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Regionální potraviny
podrobnosti na stranách 6–8

Ani sebepraktičtější kuchyně nevytvoří
domov, pokud se vám nebude líbit
podrobnosti na straně 9
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nabízíme:

Pronájem bytu 1+kk,
Zlín, ulice Vejvanovská
po kompletní rekonstrukci
k dispozici společná terasa,
prádelna, posezení v zahradě

REALITNÍ SPOLEČNOST
Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.

Cena: 7.900 Kč / měsíc + zálohy na energie a provize RK

Výkup nemovitostí až 120 %
znaleckého posudku.

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

Prodej bytů po kompletních
rekonstrukcích.

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

G2 REALITY S.R.O
Třída Tomáše Bati 1545
760 01 Zlín
(vedle tržiště Pod Kaštany)

Cena: od 9.500 Kč / měsíc + zálohy na energie a provize RK

Prodej bytu 4+kk, Zlín,
ulice Přílucká
v cihlovém bytovém domě
po kompletní nadstandardní
rekonstrukci
nadstandardní vybavení
2 prostorné balkóny

Cena: 6.300.000 Kč + provize RK
Prodej bytu 3+kk, Zlín,
ulice Benešovo nábřeží
po kompletní nadstadardní
rekonstrukci
byt v klidné části Zlína

Cena: 5.750.000 Kč + provize RK

776 797 007

www.g2reality.cz

G2 reality

@g2reality

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

STAV E B NÍ FIRM A

Máte zájem o rekonstrukci?
Ozvěte se nám:

776 797 007
INZERCE RV2102191/04
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Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní
radost z vašeho domova.
Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

www.g2rekonstrukce.cz

G2 rekonstrukce

@g2_rekonstrukce
INZERCE RV2101603/05

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zikmundova vila
se po 90 letech otevře veřejnosti

Rozsáhlá knihovna je jednou ze součástí Zikmundovy vily. 

EDITORIAL

Foto | Onomono Photography

Zprvu jeden prohlídkový den v měsíci, kdy se ve vile
vystřídají až čtyři skupiny vždy o šesti návštěvnících, pak,
na základě zkušeností, vytvoření optimálního provozního
modelu. To čeká ještě letos Zikmundovu vilu, k jejímuž
otevření má podle Magdalény Hladké, ředitelky Nadačního
fondu Zikmundova vila, dojít letos v září. Nadačnímu
fondu se totiž podařilo získat tři a půl milionu korun
z Fondů EHP, které zpřístupnění památky urychlí.

a dění v Zikmundově vile doporučuje sledovat účet @Zikmundovavila sociálních sítích – Facebooku,
Instagramu, Twitteru, YouTube
nebo LinkedInu. Právě zde budou průběžně zveřejňovány bližší
informace do doby, než vzniknou
samostatné webové stránky.

| MAREK ADAMÍK

„Tajuplná“ Zikmundova vila

Pravidelné kulturní programy
„Získané prostředky navýšené o spoluúčast nadačního fondu
pomohou stabilizovat chod, údržbu a propagaci vily. Přispějí také
k podchycení vzácných sbírek
z cest, které si Miroslav Zikmund
v domě ponechal,“ uvádí dále Magdaléna Hladká. Podstatné pro zájemce z řad veřejnosti je, že se tím
také urychlí cesta k zahájení kulturního programu. V plánu jsou
výstavy o cestovatelské dvojici

H + Z, tematické měsíční besedy, ale samozřejmě také to, na co
spousta obyvatel města čeká – komentované prohlídky.
„V září spustíme zkušební provoz, na jehož základě se rozhodneme, jaký provozní model zvolit.
Zatím víme, že bude třeba, aby si
zájemci prohlídku předem rezervovali, jako tomu je například ve
vile Tugendhat v Brně,“ nastiňuje pravděpodobné začátky Hladká
s tím, že jde současně o test ekonomické a personální náročnosti.
Pro aktuální informace o vývoji

Zájem veřejnosti vyvolala i komentovaná prohlídka zahrady.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Foto | Petr Willert

Zikmundova vila byla postavena ve funkcionalistickém stylu firmou Baťa v letech 1934–1935 a to
jako služební byt prvního hejtmana zlínského okresu Josefa Januštíka, který v něm žil do roku
1953. Když ještě v padesátých letech získal dům do vlastnictví Miroslav Zikmund, přestavěl jej dle
návrhu architekta Zdeňka Plesníka do dnešní podoby. Pro následujících sedmdesát let se stal
jeho útočištěm, dokud vilu v roce
2020 neprodal zlínskému podnikateli Čestmíru Vančurovi. Ten
v souladu s přáním Miroslava Zikmunda založil nadační fond, který
se v současnosti o dům stará. Na
rozdíl od mnoha jiných architektonických kulturních památek ve
Zlíně byla Zikmundova vila oku
veřejnosti donedávna ještě uzavřena. Prvním náznakem změny
byl Den otevřené zahrady s komentovanou procházkou, který se
uskutečnil koncem dubna letošního roku, a zdá se, že unikátní prostor opředený řadou příběhů se
díky podpoře fondů EHP konečně
otevře široké veřejnosti. Po dlouhých devadesáti letech.

Nechat se příjemně překvapit
Červnové číslo magazínu vychází ve chvíli, kdy město žije filmovým
festivalem. A vlastně ne
jenom jim. Tak
jako se někdy říká,
že pátek je malá
sobota,
červen
je vnímán jako
předvečer letních prázdnin. Alespoň pro školou povinné. Navzdory
všudypřítomnému informačnímu
balastu se zdá – když se na chvíli zastavíme a zhluboka nadechneme, že je všechno v pořádku.
A že pořád je něco, co nás dokáže
příjemně překvapit. Je tomu například pouze pár týdnů, co médii
probleskla zpráva, že Zikmundova
vila přestává být veřejnosti utajena. Místo, které člověk mohl míjet bezpočet let, místo, obklopené
členitou, neprůhlednou zahradou,
se najednou stane součástí něčeho širšího, kam najednou bude
mít přístup kdokoliv z nás. Je to
jako putovat po stezce sebepoznání, jako překračování hranic,
u nichž si člověk už nepamatuje,
kdo je vytyčil. A že tyto hranice již
dávno pozbyly smyslu…


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz

INZERTNÍ MANAŽEŘI

TIRÁŽ
| MK ČR E 22034 | Měsíčník Magazín Váš Zlín vydává
Regionální vydavatelství, s. r. o., K Žižkovu 282/9,
190 00 Praha 9, IČ: 27846717, DIČ: CZ27846717
| Místo vydávání: Zlín
| Šéfredaktor: Marek Adamík, telefon 605 192 904, e-mail
adamik@regvyd.cz | Neoznačené fotografie jsou z archivu
redakce | Inzerce: Michal Novák, T: 739 724 774,
E: novak@regvyd.cz, Vladimír Musial, T: 606 792 490,
E: musial@regvyd.cz, Tomáš Karal, T: 732 530 071,
E: karal@regvyd.cz | Náklad: 45 000 výtisků
| NEPRODEJNÉ | Nevyžádané příspěvky nevracíme
| Reklamace na dodávky časopisu na čísle 739 724 774,
případně na e-mail info@vaszlin.cz
| Tisk: MAFRAPRINT, Petr Turyna, T: 734 517 178
| DTP: Josef Omelka, Studio 87, spol. s r. o.
| 84. číslo | Vychází 30. 5. 2022
| Uzávěrka dalšího čísla 13. 6. 2022
| Foto na titulní straně: Shutterstock

Z VAŠEHO MĚSTA | EDITORIAL |

3

Hrad Lukov ožije Dnem stromů
Teplé slunečné počasí, víkend, děti doma. Přemýšlíte, co
s nimi podniknout, aby se nenudily? Možností by se jistě našla celá
řada, Spolek přátel hradu Lukova
však srdečně zve na tradiční Den
stromů na hradě Lukov, který se
uskuteční v sobotu 4. června od
9 do 17 hodin. Pestrý program navíc napovídá, že si na své přijdou
nejenom děti, ale lidé všech věkových kategorií a zájmů. Společným
jmenovatelem všech bodů programu je neodmyslitelná přítomnost
těch, kterým je den věnován: tedy
stromů.
S jednou z prvních součástí
programu se návštěvníci setkají ještě předtím, než dorazí k samotnému hradu. Už od parkoviště u sochy sv. Jana se totiž táhne
naučná stezka, která kolemjdoucí
upozorňuje na významné stromy,
s nimiž se v lese setkají. Přímou
spojitost se stromy má také zážitkové stromolezení a další zábavné aktivity. „Děti se mohou těšit
na střelbu z lovecké kuše nebo na

ukázku řezbářských prací. Během
dne bude na horním hradu také
Netopýří a ptačí poradna. Z Přerova přijedou zástupci České společnosti ornitologické a České
společnosti pro ochranu netopýrů
s ukázkami hendikepovaných netopýrů ze záchranné stanice ORNIS v Přerově. Jelikož jde o poradnu, zodpoví také případné otázky
týkající se ptáků a netopýrů, těchto
možná trochu záhadných bytostí
lesa,“ poodhaluje program letošního Dne stromů Jiří Holík, kastelán
hradu a předseda Spolku přátel
hradu Lukova. Dle jeho slov přislíbilo účast i ČSOP Hošťálková, které mezi 11. a 13. hodinou představí
sovy a dravce, s nimiž se můžeme
ve volné přírodě setkat.
Ať již přijedete v jakoukoliv
dobu, vždy budou k dispozici tvořivé dílničky, poznávačky, přírodovědné rébusy a hry na nádvoří hradu, obří bublifuk, nová Žabí stezka
nebo výstava fotografií Montyho
krajina v západním paláci hradu. Vernisáž výstavy se uskuteční

Den stromů si užijí nejen děti, ale i dospělí.

v 10 hodin, komentovaná prohlídka Žabí stezky ve 12 hodin.
Den stromů se poprvé uskutečnil v roce 2011, jde tedy o jeho
jedenáctý ročník. Podle Jiřího
Holíka stálo za jeho zrodem získání dotace na ošetření starého
Valdštejnského dubu, který roste na jižním svahu pod hradem.

Foto | Spolek přátel hradu Lukova

Tehdy si Spolek uvědomil, že součástí historie není pouze hrad, ale
i okolní příroda. Spolek přátel hradu Lukova vznikl roku 1990 sdružením zájemců o historii a především o zlepšení neutěšeného stavu
zřícenin hradu Lukova. V současnosti má asi šedesát stálých členů
ma
a několik desítek příznivců.

INZERCE RV2200762/02

Ze školních lavic do software house: Edhouse hledá stážisty!
Lákat na světové projekty
nebo součást týmu dnes zkouší
každý. V Edhouse je oboje pravdivé. Jenže to musíte zažít, ne si
o tom číst. Protože Edhouse je
mnohem víc než klišé z reklamních plakátů.
Třeba Milan začal svou stáž
v červenci 2021 a po třech
měsících se rozhodl pokračovat
jako zaměstnanec. O stáži se
dozvěděl od kamaráda v době,
kdy se na ni kvůli nedostatku
zkušeností ještě necítil. Pak ale
začal studovat na brněnské
univerzitě a shodou okolností si u náborového inzerátu
jiné společnosti na Edhouse
vzpomněl. Tentokrát už neváhal.
Nastupoval k nám s minimální
zkušeností z praxe a postupně získával cenné zkušenosti
jak s návrhem a architekturou
aplikací, tak s praktickým programováním a vývojem v .NET
frameworku. Ostatně právě to
označil na začátku stáže jako dovednost, kterou by chtěl nejvíc
rozvinout.
„A to se splnilo. Vedoucí
týmu mi ukázal, jak by měl
programátor při vývoji softwaru
přemýšlet. Kdybych měl zpětně
vypíchnout jednu věc, byla by to
4
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právě tato. Myslím, že konstruktivní způsob, jak přistupovat k novým problémům, je
pro začínajícího programátora
nejdůležitější,“ říká Milan. „Na
stáži nejvíc oceňuji způsob a přístup k práci. Z minulosti jsem byl
zvyklý na ledacos, ale v Edhouse
se s ‚bastlením‘ programů nesetkáte. Na vývoji softwaru si tady
lidé dávají záležet a i díky tomu
jsem se mohl někam posunout
a získat správné návyky. Vím, že
tohle v softwarových firmách
není samozřejmostí.“

Stáž je skvělá příležitost
pro studenty i pro naše manažery: „Talentované studenty
nabíráme na stáž již mnoho let
a vždy k nám do týmu přinesou
svěží vítr. Stážisté mají možnost pracovat na špičkových
projektech. Každému stážistovi
se věnuje mentor, který mu
předává své zkušenosti a praktické znalosti. Naopak pro mnohé
stážisty se jedná o první pracovní
zkušenost, takže přichází s obrovským elánem do práce a také přinášejí neotřelé originální nápady.

Důkazem, že spolupráce se
stážisty funguje, je skutečnost,
že se z nich mnohdy stávají
naši kolegové,“ říká Michal Křen,
vedoucí pobočky v Uherském
Hradišti. Právě tady totiž ve
spolupráci stážistky, Slováckého
muzea a Edhouse vznikla skvělá
aplikace Šifrovačka Slovácký
Banksy. Už jste o ní slyšeli?
Máte-li chuť se ze školních
lavic mrknout do skutečného
provozu, není nad čím váhat.
Příležitost čeká, stačí jen napsat
na kariera@edhouse.cz.
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Jak na nepříjemné lesní společníky

poradit: pinzetou, kleštičkami či
speciálními přípravky běžně dostupnými v lékárnách. Důležité
je, aby klíště bylo odstraněno celé,
i s hlavičkou, čehož docílíte jeho
jemným uchopením a vykýváním
ze strany na stranu. Nakonec nezapomeňte místo zakápnout dezinfekčním prostředkem.
Občas se můžeme setkat i s jiným druhem klíšťat. Ten je pro
změnu obdařen křídly a nejčastěji se objevuje v parných dnech

svého hostitele. Pak křídla odhazuje. Když už se na kůži usadí,
velmi špatně se odstraňuje. Stěží jej prstem rozmáčknete nebo
smetete, kloš je při své miniaturní velikosti tři až sedm milimetrů
Objevte
nesmírně pružný a skoro úplně
plochý. Svým kousnutím způsobí
koupelen
zarudlý flek, který bude po nějakou dobu svrbět, na druhou stranu ale nepřenáší žádné nemoci,
KOUPELNOVÝ
STOJACÍ WC
OBI UMYVADLO
NÁBYTEK „ZOJA“
"KOMBI EKO"
"SOLA" u klíšťat. Nebezpejako je tomu
Rozměry:
Odtok vnitřní spodní. Keramická
Rozměry:  42 cm, v 13 cm,
š 75 x v 194,3 x h 48,2 cm.
splachovací nádrž na vodu 3–6
l. tkví spíše
keramické,vkruhové,
barva bílá.
čí
tom,
že útočí hroČela a korpus z dřevotřísky
Bez WC sedátka.
OBI č. 4348124
s melaninovým povrchem,
OBI č. 5302617
bílá barva. Umyvadlová a poblíž lesních pěv houštinách
madně
a
člověk
se
pak
z lesa vrací
skříňka se 3 dvířky a 1
keramické
šin, šuplíčkem,
odkud
notně poštípán. Důsledky takovéumyvadlo
a zrcadlona
s bočníobjekt svého zájmu
skříňkou, vč. osvětlení
2x 3 W, 250 lm, 5 000 K.
obvykle
útočí v hojném množství. ho útoku pak na sobě pociťujete
(umyvadlová baterie není
součástí). OBI č. 1076686
Pokud jste se s ním již seznámi- i několik týdnů. Jak se tomu vy3 999,- Kč
1 299,- Kč
1 199,- Kč
li, pravděpodobně šlo o kloše hnout? Osvědčil se prý starý babjeleního. Nejde ovšem o klíště ský recept. Nechat vylouhovat asi
v pravém slova smyslu, jako spí- 30 kusů hřebíčku po dobu jednojen mouchu
ve dnech sající
še o uplatnění
bodavou
krev. ho týdne ve dvou deci francovky.
Jak to funguje?
Kuponjeleni,
odstřihněte a Přípravek
předložte před se pak nanese na tepJejími pondělí–čtvrtek
oběťmi se stávají
nákupem na pokladně v prodejně OBI.
Sleva vám
bude od hodnoty
laně a vysoká zvěř obecně,
méně
ny a nákupu
místa, kudy proudí krev, do
odečtena na pokladně. Slevu nelze
už jí chutná krev ptačí kombinovat
nebo lidvlasů, akcemi
u zvířat
pak na povrch kos jinými slevovými
či
kupony, je jednorázová
a nelze jičiuplatnit
ská. SLEVA
Kloš15jelení
se od klasických
žichu
srsti. To kloše odpuzuje.
dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále se sleva
% na jeden
nevztahuje
na kauce,zálohy, půjčovnu
ma
much výrazně
zážitek
produkt liší. Svůj

Slevový kupon

nářadí, knihy, paliva, služby, dárkové
a věrnostní karty a na objednávky on-line.
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BCServis CZ s.r.o.

WÈÝ[MÓO

Les je neodmyslitelnou součástí letních procházek jakožto
příjemný úkryt před slunečními
paprsky. Vedle toho se s ním ale
pojí každoroční varování hygieniků před rostoucím počtem klíšťat,
a to včetně těch nakažených. Je
spousta návodů, jak se proti klíšťatům chránit. Jedno ze základních pravidel je předejít možnosti, aby se na nás vůbec dostala.
Znamená to pohybovat se v trávě
a lesním porostu jen v dlouhých
kalhotách, nejlépe světlé barvy a hladkého materiálu. Klíšťata jsou také odpuzována repelenty, ty používejte hlavně na nohy
a dvakrát častěji, než například
proti komárům. Nezapomeňte se
po návratu domů prohlédnout,
zejména podkolenní jamky, podpaží, třísla nebo intimní partie.
Klíšťata ráda vyhledávají místa
s jemnou kůží, na kterou se můžou snadno uchytit. Avšak ani dokonalá prevence není stoprocentní. Pokud se už klíště přisaje, máte
několik možností, jak si s ním

VAŠE KOUPELNA –
si vychutná pouze jedinkrát
VAŠE CHVÍLE zv letu
životě, a to do chvíle, než najde

VAŠE KOUPELNA –
VAŠE CHVÍLE

ODPOČÍVEJTE
dle libosti!

PRODEJ – SERVIS – PŮJČOVNA

Super cena

3 799Objevte
BAZÉNOVÁ SADA „STEEL PRO MAX™
FRAME POOL”
⌀ 366 x v 76 cm. OBI č. 1110956

koupelen
KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK „ZOJA“

STOJACÍ WC
"KOMBI EKO"

OBI UMYVADLO
"SOLA"

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

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

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

3 999,- Kč

1 299,- Kč

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

www.bcservis.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

uplatnění jen ve dnech
pondělí–čtvrtek

SLEVA 15 % na jeden
produkt



9 999VÍŘIVKA BESTWAY® „LAY-Z-SPA®
MIAMI AIRJET™”
⌀ 180 v 66 cm. OBI č. 5790720

1 199,- Kč

Slevový kupon
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.

WÈÝ[MÓO

30. 5. – 30. 6. 2022

Super
cena
Super cena

PORADNA |

5

Ochutnejte Vizovice,
hlavní město slivovice!

MAKOVEC
spojuje kvalitu s tradicí

Léto je za dveřmi a vy přemýšlíte, kam se letos podíváte, co nového zažijete… My vás proto zveme
do Vizovic - městečka s chutí a vůní
švestek a slivovice, obklopeného
lesy, loukami a švestkovými sady.
Přímo v areálu RUDOLF JELÍNEK na Razově, kde se slivovice
vyrábí už více než 125 let, můžete
nahlédnout doslova do destilačního kotle a dozvědět se vše o místní
tradiční výrobě ovocných destilátů. Na exkurzní trase vás seznámíme s historií a tradicí jednoho z největších výrobců ovocných
destilátů na světě a zároveň i největšího českého pěstitele švestek.
Podrobně vám vysvětlíme hlavní
principy výroby destilátů, ukážeme vám prostory, kde destiláty
vyrábíme, kde zrají, kde se lahvují
a následně skladují hotové výrobky. Prohlídku zakončíte ochutnávkou vybraných vzorků z produkce
R. JELÍNEK v podnikové prodejně, v níž je zároveň možné vybrat
a nakoupit kompletní sortiment
a dárkové zboží.

Strécova klobása, Hanácké libové párek a jiné delikatesy hrdě
ve svých názvech užívající hanácké nářečí. Právě takové spadají do
portfolia společnosti MAKOVEC,
která v regionu Haná působí již třicet let. Od svých počátků je ryze rodinným podnikem, kde se řeznické
řemeslo dědilo z generace na generaci. Letos je tomu dvě stě let od
první doložitelné zmínky o řeznické tradici v rodině Makovců.

Součástí návštěvnického centra
Vizovice je také Jelínkova koštovna, která nabízí možnost uspořádání rodinných oslav či firemních
setkání, školení a společenských
akcí včetně zajištění cateringových
služeb. Kapacita sálu pro tyto akce
je až 150 osob, v případě využití venkovních prostor až tisíc lidí.
Kombinace individuální prohlídky
s následným posezením v koštovně je ideálním zpestřením každé
uspořádané akce.
Exkurze běží na plné obrátky,
tak neváhejte a přijeďte. Těšíme se
pr
na Vás. 

www.rjelinek.cz

Skromné začátky
Začátky této firmy, která se dostala do širokého povědomí po celé
Moravě, byly skromné. Nejprve
sídlila v malé obci Seloutky na Prostějovsku, odkud později rozšířila výrobu do objektu bývalého zemědělského družstva v Kostelci na
Hané.
Vedení rozvíjející se firmy převzalo šest rodinných společníků,
kteří pokračovali v duchu rodinného podnikání. A byl to právě rozvoj,
který zapříčinil, že se v roce 1997
výroba přesunula do nedalekých

Smržic a z ní se oddělil nový závod
expedice uzenin v Držovicích specializovaný jako distribuční centrum pro širokou síť více než stovky
firemních prodejen a další stovky
odběratelů z Čech, Moravy a Slovenska. Dvanáct prodejen sídlí i ve
Zlínském kraji, tři ve městě Zlín.
Firma MAKOVEC vždy zastřešovala celý proces zpracování masa
od porážky až po prodej, což je jeden z klíčových faktorů pro zachování čerstvosti masa a masných
výrobků. Společně s přísnými hygienickými normami zajišťuje zákazníkům vysoký standard produktů na všech podnikových prodejnách. A aby toho nebylo málo,
je také významným zaměstnavatelem v regionu a vychovává novou
generaci řezníků.
Ve firmě pracuje více než 650
zaměstnanců, mezi nimiž je i řada
absolventů středních a vysokých
ma
škol. 

www.makovec.cz

INZERCE RV2200087/04

INZERCE RV2200886/01

Návštěvnické centrum Vizovice

LETNÍ PROHLÍDKY AREÁLU R. JELÍNEK
ČERVENEC A SRPEN
pondělí – 15 hod.
úterý a čtvrtek – 13 a 15 hod.
středa a pátek – 11, 13 a 15 hod.
sobota a neděle – 11 a 13 hod.

rezervace na rjelinek.cz/navstivte-nas/

RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 VIZOVICE
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ROJAL vychází vstříc
zákazníkům už i ve Zlíně
Je tomu již 31 let, kdy vznikla
uherskobrodská společnost ROJAL, zabývající se velkoobchodním a maloobchodním prodejem
potravin a nápojů. V této oblasti
působí dodnes a jako etablovaná,
ryze česká společnost se neustále
rozvíjí a roste, aby mohla zlepšovat a zkvalitňovat své služby zákazníkům. V současné době v ní
působí okolo 150 zaměstnanců
a spolupracovníků.
Společnost provozuje velkoobchodní sklad v Uherském Brodě, odkud zaváží a zásobuje asi
dva a půl tisíce zákazníků v gastro segmentu (restaurace, vinárny,
hotely, pizzerie atd.) a dalších asi
patnáct set zákazníků v segmentu školních a veřejných jídelen
a vývařoven, kde prodává značky Dr. Oetker, Knorr, Lagris, Vitana, Spak a řadu dalších. Uherský Brod je rovněž místem, kde
ROJAL provozuje potravinový
supermarket.

Kromě velkoobchodního skladu a supermarketu otevřela společnost pro zákazníky také prodejny Cash & Carry v Uherském
Brodě, Uherském Hradišti, Kroměříži, Kyjově a Valašském Meziříčí. Nově otevřela také prodejnu
ve Zlíně. Najdete ji v Centro Zlín-Malenovice. V těchto prodejnách
mohou nakoupit jak podnikatelé,
tak běžní spotřebitelé. Nabízí obrovský sortiment piva a nealko
nápojů, vína v lahvích i v oblíbeném bag in box balení pro letní
grilovačky, párty, zábavy a rodinné oslavy. V nabídce najdete také
více než 600 druhů dnes velmi
populárních rumů a široký sortiment prémiového alkoholu (whisky, giny). Samozřejmě i v dárkovém balení.
Velkoobchodní sklad ROJALU
čítá asi 10 000 položek potravinářského zboží a orientuje se především na nápoje. Společnost spolupracuje s největšími pivovary z celé

České republiky. V jejím portfoliu najdete jak Plzeňský Prazdroj,
Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Starobrno či Zlatý
Bažant, tak Krušovice, Březňák,
Heineken, Staropramen, Budvar,
Zubr, Litovel či Holbu. Stranou
nestojí ani malé a střední regionální pivovary jako Bernard, Ferdinand, Dudák nebo místní pivovar Hrádek ze Slavičína. Sortiment
tvoří hlavně sudové pivo ve všech

objemech, tj. 10, 15, 20, 30 a 50 litrů, a také v pivo v lahvích, plechovkách a PET lahvích. Ve všech prodejnách si můžete k zakoupenému
pivu zapůjčit výčepní zařízení.
Na webových stránkách www.
rojal.cz najdete e-shop, kde si můžete objednat z celé šíře sortimentu a zboží si poté vyzvednout na
některé z prodejen, kde vám bude
do 24 hodin připraveno k vyzvedma
nutí. 

INZERCE RV2200878/01
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Pivo Lambert
získalo Stříbrnou pivní pečeť

Italská kráska
má podobu kavárny

V degustační soutěži 32. ročníku Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích bylo
oceněno pivo Lambert ze slavičínského pivovaru Hrádek, které získalo Stříbrnou pivní pečeť v kategorii „polotmavé pivo
z minipivovaru“.
Pivní pečeť je certifikované ocenění piva v největší a nejstarší degustační soutěži v České republice,
která se koná pod dohledem renomovaných garančních a certifikačních autorit. Slavnostní vyhlášení
výsledků degustační soutěže proběhlo poslední dubnovou sobotu
v rámci uvedeného pivního festivalu – sládek pivovaru Hrádek Jaroslav Horehleď převzal ocenění
z rukou Pavla Hrocha, náměstka
hejtmana Jihočeského kraje.
O oceněném pivu sládek Horehleď prozradil, že: „Lamberta
jsme původně vařili jen příležitostně. Jeho obliba ale narostla
v takové míře, že jsme jej zařadili
mezi naše ostatní, běžně vyráběná
a nabízená piva.“

Je vám název Lusso Caffe povědomý? Dost možná jste se
s ním setkali, když jste projížděli kolem zlínského autosalonu
Samohýl v městské části Prštné.
Zde pod tímto názvem sídlí útulná kavárna v italském stylu. Dostanete se k ní několika způsoby.
Pokud jedete autem, pohodlně
zaparkujete přímo před kavárnou
nebo na přilehlém parkovišti. Cyklostezka vede prakticky kolem,
stačí odbočit u cedule lákající ke
krátkému odpočinku. Zastávka
MHD je asi dvě minuty chůze.
Lahodná káva a domácí dezerty jsou již samozřejmostí a léty prověřenou klasikou,
naopak novinkou je foodtruck
s originálním italským pokrmem
zvaným Pinsa Romana a nabídkou čerstvých lehkých salátů.
V horkých letních měsících si
v Lusso Caffe můžete vychutnat
i tradiční italskou zmrzlinu, tedy
gelato, vyzkoušet ledové caffe
crema nebo si užít chladný drink
ve stínu slunečníků na místní

INZERCE RV2200911/01

Pivo Lambert 12° je polotmavý
ležák s vyšší plností, příjemnou karamelovou příchutí středního řízu
a chmelovou hořkostí. Stejně jako
ostatní piva pivovaru Hrádek je vyráběno klasickou českou technologií – dvourmutovým způsobem, po
němž následuje kvašení v otevřené
kvasné kádi a dozrávání studeným
ležením v ležáckém sklepě.
Polotmavý ležák Lambert se
tímto úspěchem zařadil mezi ostatní, již dříve oceněná piva pivovaru
Hrádek – světlý ležák Horehleď
pr
a světlé silné pivo Ocelot. 

www.pivovar-hradek.cz

zahrádce. „Přes léto máme v plánu s naším foodtruckem objet
místní gastrofestivaly a další
venkovní akce. Nabídku budeme
upravovat vždy podle typu akce,
takže můžete ochutnat pokaždé
něco jiného. Kde a kdy budeme
stát, můžete sledovat na facebookovém profilu kavárny,“ prozradila spolumajitelka kavárny
Markéta Růžičková.
Kavárna Lusso Caffe je otevřená ve všední dny od 7 hodin,
víkendy pak od 9 hodin. Snídaňová menu rozhodně stojí za
vyzkoušení. Otevřeno je až do
20 hodin, v pátky dokonce do
21 hodin. Pokud vás láká již zmíněná Pinsa Romana, foodtruck
otevírá každý všední den v 11 hodin a v peci se topí až do 19 hodin. Milovníci vůně spáleného
benzínu mohou návštěvu spojit
s prohlídkou muzea Samohýl veterán, které je hned vedle kavárma
ny. 

www.lussocaffe.cz

INZERCE RV2200895/01

PO - PÁ 11:00 - 19:00
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Ani sebepraktičtější kuchyně nevytvoří
domov, pokud se vám nebude líbit
V letošním roce se všichni milovníci italského nábytku
dočkají radostné události. Jeden z nejvýznamnějších
světových výrobců kuchyňských linek STOSA Cucine
otvírá ve Zlíně své zastoupení pro Českou republiku.
Abychom přiblížili, co všechno můžete při návštěvě nově
vznikající pobočky očekávat, položili jsme provozovatelce
zlínského studia Beatě Holaňové několik otázek.
| MARTIN KUBALA
| MAREK ADAMÍK
Proč jste si vybrali zrovna
Zlín?
Otázka by spíš měla znít, kde
jinde než ve Zlíně. Kde jinde než ve
městě, které je symbolem nejvyšší jakosti a pro nás hlavním městem kvality v České republice. Zlín
je město, kde lidé neslyší na slovo kompromis. V úvahu přichází
pouze stoprocentně odvedená práce a vysoká užitná hodnota s maximální životností přesně v duchu
baťovských tradic. Podobnou filozofii zastává i firma STOSA, dostala jsem proto od nich důvěru otevřít zde, v překrásném prostředí
baťovské architektury areálu Svit
Zlín, výhradní obchodní zastoupení pro Českou republiku.
Co vás ke spolupráci s firmou
STOSA přivedlo?
Podnikám v oblasti návrhů
a realizací instalace kuchyňských
linek již několik let. Mým cílem
vždy byla a bude stoprocentní
orientace na zákazníka a snaha vyhovět těm nejnáročnějším představám. Kromě toho mám vřelý
vztah k Itálii, která v oblasti kuchyňského nábytku patří k absolutní světové špičce. Když k tomu
přidáte třináctiletou zkušenost
s podnikáním v oblasti stavebnictví na Apeninském poloostrově,
zjistíte, že myšlenka zrodu zastoupení firmy STOSA pro Českou republiku se vám nabízí sama.
Můžete nám firmu nějak
přiblížit?
Firma vznikla v roce 1964 v toskánském městě Piancastagnaio
na ploše tři sta metrů čtverečních
jako truhlářská dílna na výrobu
kuchyňského nábytku. Rodinný podnik se v režii majitele pana
Maurizia Saniho postupně rozvíjel

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

a zároveň prostřednictvím jeho tří
synů rozšiřoval z jedné generace
na druhou. V roce 1990 firma z důvodů rozšiřování kapacit koupila
továrnu na výrobu nábytku a přesunula produkci do nových prostor. O deset let později se STOSA
transformovala na akciovou společnost a v dnešní době, po téměř
šedesáti letech existence coby nadnárodní holding, disponuje sídlem
o rozloze padesát tisíc metrů čtverečních a brand store ve více než
sto čtyřiceti zemích světa.
Jaká bude filozofie firmy pro
Českou republiku?
Navrhnout lepší řešení než to,
jaké si zákazník dokáže představit. Myslíme na všechny potřeby
klienta a dotahujeme do cíle veškeré detaily. Neexistuje varianta,
která by stoprocentně nesplňovala
všechny požadavky. Řekněte nám
svou představu, my ji bezezbytku splníme a ještě přidáme něco
navíc. Naše kuchyně jsou stylové,
praktické, originální a nadčasové
zároveň. Jsme inovativní, ale nepodléháme jednorázovým módním výstřelkům. Jsme si plně vědomi toho, že investice do kuchyně
pro někoho může představovat významný zásah do rozpočtu a tomu
musí bezpodmínečně odpovídat
i kvalita našich sestav. K návrhům
kuchyně musíte přistupovat jako
ke stavbě domu. Kuchyň pro nás
není spotřební zboží, je to významná součást vašeho domova.
V čem se kuchyně liší od
ostatních produktů?
Jak jsem již naznačila, kvalitní
kuchyně musí splňovat hned několik důležitých parametrů. V prvé
řadě jde o praktičnost a ergonomii.
Prostředí kuchyně musí být uspořádáno tak, abyste měli vše po ruce
a zároveň měli kolem sebe dostatek prostoru. Kuchyně, případně

Alena Šeredová, tvář Stosa Cucine v ČR pro rok 2022, s panem Mauriziem Sani a jeho ženou.

jídelna, jsou místnosti, ve kterých
by se rodina měla denně scházet
u společného jídla. Jejich uspořádání by mělo zohledňovat potřeby
všech členů domácnosti tak, aby se
cítili příjemně. Kuchyň představuje domov a vůně domova se často
line právě z ní. A zde přecházíme
k dalšímu smysly vnímanému faktoru – designu. Sebepraktičtější
kuchyně nevytvoří domov, pokud
se vám nebude líbit. Díky krásnému designu vám ubude spousta
starostí. Zbavíte se nutkavé potřeby své prostředí neustále zkrášlovat a vylepšovat, vaření se vám stane zábavou, nikoliv nutným zlem.
Děti, kterým se v kuchyni nebo jídelně líbí a cítí se v ní útulně, nemají takovou potřebu odnášet si
jídlo do pokojíčku. Správně navržená kuchyň šetří to nejcennější,
co v životě máte: váš čas.
Koho si představujete jako
svého typického klienta?
Každého, pro koho je vlastní bydlení součástí životního snu.
Každého, kdo touží po útulném,
funkčním a zároveň krásném domově. Neděláme mezi zákazníky
rozdíly, jsme schopni splnit i ty
nejnáročnější anebo velmi specifické požadavky. STOSA má tradici a zkušenosti plynoucí ze šedesáti let poctivé práce, těžko budete
hledat byt nebo dům, jehož interiér by pro nás představoval zásadní novinku. Je třeba si uvědomit,



že firma se rozvíjela v Itálii, která se může pyšnit možná nejrozmanitější architekturou na světě. Opravdu jsme připraveni vyjít
vstříc úplně každému.
Budou vaše kuchyně pro
českého zákazníka cenově
dostupné?
Nelze předpokládat, že se na
ně budou stát fronty, ale vzhledem
k životnosti, kvalitě, nadčasovosti a vysoké užitné hodnotě mohu
s jistotou říct, že jde o investici,
která se vám mnohonásobně vrátí.
V čem spočívá ta návratnost?
Především v úspoře vašeho
času stráveného v kuchyni. Zůstane vám více prostoru na jiné aktivity. Garantuji vám, že mnoho let
nebudete mít potřebu ve své kuchyni cokoliv měnit. Co se však penězi nedá vyjádřit, je nezaměnitelná atmosféra domova, kterou naše
kuchyně dokáží navodit. Jediné,
co se vám může prodražit, je skutečnost, že vaše děti, ač již dospělé
a soběstačné, se od vás, právě díky
té atmosféře, stále nebudou chtít
odstěhovat.

STOSA Cucine
Šedesátá 7015
Zlín
info@stosa.cz
ROZHOVOR |
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Velké kino mělo držet krok
s rychlým rozvojem města
Naše ohlédnutí za historií kin
v baťovském Zlíně v minulém čísle magazínu skončilo ve druhé
polovině dvacátých let 20. století. Podle Zdeňka Pokludy a Jiřího
Madzia, autorů tematické publikace Baťovi filmaři, v tu dobu ve
Zlíně působila tři kina. Nejstarší
z nich fungovalo v budově sokolovny a nejnovější v hotelu Záložna.
Návštěvností i počtem promítání
obě převyšovalo Kino Baťa sídlící v Obchodním domě na Tržnici.
Podle dobových statistik se v pololetí od července do prosince 1925
uskutečnilo 175 představení v Kině
Baťa, 42 v Kině Sokol a 36 v hotelu
Záložna. Některá kina se navíc začala specializovat…

byl vstup do kina za pakatel – dvě
koruny oproti jinak běžným šesti až
osmnácti korunám.

Zlínská filmová universita
Ačkoliv oddech a zábava vždy
patřily k základním funkcím filmových představení, iniciativou Tomáše Bati vznikla v roce 1931 Zlínská filmová universita. Ta funkci
kina obohatila o vzdělávací rozměr

T. a A. Baťa ve Zlíně“, jehož součástí by byl rozlehlý sál. Představa
se průběžně měnila v souvislosti
s tím, jak se Zlín rozrůstal a s tím
šla ruku v ruce i potřeba vybudovat
reprezentativní kino, které by bylo
schopno pojmout více diváků. „Definitivní podoba budoucího kina
byla zveřejněna 7. prosince 1931
a brzy nato se začalo stavět. Na staveništi pod hotelem se od ledna

stav kino definitivně uzavřeno, aby
mohla být provedena zásadní modernizace budovy. Na tu objekt dosud čeká.

1932 montovala železná konstrukce budoucího biografu, od května
běžely dodělávky a řemeslnické
práce. Poté, co se z Kina Baťa přestěhovala zvuková aparatura, byl
6. září 1932 zahájen provoz. Promítán byl hollywoodský trhák Trader
Horn,“ nastiňuje den „D“ Velkého
kina Jan Pokluda.
Velké kino se záhy stalo neodmyslitelnou součástí baťovského Zlína a svou kapacitou čítající 2 500 diváků se stalo největším
kinem v předválečném Československu. V polovině třicátých let se
v něm promítalo téměř 190 filmů,
k tomu při poledních představeních dalších 255 zvukových a němých filmů, a návštěvnost v roce
1935 překročila 875 tisíc diváků.
Nejslavnější éra Velkého kina de
facto skončila nedlouho před koncem druhé světové války, kdy bylo
poničeno během leteckého bombardování. Jeho obnova trvala jen
několik měsíců, nicméně dalšími
opravami a rekonstrukcemi postupně klesala kapacita sálu až na
zhruba tisícovku míst. V roce 2016
pak bylo kino pro svůj technický

architekta Vladimíra Karfíka postavena budova Společenského
domu (dnes Malá Scéna Zlín),
která disponovala kinosálem pro
350 diváků.
Alternativou bylo svého času
také Kino Aula, které vzniklo v důsledku zničení Velkého kina. Fungovalo v jednoduchém objektu
školní auly, kde byl sál o rozloze
25 × 20 metrů s dřevěným pódiem.
Toto malé kino se v kulturním koloritu města natolik uchytilo, že
i po znovuzprovoznění Velkého
kina zůstalo v provozu ještě dlouhá
desetiletí jakožto Kino Svět. Provoz
ukončilo až v roce 1991, kdy na jeho
místě vznikla dnes již rovněž neexistující diskotéka Musicland A.
Mimo rámec knihy Baťovi filmaři lze také zmínit kino ve srovnání s dosud zmíněnými mnohem mladší – Kino Družba, které
začalo promítat až v roce 1967.
Moderně řešený sál s pěti sty sedadly splňoval dobové standardy
a jeho výstavbou se zaplnila mnohaletá mezera, jež vznikla zrušením Komorního divadla na Malé
ma
scéně. 

Podhoubí kulturního života
Filmoví nadšenci měli v průběhu let samozřejmě i další možnosti, kam si zajít na promítání horkých filmových novinek. V roce
1936 například byla podle projektu

Velké kino nedlouho po svém
otevření v roce 1934
Zdroj | Fotohistorie

Cesta za lepším zvukem
Specializace se týkala zejména kina v hotelu Záložna, které do
programu začalo zařazovat ruské
filmy a snímky s legionářskou tematikou. Modernizace se dočkalo
ozvučení, což podpořilo růst tržeb.
O nedělích zde mohli návštěvníci
zhlédnout například Pepinu Rejholcovou, Loď komediantů, Taras
Bulbu, Marinellu, Zločin a trest,
Bouři, Kvočnu, Mozarta nebo známou, dnes již klasickou komedii
Ducháček to zařídí. Po válce bylo
kino přejmenováno na Oko a pod
tímto názvem fungovalo až do konce šedesátých let.
Vzkvétalo i Kino Baťa v Obchodním domě na Tržnici. „Nabídka zábavy zde byla pestřejší. Sobotní
večery patřily společenských setkáním, tančilo se, přibyla nabídka pro
školní mládež i kinoprogram pro
děti. Stejně jako Záložna pořídilo
kino na Tržnici novou novou zvukovou aparaturu a v rámci jedné
etáže se rozdělilo na dva sály. Jeden se soustředil na zvukové filmy,
druhý na filmy němé, které doprovázela pouze hudba. Kino se svého času řadilo mezi nejprestižnější
v republice,“ vypráví Zdeněk Pokluda. Poprvé v historii zlínských
biografů vznikl i specializovaný časopis – Kino Journal Baťa –, který
vedle programu kina přinášel například i rozhovory s osobnostmi ze
světa filmu. Stále přitom platilo, že
pro zaměstnance Baťových závodů
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a k návštěvníkům se začaly dostávat naučné filmy z různých oblastí
vědy a lidského poznání: Technika
XX. století (Ocel, Škola pilotů, Vynálezy a pokroky, Salon mořských
oblud), Sport (Ďáblové vln, Král
Football, Tajemství vajíčka) atd.
Neuplynul však ani rok a situace na poli zlínských kin se znovu
začala měnit. Jakmile totiž vznikla novostavba Velkého kina (září
1932), zvukové kino Baťa se do něj
přesunulo, zatímco němé kino Baťa
zůstalo v původních prostorech
Obchodního domu. Nutno dodat,
že ačkoliv se zvukové filmy rychle
staly standardem a provoz němých
filmů byl již ve třicátých letech výrazně zastaralý, těšilo se baťovské
„němé“ kino vysoké návštěvnosti
ještě několik let.

Éra Velkého kina
(ne)uzavřena?
Historie patrně nejznámějšího „biografu“ ve Zlíně – Velkého kina“, sahá až do roku 1924,
kdy architekt František L. Gahura předložil projekt „Společenského domu pro zaměstnance firmy

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

NÁBOROVÝ DEN

22. 6. 2022
od 7 do 17 hod

TA J M A C - Z PS , a . s . | tř í d a 3 . k vě tn a 1 1 8 0 | 7 6 3 0 2 Z l í n , M a l e n ov i ce

• Přijď se podívat do nadnárodní společnosti
se stoletou tradicí, která zaměstnává
přes 1 000 zaměstnanců a hledá kolegy
do svého týmu.
• Seznámíš se s volnými pracovními místy
i pracovním prostředím.
• Nabídneme Ti občerstvení a domů si
odneseš malou pozornost.

www.tajmac-zps.cz

www.zps-slevarna.cz

www.zps-mechanika.cz

704 872 718

606 780 567

577 533 585

Volné pracovní pozice naleznete na webových stránkách konkrétních společností.

mzda až 40 000 Kč
převážně ranní směna
volné víkendy a svátky
jistota stabilního zaměstnání
pravidelná výplata

PŘIJMI VÝZVU
INZERCE RV2200916/01
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Kousek světla
představuje tvorbu Niny Vítkové
Figurální kompozice, portréty,
svět městských zátiší, přírodních
a krajinných motivů zpracovávaných nejrůznějšími způsoby. Nina
Vítková možná nepatří mezi malířské „velikány“, jejichž díla zdobí prostory velkých galerií, přesto
si její tvorba nachází cestu k těm,
kteří jsou ochotni „naslouchat“.
Podle básníka a malíře Pavla Preisnera je tvorba Niny Vítkové autentická a neobyčejně obyčejná,
přičemž její obyčejnost je svátek i ve všedním dni. Přesvědčit
se o tom můžete do 13. června ve
vestibulu Evangelického kostela,
kde je v těchto dnech instalována
výstava pod názvem Nina Vítková
– Kousek světla.

Autorce byl svět výtvarného
umění blízký již od útlého dětství. Po absolvování holešovského gymnázia se v průběhu let
„výtvarně“ vzdělávala na večerních kurzech a Základní umělecké
škole Zlín, kde si osvojila základní grafické techniky. Později svůj
zájem rozšířila o techniku akvarelu, kterou s oblibou používá ve
svých florálních motivech. Právě
ztvárnění přírodních a krajinných
motivů je zřejmě jejím nejrozšířenějším cyklem. „Nina skicuje foťákem, maluje podle fotek. S místy,
která si fotí, ji pojí mentální i fyzický vztah. Ať už jde o koupání
v rybníku v nedaleké Ostrožské
Nové Vsi, nebo procházky se psy

Techniku akvarelu Vítková používá ve svých florálních motivech.

a jejím druhem, také malířem,
René Háblem, po okolních lesích.
To všechno pro její tvorbu sehrává klíčovou úlohu. Právě lokality
blízko jejího domova položily základy jejího akvarelu,“ přibližuje tvorbu Niny Vítkové její přítel
a kolega z oboru Pavel Preisner.
Chtělo by se říci, že akvarelů vzniklo tímto způsobem tvorby obrovské množství. Vzniklo,
a to neobyčejně rychle. Nina Vítková totiž po vzoru expresionistických abstrakcionistů z padesátých a šedesátých let 20. století
maluje způsobem, aby racionální
autocenzura nestíhala korigovat
spontánnost malířského projevu.

Foto | 2x Marek Adamík

A to, jak si mysleli i zmínění expresionisté, vyžaduje především
rychlost. „… a ve spojení s Ninou
Vítkovou i jemnost. Její citlivost
a živý zájem o malířství všech dob,
o poezii, o hudbu, je zbraň. Štětcem jako kordem zasahuje malířskou skvrnou tam, kam je třeba.
A vždycky se trefí,“ poeticky dodává Pavel Preisner.
Výstavu pořádá Českobratrská
církev evangelická ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného
umění ve Zlíně. Volně přístupná
je ve vestibulu kostela vždy v době
konání bohoslužeb a od května
každou sobotu a neděli od 10 do
ma
12 a od 13 do 17 hodin. 

Festival ocení legendy českého filmu pro děti
Nejstarší festival filmů pro děti
a mládež se po dvou covidových
letech vrací do Zlína v původním
termínu. Jako tradičně i letos rozdají organizátoři ocenění Zlatý
střevíček, které připadne známým
osobnostem za mimořádný přínos dětskému filmu. Neméně významné pocty se dočkají ti, jejichž
jména ozdobí Chodník slávy před
Velkým kinem.
Hned v úvodu festivalu se ze
Zlatého střevíčku bude moct potěšit herec, bavič a moderátor
Pavel Zedníček, který vyrůstal ve
Zlíně a sám se považuje za Valacha. „Udělalo mi to velkou radost.

12 | KULTURA

Nejen proto, že ta cena je zlínská,
ale i proto, že mám vystudovanou
střední průmyslovou školu kožařskou, dá se tedy říct, že jsem od
bot. A mám si převzít střevíček.
A to dokonce zlatý,“ raduje se Pavel Zedníček.
Během závěrečného galavečera připadne stejné ocenění Karlu
Heřmánkovi. Známý český herec
a dabér ztvárnil hned několik nezapomenutelných rolí ve filmech
pro děti, pro mnohé však navždy zůstane Luciferem z pohádky S čerty nejsou žerty. Do Zlína
přijede i se svým Divadlem Bez
zábradlí, které během festivalu

Zlatý střevíček čeká při galavečeru i na Karla Heřmánka. 
Foto | archív Zlín Film Festu

odehraje představení Art. „Zlín
mám rád hlavně díky úspěšnému hostování našeho Divadla
Bez zábradlí. Je to krásné kulturní město s hlubokou tradicí.
Po ocenění, které mne čeká, ho
budu mít ještě raději,“ těší se Karel Heřmánek.
Velkého vyznamenání se dostane i dvěma hercům, kteří svou
kariéru zahájili už v útlém věku.
V rámci doprovodného programu
odhalí hvězdy se svými jmény na
Chodníku slávy Barbora Seidlová
a Jan Šťastný. Slavnostní událost
se odehraje 31. května v 16 hodin
ks
před Velkým kinem. 

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Olga Charvátová
zazářila ve sjezdovém lyžování
Fanouškům sjezdového lyžování nebude Olga Charvátová Křížová nijak neznámá. Její jméno je
spojováno především s alpským
lyžováním, v němž se zásluhou
mimořádných úspěchů zapsala do
historie nejen zlínského regionu.
V roce 1984 se zúčastnila olympijských her v Sarajevu, kde jako
jediná reprezentantka Československa dokázala vyhrát dva závody prestižního světového poháru.
A to i přesto, že nepatřila zrovna
mezi nejžhavější kandidátky.
Pro budoucí alpskou lyžařku
nebyla sportovní kariéra procházka růžovou zahradou, třebaže za
inspirací nemusela chodit nikterak daleko. Olga Charvátová se
narodila 11. června 1962 ve Zlíně do sportovně založené rodiny.
Otec se vedle svého působení na
fakultě technologické věnoval výcviku ženské lyžařské reprezentace, matka – mimo jiné dětská

V dětství Olgu přitahovala gymnastika. Osud ji však
zavál jinam. 
Foto | archiv Olgy Charvátové

zubařka – pro změnu patřila ke
členkám výběrových družstev lyžařské reprezentace. Olga se nejprve zhlédla ve Věře Čáslavské
a po jejím vzoru se chtěla věnovat gymnastice, ale co nakonec
dostalo přednost, je nad slunce
jasnější…

První úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Na mistrovství Evropy juniorů se jí podařilo
v obřím slalomu získat druhé místo, o rok později z téže akce přivezla bronz. Neoslavila ještě ani
šestnácté narozeniny, když vstoupila do seniorské reprezentace. Co
to pro ni znamenalo? Že skutečné
vrcholové lyžování už nebylo pouhým snem.
Osmdesátá léta přinesla Olze
Charvátové sérii vynikajících
úspěchů, a to na celonárodní
úrovni. Ještě před klíčovým rokem 1984 nashromáždila rekordních 84 pohárových bodů, v roce
1982 se zúčastnila mistrovství
světa a obsadila páté místo v kombinaci a devátou příčku ve slalomu. Ukázalo se, že Olga těží ze své
schopnosti dosahovat výborných
výsledků hned v několika disciplínách, ať již jde o obří slalom,
superobří slalom nebo sjezd. To

nakonec přineslo své ovoce i na
olympiádě v Sarajevu.
Sarajevo se stalo klíčovým bodem nejen pro kariéru Olgy Charvátové, ale i pro historii sjezdového lyžování v Československu
obecně. Na trati si vedla bezchybně a vybojováním bronzové medaile se stala historicky první,
kdo si za Československo odnesl
olympijskou medaili za sjezdové
lyžování. Doba nicméně tomuto
sportu příliš nepřála a vítězka se
nezapsala do všeobecného povědomí obdobně, jako by tomu bylo
v jiných disciplínách. Tehdejší režim vnímal sjezdové lyžování jako
buržoazní sport, a dokonce se uvažovalo o jeho zrušení.
Olga Charvátová ukončila svou
aktivní kariéru ve čtyřiadvaceti letech, avšak sjezdového lyžování
se nikdy zcela nevzdala. Nadále
se věnovala tréninku lyžařského
ma
týmu mladých talentů. 

INZERCE RV2200599/02

INZERCE RV2200729/02

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

/
před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou
baktérie, plísně, alergeny,
choroboplodné zárodky, karcinogeny.

nebo

DÁRKOVÁ KARTA LIDL
v hodnotě 250Kč

Magnesium Chelate
+ B6 cherry ampule 25 ml

nebo

Víno
DORNFELDER 2019
0,187 l

CORNY MULTIPACK
čokoláda, 6x 25 g

AKCE na květen a červen

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory
Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200

Dlouhá 4216, Zlín

ww w
z
. p l i c ed o m u . c
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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KŘÍŽOVKA | V tajence najdete konec citátu amerického rappera Tupaca Shakury: „Během tvého života nikdy nepřestávej snít. Nikdo ti totiž nemůže tvé...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 13. 6. 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.

INZERCE RV2101720/07

INZERCE RV2200960/01

INZERCE RV2101910/05

*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 RV2101909/05

INZERCE RV2101530/05

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 1+1, BOHUSLAVICE U ZLÍNA
Cihlový útulný byt o výměře 28 m2, který se nachází 9 km od Zlína
a 17,5 km od Uherského Hradiště. Bezproblémové parkování u domu,
možnost grilování na zahradě. ZAJÍMAVÁ INVESTICE NA PŘÍPADNÝ
PRONÁJEM. PENB: G

byt, dům, komerce, pozemek

1 599 000 Kč + 51 000 Kč (provize)
BYT 2+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – I. ETAPA
Upravený prostorný byt o výměře 62 m2, nová kuch. linka včetně vesta.
spotřebičů, vestavěná skříň, bezproblémové parkování, bezbariérový přístup,
úsporný provoz bytu (pouze 2 230 Kč / měsíčně + elektřina). IDEÁLNÍ BYT
PRO SENIORY NEBO MLADÉ RODINY. PENB: C

NABÍDKA

4 390 000 KČ
BYT 3+1 S LODŽIÍ, ZLÍN – JS – I.ETAPA (STŘEDOVÁ)
Nadstandardně 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

5 299 000 Kč
RD / KOMERCE 4+1, OTROKOVICE - KOMENSKÉHO
Cihlový dům s krásnou zahradou, který se nachází téměř v centru Otrokovic.
Výhodou je blízký nájezd na dálnici D55, zast. MHD nebo díky poloze je možné
i komerční využití. V přízemí je dispozice 1+1, v patře jsou 3 pokoje a terasa.
Vjezd na zahradu je i z druhé strany vjezdovou bránou. PENB: G

4 399 000 Kč
CHATA, NEUBUZ, 3+kk s přístavbou
Nadstandardní celoroční objekt u lesa. Na zahradu o výměře 611 m2 po většinu
dne svítí slunce. Koupání v bazénu je samozřejmostí. Z terasy a menšího balkónu
v patře můžete pozorovat západ slunce. Pitná voda se užívá ze studny. K vytápění
tu slouží 2 krby. OSLOVÍ KLIENTY, KTEŘÍ HLEDAJÍ KLID U LESA. PENB: G

4 490 000 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

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833
nebo PIŠTE na e-mail buda-reality@centrum.cz

