyšší“ perspekti-
vy? Výšlap na nejvyšší horu Hos-
týnských vrchů – Kelčský Javor-
ník – vám jej nabídne, aniž byste 
museli putovat po hřebenech nej-
vyšších hor světa, ba aniž byste 
museli opouštět Zlínský 
kraj. Tato 865 metrů vy-
soká hora, která dlouho 
stála ve stínu bájného 
Hostýnu, kam každo-
ročně míří tisíce poutní-
ků, na sebe upozornila 
na sklonku roku 2015. 
Tehdy totiž byla oficiál-
ně otevřena pětatřicet 
metrů vysoká rozhledna 
na jeho vrcholu. Unikát-
ní stavba ze žárově zinkované oceli 
a modřínových lamel nabízí neza-
pomenutelné výhledy do krajiny 
nejen přes celé Hostýnské vrchy, 
ale i Moravskou bránu, Moravsko-
slezské Beskydy, Vsetínské Besky-
dy, Javorníky, Chřiby, Bílé Karpa-
ty, Vizovické vrchy, Drahanskou 
vrchovinu, Jeseníky, Povážský 

Inovec či Malou Fatru. Nikoliv ná-
hodou byla oceněna Centrálou ces-
tovního ruchu jako Nejlepší počin 
v cestovním ruchu Zlínského kraje 
v roce 2015 a o rok později i cenou 
Stavba roku Zlínského kraje.

Kudy ke Kelčskému Javorní-
ku? Možností máte ně-
kolik, v každém přípa-
dě si nejvíce přijdete na 
své, vydáte-li se pěšky 
z některého z doporuče-
ných startovních bodů 
– lokalita ostatně mno-
ho jiných možností ne-
poskytuje; autobus sem 
nejezdí, auta sem ne-
smí, kromě chůze tedy 
máte na výběr jen hor-

ské kolo nebo v zimě lyže. K roz-
hledně se jinak bez problémů do-
stanete po značených turistických 
trasách, ať již z Bystřice pod Hos-
týnem a Chvalčova, od železniční 
stanice Loukov nebo z Rajnocho-
vic přes Podhradní Lhotu, z Raj-
nochovic-Rosošného a ze sedla Te-
sák. Každá trasa má svá specifika 

a liší se i svou náročností. Nejkratší 
stezky vedou z Rosošného a Tesá-
ku, tedy asi čtyři a půl kilometru 
v jednom směru. Vlastní rozhledna 
vás přivítá jako dvanáct oblouko-
vitě zakřivených lamel, které sym-
bolizují hodinový ciferník a jsou 
uspořádány do kruhu kolem ocelo-
vého sloupu.

Rozhledna Kelčský Javorník je 
otevřena celoročně a bezplatně. Na 

rozdíl od Hostýna a jiných hojně 
navštěvovaných turistických míst 
zde nejsou nabízeny žádné služ-
by, není k dispozici občerstvení ani 
stánek se suvenýry. U vstupu na-
jdete pouze zabezpečenou kasičku 
s možností přispět Podhostýnské-
mu regionu na provoz a údržbu 
rozhledny. I proto si při troše štěs-
tí budete moci chvíle zde strávené 
užít v klidu a míru.  ma

Kelčský Javorník vždy nabídne impozantní výhled.  Foto | Zdeněk Urbanovský



Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 7. 5. 2021. Vybrané luštitele budeme následně kontaktovat. Výherci březnové tajenky jsou:  
1. Marie Běhunčíková (barvy v hodnotě 1500,- Kč), 2. Karel Břečka (barvy v hodnotě 1000,- Kč), 3. Jarmila Daníčková (barvy v hodnotě 500,- Kč). Ceny do soutěže věnovala firma henelit.cz. 
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 ZAČÁTEK CITÁTU NĚMECKÉHO SPISOVATELE ECKHARTA TOLLEHO: „...VAŠI POZORNOST.“  
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Kompletní balíček služeb: 
■ příprava dané 
   nemovitosti k prodeji 
■ naplánování strategie 
   prodeje 
■ marketing 
■ stanovení tržní ceny 
■ inzerce 
■ topování 
■ kompletní právní služby 
■ katastr a další

Zajištujeme bezplatné poradenství, právní servis při 
realizaci všech typů obchodů, prodeje i pronájmů, 
finanční servis, hypoteční úvěry, znalecké posudky či 
PENB. Pro rychlost prodeje využíváme: profesionální 
fotky, půdorysy, homestanding, videoprohlídky. 

Služby jsou založeny na ochotě, serióznosti, 
profesionalitě a osobním přístupu ke klientovi

Kontakt: Vodní 1972, 760 01 Zlín
Telefon: +420 603 982 535
E-mail: klacanek.d@seznam.cz
Web: www.realityklacankova.cz

13 let praxe

GENERÁLNÍ PARTNER

FOTO: JIŘÍ KOTTAS 
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Pomáhám lidem při prodeji nemovitosti od A-Z.
Poradím, jak nenaletět. 
Zařídím vše podstatné a usnadním, co lze.
Zastoupím Vás při prohlídkách i nepříjemných
jednáních.
Prodám Vaši nemovitost co nejlépe a za nejvyšší
možnou cenu.

Váš pomocník při prodeji nemovitosti

770 179 185

více na: www.zlinskymakler.cz

Neváhejte mi kdykoliv
zavolat, osobně
přijedu a připravím vše
potřebné.

INZERCE RV2100620/01
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:  ◾ kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
  ◾ jednání s � nančním, katastrálním a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
  ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 2+1 S LODŽIÍ, OTROKOVICE - TRÁVNÍKY
Prostorný byt o výměře 66 m2, možnost přebudování na 3+1, má 
zděné jádro, k dispozici 2 výtahy. GO před 20 lety KLIENT HLEDÁ 
ZREK. BYT 1-2+1 s balkonem či lodžií ve Zlíně.
PENB: G. 

2 695 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 2+1 S BALKONEM, ZLÍN – MOKRÁ
Zrekonstruovaný útulný cihlový byt o výměře 51 m2, 2x vest. 
skříně, kuch. linka včetně vesta. spotřebičů, sprchový kout. KLIENT 
HLEDÁ ZREK. BYT 2+1 ve Zlíně – Malenovicích nebo UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ. PENB: D

3 195 000 Kč

BYT 3+1 + BALKON, ZLÍN – JS – PODLESÍ IV
Prostorný byt o výměře 80 m2 (z toho balkon 6 m2), který se nachází 
ve cihl. byt. domě postavený v r. 1999. Interiér bytu prošel částečnou 
rekonstrukcí. Nachází se ve 4. podlaží s krásným výhledem do okolí, 
moderní bydlení v lokalitě s výbornou ob. infrastrukturou.PENB: C

2 580 000 Kč
RD 3+kk a 1+kk, ZLÍN – OBECINY
Náročně zrekonstruovaný cihlový objekt disponuje krásnou oplo-
cenou zahradou u lesa o výměře 668 m2. Součástí objektu je garáž 
a až 3 parkovací místa. Dojezd do centra 5 min. autem, blízko MHD 
a vlaku, školky, školy ap., DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ. PENB: G

9 500 000 Kč

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ■ telefon: 773 288 833 ■ web: www.buda-reality.cz

partnerem   je společnostpartnerem   je společnost

POZEMEK – DOUBRAVY
Pozemek o velikosti 6,8 ha se nachází na slunném místě, které má 
ideální parametry pro pěstování ovoce a chov zvířectva. Součástí 
prodeje je i část lesa. Příjezd po obecní nezpevněné komunikaci.

2 100 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

BYT 3+1 + 2x LODŽIE, ZLÍN – JS – I.ETAPA
Prostorný byt o výměře 78 m2 (z toho lodžie 6 m2), který se nachází ve 
zrekonstr. bytovém domě ve 4. podlaží s krásným výhledem do okolí, 
moderní bydlení v lokalitě s výbornou občanskou infrastrukturou – mož-
ná výměna za menší byt 1-2+1 – DOPLATEK DOHODOU. PENB: C

CENA V RK
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