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„Zlínský hotel“ se otevřel veřejnosti
před devadesáti lety


více na na straně 6
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nabízíme:

Prodej bytu 2+1 Zlín,
Prodej bytu 1+1 v Luhačovicích, Na Honech III 4920
ulice Rumunská
krásný byt v osobním
vlastnictví
provedena
rekonstrukce

prodej bytu v novostavbě Rezidence Nela
poblíž lázeňského
centra Luhačovic

REALITNÍ SPOLEČNOST

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK

Zprostředkování koupě
a prodeje nemovitosti.

Prodej garáže, Zlín,
ulice Na Strážné

Výkup nemovitostí až 120 %
znaleckého posudku.

Cena: 3.500.000 Kč + provize RK

Prodej třípatrové vily
v centru Zlína

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

Prodej bytu 5+kk, v Uherském
Hradišti

původní stav
vhodné jako kanceláře
nebo bytový dům
cena na dotaz v RK

nadstandardni 5+kk UH. Frant.
Kretze
k bytu náleží i přilehlý
pozemek
vhodný pro vetsi rodinu
cena na dotaz v RK

Prodej vybaveného penzionu poblíž Luhačovic
3 patra, restaurace, bar a
vybavená kuchyň
18 vybavených vícelůžkových
pokojů
velmi dobrý stav, ihned
ke spuštění provozu
možnost přestavby na
rekreační apartmány

Prodej bytu 1+1, Zlín, Družstevní
byt prošel kompletní
rekonstrukcí
k bytu náleží balkon
a sklep
cena dohodou

Prodej bytu 2+kk, Uherský Brod, Horní Valy
byt prošel kompletní
rekonstrukcí
k bytu náleží prostorný
zděný sklep

Prodej bytu 3+kk, Zlín, ulice Benešovo nábřeží
po kompletní nadstandardní rekonstrukci
byt v klidné části Zlína
ihned k dispozici

Cena: 3.250.000 Kč

Cena: 5.000.000 Kč

+ provize RK

776 797 007

Prodej bytu 2+1 Zlín,
Malenovice
provedena rekonstrukce
součástí bytu je sklep

vjezd zabezpečen
kamerovým systémem
k dispozici ihned

Prodej bytů po kompletních
rekonstrukcích.

Cena: 3.199.000 Kč + provize RK

+ provize RK

www.g2reality.cz

G2 reality

@g2reality

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

STAVE BN Í F IR M A

Máte zájem o rekonstrukci?
Ozvěte se nám:

776 797 007

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
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MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Zlínská zrcadla vyprávějí
příběh naší minulosti

Obloukovitá konstrukce tzv. encyklopedie chrání při návštěvě před hlukovým smogem zvenčí 

Zlínská zrcadla – zrcadla
minulosti. Zcela unikátní
expozici pod tímto
názvem můžete zdarma
a kdykoliv zhlédnout
v blízkosti nejstarší
památky města v sadu
Svobody – zlínského zámku.
Část expozice se navíc
má stát trvalou součástí
veřejného prostoru.
| MAREK ADAMÍK
„Zlín na rozdíl od jiných měst trpí
absencí paměťové instituce, která
by prezentovala ucelený přehled
o historii města a nezabývala se
pouze historií dvacátého století.
Realizací tohoto projektu v blízkosti zámecké budovy vznikla volně přístupná expozice vyprávějící
poutavou formou o historii města
a jeho obyvatel,“ nastínil vizi projektu náměstek pro kulturu a památkovou péči Pavel Stojar. Expozice však podle něj nesleduje
všeobecně zažitou představu, kdy
jde pouze o vystavení artefaktů.
Zlínská zrcadla mají být zážitkové,
výtvarně hodnotné a emočně bohaté, jakési zpřítomnění emoční
podstaty daného místa a jeho historie. Toho by nebylo docíleno bez
využití široké škály multimediálních prvků a nových technologií,
které mohou působit na všechny
lidské smysly.

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Hra světel a zvuků
Zlínská zrcadla si našla vyjádření ve dvou formách. Ta první, která byla instalována v severní části sadu Svobody poblíž
průchodu na autobusové nádraží, se má do budoucna stát trvalou součástí místního koloritu.
„U příležitosti výročí sedmi set
let založení Zlína je tato instalace během dne naplněna sérií
prostorových zvukových her složených z výpovědí historických
postav Zlína. Kolemjdoucího
tak může zaujmout část nějakého vyprávění a inspirovat jej ke
chvilkovému zastavení. Ve večerních hodinách se pak tato zrcadla stanou živým světelným
prvkem, který bude doprovázet
zvuková kulisa,“ přibližuje princip expozice Stojar s tím, že výhodou „zrcadel“ je právě jejich
trvalá využitelnost. Obsahovou
stránku – zvuky, namluvený obsah – lze totiž kdykoliv v průběhu času změnit.

Vyprávění o minulosti
Na protilehlé straně sadu
Svobody, tedy na jih od budovy
zlínského zámku, stojí dočasná
instalace složená rovněž ze dvou
částí, takzvané imerse a encyklopedie. Imersí je myšlena promítací plocha s projekcí, která
ve večerních hodinách připomíná historické momenty z dějin

EDITORIAL

Foto | Marek Adamík

Zlína. Encyklopedií lze prakticky „listovat“ kdykoliv během
dne. Ovšem nečekejte tištěnou
knihu. Jde o textové vyprávění
s ilustracemi umístěné na odvrácených stranách zrcadel – tak se
totiž lesklé objekty z pohledu kolemjdoucího jeví –, které diváky
v průběhu výročních oslav ukotvuje v jednotlivých tématech
expozice. „Venkovní zrcadlivá
plocha vytváří hravý odraz zeleně, vnitřní plocha poskytuje návštěvníkovi intimitu pro ponoření se do vyprávění o minulosti.
Proto název imerse. Obloukovitá
konstrukce zrcadel navíc chrání
před hlukovým smogem ze stavebních prací na rekonstrukci
tržnice. Nutno dodat, že ačkoliv jsou tato zrcadla v parku instalována dočasně, po obsahové
stránce se stanou základním stavebním kamenem budoucí expozice v interiéru zlínského zámku.
Tento obsah bude zahrnut i v tištěném katalogu,“ uzavírá Pavel
Stojar.
Na expozici Zlínská zrcadla
spolupracovala celá řada tvůrců, výtvarníků a ilustrátorů. Autorem expozice je Martin Hejl ze
studia Loom on the Moon, libreto vytvořit spisovatel Pavel Kosatík. Ten také připravil soubor
krátkých textů pro takzvaný první pilíř výstavy – encyklopedii
Zlína – v jižní části náměstí.

Milovník života,
milovník nejistot
Řekne-li někdo, že život je barevný, vyvolá to
celou řadu asociací. Záleží, kdo naslouchá.
Jednou
z prvních může být
obraz krajiny zbarvené do podzimního listí, jindy každodennost, která
pozbyla svých zajetých kolejí a vydala se po neprobádaných cestách
rizika a nejistoty. Ano, i nejistotu
může někdo považovat za znak
„barevnějšího“, naplněnějšího života. V této souvislosti a ve spojení s hlavním textem listopadového
Vašeho Zlína lze říci, že milovníkem
nejistot byl i Tomáš Baťa. Jakmile
se pro něco rozhodl, na nic nečekal. Když vznikala jedna z největších dominant Zlína – hotel Společenský dům – nedbal na nějaké
stavební povolení a rovnou se pustil do díla. Když byla i tato nezbytná
formální stránka vyřešena – okresní hejtmanství stavbu schválilo bez
mrknutí oka – byl hotel již devítipodlažní stavbou. A nešlo o jediný
odvážný krok. Hotel byl vskutku rebelským činem.


Marek Adamík

adamik@regvyd.cz
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Svátek zemřelých slavíme již přes tisíc let
Začátek listopadu – konkrétně
druhý listopadový den – je pro
nás každoročně spjat se svátkem,
který v našem prostředí formovalo křesťanství, ale který svým obsahem sahá až do keltských dob.
Jde o Památku všech věrných zemřelých neboli Svátek zesnulých,
či lidově Dušičky. Den, který má
mnoho z nás spojen s návštěvou
míst, kde byli pochováni naši
předci, abychom na ně zavzpomínali a symbolicky zapálili svíčku,
přinesli květiny či vykonali cokoliv dalšího, co jsme si v průběhu
času ritualizovali.
Kořeny tohoto vzpomínkového dne bychom mohli hledat až
v dobách u římských pohanských
„parentálií“, které měly podobný
význam, ačkoliv se slavily v únoru, a pak také v keltské tradici
svátku Samhain. Ten se slavil na
počátku listopadu v den keltského nového roku, kdy se měl „náš“
svět prolínat se světem mrtvých,
kteří se „vracejí domů“. V římskokatolické církvi se s tím, že by

Za vznik Dušiček lze považovat rok 998

jeden den roku byl zasvěcený památce všech zemřelých, poprvé
setkáváme u biskupa Isidora ze
Sevilly v sedmém století. Ovšem
za vlastní vznik Dušiček je považován až rok 998, kdy opat Odilo
z Cluny nařídil 2. listopadu slavit památku všech zesnulých věřících ve všech jemu podřízených
klášterech. Tato tradice se pak
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Ilustrační foto

rychle začala šířit do dalších zemí
– do Francie, Anglie, Německa,
Itálie, a zejména do Říma, kde
zdomácněla ve 13. století.
Svátek zesnulých je dnes známý po celém křesťanském světě
a liší se pouze v drobnostech souvisejících s regionálními zvyklostmi. Svou specifickou a poněkud jinou podobu má například

ve Spojených státech, kde se slaví
jako All Hallows' Evening, známější pod názvem Halloween.
Překvapivě právě ten více odkazuje k tradici starých Keltů, kteří vždy prvního listopadu svítili
duším mrtvých na cestu do jejich
„domovů“ lucernami vyrobenými
z dýní.
Ať už jsme si zvykli Dušičky
slavit návštěvou hřbitova nebo
třeba jen myšlenkou věnovanou
památce svých předků, v našich
končinách se s nimi pojí především květiny, suché vazby, dekorativní věnečky či koše, které
lidé k hrobům přinášejí. Ačkoliv
k osvědčené klasice patří parafínové, olejové či malé iluminační
svíce v kalíšku, roste obliba také
LED svíček, vhodných zejména
pro interiérová místa různých
farností a kostelů, kde není povoleno používat otevřené hořící
svíčky. U květin tradičně vedou
chryzantémy a vřes, oblíbené
jsou však také astry a různé druma
hy vřesu. 
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POHŘEBNÍ SLUŽBA

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

JSME TU PRO VÁS

Zajistíme veškeré pohřební a kremační služby.
k odběru do 20 dní!

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA
+420 723 490 883
Nabízíme také památeční sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
Dlouhá 4216,
Zlín
+420 800 400 101
www.plazmaplus.cz
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telefon
mobil
e-mail
web

+420 577 434 534
+420 732 766 518
info@pohrebnisluzbapribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

Město zná podobu nové radnice.
Se stavbou by se mělo začít v roce 2025
Záměr na dostavbu radnice dostává konkrétní podobu. Odborná komise složená ze zkušených
architektů a zástupců města vybrala v půlce září vítěze zadávacího řízení na dostavbu radniční
budovy, které se uskutečnilo formou soutěžního dialogu od března tohoto roku.
„Zadávací řízení se uskutečnilo formou soutěžního dialogu. Z organizačního hlediska je
to sice náročnější a zdlouhavější
proces, ale pro obě strany přínosnější. Mohli jsme v průběhu soutěže komunikovat se soutěžícími,
korigovat jejich návrhy a upřesňovat zadání. Díky tomu jsme
získali vítězný návrh, který bude
přidanou hodnotou pro všechny
zúčastněné, pro magistrát i občany města,“ uvedl primátor Jiří
Korec.
Pro rozhodnutí dostavět radniční budovu hrálo hned několik

důvodů. „Hlavním důvodem byl
neuspokojivý a havarijní stav
budovy číslo deset, která je nyní
vyklizená a provizorně staticky zajištěna. Špatný je také stav
budovy číslo patnáct v ulici Bartošova, která je rovněž částečně
vyklizená. Podařilo se nám získat
souhlas Národního památkového ústavu se zbouráním původní, takzvané desítky a hned poté
jsme se pustili do vyhlášení soutěže na dostavbu radnice. Chtěli
bychom, aby radnice byla otevřená a funkční a také vhodně doplnila prostor náměstí. Nebude
proto chybět ani bistro a kavárna
v místech, kde dříve stávala Minutka,“ doplnil náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.
Zadávací řízení počítalo s rozdělením prací na dostavbě radnice do dvou realizačních etap.
První etapa spočívá v náhradě

INZERCE RV2200730/03

Návrh nové radnice počítá s kavárnou v místech bývalé Minutky

budovy číslo 10, známé právě
jako „Minutka“. Předpokládaná
investice činí asi 90 milionů korun bez DPH. Vítězný návrh počítá s vybudováním 43 pracovních
míst v první etapě a 85 ve druhé etapě. Další pracovní místa
by měla vzniknout reorganizací
hlavní budovy radnice.
Návrhy dostavby odevzdaly čtyři soutěžní týmy, z nichž

Zdroj | město Zlín

soutěžní podmínky nejlépe splnil
soutěžní tým Apropos Architects
spolu s A.B.S. V rámci příprav na
dostavbu radnice bude zpracována projektová dokumentace a následně zahájeno řízení k povolení
stavby. Samotná realizace však
podle primátora nebude snadná
vzhledem k poloze v proluce mezi
dvěma domy. Zahájení stavby se
ma
tak odhaduje na rok 2025. 
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

S profesionálním
nářadím Bosch
Super cena

5 999,-

Stolní pila
Bosch GTS 254 Professional

před čištěním

▪ výkonné a přesné řezání
▪ podélné řezy 545 mm
▪ hloubka řezu 80 mm
▪ 1 800W motor
▪ robustní ocelový stůl

po vyčištění

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

Super cena

1 699,-

Úhlová bruska
Bosch GWS 9-125 S Professional

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

ww w
z
. p l i c ed o m u . c
MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

▪ 900 W pro náročné úkoly
▪ nejlepší ovladatelnost ve své třídě
▪ dlouhá životnost při těžším
pracovním nasazení
▪ regulace rychlosti otáček

Super cena

5 999,-

Vysavač na suché a mokré vysávání
Bosch GAS 12-25 PL Professional
▪ vylepšená stabilní sací síla díky
inovativní technologii čištění ﬁltru
▪ HEPA ﬁltr
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„Zlínský hotel” se otevřel
veřejnosti před devadesáti lety
Sedmnáct měsíců. Přibližně tak dlouho trvala výstavba
jedné z největších zlínských dominant, které po mnoho let
nikdo neřekl jinak než hotel Moskva. Podle historických
pramenů se tato stavba letos „dožívá“ kulatého výročí
devadesáti let. Málokdo je však obeznámen s okolnostmi,
jež k této stavbě Tomáše Baťu vedly, či skutečnostmi ryze
baťovskými, které jsou dnes spíše výjimkou. A to s tím,
že stavba rostla lidem doslova viditelně před očima.
| MAREK ADAMÍK
Myšlenka výstavby hotelu zapadala do kontextu vizí, které
si Tomáš Baťa ve 20. letech přivážel z amerických měst, kde na
něj silně zapůsobily mrakodrapy.
O snaze tyto „výškáče“ vybudovat i ve Zlíně svědčí prvomájový
průvod z roku 1926. Mezi alegorickými vozy byl tehdy jeden z takových budoucích mrakodrapů
ztvárněn jako ohromná cívka nití
a tento záměr později potvrdily
i závodní noviny, které přinášely
celý seriál o obrovských amerických mrakodrapech.

Řešení pro rostoucí
nápor hostů
Se stavbou vlastního hotelu se
začalo v červenci roku 1931, tedy
v době, kdy se čilý stavební ruch
soustředil na dostavbu nedalekého obchodního domu, rovněž reprezentujícího jednu z výškových
budov ve Zlíně. Protože byl „obchodňák“ dokončen v prosinci téhož roku, po nějakou dobu se na
obou budovách pracovalo současně. Důvod výstavby nového, dostatečně prostorného a komfortního hotelu, byl jasný. Do Zlína
přijíždělo stále více hostů a bylo
nutno je ubytovat. Hotel se tak
projektoval pro 700 osob a jeho
prostory měly současně sloužit ke
společenskému životu hostů i širší veřejnosti. Stavbu finančně zajišťovaly Baťovy závody.
Rychlost výstavby byla obdivuhodná. Baťovské závodní noviny otiskly už začátkem srpna
roku 1931 článek pod titulkem
„Největší hotel v republice staví se ve Zlíně“. Pod fotografií architekta Miroslava Lorence autor
článku uvedl, že se na hotelu už
tři týdny pracuje, a to i přesto, že
dosud neměl stavební povolení.
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O to firma Baťa požádala okresní hejtmanství až 8. září a teprve
v prosinci byla stavba bez námitek povolena. „Stavba rostla natolik viditelnou rychlostí, že než
dostala oficiální povolení, měla
už jasné obrysy. Koncem října
už bylo hotovo devět etáží. Práce
byla přerušena pouze v zimních
měsících, kdy bylo třeba poupravit projekt. Architektu Lorencovi
totiž tehdy skončilo jeho působení u Baťů a stavbu po něm převzal
Vladimír Karfík,“ vysvětluje historik Zdeněk Pokluda.

Sázky, kdy bude otevřeno

Hotel byl prestiží města a centrem společenského žvota. Foto z roku 1961

jestli se hotel podaří zprovoznit
ještě před Vánocemi roku 1932.
A výsledek? Dne 17. prosince
1932 došlo ke slavnostnímu otevření dvou restaurací, francouzské a lidové, umístěných v přízemí. Na večírek dorazilo okolo
tří tisíc návštěvníků. O pár dnů
později, v pátek 30. prosince, se
na budově poprvé rozsvítil nápis
s názvem hotelu, jenž byl pojmenován Společenský dům. Byla tak
zahájena nová etapa jedné z největších zlínských staveb.

Tak jak byly jasné důvody
pro nový hotel, jasné bylo i upozornění z ministerstva, že je třeba zajistit vyšší komfort pokojů.
Změny v projektu se prováděly
za pochodu a v dubnu roku 1932
se firma Baťa rozhodla, že provede razantní změny i v celkovém Velká kavárna
návrhu hotelu. Vladimír Karfík i sluneční lázně
„Slavnostní otevření hotelu
ve svých memoárech zmiňuje, že
„Baťa nařídil, aby na prázdném neznamenalo, že byly dokončeny všechny stavební
čtvrtém
poschodí
práce. Znamenalo
postavili dva vzoroto především skuvé pokoje, jeden naNa slavnostní
tečnost, že některé
vrhnutý Gahurou,
otevření
služby byly veřejdruhý mnou. Nechal
dorazilo
nosti dostupné již
jsem postavit pokoj
v plném rozsahu,
s koupelnou, se zaokolo tří tisíc
například restaurabudovanými skříněnávštěvníků
ce. Že nebyla promi, kompletně vyvedena kolaudace
bavený nábytkem,
hotelu jako takovékobercem a záclonami. Gahura v druhém pokoji ho, Baťa neřešil, chtěl, aby lidé
navrhl dokonce čtyři lůžka. Umý- mohli prostory co nejdříve vyvárna a WC měly být podle něho užívat. Na přelomu roku 1932
společné pro celé poschodí. Přišel a 1933 bylo dokončeno prvních
Tomáš Baťa s Čiperou a okamžitě čtyřicet pokojů ve čtvrtém podlarozhodl, že se bude stavět Karfí- ží po stránce stavební a instalační a do týdne byly vybaveny nákova verze“.
Práce kvapně postupovaly. bytkem,“ uvedl Pokluda. V lednu
Veřejnost bedlivě sledovala, jak byla ve druhé etáži dokončena
si na tom Baťova firma se stav- kavárna s velkým tanečním parbou stojí, a dokonce padaly sázky, ketem a ve třetí etáži rozsáhlá

Foto | Flickr

herna s kavárenským zařízením
vybavená deseti kulečníky a osmi
stoly pro stolní tenis. V průběhu finálních prací v jednotlivých
etážích desetipodlažní budovy se
ve strojírnách dokončovaly výtahy, jež měly vyvážet návštěvníky
do kavárny a slunečních lázní na
terase.
Hotel se záhy po dostavbě stal
chloubou a prestiží města. Ve
svých prostorách vítal významné
politiky z mnoha států světa, architekty, výtvarníky či švýcarské
montéry firmy Brown-Bowery,
kteří stavěli první linky trolejbusové dopravy ve Zlíně. Především
se hotel stal centrem společenského života města, když v něm
nalezla zázemí nejvýznamnější hudební tělesa taneční hudby,
jako sedmičlenná Burešova jazz
– kapela, orchestry Karla Vacka,
Bobka Bryena, Jaroslava Maliny, R. A. Dvorského či Gustava
Broma. Zlín s hluboce zakořeněnou filmovou tradicí v hotelu
hostil rovněž významné filmové
a divadelní umělce. V roce 1933
zde pobývali například Voskovec
a Werich, Vlasta Burian, Jaroslav
Vojta, Zdeněk Štěpánek, Svatopluk Beneš, Nataša Gollová, Karel Höger a dlouhá řada dalších.
Pro reklamní účely prvního ročníku filmového festivalu ve Zlíně
se na terase této zlínské dominanty nechala fotit herečka Lída
Baarová, známá z role komtesy
Blanky ve filmu Dívka v modrém
ma
(1940). 
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Karel Zeman spoléhal na kvalitní
scénář tam, kde jiní na dokonalé triky
Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil, Na
kometě a další. Snímky, které patří ke skvostům
české kinematografie. A jejich původce – režisér
a výtvarník Karel Zeman – k nejoceňovanějším českým
tvůrcům. Estetika Zemanovy tvorby ovlivnila celou
řadu světových filmařů, jako režiséra výtvarníka
a člena skupiny Monty Python Terryho Gillima
nebo režiséra Tima Burtona. Jeho dílo obdivovali
Pablo Picasso, Charlie Chaplin i Salvádor Dalí.
| MAREK ADAMÍK
Karel Zeman se narodil 3. listopadu 1910 v Ostroměři u Nové
Paky. Výtvarný a literární talent
se u něj začal projevovat již na
základní škole. Chtěl studovat
fotografii, ale dle přání rodičů
nejprve nastoupil na obchodní
školu v Kolíně. V sedmnácti letech, po reakci na novinový inzerát, odcestoval do francouzského města Aix-en-Provence, kde
studoval reklamní výtvarnictví.
Často zde při té příležitosti navštěvoval filmová promítání. Zajímaly ho především animované
snímky, s nimiž se pojily i jeho
první pokusy o vlastní animační
tvorbu.

Pro Karla Zemana a jeho budoucí působení ve Zlíně se stal
klíčovým rok 1943. Mladý výtvarník, který tehdy pracoval jako vedoucí reklamního oddělení v brněnském Domě služeb, získal
ocenění v jedné z aranžérských
soutěží. Díky ní se seznámil s režisérem Elmarem Klosem, jenž
ho pozval do filmových ateliérů
ve Zlíně, které se tehdy orientovaly na tvorbu loutkových filmů. Zeman byl z návštěvy nadšen. Navzdory nižším výdělkům
a skromným podmínkám pro
práci se rozhodl z Domu služeb
odejít a natrvalo zakotvit ve Zlíně.
Nebylo to jednoduché. Všechno
si dělal sám, ať již šlo o scénáře,
práci s hudbou, osvětlování nebo

Karla Zemana připomíná i busta v areálu filmových
ateliérů
Foto | Marek Adamík

zhotovení loutek. K ruce měl jen
jednu pomocnici, která spouštěla
kameru.
Po několika snímcích včetně
oblíbeného pana Prokouka se Zemanovi podařilo dostat do širšího povědomí snímkem Cesta do

pravěku. Natáčel se ve zlínských
ateliérech, kde se předtím nikdy
hraný film netočil, a šlo o první
film kombinující hranou, animovanou a loutkovou složku. O pár
let později přišel s ještě úspěšnějším Vynálezem zkázy, považovaným dnes za filmový skvost. Krátce po uvedení byl prodán do více
než sedmdesáti zemí světa.
Pro spojování technického
pokroku s romantikou, poezií
a fantazií je Karel Zeman často
považován za autora, kterému
se nejautentičtěji podařilo převést svět Julese Verna na filmové
plátno. Jeho originalita spočívala
v důmyslném propojení reálných
herců s animací skutečných krajin a malovaných kulis. V tomto duchu se nesly i jeho neméně
slavné snímky jako Baron Prášil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď nebo Na kometě. Kultovním snímkem se stal
i Čarodějův učeň, který vznikl
na sklonku jeho filmařské kariéry v 70. letech, tedy v době, kdy
se autor vrátil ke své první lásce:
animovaným pohádkám.

Biotop na Jižních Svazích se stal zelenou oázou mezi paneláky
Klidné místo pro trávení volného času si mohou užívat obyvatelé největšího zlínského sídliště.
Po roce a půl stavebních úprav se
jim otevřel vodní biotop, který se
zároveň stal posledním prvkem
Centrálního parku.
Návštěvníky potěší rozlehlé
jezírko s vodními a pobřežními
rostlinami, kolem něhož se vinou pěšiny ze štěrkového trávníku. K odpočinku je kromě laviček
určen velmi atypický mobiliář,
jako jsou lehací plata nebo sedací vlnovka.
Jezírko napájí vrtaná studna
a voda, která se svádí ze střech
okolních bytových domů. „Srážková voda bude přivedena samostatnou dešťovou kanalizací
do akumulační nádrže, jejíž pomocí bude ve vodním biotopu
udržována stálá hladina. Srážková voda bude v letních měsících
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Biotop vybízí k odpočinku a rozjímání u vodní hladiny 

sloužit i k zálivce zeleně. Mimo to
je u vodní plochy počítáno s možností zadržení dešťových vod při
dlouhodobých či přívalových
srážkách,“ vyzdvihl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Foto | město Zlín

„Obyvatelům sídliště se nyní
nabízí místo nejen k procházkám,
ale také prostor k odpočinku na
dřevěných lehátkách, při rozjímání na zídkách u vodní hladiny
či pohledu z vyhlídkové lávky až

na Chřiby. Současně s otevřením
vodního biotopu bylo zpřístupněno i nové pétanque hřiště, které
bylo vybudováno z participativního rozpočtu Tvoříme Zlín,“ dodává primátor Jiří Korec.
Jezírko ale není určeno ke
koupání lidí ani zvířecích mazlíčků. „Abychom dosáhli co nejčistší vody, je nutno tento uzavřený ekosystém ochránit před
vstupem návštěvníků a zvířat do
plochy vodní hladiny. Proto bychom chtěli požádat návštěvníky, aby nekrmili živočichy, nevhazovali předměty a ani jinak
neznečišťovali vodu a její okolí,“
zdůraznila zahradní architektka
odboru městské zeleně Zuzana
Hegmonová.
Výstavba biotopu vyšla na
23,4 milionu korun. Necelého půl
milionu pokryla dotace z Ministerstva životního prostředí.  ks
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Kulturní akce zastřešuje tematický web
Máte občas pocit, že ztrácíte
přehled o událostech, a zejména o kulturních akcích ve městě? Nejste sami. Potřebu vytvořit
místo, kde by se mohli soustředit veškeré akce pro
veřejnost, pocítilo
Nový web
i kulturní a kreativní
centrum Živý Zlín.
umožňuje
A vyřešilo to relativfiltrování akcí
ně jednoduše. Vypodle zájmů
tvořením tematicky
a preferencí
zaměřených webových stránek.
Nejen akce Živého Zlína, ale také kulturní udáFoto | Živý Zlín
losti jiných pořadatelů. Takový cíl Díky webu by vám neměla uniknout žádná zajímavá akce
si kladou webové stránky, které
byly spuštěny začátkem října na uspěchat, proto i samotná pří- přesvědčená, že spolky a kulturní
adrese kulturazlin.cz. Návštěvní- prava před vlastním spuštěním organizace tuto cestu, jak se více
kům poskytují kalendář s akce- webu trvala několik měsíců. Nyní zviditelnit, uvítají. Nic je to nami a pořadatelům jednu z dalších již vše funguje. Stránky přináší víc nebude stát. Stačí se zdarma
možností, jak propagovat svou přehled akcí ve městě a umožňu- zaregistrovat, vložit svou událost
činnost a aktivity.
jí také vkládat události externím a návštěvníci si pak v kalendá„Poptávka po takové platfor- pořadatelům,“ uvedla okolnos- ři už jen filtrují akce podle svých
mě ve Zlíně byla již dlouho. Vy- ti vzniku projektu ředitelka kul- preferencí. Výhodou je jednodutvořit web, který by naplnil pů- turního a kreativního centra Živý chá a přehledná grafika, chronovodní záměr, ale nebylo možné Zlín Jana Kubáčová, která je logické seřazení událostí, odkazy
INZERCE RV2201842/02
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na domovské stránky pořadatelů i upozornění na tematicky podobné pořady.
Podle Jany Kubáčové zůstávají nejdůležitější složkou webu
události samotné organizace,
které se postupně, jak budou přibývat, zobrazí v úvodní části stránek. V plánu je také zřízení e-shopu a kulturního newsletteru.
Živý Zlín se vepsal do povědomí jako spolek, který se intenzivně zapojuje do kulturního života
ve městě pořádáním akcí pro širokou veřejnost. Letos se výrazně podílí na organizaci programu
k oslavám 700 let od první písemné zmínky o městě Zlín. V rámci
své činnosti rovněž spravuje část
prostor zlínského zámku, kde pořádá různé programy a nabízí je
k pronájmu i širší veřejnosti.
Nový „kulturní“ web najdete
ma
na adrese kulturazlin.cz. 

kulturazlin.cz

INZERCE RV2201840/01
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Střední školy lákají nové žáky
Podzim je tradičně ve znamení „lovu“ žáků základních
škol a jejich motivace k dalšímu studiu. Střední
školy všech zaměření pořádají dny otevřených
dveří, virtuální prohlídky a prezentace svých
studijních oborů. Čas na přemýšlení, kam po základní
škole, se krátí, konečné rozhodnutí musí padnout
u některých typů škol už do konce listopadu.

jim své studijní obory v rámci dnů
otevřených dveří nebo se účastní
tzv. Burzy škol. V porovnání s posledními dvěma roky, kdy se kvůli koronaviru vše odehrávalo spíše
virtuálně, to bude letos příjemná
změna.

| JURAJ ALÁČ

Kdo má jasno,
je o krok napřed

V České republice je zhruba
třináct set středních škol. Ty zřizují obce, kraje a stát, nebo jsou
soukromé či církevní. Nové žáky

budou přijímat na základě jednotných přijímacích zkoušek v polovině dubna, náhradní termíny
budou vypsané v první polovině
května. Deváťákům své brány ale
školy otevřely už teď a představují

Termíny podání přihlášek na střední školu
Do 30. listopadu – střední školy s talentovými zkouškami
Do 1. března – veřejné střední školy
Přihlášky se podávají přímo řediteli střední školy, nově je zrušena
povinnost pro základní školy vydávat výstupní hodnocení.
Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit
a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání
s talentovou zkouškou do 31. října 2022, pro ostatní obory do
31. ledna 2023.

Pokud vaše dítě ví, co chce
v životě dělat, nebo má umělecké vlohy, je to jednodušší a pravděpodobně jako rodič už víte, na
kterou školu podáte přihlášku.
Děti zapálené do hudby či tance
zvolí konzervatoř – k talentovým
zkouškám se hlásí jako první, už
do 30. listopadu. U žáků s dobrým prospěchem a studijními
předpoklady bývá obvyklou volbou gymnázium nebo jiná střední
škola zakončená maturitou. Značná část dětí ale do poslední chvíle
neví, jakou školu si vybrat. Tady
pomohou třídní učitelé nebo jednotliví kantoři, trenéři či lektoři.
Ti znají žáka a jeho předpoklady

k dalšímu studiu nejlépe. Pomocnou ruku s testem budoucího povolání podá výchovný či kariérní
poradce, který na škole působí.

Den otevřených dveří
napoví a často rozhodne
Kromě webových stránek škol
je nejlepší cestou, jak poznat budoucí studijní obor, osobní zkušenost. Naprostá většina středních škol každoročně připravuje
vlastní dny otevřených dveří nebo
se účastní Burzy škol, kde se na
jednom místě prezentuje více regionálních škol. Výhodou osobní
návštěvy vybrané školy je nejen
samotná prohlídka učeben, ale
i setkání s žáky a učiteli. Právě oni
totiž obvykle provázejí budoucí
studenty po areálu a z jejich nadšení se dá poznat, jak moc je studium baví, a sami navíc prozradí,
co jim škola přináší. Pokud se vaše
dítě vrátí z této návštěvy nadšené
s jasnou vidinou, co chce v životě dělat a co ho bude bavit, máte
z poloviny vyhráno.

Stromové slavnosti se po dvou letech vracejí do Zlína
Obklopují nás všude. Stačí, když
se z města vydáme jakýmkoliv
směrem, a zcela jistě brzy na nějaké narazíme. A vlastně ani nemusíme nikam odcházet. Ve Zlíně jsou neodmyslitelnou součástí
městského koloritu, poskytují vláhu a v letních dnech představují
příjemné stinné místo před ostrými slunečními paprsky. U příležitosti Dne stromů, který připadá
na čtvrtek 20. října, pořádá Odbor
životního prostředí a zemědělství
a Odbor městské zeleně po dvouleté pauze desátý ročník Stromových slavností. Ty se za příznivého
počasí budou konat v sadu Svobody od 9 do 14 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na
bohatý program, který se v nějakém ohledu dotýká života stromů
a jeho souvztažnosti s životem
lidským. O kolik variant různých
podob vzájemného propojení jde,
se snaží poučnou i zábavnou formou nastínit například výukové programy pro děti a mládež
s tematikou stromů, rostlin a živočichů od Ekocentra Čtyřlístek,
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zážitkové lezení po stromech, besedy se včelaři, lesníky a myslivci, či dokonce ukázka moštování
jablek v podání Stanislava Běhuly, spojená s následným koštováním čerstvého moštu.
Neméně zajímavé jsou však
i aktivity, které bychom jinak
mohli hledat u akcí tematicky
odlišných. ZO ČSOP Hoštálková a zoolog Evžen Tošenovský
zájemce seznámí se sovami, netopýry, ptáky a vybranými dravci takzvaně v přímém přenosu.
Velký podíl v programu zaujímají rovněž tvořivé dílničky. Dům
dětí a mládeže přinese pro „stavitele“ čistě přírodní materiál, aby
měli z čeho stavět, nebude chybět
ukázka košíkářského či řezbářského řemesla, nebo praktických
opatření na ochranu biodiverzity
v parcích.
Den stromů se slaví ve více než
čtyřiceti zemích světa, přičemž
jejich podoba se liší podle klimatických podmínek. V českých zemích se Den stromů poprvé konal v roce 1906, organizovaný

Na stromových slavnostech si užijí nejvíce děti 

Svazkem spolků okrašlovacích,
nicméně skutečným svátkem se
stal až v důsledku iniciativy bývalého ředitele Botanické zahrady Univerzity Karlovy Václava
Větvičky a dřevosochaře Martina
Patřičného na začátku 21. století.

Foto | město Zlín

Tento nápad záhy rozvinula Nadace Partnerství. V roce 2011 dokonce uspořádala rekord v sázení
stromů za jeden den. Zapojily se
více než čtyři tisíce lidí, kteří vysadili téměř sedm tisíc stromů na
ma
211 místech. 
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Vyšší
Vyšší odborná
odborná škola
škola potravinářská
potravinářská aa
Střední
Střední průmyslová
průmyslová škola
škola mlékárenská
mlékárenská Kroměříž
Kroměříž
monotypní
monotypní polyfunkční
polyfunkční škola
škola profilovaná
proﬁlovaná
do
do oblasti
oblasti výroby
výroby aa kontroly
kontroly potravin
potravin nabízí
nabízí

MATURITNÍ STUDIUM

Analýza
potravin, Technologie
potravin
MATURITNÍ
STUDIUM

C

Analýza potravin
VYŠŠÍ ODBORNÉ
STUDIUM
Analýza potravin,
Technologie
Technologie potravina hygiena
potravin, Zpracování mléka

25/11

26/11

19/1

9/2

2022

2022

2023

2023

9–17 hod.

8–12 hod.

9–17 hod.

9–17 hod.

M

Y

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM

tel.:
573 334 936
Potravinářství
e-mail: info@potravinarska-skola.cz
www.potravinarska-skola.cz
BAKALÁŘSKÉ
STUDIUM

CM

(3 roky kombinované)

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Chemie
a technologie potravin

MY

CY

15/12

10/1

25/2

2022

2023

2023

CMY

pátek 4. 11., 12:00–16:00, sobota 5. 11., 8:00–12:00
pátek 2. 12., 12:00–16:00, sobota 3. 12., 8:00–12:00
pátek 6. 1., 12:00–16:00,
7. 1., 8:00–12:00
tel.: 573 sobota
334 936
pátek 10. 2., 12:00–16:00, sobota 11. 2., 8:00–12:00

K

7.50–13.15 hod. 7.50–13.15 hod.
(13.15–15.30 hod.
hravé odpoledne)

e-mail: info@potravinarska-skola.cz
www.potravinarska-skola.cz

13–18 hod.

V prípade uzavrení škol jsme pro Vás
ve výše uvedených termínech ONLINE
Sledujte www.gyotr.cz

Prípravné kurzy ZDARM A!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. a 8. února 2020

Naše motto:
Víš, co jíš? Nevíš: U nás se to naučíš!

+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz

www.gyotr.cz
INZERCE RV2201866/01

INZERCE RV2201725/07

INZERCE RV2201582/01

INZERCE RV2201843/01

4letý maturitní obor

Pedagogická praxe v mateřských školách, školních družinách,
dětských domovech a střediscích volného času.

Dny otevřených dveří 2022/2023
SOBOTA
ČTVRTEK
ČTVRTEK
SOBOTA
ČTVRTEK
SOBOTA

3. 12. 2022
12. 1. 2023
26. 1. 2023
4. 2. 2023
10. 2. 2023
19. 2. 2023

9 - 14
15 - 18
15 - 18
9 - 14
15 - 18
9 - 14

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Dny otevřených dveří
a přijímací zkoušky
nanečisto z hudebních,
výtvarných a řečových
předpokladů ke studiu.

Přihlaste se na přijímačky nanečisto prostřednictvím
přihlašovacího formuláře, který naleznete na
www.cirkevka-bojkovice.cz.

www.cirkevka-bojkovice.cz
info@cirkevka-bojkovice.cz
+420 602 777 016
Husova 537 | 687 71 | Bojkovice

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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Lubomír Jarcovják mapuje 40 let své tvorby
Zavítá-li návštěvník na výstavu konkrétního umělce, zpravidla se mu nabídne více či méně
konzistentní tvorba v závislosti
na formě uměleckého vyjádření,
která byla autorovi nejbližší. Čas
od času se ovšem najdou i autoři s uměleckým záběrem natolik širokým, že v něm lze nalézt
z každého minimálně náznak. To
je i případ zlínského umělce Lubomíra Jarcovjáka. Výstava s výmluvným názvem … PRŮ | ŘEZ
…, která byla zahájena 27. září
v krajské galerii výtvarného umění, provází návštěvníka celým autorovým tvůrčím záběrem.
Malby, grafiky, autorské papíry a knihy, objekty z betonu,
videoprojekce, sochy i monumentální realizace zasahující do
veřejného prostoru. Pro tvorbu Lubomíra Jarcovjáka je
charakteristické užití mnoha
technik a médií, které i přes
zdánlivou různorodost přitahují
svou vnitřní provázaností. „Jejich

východiskem jsou převážně geometrické formy, které symbolizují nejen autorův intenzivní vztah
ke světu a přírodě, ale i jeho hlubokou úctu k historickým a duchovním hodnotám,“ uvedla kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.
Ačkoliv na sebe jednotlivá
díla chronologicky navazují, návštěvník by jen stěží hledal konzistenci, s níž by mohl sledovat
autorův vývoj. Pro Jarcovjáka se
stala odrazovým můstkem jeho
tvůrčí dráhy grafická tvorba, v níž
se soustředil na symboliku základních geometrických forem.
Četná přítomnost kruhu, čtverce a trojúhelníku se tím stává
nepřehlédnutelnou.
„Později vstupuje do oblasti
autorských papírů a knih a během
druhé poloviny devadesátých let
začal Jarcovják vytvářet trojrozměrné objekty. Typickým materiálem se mu pro ně stává beton,“
přibližuje Pavlína Pyšná a dodává, že s realizacemi Lubomíra

INZERCE RV2201852/01

Výstava překvapuje šíří autorova záběru

Jarcovjáka se lze setkat i ve veřejném prostoru. Za zmínku stojí Křížová cesta v Bukovanech u Kyjova
(2000–2010), Kubus v Univerzitním parku ve Zlíně (1997) či kamenné monumenty v Uherském
Brodě, Třinci nebo Ratíškovicích.
Lubomír Jarcovják je součástí výtvarné scény již od 80. let 20.
století. Po celá 90. léta pracoval
jako správce depozitáře a kurátor
státní galerie ve Zlíně, v tomtéž

Foto | Marek Adamík

desetiletí se rozhodl začít předávat své zkušenosti studentům na
Zlínské soukromé vyšší odborné
škole umění jako pedagog. V současnosti vede praktickou výuku
grafické tvorby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Zájemci se mohou s autorem
osobně setkat 25. října v 17 hodin
u příležitosti uvedení publikace
k výstavě. Výstava samotná potrvá
ma
do 27. listopadu. 

INZERCE RV2201893/01

STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač
Obráběč kovů
Strojní mechanik

ELEKTROTECHNICKÉ
OBORY
Mechanik elektrotechnik
Elektrikář – silnoproud

POLYGRAFICKÉ OBORY
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Knihař

INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE
Informační technologie
DOMOV MLÁDEŽE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
25. listopadu 2022 /10–17 h/

17. ledna 2023 /13–17 h/

26. listopadu 2022

7. února 2023

/8–13 h/

/13–17 h/

PRVNÍ OBCHODY JIŽ OTEVŘENY
Dr. Max, Super zoo, Teta drogerie, Tobacco

OBCHODY-KANCELÁŘE-ORDINACE
tel. | 724 512 361
e-mail | info@okozlin.cz
www.okozlin.cz

www.spspzlin.cz
12 | KULTURA

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2201906/01

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

INZERCE RV2101720/12

INZERCE RV2101910/10

T
A
V
O
R
A
D
Č
PRO

K RE V NÍ

U
M
S
PLA

PŘEHLED O SVÉM ZDRAVÍ
DOBRÝ POCIT Z POMOCI

#PLASMAPOMAHA

INZERCE RV2201825/01

caraplasma.cz

1 600 KČ MĚSÍČNĚ

PANORAMA ZLÍN, OKRUŽNÍ 4701

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE KONEC CITÁTU NEZNÁMÉHO AUTORA: „BER VŠE CO TI ŽIVOT DÁ: RADOST, BOLEST, ŽAL I LÁSKU. ŽIVOT JE JEN KARNEVAL, V NĚMŽ 100X ...“

Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 14. 11. 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 RV2201887/01

TERNO GRIL

NABÍDKA TEPLÝCH JÍDEL

KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN 1 LEVNÉ MENU JEN ZA 99,- Kč

menu jen za

www.terno.cz
14 | ZÁBAVA

99

Kč

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN

INZERCE RV2201474/03

INZERCERV2102261/10

MAGAZÍN VÁŠ ZLÍN
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INZERCE RV2101909/10

INZERCE RV2101530/09

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.)

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
KUPCI ČEKAJÍ!

BYT 2+1 S BALKONEM, ZLÍN – ZARÁMÍ
Cihlový prostorný byt o CP 75 m2, který se nachází v samotném centru Zlína.
Interiér bytu s neprůchozími pokoji byl v roce 2016 kompletně rekonstruován.
Výhodou je prostorný sklep a možnost rezidenčního parkování.
PENB: G

byt, dům, komerce, pozemek

4 890 000 Kč
BYT 3+1 + 2 LODŽIE, ZLÍN – JS – I. ETAPA (POLNÍ)
Zrekonstruovaný byt v roce 2010 o výměře 79 m2 vč. lodžie a sklepa.
V domě se nachází výtah. Z lodžií je výhled do zeleně (západ – sever). Díky
poloze domu se jedná o velice klidné místo. Bez zásadních investic. Při
2 osobách činí platby na bydlení 4.650,- + platba za elektřinu. PENB: G

NABÍDKA

4 300 000 KČ
RD 2+1 + GARÁŽ, FRYŠTÁK
Menší domeček, který se nachází téměř v centru Fryštáku v klidné málo
frekventované části obce. Je zde malá zahrada se zahradním domkem.
Tato nabídka je vhodná i jako venkovské sídlo. PENB: G.
CENA: 2.500.000, – + 60.000, – provize a právní servis.

2 500 000 Kč
BYT 3+1 + LODŽIE, ZLÍN – JS – BUDOVATELSKÁ
Tuto nabídku bytu bych doporučoval spíše investorům, díky příznivé ceně
a stavu udržovaného bytu. Dům s výtahem je po revitalizaci, s naspořeným
1 mil. Kč. K dispozici ihned.
PENB: G

3 370 000 Kč
RD 7+2 + KRYTÉ STÁNÍ, BABICE
Patrový cihlový dům (z r. 2001) se zahradou (443 m2), zahr. domkem
a bazénem je situovaný v klidné ulici. Bude dopřáno dostatek soukromí.
V přízemí obýv. pokoj s kuch. koutem, koupelna, v patře 3 pokoje, koupelna,
terasa a možnost vybud. kuchyně. Elektrický kotel je z roku 2021. PENB: G

7 650 000 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

