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Příběh firmy Zelinger:  
Na počátku byla klika 

podrobnosti na straně 8
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Inspirujte se realizací

Prodej bytů po kompletních 
rekonstrukcích.

Výkup nemovitostí až 120% 
znaleckého posudku.

REALITNÍ SPOLEČNOST

Zprostředkování koupě 
a prodeje nemovitosti.

G2 REALITY S.R.O

Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín

(vedle tržiště pod Kaštany)

Rekonstrukce rodinného domu - Bojkovice.

Kompletní rekonstrukce rodinného domu proběhla v rychlém 
čase i přes kvalitativní náročnost. Rekonstrukce se zaměřením 
na vysokou kvalitu realizovaných prací a použitých prvků.

STAVEBNÍ FIRMA

Specializujeme se na 
rekonstrukce interiérů, rodinných domů a bytů.

Od návrhu, odborné konzultace 
až po kompletní realizaci.

Vytvoříme pro Vás stylový a promyšlený interiér 
pro každodenní radost z Vašeho domova.

Přijmeme 
instalatéra
do našeho 
týmu.

Pracovní poměr na HPP 
nebo ŽL ve Zlíně a okolí.

Zázemí ve společnosti
s dobrou historií a 
intenzivním růstem.

Zaměstnanecké výhody
(auto, veškeré nářadí..)

30 - 40 000 ,- / měsíc

v cihlovém bytovém domě
po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci
nadstandardní vybavení
2 prostorné balkóny
právě v prodeji

připravujeme – k prodeji 
duben 2022
po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci

připravujeme – k prodeji duben 2022
po kompletní nadstandardní 
rekonstrukci
více info u realitního makléře

připravujeme – k pronájmu 
duben/květen 2022
nadstandardně vybavené 
a zařízené, včetně klimatizace
více info v RK

Prodej bytu 4+kk, Zlín, 
ulice Přílucká

Prodej bytu 3+kk, Zlín, 
ulice Benešovo Nábřeží

Prodej bytu 2+kk, 
Uherský Brod, ulice Větrná

Pronájem 7 bytů,
dispozice 2+kk, 1+kk, 
Zlín, ulice Štefaníkova

nabízíme:

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

776 797 007 www.g2reality.cz G2 reality @g2reality

Máte zájem o rekonstrukci?
                      Zavolejte nám.

INZERCE RV2102191/03, RV2101603/03
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EDITORIAL

TIRÁŽ

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Literární jaro se zaměřuje na 
regionální spisovatele a básníky
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Na krásné modré Dřevnici. 
Právě tak zní podtitul 
letošního Literárního jara, 
které tím symbolicky 
vzdává hold zlínskému 
spisovateli a zakladateli 
festivalu Antonínu Bajajovi. 

Genius loci  
po sedmi stech letech
Sedm set let. Skoro by se tomu 

ani  nechtělo  vě-
řit.  Sedm  set  let 
od  první  písem-
né  zmínky  o  Zlí-
ně.  Pravda,  tehdy 
to byla ještě malá 
osada a trvalo celá 
staletí – prakticky až do příchodu 
Tomáše Bati – než začala připomí-
nat to, čím je dnes. Expanze měs-
ta byla fascinující. Z pětitisícového 
městečka  na  začátku  dvacátých 
let  minulého  století  se  za  pouhá 
tři  desetiletí  stalo  více než pade-
sátitisícové město a tento růst měl 
dál pokračovat. Oslavy sedmi set 
let od první písemné zmínky však 
nemají  připomínat  pouze  Tomá-
še Baťu. Soustřeďují  se na měs-
to  jako  takové,  jeho  jedinečnost, 
auru,  genia  loci  a  osobnosti,  jež 
v něm působily, nebo se k němu 
nějak vztahovaly či vztahují. Napo-
vídá tomu i pestrá paleta akcí, na 
které můžete v průběhu roku vy-
razit. Jen v měsíci dubnu se k osla-
vám  připojují  hned  dvě  události: 
Literární  jaro  či  Zážitkový  hap- 
pening na počest Emila Zátopka.

  Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

Petra Dvořáková byla hostem 12. ročníku  Foto | Jsf Abb

Cyklus autorských čtení a hu-
debních vystoupení se po dvou 
letech peripetií spojených s epi-
demiologickými opatřeními vrá-
til ke svému plnohodnotnějšímu 
formátu a se svým programem je 
rozprostřen do dvou měsíců, přes-
něji do dnů 16. březnem počínaje 
a 29. dubnem konče. Návštěvníci 
tak mají znovu příležitost sezná-
mit se s tvorbou nejen regionál-
ních autorů.

Březnová část programu je 
soustředěna především do pro-
středí kavárny ve druhém pod-
laží krajské knihovny. Zde se po-
stupně vystřídali Josef Holcman, 
který představil svou novou kni-
hu Třetí cesta, a regionální auto-
ři z prostředí Literární tržnice: 
Milan Libiger, Vladimír Cetkov-
ský, Jiří Pejla a Vít Kolmačka. 
V obou případech šlo o autorská 
čtení s hudební vložkou. Zatímco 
Josefa Holcmana podpořil regio-
nálně známý soubor Mužáci, au-
tory z Literární tržnice doprovo-
dilo folkové trio Žamboši. Svou 
lokalitou se stal výjimkou pouze 
pořad Ze Zlína do Paříže zpět, kte-
rý si našel zázemí v Galerii Vác-
lava Chada ve zlínském zámku. 
Vzácným hostem zde byl světo-
vě významný zlínský rodák Karel 

Machálek Zlín, jinak trvale žijící 
v Paříži.

Výlet do  
předbaťovského Zlína

Na co se těšit dále? Sepětí mlu-
veného slova a hudby se ještě více 
zvýrazní 30. března v pořadu Mi-
roslava Černého Pod zlínským 
rynkem. Autorské čtení s vlast-
ní hudební produkcí Černého 
se vydá na dlouhou cestu minu-
lostí předbaťovského Zlína, a to 
od pravěku až po poslední zlín-
skou šlechtu. O šest dní později 
– 5. dubna – představí v pobočce 
knihovny na Jižních Svazích frag-
ment ze své nesmírně rozsáhlé 
tvorby další zlínský rodák, Benja-
min Kuras, v pořadu pod názvem 
Zlín z duše nevyprchá. O rozsáh-
losti jeho tvorby výmluvně napo-
vídá i množství publikovaných 
počinů: čtyři desítky knih a něko-
lik tisíc novinových článků archi-
vovaných v internetovém deníku 
Neviditelný pes.

Básnické stálice 
a literární řetěz

Jaroslava Kovandu, zlínskou 
literární stálici nejen na poli poe- 
zie, není třeba představovat. Uve-
de jej 20. dubna v pořadu Legen-
da o Svedrupovi + Zlínský deka-
meron další zlínský básník Pavel 
Petr. Na stejném místě pak festi-
val 29. dubna vyvrcholí progra-
mem s mírně tajuplným názvem: 
Zlínský literární řetěz. Organizá-
toři prozrazují, že půjde o tvorbu 
zlínských autorů v podání zná-
mých osobností, za doprovodu 
houslového dua. V mezičase po-
sledního dubnového týdne Lite-
rárního jara můžete 27. dubna 
zamířit také na střešní terasu bu-
dovy 14, kde ze svých dosud vyda-
ných sbírek i novější tvorby bude 
číst básník a člen Řádu menších 
bratří františkánů Jan Vilímek.

Festival Literární jaro se koná 
pod tímto názvem ve Zlíně po-
třinácté, jeho kořeny však tkví 
v hlubší minulosti. V roce 2002 
vznikl jako projekt studentů Fa-
kulty multimediálních komuni-
kací Univerzity Tomáše Bati pod 
názvem Literární květen, násle-
dovaný krátce existující Literrou. 
Jak název napovídá, program se 
soustředil především na měsíc 
květen, přičemž literární akce se 
nezřídka konaly i v dalších měs-
tech Zlínského kraje.

Všechny pořady 13. ročníku 
Literárního jara začínají v 17 ho-
din. Podrobnější informace jsou 
na webu.

kfbz.czProgram se loni konal i na terase budovy 14 Baťova institutu Foto | Jsf Abb
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Jan Antonín Baťa  
našel „zvěčnění“ i na Baťově
Jan Antonín Baťa v podobě památné sochy není jen 
devizou města Zlína. Začátkem března byl slavnostně 
odhalen také v parku před Společenským domem 
v Otrokovicích, čímž se tam oba bratři poprvé 
objevují tváří v tvář jako rovnocenní partneři. 

| MAREK ADAMÍK

INZERCE RV2200087/03

Mokrá pedikúra za 330,- Kč

INZERCE RV2200477/01

Zhotovitelem sochy je aka-
demický sochař Radim Hanke. 
Ten se svého času zhostil i sochy 
Jana Antonína Bati, která je od 
roku 2007 součástí Univerzitního 
parku ve Zlíně, kde stojí naproti 
„Jednadvacítky“.

Odhalení sochy doprovázel ce-
lodenní program, který město Ot-
rokovice připravilo pro všechny 
věkové kategorie. Začal již v dopo-
ledních hodinách, kdy se v prosto-
rách Otrokovické Besedy promítal 
tematický film Šumné stopy – Jan 
Antonín Baťa, po němž následoval 
seminář určený pro středoškolské 

studenty. Dopolední program zís-
kal na hodnotě i zásluhou vzácné 
návštěvy – účastnila se jí vnučka 
Jana Antonína Bati Dolores Ljil-
jana Bata Arambasic, kterou na 
cestě do Česka z Brazílie doprová-
zela její dcera Guiomar Bata Alves 
Cota.

Zájem širší veřejnosti si přitáhl 
konvoj historických vozidel, kte-
rý spolu s těmito hosty zamířil ke 
Společenskému domu na Baťově. 
Právě tam došlo ke slavnostnímu 
odhalení sochy, čehož se zhostila 
vnučka Jana Antonína Bati spo-
lečně se svou dcerou a starost-
kou města Hanou Večerkovou. 
Samotné odhalení sochy s sebou 

neslo symbolické vyjádření úcty 
a respektu k osobnosti, která kdy-
si pomáhala Bahňák – Baťov vy-
budovat. Akt, u kterého se mno-
zí přítomní neubránili vnitřnímu 
pohnutí.

„Jsem dojatá. Socha přesně vy-
stihuje mého dědečka. Moc děku-
ji městu Otrokovice, že vyvinulo 
tuto iniciativu. Dědeček byl člo-
věk, který rád pracoval pro své 
lidi, pro národ. Je tak pro mě ctí, 
že jsem mohla být u okamžiku, 
kdy Otrokovice vzdávají hold člo-
věku, který se zasloužil o rozvoj 
města,“ uvedla Dolores Ljiljana 

Bata Arambasic, vnučka Jana An-
tonína Bati.

Obdobný projekt odhalení so-
chy Jana Antonína Bati se usku-
tečnil již v roce 2007 ve Zlíně. 
Tento akt se nesl v atmosféře ne-
spravedlivého odsouzení toho-
to světoznámého podnikatele ve 
vykonstruovaném procesu za ko-
laboraci s nacistickým režimem. 
Jeho jméno se podařilo s defini-
tivní platností očistit ještě téhož 
roku poté, co Městské státní za-
stupitelství v Praze po více než 
roce a půl soudu doporučilo obno-
vit soudní řízení.

Zhotovitel sochy je akademický sochař Radim Hanke  Foto | město Otrokovice
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Cigaretové nedopalky  
jako toxická „ozdoba“ civilizace

INZERCE RV2200420/01

PRONÁJEM PROSTOR
OBCHODY-KANCELÁŘE-ORDINACE

tel. | 739 646 048
e-mail | info@okozlin.cz

www.okozlin.cz

INZERCE RV2200421/07

Známe je všichni. Cigaretové 
nedopalky, lidově vajgly, jsou ne-
žádoucí ozdobou prakticky všech 
měst, o to neodbytnější, že jsou 
svou velikostí poměrně nenápad-
né, pokud se jich pohromadě ne-
nachází větší množství. Ačkoliv 
jsou místa, kam lze nedopalky od-
kládat, z celkového množství ciga-
ret údajně asi třetina končí volně 
odhozená kamkoliv do veřejného 
prostoru. Je nasnadě si tak klást 
otázku, co se s nimi děje dále a jak 
ovlivňují životní prostředí.

Zajímavá a současně alarmu-
jící jsou čísla, která poukazují na 
to, že nedopalky nejsou nijak za-
nedbatelný problém. V někte-
rých městech světa jich na zemi 
napočítáte 130 kusů na metr 
čtvereční, na kilometr silnic jich 
připadá až 150 kusů, na sto me-
trech pláže to bude ještě mno-
hem více. Protože se nedopalky 
splachem z povrchů dostávají do 

kanalizace, stala se jejich toxicita 
předmětem řady studií, jimž do-
minují především práce ekolož-
ky Danielly S. Greenové z uni-
verzity v Cambridge.

Ponecháme-li stranou disku-
se, nakolik cigaretové filtry chrání 
kuřáky před škodlivými substan-
cemi, jsou to právě filtry, které 
představují velký problém. Stla-
čená mikrovlákna acetátu celuló-
zy, užívaná pro výrobu filtrů, jsou 
sice chápána jako bioplast, ale ve 
skutečnosti se v přírodě rozklá-
dají v průměru čtrnáct let. A to 
není všechno, v použitých cigare-
tových filtrech je dohromady více 
než 40 toxických substancí, které 
mohou reagovat za vzniku dal-
ších látek. V tomto ohledu je po-
tenciální škodlivost nedopalků 
stále ještě značně neprobádanou 
oblastí, neboť studie se většinou 
zabývají riziky koncentrovaného 
výluhu z nedopalků. Potvrdil se 

jen negativní vliv přítomnosti (vý-
luhu) na obsah vody v kořenech 
rostlin, délku kořenů či buněčný 
růst. U některých druhů rostlin 
vedla blízkost nedopalků ke sníže-
né klíčivosti semen.

Jestliže je hlavním problémem 
znečištění cigaretový filtr, je na 
místě otázka, jestli by byl řeše-
ním filtr biologicky rozložitelný. 
Odpověď je jednoduchá: nebyl. 
I když takový filtr „zmizí“ třeba za 
poloviční dobu než konvenční fil-
tr, problém přetrvává. Biologická 
rozložitelnost filtru jen zkracuje 
dobu luhování a průniku toxic-
kých látek do životního prostře-
dí, navíc se prokázalo, že i biolo-
gicky rozložitelné filtry zpomalují 
pohyb vodních bezobratlých živo-
čichů a způsobují jejich úmrtnost. 
Je tedy evidentní, že toxického vli-
vu nedopalků se nelze spolehlivě 
vyhnout. Pouze jejich redukcí ve 
volném prostředí.  ma
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MHD se rozroste o čtyři nové bateriové trolejbusy
Dopravní společnost Zlín – Ot-

rokovice po pozitivních zkušenos-
tech z linek do Kostelce a do ZOO 
rozšiřuje trasy pro takzvané par-
ciální neboli bateriové trolejbusy. 
Uzavřela proto smlouvu na do-
dávku čtyř vozů s elektrickým po-
honem. Dodavatelem bude spo-
lečnost SOR Libchavy.

MHD ve Zlíně a Otrokovicích 
se rozroste o čtyři nízkopodlažní 
trolejbusy s karoserií SOR a elek-
trovýzbrojí od firmy Cegelec. Vozy 
budou třídveřové, plně klimatizo-
vané a nabídnou 33 míst k seze-
ní. „Do výbavy budou patřit rov-
něž dveřové sčítací rámy, což je 
technologie, která automaticky 

registruje počty nastupujících 
a vystupujících cestujících a shro-
mažďuje bez lidského zásahu dů-
ležitá data, jež lze použít například 
při plánování počtu spojů a tvorbě 
jízdních řádů,“ vyzdvihl mluvčí 
DSZO Vojtěch Cekota.

Trolejbusy s bateriovým po-
honem jsou schopné ujet až 15 ki-
lometrů mimo trolejové vedení. 
Toho hodlá dopravní společnost 
využít především na lince 55, kde 
se vybudoval asi kilometrový úsek 
nového trolejového vedení. Při na-
sazení bateriového pohonu budou 
moct vozy jezdit až na obratiště 
Štěrkoviště. „Chceme tímto pro-
jektem pokračovat v ekologizaci 

provozu městské hromadné do-
pravy a nahrazovat tam, kde je to 
technicky možné a ekonomicky 
oprávněné, naftové spalovací mo-
tory bezemisní elektrickou trak-
cí. Cestující i obyvatelé přilehlých 

domů jistě ocení také výrazně niž-
ší hlučnost trolejbusů v porovnání 
s autobusy,“ sdělil ředitel DSZO 
Josef Kocháň.

Nejvýhodnější nabídku na do-
dávku trolejbusů podala společ-
nost SOR Libchavy, přičemž cena 
jednoho trolejbusu činí 10,15 mi-
lionu bez DPH. „Celý projekt zís-
kal podporu z fondů EU v rámci 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu a jeho Integro-
vaného plánu rozvoje území Zlín. 
Dotace dosahuje pětaosmdesá-
ti procent uznatelných nákladů,“ 
uvedl Jaromír Schneider z DSZO, 
zodpovědný za přípravu dotač-
ních programů.  ks

Bateriové trolejbusy ujedou až 15 kilometrů bez tro-
lejového vedení Foto | Vojtěch Cekota ml.

Jak na domácí osvětlení  
a elektroniku, abychom ušetřili

Cesta za hledáním odpovědi na 
otázku, jak ušetřit za provoz do-
mácnosti, nás dříve nebo pozdě-
ji přivede i k osvětlení a domácí 
elektronice. Možná si pomyslíme, 
že ve srovnání například s vytápě-
ním domácnosti nebo spotřebou 
vody půjde o zanedbatelnou po-
ložku, pracujeme-li ale například 
značnou část noci, neměla by zů-
stat stranou naší pozornosti. Za-
jímat by nás měl především typ 
osvětlení, který používáme.

Nesviťme „naprázdno“
Také znáte to od dětství slýcha-

né napomenutí, abychom za sebou 
zhasínali? Zní to banálně, ale ply-
ne z toho jedna základní skuteč-
nost, kterou můžeme považovat za 
výchozí bod: kde nikdo není, není 
třeba, aby se tam svítilo. Zhasínat 
se vyplatí vždy, když z místnosti 
odcházíme na delší dobu, a to bez 
ohledu na zdroj osvětlení, který 
v místnosti používáme.

Výhoda LED žárovky
Je všeobecně známo, že nejmé-

ně úsporné jsou klasické žárovky. 
Mají krátkou životnost, a přestože 
stojí pouze pár korun, ve výsledku 
se nám prodražují. Mimo domác-
nosti se s nimi už v podstatě ne-
setkáme, neboť i ta nejhorší LED 
žárovka je několikanásobně účin-
nější. Obyčejná žárovka se uplatní 

v místech, kde často nechodíme, 
například ve sklepě nebo na půdě. 
V obývacím pokoji se peníze vyna-
ložené na LED žárovku vrátí zpra-
vidla v řádu měsíců.

Čím se řídit při výběru
Na co dbát při výběru LED 

žárovky? Volit můžeme mezi 
žárovkami s klasickou baň-
kou nebo v podobě hřibu. Pro 

lustry a designová svítidla se nej-
lépe uplatní první případ, navíc je 
k nerozeznání od staré „klasiky“. 
Pozor na závit žárovky, aby byl 
kompatibilní s osvětlovacím za-
řízením. V domácnosti se nejčas-
těji setkáme se závitem E27 nebo 
E14, ale pokud si nejste jisti, sta-
rou žárovku si vezměte s sebou do 
obchodu. Množství světla, které 
LED žárovky vydávají, lze zjistit ze 

světelného toku, uváděného v lu-
menech (lm). Nejslabší žárovky 
mají kolem 250 lm, středně silné 
pak 450 ml (odpovídá 40 W žá-
rovce). Barevný tón se uvádí v kel-
vinech. Chladnější barevné tóny 
(s hodnotou nad 2700 K) se hodí 
do kuchyně nebo do míst, kde 
pracujeme. V místech odpočinku 
naopak více oceníme nažloutlejší 
světlo, neboť se u něj lépe usíná. 
Pohybuje se v hodnotách 1800 až 
2500 K.

Další „žrouti“ energie
Televizory, hudební přehráva-

če, drobná elektrozařízení. Mnozí 
z nás si možná pokládají otázku, 
jestli lze uspořit tím, že budeme 
od zdroje elektrické energie tato 
zařízení vypínat. U moderních 
spotřebičů s pohotovostním reži-
mem je příkon velmi malý, tudíž 
se to moc neprojeví, ale pokud 
máte více spotřebičů pohromadě 
či vlastníte nějakou starší elektro-
niku, vypnutí od sítě již může mít 
smysl. Nejsnazší je používat pro-
dlužovací kabel s vypínačem.

Tip na závěr
Zkuste si jen tak pro zajíma-

vost vypůjčit měřič spotřeby / pří-
konu a projít si postupně jednot-
livé spotřebiče v bytě. Možná vás 
některý překvapí vysokou spotře-
bou.  ma
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Zlín vyhlásil soutěž  
k dostavbě radnice

Stávající budova radnice v cen-
tru města dozná změn. Město Zlín 
se totiž rozhodlo vyhlásit architek-
tonickou soutěž na její dostavbu. 
Předpokládané investice v I. etapě 
činí přibližně 100 milionů korun 
bez DPH, přičemž výsledky soutě-
že by měly být známy na podzim 
tohoto roku.

„K soutěži nás dovedl přede-
vším špatný technický stav někte-
rých budov, které jsou součástí 
radnice a z toho plynoucí prosto-
rová tíseň. Navíc je na čase, aby 
budova, kde sídlila kavárna Mi-
nutka, byla opět důstojnou sou-
částí náměstí,“ sdělil primátor Zlí-
na Jiří Korec.

Současnou podobu dostala 
radnice přesně před sto lety. Teh-
dejší vedení města hledalo náhra-
du za nevyhovující budovu radni-
ce z 16. století, a to formou veřejné 
soutěže. Z té pak vzešla stavba le-
gendy zlínského urbanismu F. L. 
Gahury, která je dodnes hlavním 
sídlem města. Základní kámen 

stávající radniční budovy byl po-
ložen 13. srpna 1922.

Zadávací řízení je vypsáno for-
mou soutěžního dialogu. Přihlásit 
se je možné do 4. dubna. Hodnotí-
cí komise nejprve vybere z přihlá-
šených ateliérů šestici účastníků, 
se kterými se následně potká nad 
rozpracovanými návrhy. V hod-
notící komisi figurují architekti 
Antonín Novák, Miroslav Pospí-
šil, Zdeňka Vydrová, Lukáš Bla-
žek a Zlín zastupují architekt Ivan 
Bergmann a historička umění La-
dislava Horňáková.  ma

INZERCE RV2200555/01
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Příběh firmy Zelinger: Na počátku byla klika 

INZERCE
INZERCE RV2200241/01

Výrobky firmy Zelinger najdete snad v každé 
domácnosti a takřka po celém světě. Patří k největším 
dodavatelům nábytkářského gigantu IKEA, vyrábí 
i pro společnosti Honeywell nebo Shimano. 
Celkem se v areálu bývalé sodovkárny v Tečovicích 
vyrábí skoro miliarda plastových dílů ročně.

Lubomír Zelinger začínal s pod-
nikáním před třiceti lety. „Věděl 
jsem, že chci dělat kliky, ale neměl 
jsem s tím žádné zkušenosti. Koupil 
jsem starý stroj z kovošrotu, ráno 
jsem lisoval kliky, odpoledne je ba-
lil a další den rozvážel ve starém 
žigulíku,“ vzpomíná majitel firmy. 
Dnes řídí úspěšný výrobní podnik 
s desítkami nejmodernějších strojů 
a téměř stovkou zaměstnanců.

Jak jste se dostal k plastikář-
skému oboru? 

Na základní škole jsem se moc 
dobře neučil, měl jsem úplně jiné 
zájmy. Šel jsem na učiliště, a proto-
že mi otec řekl, že chemie je obor 
budoucnosti, vybral jsem si obor 
gumař-plastikář. A tam jsem zjistil, 
že učení nebolí. Naopak mě zača-
lo bavit. Udělal jsem si chemickou 
průmyslovku a po vojně i vysokou, 
technologickou fakultu ve Zlíně. 
Během studia jsem už manuálně 
pracoval ve zlínském a otrokovic-
kém Rudém říjnu. Pak jsem na-
stoupil jako technolog, potom jako 
kontrolor v tehdejším Barumu 
a někdy v roce 1985 jsem přešel na 
generální ředitelství Českých závo-
dů gumárenských a plastikářských 
v Loukách. Měl jsem na starosti 
celkem dvanáct závodů po celé re-
publice, podniky jako Fatra, Mitas, 
Rudý říjen, Rubena a další. Jezdil 
jsem tam a kontroloval jejich čin-
nost. Moc mě to nebavilo, ale byla 
to dobře placená práce.

Kdy jste se rozhodl podnikat?
Když jsme v roce 1989 zacinka-

li klíči, začal jsem uvažovat, co dál. 
Nabízely se privatizace různých fi-
rem, ale to mě netáhlo. Chtěl jsem 
zkusit vydělávat si sám, podnikat. 
Přemýšlel jsem o různých výrob-
cích a nakonec mě napadlo, že na 
našem trhu jsou škaredé kliky.

Proč právě kliky?
Když byla má dcera malinká, 

tak si rozrazila tvář o hranu kliky. 
To mě inspirovalo k nápadu přijít 
s bezpečnými klikami. Na našem 

trhu to byla hrozná bída. A nejen 
s klikami. Sehnal jsem si předlohu 
zahnuté plastové kliky a dal výpo-
věď ze zaměstnání. 

Jaký byl rozjezd podnikání?
Nevěděl jsem, do čeho se pou-

štím. Představte si, že skončí vaše 
pravidelná výplata a naráz vám ni-
kdo nic nedá. Bylo to dost náročné, 
jako když neumíte plavat a někdo 
vás hodí do vody. Věděl jsem jen, 
že chci dělat kliky, ale neměl jsem 
s tím žádné zkušenosti. Musel jsem 
to vzít úplně z gruntu, najít si něja-
ký podnájem, sehnat stroje. Hlav-
ně jsem ale neměl peníze. Měl jsem 
na vkladní knížce všeho všudy 800 
korun a s tím se opravdu moc pod-
nikat nedá. Půjčil jsem si peníze od 
banky, zastavil všechen majetek 
a koupil v kovošrotu starý vyslouži-
lý lis. Ráno jsem si kliky nalisoval, 
odpoledne zabalil a na druhý den 
jsem je jel prodat. Vše jsem převá-
žel v kufru žigulíku. Začátek byl vel-
mi dobrodružný, ale moc mě to ba-
vilo. Takhle to trvalo asi rok.

Bylo těžké se prosadit na 
trhu?

Doba sice byla hodně divoká, 
ale na druhou stranu byl tehdejší 
trh úplně prázdný. Například jest-
liže se tehdy vyráběly jenom hně-
dé truhlíky a někdo vyrobil bílé, 
tak mu lidé obrazně řečeno utrhali 
ruce. A s klikami to bylo podobné. 
Zajistit distribuci ale nebylo jed-
noduché, rozpadly se sítě prodejen 
domácích potřeb a velkoobchody 
neexistovaly. Tehdy ještě samo-
zřejmě nefungovaly velké markety 
jako OBI nebo Baumax. Člověk se 
potýkal i se spoustou jiných obtí-
ží, protože nebyly počítače, nebyly 
vědomosti a takřka nikdo netušil, 
jak podnikat. Platila se daň z obra-
tu a nikoliv z přidané hodnoty, ne-
byla nastavená pravidla a vláda ne-
dokázala rychle reagovat na změnu 
podmínek.

Korunku po korunce jsem 
vydělával peníze zpátky. Vý-
roba se stále rozšiřovala a my 

potřebovali stroje umístit do vět-
ších prostor. Přestěhovali jsme se 
do areálu u řeky Dřevnice v Ma-
lenovicích. Zrekonstruovali jsme 
haly, přidali další stroje, postupně 
přijímali nové pracovníky. 

Takže jste rozšiřovali i nabíd-
ku, už to nebyly jen kliky?

Především jsme si uvědomili, 
že udržet vlastní značku na trhu je 
strašně náročné. Potřebujete na to 
kapitál a kontakty. Přemýšlel jsem, 
jestli jít touto cestou, nebo naopak 
fungovat jako dodavatel pro jiné 
výrobce. Dostal jsem příležitost na-
bídnout naše výrobní kapacity do 
závodu IKEA v Malackách na Slo-
vensku. Nebylo úplně jednoduché 
dostát podmínkám velké nadná-
rodní společnosti, ale nakonec se to 
podařilo a po první zakázce násle-
dovaly další a další. Šlo to pozvol-
na, protože tyto velké řetězce jsou 
velice opatrné s výběrem dodavate-
lů. Pak přibývaly i další nadnárodní 
firmy, rostl obrat a mohli jsme ku-
povat nové stroje a přemýšlet o vý-
stavbě nové haly, protože ta stávají-
cí už byla malá a chyběl prostor na 
rozšíření.

Tehdy jste se přestěhovali do 
současného areálu v Tečovi-
cích?

Vlastně mě k tomu „dotlačili“ 
naši zákazníci. Pamatuji si, jak mi 

říkali: „My rosteme, chceme, abys-
te rostli také“. Naskytl se pozemek 
někdejší tečovické sodovkárny. Pro 
nás ovšem nebylo použitelné vů-
bec nic z toho, co tady stálo. S pod-
porou dotací jsme areál zcela pře-
budovali. Jsem moc rád, že jsem 
se k tomu odhodlal. Pokud bych 
to neudělal, naše firma by neměla 
budoucnost. Výroba se díky tomu 
rozšířila trojnásobně. Samozřejmě 
i naši zákazníci viděli, že moder-
nizujeme. Přišel obrovský pokrok, 
co se týká obratu i povědomí o fir-
mě. Měli jsme to štěstí, že jsme se 
u společnosti IKEA dostali do ka-
tegorie prioritních partnerů, kam 
patří ti největší a nespolehlivější 
dodavatelé, se kterými počítají při 
svém dalším rozvoji.

Vyrábíte ještě nějaké vlastní 
produkty?

Ano. Kliky ještě vyrábíme. Je to 
třicet let starý výrobek, ale pořád 
jde na odbyt. I to je svým způsobem 
úspěch. Každý člověk v republice už 
naši kliku někdy držel v ruce. 

Prezentujete firmu Zelinger 
jako rodinnou. Co to zname-
ná?

Slovo „rodinná“ je pro mě sy-
nonymem stability, síly, zodpověd-
nosti, sounáležitosti a příjemného 
prostředí. Je to něco, nač se můžete 
spolehnout. Tyto hodnoty rodinné 
kultury se snažím přenášet do fir-
my. Samozřejmě tato firma nese 
mé jméno, což je zavazující. Víc 
pak prožíváte úspěchy i neúspěchy. 
Také všichni zákazníci se na vás ob-
rací s jiným pocitem, než na dosa-
zeného předsedu představenstva.

Jaké máte typy výrobků a pro 
jaké zákazníky?

Náš prioritní a největší zákazník 
je společnost IKEA Components. 
Pro ni vyrábíme asi 350 druhů dílů, 
vše ve velkém množství. Dalším 
zákazníkem je Schott v Lanškrou-
ně a ve Valašském Meziříčí, který 
dodává díly do automotive a kom-
ponenty do chladicích a mrazicích 
skříní. Úzce spolupracujeme s nad-
národním řetězcem Shimano, kte-
rý sídlí v Japonsku. Vyrábíme pro 
něj velmi sofistikované a nároč-
né díly pro přehazovačky. Přesou-
vají k nám výrobu ze Singapuru, 
což je pro nás velká pocta. Různé 
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komponenty pro jejich výrobky do-
dáváme také firmě Honeywell. To 
jsou pro nás čtyři klíčoví zákazníci. 
Něco málo vyrábíme i pro automo-
bilový průmysl. Naše díly jdou pro-
střednictvím těchto korporací do 
celého světa. 

Zlínský region má bohatou 
tradici gumárenské a plas-
tikářské výroby. Daří se ji 
udržet a rozvíjet?

Začalo to u Bati, který se snažil 
vyrobit si vše sám. Včetně gumo-
vých podrážek, tkaniček, kartonů 
nebo pneumatik. Díky rozvoji gu-
márenské výroby sem přitáhl mno-
ho lidí. V socialistických dobách 
zůstala výroba i lidé, jen se podni-
ky rozdělily a přejmenovaly. Teh-
dy jsme navíc měli fantastický 
systém technického školství. Byly 
tady učiliště, střední odborné ško-
ly, chemicko-technologická fakulta, 
výzkumný ústav. Dnes zůstalo tech-
nických oborů na školách jen velmi 
málo, což nám moc chybí. Spousta 
lidí, kteří pracovali v podnicích i ve 
školách, po revoluci odešla a rozje-
la si vlastní podnikání v tomto obo-
ru. Proto na Zlínsku vznikla řada 
nových plastikářských firem. Přišly 
sem i velké zahraniční společnosti, 
jako je třeba Greiner. Nás všech-
ny, kteří v tomto odvětví podniká-
me, nejvíce trápí nedostatek kvali-
fikovaných pracovníků. Školství je 
nestíhá připravovat. Největší po-
ptávka je po seřizovačích strojů. 

Takže i vy se potýkáte s nedo-
statkem kvalitních lidí?

Člověk si může koupit ty nej-
novější stroje, budovy, technolo-
gie, spousty věcí, ale strašně těžko 
se shánějí lidé, kteří jsou srdca-
ři a dovedou být loajální k firmě. 
U dělnických profesí nám pomáha-
jí agenturní pracovníci. Máme jich 
několik desítek. Agenturu jsem ve-
lice pečlivě vybíral, protože mi zá-
leželo na tom, aby s lidmi slušně 
zacházela, aby dostávali odpovída-
jící mzdu a mohli mít svou hrdost. 
Proto naši agenturní pracovníci spí 
na hotelu a ne na nějakých ubytov-
nách. Největší bolestí jsou techničtí 
pracovníci, hlavně kvalitní seřizo-
vači. To je teď nejvzácnější profe-
se a rádi přijmeme do našeho týmu 
nové.

A co asijská konkurence?
Amerika a Evropa v minulos-

ti přesunula do Asie výrobu a s ní 
i znalosti. Asiaté jsou velmi chytří, 

šikovní, mají chuť se učit a praco-
vat. Kdo nebyl v Číně, tak to nepo-
chopí. Je to ohromná země, která 
má obrovskou vnitřní spotřebu. 
Dnes už se zdaleka nezaměřují jen 
na množství, jsou velmi progresiv-
ní a dovedou dělat velmi kvalitní 
sofistikované výrobky. Můžete tam 
samozřejmě vidět i firmy takřka 
středověkého charakteru, ale ved-
le toho podniky, které nedostihne-
me ani za deset let. Plně automa-
tické a naprosto čisté. Evropa má 
pořád pocit, že je lídrem, ale ono to 
tak není. Čína a další asijské země 
začínají přebírat naši pozici. I tam 
ovšem roste cena práce a také cena 
dopravy, která se navíc velmi pro-
dlužuje. To je nesporná výhoda, 
která Evropě možná pomůže. Řada 
nadnárodních koncernů přenáší 
výrobu zpět. 

Od roku 2018 máte novou 
výrobní halu. Zdaleka ale 
nejde jen o budovu, ale také 
o neuvěřitelně precizní a pro-
myšlené nastavení výroby…

Děkuji za pochvalu. Měli jsme 
výhodu, že jsme nebyli tlačeni do 
rychlého postavení budov, takže 
jsme měli čas projektovat. Mohli 
jsme si pořádně promyslet, jak bu-
dou uspořádány stroje a toky ma-
teriálu. Vycházeli jsme z principů 
takzvané štíhlé výroby. Štíhlá výro-
ba minimalizuje ztráty času, mate-
riálu i energií. Díky ní snižujete své 
produkční náklady a tím pádem 
se stanete konkurenceschopnější-
mi a zajímavějšími pro odběratele. 
Vše na sebe přesně navazuje, vše je 
promyšlené a zároveň co nejjedno-
dušší. A samozřejmostí je pořádek 
a čistota. 

Co události posledních mě-
síců – covid, logistická krize, 
dramatický růst cen energií 

a paliv? Jak se s tím vypořá-
dáváte?

Co se týká covidu, bylo to samo-
zřejmě nepříjemné, komplikova-
né a vyžadovalo to ode všech velké 
nasazení. Ale vše jsme zvládli a pl-
nili stoprocentně zakázky. Dokon-
ce jsme v roce 2020 navýšili obrat 
o 13 procent a v loňském roce o 23 
procent. Pak je tady druhý problém 
– logistická krize. Každý problém 
ovšem lze vnímat i jako příleži-
tost. Tím se odlišují úspěšnější fir-
my od těch méně úspěšných. Potí-
že berou jako příležitost ke svému 
zlepšení a k tomu, aby se něco na-
učily a třeba i získaly nové zákazní-
ky. I naši zákazníci začali více pře-
mýšlet o tom, co vše se dá vyrábět 
blíže jejich závodům v Evropě, aby 
nemuseli vozit miliony kontejnerů 
po celém světě. Velký problém je 
samozřejmě s dodávkami surovin. 
Dřív jste v pondělí objednali a ve 
čtvrtek vám dovezli kamion mate-
riálu, dnes objednáváte nejméně 
čtyři týdny dopředu a za nejistou 
cenu. Velkým problémem je i sko-
kový nárůst cen energií. Výrazně se 
to dotkne průmyslu i běžných ob-
čanů. V našem podnikání teď mu-
síme být podstatně ostražitější. 

Jak vidíte svoji budoucnost?
Máme zpracované dlouhodobé 

plány rozvoje, vše je ale vázané na 
naše zákazníky. Firma se vždy roz-
víjela jen do té míry, na co měla. Ni-
kdy jsem se nepředlužoval a neku-
poval věci, které jsem nepotřeboval. 
Samozřejmě ale musíme být při-
praveni. Naši zákazníci rostou a my 
s nimi. Během dvou, tří let chceme 
rozšířit kapacitu asi o 100 procent. 
Máme již koupenou část okolních 
pozemků a v roce 2023 chceme 
začít stavět nové haly. Plánujeme, 
že se náš areál během příštích pěti 
let rozroste asi trojnásobně. Zvedli 
jsme obraty i zisky a díky tomu mů-
žeme stavět nové haly a kupovat 
nové strojní zařízení.

A co válka na Ukrajině, zkříži-
la nějak vaše plány? Zapojuje-
te se do pomoci?

Pracuje u nás řada lidí z Ukraji-
ny a i díky tomu se mě celá situa- 
ce o to více dotýká. Stále nemo-
hu pochopit, že je dnes, v Evropě 
ve 21. století, něco takového vůbec 
možné. Bohužel je to ale realita, se 
kterou se musíme všichni nějak vy-
rovnat. Všichni naši ukrajinští pra-
covníci jsou velmi slušní, skromní 
a pracovití. Prostřednictvím naší 
pracovní agentury cíleně pomáhá-
me konkrétním rodinám a známým 
spolupracovníků. Probíhá u nás 
sbírka na jejich podporu. Nejhorší 
to bylo v prvních dnech po útoku, 
kdy se často ani nemohli dovolat 
svým blízkým domů na Ukrajinu. 
Nemůžu zapomenout na výraz ve 
tvářích některých pracovnic, které 
mají své syny v ukrajinské armádě. 
To zděšení, bolest a úzkost… Nyní 
už má ale většina pracovníků své 
rodiny zde a tak jsou mnohem klid-
nější. Jsem za to rád. Všichni si mu-
síme uvědomit, že slovo mír není 
jen fráze. Nutně ho potřebujeme.  pr

Do naší moderní výroby hledáme 
nové kolegy na tyto pracovní pozice: 

Seřizovač vstřikolisu Plat: 32 000 Kč – 48 000 Kč

Výrobní kontrolor Plat: 23 000 Kč – 31 000 Kč

Praxe na uvedených pozicích je výhodou, 
ale ne nutností – vše vás rádi naučíme. Přidejte se k nám!

Nabízíme:
• Práci v nepřetržitém provozu 
• Čisté a moderní pracovní prostředí
• Široký výběr bene� tů, dovolená navíc, čtvrtletní odměny
• Příplatky nad rámec Zákoníku práce, příspěvek na penzijní připojištění

www.zelinger.cz | +420 778 441 216 | zelinger@zelinger.cz
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Když se zahrada probouzí k životu, 
vyžaduje pozornost

Jaro je znamením probouze-
jícího se života a pro zahrádkáře 
obdobím, kdy definitivně končí 
vyčkávání na novou sezonu. Za-
čátek jara může mít vícero po-
dob, na zahradě v podstatě začíná 
ve chvíli, jakmile se denní teplo-
ty udrží dlouhodobě nad deseti 
stupni Celsia. Jasným signálem 
pak je, když se všechno kolem nás 
začne zelenat a vyžadovat naši 
pozornost. Nejvhodnějšími měsí-
ci pro zahájení přípravných pra-
cí na zahradě jsou březen a du-
ben, přičemž rozsah těchto prací 
bude záležet na velikosti zahrady 
i na její rozmanitosti. Pokud si 
nejsme jisti odkud začít, může-
me se řídit několika základními 
doporučeními.

Úklid v mysli i na zahradě
Nejprve je vhodné ze zahrady 

odstranit zapomenuté listy, vět-
vičky a nečistoty – to lze provést 
již v okamžiku, kdy sleze sníh, 
není třeba čekat na teplé počasí. 
Nezapomeňte přitom na starou 
uschlou trávu a mech, které mo-
hou trávník ohrozit na vlhkých 
místech. Budete přitom potřebo-
vat zahradní náčiní, je proto ideál-
ní začít s přípravami na novou se-
zonu právě v zahradních boudách 
a přístřešcích, kde máte nářadí 
uloženo, a zkontrolovat jejich ak-
tuální stav. Rozbité nástroje, kte-
ré nejdou opravit, nebo již dlouho 
nepoužívanou techniku darujte 
na náhradní díly nebo odvezte do 
sběrného dvora. Je také vhod-
ný čas prohlédnout motorové 
a elektrické přístroje, dobít aku-
mulátory a zkontrolovat přívodní 
a prodlužovací kabely včetně po-
hyblivých mechanismů zahrad-
ních strojů. Pokud máte pařeniště 
nebo skleník, umyjte jej šetrným 
dezinfekčním prostředkem (nejlé-
pe octem) a pravidelně jej větrejte.

Trávník aneb co 
zasejeme, to sklidíme

Podle vzhledu trávníku už na 
první pohled poznáme, v jakém 
stavu jsme jej k zimnímu spán-
ku uložili. Nejlepší je nechat jej 
přezimovat v pokoseném sta-
vu. Jestliže jsme na něm nechali 

vrstvu neshrabaného listí, asi 
jsme byli nepříjemně překvape-
ni, že došlo k hnilobě, tvorbě plís-
ní a ke vzniku nezdravých šedých 
skvrn. V každém případě nás čeká 
spousta práce. Co se bude hodit 
mít po ruce? Vertikulátor, moto-
rovou sekačku, vidle, hrábě, rýč, 
kvalitní zahradní hnojivo, a jestli-
že máte bujnější zahradní porost, 
také strunováou sekačku nebo za-
hradní nůžky.

Pomocí zahradního vertiku-
látoru prořežeme nepropustné 
vrstvy ze zbytků rostlin, plevele 
a trávy, aby se novému bujícímu 
trávníku dostalo více vláhy, kyslí-
ku a živin. Vzniklé vyhrabané plo-
chy můžeme zapískovat, případně 
do nich dosít trávník. Lze tak uči-
nit ručně nebo s příslušným zaří-
zením, které zajistí rovnoměrnější 

zasetí. Pro přihnojení je vhodné 
používat hnojiva s vysokým ob-
sahem dusíku a hnojení provést  
ideálně po prvním dešti. Ať již 
trávník používáte pro okrasné 
nebo užitkové účely, neměl by se 
nikde objevovat zbytkový plevel, 
bude se tak dařit lépe nejen tráv-
níku, ale i stromům, pokud jsou 
součástí zahrady.

Mlčenliví strážci
Prořezávání stromů a keřů je 

další nedílnou součástí jarních 
činností. I když způsob prořezu se 
liší podle druhu stromu, vždy se 
můžeme řídit obecným pravidlem 
a odstranit především poškozené, 
suché, nemocné a různě překříže-
né větve, aby bylo poskytnuto co 
nejvíce životního prostoru mla-
dým větvím s pupeny. Podobně 

jako u trávníku je potřeba vzrost-
lé stromy zbavovat plevele a vý-
mladků u paty stromů, kde se 
mohou zabydlovat různí škůdci 
a choroby.

Jaro je také optimální období 
pro vysazování nových ovocných 
stromů. U prostokořenných sa-
zenic je u výsadby nových saze-
nic potřeba zkrátit pořádně ko-
řeny a větve, čímž podpoříte další 
růst. Na konci března je potom 
vhodné vysazovat okrasné listna-
té stromy, ořešáky a vinnou révu, 
v dubnu stálozelené dřeviny, bří-
zy a jehličnany. K přihnojení po-
užívejte hnůj, který se dává pod 
koruny stromu, tedy nikoliv do 
bezprostřední blízkosti kolem 
kmene. Dodává půdě živiny a za-
braňuje odpařování vody.

Tipy od zkušenějších
Zkušený pěstitel by jistě mohl 

rad pro jarní vylepšování zahra-
dy rozdávat celou náruč. Jen 
namátkou: 

1. Mějte na paměti, že i v dub-
nu mohou přijít noční mrazy, 
které by výsadbu mohly ohrozit. 
Nové sazenice ochráníte napří-
klad lepenkovou krabicí nebo sta-
rým květináčem. 

2. Zvažte založení kompostu. 
Získáte celoroční přísun kvalitní-
ho hnojiva. 

3. Rezervoáry na dešťovou 
vodu mají své výhody. Během 
jara spadne dostatek srážek a při-
pravíte se tak na letní měsíce, kdy 
je vody obecně nedostatek. Takto 
získaná voda je nejenom pro zalé-
vání zahradních rostlin nejvhod-
nější, ale navíc je zdarma. 

4. Jakmile je půda dostateč-
ně zahřátá – přibližně polovina 
dubna –, nastal vhodný čas pro 
výsadbu zeleniny (mrkve, salátu, 
ředkviček, červené čepy, jarní ci-
bulky, špenátu, pórku atd.). Poz-
dějšímu protrhávání, například 
mrkve, se můžete vyhnout už při 
sázení, stačí zachovávat více než 
deseticentimetrové mezery. 

5. Jaro využijte také jako pří-
ležitost uklidit a vyčistit všechna 
krmítka pro ptáky. Ptáci se potře-
bují naučit obstarávat si potravu 
sami.  ma



 INZERCE 11|MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2200115/02

Záluští 54, 763 02 Zlín – Louky
Tel.: 577 119 454

www.bcservis.cz

BCServis CZ s.r.o. 

PRODEJ – SERVIS – PŮJČOVNA

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd 1 2020. 07. 22. 16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

4. 4. – 28. 4. 2022
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. no

vi
ny

 k
ra

je

ŽEBŘÍK 3 X 7 PŘÍČEK 
Materiál: hliník. Maximální výška dosahu: 
2,87 m. OBI č. 6240899

VZHŮRU 
do výšin

1 859-

obi.czPlatí od 1. 3. do 31. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

VÁ
Š Z

LÍN
 

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

Objevte 

koupelen

KOUPELNOVÝ 
NÁBYTEK „ZOJA“

Rozměry: 
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm. 
Čela a korpus z dřevotřísky 
s melaninovým povrchem, 
bílá barva. Umyvadlová 
skříňka se 3 dvířky a 1 
šuplíčkem, keramické 
umyvadlo a zrcadlo s boční 
skříňkou, vč. osvětlení 
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K. 
(umyvadlová baterie není 
součástí). OBI č. 1076686

OBI UMYVADLO 
"SOLA"

Rozměry: � 42 cm, v 13 cm, 
keramické, kruhové, barva bílá. 
OBI č. 4348124

3 999,-  Kč 1 199,-  Kč

STOJACÍ WC 
"KOMBI EKO"

Odtok vnitřní spodní. Keramická 
splachovací nádrž na vodu 3–6 l. 
Bez WC sedátka.
OBI č. 5302617

1 299,-  Kč

L0087_CZ_ad_Centro_191x224_v6.indd 1 2020. 07. 22. 16:01

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

4. 4. – 28. 4. 2022
uplatnění jen ve dnech

pondělí–čtvrtek
Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před 
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu 
odečtena na pokladně. Slevu nelze 
kombinovat s jinými slevovými akcemi či 
kupony, je jednorázová a nelze ji uplatnit 
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva 
nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu 
nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové 
a věrnostní karty a na objednávky on-line. no

vi
ny
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je

ZLÍN

DOKÁŽETE
COKOLIV

TALAŠOVO 
ZAHRADNICTVÍ 
V TLUMAČOVĚ nabízí
- sazenice zeleniny i roubované, jahod
- balkonové květiny
- borůvky, rakytník, vinnou révu
- zakoupit můžete také naši 
  čerstvou sezonní zeleninu a ovoce 

OTEVŘENO: 
po - pá: 8 - 17 hod.
       so: 8 - 11 hod.
       ne: zavřeno

Dolní 566, Tlumačov 
tel.: 731 930 706

INZERCE RV2200451/01 INZERCE RV2200498/01
INZERCE RV2102218/03
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Přidejte se k výzvě 10 000 kroků

Zlín si v rámci oslav připomene  
Emila Zátopka

Chůze je nejpřirozenějším lid-
ským pohybem, posiluje naše tělo 
i mysl. Na začátku roku 2021, 
v době, kdy byla naše těla a mysl 
kvůli koronavirové epidemii vy-
stavena náročným zkouškám, 
přišla nezisková organizace Part-
nerství pro městskou mobili-
tu s výzvou 10 000 kroků, která 
byla určena pro všechny. Snahou 
bylo, aby lidé zařadili chůzi nebo 
běh mezi své každodenní činnosti 
a udělali tak něco pro své zdraví.

„Smyslem výzvy je motivovat 
lidi k pravidelné aktivitě vykoná-
vané pouze po svých vlastních no-
hou, a to alespoň po dobu jednoho 
měsíce. Výzva 10 000 kroků pra-
cuje s magickou hranicí deseti ti-
síc kroků, což odpovídá zhruba 
vzdálenosti sedm a půl kilometru. 
Ve skutečnosti však stačí mnohem 
méně kroků, aby byl organismus 
odolnější. Důležitější než objem je 
spíše pravidelnost, svižné tempo 
a příjemné prostředí,“ uvedl za or-
ganizátory Jiří Kučka, který má na 
starosti komunikaci s médii.

Výzva 10 000 kroků může mít 
podobu soutěžní i nesoutěžní. Za-
tímco lidé, kteří se aktivity chtějí 
zúčastnit v rámci své osobní vý-
zvy, si mohou své výsledky na-
hrávat, aniž by je s někým sdíleli, 
soutěživější jedinci si mohou svou 
aktivitu monitorovat na jakém-
koliv zařízení k tomu určeném 

a následně ji nahrávat do speciál- 
ní webové aplikace. Každý kilo-
metr je bodově ohodnocen, a to 
s ohledem na věk účastníka a jeho 
BMI (Body Mass Index, tedy mě-
řítko tělesné hmotnosti).

Svou účastí mohou lidé plnit 
nejen svou osobní výzvu, ale také 
motivovat ostatní. To jde díky 

týmům, které si účastníci mohou 
utvořit. Obecně platí, že vzájemné 
povzbuzení, spolupráce a pomoc 
jsou tou nejlepší motivací těm, 
kteří to nejvíce potřebují. Celá vý-
zva se navíc koná v úzké spoluprá-
ci s jednotlivými městy, která tak 
částečně přejímají koordinační 
a propagační úlohu.

„Touto výzvou chceme rovněž 
podpořit politiku snižování po-
čtu aut ve městech. Součástí ta-
kové politiky je vytváření ideál-
ních podmínek pro pěší a cyklisty 
a motivování našich spoluobčanů 
k tomu, aby více jezdili na kole 
nebo chodili pěšky, případně po-
užívali městskou hromadnou do-
pravu,“ upřesnil vizi projektu Jiří 
Kučka, který tak připomněl i dal-
ší iniciativy snažící se podporovat 
bezmotorové formy dopravy.

Registrovat se na dubnovou 
výzvu lze od 1. března do 30. dub-
na na webu.  ma

Výzvu lze pojmout i zcela nesoutěžně, jen pro radost  Foto | Pixabay

desettisickroku.cz

Oslavy 700 let města Zlína od 
první písemné zmínky pomalu, ale 
jistě nabírají na obrátkách. Jedna 
z dubnových aktivit pro veřejnost 
se odehraje v parku Komenské-
ho pod názvem Zážitkový happe-
ning na počest Emila Zátopka. Jde 
o sportovní klání, v němž budou 
účastníci netradičním způsobem 
zdolávat předem stanovenou trať. 
Park přitom ožije celodenními ak-
tivitami, ať již půjde o vystoupe-
ní známých zlínských kapel, nebo 
kreativní dílny pro tvořivé duše. Ba 
co víc, možná dokonce přijde i sa-
motný Emil Zátopek, jak tajuplně 
naznačují organizátoři. Těmi jsou 
město Zlín a spolek Živý Zlín.

„Zážitkový happening je jednou 
z mnoha akcí, kterými město vzdá-
vá hold velkým osobnostem své již 
sedmisetleté historie. Atletův od-
kaz přijde ocenit například triatlo-
nistka Helena Kotopulu, aerobička 
Vanda Šimková či trenérka mažo-
retek Alena Krčmářová,“ uvedla za 
pořadatele Jana Kubáčová, hlavní 

manažerka oslav sedmistého vý-
ročí města. Věnovat den legendár-
nímu zlínskému běžci a vítězi čtyř 
olympijských medailí tak byla sáz-
kou na jistotu, nehledě na to, že 
Emil Zátopek by letos v září oslavil 
sté narozeniny.

Netradičním sportovním dnem 
bude provázet Zátopek v podobě 
Pavla Vacka z Městského divadla 
Zlín. K účasti na běžeckém klání 
je potřeba registrace, ale nemusí-
te mít obavy. Na běžce nejsou kla-
deny žádné speciální požadavky 
a zúčastnit se může každý. Závodí 
se ve třech kategoriích: nejkrea- 
tivnější kostým, nejoriginálněj-
ší styl běhu a nejrychlejší zdolání 
trati. „Na místě budou připraveny 
i další aktivity a workshopy včet-
ně možnosti vyzkoušet si běžecké 
techniky Emila Zátopka pod vede-
ním profesionálů. Mezi sportovní 
stanoviště patří například akroba-
tická jóga, kangoo jumping, slac-
kline či retro olympiáda,“ nastiňu-
je šíři programu Jana Kubáčová 

s tím, že co se týče běžeckého klá-
ní, je registrace možná na webu 
i přímo na místě. Běžci, kteří už 
nyní vědí, že se chtějí zúčastnit, 
mohou tak učinit na behyzlin.cz/
event/42.

Výtěžek z dobrovolného star-
tovného je určen pro Azylový 
dům pro ženy a matky s dětmi. 
Akce Zážitkový happening na 

počest Emila Zátopka se uskuteč-
ní 24. dubna a je součástí Víkendu 
otevřených sportovišť, který spadá 
na 22. a 23. duben. Happening tak 
lze svým způsobem považovat za 
vyvrcholení celého spektra spor-
tovních aktivit. Podrobnější infor-
mace na webu.  ma

zlin700.eu
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Ahoj. Chci poslat balík, 
bez front a EXPRESNĚ.

A kam doručuješ?

Pošli ho se mnou!

Na libovolnou adresu,
do Boxu i do rukou.

penguinbox.cz

Od velikosti obálky 
až po mikrovlnku
(33x39x67cm).

Jak velký balík?

Kdy a kam balík přinesu?

Kdykoliv - 24/7
Najdeš mě hned vedle,
podívej  se na mapu.

Novinka
ve Vašem okolí:

Čekám tě!

1 Kc

První balík 
pošli za kačku!

INZERCE RV2102288/05

736 628 909, personalni@preciz.cz, www.preciz.cz

FLOW čerpá z bohatství exotických krajů
„Flow“ neboli proudění, proud 

nebo plynutí lze chápat jako du-
ševní stav, při kterém je člověk po-
nořen do určité činnosti tak, že se 
mu nic jiného nezdá důležité, oka-
mžik, kdy se jeho tělo nebo duše 
vzepne k hranicím svých možnos-
tí ve snaze dosáhnout něčeho vý-
jimečného. Stejně tak lze „flow“ 
chápat i v obecnějším smyslu jako 
proudění energie, neustálou pro-
měnu, hru barev a světla jakožto 
plynoucího času. S tímto druhým 
pojetím pracuje i stejnojmenný 
cyklus obrazů malířky Hany Mi-
kulenkové z Vidče u Rožnova pod 
Radhoštěm.

„Krajina jako expresivní pro-
žitek z barev a světla, vycházejí-
cí z předem připraveného plánu, 
přesto i s ponechaným místem 
pro improvizaci a cit. Tak by se 
dala ve zkratce vystihnout tvorba 
Hany Mikulenkové,“ uvedl kurá-
tor výstavy Ivan Bergmann. Pro 
pochopení její tvorby se nelze obe-
jít bez alespoň částečné znalos-
ti jejího životního příběhu, který 

autorku přivedl do nejrůznějších 
koutů světa včetně Brazílie, Řec-
ka, Portugalska a především pak 
ostrova Bali v Indonésii. Exotická 
země spojená se stejně exotickou 
faunou, flórou a blízkostí moře se 
stala autorce bezbřehou inspira-
cí. Proměna přírody, proud ne-
boli plynutí se pro ni rovněž stá-
vají metaforou života a svobody, 

kterou často symbolizuje motiv 
ptáka. „Mikulenková pracuje se 
symbolikou odkazující ke křeh-
kosti a ženskosti. Tento přístup 
pak staví do kontrastu se silnou 
expresí. Různě tak kombinu-
je jemné pastelové barvy s těmi 
fluorescentními a třpytivými. Její 
gestický malířský rukopis posta-
vený na postupném vrstvení je 

zbaven přílišné popisnosti a blíží 
se abstrakci. Patrný je zde i vliv 
street artu, který se odráží v uži-
tí sprejových barevných ploch 
i práci s písmem a slovy, které au-
torka do obrazů někdy ukrývá,“ 
přibližuje tvorbu Mikulenkové 
Ivan Bergmann.

Mikulenková absolvovala stu-
dia v ateliéru Ivana Czudaie na 
katedře malby a jiných médií na 
Vysoké škole výtvarných umě-
ní v Bratislavě. Cyklus FLOW má 
symbolický význam. Po obsahové 
stránce reprezentuje most mezi 
minulostí a přítomností a svým 
poselstvím pokračuje dál do bu-
doucnosti. V ní je více než cokoliv 
jiného zdůrazněna příroda jakož-
to všeobjímající a nedílná součást 
lidského života.

Výstava je k vidění do 5. června 
2022 v Krajské galerii výtvarné-
ho umění ve Zlíně. Využít lze i ko-
mentovanou prohlídku, a to jak 
s autorkou (5. dubna), tak s kurá-
torem výstavy (3. května). Začátek 
je vždy v 17 hodin.  ma

Symbolika odkazující ke křehkosti a ženskosti. I to je součástí výstavy  Foto | Marek Adamík
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Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské – rodinné – obchodní – pracovní – trestní – správní

Nutná rezervace. Lze i online na www.ak-simek.cz/rezervace

www.ak-simek.cz     simekadvokat

577 435 341, 736 680 134    sekretariat@ak-simek.cz

A D V O K Á T N Í  K A N C E L Á Ř
Z L Í N  -  M A L E N O V I C E ,  Z A H R A D N Í  1 2 9 7

H U L Í N ,  N Á M .  M Í R U  1 6 3

INZERCE RV2101720/05 INZERCE RV2200466/03

INZERCE RV2101910/03

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 18. 4. 2022.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu anglické spisovatelky a novinářky George Eliotové: „Nikdy není pozdě začít být tím,...“ 

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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INZERCE RV2102261/03
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Mokrá II 455, Mladcová 
760 01 Zlín
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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, ZLÍN – NIVY I
Cihlový přízemní byt s bezbariérovým přístupem o výměře 57 m2, v roce 
2008 zrekonstruovaná koupelna, funkční kuchyň, neprůchozí pokoje, 
výborná občanská vybavenost, nízké náklady na bydlení. 
DOPORUČUJI I PRO INVESTORY. PENB: D

3 690 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 S  LODŽIÍ,  ZLÍN – JS – I. ETAPA (STŘEDOVÁ)
Nadstandartně zrekonstruovaný byt v roce 2020 o výměře 79 m2 vč. lodžie 
a sklepa, má designově řešenou koupelnu se sprchovým koutem, prostorná 
vestavěné skříně, díky jižní slunné orientaci krásný výhled na Zlín. 
DOPORUČUJI I PRO NÁROČNÉ KLIENTY. PENB: D

5 600 000 KČ

1/2domek, ZLÍN – LETNÁ, 3+kk
Cihlový objekt s menší oplocenou zahradou. V zahradě je k dispozici zahradní 
domek. V letech 2016–17 prošel kompletní interiérovou rekonstrukcí 
(kromě schodiště),včetně instalace klimatizace. Zastávka MHD se odsud 
nachází 20 m, do centra se dostanete za 10 minut pěší chůze. PENB: G

5 500 000 Kč
RD OTROKOVICE 3+kk + garáž
Zrekonstruovaný cihlový objekt, který  se nachází v Otrokovicích části 
Baťov. Výhodou je blízký nájezd na dálnici D55. Dominantou interiéru je 
obývací pokoj s kuchyňským koutem navazující na terasu a menší 
oplocenou zahradu. Před domem až 3 parkovací místa. PENB: G

5 900 000 Kč + 2,2% provize a právní služby

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

VÝKUP NEMOVITOSTÍ EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

RYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTIRYCHLÝ PRODEJ NEMOVITOSTI
VE ZLÍNSKÉM KRAJIVE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

1/2DOMEK, ZLÍN – LETNÁ, 3+KK S PŘÍSTAVBOU
Cihlový objekt s menší oplocenou zahradou. V zahradě je k dispozici zahradní 
domek. V letech 2017–18 prošel kompletní rekonstrukcí včetně instalace 
předokenních rolet, zateplení, cihlových pásků apod. Zastávka MHD se odsud 
nachází 20 m, do centra se dostanete za 10 minut pěší chůze. PENB: G

6 500 000 Kč

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

nebo PIŠTE na e-mail buda-reality@centrum.cz

INZERCE RV2101909/03


