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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)

STAVEBNÍ FIRMA

Specializujeme se na rekonstrukce rodinných domů a bytů.

Stylově zrekonstruujeme váš dům nebo byt pro každodenní 
radost z vašeho domova.

Od návrhu, odborné konzultace až po kompletní realizaci.

776 797 007 @g2_rekonstrukcewww.g2rekonstrukce.cz G2 rekonstrukce

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

Máte zájem o rekonstrukci?
                      Ozvěte se nám:

 

 

 

nabízíme:

Prodej bytu 1+1 v Luhačovicích,
ulice Rumunská

prodej bytu v novo-
stavbě Rezidence Nela
poblíž lázeňského 
centra Luhačovic

Cena: 2.500.000 Kč + provize RK

Prodej bytu 2+1 Zlín, Malenovice

provedena rekon-
strukce
součástí bytu 
je sklep

byt prošel kompletní 
rekonstrukcí
k bytu náleží prostorný 
zděný sklep

Prodej bytu 2+kk, Uherský Brod, Horní Valy

Prodej bytu 1+1, Zlín, Družstevní

byt prošel kompletní 
rekonstrukcí
k bytu náleží balkon 
a sklep
cena dohodou

Prodej třípatrové vily 
v centru Zlína

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

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

Prodej vybaveného penzionu poblíž Luhačovic

Cena: 3.250.000 Kč 
               + provize RK

Prodej garáže, Zlín, 
ulice Na Strážné

vjezd zabezpečen 
kamerovým systémem
k dispozici ihned

Prodej bytu 2+1 Zlín, 
Na Honech III 4920

Cena: 3.500.000 Kč + provize RK

krásný byt 
v osobním vlast-
nictví
provedena 
rekonstrukce

Cena: 2.900.000 Kč + provize RK

Prodej bytu 5+kk, v Uherském Hradišti

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

INZERCE RV2102191/10, RV2101603/11
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Vůně svařáku, punče, kávy, 
medoviny, moštů a různých 
dobrot, hudební program, 
osvětlení navozující 
předvánoční atmosféru 
včetně neodmyslitelného 
vánočního stromu, a co 
je nejdůležitější, lidé, kteří 
tomu všemu dávají smysl. 

Hřejivá možnost volby
Že by? Po dvou letech se zno-

vu vracíme k něčemu, co důvěrně 
známe. K něčemu, 
co  svou  rituálovou 
pravidelností  vždy 
přinášelo  alespoň 
zdání  jistoty  a  po-
cit,  že  svět  ještě 
drží  pohromadě. 
S  přihlédnutím  i  k  ostatním měs-
tům  Zlínského  kraje  to  vypadá, 
jako by všechna  chtěla dvouletou 
abstinenci  plnohodnotných  oslav 
adventních  dnů  lidem  vynahradit. 
Programy by vydaly na samostat-
nou knihu. Samozřejmě si můžeme 
říct, že to vlastně ani nepotřebuje-
me. Že podstata adventu a vůbec 
veškerých svátků  tkví v něčem  ji-
ném než  v  pompézních  oslavách. 
Na  tom ve  výsledku nesejde.  Jak 
hřejivé  je  však  zjištění,  že máme 
možnost  volby.  Chceme-li,  může-
me se setkat s přáteli a se známými 
na náměstí u některé z voňavých 
dobrot  při  vystoupení  regionální 
kapely. Nebo se můžeme pohroužit 
do ticha a advent pojmout doslova 
jako duchovní přípravu na Vánoce. 
V klidném rozjímání o samotě. Zá-
leží na nás.

 Marek Adamík

| MAREK ADAMÍK

 Setkávání s přáteli je jednou z neodmyslitelných součástí adventních trhů. Foto | město Zlín

Centrum města opět ožije 
adventním programem

Vánoce se po dvou letech vrací i do zlínského útulku
Zvířecí obyvatelé zlínského útulku 
se opět mají na co těšit. Po dvou 
letech se k nim vrací oblíbená akce 
Vánoce v útulku. Ta se uskuteční 
ve čtvrtek 3. prosince od 14 do 
18 hodin, kdy Útulek pro zvířata 
v nouzi na Vršavě ožije doprovod-
ným programem pro širokou ve-
řejnost. Pro děti jsou připraveny 
tvořivé dílničky, návštěva Miku-
láše, chybět samozřejmě nebudou 
nejrůznější dobroty a občerstvení 

k navození té správné vánoční at-
mosféry. Celým zábavním odpo-
lednem budou provázet hudební 
vystoupení.

„Cílem Vánoc v útulku je nejen 
lidem přiblížit život opuštěných 
zvířat, ale současně ukázat způsob, 
jakým lze Útulku pro zvířata v nou-
zi pomoci,“ uvedla za pořadatele 
Natálie Hrubešová. Vánoce v útul-
ku jsou součástí projektu Němá 
tvář, který připravují studenti 

Fakulty multimediálních komuni-
kací Univerzity Tomáše Bati ve Zlí-
ně již od roku 2007.  ma

Zatímco v předchozích dvou le-
tech se předvánoční program na 
náměstí nesl ve znamení výraz-
ného omezení, letošní přípravy 
s ničím obdobným nepočítají. Tě-
šit se tak můžete na oslavy, kte-
ré vyjdou vstříc všem věkovým 
generacím.

Samotné adventní trhy od-
startovaly v sobotu 26. listopadu, 
kdy na náměstí přivítaly první ná-
vštěvníky vánočně ozdobené do-
mečky s tradičním občerstvením. 
Ty během prosince nezůstanou 
osamocené – na rozdíl od loňska 
zpestří předvánoční chvíle zde 
strávené celá plejáda známých 
zpěváků a hudebních kapel včet-
ně regionálních folklorních sou-
borů a cimbálových muzik. První 
adventní neděli, tj. 27. listopadu, 
program oficiálně zahájilo „anděl-
ské“ rozsvícení vánočního stromu 
a Jaroslav Uhlíř s kapelou.

Vystoupení známých i lokál-
ních hudebníků bude na progra-
mu i další adventní neděli. Počítá 
se s vystoupením rockové skupiny 
Support Lesbiens, zpěvákem Tho-
mem Artwayem či s Kateřinou 
Marií Tichou a kapelou Bandjeez. 

Předvánoční atmosféru podpo-
ří řada muzikantů, z nichž mno-
zí se již stali etablovanou součás-
tí zlínské kulturní scény: Podjezd, 
Šufunky Gang, Tokyo, Lucie Red-
lová, Funny Fellows, Poutníci,  
Klagenfurt a řada dalších. Ad-
ventní pátky budou patřit revi-
valům populárních umělců. Ty 
zastanou Schelinger revival z Va-
lašska, Joe Cocker forever revival 
či Karel Gott revival Morava.

Vedle hudebního programu 
současně „poběží“ i program do-
provodný, a to v průběhu celého 
prosince. Děti se například mo-
hou těšit na vánoční tvořivé díl-
ničky, dětské kinečko s pohádka-
mi, adventní atmosféru obohatí 

rovněž řada dětských folklorních 
souborů. Stánky s řemeslnými vý-
robky a vánočním sortimentem 
se stanou součástí náměstí od 
3. prosince a zdrží se zde tradičně 
až do začátku vánočních svátků.

„Adventní trhy potrvají do pát-
ku 23. prosince. Program Advent-
ního Zlína pak bude pokračovat 
od 26. prosince do 1. ledna 2023. 
Na náměstí Míru zůstane opět ně-
kolik stánků s občerstvením a vá-
noční stodola s živou hudbou,“ 
uvedla vedoucí oddělení cestovní-
ho ruchu Eva Manišová a dodala, 
že prvního ledna vypukne na ná-
městí T. G. Masaryka tradiční no-
voroční ohňostroj s následnou ve-
selicí v podobě afterparty.
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Ježci často končí v záchranných  
stanicích. Bezdůvodně

Jak nakoupit vánoční stromek?  
Nejlépe přímo na plantáži
Vánoce se neodkladně blíží 
a s nimi otázka spojená s vánoč-
ním stromkem. Pořídit si živý, 
nebo umělý? Kdo byl zvyklý ne-
chat si dům provonět jehličím 
a  vzpomínkou na procházky po 
lese, ten v tom má jasno. 

Loučit se s  živým stromkem 
je jako vzdát se vánoční atmo-
sféry ve prospěch pohodlí, které 
nabízí stromek umělý. A  to ne-
chcete. Raději se poohlédnete 
po někom, kdo této vaší potřebě 
rozumí. Po někom, kdo s pěsto-
váním vánočních stromků a  je-
jich prodejem má bohaté zku-
šenosti. Jako například Jaroslav 
Batka ze Zlína. 

Jaký je o stromky z plantáže 
zájem?

Prodej vánočních stromků na 
plantáži má velký úspěch. Strom-
ky pěstuji už dvaadvacet let 
a  v  posledních dvanácti letech 

je to moje jediná činnost. Pat-
řím mezi šest největších pěstite-
lů na Moravě, ale z nich jsem asi 
jediný, který si každý stromeček 
vypiplá sám. Je to dřina, strom-
ky rostou přes dvanáct let. Mám 
jich přes šedesát tisíc a každý se 
musí každoročně několikrát oše-
třit a vytvarovat. Žádný sám ne-
vyroste tak, aby byl pravidelný 
a hustý. Pokud není moc sněhu, 
pořád je na plantáži co dělat, do-
konce i v lednu a únoru.

Jakou máte zpětnou vazbu 
od zákazníků?

Lidé jsou spokojeni, takže za 
tu námahu to stojí. Mám radost, 
když se lidem moje výpěstky líbí. 
Letos mají na výběr jedli kavkaz-
skou, stříbrný smrček, borovici 
i  stromeček v  květináči. Už teď 
mi volají a ptají se, z čeho mohou 
vybírat a kdy si mohou přijet ně-
jaký zakoupit.

Kam si pro něj mohou přijet?
Ve Zlíně mám čtyři plantáže, 

celkem o  velikosti čtrnácti hek-
tarů. První příležitost k  nákupu 
stromku byla 19. a 20. listopadu 
v Lípě nad Dřevnicí, kde si mohli 
lidé po složení zálohy svůj stro-
meček označit. Ten se pak řeže 
druhý až třetí týden v  prosinci, 
takže na vánoční svátky bude 
čerstvý a voňavý. Kdo to nestih-
ne, může si pak po celý prosi-
nec domluvit návštěvu plantá-
že v  jiný den nebo navštívit mé 
prodejní místo na plantáži v Že-
lechovicích nad Dřevnicí.

Více aktuálních informací 
o  prodeji vánočních stromků je 
na webu vanocnistromek.info. 

www.vanocnistromek.info 

info@vanocnistromek.info

SLEVOVÝ KUPÓN

100 Kč
na nákup vánočního stromku

INZERCE RV2202088/01

 Ježkům stačí k přezimování přirozené 
 úkryty na zahradě. Foto | PxHere

S podzimem přibývá nejenom pří-
zemních mrazíků, ale i různých 
přes rok jinak nevídaných ná-
vštěvníků na naší zahradě. Jed-
ním z takových jsou i ježci, kteří 
svým dupáním a funěním navíc 
svou přítomnost nijak netají. 
Možná nás v této souvislosti na-
padlo, jestli lze něco udělat pro to, 
aby se jim přes zimu lépe dařilo. 
I ptáky přece přikrmujeme – zrní 
v ptačích budkách považujeme 
prakticky za samozřejmost.

Obecně lze říci, že pokud se 
nám na zahradě ubytuje ježek bě-
hem roku, prokáže nám nemalou 
službu. Patří mezi hmyzožravce, 
ale hlavní složkou jeho potravy 
jsou i drobní brouci, kobylky, lar-
vy hmyzu, slimáci, žížaly či drob-
ní hraboši nebo žáby, díky čemuž 
může naší zahradě od zmíněných 
„návštěvníků“ ulehčit. Jeho ape-
tit je vskutku obdivuhodný, za noc 

zvládne spořádat až 70 gramů po-
travy. Ostatně má to svou logiku. 
Ježek přes zimu spí, a aby ji zdár-
ně přežil, musí si vytvořit dosta-
tečné množství tukových zásob.

Lidé často věří, že pokud ježek 
nemá před zimním spánkem ale-
spoň půl či tři čtvrtě kila, nepře-
žije. Tuto domněnku dlouho ší-
řili i ochránci zvířat, nicméně se 
ukázalo, že tomu tak není. Spíše 
než hmotnost ježků v době, kdy 
by měli hibernovat, je důležitější 
zázemí, které k přečkání zimy vy-
užívají. K tomu jim slouží zahrady, 
případně veřejná zeleň, místa, kde 
se nepoužívají pesticidy na hubení 
hmyzu. Na zahradě jim stačí k za-
zimování vytvořit přirozené úkry-
ty, jako jsou hromady listí, větví, 
husté keře či kompost v klidném 
a stinném koutě.

Velkým a prohlubujícím se ne-
švarem je v současnosti odnášení 

mladých ježků do záchranných 
stanic, ačkoliv většina žádnou lid-
skou pomoc nepotřebuje. Pod-
le Petra Stýbla z Českého svazu 
ochránců přírody zaznamenáva-
jí stanice sdružené v Národní síti 
záchranných stanic v průměru až 

200 přinesených ježků týdně. Vět-
šinou jde o letošní mláďata, kte-
rá se zdála svým nálezcům příliš 
malá na to, aby mohla zimu pře-
žít. Do těchto záchytných stanic 
však patří ježci pouze poranění, 
nemocní, nebo ta úplně nejmen-
ší mláďata, která přišla o matku. 
Ta se však na podzim prakticky 
nevyskytují.

Samozřejmě může se stát, že 
na zahradě potkáme ježka viditel-
ně zraněného nebo málo vykrme-
ného. Pro takové případy existují 
doporučené postupy, jak se o něj 
postarat svépomocí, vždy je ale 
nejlepší obrátit se pro radu nej-
prve na pracovníky záchranných 
stanic či veterináře. Seznam zá-
chranných stanic pro volně žijí-
cí živočichy najdete na webových 
stránkách zvirevnouzi.cz.  ma

zvirevnouzi.cz
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Vánoční 
slevy

Nastavení oken a dveří

Výměna těsnění

Výměna kování a komponentů

Výměna skla

30%
sleva

+420 602 212 946

zlin.volitaservis.cz

Odborná kontrola
u Vás zdarma

INZERCE RV2201745/01

PF 2023
Děkujeme Vám 

za spolupráci v roce 2022. 
Přejeme Vám krásné prožití 
vánočních svátků a úspěšné 
vykročení do nového roku.

www.salajkapartners.com

INZERCE RV2202035/02 INZERCE RV2201998/01
INZERCE RV2202077/01

Na Vaši návštěvu v nastávajícím roce se těší

Dìkuje všem našim strávníkùm, 

za pøízeò

kterou nám vìnovali v roce 2022.

Podìkování patøí i personálu, 

který odvedl poctivý 

a profesionální výkon.
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Cyrilometodějské stezky „na dosah ruky“

Okamžik zastavení může přinést nečekané. Třeba inspiraci k pěší pouti. Foto | Marek Adamík

INZERCE RV2202053/01

Procházíte-li kolem 14. budovy 
Baťova institutu, možná vaši po-
zornost upoutá panelová výstava 
Cyrilometodějská stezka – Kultur-
ní stezka Rady Evropy, která pro-
střednictvím textů 
a fotografií přibližuje 
odkaz svatých Cyri-
la a Metoděje a jejich 
následovníků. 

Zaměřuje se pře-
devším na trasy Cy-
rilometodějských 
stezek přímo ve Zlín-
ském kraji, kolem-
jdoucí tak mohou získat inspiraci 
na podzimní výšlapy.

Na osmi panelech se vedle obec-
ných informací o evropském od-
kazu Cyrila a Metoděje včetně je-
jich následovníků seznámíte také 
se sítí dálkových tras, značených 
v České a Slovenské republice turi-
stickými kluby. Zlínskému kraji se 
věnují celé dva panely, odkud celá 
myšlenka propojování na zákla- 
dně společného kulturního dědic-
tví vzešla. Pokud vás některá trasa 

zaujme, podrobnější mapy k nim 
na vyžádání získáte doslova za ro-
hem, v Krajském turistickém a in-
formačním centru.

„Na Cyrilometodějských trasách 
ve Zlínském kraji, ob-
zvláště na Slovácku, 
najdeme řadu ná-
rodních kulturních 
památek, například 
archeologické lokali-
ty ve Starém Městě, 
Uherském Hradišti, 
Modré či Osvětima-
nech. Většina z nich 

prošla revitalizací a ve Starém Měs-
tě bylo dokonce vybudováno nové 
Cyrilometodějské centrum s mul-
timediálními expozicemi,“ připo-
menula krajská radní pro kulturu 
a školství Zuzana Fišerová.

Podrobně se seznámit s Cyri-
lometodějskými trasami můžete 
i pomocí aplikace mapy.cz, kde se 
po vepsání slov „cyrilometoděj-
ské stezky“ do vyhledávače zobra-
zí hvězdice čtyř dosud vyznačených 
dálkových tras. Lákavá je například 

asi desetikilometrová trasa z Uher-
ského Hradiště do Velehradu, který 
je vnímán jako poutní místo par ex-
cellence. Trasa, vedoucí přes řeku 
Moravu a Baťův kanál do Starého 
Města, provází kolem Památníku 
Velké Moravy a kostel sv. Ducha. 
Úhrnná délka Cyrilometodějských 
stezek na Moravě činí v současnosti 

Cyrilometodějské 
stezky jsou 

značeny výlučně 
Klubem českých 

turistů

téměř 500 kilometrů a na rozdíl 
od standardních barevných turis-
tických značek, na které můžeme 
běžně narazit ve městech i v okolí, 
využívají výlučně turistické trasy 
značené Klubem českých turistů. 
Ty jsou charakteristické rozcestní-
ky a směrovými tabulemi s cyrilo-
metodějským symbolem. ma
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Dlouhá 4216,
Zlín

Darujte plazmu a zachraňujte s námi lidské životy!
Navštivte nejlepší odběrové centrum ve Zlíně a získejte:

UDĚLEJTE S NÁMI PŘES 
SVÁTKY DOBRÝ SKUTEK!

INZERCE RV2201968/03

Ateliéry hostily první ročník  
Zlínského filmového víkendu
Zlínský filmový víkend. Vzniká 
nová tradice? Ukáží následují-
cí roky. Faktem ale zůstává, že se 
během víkendu od 11. do 13. listo-
padu uskutečnil v prostorách zlín-
ských filmových ateliérů jeho prv-
ní ročník. Úplně takzvaně z vody 
ale organizátoři nevařili. Projekt 
Zlínský filmový víkend navazu-
je na tradici Filmového Tesáku, 
nabízí tedy projekce pozoruhod-
ných snímků, setkání s filmový-
mi osobnostmi, exkurze po areá-
lu ateliérů, ale i promítání pásma 
krátkých filmů, jejichž vznik byl 
podpořen Nadačním fondem  
FILMTALENT Zlín.

„Své filmy i své zlínské stopy na 
prvním Zlínském filmovém víken-
du představili režiséři Michal No-
hejl, Tomáš Hodan a Dan Svátek. 
Tvůrci si v doprovodu svých hostů 
také zavzpomínali na léta strávená 
ve Zlíně a s účastníky besedy se pak 
vydali na noční prohlídku míst, ve 
kterých jako studenti začínali,“ 

uvedla umělecká ředitelka Zlín 
Film Festivalu, který podobně jako 
tuto akci organizuje společnost 
Filmfest.

Filmový víkend v pátek zahá-
jila projekce oceňovaného filmu 
Okupace z roku 2021 režiséra Mi-
chala Nohejla. Film, který mnohé 
překvapil alternativním pojetím 
samotného názvu, následně ote-
vřel tematickou besedu. V sobotu 

následovala v brzkých odpoledních 
hodinách projekce dalšího úspěš-
ného snímku – Úsměvů smutných 
mužů – na motivy stejnojmenné 
knihy spisovatele Josefa Formán-
ka. Na něho pak navázalo promí-
tání dosud ještě rozpracovaného 
filmu Dvě slova jako klíč, rovněž 
inspirovaného Formánkovou tvor-
bou. Při následující besedě tak 
spisovatel nemohl vedle režiséra 

Dana Svátka a producenta Martina 
Gazdy z IS Produkce chybět.

Tvorba filmového dobro-
druha Karla Zemana, jehož vý-
znam podtrhuje i busta při vjezdu 
do filmových ateliérů, se v podo-
bě dokumentu stala součástí pro-
gramu v neděli o půl třetí odpole-
dne. Netradiční projekce uvedená 
režisérem Tomášem Hodanem 
a trikovým specialistou Borisem 
Masníkem se uskutečnila v původ-
ním velkém ateliéru. Do něj byl si-
tuován i Poslední závod od stejné-
ho režiséra.

„Pásmo krátkých filmů se linu-
lo oběma víkendovými dny jako 
jejich úvodní část pod názvem 
FILMTALENT Stars. Jde o sním-
ky, které si získaly ohlas na filmo-
vých festivalech, proto je lze za 
Hvězdy považovat právem,“ do-
dala Markytánová s tím, že zájem 
veřejnosti organizátory překvapil 
a vyhrazený počet míst byl nako-
nec plně obsazen.  ma

Jedna z exkurzí vedla do Kabinetu filmové historie. Foto | Filmfest
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Jméno historika, archiváře a pedagoga Vojtěcha Cekoty 
si někteří zasvěcení pamětníci spojí hlavně s Okresním 
archivem Přerov nebo s Cyrilometodějskou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci, kde dlouhá léta 
vyučoval latinu a církevní dějiny. Nesmazatelně je 
však spojen i se svým rodným Zlínem, ke kterému 
jej poutalo rodinné zázemí. A nebýt pohnuté doby 
a vnějších vlivů spojených s minulým režimem, 
možná by se v něm rozhodl zakotvit natrvalo.

| MAREK ADAMÍK

Vojtěch Cekota – tichý průvodce  
na cestách k pokladům minulosti 

Na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci se Cekota dlouhá léta věnoval badatelské 
a pedagogické činnosti. Foto | Wikimedia

Vojtěch Cekota se narodil 5. lis-
topadu 1930 a zemřel 9. prosin-
ce 2017. Zájem o dějiny se u něj 
začal projevovat již během stu-
dií na gymnáziu, což jej přivedlo 
ke studiu učitelského oboru lati-
na – dějepis na filozofické fakul-
tě olomoucké univerzity. Umís-
těnku pak dostal na gymnázium 
do Valašských Klobouk, ale díky 
uvolněnému místu historika 
v Krajském muzeu ve Zlíně (teh-
dy Gottwaldově) se mohl vrátit 

do svého rodiště. Alespoň na čas. 
Zásahem „vyšší moci“ měl o práci 
brzy přijít a ocitnout se i navzdo-
ry svému vysokému vzdělání na 
pozici pomocného dělníka v ma-
lenovické cihelně. „Na jaře roku 
1958 probíhaly prověrky v kul-
turně osvětových zařízeních, při 
kterých jsem nemínil diskuto-
vat o svých názorech, respektive 
změnit svůj postoj k náboženství. 
Proto jsem podle posuzovate-
lů nemohl zůstat na svém místě, 
ztratil jsem důvěru pracujícího 
lidu, jak stálo v dekretu. Byl jsem 

propuštěn a bez místa,“ uvá-
dí v rozhovoru, který 
vznikl v rámci baka-
lářské práce Len-
ky Pavlíkové na 
katedře historie 
olomoucké uni-
verzity. „Pro 
s t a v e b n i c t v í 
jsem se rozho-
dl, protože jsem 
očekával, že tu 
(ve Zlíně) snad-
něji získám nárok 
na samostatný byt. 
Práci v cihelně jsem 
vnímal jako každou ji-
nou manuální práci, ale ro-
dinní příslušníci to nesli dosti 
těžko,“ dodává v rozhovoru.

„Očištěn“ díky chybám 
byrokracie

„Politické škraloupy“ předsta-
vovaly tehdy zásadní překážku, 
jak získat důstoj-
né pracovní místo. 
Když Vojtu Cekotu 
kolegové upozornili, 
že se uvolnilo místo 
archiváře v přerov-
ském okresním ar-
chivu, ani nedoufal, 
že by místo mohl 
získat. Paradoxně 
jej však zachránila 
„byrokratická mašinérie“ během 
reorganizace krajů v roce 1960, 
která mimo jiné znamenala svozy 
osobní dokumentace krajských 
pracovníků. Při převozu materiá- 
lů z Gottwaldova do Brna se to-
tiž část materiálů ztratila a mezi 
nimi i osobní spis Vojty Cekoty. 
Na místo archiváře tak byl přijat 
s „čistým štítem“.

Jako archivář a později ředitel 
archivu se Cekota podílel na celé 
řadě projektů a zájemci o regio-
nální historii mu za leccos vdě-
čí. Zpracoval a sepsal dějiny Pře-
rovska, Tovačska a Spytihněvi, 
zpřístupnil 250 archivních fondů 
badatelské veřejnosti, publiko-
val řadu popularizačních článků 
v regionálních novinách a perio- 
dikách. I kvůli jeho orientaci na 
region nenajdeme jeho jméno na 
stránkách historických časopisů 
zvučných jmen.

Cekota 
zpřístupnil 

250 archivních 
fondů badatelské 

veřejnosti

Působení na univerzitě
V roce 1990 vznikl Cekotovi 

nárok odejít do penze, ale s nad-
sázkou lze říci, že právě tehdy, po 
sametové revoluci, se naplno pus-
til do své badatelské a konečně 

i pedagogické čin-
nosti. Navázal spo-
lupráci s Cyrilome-
todějskou fakultou, 
působil na Katedře 
církevních dějin, pa-
trologie a křesťan-
ského umění, ak-
tivně se zapojoval 
do chodu univerzi-
ty, zastával funkci 

proděkana pro organizaci, rozvoj 
a sociální otázky studentů, kte-
rým se současně stával oporou 
a rádcem při zpracovávání diplo-
mových prací. Jako nábožensky 
založený člověk, které svou kato-
lickou víru neopustil ani vzhle-
dem k výše zmíněným peripetiím, 
se Vojtěch Cekota rovněž angažo-
val v Kruhu českých duchovních 
tradic při Ekumenické radě círk-
ví. Ta svého času iniciovala setká-
ní zástupců Českobratrské církve 
evangelické, československé hu-
sitské a římskokatolické, aby si 
vyjasnili, postoje k různým tradi-
cím vycházejícím z historické sku-
tečnosti českých zemí.

Vojtěch Cekota odešel do pen-
ze již v pokročilejším věku – 76 let, 
avšak stále zůstal s teologickou fa-
kultou v úzkém kontaktu. V roce 
2010 získal medaili ministra vnit-
ra Za zásluhy o české archivnictví. 
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Martin Davidov – Výstavou jsem propojil  
své kulaté narozeniny  s oslavami města

Balkanexpress najdete na ulici Zarámí vedle pobočky magistrátu Foto | Marek Adamík

Nenápadná, ale přesto 
specifická svou 
atmosférou i složením 
těch, kteří do ní zavítají. 
A ti jí často neřeknou 
jinak než „vagón“.

Snažíme se navazovat  
na někdejší tradici hotelu Balkán

Interiér kavárny a vinotéky Bal-
kanexpress totiž navozuje pocit, 
že opravdu do vagónu vstupuje-
te. Chybí už jen hlášení o odjezdu 
a průvodčí, který se ptá, kdo nový 
přistoupil. Tím by se teoreticky 
mohl stát Jakub Severin, který 
podnik spolu se svou manželkou 
provozuje.

Kam historie Balkanexpres-
su sahá? A proč vůbec tento 
název?

Kdysi zde stál proslavený ho-
tel Balkán, v němž se scházeli růz-
ní umělci a literáti. Za komuni-
smu byl zbourán a na jeho místě 
vyrostla budova městské pošty. 
Když zde po sametové revoluci 
vyrostl stávající objekt, rozhod-
li jsme se v něm otevřít kavárnu, 
která by aspoň částečně navazo-
vala na dávnou tradici, a nazvali ji 

Balkán. Její interiér jsme navrhli 
v podobě prvorepublikového vla-
ku, kterému se přezdívalo Dřevák. 
Stejný kdysi jezdil na trase Otro-
kovice – Vizovice.

V čem dalším kavárna na-
vazuje na tradici někdejšího 
hotelu?

Chtěli jsme navázat i na ně-
kdejší umělecké zázemí. To zna-
mená, že občas pořádáme výstavy, 

autorská čtení i hudební vystou-
pení. Prostory máme sice malé, 
ale realizovat zde je možné prak-
ticky všechno. Dokonce se tady dá 
i tančit. Raritou je naše knihov-
nička. Máme v ní literaturu, která 
se buďto obsahově týká regionu, 
nebo je od regionálních autorů. 
Výjimkou jsou publikace o víně.

O přidanou hodnotu se snaží-
te obohatit i provoz vinotéky. 

| MAREK ADAMÍK

Pořádáte například řízené 
degustace…

Ano, zveme různé vinaře, kte-
ří u nás představují své produk-
ty, nebo děláme tematické degu-
stace. Na nich představuji vína 
z různých oblastí, vína různých 
přívlastků a podobně a navzájem 
je mezi sebou porovnáváme. De-
gustace je možné si objednat i na 
míru pro pozvanou skupinu osob. 
Stačí nám zavolat a domluvit se. 
Nejbližší degustace bude začát-
kem příštího roku. Takže i v tom-
to ohledu se snažíme dělat jakousi 
osvětu.

Specializujete se v rámci své 
vinařské nabídky na některé 
druhy vín?

Specializovaní nijak zvlášť ne-
jsme, ale snažíme se zaměřovat 
na menší vinařství – s mnohými 
spolupracujeme dlouhodobě. Co 
ale vím, tady v okolí jsme jediní, 
kteří prodávají košer vína z Izra-
ele. Prodáváme také arménská 
vína, jež pocházejí z nejstarší re-
gistrované vinice na světě. V Ar-
ménii se totiž víno pěstovalo již 
před čtyřmi tisíci lety před naším 
letopočtem.

Pět fotografických výstav od je-
diného autora během dvou mě-
síců. Toto nezvyklé množství v ši-
beničně krátkém termínu bylo 
navíc tematicky rozděleno. Bě-
hem října a listopadu tak zdobi-
ly prostory rozličných zlínských 
institucí soubory fotografií jed-
notně pojmenované Můj Zlí-
ne…, které byly dále rozčleněny 
na (Můj Zlíne…) stromů, pocitů, 
architektury, covidu a zářící. Ně-
které z nich mohou návštěvní-
ci stále zhlédnout – v evangelic-
kém kostele a v kavárně-vinotéce 
Balkanexpress.

„Přemýšlel jsem, jak bych osla-
vil své padesáté narozeniny, a roz-
hodl se spojit je s výročím města. 
Symbolicky jsem se do nich za-
pojil i tematicky, neboť celý sou-
bor fotografií nějakým způsobem 

vyjadřuje můj vztah ke Zlínu,“ 
vysvětluje autor fotografií Martin 
Davidov s tím, že tento počin se 
od jeho dosavadní tvorby i kon-
cepce výstav zásadně odlišuje. 
Nyní se totiž předpokládalo vy-
tvoření tematicky nových fotogra-
fických celků. „Kompletně nové 
soubory jsou dva – stromy, které 
už skončily, a architektura, která 
je aktuálně v evangelickém koste-
le. Téma covidu vznikalo už dříve. 
Fotografie symbolizují, co tohle 
období ve mně zanechalo,“ upřes-
ňuje Davidov.

Ze souboru je nejdéle trvají-
cí výstavou Můj Zlíne… pocitů, 
která zdobí prostory kavárny-
-vinotéky Balkanexpress. Svou 
orientací na pocity představuje 
současně nejabstraktnější část ce-
lého souboru. A svým způsobem 

i nejtvořivější. „Nikdy nevím, co 
se stane. Vyjdu třeba z obcho-
du a stanu se součástí okamžiku, 
který mne nějakým způsobem 
uchvátí, a já se rozhodnu jej za-
znamenat. Jindy, když je venku 
například mlha nebo prší, beru 
foťák a vyrážím do terénu. Obo-
jí vytváří unikátní atmosféru 

a obvykle z toho něco zajímavého 
vznikne,“ nastiňuje Martin Davi-
dov svůj tvůrčí proces.

Aktivity úzce související se se-
berealizací však mají i svou odvrá-
cenou stránku. Podle Davidova je 
pět výstav zkrátka na jednoho člo-
věka moc velké sousto, ať již jde 
o přípravu koncepce, domlouvá-
ní prostor, výběr a tisk fotografií 
nebo jejich instalace do výstav-
ních prostor. Ostatně akční v tom-
to ohledu byla i vernisáž k fotogra-
fiím, která se uskutečnila v krajské 
knihovně. „Tady se naplno uká-
zalo, že vůbec nestíhám. Nic ne-
bylo připraveno. Naštěstí nám 
s instalací pomohli i návštěvníci. 
Díky tomu se prý výstava v kon-
textu jiných stala naprosto uni-
kátní,“ dodává s úsměvem Martin  
Davidov.  ma

Výstava doplňuje specifickou kavárenskou 
atmosféru Balkanexpressu. Foto | Marek Adamík
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TEPELNÁ ČERPADLA PRO ZLÍN A OKOLÍ

Nabízíme tepelná čerpadla, která získávají teplo ze vzduchu 
a jsou tak efektivním a velmi vyhledávaným řešením 
do již stojících rodinných domů nebo při jejich výstavbě.

• ZBAVENÍ SE ZÁVISLOSTI NA PLYNU
• NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
• UŠETŘÍ TISÍCE KORUN ROČNĚ
• BEZOBSLUŽNOST
• ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
• INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Samozřejmostí je odborné poradenství a kompletní servis.

Jsme partnery značek LG a NIBE.

 605 345 694     www.pkinstalace.cz
 info@pkinstalace.cz    tepelna-cerpadla-zlinsko.cz

INZERCE RV2201959/01
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Mikulášské běhy  
podporují dětskou onkologii

V případě Mikulášského běhu, 
který se ve Zlíně uskuteční již po 
pětatřicáté, je to konkrétně na na-
dační fond Krtek při dětské on-
kologii v Brně. Účastníci běhu se 
mohou těšit na hodnotné ceny, 
bohatou tombolu, teplé občerstve-
ní, pamětní medaile a bohatý star-
tovní balíček v ceně startovného. 
To přijde na 400 korun při regist-
raci a platbě online do 2. prosince 
do 16 hodin, případně na 500 ko-
run při registraci a platbě na místě 
v den realizace závodu.

Charitativní běžecký závod 
seriálu Běhy Zlín má výchozí 
bod tradičně ve Zlíně-Loukách. 
Startuje se přímo na travnatém 
plácku vedle hřiště, přičemž tra-
sa vede po travnaté cestě podél 
řeky Dřevnice od hřiště směrem 
do Prštného. Běžci zde přeběh-
nou přes dřevěnou lávku a po cy-
klostezce se vrací zpět do Louk. 
Trasa pak pokračuje přes silnici 
„U Dřevnice“ dál po cyklistické 

stezce směrem do Malenovic, a to 
až k ulici Horní Mlýn, kde účast-
níci přeběhnou přes betonový 
mostek na druhý břeh Dřevni-
ce a odtud pokračují dál po pol-
ní cestě zpět ke startu. Účastníci 
přihlášení na hlavní desetikilo-
metrový závod si tento úsek „dají“ 
ještě jednou, účastníci kratší, 
„juniorské“ kategorie závod zde 
úspěšně dokončí.

Mikulášský běh je tradičně 
spojen i s doslova čertovským do-
provodným programem. Nebu-
de totiž chybět mikulášský a čer-
tovský rej nebo polní kuchyně 

s gulášem a plackami z období 
první světové války za doprovo-
du flašinetu. S tréninkovou sku-
pinou Spartan group Holešov si 
děti mohou vyzkoušet překážko-
vý běh. U každé z překážek budou 
asistovat čerti, andělé i Mikulá-
ši, kteří si pro dorazivší do cíle 
připraví nadílku od Cyrilových 
brambůrek a partnerů akce.

Závod byl založen v roce 1988 
na Januštici ve Zlíně, kde se bě-
hával na trati v okolí střelnice až 
do roku 1994. V roce 1995 se pře-
místil na Burešov a odtud v roce 
2008 do Příluk. Trasa vedla od 

fotbalového stadionu po asfal-
tových cestách v průmyslové 
zóně a podél zahrádkářské ko-
lonie. Jako charitativní akce ve 
prospěch Nadačního fondu dět-
ské onkologie se Mikulášský běh 
koná od roku 2018.

Letošní běh se uskuteční 
3. prosince 2022 s prezencí a re-
gistrací od 9:30 do 11:30. Přihla-
šovat se lze do čtyř kategorií, roz-
dělených dle délky závodu (deset 
a pět kilometrů) a věkové katego-
rie (dospělí a junioři). Podrobněj-
ší informace jsou k dispozici na 
webu behyzlin.cz.

Registrace na největší běžeckou událost je v plném proudu
Sportovci všeho věku mají již 
nyní možnost registrovat se na 
8. ročník půlmaratonu MONET+ 
Zlín, který se stal nedílnou sou-
částí zlínského filmového festi-
valu. Poběží se v neděli 4. června 
2023 po osvědčené trase.

Závodníci budou moct změřit 
síly v půlmaratonu i čtvrtmara-
tonu, trať se navíc dá absolvovat 
jednotlivě, ve štafetě nebo v tan-
demu. Startovat se bude jako tra-
dičně v 10 hodin dopoledne od 
Kongresového centra. Registro-
vat se je třeba online na strán-
kách zlínského půlmaratonu.

Zájemci o účast na oblíbe-
ném městském závodě by roz-
hodně neměli váhat, právě nyní 
je totiž startovné nejlevnější. 
„V tuto chvíli zachováváme pro 
včasné registrace do konce ledna 

stejné částky jako loni. Běžci, kte-
ří se rozhodnou závodu zúčast-
nit a přihlásí se již nyní, zaplatí 
tedy za startovné jednotnou část-
ku 699 korun. A to bez ohledu na 
to, zda si zvolí půlmaraton nebo 
čtvrtmaraton, ale také pokud po-
běží ve čtyřčlenné štafetě nebo 
v tandemu dvojic,“ upozornila 
výkonná ředitelka Zlín Film Fes-
tivalu Jarmila Záhorová.

Startovné se v posledních le-
tech stává stále oblíbenějším vá-
nočním překvapením, je proto 
možné pořídit ho ve formě dárko-
vého voucheru. Sportovci tím zís-
kají i řadu výhod, jako jsou vstu-
penky na promítání nebo drobné 
občerstvení.

Loni se na start závodu posta-
vila téměř tisícovka atletů, dal-
ších 700 účastníků si nenechalo 

ujít rodinný Festivalový VIVA 
běh na 1 400 metrů, který odstar-
toval z náměstí Míru. Trať půl-
maratonu ovládl sedmadvacetile-
tý Matěj Beníček s časem 1:09:55, 

z prvenství v ženské kategorii se 
pak radovala pětačtyřicetiletá Pe-
tra Pastorová s časem 1:20:28. 
Akci pořádá společnost Filmfest 
společně s Běhy Zlín.  ks

Běh bude startovat tradičně od Kongresového centra. Foto | archiv Zlín Film Festivalu

Pohybem lze nejen 
prospívat svému zdraví, 
ale současně i přispívat 
na dobročinnou věc.

| MAREK ADAMÍK

Mikulášský běh se neobejde bez Mikuláše, čertů a andělů. Foto | Běhy Zlín
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JAVORY BEAT
HRADIŠŤAN

&

29. 4. 2023 | Kongresové centrum Zlín
předprodej na topkoncerty.cz

Jiří 
Pavlica

Hana  a Petr
Ulrychovi

Bartošův soubor navazuje  
na lidové tradice již 70 let
František Bartoš. Jméno slavného 
zlínského etnografa není spojeno 
jen s krajskou knihovnou, ale také 
se skupinou mladých lidí, kteří při 
Osvětové besedě ve Zlíně v roce 
1952 založili lidový soubor. Ten 
navazuje na bohatou tradici a li-
dovou kulturu zlínského regionu 
a snaží se ji předávat dál v rámci 
vystoupení pro veřejnost i „výcho-
vou“ nových tanečních generací. 
A to již dlouhých sedmdesát let.

Folklor ze Zlínska, jižního Va-
lašska a Luhačovického Zálesí. 
Záběr Bartošova souboru je vel-
mi bohatý a čerpá ze všech zmí-
něných regionů. „V minulosti se 
souborem spolupracovali cho-
reografové jako Věra Kovářů, 
František Bonuš nebo Věra Svo-
bodová, kteří pro něj vytvořili ta-
neční a scénické choreografické 
celky, s nimiž se soubor na veřej-
nosti prezentuje. O taneční úro-
veň souboru se dlouhá léta staral 

František Hlaváček. Zvláště díky 
těmto lidem je pro členy souboru 
folklór srdeční záležitostí a dru-
hou rodinou,“ uvedl zástupce ve-
doucí souboru Dominik Vrba.

Hlavní taneční složku doplňuje 
populární dětský soubor, z něhož 
se řada členů později stává sou-
částí dospělé složky. Ani zkušení 
tanečníci, kteří dosáhli důchodo-
vého věku, nemusí svou taneční 
kariéru „věšet na hřebík“. V sou-
boru mohou působit i nadále, 

v takzvané složce Old Stars. Všech-
ny věkové kategorie jsou doprová-
zeny Cimbálovou muzikou Máj 
a Cimbálovou muzikou Aloise 
Skoumala, které dodnes těží z bo-
hatého množství hudebních úprav 
vytvořených muzikantem a sbě-
ratelem lidových písní Aloisem 
Skoumalem.

Bartošův soubor není veřej-
nosti nijak neznámý a nemůžete-
-li si jej podle názvu s ničím spo-
jit, lze tak učinit u konkrétních 

kulturních akcí. Organizačně se 
podílí například na Mezinárod-
ním festivalu dechových orchestrů 
a folklórních souborů, vítá nové 
občánky města, staví májku na 
zlínském náměstí Míru, ale také 
reprezentuje město na zahranič-
ních zájezdech po Evropě i v za-
hraničí. „Soubor kromě repre-
zentace města tímto způsobem 
současně skládá hold všem před-
chozím generacím bývalých čle-
nů souboru, kteří mají zásluhu na 
jeho existenci. Uchováváme a ší-
říme tak i jejich odkaz,“ podotýká 
Dominik Vrba.

V souvislosti s výročím sou-
boru se v Městském divadle Zlín 
uskutečnilo 27. listopadu od 
17 hodin jeho slavnostní vystou-
pení jako připomínka toho, že i po 
sedmdesáti letech činnosti je sou-
bor stále plný elánu, síly a radosti 
z tance.  ma

Se souborem se lze setkat na mnoha kulturních akcích ve Zlíně. Foto | Bartošův soubor

Jedle Nordmann „velikost S“ 100–150 cm, OBI č. 1002856, 379,- Kč/ks; „velikost M“ 150–175 cm, OBI č. 1002864, 499,- Kč/ks; „velikost L“ 175–200 cm, 
OBI č. 1002872, 649,- Kč/ks. Platí od 25. 11 . do vyprodání zásob, nejpozději však do 24. 12. 2022. Cena bez dekorace. Za správnost odpovídá OBI Česká 
republika s.r.o. Budějovická 3a, CZ-140 00 Praha 4. Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. Seznam prodejen OBI najdete na adrese obi.cz.

Super cena

379- ks od

100–150 cm

379- ks

150–175 cm

499-ks

175–200 cm

649-ks

OBI č. 1002856 OBI č. 1002864 OBI č. 1002872

DOKÁŽETE COKOLIV

VAŠE VYSNĚNÉ OBI Zlín
INZERCE RV2102220/06
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Znění tajenky pošlete s kontaktem na Vás (jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon) na e-mail info@vaszlin.cz do 10. 1. 2023.
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a  adresa), a  to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  4.  2016 o  ochraně fyzických osob v  souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a  o  volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s  vyhlášením vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

KŘÍŽOVKA | V TAJENCE NAJDETE ZAČÁTEK CITÁTU INDICKÉHO GURU A UČITELE OSHA: (TAJENKA) JE PŘÍLEŽITOSTÍ SE NĚČEMU NAUČIT.

www.pahop.cz

INZERCE RV2101720/13 INZERCE RV2202136/01

*Ceny pojištění na RČ: dle věku, bydliště a bonusu klienta, objemu, 
výkonu, stáří a značky vozidla platné ke dni tisku.
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INZERCERV2102261/11
INZERCE RV2201474/04



INZERCE RV2101530/10
INZERCE RV2101909/11

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 – JS – NA HONECH III
Útulný byt o výměře 45 m2, který díky svým nákladům a obyvatelnému stavu 
se jeví jako ideální investice za účelem dalšího pronájmu. 
V domě se nachází výtah. KLIENT HLEDÁ BYT 3+1 VE ZLÍNĚ.
PENB: B

2 875 000 Kč

N
A

B
ÍD

K
A

BYT 3+1 + LODŽIE ZLÍN – JS – ČESKÁ
Tato nabídka bytu o výměře 70 m2 je ideální pro ty, kteří si to zrealizují 
podle svých představ. Interiér bytu je kompletně nachystán k rekonstrukci 
(bez kuchyňské linky, vany a apod.) Bytový dům s výtahem je po kompletní 
revitalizaci. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. PENB: C

3 275 000 KČ

POZEMEK ZLÍN – MALENOVICE
Nabídka pozemku o výměře 481 m2, který se nachází v klidné části Malenovic 
u Zlína v chatařské oblasti Kučovaniny. Jedná se o krajní pozemek se 
samostatným vstupem na pozemek. K dispozici je u pozemku voda ze studny 
a elektřina. Nachází se 12 minut pěší chůze na zastávku MHD. 

850 000 Kč
RD 5+KK + TERASA, NAPAJEDLA
Novostavba přízemního bungalovu, který má vynikající dostupnost do centra 
Napajedel a výborný dojezd na dálnici. Oplocený pozemek má výměru 
1 107 m2, už. plochu má 142 m2. Jedná se o jedinečnou nabídku, která osloví 
i náročného klienta. PENB: G

INFO V RK

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

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
KUPCI ČEKAJÍ!KUPCI ČEKAJÍ!

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

BYT 3+1 + LODŽIE ZLÍN – PODHOŘÍ
Nabídka prostorného bytu o CP 79 m2, který se nachází na sídlišti, který 
prošel celkovou revitalizací – hřiště, nové parkoviště, chodníky apod. 
Bytový dům s výtahem prošel kompletní rekonstrukcí. V bytě prošel úpravou 
zejména v kuchyni, koupelně a předsíně. PENB: G

4 080 000 Kč

CHCETE ZDE INZEROVAT SVOU NEMOVITOST?
VOLEJTE 773 288 833 

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


