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Jak se ve městě rychle dostat
z místa na místo? Využijte sdílená kola
podrobnosti na straně 4

Kam za kvalitními potravinami?
Odpověď najdeme u lokálních výrobců
podrobnosti na straně 12

INZERCE RV2100577/02

Hledáme zaměstnance,
muže i ženy, na pozice:
- Operátor šestivřetenových automatů
- Seřizovač šestivřetenových automatů
- Operátor a seřizovač CNC
- Pracovník třískového hospodářství

Nabízíme:
- 25 dnů dovolené
- Pracovní doba 7,5 hod.
- Příspěvek na dopravu
- Příspěvek na stravování
- Příplatky nad rámec zákona
- Příspěvek na penzijní připojištění
- Dvousměnný provoz, ne víkendy

HYDRAP, spol. s r.o., Návesní 1, Mladcová, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba: Pavla Vacková, tel.: 577 145 556, 577 149 355
e-mail: hydrap@hydrap.cz


INZERCE RV2001723/05

INZERCE RV2100820/01

„NECHCEME BÝT NEJVĚTŠÍ, CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ!“
REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě a prodeje
nemovitostí.
Výkup nemovitostí až za 120 %
znaleckého posudku.
Specializujeme se na prodej bytů
po provedených kompletních
rekonstrukcích.

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

NABÍZÍME

PŘIPRAVUJEME

• Prodej domu 4+1 + veranda ve
Hvozdné. Po celkové rekonst. prvního
a částečné rekonstrukci druhého
patra. K domu náleží garáž, zahrada se
skleníkem, dílna a přístavba na nářadí
a zahradní techniku. Pozemek 450 m2.

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

• 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 vybaveného bytu 1+kk
po kompletní rekonstrukci na ulici
Štefánikova ve Zlíně.

• 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.

PROVÁDÍME

STAVEBNÍ FIRMA
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• 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

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Tržiště Pod Kaštany se stane
moderním nákupním místem

EDITORIAL

Rozdělení na takzvaný
malý každodenní trh
a velký trh, nahrazení
stávajících stolů
designově zastřešenými
pulty a sezonními
stánky na zimu. Dlouho
očekávaná a připravovaná
rekonstrukce zlínského
tržiště Pod Kaštany je
doslova za humny.
| MAREK ADAMÍK
Zahájena by měla být na přelomu srpna a září letošního roku
a trvat by měla asi rok. Práce byly
pozdrženy kvůli žalobě, kterou podala majitelka jednoho ze stánků,
na jejímž základě rozhodl krajský soud o odkladu platnosti stavebního povolení na očekávanou
přestavbu tržiště. To bylo nyní
po zamítnutí žaloby soudem a po
vzájemné dohodě s majiteli stánků obnoveno.
„Cílem nového tržiště je, aby
zde občané města mohli koupit
skutečně kvalitní farmářské potraviny a lokální produkty přímo
od výrobců. V tomto směru bude
upraven tržní řád tak, aby se zamezilo přeprodeji zboží ze supermarketů,“ uvedl primátor města Jiří Korec. Technická příprava
rekonstrukce byla zahájena již
v létě minulého roku. Podle Pavla Brady, náměstka primátora pro

Návrh počítá s propojením trhu se zámeckým parkem

správu majetku a rozvojové plochy, se původně předpokládalo,
že k samotnému uzavření tržiště
a jeho rekonstrukci dojde už letos
na jaře. K pozdržení došlo v souvislosti se zmíněnou žalobou, ale
stejně jako loni stále platí, že po
dobu rekonstrukce bude tržiště
přesunuto na nedaleké parkoviště
před vjezdem do svitovského areálu, tj. u bývalého Rya.
Lokální farmářské potraviny
Vhodnou lokalitu pro dočasné
umístění tržiště konzultovala radnice i s obyvateli, kteří se k tématu mohli vyjádřit formou ankety.
Zvažoval se i prostor před bývalým Priorem. „Současné tržiště již

Nové tržiště by mělo lákat k trávení více času v centru města 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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vzhledově ani funkčně naprosto
neodpovídá moderním trendům.
Byli bychom rádi, kdyby občané
Zlína na trh chodili a mohli zde
koupit skutečně kvalitní, farmářské potraviny. Naším cílem je, aby
se zde prodávaly lokální produkty
přímo od výrobců,“ upřesnil nastíněnou vizi chystaného moderního trhu Pavel Brada a doplnil tak
slova Jiřího Korce o úpravě tržního řádu. Po rekonstrukci by mělo
rovněž dojít k vizuálnímu propojení tržiště s přilehlým parkem.
„Chceme, aby lidé měli důvod trávit čas v centru, ať už na zrekonstruovaném tržišti, nebo přilehlém zámku. Na tržišti by měla být
i fontána s pitnou vodou a vodní
prvek,“ doplnil Pavel Brada.
Elektrické zásuvky i toalety
Rekonstrukce by měla vyřešit
řadu nedostatků, kterými současné tržiště trpí, a doplnit to, co mu
dosud chybí. Stánkaři například
budou moci nově využívat elektrické zásuvky, což ocení hlavně
prodejci potravin, jež se bez chladicích boxů rychle kazí. Ve stáncích budou k dispozici i vodovodní přípojky. Tržiště bude vybaveno
toaletami a v souladu se současnými trendy se dešťová voda bude
vsakovat do zeleně oproti dosavadnímu odvodu kanalizací. Návrh počítá s více než stovkou prodejních míst na více než devíti
stech metrech čtverečních prodejní plochy.

Věci, které přetvářejí
skutečnost
Pod svícnem bývá největší tma.
Přísloví, které se
čas od času manifestuje v každodenních situacích
života, se nyní znovu vzkřísilo v souvislosti s bronzovými plastikami Michala Gabriela
v parku Komenského. Také jste si
všimli, jak se atmosféra parku najednou změnila? Skoro jako by se
změnila celá skutečnost. Do parku vstoupily nové kontexty a nové
příběhy, a to doslova. Se sousoším
lze prý při instalaci libovolně manipulovat a neustále tím přetvářet
realitu. Zmíněné přísloví můžeme chápat i tak, že ze zvyku máme
tendenci přehlížet „maličkosti“,
odehrávající se pod okny našeho
domu. Dokud ony maličkosti nepřekročí jakousi svou hraniční fázi
a zcela nezmění – v tomto případě
– veřejný prostor. Jaká to inspirace k toulkám po městě a k objevování toho, co všechno se v jeho
prostoru nachází! Průvodce architekturou nebo mapa s výtvarnými
díly města by mohly vyprávět.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz
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Jak se ve městě rychle dostat
z místa na místo? Využijte sdílená kola
Kola určená k jednorázovému, přesněji řečeno k nahodilému použití. Je tomu pár týdnů,
co se v ulicích města začala objevovat charakteristická modrá
kola, tu a tam postávající ve společnosti několika na chlup podobných v různých částech města. Jde
o projekt společnosti Nextbike,
do něhož se nově zapojilo i město
Zlín. V praxi funguje tak, že pokud
se potřebujeme ve městě rychle
někam dopravit, můžeme si kolo
kdykoliv vypůjčit a na stanovišti
v cíli cesty jej zase vrátit. Prvních
patnáct minut jízdy je zdarma.
„Rozhodli jsme zařadit Zlín
mezi města, která tuto možnost
sdílené mobility nabízí. Zatím se
jedná o pilotní projekt na jeden
rok, tedy do dubna 2022. Na konci letošního roku vyhodnotíme,
jestli je ve Zlíně o tento druh sdílené dopravy zájem, a pokud ano,
stanovíme zadávací podmínky
pro nové výběrové řízení na tuto
službu,“ uvedl primátor města
Jiří Korec.
Ve městě bude na různých místech rozmístěno sto dvacet mechanických kol a přibližně pětadvacítka elektrokol. Těchto míst
bude průběžně vytipováno asi

Kola připravená k použití u zastávky Vysoká Mez 

padesát, zájemce o jejich využití
na ně tedy může narazit i na vzdálenějších místech od centra města,
výjimkou nejsou Příluky, Malenovice nebo čtvrť U Majáku. Prvních
patnáct minut používání kol je
zdarma (vyjma elektrokol), delší
doba je zpoplatněna čtyřiadvaceti korunami za každou započatou
půlhodinu. Pro pravidelné uživatele, kteří by chtěli kolo využívat
déle než patnáct minut na jednu
jízdu, nabízí provozovatel i zvýhodněné měsíční a roční tarify.

Foto | Marek Adamík

Jak to celé funguje? Stačí si do
svého chytrého telefonu stáhnout
z Google Play nebo App Store
aplikaci Nextbike a zaregistrovat
se. Až si budete chtít půjčit kolo,
spustíte aplikaci, zvolíte „půjčit
kolo“ a načtete QR kód umístěný na příslušném kole. V okamžiku, kdy ukončíte jízdu a stáhnete
páčku nad zadním kolem směrem
dolů, výpůjčka se automaticky
ukončí.
Podle mluvčího města Tomáše Melzera budou na údržbu kol

a jejich provoz dohlížet pracovníci
společnosti Nextbike, jejichž úkolem je také zajistit, aby kola neblokovala veřejný prostor či aby
se nehromadila na místech, kde
se pohybuje nejvíce lidí. Služba
v současnosti funguje v jednadvaceti městech republiky, nedávno
byla spuštěna i v Uherském Hradišti. Více se o sdílených kolech
a zvýhodněných tarifech dozvíte
ma
na webu. 

nextbikeczech.com/zlin

Prštné s Podbabou spojí nová pravobřežní komunikace
Zlín už zná podobu pravobřežní komunikace, která propojí úsek
místní části Prštné s Podbabou
pod Jižními Svahy. Hotová studie
počítá s moderní silnicí, dvěma
mosty, křižovatkou a smíšenou
stezkou pro pěší a cyklisty. Pokud
se vše bude odvíjet podle plánu,
stavět by se mohlo v roce 2024.
Nová silnice měla vést přes
areál Rybníky. Tato možnost se
ale ukázala jako nesmírně náročná a drahá kvůli výkupu soukromých pozemků. Komunikace
nahradí tu stávající, která je ve
špatném stavu. Povede podél rybnického areálu přes ulice Nábřeží,
Přímá a dotkne se částí ulic Gahurova a Mladcovská.
V návrhu se rovněž upustilo od
stavby okružní křižovatky. Namísto ní vznikne křižovatka světelná,
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a to tak, aby byl provoz na ní řízen
v koordinaci s novou mimoúrovňovou křižovatkou na třídě Tomáše Bati. Ve výsledku bude i levnější a zabere méně místa.
Na silnici navážou dva mosty
přes Dřevnici. První povede z areálu Svitu z ulice Šedesátá na ulici
Nábřeží, druhý vyroste za hypermarketem Albert. Tady vznikne
napojení na Prštenskou příčku, která spojí třídu Tomáše Bati
s ulicemi L. Váchy a Nábřeží. Její
stavba ale souvisí až s modernizací a elektrizací železniční trati
mezi Otrokovicemi a Vizovicemi.
Na pravobřežní komunikaci vzniknou zastávky pro MHD,
chodníky a přechody. Smíšená cyklostezka pro pěší a cyklisty, jejíž
součástí budou i nové lávky, se nedaleko napojí na páteřní trasu.

Na komunikaci vzniknou zastávky, chodníky i cyklostezka 

Letos radnice plánuje zadat
zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí. „Výstavbu
pravobřežní komunikace I. etapy
Prštné – Podbaba bychom chtěli
zahájit v roce 2024. Přesné datum

Zdroj | město Zlín

bude záviset na vydání stavebního
povolení a na plánu výstavby elektrizace trati Otrokovice – Zlín,“
sdělil záměr radní pro dopravu
Michal Čížek. Cena stavby je odhadnuta na 350 milionů korun. ks

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Kvalitní české potraviny na váš stůl! A nebo ne?
Autorem článku je MUDr. Ivan David, CSc.,
poslanec Evropského parlamentu za SPD, člen
frakce Identita a demokracie, člen Výboru pro
zemědělství a rozvoj venkova.

Potraviny jsou životní potřebou, ale také
zdrojem emocí a součástí každé kultury. V naší
frakci „Identita a demokracie“ (členem je SPD),
kterou zastupuji v Zemědělském výboru Evropského parlamentu, klademe důraz na rozumná řešení. Před několika měsíci vyvrcholila
snaha prosadit v Poslanecké sněmovně PČR
zákon, který by umožnil větší přístup české zemědělské a potravinářské produkce do velkých
obchodů v ČR. Narazil na odpor zákonodárců
z některých stran, prý by tak byl narušen princip volného trhu. Jiní si dělali starosti, aby to
neprospělo Agrofertu premiéra Babiše. Zájem
českých spotřebitelů, zemědělců a potravinářů
neměl na mysli nikdo z nich.
„Volný trh“ s potravinami v Evropské unii
neexistuje. Babiš je sice největším podnikatelem v zemědělství a potravinářství v ČR, ale
má jen 2,4 % zemědělské půdy a vliv asi na
10 %. Jen malou část produkce Agrofertu je
možné označit jako české potraviny. Proto se
Andrej Babiš postavil proti návrhu.
Kdo ovládá trh s potravinami
Jsou to hypermarkety a supermarkety, kterým v jednotlivých zemích náleží 80 až 95 %
trhu s potravinami. V ČR mají asi 80% podíl na
trhu a s jedinou malou výjimkou patří zahraničním nadnárodním korporacím. Zemědělské
podniky států Západní Evropy mají až čtyřnásobné dotace. Dotace na hektar celkem jen
o málo vyšší, ale dotace na produkci mnohem
vyšší, než je Evropskou unií povoleno České republice, a navíc dotují mzdy zaměstnanců, poradenské a administrativní služby a také vývoz
zemědělských přebytků. Neprodejné potraviny
je pro ně výhodnější vyvézt do východní Evropy, než je likvidovat v kompostárnách a kafilériích. Proto stlačují ceny a překážejí českým
producentům v uplatnění na vlastním trhu, což
umožňuje řetězcům v ČR obrovsky zvyšovat
ceny a tím vlastní zisky. Například brambory
vykupují za 2,40 Kč a prodávají za 18 Kč.
„Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR“
sdružuje zahraniční firmy působící v ČR. Jeho
prezident Tomáš Prouza se proto velmi snaží podpořit zájmy těchto podniků, které mají
v ČR desítky miliard zisků, ale daně platí v zahraničí. Prouza ovšem předstírá, že hájí český
zájem. Svaz vložil desítky miliónů do kampaně
„drahejidlo.cz“ směřující proti přijetí zákona.
Byla hloupá a zcela lživá, ale svůj účel splnila.
Senát návrh vrátil, a tím bylo zachováno znevýhodnění českých potravinářů a zemědělců.
Kvalita potravin
Obchodní řetězce v chudších zemích EU
lákají kupující na nízkou cenu. I na ní se snaží vydělat. Výrobci proto musejí používat co
nejlevnějších surovin, často fakticky odpadů
zahraniční potravinářské výroby. Občané ČR

MUDr. Ivan David, CSc.
poslanec Evropského parlamentu za SPD,
člen frakce Identita a demokracie,
člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
jsou 2–4x chudší než občané na Západě Evropy. Proto zde lze uplatnit levné nekvalitní potraviny, které by na Západě byly neprodejné.
Potraviny vyrobené v České republice ze surovin dovezených ze zahraničí nejsou „českými
potravinami“.
Podařilo se zabránit dvojí kvalitě potravin?
Po přijetí vykleštěného zákona o potravinách vychvalovali někteří politici údajný přínos
zákona – „zákaz dvojí kvality“. Dodržování zákona ovšem nebude kontrolováno, pokud nebude podána žaloba. Tu jednotliví spotřebitelé
asi podávat nebudou. Sankce pro usvědčené
dovozce výrobků odlišných kvalitou pod stejnou etiketou jsou v zákoně nejnižší ze všech
sankcí, takže prakticky se nezmění nic. Navíc
zůstává dvojí kvalita mezi produkty, které etiketu nemají. Vepřové, které bylo skladováno
a pak dovezeno přes půl Evropy, má jinou kvalitu než vepřové ze včerejší porážky na místních jatkách.
Kontrola kvality
Přísné normy ČSN, podle kterých v uzeninách muselo být skutečné maso v náležitém
procentu, po vstupu do Evropské unie nesmějí
být uplatňovány, aby sem mohlo být dováženo nekvalitní zboží. Samozřejmě je dováženo
také zboží nejvyšší kvality, ovšem za vysoké
ceny. V Evropské unii je zakázáno kontrolovat
to, co má úřední razítko z jiného státu EU. Nalezení salmonel v mase ze sousedního státu
tak bylo „ilegální“. Česká republika má doposud nejpřísnější kontroly v zájmu ochrany spotřebitele. Nelze ale kontrolovat všechno dovážené i v ČR vyráběné zboží. Na obrovskou
loď z Jižní Ameriky nastoupí v Hamburku často
jen jediný úředník s razítkem. Tím je náklad pro
celou Evropu zkontrolován, ačkoli pochází ze
země, kde si s obsahem pesticidů, hormonů
nebo antibiotik hlavu nelámou.

Malí a velcí zemědělci
ČR má v průměru největší výměru zemědělské půdy na 1 hospodářskou jednotku, 142 ha,
oproti 9 ha v Polsku. Jen velké podniky mají
naději, že dodají své zboží do velkých obchodů, kde se prodává 80 % zboží. Stejně je tomu
v celé Evropě. Drobní zemědělci i při vyšších dotacích těžko konkurují větším podnikům. Jejich
zboží může, ale nemusí být kvalitnější než od
velkých výrobců používajících moderní technologie. V celé Evropě je daleko víc než v ČR problémem tzv. „opouštění půdy“, protože mladí
lidé se těžké každodenní špatně placené práci
v zemědělství většinou vyhýbají.
Pohoda zvířat a konec klecí
Evropská komise a Evropský parlament
prosazují lepší pohodu zvířat. Výsledky jsou
sporné. Obohacené klece mají být od roku
2027 zakázány, ačkoli je v nich v důsledku
stresu, agresivity, infekcí a parazitů nižší úhyn
slepic než v povolených chovech halových. Vejce „z podestýlky“ se rychleji kazí. A hlavně občanům nikdo neřekl, že tyto novinky samozřejmě povedou k vyšším cenám a nižším příjmům
zemědělců. Agilní aktivisté prosadili v ČR zákaz chovu kožešinových zvířat. V dalších zemích EU se jich ale dál chová přes 20 miliónů.
Nemají-li žít ve stísněných podmínkách, z „humánních“ důvodů nežijí vůbec.
Zákaz domácí porážky
Od začátku ledna letošního roku platí v celé
EU zákaz porážky zvířat v malém. Evropská komise po vlně protestů uvažuje o obnovení povolení porážky drůbeže a králíků, na zákazu porážky prasat, ovcí, koz a hovězího dobytka však
trvá. Přípustné má být pouze zabití zvířete pod
dohledem veterináře, dále musí být zvíře zpracováno na certifikovaných jatkách. S tím nesouhlasíme, žádáme, aby do rozumného počtu
kusů byla povolena i porážka velkých zvířat.
INZERCE RV2100816/01
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Proč třídit elektroodpad?
Třeba proto, že obsahuje vzácné kovy
Třídění drobného elektrood- nebo drtí a k recyklaci se dostápadu? Donedávna šlo u nás ješ- vají jeho recyklovatelné materiátě o poměrně neznámou činnost. ly, mezi nimiž je i velké množství
Jestliže nám dosloužila kalkulač- drahých kovů a hodnotných maka, rádio, fén či drobné počítačové teriálů. Většina plastů použitých
vybavení, v lepším případě jsme v elektrozařízeních obsahuje příje předali sběrnému
davné složky a nedvoru spolu se stalze je proto běžnou
Úsporné
rou pračkou nebo
cestou
recyklovat.
žárovky jsou
ledničkou, v horVětšinou se pálí, ponebezpečným
ším případě komudobně jako ostatní
odpadem a do
nálnímu
odpadu.
odpad ze zpracováDnes máme možní
elektroodpadu.
kontejneru
ností vícero. DrobJestliže
se tážeme
nepatří
ný elektroodpad se
po skutečném smysetabloval jako samolu třídění, odpovědí
statná odpadová surovina, kte- jsou dohledatelná data. Elektrorou lze dále recyklovat. Co to ale odpad je totiž jedním z nejrychleji
pro nás znamená? Mnohá z těch rostoucích druhů odpadu na svězařízení přece obsahují celou tě, v Evropě roste dokonce trojřadu různých materiálů, měli by- násobnou rychlostí v porovnání
chom je snad před odevzdáním s ostatním odpadem domácnosrozebrat?
tí a firem. Odevzdáme-li jej tedy
Pravdou je, že recyklace elek- do separovaných nádob nebo do
troodpadu je pojem lehce zavádě- sběrného dvora, nestanou se na
jící. Elektroodpad se totiž rozebírá stovky let „ozdobou“ skládek.

Na pravé straně kontejneru je i otvor pro odběr tužkových baterií 
Foto | Marek Adamík

Podobně jako u textilu dosud neexistují celoplošné systémy zpětného odběru a jejich svoz
zajišťuje několik organizací, jejichž zakladateli byly zpravidla

společnosti vyrábějící produkty
poháněné elektřinou. Patří sem
Elektrovin, Asekol, Rema nebo
Retela. Odbor životního prostředí města Zlína realizuje sběr ve
spolupráci se společností Asekol,
jejíž červené kontejnery poznáme
na první pohled podle jejich charakteristického designu. Ve Zlíně
je jich dosud rozmístěno na třiadvacet kusů, obvykle u již zažitých
stanovišť na tříděný odpad.
Jestliže váháme, co do těchto
kontejnerů vlastně patří, stačí si
zapamatovat, co tam naopak nepatří nebo co by se do nich ani při
nejlepší snaze nepodařilo dostat:
televizory, monitory nebo úsporné žárovky, zařízení, ze kterých by
mohly unikat nebezpečné látky.
Naopak do nich patří zmíněné kalkulačky, rádia, fény, drobné počítačové vybavení, malé kuchyňské
spotřebiče, telefony a podobně.
Na pravé straně nádoby najdete
ma
také box pro odběr baterií. 

Zelená informacím ocenila
prezentaci „životního prostředí“ na webu města
Jedenácté místo z dvou set sedmdesáti šesti. Právě na takovém
se město Zlín umístilo v celonárodním srovnání v soutěži o nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách
měst s názvem Zelená informacím. Ve srovnání s minulým ročníkem jde o zlepšení o jednu pozici.
„Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního
prostředí na oficiálních internetových stránkách měst, přičemž
cílem je dále motivovat města
k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů
o životním prostředí s využitím
originálních forem a vhodných indikátorů,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí zlínského
magistrátu Vladimíra Pavlovová.
K vyhlášení výsledků došlo online
na Den Země – 22. dubna – což
podle organizátorů má svou logiku. Snaha soutěže totiž souzní
s posláním Dne Země, kdy ochrana životního prostředí vyžaduje

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

nezkreslené,
nezmanipulované
a srozumitelné informace.
Čtyřčlenná odborná porota
měla pravidla jasně stanovena.
Hodnotily se webové prezentace měst s počtem obyvatel přesahujícím pět tisíc a ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti,
obsahu, přístupnosti, aktualizace
a srozumitelnosti. První tři místa obsadila města Ostrava, Praha
a Krnov. Porota dále zohledňovala: 1. přehlednost celkové prezentace města, 2. rychlou a snadnou
dostupnost informací o životním
prostředí, 3. rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, 4. úpravu stránek o životním prostředí a estetický dojem,
5. pravidelnou aktualizaci stránek,
6. dlouhodobé udržování obsahu,
například formou ročenky nebo
zprávy, 7. využívání sociálních sítí
a interakce, 8. míru zlepšení oproti
minulému ročníku.
Za trojicí vítězů následovala na 4. až 15. místě města Tábor,

Řekne-li se životní prostředí, mnohým se ve Zlíně vybaví spousta zeleně 

Přerov, Opava, Kopřivnice, Jablonec nad Nisou, Most, Třebíč,
Zlín, Český Těšín, Lysá nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm
a Jirkov. Podle Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, byly
u webových stránek města Zlín pozitivně hodnoceny informace monitorující stav životního prostředí



Foto | Marek Adamík

ve městě a jejich dostupnost, stejně jako dlouhodobé udržování obsahu poskytovaných informací.
Soutěž se poprvé uskutečnila v roce 2010 jako spojnice mezi
městy, které kladou důraz na životní prostředí ve městě a informovanost obyvatel o jeho stavu.
ma
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Helena Schwarczová – Zemřít doma,
obklopený rodinou, je to největší ocenění
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.
| MAREK ADAMÍK
Může se navíc stát, že budeme
čelit situaci, kdy odchod blízkého člověka bude pozvolný – například v důsledku nevyléčitelné
nemoci – a my se budeme rozhodovat, jestli jej svěřit do rukou
zdravotníků v nemocnici, nebo
zvolit jinou, svým způsobem
přirozenější cestu: být s ním až
do posledního dechu v místech,
která jsou mu nejbližší. Helena
Schwarczová, zakladatelka zdravotního centra paliativní a hospicové péče PAHOP, vychází vstříc
lidem, kteří mohou a chtějí pečovat o své nejbližší v rodinném
kruhu domácího prostředí.
Co vás k založení centra
paliativní a hospicové péče
vedlo?
Mým cílem na začátku nebylo mít mobilní hospic, vždycky
jsem chtěla jenom lůžkové zařízení. Všechno se změnilo, když
jsem si sama prošla velmi těžkým
obdobím. V jednatřiceti letech
mi lékaři diagnostikovali karcinom a já se v tu chvíli sama stala pacientem. Ležela jsem spoustu hodin na nemocničním lůžku
a nejhůř na mne působily konce,
kdy se pacienti kolem mne loučili
se životem. Bolesti, na které nezabírala analgetika ani dostupné opiáty, osamocení, když se
zrovna smutná událost seběhla
mimo návštěvní hodiny příbuzných a podobně. Se mnou to osud
chtěl jinak, a ačkoliv zdravotní
problémy trvaly ještě mnoho let,
postupně jsem se začala více zajímat o to, jak pomoci těm, kteří
odcházejí sami, vzdáleni od svých
blízkých. Ptala jsem se, co pro ně
mohu udělat. Hospic byl logickým krokem, na druhou stranu
ale také začátkem všech peripetií
spojených s jeho zřízením.

8
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Říká se, že na začátku
je člověk plný snů
a ideálů, ale jakmile je
člověk začne realizovat,
musí se vypořádat
i s ryze praktickými,
možná až přízemními
sounáležitostmi…
Především jsme se potýkali
s finančními a materiálními problémy. Přes to, že mi bylo z několika stran řečeno, že zřízení hospicu je velmi dobrý nápad, narazila
jsem během nekonečné řady jednání ohledně získání vhodného
prostoru také na stanovisko, že je
to neekonomické. Říkala jsem si,
vždyť přece nejde o ekonomiku.
V ten moment, kdy jste na lůžku,
vám vůbec nejde o nějaké peníze.
Když chcete pacientům pomoci,
neuvažujete nad tím, kolik vás to
bude stát úsilí. A pak mi jedna lékařka navrhla, jestli bych nechtěla provozovat mobilní hospic, odpadla by tím nutnost mít lůžkové
zařízení. Zprvu jsem váhala, měla
jsem zkušenosti pouze s lůžkovým zařízením, ale nakonec jsem
do toho šla. A to byl současně
vznik PAHOPu. K jeho registraci
došlo 11. dubna 2016.
Jaké byly jeho začátky? Dalo
by se říci, že se pak činnost
naplno rozjela, nebo byl
zájem o služby mobilního
hospicu spíše pozvolný…?
Na začátku jsem byla pouze
já a jedna zdravotní sestra, navíc
jsme jako právní subjekt musely
ustanovit správní a dozorčí radu,
což nebylo jednoduché. První rok
byl velmi těžký v tom, že nás nikdo neznal a musely jsme si postupně budovat důvěru, například při jednání s pojišťovnami.
Musely jsme neustále dokazovat,
že to chceme dělat. A i když jsme
neměly lůžkové zařízení, stále nás
čekalo mnoho výdajů spojených
například se zakoupením auta,
různých pomůcek a zdravotnických materiálů. Nakonec jsme
to ale zvládly a postupně jsme se
rozrostly. Dnes už máme několik poboček, kromě Uherského
Hradiště nás najdete ve Zlíně-Malenovicích, Uherském Brodě,

Foto | Jsf Abb

Veselí nad Moravou, nově jsme
zřídily pobočku v Kroměříži.
Co přesně představuje
mobilní hospic? Lze jej
chápat jako pojízdnou
nemocnici, která jezdí za
pacienty domů?
V podstatě ano, pouze s tím
rozdílem, že tato služba je pro
pacienty, kterým výhledově zbývá jen několik dnů, maximálně
týdnů života a kteří si přejí zůstat
v domácím prostředí. Naši zdravotníci jezdí za nimi domů a poskytují jim stejnou péči, jako by
byli v nemocnici, a to čtyřiadvacet hodin denně. Vedle toho je
součástí naší činnosti také poskytování pečovatelských služeb,
což znamená, že za pacienty přicházejí ošetřovatelky, které jim
pomáhají například s hygienou.
Stejně tak ale pomáhají i ošetřujícím, aby si například mohli odběhnout do města vyřídit si neodkladné záležitosti nebo třeba jen
nakoupit.
Jakou má péče o tyto
pacienty podobu?
Pacienti od nás dostávají veškerou medikaci a pomůcky, které potřebují. Pokud dojde k nějakým těžkostem a rodina nás
zavolá, jsme povinni do třiceti
minut přijet, protože jsme hrazeni pojišťovnou. Provádíme i velmi odborné výkony a troufám
si říct, že naši lékaři a zdravotní
sestry patří k nejerudovanějším
zdravotním pracovníkům. Protože jde ale o pacienty, kteří mají
před sebou výhledově jen pár

týdnů s minimální nebo žádnou
šancí na uzdravení, nejde o léčení
v běžném slova smyslu. Medikace spočívá především v podávání
léků proti bolesti, aby bylo pacientovi umožněno dožít důstojně, při vědomí a v kontaktu se
svými blízkými.
Mění se v průběhu let
postoj k umírání v domácím
prostředí? Jakou máte
zpětnou vazbu od rodin,
které se rozhodly strávit se
členem rodiny jeho poslední
chvíle?
V prvním roce jsme měli třiadvacet pacientů, dnes už jich
je kolem sedmi set. Během pěti
let už máme řadu rodin, kterým
jsme pomohli. Tím, že si rodina
bere umírajícího domů, se současně zavazuje, že o něj bude
pečovat. Naše úloha tedy spočívá i v tom, že rodinu seznámíme s tím, jak o pacienta pečovat,
jak podávat medikaci a podobně. Vždy ale platí, že nám mohou v případě těžkostí kdykoliv zavolat a my přijedeme. Moje
zkušenost je ta, že každý pacient
chce dožít doma. A nejsou to jenom staří lidé. Pokud je to otec
nebo matka od rodiny, ptají se
nejen, co bude s nimi, ale hlavně
co bude s jejich rodinou. Doma
mohou ještě na rozdíl od pobytu
v nemocnici leccos zařídit, vyřídit
a také se důstojně rozloučit. Umírání je zcela přirozená věc, která
tady vždycky byla. Doma se rodilo i umíralo. A zemřít doma, obklopený rodinou, je asi to největší
ocenění, jaké lze umírajícímu dát.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Parkem Komenského
„putuje“ výstava bronzových plastik
Soubor bronzových plastik
pod názvem Hráči. Tak se jmenuje skupina pro někoho možná
lehce tajuplných vyobrazení lidských a zvířecích postav, které od
prvního května obohacují veřejný
prostor parku Komenského. Jde
o putovní výstavu sochaře a výtvarníka Michala Gabriela, tvořená sousoším Strážci/hráči doplněným smečkou sedmi zvířat.
V parku by mělo zůstat do jara
příštího roku.
Dílo Hráči původně vzniklo
jako třináct samostatných soch
vyřezaných do třinácti dubových
kmenů. „Každý dub byl starý nejméně sto padesát let a vždy šlo
o padlé stromy. Žádný tak nebyl kvůli soše pokácený. Aby sochy mohly stát trvale venku, odlil
jsem je do bronzu,“ uvedl Michal
Gabriel. Do forem sejmutých ze
třinácti dřevěných hráčů později

odlil nových třináct soch a oproti
původním otiskům vyřezávaného povrchu jejich povrch pokryl
strukturou ze skořápek vlašských
ořechů. „Skutečné skořápky jsou
zalité v povrchu sochy černou polyesterovou pryskyřicí. Aby mohly
tyto laminátové odlitky stát trvale
venku, odlil jsem je také do bronzu,“ dodal k pracovnímu postupu
autor.
Jako putovní výstava již skupina strážců se šelmami a dalšími objekty navštívila řadu měst
České republiky i sousedních
zemí včetně Karlových Varů, Prahy, Brna, Olomouce, Kroměříže,
Rakovníka, Bratislavy či Büdelsdorfu. Vzhledem k lepšící se epidemiologické situaci je pravděpodobné, že výstava bude mít i svou
oficiálně zahajovací část, kde bude
představena veřejnosti. Kurátorem výstavy je Leoš Lang.

Sousoší získává neustále nové významy. Záleží na
rozmístění soch 
Foto | město Zlín

Michal Gabriel působí na Fakultě výtvarného umění VUT

v Brně a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce
1995 za svou tvorbu získal prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého a před nedávnem v Německu
i hlavní cenu festivalu Nord Art
Büdelsdorf. V Gabrielově díle je
patrná celá řada námětů, které
jej během života oslovily. Zpočátku šlo především o zaujetí pro
sochařské umění starověkých civilizací, později zaujal svými florálními přesahy, přemýšlením
nad rostlinami, jejich vývojem
a blízkostí s lidskou anatomií. Postupem času si vytvořil i vlastní
sochařské archetypy tvorů, oblíbení jsou například žraloci, koně
nebo jezdci na koních. Sousoší Hráči je nevšedním motivem,
pro jehož sestavení se lze navíc
inspirovat vnějšími podmínkami
a vytvářet tak zcela nové expozice
s novými významy a příběhy.  ma
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Alzheimercentrum – místo,
kde snoubí se klid s činorodostí

Hvězda nejen
mezi sociálními službami

Alzheimerova nemoc je
chronické, progresivní onemocnění nervové soustavy.
Pacienti trpící touto chorobu vyžadují osobní přístup
čtyřiadvacet hodin denně.
V současnosti je tato nemoc
nejčastější příčinou demence
středního a vyššího věku a odhaduje se, že ve světě je téměř 47 milionů lidí trpících Alzheimerovou
chorobou. V České republice je to pak okolo 156 tisíc.
Společnost Alzheimercentrum patří mezi přední poskytovatele služeb v péči o osoby s Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí v České republice. Ve Zlíně má pro ně připraveny bezbariérové prostory, plně
vybavené k profesionálnímu poskytování zdravotní a ošetřovatelské
péče. Zajištěn je nepřetržitý provoz s celodenním programem zaměřeným na aktivizaci, prožívání volného času a komplexní péči.
Alzheimercentrum Zlín najdete v klidné části města v blízkosti lesa,
s působivým výhledem na Baťovy domky. Když vyjde vstříc počasí,
klienti tráví spoustu času na terase kryté markýzou nebo využívají nově
vybudované odpočinkové zóny. Veškeré prostory jsou volně přístupné,
a tak mají klienti dostatek možností užít si klidu a soukromí.
Občasný rozruch však má na psychiku příznivý vliv. Dokládají to příležitostné návštěvy Dětské skupiny Brouček. Během posledního roku
sice osobní setkávání seniorů a dětí nebylo vzhledem k preventivním
opatřením možné, ale ani to nepředstavovalo překážku ve vymýšlení
nejrůznějších aktivit. Další informace jsou dostupné na webu alzheima
mercentrum.cz/zlin. 

Řada ocenění, ale i spokojenost klientů. To charakterizuje Hvězdu, neziskovou
organizaci, která se zaměřuje na poskytování sociálních
a zdravotních služeb na vysoce profesionální úrovni.
Zaměstnanci pečují o klienty
v rezidentním hospici a dvou
domovech se zvláštním režimem, a to jednak ve Zlíně-Malenovicích (Domov seniorů a Hospic), jednak v centru Zlína na Zarámí (Dům služeb seniorům). Kromě toho poskytují služby klientům
s mentálním postižením a duševním onemocněním v denních stacionářích, odkud také pochází řada rukodělných výrobků, na kterých klienti
denního stacionáře s oblibou pracují. S jejich výrobky se lze setkat na
nejrůznějších jarmarcích.
Hvězda poskytuje své služby čtyřiadvacet hodin denně po celý rok,
provozuje 114 lůžek, prádelnu i kuchyň. Významně se také zapojuje do
procesu vzdělávání, vytvořila školicí středisko pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou ve Zlíně, studentům
Fakulty humanitních studií UTB nabízí možnost získání praxe v oboru.
Zaměstnanci mohou své praktické kompetence rozšiřovat při zahraniční spolupráci v Itálii, Maďarsku, Rakousku i na Slovensku.
Vedle mezinárodního certifikátu kvality získala Hvězda celou řadu
ocenění, například certifikát Kvality služeb od Asociace poskytovatelů
sociálních služeb nebo status Orlové zdravotnictví. Bližší informace jsou
ma
na webu hvezdazu.cz. 

PAHOP – „Odejít“ doma
je to největší ocenění

Naděje pro důstojné stáří

Může se stát, že budeme
čelit situaci, kdy odchod blízkého člověka bude v důsledku
nevyléčitelné nemoci pozvolný a my se budeme rozhodovat, jestli jej svěřit do rukou
zdravotníků v nemocnici,
nebo zvolit jinou, svým způsobem přirozenější cestu: být
s ním až do posledního dechu
v místech, která jsou mu nejbližší. PAHOP vychází vstříc
lidem, kteří mohou a chtějí pečovat o své nejbližší v rodinném kruhu
domácího prostředí.
Organizace se zaměřuje především na poskytování mobilní hospicové péče v rámci celého Zlínského kraje, která je určena pro pacienty v pokročilém nebo konečném stadiu nevyléčitelné nemoci. Služba je
poskytována čtyřiadvacet hodin denně, včetně víkendů a svátků, a jejím
posláním je zmírnění duševního a tělesného utrpení pacienta.
Na základě sociální registrace PAHOP poskytuje také terénní odlehčovací služby, nabízející potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou
soběstačností, o které je pečováno v jejich domácím prostředí. Kvalifikovaní pracovníci v určitý čas převezmou péči o jejich potřeby a rodinní
pečující tak získají čas na potřebný odpočinek a k vyřízení si potřebných
věcí.
PAHOP v současnosti provozuje pobočky v Uherském Hradišti,
ve Zlíně-Malenovicích, Uherském Brodě, Veselí nad Moravou a nově
ma
i v Kroměříži. Podrobnější informace na centrum-pahop.cz.
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Stáří je neodvratnou součástí lidského života. Stejně tak je jeho
přirozenou součástí, že se nemusí ubírat cestou plného zdraví a jasné myslí. Naděje, jakožto jedna
z organizací působících na téměř
celém území republiky, si to uvědomuje a v rámci
své činnosti stojí
za lidmi, kteří jsou
více či méně odkázáni na pomoc
druhých. Ve Zlíně
organizace nabízí
širokou škálu seniorských služeb, ať již se jedná o denní podporu, nebo
pobytovou službu.
Ve dvou denních stacionářích poskytuje Naděje v pracovních dnech
péči a nabídku až pro dvacet lidí s Alzheimerovou nemocí nebo jiným
druhem demence dle hesla „na život s demencí nikdo nemá zůstat sám“.
Personál se také věnuje pomoci rodinám pečujícím o své blízké v domácí péči a umožňuje jim propojit běžný život i potřebný odpočinek
s péčí o blízkou osobu. Organizace zajišťuje dopravu do stacionáře i z něj
s možností vyzkoušet si službu první den zdarma. V Domě pokojného
stáří na Jižních Svazích je v současnosti pečováno o přibližně padesát
seniorů, o dalších devatenáct s Alzheimerovou chorobou nebo jiným
druhem demence na specializovaném oddělení.
Vedle zmíněných služeb poskytuje Naděje poradenství a svépomocnou podpůrnou skupinu pro lidi pečující o blízkého s demencí. Podrobma
nější informace jsou na webu nadeje.cz/zlin. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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KONTAKT: tel.: +420 606 722 666. e-mail: sekretariat@hvezdazu.cz
INZERCE RV2100745/01

INZERCE RV2100763/01

INZERCE RV2100741/01

INZERCE RV2100398/01

MÁTE DOMA SENIORA
SE ZTRÁTOU PAMĚTI?

POJĎTE
S NÁMI DO
DENNÍHO
STACIONÁŘE.

nadeje.cz/zlin • alzheimerzlin.cz • tel. 603 281 676

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Kam za kvalitními potravinami?
Odpověď najdeme u lokálních výrobců
Začneme-li se zajímat o zdravé potraviny a jejich kvalitu,
nevyhneme se otázce, zda lokální produkty ano, či ne.
Není se čemu divit. V posledních letech k nám informace
o lokálních potravinách přicházejí z mnoha rozličných stran.
| MAREK ADAMÍK
Slýcháme o nich na gastronomických fórech, v médiích, stávají
se předmětem hovorů spotřebitelů a jejich rostoucí oblibu dokládá
i mimořádně vysoká návštěvnost
farmářských trhů. Faktem je, že
lokální potraviny představují zajímavý potenciál, skrze něhož se
naplňuje i proklamované environmentální pravidlo „mysli globálně, jednej lokálně“.
Vím, co jím
Jaké jsou výhody regionálních
produktů? Odpověď vyplývá už
z logiky věci. Především je snadno dohledatelné, odkud místní
potravina pochází, a spotřebitel
se o kvalitě a způsobu produkce
může sám přesvědčit. To u brambor z Egypta nebo česneku z Číny
možné není. Podporou místních
pěstitelů navíc podporujeme lokální ekonomiku a nepřímo tak
i rozvoj regionu. Investice do regionu se zpětně promítá do místa,
kde žijeme, z čehož nakonec profitujeme i my osobně. Jídlo také
formuje příbuzenské vazby, ovlivňuje život komunit a místní produkt, pokud je zpracováván s ohledem k životnímu prostředí, krajině
a hospodářským zvířatům, méně
zatěžuje životní prostředí. Skutečnost, na kterou dnes leckterý spotřebitel slyší.
Kvalita, která za to stojí
Místo, odkud potravina pochází, má obvykle i vliv na to, jak nám
bude chutnat. Výrazně se budou lišit jablka, která k nám cestují tisíce
kilometrů, od jablek, nasbíraných
v dědině za kopcem. S postupem
zemědělského roku jsou sklízeny
a prodávány potraviny v nejlepší
kondici, zralé a plné chuti a vitamínů. Nemusejí tak dozrávat chemicky ošetřené ve velkoskladech.
Zcela odlišné a vyšší kvality budou
ve srovnání s těmi dovezenými
i mléčné výrobky, maso a masné
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výrobky či vejce. Co se týče chutí,
orientace na regionální potraviny
jich může odhalit pestrou škálu,
neboť každý region svým způsobem odhaluje tajemství těchto jedinečných produktů. Nikoliv náhodou existuje šumavský zelňák,
valašský frgál nebo křimické zelí.
Je lokální také bio?
Možná se ptáte, jestli je lokální potravina současně v biokvalitě.
Zde je třeba říci, že nikoliv nutně.
Potraviny s označením „bio“ s sebou nesou určitá specifika stanovená zákonem, to znamená, že se
při jejich pěstování například nesmí používat umělá hnojiva, chemické postřiky či geneticky modifikované organismy. Označení
„regionální potravina“ to automaticky nezaručuje, i když i tak
je většina těchto produktů prosta
umělých ochucovadel, barviv, zvýrazňovačů vůní, chutí a různých
vylepšovačů. Jestliže trváte na nákupu biopotravin, můžete se někdy naopak setkat s nižší odolností
proti škůdcům, plísním nebo krátkou trvanlivostí, i když jinak mohou být velmi chutné.
Trhy jako představení
Farmářské trhy jsou příležitostí, jak se seznámit s nabídkou
místních výrobců, nezřídka i s výrobci osobně. V podstatě se jedná
o klasické trhy, kde lze zakoupit
vše od místního sezónního ovoce,
zeleniny, mléčných a masných výrobků, pečiva, bylinek, koření až
po různé místní speciality. Společným jmenovatelem je regionální
či tuzemský původ, důraz na kvalitu a snadno dohledatelný původ.
Trhy mají rovněž tu přednost, že
cesta od výrobce ke spotřebiteli
se zkracuje na minimum, odpadá
tedy složitá distribuce.
Komplexní
i specializovaná nabídka
Stále zažitějšími jsou specializované maloobchodní prodejny.

Jednou z výhod místních potravin je, že se o způsobu produkce můžeme přesvědčit  Foto | Včelařství Slovácko

Ve Zlíně nabízejí komplexní sortiment regionálních produktů
například regionální farmářské
potraviny Z dědiny, které najdete v budově Tržnice nebo v supermarketu Terno ve Zlíně-Loukách. Obrátit se však můžete i na
vybrané pěstitele s úžeji zaměřeným sortimentem. Takovým je
například Talašovo zahradnictví,
zaměřující se na pěstování brambor, česneku a hlávkového zelí,
které spotřebitelům nabízí krouhané nebo kysané přirozenou cestou mléčného kvašení. Vedle toho
si příchozí mohou vybírat i z široké nabídky sazenic zeleniny, jahod,
sezónního ovoce a zeleniny, stejně
jako z produktů, jež bychom v zahradnictví mohli očekávat.
Existují také specializované
obchůdky oslovující úzce vymezenou skupinu spotřebitelů. Vyznavačům včelích produktů ve Zlíně
slouží například Včelařství Slovácko, které kromě medu nabízí
širokou škálu potřeb pro včelaře,
výkup vosku nebo výrobu mezistěn z vlastního vosku. Že specializované obchůdky nemusí být jenom o potravinách, dokládá i rodinné včelařství Míša. V jeho
sortimentu najdeme například
medovou kosmetiku, zájemcům

navíc nabízí i možnost nahlédnout, v jakých podmínkách se med
z plástů vytáčí. Možnost osobní
návštěvy „pracovního prostoru“ je
další výhodou, která se pojí s nákupem od regionálních dodavatelů.
Dvůr jako místo setkání
Přímý kontakt s farmářem,
možnost si o nakupovaných potravinách promluvit, či dokonce
vidět na vlastní oči, jakým způsobem vznikají, jsou spojeny s nákupem přímo ze dvora výrobce. Někteří zemědělci dokonce většinu
své produkce prodají právě tímto
způsobem. Spotřebitel přesně ví,
komu dává své peníze, a výrobce
přesně ví, kdo je jeho zákazníkem.
Tím se také smazává anonymita
a navazují se skutečné mezilidské
vztahy. Cena takto zakoupených
potravin je obvykle o něco nižší,
než jakou bychom zaplatili v maloobchodní síti – podobně jako
na trzích není mezi spotřebitelem
a výrobcem žádný další mezičlánek. Ať již ale nakupujeme v maloobchodě, na trzích, ve dvoře, nebo
třeba jen online, faktem je, že regionální potraviny jsou „in“. Což
je z hlediska lokální ekonomiky,
životního prostředí a kvality rozhodně dobrá zpráva.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

TALAŠOVO
ZAHRADNICTVÍ
V TLUMAČOVĚ

nabízí sazenice zeleniny i roubované,
širokou paletu druhů i barev
balkonových květin, sazenice jahod,
borůvek, rakytniku a ovocné stromky.

Dolní 566, Tlumačov
tel.: 731 930 706

OTEVŘENO:
po - pá 8 - 17 hod.
so 8 - 14 hod.
ne 10 - 14 hod.
INZERCE RV2100833/01

INZERCE RV2100748/01

INZERCE RV2100764/01

INZERCE RV2100797/01

potřeby
potřeby pro
pro včelaře
včelaře
včelí
včelí produkty
produkty zz vlastní
vlastní produkce
produkce
bio
bio produkty
produkty
přírodní
přírodní kosmetiku
kosmetiku
Provozovna Zlín:

J. A.Bati 7031, 760 01 Zlín
(areál Svit, budova 21/2 pod Alzou)

Otevřeno: pondělí až pátek – 9.00–17.00,
sobota, neděle – zavřeno
Včelařská kavárna - bar:
pondělí až sobota – 17.00–21.00
Telefon: +420 731 333 060
Instagram: vcelarstvi_slovacko
Facebook: @obchodslovacko

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Veřejný prostor zdobí více než stovka
výtvarných děl. Mapa vás jimi provede
Není výjimkou, procházíme-li
parkem či ulicemi města, že mineme nějakou sochu, výtvarné dílo
či tvůrčí realizaci nejrůznějších
formátů a podob, aniž bychom si
to z perspektivy každodenního života uvědomili. Chceme-li to napravit a seznámit se třeba i s překvapivým (znovu)objevením toho,
co se ve veřejném prostoru vlastně nachází, můžeme sáhnout po
mapě Prostor Zlín, kterou již před
lety vydala Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Kultivace veřejného prostoru
se v současnosti těší velkému zájmu nejenom ve Zlíně, ale i v jiných městech republiky. Krajská
galerie je součástí tohoto trendu
především v souvislosti s pořádáním výtvarného sympozia Trienále Prostor Zlín, v jehož rámci
každé tři roky vznikaly ve městě umělecké objekty od známých
českých autorů. Některé z nich se

Socha sv. Jana Nepomuckého za městským divadlem je vysoké umělecké kvality 

staly trvalou součástí veřejného
prostoru a natolik se do něj včlenily, že jejich přítomnost nemusíme ani vnímat.
Poslední ročník trienále z roku
2019 se uskutečnil v prostorách
galerie, organizátoři ten příští, vycházející na rok 2022, znovu chtějí

přesunout do venkovního prostoru města. Než však k tomu dojde,
může mapa posloužit k připomenutí výtvarných děl, které již ve
městě najdeme. Mapu připravila
galerie v roce 2016 u příležitosti
výstavního projektu Prostor Zlín
– mapování veřejného prostoru.

kanceláře: Zlín, Slušovice, Vizovice, Napajedla a Otrokovice

www.pohrebnisluzbanonstop.cz
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K pomníku lampa a váza zdarma.

13.500,–

VELKÁ AKCE NA POMNÍKY A KRYCÍ DESKY.

bezplatný telefon: 800 12 12 11

12.000,–

Nabízíme skleněné hroby
a památeční sklo.

SLEVOVÁ AKCE DO 30. 6. 2021

INZERCE RV2100578/02

DOLNÍ LHOTA 172 (U LUHAČOVIC) – příjem objednávek PO–ČT 12:00 –15:00

INZERCE RV2100814/01

Foto | M. Adamík

„Galerijní projekt Prostor Zlín
představuje umělecká díla a výtvarné zásahy jako součást architektury a veřejných prostranství.
Zprostředkováním setkání s díly
ve městě přispívá k poznání, rozvíjení a aktivnímu vztahu k těmto
místům. Poukazuje na kulturně-historické hodnoty a umělecké
tradice a také na změny a někdy
nenávratně ztracené hodnoty,“
uvedla kurátorka galerie a autorka mapy Ladislava Horňáková.
Mapa obsahuje soupis lokací
výtvarných děl na území města se
základními informacemi o jejich
autorech a k dostání je na recepci
15. budovy Baťova institutu nebo
v expozici galerie. A odkud začít
svou průzkumnou cestu? Klidně
si hoďte korunou, k objevování
máte přes sto výtvarných děl, takže ať již se vydáte jakýmkoliv směrem, pravděpodobně na nějaké
ma
narazíte. 
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Jarní část filmového
„onlineˮ festivalu klepe na dveře
Velká premiéra letos čeká
61. ročník Zlín Film Festu, největšího festivalu filmů pro děti
a mládež. Od 28. května do
1. června přinese pestrý filmový
a doprovodný program na téma
Literatura ve filmu, ovšem s tím
rozdílem, že vše se odehraje v online prostoru, tedy prostřednictvím webových stránek festivalu.
Organizátoři o tom informovali již koncem února, kdy se kvůli nepříznivé pandemické situaci
rozhodli letos festival uskutečnit
ve dvou termínech a formátech:
tradiční jarní od 28. května do
1. června (online) a podzimní od
9. do 15. září (živě).
„V rámci filmového programu
dopřeje jarní část divákům kromě
festivalových snímků také pořady
ČT:D s literární tematikou, projekci nejlépe oceněných animovaných snímků natočených dětmi a mládeží z ČR i ze Slovenska

v rámci soutěže ANIMÁG 2021
a představí i vítězné projekty letošního ročníku Filmové ceny
Technologické agentury ČR,“
sdělila umělecká ředitelka Markéta Pášmová.
V rámci filmové části na diváky čeká patnáct v loňském roce
oceněných snímků, mezi nimi
například norský snímek Hranice odvahy, australská hitovka Život jako abeceda, britské drama
Rocks nebo švýcarsko-belgický
film Za horizontem. Připravená
je i ochutnávka z letošní studentské tvorby včetně odborných
lektorských posudků. V online
Zlínském psovi budou v premiéře nabídnuty snímky, jež budou
zahrnuty do celé letošní soutěže.
„Nejmenší diváci se mohou těšit
na dvě pásma krátkých animovaných filmů, z nichž jedno – s českými filmy – uvidí také děti na
zahraničních festivalech v Indii,

INZERCE RV2100648/01

K návratu k živému „filmáči“ by mělo dojít ještě letos
na podzim 
Foto | Zlín Film Fest

Japonsku, Jižní Koreji, Mexiku,
Turecku, na Kubě a Ukrajině, a to
v rámci projektu České animace

letí do světa,“ nastínila Markéta
Pášmová.
Přes to, že se festival uskuteční online, nebude chybět doprovodný program s filmovými
workshopy, interaktivními besedami nebo virtuální prohlídkou
festivalových zón. Do historie
uplynulých ročníků bude možné
nahlédnout prostřednictvím virtuální galerie na náměstí Míru
ve Zlíně, chybět nebude výstava
letošního 24. Salonu filmových
klapek a kreseb dětí a mládeže
se zrakovým postižením z výtvarné soutěže Radost tvořit. Ta bude
umístěna v galerii obchodního
a zábavního centra Zlaté jablko.
Online program bude ke
shlédnutí převážně zdarma, část
bude zpoplatněna částkou 61 korun. Podrobné informace jsou na
ma
webu. 

zlinfest.cz

INZERCE RV2001977/02
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Toulky od pramene Dřevnice k Marušce
Dřevnice. Důvěrně známá
řeka pro každého Zlíňana. Při
pohledu na její hladinu jistě nejednoho z nás napadlo podívat
se do míst, kde tato nevelká řeka
pramení, odkud takzvaně všechno začíná. Někteří z nás možná
tak učinili. Vydáme-li se po stopách této řeky, rozhodně nepůjde
o nudnou cestu – vydáváme se
totiž do malebných kopců Hostýnských vrchů s řadou míst, která vybízejí k procházkám.
Pramen Dřevnice nás přivádí
do Rajnochovic, na pověstný vrchol Troják. Jeho název je odvozen od historických hranic tří katastrů, které se zde setkávají, dnes
se jedná o hranice okresů vsetínského, zlínského a kroměřížského.
Nejblíže odtud máte do Hošťálkové a Držkové, ale také je to odsud
co by kamenem dohodil k pramenu Dřevnice, případně k rozhledně Maruška, druhému největšímu
lákadlu k návštěvě.
Dřevnice, pramenící pod vrchem Troják, je levostranným

přítokem Moravy a se svou délkou
42,3 kilometrů patří spíše k menším řekám. Kdo by ale chtěl říct,
že je pouhou říčkou, stačí si vzpomenout, co dokáže, když přijde
velká voda – pamětníci roku 1997
by mohli vyprávět. Významná je
i v jiném ohledu. Na jejím horním toku byla v 70. letech vystavěna vodní nádrž Slušovice, sloužící
především jako zdroj pitné vody
pro Zlínsko. K prameni Dřevnice
vás přivedou dvě turistické značky. Z autobusové zastávky Rajnochovice-Troják je to značka
modrá, ze zastávky Hošťálková-Troják pak značka žlutá.
Putování po hřebenu Hostýnských vrchů můžete spojit s návštěvou takzvané Marušky, rozhledny, která stojí na Trojáku
vedle stejnojmenné meteorologické stanice. Z rozcestníku Rajnochovice-Troják se k ní dostanete po modré značce v opačném
směru od pramenu Dřevnice
asi po dvou kilometrech. Rozhledna s výškou šestnácti metrů

překvapí svým atraktivním řemeslným zpracováním od mistrů tesařů z Hošťálkové a výhledem na
pásmo Veřovických vrchů, masiv Radhoště, hřeben Javorníků
a blízké Vizovické vrchy. Zahlédnete i siluetu rozhledny na Kelčském Javorníku.

Foto | Roman Zikmund

Jestliže máte rádi symboliku
a netradiční motivy, nepřijdete při
tomto výletu zkrátka. U Marušky
stojí kámen s dotykovým bodem,
který označuje „místo šťastného
návratu“. Traduje se, že ten, kdo
se kamene dotkne, se na místo
ma
znovu (šťastně) vrátí. 

INZERCE RV2100283/17
VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2100855/02

Rozhledna Maruška od mistrů tesařů z Hošťálkové 

ZLÍN
Z aktuální nabídky vybíráme
Floraworld
Floraworld Přístřešek
Přístřešek na
na auto
auto ss plochou
plochou
střechou
střechou antracitový
antracitový 300
300 cm
cm xx 496
496 cm
cm
• S okapy a hrdly na okapovou rouru
• 4 nohy
• Zatížení sněhem 100 kg/m2

21 490,-

Bazén
Bazén Bestway Steel Pro Max pr.
305 cm x 76 cm
• Odolný vůči povětrnostním vlivům PVC
• Včetně filtračního čerpadla
• Instalace bez nářadí

3 199,-

Sorrento
zahradní houpačka
houpačka
Sorrento Hollywood zahradní
Palm
funkcí
Palm zelená
zelená ss lehátkovou
lehátkovou funkcí
• Houpačka
• Pohodlná
• S polštáři

6 499,-

Dřez
Dřez vestavný
vestavný Granit
Granit
21,5
21,5 cm
cm xx 80
80 cm
cm xx 54
54 cm
cm
• Rozměr: 21,5 cm x 80 cm x 54 cm (V x Š x H)
• Robustní a tepelně odolný
• Moderní design

1 799,-

Nášlapný
kmen
Nášlapný kámen Bradstone kmen
35
cm, antická
antická hnědá
hnědá
35 xx 30
30 xx 3,8-4,2
3,8-4,2 cm,
• Mrazuvzdorná
• Vhodná pro exterier
• Vibrolitý beton

129,Ceny včetně DPH
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Vnímání světa jinak, ne hůř
| JANA JEDLIČKOVÁ
Většina z nás si žije svůj uspěchaný život moderního člověka
zajetý ve vyježděných kolejích civilizačního stereotypu. Nejen díky
každodennímu shonu jsme možná tak trochu otupěli ve vnímání
svého okolí a možná i svých pocitů. A tím sami sebe vytěsnili. Snad
nás ani nenapadne, že naprosté
nepostřehnutelnosti běžného dne
mohou pro člověka s diagnózou
být jiné, třebas i stresující, až děsivě nepřekonatelné. Například lidé
s poruchou autistického spektra
(PAS) mají odlišný zejména způsob projevu v oblasti komunikace,
sociální interakce a představivosti. Největší problémy pak mívají
v komunikaci a kontaktu s ostatními lidmi nebo s orientací v okolí.
Jak vnímá svět člověk s PAS?
Trpí naše dítě, příbuzný nebo známý poruchou autistického spektra? Díky organizaci Za sklem
máme ve Zlíně jedinečnou příležitost na vlastní oči si vyzkoušet,

jaké to je vidět svět jejich očima.
Nejen pro klientské rodiny, ale
i pro širokou veřejnost nabízí organizace zdarma k vyzkoušení
„simulátor autismu“. Pomocí 3D
brýlí se na chvíli vcítíme do pocitů lidí s PAS a ve virtuální realitě
prožijeme naprosto běžné a bezvýznamné situace z jejich úhlu
prožívání.

pozornost a vnímáme je pouze
okrajově jako nepodstatné, najednou vyvstávají v jiném úhlu reality. Křivě položené pero na školní
lavici se v jednom okamžiku může
stát tím jediným, co nás zajímá
a co si přímo vynucuje uklizení do
správné, rovné polohy.
Prostředí jinak zřejmě příjemné kavárny se nám může stát

Křivě položené pero na lavici se
v jednom okamžiku může stát tím
jediným, co nás zajímá a co si vynucuje
uklizení do správné polohy.
Okamžiky, které jsou známé,
normálně je zažíváme nebo jsme
je zažívali, najednou prožijeme
tentokrát jinak. Ne hůř nebo líp,
ale jinak. Prostředí školní třídy, kavárny a tramvajové zastávky s následnou jízdou tramvají
díky počítačové 3D realitě dostanou jiný a nový rozměr. Podněty,
kterým za normálních okolností nevěnujeme prakticky žádnou

INZERCE RV2100815/01

až strašidelným vězením, které
v nás otvírá až bezednou studnici vlastních stísněných a beznadějných pocitů. Ruší nás tikající
minutová ručička hodin, může
nás děsit i naše vlastní složité prožívání najednou stísněné
a nepřehledné situace, na které
není normálně nic výjimečného.
Možná nás napadne, že jedinou
možností, jak všechno vyřešit, je

únik z toho, kde jsme se ocitli.
Jedním z míst, které nás provede
světem těch, kteří vnímají svět jinak, je také tramvajová zastávka.
Co pravděpodobně upoutá naši
pozornost, je hluk. Hluk, který
je až příliš silný. Ruch ze všech
stran a ruší nás. Ještě že již přijíždí tramvaj, která nás schová.
Ale jen na okamžik, než si uvědomíme pohledy okolních lidí, které nám vnucují pocity odlišnosti,
trochu i méněcennosti a hlavně
bezradnosti.
Po sundání brýlí si s nejspíš
s úlevou řeknete, „ještě že to byla
jen virtuální realita“. Ale pro ty,
kteří jsou mezi námi a trpí neurovývojovou poruchou neboli PAS,
je to však každodenní život, ze kterého nemají kam uniknout. Nejen
díky komunikační bariéře je zdravému člověku nevysvětlitelné, co
je pro ně jinak a jiné. Jsou a žijí
mezi námi. Jsou to lidé jako my.
Jen jsou jiní, ne horší. Zaslouží si
proto stejné místo ve společnosti
jako ten, kdo je zdravý.

INZERCE RV2100819/01

Kariéra

Nejmodernější
CNC stroje hledají
svého seřizovače

STABILNÍ PRÁCE
V CENTRU ZLÍNA

Jste manuálně zruční,
spolehliví a pracujete rádi v týmu?
Pokud ano,
neváhejte se přidat k nám!
Právě hledáme
operátora výrobního zařízení.
Žádosti posílejte na e-mail:
slobodian@megat.cz
www.megat.cz

Kontaktujte nás
ACE–TECH s.r.o.
Rybníky V 5681, Zlín
info@ace-tech.cz
+420 608 779 432

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

www.ace-tech.cz/kariera



Z VAŠEHO MĚSTA | 17

KŘÍŽOVKA | NAJDETE KONEC CITÁTU NĚMECKÉHO SPISOVATELE JOHANNA WOLFGANGA VON GOETHA: „KAŽDÝ ČLOVĚK JE SAMOSTATNÝ SVĚT. NENÍ DO NĚJ JINÉ CESTY NEŽ PŘES...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 4. 6. 2021.
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 RV2100402/03

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

Kompletní balíček služeb:
■ příprava dané
nemovitosti k prodeji
■ naplánování strategie
prodeje
■ marketing
■ stanovení tržní ceny
■ inzerce
■ topování
■ kompletní právní služby
■ katastr a další

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

Vladimír MUSIAL
606 792 490
musial@regvyd.cz

Tomáš KARAL
732 530 071
karal@regvyd.cz

Michal NOVÁK
739 724 774
novak@regvyd.cz

INZERCE RV2001925/05

13 let praxe

Zajišťujeme 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.

Kontakt: Vodní 1972, 760 01 Zlín
Telefon: +420 603 982 535
E-mail: klacanek.d@seznam.cz
Web: www.realityklacankova.cz
18 | ZÁBAVA
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„Slovanská epopej“ – dějiny slovanských národů
Ke 160. výročí narození Alfonse Muchy jako exkluzivní 20 dílná sada

za 10 bezúročných splátek po

499 Kč

nebo za jedinečnou zvýhodněnou
celkovou cenu 4 990 Kč
(místo pozdějších 15 900 Kč)
NEPLATÍTE POŠTOVNÉ!
Ø cca. 33 mm

• Zušlechtěno ryzím zlatem
a nákladnou barevnou aplikací

Společná
zadní strana

Zušlechtěno pravým

—

• Nejvyšší kvalita ražby
„leštěné razidlo“

zlatem —
(999/1 000)

• Přísně celosvětově limitováno na
pouhých 999 kompletních kolekcí!

ZDARMA PRO VÁS:
exkluzivní trezor ve tvaru knihy
(běžná cena 1299 Kč)

• Exkluzivně jen v ČESKÉM
MINCOVNÍM OBCHODĚ®

Luxusní dřevěná kazeta na ražby
pro Vaši sbírku 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.

• Nenápadná skrýš pro Vaše
cennosti s krásným vzhledem
knihy
• Díky klíči kdykoliv uzamykatelný
pro optimální bezpečí

EXKLUZIVNÍ NABÍDKOVÝ KUPÓN
Ano,

využívám svůj kredit a objednávám exkluzivní kompletní sadu „Slovanská
epopej“ (výr. č. 917-713-0) – prosím zakřížkujte:
 v 10 pohodlných bezúročných splátkách po 499 Kč nebo

❑ Paní

 za jednorázovou cenu pouhých 4 990 Kč (místo pozdějších 15 900 Kč)

Příjmení / jméno

NEPLATÍTE POŠTOVNÉ. Při neuvedení způsobu platby vycházíme z toho, že požadujete
celkovou cenu. Máte 60 denní právo na vrácení zásilky, které se počítá od datumu
vystavení faktury. Do tohoto data máte také možnost vrátit kompletní sadu prostřednictvím
pošty v originálním balení, pokud je to možné. Nenásledují žádné další zásilky.

Ulice / č.

Za účelem zasílání informací a nabídek
Objednete rychle pohodlně po telefonu:
od nás a dalších společností
Tel.: 371 655 100
zpracováváme na základě članku 6
Cena dle tarifu
odst.1 f GDPR (Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) Vaše data také
Zavolejte nám!
s pomocí poskytovatelů služeb. Pokud
Každý
telefonicky
objednávající obdrží ušlechtilé
souhlasíte se zpracováním Vašeho
kuličkové pero se SWAROVSKI® ELEMENTEM
telefonního čísla pro účely telefonní
jako dárek!
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.

❑ Pán

712 - 10

PSČ / Město

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.

Datum

Podpis

Prosíme zašlete v obálce na: ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD,
Plovární 82/3 • 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí
V případě dalších dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 725 698 998 nebo 377 150 060 nebo navštivte naše webové stránky www.mincovni-obchod.cz.
INZERCE RV2100479/02
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí 2 % nebo 30 000 Kč
ZAJIŠŤUJEME:

Michal Jiříček, Váš makléř, 773 288 833

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

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

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.

byt, dům, komerce, pozemek

2 695 000 Kč
BYT 3+1 + BALKON, ZLÍN – DÍLY IV
Byt o výměře 63 m2 (z toho balkon 3 m2), se nachází v bytovém
domě ve 4. podlaží s výtahem v širším centru, má neprůchozí
pokoje. Bytový dům je kompletně zrekonst (výtah, zateplení, fasáda,
plastová okna). V blízkosti obchod, cyklostezka, pošta ad. PENB: D

NABÍDKA

3 075 000 Kč
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 – možná výměna za menší byt 1-2+1 – DOPLATEK DOHODOU. PENB: C

CENA V RK
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

4 690 000 Kč
RD 3+kk a 1+kk, ZLÍN – OBECINY
Náročně zrekonstruovaný cihlový objekt disponuje krásnou oplocenou 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

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 – ZLÍN – LUŽKOVICE
Nádherný rovinatý pozemek 1374 m2, šíře 21,5 m, u pozemku
dostupné inženýrské sítě (elektřina, plyn, kanalizace, vodovod)
a asfaltová komunikace. Jedná se o novou lokalitu, navazující na
starší výstavbu. Do centra se dostanete za 10 minut jízdy autem.

3 790 000 Kč

