
okr. Vsetín okr. Uh. Hradištěokr. Zlín

Zděný byt 3+1 s možností koupě garáže,
v klidné lokalitě, nová okna, vlastní 
plynové topení, plocha 68 m2, lodžie.

RD Ratiboř v klidné lokalitě, po celkové
rekonstrukci, vlastní studna, garáž, zahrada,
vytápění plynovým kotlem a krbem. 

Zděný RD 3+1 po kompletní rekonstrukci,
krb, terasa, možnost půdní vestavby, 
nové plynové topení, velká zahrada.

tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč tel.: 739 456 087 1.920.000 Kč

3+1 Tečovice u Zlína / okr. ZL Ratiboř / okr. VS Podolí / okr. UHN06543 N07069 N06745

Realitní magazín pro okresy: Zlín | Uherské Hradiště | Vsetín | Kroměříž

ZDARMA

Magazín www.zvonek.cz

naše realitní noviny | září - říjen 2012

Mgr. Josef Slovák
rozhovor na str. 17 a 19

Bytové domy Zlín
U centrálního parku II

dnY OteVřenÝcH 
dVeří

pátek 14.9.2012   14 – 17 hod.
sobota 15.9.2012   9 – 13 hod.

více informací na straně 16

SLAVÍME 20. NAROZENINY!

Vykoupíme Vaši nemovitost!
Garantujeme až 90% z tržní ceny nemovitosti! Volejte tel.: 602 77 22 55
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velký výběr hotových jídel, minutek, 
salátů, speciality na dřevěném uhlí

salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  fi remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

velký výběr hotových jídel, minutek, 

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

INZERCE
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INZERCE

+420 603 246 685
kolomaznikova@zvonek.cz
pobočka Zlín

Makléř měsíce června a července 2012

www.zvonek.cz

Kateřina Kolomazníková

Obraťte se na realitní 
specialisty ve Vašem kraji!

Vážení čtenáři, 
chtěl bych předem poděkovat 
našim klientům a obchodním 
partnerům za přízeň a důvěru, 
kterou nám, pracovníkům realit-
ní a cestovní agentury Zvonek, 
již 20 let věnují. Stejně tak chci poděkovat našim 
zaměstnancům a makléřům za jejich trpělivou práci, 
často o sobotách a nedělích, někdy i na dovolené 
(přes internet je spojení s celým světem), prostě vždy, 
kdy je to třeba a kdy naši klienti potřebují. Jenom tak 
jsme se mohli stát jednou z nejdůvěryhodnějších, 
nejžádanějších a nejvýznamnějších realitních agen-
tur v našem regionu a patřit i mezi TOP v rámci celé 
České republiky.

Současně mě těší, že náš časopis, který si právě 
prohlížíte, patří mezi nejčtenější média široko daleko, 
má velký ohlas (a nemá obdobu v celé ČR) a stal 
se měřítkem pro všechny, kteří chtějí koupit, prodat 
či pronajmout. Vybudovat ho a rozdistribuovat 
tak, aby se k vám, čtenářům, dostal co nejblíže
a nejefektivněji, stálo hodně úsilí, nových nápadů
i fi nančních prostředků.

Jsem rád, že vám všem můžu z tohoto místa slíbit, 
že dál budeme svou práci dělat co nejzodpovědněji, 
hledat stále nová řešení, nabízet komplexní služby 
a být co nejlevnější, tedy mít výborný poměr 
mezi kvalitou služeb a konečnou cenou. Jsem rád, 
že máme snad již tisíce spokojených klientů, kteří 
se k nám rádi vracejí. A těm několika desítkám, 
kteří snad v minulosti nebyli spokojeni na 100%
- všem se totiž zavděčit skutečně nelze, slibuji, že se
z případných chyb poučíme. Co se ale týká všech 
– ani jeden náš klient za 20 let činnosti nepřišel
o své peníze, na což jsme patřičně hrdí. A budeme se 
o to snažit i do budoucna. Vzájemná důvěra je totiž 
základem úspěšného obchodu.

V dnešním mimořádném čísle jsme pro vás připravili 
průvodce rozhovory, které se v našem časopise
v minulosti objevily. Celé články najdete na našich  
stránkách www.zvonek.cz.

Protože v minulých dnech přestal vycházet Infoservis, 
na jehož služby byli mnozí zvyklí, připravili jsme pro 
vás bezplatnou přílohu, kde můžete inzerovat i vy. 
Více na straně 22. Doufám, že tím zaplníme mezeru, 
která na trhu vznikla.

Na další spolupráci se těší dr. Miroslav Zvonek
s celým kolektivem Agentury Zvonek.

Naše realitní noviny | č. 8 /2012 | září - říjen 2012

Vydává Realitní agentura Zvonek, s.r.o.
Pod Nivami 330, Zlín, IČO 26961482 
Distribuováno ZDARMA ve Zlínském kraji.
Vychází v obvyklém nákladu 50.000 ks. 
Registrace MK ČR E 16634.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.

Produkce:
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494

Propagace, reklama, distribuce: 
Bc. Eliška Podsedníková, tel.: 734 302 564.
Inzerujte v tomto magazínu i Vy.

OBSAH magazínu Zvonek
str. 4 - 13 ....  nabídka nemovitostí z okr. Zlín,
  Uh. Hradiště, Vsetín a Kroměříž
str. 14  .......... nové rodinné domy
str. 15  .......... dřevostavby
str. 16  .......... nové byty
  Zlín - U Centrálního parku
str. 17 a 19 ..  rozhovor s Josefem Slovákem
str. 18 .......... komerční objekty
str. 20 .......... nové byty Vizovice, Luhačovice
str. 21 .......... rozhovor s Liborem Lukášem
str. 22 .......... soukromá inzerce
str. 23 .......... rodinné domy a pozemky
  Zlín - Kudlov

rozhovor s Josefem Slovákemrozhovor s Josefem Slovákem

strana17a19 strana 21
rozhovor s L. Lukášem

Kontaktujte naše odborníky. 
tel.: 603 246 680 | zvonek@zvonek.cz



4

Rodinný dům ve vilové zástavbě 
v místní části Kudlov s výhledem na 
okolní lesy,  2 bytové jedn. 3+1 a 4+1.
tel.: 603 246 680 5.600.000 Kč

Zlín - Kudlov  ∕ okr. ZL N06975

RD Horní Lhota u Luhačovic, 2x 3+1, vhod-
né i jako dvougenerační, podsklepený, 
v okrajové části obce, parcela 604 m2.
tel.: 603 246 680 1.650.000 Kč

Horní Lhota  ∕ okr. ZL N07041

Čtvrtdomek ul. Kotěrova, velmi zacho-
valý stav, na pěkném místě, západní, 
slunná strana, zahrada 120 m2.
tel.: 603 246 680 770.000 Kč

Zlín - Letná  ∕ okr. ZL N07026

RD 4+kk v Jaroslavicích, dvě koupelny 
a WC, garáž, v klidném prostředí na 
okraji obce, pergola, zastávka MHD.
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

Jaroslavice ∕ okr. ZL N07050

Půldomek 3+1 s podkrovím a zahrád-
kou v klidné a žádané lokalitě na Mokré 
ulici, nová okna a fasáda, zahrada.
tel.: 603 246 680 1.690.000 Kč

Zlín - Mokrá  ∕ okr. ZL N07003

Přízemní rodinný dům se zahradou, 
bytové jednotky 3+1 a 1+1, zahrada 
s posezením a bazénem, garáž, dílna.
tel.: 603 246 680 2.550.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N04655

Hrubá stavba RD 5+1 + garáž + pozemek 
o velikosti 700 m2, zastavěná plocha 
domu 162 m2, slunné a klidné místo.
tel.: 603 246 680 2.200.000 Kč

Zlín - Prštné  ∕ okr. ZL N06987

Dům k bydlení a podnikání, užitná 
plocha 3x 150 m2, v přízemí jsou dvě pro-
vozovny, v patře 2 byty, zahrada, garáž.
tel.: 603 246 680 7.500.000 Kč

Zlín - Štefánikova N05864

Prostorný RD se započatou rekonstruk-
cí, pozemky o velikosti cca 4.200 m2. 
Garáž, v blízkosti ZOO Lešná.  
tel.: 603 246 680 2.999.000 Kč

Zlín - Kostelec N04712

Čtvrtdomek v původním stavu, vhodný 
k  rekonstrukci podle vlastních před-
stav. U domu je menší zahrádka.
tel.: 603 246 680 770.000 Kč

Zlín - Mostní  ∕ okr. ZL N06926

Rodinný dům umístěný v centru města 
Zlína (Potoky - blízko městské policie), 
ideální pro komerční účely i pro bydlení. 
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Zlín - centrum N04540

RD se dvěma byty 3+1 a 4+1 na klidném 
místě, 2 bytové jednotky, 2 garáže, 
zahrada s bazénem a pergolou.
tel.: 603 246 680 5.299.000 Kč

Zlín - U Majáku  ∕ okr. ZL N06687

Samostatně stojící rodinný dům 5+1  
v krásné a klidné lokalitě Paseky. Dvě 
garáže, zahrada o ploše 1.200 m2.
tel.: 603 246 680 3.490.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N07031

RD v klidné lokalitě obce, garáž, prádel-
na, byt. jedn. 1+1, byt. jednotka 4+kk, 
podkroví, krytý bazén, zahrada 500 m2. 
tel.: 603 246 680 3.300.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N06074

Atypická atraktivní vila se 3 podlažími, 
téměř v centru Zlína, ale v naprosto 
klidné  lokalitě, vlastní les u domu.
tel.: 603 246 680 6.900.000 Kč

Zlín - Vývoz  ∕ okr. ZL N06585

Atraktivní RD v klidné lokalitě, zahrada 
674 m2, v přízemí byt 3+1, v podkroví 
3+1 s balkonem, prostorný suterén.
tel.: 603 246 680 4.200.000 Kč

Zlín - Štípa  ∕ okr. ZL N06978

Baťovský čtvrtdomek v klidné lokali-
tě poblíž centra, původní stav, vhodný 
k rekonstrukci, velká zahrada, parkování. 
tel.: 603 246 680 770.000 Kč

Zlín - Kotěrova  ∕ okr. ZL N06954

Atraktivní rodinný dům v klidné loka-
litě, prostorná, celodenně osluněná 
zahrada. Zastřešená terasa, krb, MHD.
tel.: 603 246 680 3.900.000 Kč

Zlín - Kostelec  ∕ okr. ZL N05821

RD 2x 3+1 v dobrém technickém stavu 
se zděnou garáží s uložnými prostory, 
plynové topení, zahrada s bazénem. 
tel.: 603 246 680 2.700.000 Kč

Fryšták  ∕ okr. ZL N06140

Zrekonstruovaný dům 5+1 v klidné loka-
litě, krásná zahrada, vnitřní krb, veranda, 
bazén, pozemek 825 m2, garáž, MHD.
tel.: 603 246 680 4.290.000 Kč

Zlín - Příluky  ∕ okr. ZL

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Zlín  třída Tomáše Bati 199 (nedaleko krajské knihovny)

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

Ihned vykoupíme Vaši nemovitost až za 90% tržní ceny. Platba v hotovosti! Volejte tel.: 603 246 680

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 
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Zděný dům situovaný na konci obce,  
polosamota, pozemky cca 11.000 m2, 
okamžitě obyvatelný. Kolaudace v r. 2002. 
tel.: 603 246 680 1.160.000 Kč

Držková  ∕ okr. ZL N06117

7 let starý, zajímavě řešený dům 4+kk, 
možno dobudovat další pokoj. Interiér 
ve dřevě, nízké náklady na otop, krb.
tel.: 603 246 680 Cena v RK

Poteč  ∕ okr. ZL N06214

RD ve výborném stavu po kompletní 
rekonstrukci, slunný, zajímavě řešený, 
s pěkným výhledem do okolí, garáž. stání.
tel.: 603 246 680 2.599.000 Kč

Valašské Klobouky ∕ okr. ZL N06812

Prostorný rodinný dům 5+1, postavený 
v roce 1979 v pěkném a klidném pro-
středí, dvojgaráž, ústř. plyn. topení.
tel.: 603 246 680 2.390.000 Kč

Ludslavice ∕ okr. KM N06866

Zděný RD se zahradou, po rekonstrukci, 
krbová kamna, ústřední topení, 
venkovní posezení, pergola.
tel.: 603 246 680 1.662.000 Kč

Lhota u Zlína  ∕ okr. ZL N06518

Pěkné bydlení v RD v obci Želechovi-
ce - Výpusta po celkové rekonstrukci, 
pozemek 732 m2, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Želechovice  ∕ okr. ZL N05605

RD 4+1 s velkou zahradou po komplet-
ní rekonstrukci a zateplení, v krásném 
prostředí Vizovických vrchů.
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Loučka  ∕ okr. ZL N06848

Starší domek 4+1 s přístavbou z r. 2004 
na okraji obce směrem na Lukov. 
Topení kamny (dřevo) a el.přímotopy.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

Kašava  ∕ okr. ZL N06630

Pěkný RD 5+kk nedaleko lukovského 
hradu, kolaudace v r. 1995, 2x krb, 
dvougaráž, prostorná zahrada.
tel.: 603 246 680 3.600.000 Kč

Lukov N05720

Dispozičně velmi pěkně řešený RD 3+1 
po rekonstrukci v příjemném prostředí, 
ústřední plynové topení, parcela 596 m2.
tel.: 603 246 680 2.790.000 Kč

Loučka  ∕ okr. ZL N06628

Prodej dvou rodinných domů situova-
ných v pěkném a klidném prostředí, po 
částečné rekonstrukci, parcela 1.344 m2. 
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

Horní Lhota  ∕ okr. ZL N06706

RD 3+1 a 2+1 v klidné části Vizovic 
s garáží a zahradou. Dům lze rozdělit na 
2 bytové jednotky, prostorná zahrada. 
tel.: 603 246 680 1.650.000 Kč

Vizovice  ∕ okr. ZL N06681

RD 4+1 se zahradou (1.484 m2) v klidném 
prostředí, po část. rekonstrukci. Vytápění 
na tuhá paliva a elektro, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 2.175.000 Kč

Vlčková  ∕ okr. ZL N06388

Rodinný dům 5+kk s dvougaráží  
v klidné lokalitě. Prostorná zahrada 
(648 m2), výborná dostupnost do Zlína. 
tel.: 603 246 680 2.499.000 Kč

Hostišová u Zlína  ∕ okr. ZL N06336

RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci 
Karlovice u Malenovic v blízkosti lesa.
tel.: 603 246 680 2.450.000 Kč

Karlovice u Malenovic N06344

Rozestavěný RD s bazénem, pozemek 
2.000 m2. Vhodné k bydlení i podnikání, 
např. rehabilitační středisko, penzion. 
tel.: 603 246 680 4.299.000 Kč

Lukov ∕ okr. ZL N06815

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

SLEVA SLEVA

NOVINKA SLEVA

inzerce

www.bminterier.cz | info@bminterier.cz

rekonstrukce 
• interiérů • koupelen • bytových jader

Volejte tel.: 603 592 893, 605 758 160

SLEVA
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Stavební pozemek Halenkovice, U Sva-
tých, 2.897 m2, s pěkným výhledem do 
okolí, v klidné lokalitě, veškeré IS.
tel.: 603 246 680 370.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N06701

Pozemek dle územního plánu určený 
k výstavbě RD. Vhodné pro developery, 
veškeré inženýrské sítě, plocha 19.644 m2. 
tel.: 603 246 680 190 Kč/m2

Doubravy ∕ okr. ZL N06685

Stavební pozemek na konci obce 
s krásným výhledem. Veškeré inž. sítě 
v blízkosti pozemku, výměra 2.456 m2. 
tel.: 603 246 680 860.000 Kč

Březůvky  ∕ okr. ZL N06684

Stavební pozemek v obci Chrastěšov, 
cca 3 km od Vizovic v krásné přírodě 
Vizovických vrchů, plocha 2.000 m2.
tel.: 603 246 680 1.000 Kč/m2

Chrastěšov ∕ okr. ZL N06977

Pozemek o výměře 981 m2 v klidné čás-
ti obce v zástavbě RD. Na pozemku je 
dřevěný, podezděný zahradní domek.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

Racková ∕ okr. ZL N04827

Stavební pozemek na okraji obce o celko-
vé výměře 1.633 m2, inž. sítě na pozem-
ku, mírný západní sklon, ideální lokalita. 
tel.: 603 246 680 979.800 Kč

Zádveřice ∕ okr. ZL N07043

Rovinatý a slunný stavební pozemek 
Zádveřice, cca 10 km od Zlína, v klidné 
lokalitě na konci obce, výměra 2.056 m2. 
tel.: 603 246 680 690.000 Kč

Zádveřice  ∕ okr. ZL N06455

Prodej lesního porostu, lokalita Perné, 
Vinohrádky, převážně lesní porosty- 
smrk, dub, buk a habr, plocha: 5.384 m2.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Luhačovice  ∕ okr. ZL N07000

Pozemek určený ke komerční výstavbě 
na okraji obce Želechovice nad Dřevni-
cí. Celkem plocha 8.278 m2.
tel.: 603 246 680 850 Kč/m2

Želechovice  ∕ okr. ZL N07023

Chata k celoročnímu bydlení na staveb-
ním pozemku 910 m2 na okraji Březnice, 
krásná poloha a výhled, jižní orientace.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

Březnice  ∕ okr. ZL N06763

Zděná chata k rekreaci pro klienty, 
kteří shánějí klidnou a tichou lokalitu. 
Elektro, vlastní studna, topení TP a el.
tel.: 603 246 680 600.000 Kč

Zlín - Pindula  ∕ okr. ZL N06649

Chata na okraji oplocené zahrádkářské 
kolonie, krásný výhled, vlastní poze-
mek 400 m2, zateplení, elektro, voda.
tel.: 603 246 680 389.000 Kč

Malenovice  ∕ okr. ZL N06836

Celoročně obyvatelná zděná chata 
Kašava, po rekonstrukci, s krásným 
výhledem na okolní krajinu, příjezd.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

Kašava  ∕ okr. ZL N05594

Stavební pozemek Zádveřice, plocha 
2.200 m2, klidná lokalita, krásný výhled, 
veškeré sítě nedaleko pozemku.
tel.: 603 246 680 495.000 Kč

Zádveřice  ∕ okr. ZL N06333

Rovinatý stavební pozemek 2.849 m2 
blízko centra obce u místní komunikace. 
Veškeré sítě jsou na hranici pozemku.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

Ludkovice  ∕ okr. ZL N04483

Velká chata na pěkném klidném místě 
poblíž lázeňského města Luhačovice. Ga-
ráž, terasa, studna, oplocený pozemek.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

Dolní Lhota  ∕ okr. ZL N07015

Prodej novinového stánku u zástavky 
MHD na ul. Okružní. Stánek je výborně 
zavedený a fungující se stálými zákazníky. 
tel.: 603 246 680 95.000 Kč

Novinový stánek Zlín - JS N06909

Atraktivní stavební pozemky v klidné 
části Zlína, výborná dostupnost do cen-
tra města, IS, rozměry 750 - 1.000 m2. 
tel.: 603 246 680 1.390 Kč/m2

Zlín - Příluky N06055

Dům v Sehradicích před celkovou re-
konstrukcí, s historií spadající až do 
r. 1825, velká zahrada 2.000 m2.
tel.: 603 246 680 750.000 Kč

Sehradice  ∕ okr. ZL N06465

Dům na samotě, obklopen pozemky-cca 
4 ha, které se prodávají společně s RD. 
Vhodný k zemědělské činnosti, či rekreaci. 
tel.: 603 246 680 900.000 Kč

Mirošov - Smolina N05636

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

Hledáme ke koupi stavební pozemky v okolí Zlína do 10 km. Finance v hotovosti. Volejte tel.: 603 246 680

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

SLEVA
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Rodinný dům 4+1 v klidné a hezké čás-
ti obce, s velkým pozemkem. V dob-
rém stavu, veranda, plynové topení.
tel.: 739 456 087 1.650.000 Kč

Sušice / okr. UH N05708

Dvougenerační RD 2x 2+1 po částečné 
rekonstrukci v klidné části Tlumačova 
s garáží, předzahrádka, zahrada 177 m2. 
tel.: 603 246 680 2.199.000 Kč

Tlumačov  ∕ okr. ZL N05004

Prodej komerčního objektu, který se 
skládá ze zavedené hospody s malou 
zahrádkou a obchodu v obci Machová.
tel.: 603 246 680 2.665.000 Kč

Machová   ∕ okr. ZL N06293

Starší patrový dům s průjezdem, dvo-
rem a zahradou v centru obce Racková. 
Dům je vhodný k rekonstrukci.
tel.: 603 246 680 1.090.000 Kč

Racková  ∕ okr. ZL N06728

Rodinný dům po rekonstrukci před dvě-
ma roky, nová kuchyňská linka, studna, 
velká stodola, zahrada 410 m2.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

Oldřichovice  ∕ okr. ZL N05885

RD 8+2 Napajedla, nízkoenergetické 
bydlení, po kompletní rekonstrukci 
v r. 2011, oplocená zahrada 400 m2.
tel.: 603 246 680 2.499.000 Kč

Napajedla N06673

Novostavba rodinného domu 6+1+2 
koupelny, pro náročného klienta, vý-
hled do zeleně, garáž, parcela 1.583 m2.
tel.: 603 246 680 3.740.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N05033

Řadový RD 3+1 se zahradou (246 m2) 
a krytým průjezdem, nová střecha, 
plyn. kotel, plastová okna.
tel.: 603 246 680 1.099.000 Kč

Napajedla ∕ okr. ZL N06208

Udržovaný RD 5+1 v klidné části obce 
s výbornou dostupností, topení plyn/
tuhá paliva, zahrada 550 m2.
tel.: 603 246 680 1.590.000 Kč

Tlumačov ∕ okr. ZL N06438

Jednopodlažní domek se sedlovou stře-
chou a podkrovím o 2 bytových jed-
notkách (2+1, 1+1) s garáží v centru města. 
tel.: 603 246 680 2.400.000 Kč

Otrokovice  ∕ okr. ZL N07067

RD Otrokovice k bydlení i ke komerčním 
účelům, plastová okna, nové topení, 
garáž, možnost využít i půdní prostor. 
tel.: 603 246 680 5.760.000 Kč

Otrokovice - Kvítkovice N04542

Rodinný dům v klidné vilové části města 
s velkou zahradou. Dům 6+1 je po cel-
kové rekonstrukci, krb, pergola, bazén. 
tel.: 603 246 680 4.300.000 Kč

Napajedla N06517

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Otrokovice  ul. Havlíčkova 780 (u vlakového nádraží)

tom-stolařství
výrobce pro váš domov

tom stolařství
výrobce pro váš domov

kontakt: tel.: 602 557 916
www.tom-stolarstvi.cz

•  kuchyně
•  vestavěné
    skříně
•  nábytek

•  návrh
•  realizace
•  montáž

•  dveře
•  schodiště
•  podlahy

zakázkové
inzerce

SLEVA

SLEVA

SLEVA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

bahen
• vestavby bytových jader
• montáž obkladů a dlažby
• vodo - topo

rekonstrukce koupelen
Dlouhá - železniční podjezd, zlín 760 01
tel.: 603 204 437, 577 216 942, www.bahen.cz

inzerce
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1+1 Malenovice, tř. Svobody, v zacho-
valém stavu, velký prostorný pokoj 
a kuchyně, bezbariérový byt - přízemí. 
tel.: 603 246 680 790.000 Kč

1+1 Zlín - Malenovice N07044

Pěkná garsoniéra na ul. K. Světlé, 
8. patro/12, orientace na východ, 
nové okno, plocha 29 m2, OV.
tel.: 603 246 680 635.000 Kč

1+kk Zlín - Podhoří N06833

Prostorný byt 1+1 v centru města 
v klidné lokalitě, plocha 40 m2, 7. pat-
ro/7, nové zvětšené lodžie, OV.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

1+1 Zlín - Potoky, centrum N06830

Byt 1+kk s lodžií a výtahem, blízko za-
stávky i nákupního centra, nová fasáda 
a zateplení, plocha 29 m2, 7.p/7, DB.
tel.: 603 246 680 530.000 Kč

1+kk Otrokovice, Trávníky N06869

Prostorný zděný byt 2+1 s balkonem 
a terasou, plocha 69 m2, vlastní plyn. to-
pení, nízké náklady, parkování u domu. 
tel.: 603 246 680 1.590.000 Kč

2+1 Vizovice - Janova Hora N05834

Zděný byt 3+kk v novostavbě v Otro-
kovicích na sídlišti Trávníky obklope-
né zelení, 3. patro/3, 82 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.790.000 Kč

3+kk Otrokovice - Trávníky N03945

Zděný byt 2+1 po kompletní, velmi 
nadstandardní rekonstrukci v žádané 
lokalitě, 70 m2, balkon, OV, parkování.
tel.: 603 246 680 1.950.000 Kč

2+1 Zlín - Věžové domy N06172

Velmi prostorný, zděný byt 3+kk, umís-
těný v překrásném prostředí Vizovic-
kých vrchů, 95 m2, balkon, 2x lodžie.
tel.: 603 246 680 2.075.000 Kč

3+kk Vizovice - Janova hora N06838

Nový zděný byt 2+kk, kuch. linka s mo-
derními spotřebiči, balkon s krásným 
výhledem, plocha 54 m2, městský/DB.
tel.: 603 246 680 1.290.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí N06644

Zděný byt 2+1 v centru města, v blíz-
kosti parku, 2. patro, zahrada za do-
mem, byt po kompletní rekonstrukci.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

2+1 Zlín - Školní N06988

Prostorný byt 2+kk v novostavbě, klid-
né prostředí, velká komora, koupelna 
s vanou, nízké náklady, lodžie, 53 m2, OV. 
tel.: 603 246 680 1.880.000 Kč

2+kk Zlín - Na Honech N06011

Novostavba zděného bytu 2+kk s vel-
kou terasou a krásným výhledem, 
58 m2, OV, možnost garážového stání.
tel.: 603 246 680 1.649.000 Kč

2+kk Zlín - Nad Nivami N06967

Byt 2+1 v 5. patře (poslední) s výtahem, 
plocha 46 m2, prostorná chodba se šat-
nou, nízké náklady na provoz bytu.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

2+1 Slušovice - Dostihová N06931

Prostorný byt 2+1 v atraktivní lokalitě 
nedaleko centra města, po kompletní 
rekonstrukci, zvětšená lodžie, 56 m2.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

2+1 Slušovice - Družstevní N06201

Prostorný byt poblíž Baťovy nemoc-
nice na ulici Zborovská s velkou lodžií, 
3. patro/4, 66 m2, šatna, OV.
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

2+1 Zlín - Bartošova čtvrť N06727

Atraktivní byt 2+1 v klidné lokalitě, 
3. patro (poslední), byt i dům po kom-
pletní rekonstrukci, 58 m2, lodžie, OV.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

2+1 Napajedla, Nábřeží N06979

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
BYTY PRODEJ okr. Zlín - vybíráme z nabídky

inzerce

úklidové a vyklízecí práce
malby a nátěry (vnitřní i konstrukcí)•	
tapetování•	
rekonstrukce parket•	

Tel.: 736 489 744 | sem64@seznam.cz

výhodné ceny! 
Sleva 5% pro Seniory!

NOVINKA 

• Realizace inženýRských  
   sítí (vodovodní 
   i kanalizační řady)
• montáže
• geneRální opRavy
• Recyklace
   živičných            
   povRchů

Ris-mont s.r.o., slanica 379, zlín - louky

tel./fax: 577 195 192, e-mail: rismont@volny.cz

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA SLEVA

SLEVA

NOVINKA 
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Luxusní byt 3+1 po náročné, velmi zdaři-
lé a vkusné rekonstrukci. Plocha 92 m2,
4. patro/4, OV, balkon, parkování.
tel.: 603 246 680 3.590.000 Kč

3+1 Zlín - tř. T. Bati N06638

Byt 3+1 po kompletní rekonstrukci, 
nová kuchyňská linka, zděné jádro, plo-
voucí podlahy a dlažba, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 1.369.000 Kč

3+1 Otrokovice - Štěrkoviště N06515

Zděný byt 3+1 + garáž, plocha 80 m2,
1. patro/3, DB, byt je po rekonstrukci, 
dva balkony, velký sklep, garáž v ceně.
tel.: 603 246 680 1.550.000 Kč

3+1 Otrokovice - Baťov N06454

Pěkný byt 3+1 v klidné části Jižních Sva-
hů. Byt je po rekonstrukci, zděné jádro, 
plocha 68 m2, 5. patro/8, balkon, OV.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

3+1 Zlín - Na Honech N05884

Nový, zděný, prostorný byt 3+kk, plo-
cha 102 m2, 2. patro/5, 2x lodžie, mož-
nost garáže, osobní vlastnictví.
tel.: 603 246 680 3.170.000 Kč

3+kk Zlín - Na Honech I N06949

Prostorný byt 3+1 s pěkným výhledem, 
orientace na severozápad. Dům po re-
vitalizaci, plocha 76 m2, lodžie, OV.
tel.: 603 246 680 1.210.000 Kč

3+1 Holešov - Všetuly N06056

Pěkný byt 3+1, situovaný ve 12. pat-
ře bytového domu na ulici Ševcovská
s překrásným výhledem na město.
tel.: 603 246 680 1.599.000 Kč

3+1 Zlín - centrum N06151

Zděný byt 3+1 s možností koupě gará-
že, v klidné lokalitě, nová okna, vlastní 
plyn. topení, plocha 68 m2, lodžie.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

3+1 Tečovice u Zlína N06543

Atraktivní byt 3+1 v klidné lokalitě Ma-
lenovic, třída Svobody, plocha 68 m2, 
balkon, 5. patro/5, výtah, OV.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

3+1 Zlín - Malenovice N06434

Prostorný byt 3+1 s balkonem v centru 
města v tzv. Kolektivním domě, 10. pa-
tro, po kompletní rekonstrukci, OV.
tel.: 603 246 680 1.690.000 Kč

3+1 Zlín - Osvoboditelů N06981

Nový zděný byt 3+1 v nové zástavbě 
na Podlesí, 90 m2, 2x balkon, OV, nízké
náklady, možnost garáže.
tel.: 603 246 680 2.399.000 Kč

3+1 Zlín - Podlesí N06929

Novostavba podkrovního bytu 4+kk
s terasou a garážovým stáním, vlastní 
plynové topení, plocha 110 m2, OV.
tel.: 603 246 680 2.499.000 Kč

4+kk Zlín - Malenovice N05715

Družstevní byt 4+1 na sídlišti Družba 
v Brumově-Bylnici, nová okna, zděné 
jádro, 77 m2, 4. patro, lodžie.
tel.: 603 246 680 900.000 Kč

4+1 Brumov - Bylnice N05767

Prostorný zděný byt 4+kk (120 m2) 
s garážovým stáním v ceně, balkon, 
atraktivní lokalita, OV.
tel.: 603 246 680 3.750.000 Kč

4+kk Zlín - Havlíčkovo nábř. N05809

Byt 4+1 u nádraží se zděným jádrem, 
koupelna a toaleta samostatné, nová 
kuchyňská linka, 2. patro/6, 91 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.810.000 Kč

4+1 Otrokovice - u nádraží N06917

Prostorný, tzv. dvougenerační byt 4+1 
po kompletní rekonstrukci v pěkné
a klidné lokalitě, 90 m2, 4. patro/7, OV.
tel.: 603 246 680 2.290.000 Kč

4+1 Zlín - Křiby N07014

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

prOnáJMY - byty a rd / okr. Zlín
Tel.: 603 246 680 | www.zvonek.cz

NOVINKA NOVINKA 

pro vážné klienty hledáme ke koupi: 

• byt 1+1, 2+1 v centru Zlína
• byt 2+1, 3+1 ve Zlíně a Otrokovicích
Prosím nabídněte na tel.: 603 246 680Prosím nabídněte na tel.: 603 246 680

Vel. Město Lokalita Popis Cena
1+kk Zlín Javorová 29 m2, 1.p/5, I.etapa JS, ihned 5.100 Kč

1+kk Zlín Podhoří 30 m2, 3.p/14, vybavený 5.900 Kč

1+kk Zlín Štípa 30 m2, 2.p/3, po rekonstrukci 5.800 Kč

1+kk Zlín Zelinova 35 m2, 3.p/5, novostavba, terasa 7.300 Kč

1+1 Zlín Lesní čtvrť 30 m2, v půldomku, vybavený 6.000 Kč

1+1 Zlín U Trojáku 40 m2, 1.p/5, nevybavený 7.700 Kč

2+kk Zlín Zelinova 65 m2, 5.p/5, novostavba, terasa 10.300 Kč

2+1 Zlín Na Honech 48 m2, 6.p/8, částečně vybavený 7.500 Kč

2+1 Zlín Benešovo 64 m2, 1.p/5, nevybavený, ihned 8.000 Kč

2+1 Zlín Bartošova čt. 55 m2, 1.p/4, balkon, nevybavený 8.000 Kč

2+1 Zlín Podvesná 65 m2, 3.p/5, nevybavený, ihned 8.500 Kč

2+1 Zlín Nad Vývozem 56 m2, v RD, kompl. vybavený 10.000 Kč

3+1 Zlín Kúty 65 m2, 2.p/7, vybavený, zděné jádro 8.300 Kč

3+1 Zlín Vršava 73 m2, 1.p/5, vybavený, ihned 9.500 Kč

3+1 Zlín Budovatelská 79 m2, 2.p/4, částečně vybavený 9.800 Kč

3+1 Zlín Obeciny 85 m2, 2.p/3, vybavený, pračka 9.900 Kč

3+1 Zlín Štefánikova 70 m2, 2.p/3, dlouhodobě, ihned 10.600 Kč

3+1 Zlín Sokolská 80 m2, 1.p/5, zvýš. přízemí, vybavený11.500 Kč

4+1 Zlín Val. Žleb 78 m2, 6.p/8, lodžie, část. vybavený 11.000 Kč

4+1 Zlín Křiby 100 m2, 7.p/8, vybavený, pračka 11.000 Kč

NOVINKA 

SLEVA SLEVA SLEVA

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 
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Dům na klidném místě pod Hostýnský-
mi vrchy, dispozice: 6+1, garáž, sklep, 
vytápění kotlem na dřevo, balkon.
tel.: 739 456 087 1.530.000 Kč

Podolí u Val. Meziříčí N03339

Pozemky se zbořeništěm o celkové 
výměře cca 8.500 m2 (trvalý travní po-
rost) v členitém terénu u lesa, příjezd.
tel.: 739 456 087 290.000 Kč

Vsetín - Jasenka  ∕ okr. VS N05158

Stavební pozemek v klidné lokali-
tě, okraj zástavby, příjezd po obecní 
komunikaci, inž. sítě, příjemné bydlení. 
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Pržno ∕ okr. VS N04165

Velký zděný byt 2+1 v původním stavu 
v dobré lokalitě. Byt je vhodný k re-
konstrukci dle vlastních představ, OV.
tel.: 739 456 087 810.000 Kč

2+1 Vsetín - Luh I N06899

Dům k rekonstrukci s celkovou výmě-
rou pozemku 1.000 m2, v klidné části 
obce v okrajové zástavbě u lesa.
tel.: 739 456 087 1.050.000 Kč

Jablůnka  ∕ okr. VS N06726

Menší domek 3+1 s garáží, kolaudace 
v r. 2002, komfortní bydlení v rekreační 
oblasti Javorníků, pozemek 2.700 m2. 
tel.: 739 456 087 Info v RK

Karolinka  ∕ okr. VS N06433

Dům na klidném místě s pěkným vý-
hledem. Dispozice 5+2, garáž, kombi-
nované topení, zahrada 691 m2.
tel.: 739 456 087 2.800.000 Kč

Pržno u VS  ∕ okr. VS N04460

Udržovaná zděná chata s číslem evi-
denčním. Celodenně osluněné místo 
pod lesem, voda na pozemku, příjezd.
tel.: 739 456 087 380.000 Kč

Vsetín  ∕ okr. VS N06920

Chata po rekonstrukci s pěkným výhle-
dem. Dispozice: veranda, obývací pokoj, 
kuchyně. V podkroví spaní pro 4 - 6 osob.
tel.: 739 456 087 890.000 Kč

Bystřička  ∕ okr. VS N07052

Stav. pozemek pro stavbu RD s inž. sí-
těmi u pozemku, na pozemku listnaté 
porosty ke smýcení, výměra 800 m2.
tel.: 739 456 087 90.000 Kč

Vsetín - Bobrky ∕ okr. VS N03266

Zemědělský pozemek Huslenky, Zbelič-
ný, osázený švestkami, v rozsáhlém chrá-
něném území, slunný svah, výměra 2 ha. 
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Huslenky ∕ okr. VS N06841

Lesní pozemek Vsetín - Bobrky, se 
vzrostlými stromy, výměra 4.500 m2. 
Přístup po asfaltové komunikaci.
tel.: 739 456 087 290.000 Kč

Vsetín - Bobrky N05829

Zemědělské pozemky u osady Babyka. 
Celková výměra 4 ha. Atraktivní lokalita 
na okraji Vsetína s dobrou dostupností.
tel.: 739 456 087 15 Kč/m2

Vsetín - Jasenka N06735

Rekreační objekt poblíž přehrady Byst-
řička. Sestává z více objektů, po dohodě 
možno prodat i jednotlivé objekty.
tel.: 739 456 087 Cena dohodou

Malá Bystřice  ∕ okr. VS N05783

Chata s větším pozemkem na slunném 
místě nad řekou Bečvou, dřevěná chata 
se zděnou podezdívkou a dvěma sklepy.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Janová u Vsetína  ∕ okr. VS N06413

Třípodlažní budova k výrobnímu 
a komerčnímu využití nedaleko centra, 
po rekonstrukci, nákladní rampa.
tel.: 739 456 087 4.500.000 Kč

Průmyslový areál Vsetín N05055

Byt 2+1 ul. Zd. Fibicha, kompletně 
zrekonstruovaný byt, vyzděné jádro, 
lodžie, 5. patro, plocha 45 m2, OV.
tel.: 739 456 087 1.030.000 Kč

2+1 Valašské Meziříčí N06823

Větší byt 3+1 v domě nad školou, 
4. NP, neprůchozí pokoje, komora, lod-
žie. Dům je zateplen s plastovými okny. 
tel.: 739 456 087 876.000 Kč

3+1 Vsetín - Bratří Hlaviců N06916

Zděná chata v podhůří Hostýnských vrchů 
s číslem evidenčním v klidné části obce, 
příjezd, pozemek o výměře 200 m2.
tel.: 739 456 087 495.000 Kč

Mikulůvka  ∕ okr. VS N07079

RD Huslenky, dům na rovině v příjem-
né lokalitě. V I. NP je byt 2+1, ve II. NP 
2+1 s terasou, kombinované vytápění.
tel.: 739 456 087 1.360.000 Kč

Huslenky  ∕ okr. VS N06900

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Vsetín  Mostecká 361 (budova Telefonica O2 - přízemí)

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

Hledáme ke koupi byty a RD ve Vsetíně a Val. Meziříčí. Prosím nabídněte na tel.: 739 456 087

SLEVA SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 
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RD v obci Chomýž v dobrém technic-
kém stavu, zahrada 370 m2, před do-
mem předzahrádka, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 890.000 Kč

Chomýž ∕ okr. KM N06640

Rohový rodinný dům v obci Přílepy, zasta-
věná plocha 170 m2, zahrada cca 700 m2. 
Topení plynové, vlastní studna u domu. 
tel.: 603 246 680 980.000 Kč

Přílepy ∕ okr. KM N06960

RD k bydlení i podnikání v centru Bystřice 
p. Hostýnem. RD je situovaný jako byt 3+1 
a obchůdek (řeznictví), zahrada, garáž.
tel.: 603 246 680 1.490.000 Kč

Bystřice p./H. ∕ okr. KM N05910

RD se nachází v obci Blišice u Koryčan. 
Dům je řešen jako 4+1. V domě jsou nová 
plastová okna. Klidné místo k bydlení.
tel.: 603 246 680 729.000 Kč

Koryčany ∕ okr. KM N05855

Byt 1+1 v novostavbě zděného domu 
z roku 2000, balkon, komora, plocha 
53 m2, nízké náklady na bydlení.
tel.: 603 246 680 800.000 Kč

1+1 Bystřice p./H. ∕ okr. KM N06722

Byt 3+1 s ideální polohou v těsné blíz-
kosti parku, zasklená lodžie, 5. patro/7, 
výtah, plocha 68 m2, dům po revitalizaci. 
tel.: 603 246 680 980.000 Kč

3+1 Bystřice p./Host. N06303

Zděný byt 2+1 v klidné lokalitě ul. U Le-
tiště, snadná dostupnost do centra, po 
kompletní rekonstrukci, 62 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

2+1 Holešov - U Letiště N07036

Byt 3+1 po kompletní rekonstrukci 
s balkonem a parkovacím místem, 
3. patro/4, plocha 74 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.600.000 Kč

3+1 Kroměříž, ul. Francouzská N06963

Pěkný stavební pozemek o ploše 836 
m2 v nové zástavbě RD, všechny inže-
nýrské sítě jsou na hranici pozemku.
tel.: 603 246 680 590.000 Kč

Chvalčov ∕ okr. KM N06694

Pěkný pozemek 766 m2 určený k vý-
stavbě RD, na velmi klidném místě, 
všechny inženýrské sítě u pozemku.
tel.: 603 246 680 600.000 Kč

Kroměříž  ∕ okr. KM N06896

Dům k bydlení i k rekreaci v blízkosti 
Hostýnských vrchů. Částečně oplocený 
pozemek 440 m2, venkovní posezení.
tel.: 603 246 680 1.900.000 Kč

Chvalčov ∕ okr. KM N05771

Vila 5+1 vhodná k bydlení, možno 
využít také jako sídlo firmy, pozemek 
o velikosti cca 600 m2.
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

Bystřice p./Host. ∕ okr. KM N05895

Prodej restaurace v centru obce v pře-
krásném prostředí Hostýnských vrchů. 
Výhodná investice pro podnikání.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

Rusava  ∕ okr. KM N05861

Stavební pozemek na okraji obce 
Martinice - směr Fryšták, inženýrské 
sítě na pozemku, plocha 875 m2.
tel.: 603 246 680 660.000 Kč

Martinice  ∕ okr. KM N06686

Pronájem 2 kanceláří v centru Holešo-
va. Kanceláře jsou v kompletně zrekon-
struovaném domě, plocha cca 8x5 m.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Holešov - centrum ∕ okr. KM N06501

Pronájem restaurace s dlouholetou 
tradicí včetně vybavení na hlavní trase 
Bystřice - Přerov - Olomouc.
tel.: 603 246 680   28.000 Kč/měsíc

Bystřice p./Host. ∕ okr. KM N06817

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Bystřice p./Host.  Palackého 709 (naproti městské knihovny)

SLEVA NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NoVé byty HOlEšOV - STaRá RaDnIcE
• byty o velikostech 1+kk - 4+kk
• předzahrádka, balkon či terasa
• nízké náklady, podlahové topení
• ke každému bytu patří sklep
• možnost zakoupit parkovací stání
• výhodná investice, ceny od 1.471.000 Kč!
více informací na tel.: 603 246 680



12

Byt 2+1 poblíž centra UH, ul. Svatovác-
lavská. 4. patro/4, plocha 56 m2, osob-
ní vlastnictví, po kompl. rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.190.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště N07038

Byt 3+1, 4. patro/4, nová střecha, zatep-
lení, fasáda, lodžie, okna, plocha 72 m2, 
zděné jádro, vlastní nový plyn. kotel.
tel.: 739 456 087 950.000 Kč

3+1 UH - Jarošov N06974

Přízemní zděný rodinný dům 3+1, napo-
jen na veškeré inženýrské sítě, vytápě-
ní ústředním plynovým topením + TP.
tel.: 739 456 087 499.000 Kč

Topolná  ∕ okr. UH N06828

RD 4+1 po rozsáhlé rekonstrukci s garáží, 
částečně podsklepený, dvorek, hospo-
dářské stavení, parcela 3.926 m2.
tel.: 739 456 087 1.500.000 Kč

Vážany  ∕ okr. UH N06523

Rodinný dům v centru obce, dispozice 
4+1 + obytná hala, garáž, terasa, 
sklep, vinný sklep, po rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.799.000 Kč

Polešovice  ∕ okr. UH N05839

Byt 2+1, plocha 60 m2, snížené přízemí, 
klidná lokalita. Byt je prostorný, udržo-
vaný, nová plastová okna, šatna.
tel.: 739 456 087 730.000 Kč

2+1 Uherský Ostroh N07064

Prostorný zděný byt v OV, po rekon-
strukci, v centru města. Byt se nachází 
ve 2.NP, klidné prostředí, 72 m2.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

2+1 Veselí nad Moravou N07028

Rodinný dům 3+1  určený k rekonstruk-
ci, s velkou zahradou, kterou je možno 
použít jako další stavební pozemek.
tel.: 739 456 087 899.000 Kč

Ostrožská Nová Ves ∕ okr. UH N06994

RD 6+1 v Ostrožské Nové Vsi, pod-
sklepený, garáž, vytápění plynové. Za 
domem se nachází dvorek.
tel.: 739 456 087 1.690.000 Kč

Ostrožská Nová Ves N06063

RD 7+1 ve velmi dobrém technickém 
stavu. Prádelna, kotelna, 2x sklep, ga-
ráž, pěkná zahrada o výměře 2.103 m2.
tel.: 739 456 087 3.550.000 Kč

Uherský Ostroh ∕ okr. UH N04492

RD 3+1 v Osvětimanech po částečné 
rekonstrukci, sklad, stodola, sklep, 
zahrádka, vlastní studna, garáž.
tel.: 739 456 087 810.000 Kč

Osvětimany  ∕ okr. UH N06840

RD 4+1 v klidné ulici v centru obce 
Březolupy, za domem je prostorný 
dvorek, pozemek 333 m2.
tel.: 739 456 087 690.000 Kč

Březolupy  ∕ okr. UH N04020

RD 3+1 na klidném místě, blízko školy, 
školky, obchodů. Dům je podsklepený, 
topení plynové, garáž, zahrada 700 m2.
tel.: 739 456 087 1.700.000 Kč

Prakšice  ∕ okr. UH N06956

RD 3+1 Topolná po částečné rekon-
strukci, nová kuchyňská linka, vlastní 
studna, zahrada se skleníkem 640 m2.
tel.: 739 456 087 950.000 Kč

Topolná  ∕ okr. UH N06616

Zděný RD 3+1 po kompletní rekonstrukci, 
krb, terasa, možnost půdní vestavby, 
nové plyn. topení, velká zahrada.
tel.: 739 456 087 1.920.000 Kč

Podolí ∕ okr. UH N06745

Přízemní rodinný dům 3+1 po rekon-
strukci, dvorek, nová kuchyňská linka, 
garáž a zahrada 200 m od domu.
tel.: 739 456 087 1.390.000 Kč

Uh. Ostroh - Kvačice  ∕ okr. UH N06805

Luxusní zasíťované stavební pozemky, 
6 stejných pozemků (uliční šíře 18,6 
metrů, délka 40 metrů), výměra 744 m2. 
tel.: 739 456 087 750.000 Kč

Kněžpole  ∕ okr. UH N04693

Byt 2+1 v OV, sídliště Východ, plocha 
44 m2, v původním stavu, 4. patro/4, 
dům bude letos revitalizován.
tel.: 739 456 087 740.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště - Východ N06758

Novostavba bytu 3+kk v Uh. Hradišti, 
Sadská výšina. Dispozice 3+kk +2x 
balkon + sklep, plocha 74 m2, OV.
tel.: 739 456 087 2.100.000 Kč

3+kk Uh. Hradiště N06980

Prostorný byt 2+1 v OV, sídliště Hutník, 64 
m2, 7. patro/8, dům je po celkové revita-
lizaci, velká lodžie s pěkným výhledem. 
tel.: 739 456 087 1.580.000 Kč

2+1 Veselí nad Moravou N07070

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. Hradiště  J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

SLEVA SLEVA

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

SLEVA

Hledáme ke koupi rodinný dům v okrese Uh. Hradiště do 1.600.000 Kč. Volejte tel.: 739 456 087

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 
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RD vhodný k totální rekonstrukci nebo
k demolici s rozsáhlými pozemky 10.000 
m2, vlastní studna. Vhodné i k rekreaci.
tel.: 739 456 087 790.000 Kč

Lopeník  ∕ okr. UH N03052

Dvougenerační RD (2x 4+1) po kom-
pletní rekonstrukci v r. 1997, příjemné 
posezení na dvoře, zděná garáž.
tel.: 739 456 087 2.390.000 Kč

Uh. Brod - Újezdec  ∕ okr. UH N06919

Zděná chata s krásným výhledem na 
okolí, vhodná i k trvalému bydlení, na 
okraji města, příjezd, zahrada 382 m2.
tel.: 739 456 087 430.000 Kč

Uherský Brod  ∕ okr. UH N06270

Pěkný rodinný dům 2+1 se zahradou 
nedaleko lázní Luhačovice, po částeč-
né rekonstrukci, pozemek 2.000 m2.
tel.: 739 456 087 799.000 Kč

Rudice u Luhačovic ∕ okr. UH N06845

Menší udržovaný domek s dispozicí 1+1 
s garáží. Vytápění lokální na tuhá pali-
va nebo elektřinou, dvůr za domem.
tel.: 739 456 087 580.000 Kč

Záhorovice  ∕ okr. UH N06851

Prostorný byt ve zděném domě s garáží 
v suterénu, v centru Uh.Brodu. Lodžie, 
plocha bytu 86 m2, nová okna, DB.
tel.: 739 456 087 2.095.000 Kč

3+1 Uh. Brod - Neradice N06094

Zděný byt 3+1, ul. Jana Švermy, 87 m2, 
v klidné lokalitě blízko centra, dům po 
revitalizaci, byt po část. rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.450.000 Kč

3+1 Uh. Brod N06943

Menší rodinný dům 3+kk po část. rekon-
strukci, možnost vybudování podkrovních 
pokojů, na dvorku možnost parkování.
tel.: 739 456 087 590.000 Kč

Nivnice  ∕ okr. UH N06924

RD 3+1 v Boršicích po částečné rekon-
strukci, dvorek se zahrádkou, sklep. 
Parkování v garáži nebo u domu.
tel.: 739 456 087 889.000 Kč

Boršice  ∕ okr. UH N03907

Areál tvoří 2 hlavní budovy (6 ubytov. jedno-
tek + 1 byt pro správce), kurt s umělým po-
vrchem, dětské hřiště, pozemek 1.700 m2.
tel.: 739 456 087 3.900.000 Kč

Rekreační areál Bystřice p./L. N06232

RD 4+1 poblíž centra obce, po rozsáh-
lé rekonstrukci, garáž, hospodářská 
místnost, klenutý sklep. Topení TP + el.
tel.: 739 456 087 1.199.000 Kč

Boršice  ∕ okr. UH N06050

Cihlový rodinný dům 3+1 vhodný k celko-
vé rekonstrukci. Možnost dobudovat další 
2 pokoje, hospodářská budova, zahrada.
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Hluk  ∕ okr. UH N06883

Přízemní RD určený k rekonstrukci. Dis-
pozice 3+1 +velký průjezd +hospodářská 
přístavba, dvorek, pozemek 441 m2.
tel.: 739 456 087 545.000 Kč

Vlčnov  ∕ okr. UH N06750

RD 2+1 v obci Polešovice, parcela o ploše
180 m2, užitná plocha domu 60 m2.
K domu náleží dvorek a hosp. stavení.
tel.: 739 456 087 200.000 Kč

Polešovice ∕ okr. UH N05005

RD 3+1 poblíž centra v klidné části 
obce. Průjezd, zahrada. Střecha po re-
konstrukci, veškeré IS na pozemku.
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Nedakonice N05817

Prodej dvou RD - 3+1+šatna+průjezd 
a 5+2+suterén a terasa. Společný 
dvůr, hosp. budova, velká zahrada. 
tel.: 739 456 087 2.299.000 Kč

Babice  ∕ okr. UH N06747

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. Brod  Moravská 82 (v blízkosti Masarykova nám.)

NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

Vel. Město Lokalita Popis Cena
1+1 Uh. Hradiště Jarošov 33 m2, 2.p/4, zděné jádro, na chodbě vestavěná skříň, ihned 5.500 Kč

1+1 Uh. Hradiště Mařatice 32 m2, 4.p/4, kuch. linka, plynový sporák, na chodbě skříně 6.000 Kč

2+1 Uh. Brod 57 m2, 4.p/4, zrekonstruovaný, zděný, u centra, nová linka 7.900 Kč

2+1 Uh. Hradiště Jarošov 54 m2, 4.p/6, kompletní rekonstrukce, plně vybavený, ihned 8.000 Kč

3+kk Uh. Hradiště Mařatice 70 m2, 5.p/5, podkrovní, nová linka, myčka, vestavěné skříně 11.000 Kč

3+1 Uh. Brod 72 m2, 9.p/9, kompletní moderní rekonstrukce, nový nábytek 8.500 Kč

3+1 Uh. Brod 72 m2, 3.p/4, po kompl. rekonstrukci, možnost ponechání zařízení 9.500 Kč

5+kk Uh. Hradiště 152 m2, nadstandard, klimatizace, kamerový systém, infrasauna 18.500 Kč

prOnáJMY - byty / okr. UH / tel.: 739 456 087

NOVINKA 

Zde MŮŽe 
BÝt i Vaše 

neMOVitOSt

Pro více 
informací volejte 
tel.: 739 456 087
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NOVINKY

www.rdrymarov.cz

2 382 600 Kč vč. DPH

DRAGON 671
dům 4+kk s garážovým stáním 

a základovou deskou

2 251 500 Kč vč. DPH

ROHE 77
dům 3+1 s garáží 

a základovou deskou

2 103 300 Kč vč. DPH

ROHE 98
dům 4+1 s garážovým stáním 

a základovou deskou

2 502 300 Kč vč. DPH

ROHE 101
dům 5+1 s garáží

inzerce

Centrum dřevostaveb Zlín, Pod Nivami 330, tel.: 603 246 680

NOVÉ RODINNÉ DOMY zlín - prŠTné, pod STrání

Více informací na www.zvonek.cz a na tel.: 603 246 680!

Výstavba 6-ti nových rodinných domků s rovinatým pozemkem, příjezdovou komunikací a kompletními inženýrskými
sítěmi. Klidné nadstandardní bydlení uprostřed všeho dění a bezchybná okolní infrastruktura s relativní blízkostí
samotného centra Zlína.

cena: 3.999.999 kč včetně DPH. 
VÝHRADNÍ PRODEJCE:
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Výstavba rodinných domů

Ve výstavbě domů ze dřeva 
stále pokulháváme za vyspě-
lým světem. Z části za to může 
tradice "cihla je cihla", z části 
neznalost a špatné zkušenosti. 
K tomu přispívají někteří tu-
zemští výrobci. Nedodržováním 
technických a technologických 
norem vznikají dřevostavby, 
které nesplňují parametry níz-
koenergetických domů. Vyka-
zují zjevné vady např. vrzání 
objektu, křížení oken a dveří, 
praskání stěn, plísně atd. 

Nízká cena zpravidla signali-
zuje použití nekvalitních ma-
teriálů, neodborné provedení 
montáží a absenci certifi kátů 
kvality. Při výběru dodavatele 
dřevostavby je dobrým po-
mocníkem internet. V diskuzích 
a hodnocení u jednotlivých vý-
robků, případně dodavatelů se 
lze dozvědět, jak jsou s jejich 
prací klienti spokojeni.

Dalším kritériem výběru je 
možnost vybavit dřevostavbu 
technologiemi s vyšší užitnou 
hodnotou jako je např. centrál-
ní vysavač, podlahové topení,
solární ohřev užitkové vody, 
nucené větrání s rekuperací atd.
Ne všichni dodavatelé mají 
tyto nadstandardní technolo-
gie zapracovány do projektové 
dokumentace a běžně s nimi 
nepracují. Za pomoci internetu 
vyhledáte dodavatele, který 
má veškeré technické materiá-
ly volně přístupné, zavádí ino-
vace a nabízí nové typy, u nichž 
uplatňuje poznatky z praxe
a reaguje na poptávku trhu.

Zvýšený důraz na snížení spo-
třeby energie při provozu do-
mácností vede k výstavbě stá-
le úspornějších domů. Výroba 
nízkoenergetických a pasivních
dřevostaveb se ubírá právě tím-
to směrem. 

Záleží jen na vás, od koho
a jaký typ domu si vyberete. 
Samotné reference nemusí být 
směrodatné. Je dobré navštívit 
vzorové domy a prohlédnout 
si je. Existují různé modifi kace
typových domů, které se osvěd-
čily v praxi. Kvalitní materiály, 
dobře zpracovaná projektová 
dokumentace a rychlá mon-
táž dávají záruku pro moder-
ní a zdravé bydlení v dřevo-
stavbách.

Dřevostavby v praxi
Informace pro zájemce o výstavbu rodinného domu.

Dřevostavby v praxi

inzerce

CENTRUM DŘEVOSTAVEB

AGENTURA ZVONEK
Pod Nivami 330, Zlín
Miroslav Máčala
tel.: 605 772 774

UVaŽUJete O StaVBě
rOdinnéHO dOMU?
Domluvte si nezávaznou
schůzku s naším specialistou.
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ČSOB je partnerem projektu obytného souboru Bytové domy Zelinova Zlín – Kozlův žleb. ČSOB Hypotéka vám umožní

financovat výstavbu i nákup bytu, včetně garáže a sklepního boxu. Sjednat si ji můžete spolu s pojištěním (životním

i nemovitosti) v kterékoli pobočce ČSOB, za zvýhodněných podmínek, které jsme pro vás k tomuto projektu připravili.

•

•

•

•

•

•

•

•

Vypracování odhadu bytové jednotky zdarma.

Automatická sleva ze sazby na tento projekt ve výši 0,15 % pro tříletou a pětiletou fixaci úrokové sazby.

Mzda připisována na účet v ČSOB, sleva ze sazby ve výši min. 0,15 %.

Pojištění u ČSOB Pojišťovny, sleva ze sazby ve výši min. 0,10 %.

Splatnost hypotéky 5 až 40 let.

Fixace sazby od 1 roku do 30 let.

30denní garance úrokové sazby.

Zpracování hypotéky zdarma.

Pobočka ČSOB Dlouhá 136, Zlín
Ivana Vojtová – tel.: 577 641 521, e-mail: ivojtova@csob.cz

Pobočka ČSOB Okružní 5290, Zlín
Ivo Gajdošík – tel.: 577 127 012, e-mail: igajdosik@csob.cz

S ČSOB je bydlení
opravdu snazší!

ČSOB Hypotéka
Sjednejte si ČSOB Hypotéku a pořiďte si bydlení podle svých představ.

Člen skupiny KBC 800 300 300 | www.csob.cz

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk
   s terasou či balkonem
• Bezproblémové parkování
• Možnost garáže
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Vysoká úroveň standardu
• Dokončení: jaro 2013

Bytové domy Zlín - U centrálního parku II

Prodej a rezervace bytů:  603 246 680  |  www.zvonek.cz

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk

• Bezproblémové parkování

• Výborná lokalita nedaleko lesa

BONUS:
SKLEP
ZDARMA

dnY OteVřenÝcH dVeří pátek 14.9.2012   14 – 17 hod.
sobota 15.9.2012   9 – 13 hod.

ceny bytů:
1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

inzerce
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Jak jste se k oblasti školství 
vůbec dostal?  
Školství mně provází celý život. 
Po studiích na gymnáziu ve Zlíně  
jsem absolvoval přírodovědec-
kou fakultu UP v Olomouci – obor 
učitelství a tím bylo nasměrová-
no mé další působení. Má pro-
fesní dráha započala ve Vsetíně, 
kde jsem působil jako středo-
školský učitel, poté jsem byl  
7 let ředitelem střední školy. Nyní 
mám osmým rokem na starosti 
školství ve Zlínském kraji. Je to 
oblast, která mi svým neustálým 
vývojem neumožňuje stagnovat. 
Potřeba učit se novým věcem, 
řešit výzvy, které přináší nutnost 
kvalitního vzdělávání, je práce 
na plný úvazek.

Jak oblast středního školství 
dnes vlastně funguje, jaká je síť  
SŠ ve Zlínském kraji?  
Fungování školství je v každém 
kraji dáno celostátní legislativou 
a jednotnou výchovně vzdělá-
vací soustavou ČR. Přesto má 
kraj možnost realizovat vlastní 
opatření ve středním školství. 
V našem kraji děláme systémové 
změny v oblastech, kde je to 
možné, např. jednotné přijímací 
zkoušky, podpora zavádění ICT 
do výuky, budování odborných 
center exkluzivity, podpora tech-
nických oborů, apod. V součas-
né době kraj zřizuje 102 škol 
a školských zařízení, z toho je 
49 středních škol, 20 základních 
uměleckých škol, 18 ZŠ a MŠ,  
12 dětských domovů,  jedna kon-
zervatoř a Krajská pedagogicko - 
psychologická poradna.

Je nějaká provázanost a spolu- 
práce s vysokými školami? 
Mnoho našich SŠ má dlouho-
dobou spolupráci ve vzdělá-
vacích programech především 
s UTB Zlín ale i ostatními vy-
sokými školami z celé ČR. Jed-
ná se hlavně o spolupráci při 
realizaci bakalářských studijních 
programů. Mezi další společné 

aktivity patří projekty studen-
tů  SŠ  a VŠ v oblasti podnikání. 
Provázanost je v rámci klasické 
spolupráce, podpory nadaných 
studentů, podpory UTB, jejího 
rozvoje obecně a dalších VŠ na 
území kraje. Jiné VŠ si také našly 
partnery mezi středními školami 
v kraji, toto pouze mapujeme.

Jakou vidíte optimální formu 
přechodu ze základní na střední 
školu, zejména formy přijímací-
ho řízení, jednotných zkoušek, 
přijímání bez zkoušek atd.? 
Vycházíme z toho, že se výstup-
ní znalosti dětí ze základních 
škol liší. Proto se přikláníme 
k jednotným přijímacím zkouš-
kám s „nepodkročitelnou“ hrani-
cí pro přijetí do maturitních obo-
rů. Poprvé jsme si  tento systém 
přijímacího řízení společně se 
školami vyzkoušeli pro školní 
rok 2012/13. Hlavním motivem 
a našim cílem je snaha o zvýše-
ní kvality vzdělávání ve školách 
všech stupňů, což by mělo být, 
dle mého názoru, základním 
cílem každé úspěšné společnosti. 
 
Co učňovské školství?  
Učňovské školství by si zaslou-
žilo celostátní reformu, hlavně 
v oblasti praktické přípravy žáků 
a  to v užší vazbě na firmy. Pro náš 
kraj patří dlouhodobě vzdělává-

ní  mladých  řemeslníků k jedné 
z priorit ve školství. Úzce spolu-
pracujeme s firmami v regionu 
a hledáme společná řešení. Již  
několik let podporujeme formou 
stipendií žáky stavebních, stroj-
ních a dalších oborů potřebných 
na trhu práce. Přijímací zkoušky 
na maturitní obory SŠ jsou dal-
ším nástrojem, kterým se nám 
daří udržet počet žáků studu-
jících v oborech s výučním lis-
tem na stejné úrovni, přestože 
celkově žáků stále ubývá. Tento 
problém je nezbytné řešit již na 
základních školách s podporou 
kariérních poradců. V letošním 
roce jsme například zahájili za-
jímavý projekt „otevřené dílny“. 
Smyslem tohoto nápadu je, aby 
žáci základních škol si mohli prak-
ticky vyzkoušet práci v dílnách 
našich střední škol  pod dohle-
dem pedagogů a starších kama-
rádů. V letošním roce pořádáme  
20. září již IV. ročník semináře 
„Škola ve firmě - firma ve škole“, 
který je celý věnován této pro-
blematice. Ale pořád je to málo 
a další nástroje je potřeba stá- 
le hledat. 

Kdybyste řídil školství v celé re-
publice a mohl se sám nezávisle 
rozhodnout, jak by podle vás 
mělo školství vypadat?   
Vycházím z celostátních výsledků 

Je podzim a s ním je spojen začátek nového školního roku. V naší rodině již školáka 
nemáme, přesto jako bývalého učitele a středoškolského profesora mě toto téma 
zajímá. Věřím, že bude zajímat i naše čtenáře, proto jsme požádali o rozhovor toho nej- 
povolanějšího - Mgr. Josefa Slováka, radního pro oblast školství, mládeže a sportu 
Zlínského kraje, profesionála a sportovce každým coulem.

Mgr. Josef Slovák: 
Odborník a sportovec na správném místě        

Radní Josef Slovák ve své kanceláři Foto: archiv J. Slováka

rozhovor

Pokračovaní na str. 19

Hejtman Stanislav Mišák:
„POLITIKA MĚ DOSLOVA POHLTILA“ 
Novým hejtmanem Zlínského kraje se stal po listopadových volbách do krajského 
zastupitelstva Stanislav Mišák (ČSSD). Šestapadesátiletý politik se výrazně zapsal 
do povědomí veřejnosti především v roce 1997, kdy se jako starosta Otrokovic 
aktivně podílel na odstraňování následků ničivé povodně, která zasáhla město na 
soutoku Moravy a Dřevnice. Členem zastupitelstva Zlínského kraje se Stanislav 
Mišák, jenž pochází z vesničky Popov na moravskoslovenském pomezí, stal v roce 
2000. Od roku 2006 zastával post náměstka hejtmana.

Máte za sebou první týdny ve 
funkci hejtmana Zlínského 
kraje. Jak se v této roli cítíte 
a co pro Vás znamená?
Znamená to především 
velkou zodpovědnost. Nejsem 
naivní nadšenec a vím, že 
lidé ode mě očekávají hlavně 
pomoc. Nyní jsem připraven 
se s touto odpovědností 
vypořádat jako dobrý hospodář 
a správce svěřeného krajského 
území.

Jste absolventem vysoké školy 
veterinární v Brně. Jak jste se 
dostal k politice?
Od veterináře k politikovi je to 
jen krůček. Člověk se pohybuje 
mezi lidmi, komunikuje s nimi 
a oni znají jeho názory. Pak 
najednou zjistí, že se lidé 
s jeho myšlenkami ztotožňují 

a vyzývají ho, aby šel věci, které 
je pálí, řešit. A v momentě, kdy 
cítí, že okolí od něho očekává, 
že se do toho vloží, přijme tuto 
výzvu za svou. Jakmile se do 
toho jednou pustí, tak ho to 
pohltí.

Vás politika skutečně pohltila?
Svým způsobem ano. Politika 
totiž nejde dělat jen napůl. 
Vezme si celého člověka.

Nestýská se Vám někdy po 
původní profesi?
Byla to krásná práce, ale je třeba 
si přiznat, že v zemědělství došlo 
k velkému útlumu a potřeba 
veterinářů je podstatně menší 
než před lety. Na druhou stranu 
i práce starosty nebo hejtmana 
má svůj tvůrčí potenciál a přináší 
mi uspokojení. 

Máte dva dospělé potomky. 
Co byste své dceři nebo synovi 
řekl, kdyby se také chtěli 
vydat na politickou dráhu? 
Rozmlouval byste jim to?
Moc bych jim to nerozmlouval. 
Pokud budou cítit tu samou 
výzvu od lidí ve svém okolí jako 
já, pak bude záležet jen na jejich 
rozhodnutí, zda ji přijmou nebo 
ne. Starat se pouze o sebe je 
jednodušší než mít na starosti 
potřeby jiných. Odměna těch, 
kdo nemyslí jen na své blaho, je 
pak v tom, že jednou při pohledu 
zpět uvidí plody své práce na 
každém kroku.

Sám pocházíte z jedenácti 
dětí. Jak tento fakt ovlivnil 
Váš život? Promítl se například 
do schopnosti komunikovat 
s lidmi?

Byli jsme vedeni k zodpovědnosti, 
vzájemnému respektu a toleranci. 
Starší se museli starat o ty mladší, 
každý měl nějaké úkoly, které si 
musel plnit. Myslím si, že mi to do 
života, i do toho politického, dalo 
hodně.

Vaše jméno bylo hodně 
skloňováno v souvislosti s po-
vodněmi v roce 1997, kdy jste 
byl starostou Otrokovic. Město 
bylo tehdy značně postiženo 
velkou vodou. Jak na tu dobu 
vzpomínáte?
Člověku je dáno, že si vždycky 
pamatuje to lepší, takže když si 
vzpomenu na povodně, tak si se 
mi v první řadě vybaví obrovská 
solidarita těch, kteří vyslali signál 
obyvatelům Otrokovic, že na své 
trápení nejsou sami, že jsou tu 
i lidé, kteří s nimi soucítí a myslí na 
ně. Aby se na to nezapomínalo, 
vydali jsme k desátému výročí 
knihu, která připomíná, jaké to 
tehdy bylo.

Otrokovice se během několika 
let z povodní vzpamatovaly. 
Byla provedena dostatečná 
opatření, aby se podobná 
katastrofa v budoucnosti 
neopakovala?
Musíme si uvědomit, že když 
ve třicátých letech stavěla � rma 
Baťa závody na Bahňáku, dvakrát 
je postihla velká voda. Po regulaci 

rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem
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Pocházíte z vesnice Popov, 
takže je vám asi bližší zázemí
rodinného domku. Přesto byd-
líte v Otrokovicích v bytě. Jak 
jste tam spokojen?
Z dětství jsem byl zvyklý, že 
kolem hospodářství bylo stále 
hodně starostí a pořád bylo 
potřeba něco dělat.
V městském bytě toho moc na 
práci není. Vzhledem  k mému 
pracovnímu vytížení se domů 
chodím už jenom vyspat. Je to 
vlastně taková noclehárna. Ale 
i tak je to stále domov a já se 
tam cítím dobře.

StaniSlaV 
Mišák 

hejtman 
Zlínského 
kraje

"Nejtěžší je udržet si 
   tu správnou motivaci"

Blahopřeji Vám k vítězství 
na zimním mistrovství 
České republiky v plavání 
a k zařazení do české repre-
zentace. Jaký je to pocit být 
nejlepší v republice?
Musím přiznat, že si vůbec 
nepřipadám jako nejlepší v re-
publice. Spíš mám pocit dobře 
zaplavaného závodu a čekám, 
jestli se mi to podaří zopakovat 
na letním mistrovství ČR. Za svůj 
výsledek vděčím především 
práci a radám trenéra a také mi 
hodně pomohlo soustředění, 
které se konalo chvíli před 
mistrovstvím. Tam jsme upla-
vali za týden kolem 60 km.

To si vůbec neumím před-
stavit. Jak jste se dostala 
k plavání? 
Už od mládí jsme s celou rodi-
nou jezdili hodně k vodě a já 
jsem si plavání zamilovala. 
Ve 3. třídě jsem se dále učila 
v přípravce. Později jsem 
splnila přijímací požadavky 
do sportovní třídy na Základní 
školu Emila Zátopka ve Zlíně, 
kde jsem od 4. třídy začala 
plavat závodně. Pokračovala 
jsem studiem na střední 
podnikatelské škole, kde jsem 
současně  trénovala vrcholově
pod vedením pana Kasálka,
který mě trénuje i nyní, kdy

studuji Fakultu tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Plavu ale stále za svůj 
mateřský plavecký oddíl ve Zlíně.

Jaký je Váš denní režim?
Můj den začíná v 6 hodin 
ráno skokem do bazénu. 
Končím v půl 8 a většinou 
pospíchám do školy. Po škole 
následuje hodina suché 
přípravy v posilovně nebo 
protahováním a odpolední 
trénink ve vodě je od půl 4 až 
do 5 hodin. Večer přijdu domů 
a odpočívám. 

Pro většinu lidí to není zrovna 
lákavý program, když si 
uvědomíme, že na rozdíl od 
některých jiných sportů jako 
tenis, hokej nebo fotbal není 
plavání dobře „placené“. 
Co je nejtěžší na tom, abyste 
vydržela pořád vrcholově 
plavat?
Nejtěžší je udržet si tu správnou 
motivaci. Vstávat denně v 5 
hodin, abych mohla skočit
do bazénu a trénovat i 3 hodiny 
denně je hodně vyčerpávající 
a bez motivace a podpory rodiny 
a svého přítele, který dříve 
také závodně plaval, bych 
to asi nezvládla. Máme ale 
v oddíle dobrou partu, a patřit 
„někam“ je pro mě důležité. 

Co byste doporučila těm, 
kteří chtějí dělat nějaký sport 
vrcholově?
Aby vytrvali, je důležité nenechat 
se odradit chvílí neúspěchu nebo 
dřinou a jít si za svým snem ať už 
v plavání, atletice či jiném sportu. 
Každý sport, pokud se dělá 
vrcholově, je dřina, ale pokud to 
člověka stále baví, je to i velká 
radost. Také je důležité správné 
vedení a podpora rodiny. Ale to 
platí pro každou činnost v životě, 
nejen pro sport.

Jak momentálně bydlíte? Jaká 
je Vaše představa bydlení 
v budoucnosti?
Přes týden se zdržuji v Olomouci, 
kde bydlím v pronájmu se svými 
dvěma kamarádkami. Na víkendy 
pak jezdím domů, kde bydlím 
s rodinou. Máme byt 2+1, kde 
bydlím s rodiči a starší sestrou. 
Na víkendy tam ale zůstáváme 
jen se sestrou. Rodiče si v Kašavě 
postavili z chaty takový baráček, 
kam na víkendy jezdí relaxovat. 

Jaké jsou Vaše představy 
o ideálním bydlení? 
Ideální bydlení si představuji 
v některé z okrajových částí Zlína 
v menším rodinném domku 
s velkou zahradou a bazénem. 
Aby to bylo blízko do města, ale 
současně v přírodě.  
   (MZ)

rozhovor s plavkyní Markétou Strapkovou
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PROFIL

Markéta Strapková (20) 
se narodila ve Zlíně. 

Od dětství patří mezi její 
největší záliby plavání. 
Je členkou plaveckého 
oddílu SK Zlín. 

 Jako reprezentantka 
zlínského oddílu vybojovala 
v únoru 2009 mistrovský 
titul na 100 m znak, s časem 
1:03:89. 

 V současnosti studuje 
Univerzitu Palackého 
v Olomouci - obor aplikovaná 
tělesná výchova. Žije střídavě 
v Olomouci a ve Zlíně.

Markéta Strapková

Jaké jsou Vaše představy
o ideálním bydlení?
Moje ideální představa o byd-
lení je domek v klidnější části 
města. Měl by být pěkný, mo- 
derní a hlavně praktický.  
S přítelem máme psa, takže by 
tam měla být zahrada. Zahrada 
s menší teráskou, kde se bude 
dát nejen grilovat, ale i jen tak 
lenošit. Ale hlavní je, že tam bude 
útulno a bude nám tam dobře.  

Markéta 
StrapkOVá 

plavkyně

Hokejista Petr Leška:
„KARIÉRU BYCH RÁD DOKONČIL VE ZLÍNĚ!“
Petr Leška patří ke klíčovým hráčům celku RI Okna Zlín. Třiatřicetiletý hoke-
jista je v aktuální sezoně nejproduktivnějším mužem týmu. Centr první řady 
kroutí už třináctou sezonu v nejvyšší soutěži a míří k metě osmi set odehraných 
zápasů, což ho staví v tomto ohledu na první místo klubových statistik. 
Do deváté stovky by se mohl zakousnout už během příští extraligové sezony. 
Opora zlínského mužstva pochází z hokejového rodu. Jeho otec totiž před léty hrá-
val za TJ Gottwaldov. Jablko možná nepadne daleko od stromu ani v další generaci. 
První hokejové krůčky dělá už také Leškův syn Kristián.

Pamatujete si na svoje hoke-
jové začátky? Utkvěl Vám
v hlavě nějaký moment 
z počátků sportovní kariéry?
Na první krůčky si nepamatuji. 
Byl jsem ještě hodně malý. 
Vzpomínám si, jak jsem chodil 
do sportovní třídy, na pár zápasů. 
Nejde ale o nic konkrétního.

Jste z hokejové rodiny. 
Znamená to, že jste byl 
předurčen k tomu, abyste šel 
v otcových šlépějích?
V takovém případě k tomu 
má člověk vždycky blíž, ale 
nemyslím si, že bych k tomu měl 
dispozice jen proto, že můj otec 
byl hokejista. Měl jsem k hokeji 
blízko, protože jsem se s ním 
v tomto prostředí pohyboval, 
ale to nikomu nedává záruku, 
že ze syna bude také sportovec.

Zkoušel jste někdy i jiný sport 
než hokej?
Nikdy. Hokej mě vždycky bavil, 
proto jsem k tomu neměl důvod.

Už v juniorském věku jste ode-
šel hrát do švédského Rögle 
místní mládežnickou soutěž. 
Na začátku devadesátých let 
to bylo velmi neobvyklé.
Byl jsem ve Švédsku na zkoušku. 
Týden jsem s týmem trénoval, 
oddíl o mě projevil zájem, 
a proto jsem tam zůstal. Dodnes 
na tu dobu rád vzpomínám 
a s několika lidmi jsem stále 
v kontaktu.

Naučil jste se švédsky?
Chodil jsem každý den do školy, 
kde jsem se tři až čtyři hodiny 
učil jazyk. V té době jsem se 
švédsky domluvil, ale teď už

bych to asi nezvládl.

Po sezoně jste ovšem odešel 
hrát do zámoří.
Dodnes mě mrzí, že jsem ve 
Švédsku nezůstal a nehrál tam 
déle. Dostal jsem nabídku, abych 
hrál za muže, ale rozhodl jsem se 
odejít do Ameriky. S odstupem 
času vidím, že to nebylo 
nejšťastnější řešení.

Za oceánem jste strávil jen 
jednu sezonu a vrátil jste se do 
mateřského klubu. Říká se, že 
doma není nikdo prorokem – 
jak bylo těžké se prosadit do 
prvního týmu?
Vrátil jsem se po úspěšné 
sezoně. Tehdy se ještě hrálo na 
tři pětky, přesto jsem odehrál 
asi pětačtyřicet zápasů, takže to 
nebylo špatné. V další sezoně 

klub začal nakupovat hráče 
a odchovanci nedostávali tolik 
příležitostí. Protože jsem chtěl 
hrát, požádal jsem vedení 
o uvolnění někam, kde bych se 
dostával víc do hry. Půl sezony 
jsem strávil na hostování v Plzni. 
Když přišli k týmu domácí trenéři 
Zdeněk Venera s Antonínem 
Stavjaňou, dávali už prostor 
i odchovancům. Pak jsem se začal 
pomalu zabydlovat v sestavě.

Přišla dobrá léta, která 
vyvrcholila v roce 2005 
historicky prvním titulem 
mistra republiky pro Zlín. Jak 
na tuto sezonu vzpomínáte?
Protože jsem se nikdy neprosadil 
do národního týmu, beru to 
jako největší úspěch své kariéry. 
Myslím, že většina spoluhráčů to 
vnímá podobně.

V sezoně 2001/2002 jste se stal 
nejproduktivnějším hráčem 
základní části soutěže. Co 
k tomu přispělo?
Někdy má člověk sezonu, kdy se 
mu všechno daří. Dal jsem hodně 
branek, na spoustu gólů jsem 
nahrál. Všechno to šlo skoro samo. 
Dařilo se také klubu, takže to byla 
dobrá sezona pro všechny.

Hned následující ročník jste 
se však stěhoval do pražské 
Sparty. Tam jste ale vydržel jen 

rozhovor s hokejistou Petrem Leškou

8

foto: Pavel Hrabovský

Jak bydlíte vy osobně?
S manželkou jsme si postavili 
dům a jsme s naším bydlením 
maximálně spokojeni. 
Možná, že až děti vyrostou 
a osamostatní se, postavíme si 
něco menšího, ale zatím nám 
velký dům vyhovuje.

petr 
leška 

hokejista

Celé rozhovory naleznete 
na www.zvonek.cz

Vybíráme z rozhovorů 
otištěných v dřívějších vydá-
ních Našich realitních novin:
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Pronájem komerčních prostor Zlín - centrum
Exkluzivní komerční prostory k pronájmu v centru 
Zlína o velikosti 613 m2 s možností parkování. Zá-
zemí je vhodné pro obchod i služby (např. prodejna 
s nábytkem, koupelnové studio, kuchyňské studio, 
fitness centrum, restaurace atd.) V současné chvíli 
vybudováno zázemí pro restauraci, možnost i jiného 
využití. Vytápění přes centrální výměníkovou sta-
nici v domě. V prostorech se nachází zkolaudovaná 
herna. Možnost případného rozšíření o podzemní 
prostory (např. sklady). Dlouhodobý nájem.

tel.: 603 246 680Cena: 60.000 Kč/měsíc (cena bez energií)

Prodej restaurace / klubu Zlín - Orlí hnízdo
Exkluzivně nabízíme komerční objekt (restaurace, 
disco klub) orlí hnízdo v lokalitě Zlín - Kudlov, Pindula, 
nacházející se poblíž hlavní komunikace.   

Pozemky 9.404 m2, kapacita míst k sezení 250. objekt 
se skládá z několika částí: restaurace, terasa, 3 taneční 
parkety, 3 bary, V.I.P. salonek s výřivkou, vinný sklep, 
bytové jednotky 3+1, 2x 1+1 a garsonka. objekt je plně 
funkční, možnost provozovat disco, restauraci. Vhodné 
k přestavbě na wellness, pivovar, hotel atd.

tel.: 603 246 680Cena: 28.800.000 Kč (cena k jednání)

Komerční prostory Zlín - JS, Na Honech I
Prodej komerčních prostor v přízemí nového bytové-
ho domu. 3 prostory umístěné vedle sebe (možnost 
spojování). Ve vedlejším domě se nachází rovněž 
jeden komerční prostor v přízemí. Prostory jsou vhodné 
k jakékoliv obchodní činnosti, jako sídlo firmy, kanceláře, 
provozování služeb, ordinace, čajovna, atd. Velkoplošné 
výkladní skříně. Parkování u domu. 
Plochy: 1A - 104 m2, cena 1.590.000 Kč, 2A - 116 m2, 
cena 1.720.000 Kč, 3A - 75,6 m2, cena 1.090.000 Kč, 
1b - 116 m2, cena 1.720.000 Kč. 

tel.: 603 246 680Ceny od: 1.090.000 Kč (cena k jednání)

komerční objekty

Chaty na prodej v rekreační oblasti Jelenovská
Prodej 8-mi chat různých typů a velikostí v rekreač-
ní oblasti Jelenovská nedaleko Valašských Klobouk.

Chaty jsou vybaveny koupelnou a wc, je zde elek-
třina, voda, odpad. Vytápění el. kamny. Součástí 
chat jsou prostorné pozemky. V blízkosti chat se 
nachází hotel Jelenovská s veškerým zázemím 
(stravování, vnitřní a venkovní bazén), v okolí 
cyklostezky, v zimě výborné podmínky pro lyžaře, 
krásné prostředí bílých Karpat.

Ceny od: 300.000 Kč (dle typu chaty) tel.: 603 246 680
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rozhovor

českého školství, které nám 
předkládá každoročně OECD ve 
své zprávě. Z jejich srovnání 
vyplývá, že začínáme stagno-
vat, spíše zaostávat a je třeba 
s tím něco dělat. Myslím si, že 
pro rozvoj ekonomiky je kva-
litní úroveň vzdělání klíčová.  
Pokud by to bylo v mých silách, 
přál bych si, aby české školství 
opět patřilo k evropské špičce. 
Základním kamenem je vytvo-
ření nové strategie ve školství. 
Mých priorit je mnoho: aby uči-
telské řemeslo mělo vysokou  
společenskou prestiž, aby na 
pedagogické fakulty šli studovat 
kvalitní studenti. Zaměřil bych se 
také na podporu celoživotního 
vzdělávání učitelů na všech ty-
pech škol, kvalitní vybavení škol 
a na nastavení pozitivní atmosfé-
ry mezi učiteli, žáky a rodiči. Dal-
ším tématem je podpora slabších 
žáků na jednotlivých typech škol 
a jejich uplatnění. Důraz kladu 
také na kvalitní výuku cizích ja-
zyků, bez kterých se dnešní žáci 
ve světě neobejdou.

Jak byste řešil maturitní zkou- 
šky na středních školách?  
Na modelu nové maturitní zkouš-
ky se již podílím, jsem členem 
pracovní skupiny na MŠMT. Naší 
snahou je, aby byly odstraněny 
největší problémy, které nastaly 
v letošním roce. Především by 
měl mít student jasno, jak bude 
maturita probíhat a z čeho bude 
zkoušen. Stát by měl garantovat 
pouze didaktické testy, které 
jsou jasně měřitelné. Zbytek by 
měl zůstat v kompetenci škol.

Jak bydlíte?   
Bydlím již 25 let v panelovém 
bytě na okraji Vsetína. Toto město 

je moje druhá láska. Velkým kla-
dem je, že bydlíme přímo u lesa. 
Z jedné strany mám úžasné 
výhledy do přírody a z druhé 
strany mám město Vsetín jako 
na dlani. Toto bydlení mě vy-
hovuje, protože při mém nedo-
statku času je to optimální stav, 
propojení městského života 
s přírodou.

Jak dojíždíte do zaměstnání?  
Stěhovat se nechci, proto každý 
den dojíždím autem. Někdy se 
mi podaří v rámci tréninku vy-
razit si na kole, což je vynikající 
relaxace, hlavně po rušném dni. 

Máte vůbec čas na své koníčky, 
pokud ano, tak na jaké?  
Přesto, že jsem pracovně velmi 
vytížený, čas na sport se sna-
žím si udělat. Mezi mé největ-
ší záliby patří v létě cyklistika, 
turistika, horolezectví a občas 
se vydám na divokou vodu. 
V zimě jsou to především běžky 
a skialpinismus. V devadesátých 
letech jsem na svých výpravách 
navštívil  hodně  hor – Kavkaz, 
Pamír, Karakoram a Alpy. Podaři-
lo se mi tehdy dobýt vrchol sed-

mitisícovky Pik Korženěvskaja  
a mrzí mě neúspěch při pokusu 
o dobytí vrcholu osmitisícovky 
Broad Peaku. V poslední době se 
spíše účastním MTB maratonů na 
horském kole, jako jsou holešov-
ský Drásal, Rusavská  50, vsetín-
ská Valašská 50 apod. V zimě 
jsem pravidelným účastníkem 
Jizerské 50 a splnil jsem si také 
přání účastí na Vasově běhu (90 
km) ve Švédsku. Sport beru jako 
součást zdravého životního stylu 
a jsem rád, že i v rámci funkce 
radního pro sport, jej mohu takto 
propagovat.  

Cestujete rád? Kde se vám nej- 
více líbilo?  
Cestování je vedle sportu jed-
nou z mých velkých zálib a rád 
poznávám nové země, přírodu 
a lidi. Procestoval jsem celou 
řadu zemí, hodně se mi líbila se-
verská příroda ve Skandinávii, 
ale nicméně se velmi rád vracím 
do našich valašských kopců na 
Javorníky, Beskydy a Hostýnské 
vrchy. Je tady překrásná příroda, 
ve které je možné dobře rela-
xovat.

Jak vzpomínáte na období, kdy 
jste učil?  
Potěší mě, když potkám své bý-
valé žáky a společně si připome-
neme často i humorné zážitky, 
které jsme ve škole i mimo ni 
spolu prožili.

O tom by se dalo vykládat 
dlouho, takže možná v příštím 
rozhovoru...

Otázky kladl dr. Miroslav Zvonek.

P.S. Pokud by vás zajímaly dal-
ší informace, pošlete dotazy na 
e-mail: zvonek@zvonek.cz. Rádi 
je předáme.

Čtyřiadvacetihodinovka Bystřička Foto: archiv J. Slováka

Radní Slovák se žáky SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně  Foto: archiv J. Slováka
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rozhovor měsíce                             automobilový závodník Roman Kresta

Je původem z  Trnavy u Zlína, dnes žije v 
Luhačovicích se svojí ženou, dcerou Terezkou 
a synem Patrikem. Roman Kresta je vyučený 
automechanik. Poprvé usedl za volant 
závodního vozu v roce 1994. Jeho úspěchy 
(získání Mistrovského titulu atd.) vedly k 
účasti na mistrovství světa jako posádka 
továrního týmu Škoda Motosport, v roce 
2003 poprvé startoval na rallye. O dva roky 
později se popularita českého jezdce zvýšila 
ještě více, neboť se  stal druhým továrním 
jezdcem týmu Ford. Tehdy vytvořil standardy 
podle nichž je hodnocena úspěšnost českých 
účastníků světového šampionátu v rally. 
Společně s pilotem Janem Kopeckým 
představuje úspěšnou generaci českých 
soutěžních jezdců. 

Jak začít jinak než dotazem na Barum rally 
Zlín. 
Barumka je velký pojem. Patří k významným 
soutěžím v Evropě, má tratě velmi náročné 
a speci� cké. Je známá tím, že sem přijede 
spousta diváků: českých, nebo z Polska, 
Maďarska, Německa. Čili, opravdu  je to velmi 
významná soutěž mistrovství Evropy. Má statut 
IRC šampionátu, což je takové malé Mistrovství 
světa, podle mého názoru. Loni tady byla velká 
konkurence. Podle mě je Barumka na vrcholu, 
kde byla i v roce 2003, bylo tady 18 vozů 
skupiny WRC. Předpokládám, že letos bude 
minimálně 20 vozů kategorie Super 2000, což 
je budoucí nástupce kategorie WRC. 

Jak se chcete cítit po ukončení Barumky?
Vše co děláme směřuje k tomu, abychom 
uspěli co nejlépe. Pro nás je to být na 
pódiu. Uvidíme. Myslím si, že budeme plně 
konkurenceschopní. Při takovém závodě záleží 
na každé chybičce, štěstí atd. Samozřejmě 
bychom byli rádi, kdybychom opravdu byli co 
nejvýše.
 
Co Vás ještě čeká do konce roku, co z toho 
bude pro Vás největší výzva?
To bude právě Barum rally. Nepředpokládám, 
že bychom se měli dál účastnit českého 
mistrovství nebo nějakých dalších závodů. Celá 
sezóna směřovala právě k Barumce, protože je 
to pro nás teoreticky poslední závod v českém 
mistrovství. Budeme startovat s jiným vozem 
než jsme startovali doposud. Bude to vůz z 
kategorie Super 2000, jenom proto abychom 
byli plně konkurenceschopní. 

Můžete vysvětlit laikovi co všechno 
Vaše práce obsahuje? Jak máte nabitý 
program?
To je nadlouho. Třeba dneska jsem se 

se nevyplatí někam hnát a zbytečně riskovat. 
Většinou mám auto, které je plně vybaveno 
vším - od xenonů, couvaček, navigace, 
vyhřívání sedaček atd.

Kdybyste měl poradit někomu s koupí 
vozu, co byste doporučil ve výbavě? Třeba 
klimatizaci?
To je třeba věc, kterou nepoužívám, nebo 
velmi málo. Jsem astmatik, stejný problém 
mám i když  cestuji letadlem. Co by podle mě 
auto ale opravdu mělo mít, tak bezpečnostní 
systém. V dnešní době tyhle systémy velmi 
dobře fungují a mnohdy opravdu zachrání.

Zvládl jste vůbec letos při Vašem vytížení 
dovolenou? 
No, předpokládám, že pokud všechno 
dopadne dobře na Barumce a nebudu muset 
jet poslední závod mistrovství ČR, tak bychom 
rádi odjeli s rodinou na dovolenou někdy v 
půlce září. Abych ale pravdu řekl, letos jsem 
strávil tolik času v zahraničí, že se mi na tu 
dovolenou ani moc nechce. Ale na druhou 
stranu mám rodinu. Moje dcera o ničem 
jiném celý rok nemluví, než „kdy pojedem na 
dovolenou“. V plánu to je, ale ještě nevíme ani 
kam. Asi nějaký Last-minute. S mojí prací si 
nejde objednat dovolenu půl roku dopředu.

Máte alespoň čas na relaxaci?
Samozřejmě najde se čas. U mě je to sport. 
Dneska jdu na fotbal, který máme každé  
úterý, ve čtvrtek to samé.

nezastavil, nebylo minuty kdy by mi někdo 
nevolal. Starám se o všechno – od logistiky, přes 
plánování, konzultace při přípravě s týmem, 
koordinaci, také � nance. Samozřejmě ty jsou 
na začátku sezony dohodnuty, ale jednáme 
i v průběhu sezony. Dneska konkrétně je to 
logistické plánování, řeší se polep auta, kdy 
bude auto, kolik přijede mechaniků na test, 
kdy test bude, zařídit testovací cestu, zařídit 
hlídání cesty, prostě všechno i veškeré detaily. 
Je toho hodně. Včera jsem byl v Rakousku u 
týmu, který pro nás připravuje vůz pro tuto 
soutěž.  A moje práce je vše zkoordinovat před 
závodem. Nedělám to samozřejmě pouze sám, 
ale s pomocí mého spolujezdce Petra Grosse a 
dalších lidí, kteří mi pomáhají. A mezi tím mám 
normální práci. Jsem technik v týmu u Martina 
Prokopa. Mám na starost technickou část 
během závodu a také vývojovou část. Takže 
mimo své závodění dělám ještě tuto práci, 
plus dál testuji s jakýmkoli jiným soukromým 
jezdcem pokud má zájem.

Pojďme od závodního k Vašemu osobnímu 
vozu. Jakým autům dáváte přednost?
Abych pravdu řekl, já auta často točím, u 
mě se vůz moc neohřeje. Je to dáno tím, že 
díky agentuře BPA a. s. mívám předváděcí 
auta. Takže najedu deset, patnáct tisíc 
kilometrů vrátím ho a dostanu zase jiné auto. 
Posledních  pár let používám čtyřkolku, ať už 
to byla Octávka, nebo teď mám Passata,.. Jsem 
zastáncem dieselových motorů. Na silnicích 
nezávodím, ani se o to nesnažím. V této době 

Je původem z  Trnavy u Zlína, dnes žije v 
Luhačovicích se svojí ženou, dcerou Terezkou 

Roman Kresta: UMÍM SI PŘEDSTAVIT 
ŽIVOT VE FRANCII NEBO VE ŠVÝCARSKU
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Roman Kresta na soutěži
(Zdroj: o� ciální webové stránky R. Kresty)
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Proč se vám líbí ve Zlínském 
kraji?
Já jsem se přiženil do Luhačovic. 
Nebýt ženy, tak bych se tam 
asi nepřestěhoval. Líbí se mi 
na vesnici. Nejsem člověk, 
který by rád bydlel ve městě, 
v paneláku přímo v centru 
města. Spíš mám rád prostor, 
kde člověk může vyjet na kole, 
na motorce, kde může mít 
nějakou dílnu. Vyrostl jsem na 
vesnici a moje první čtyřkolové 
auto byl traktor. Nicméně 
Luhačovice jsou malé město, 
takže tam se mi hodně líbí.

rOMan 
kreSta 

auto- 
mobilový 
závodník

inzerce

A co třeba úplně jiná země? Nelákala 
by Vás nějaká svou kulturou k pře- 
sídlení do zahraničí?
Já si to dokážu představit jen 
těžce, protože jsem toho moc 
neprocestovala. Ale budu mluvit  
o těch zemích, které jsem navštívila. 
Řecko na mě působí velmi poho-
dovým dojmem, ale myslím, že je 
spíš na tu dovolenou. Teď jsem byla 
v Anglii, ale ta mi přijde chladná. 
Nevím čím to je. Toužím se podívat do 
nějakých skandinávských zemí, mám 
sice ráda teplo, ale i tak mě lákají. 
Ještě Francie se mi velice líbila. Ale co 
jsem slyšela, tak asi Austrálie je taková 

nejkrásnější, nejideálnější. A možná 
bych chtěla zkusit právě Austrálii. Vím, 
je to hodně vzdálené, ale láká mě to. 

Když se vrátíme k reálnému životu 
a bydlení. Patříte mezi milovníky 
zahrad?
Zahrádkář nejsem v tom smyslu, že 
zahradničení neumím dost dobře. 
Ale na zahrádce jsem vyrůstala, 
takže kdybych ji měla, tak určitě. 
Když přijedu domů, naši mi dají 
rajčata, cuketu, tisíc druhů tykví, 
jablka,... to mám ráda. Kdybych měla 
zahradu, byly by tam aspoň bylinky. 
Mám k tomu vztah, ráda se hrabu  
v zemi.

Chcete raději byt nebo dům? 
Já bych teď volila nějaký dvou-
pokojový byt, ne jednopokojový  
byt nebo garsonku, abych se mohla 
nadechnout. A možná i nějakou  
zahrádku, klidně zvlášť. Raději bych  
ale nějaký starší byt, nežli novostavbu.

Mladí lidé většinou upřednostňují 
byty před domy. Kvůli práci, 
�nančním možnostem. Kdyby Vás 
nic nebrzdilo, jak byste volila Vy? 
Určitě bych volila menší domek, 
žádnou rezidenci, to v žádném 
případě. 

Jste praktický typ? Ženy totiž říkají 
„raději menší“ hlavně kvůli úklidu – 
vysávání atd...
Bojím se, že jsem praktický typ, takže 
je to tak. I když mám velice nepraktické 
zaměstnání, takže se pomalu stávám 
nepraktickým člověkem.

Už víte jak si vybavíte svůj  
budoucí byt?
Pořád se hledám. Miluji starožitné 
věci. Věci, ke kterým mám vztah. 
Baví mě kombinace nových stylů 
se starožitnými. Je hezké, když to 
má nápad a když jsou lidé kreativní.  

My jsme doma vždycky nějaký 
nábytek různě přetírali a vyráběli 
poličky. Tohle se mi líbí. Když z nějaké 
staré věci uděláte novou a do toho 
si koupíte super extra poličku. Je mi 
jedno jestli ta skříňka je nová nebo 
stará, ale musí mít nějakou tvář. Vše 
musí být v symbióze. Jako studenti 
jsme se hodně stěhovali a pokaždé 
malovali, pokaždé to bylo jiné  
a pokoj měl vždy jinou duši.

A máte něco svého, bez čeho 
Vaše domácnost opravdu nikdy 
nebude tím pravým domovem ať  
už žijete kdekoliv? 
Je to lampa Adélka, kterou jsem 
koupila ve starožitnictví. Taková 
retrolampa ve stylu bruselu. Má tři 
stínítka a ještě původní staré barvy. 
Chudinka, taktak svítí. Máme tu však 
šikovné a obětavé elektrikáře, kteří 
mi ji dali do pořádku. A  jinak jsou 
to kytky. Tady sice dočasně bydlím 
v malém kamrlíku, kde nemám ani 
kuchyň, ale mám tam tolik kytek, že 
se ani nemůžu pohnout.

Od jedné praktické věci ke druhé. 
Máte vůz, jste řidička?
Jsem řidička, ale takového starého 

autíčka a už by taky chtělo nějakou 
výměnu. Řídím ráda a čím častěji 
jezdím, tím víc. Bojím se ale dálnice. 
Když nemusím, tak do Prahy jedu 
vlakem. Letos jsem si poprvé zkusila 
řídit až do Itálie, kam jsme jely  
s kamarádkou. Řídit auto po dálnicích 
je však velmi nebezpečné a takový 
motorismus ráda nemám, vyčerpává 
mě.  A ještě mám řidičák na motorku, 
ale bohužel jsem ji nikdy neměla a ani 
nikdy mít asi nebudu. 

Co preferujete za funkční prvky 
vozu?
Ráda bych, aby to byl spolehlivý vůz. 
To je pro mě nejdůležitější. Ne abych 
s tím každou chvíli jezdila do opravny. 
Chtěla bych tak minimálně 1.6, když 
už se na tu dálnici dostanu, abych  
aspoň někoho předjela.

A bude Vaše další auto velké  
a žluté?
Jak víte že žluté? Opravdu. Protože 
jsem někde četla, že ta barva jde na 
silnici dobře vidět, tak aby mě všichni 
viděli. To jsem říkala i na lyžích – že 
potřebuju výraznou kombinézu, aby 
všichni viděli, že právě jedu.  
   /JB/

To je otázka i pro mě samotnou. Třeba 
možnosti pro skloubení divadelní 
profese a rodinného života si myslím, 
že Zlín poskytuje. I když co pozoruju 
na kolezích, tak je to hodně těžké. 
Ale není tady možnost takového 
pracovního vytížení jako v Praze. Mě 
se Praha líbí, dýchá na mě, možná  
k ní začínám pociťovat i větší přátelský 
vztah. Z hlediska architektury se 
nebojím žít v žádném městě, mě je to 
docela jedno. 

rozhovor s Petrou Hřebíčkovou, herečkou Městského divadla ve Zlíně AUTOLINE

(Foto: Archiv Městského divadla Zlín )

(foto: Petr Podsedník)

Pohodové bydlení nejen 
v roce 2009 Vám přeje 
AGENTURA ZVONEK

Preferujete momentálně raději 
byt nebo dům?
Já bych teď volila nějaký dvou- 
pokojový byt, ne garsonku, 
abych se mohla nadechnout. 
A možná i nějakou zahrádku. 
Raději bych ale nějaký starší 
byt, nežli novostavbu. 

Mladí lidé většinou upřed-
nostňují byty před domy. Jak 
byste volila Vy do budoucna?
Určitě bych volila menší domek, 
žádnou rezidenci, to v žádném 
případě.

petra 
HřeBíčkOVá 

herečka

Jak bydlíte vy osobně?
Svoje bydlení jsem budoval 
podobně jako firmu - postupnými 
kroky tak, abych na to vždycky 
měl. Naše rodina začínala 
v bytě 2+1 ve Strání, postupně 
jsme měnili za půldomek ve 
Zlíně až do dnešních dnů, kdy 
bydlíme v rodinném domě na 
klidném místě, ale současně 
téměř v centru města. 

dr. MirOSlaV 
ZVOnek

spolumajitel 
realitní 
kanceláře

Pokračování rozhovoru s Mgr. Josefem Slovákem ze str. 17

Celé rozhovory naleznete 
na www.zvonek.cz 19
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ZLÍNNIVY

www.penzionuno.cz

luxusní salonek / svatby
školení / večírky

luxusní salonek / svatby

INZERCE

pondělí - sobota: 16 - 22
ne: zavřeno

nové byty

NoVé byty VIZOVIcE - JanOVa HORa
• nové byty o velikostech 1+kk, 1+1, 2+1, 3+1
• prostorné byty s balkonem či terasou
• možnost garáže, cena ve standardu
• byty 1+kk od 770.000 Kč! Kuch. linka v ceně!

NoVé byty VIZOVIcE - TYRšOVa
• Nové byty 2+1, 3+1 v klidné lokalitě ul. Tyršova
• Ceny od 1.367.060 Kč (2+1) a 1.883.060 Kč (3+1)
• K bytům náleží balkon a sklep
• Dokončení: 2013  • tel.: 603 246 680

byty lUHaČOVIcE - ZaHRaDnÍ ČTVRŤ
• Prodej bytových jednotek ve čtyřpodlažním       
   domě v původním stavu do osobního vlastnictví.
   K prodeji jsou byty: 2x 1+1, 2x 2+1, 2x 3+1, 4x 4+1.
• Plánovaná revitalizace • tel.: 603 246 680

Dokončení: 
září 2012

 603 246 680
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Pane náměstku, vnímáte, jak silný 
vliv mají některá vaše rozho-
dování také na realitní trh v na- 
šem kraji?  
Samozřejmě si uvědomuji dopa-
dy mnoha rozvojových projektů 
realizovaných Zlínským krajem 
na podnikatelské i privátní pro-
středí v našem kraji. Vím, že podle 
toho jak dobudováváme páteřní 
silniční síť, tak se některé lokali-
ty stávají pro bydlení zajímavější. 
To stejné platí i o podpoře vzniku 
pracovních míst. Tam, kde je firmy 
vytvářejí, je poptávka po bydlení. 
Ostatně i revitalizace areálu býva-
lých Baťových závodů v centru Zlí-
na, která zdárně pokračuje, dojde 
také do místa, kdy tady nebudou 
jen úřady, firmy, kulturní instituce, 
ale také bydlení. Takže ani tuto 
oblast jako jeden z aspektů rozvo-
je regionu neopomíjíme.

Když tedy hovoříme o bydlení, 
co vy osobně? Dáváte přednost 
domu nebo bytu s menšími 
starostmi?  
Vzhledem k tomu, že žiji v obci 
Pitín v podhůří Bílých Karpat, tak 
ani jinak než v domě bydlet ne-
jde. Postavili jsme ho s manželkou 
před mnoha lety v době, kdy jsme 
se vraceli zpět domů po několika 
letech pracovního pobytu v Praze. 
Tenkrát nás to stálo hodně úsilí, 
ale byli jsme samozřejmě šťastní. 
Od té doby dům udržujeme, občas 
něco zmodernizujeme a zrekon-
struujeme tak, aby bydlení odpo-
vídalo současnému standardu. Za-
hrada je spíše doménou manželky 
Ivy, naopak já jako původní profe-
sí stavař řeším a zařizuji případné 
opravy. 

Takže jste se svým bydlením 
spokojeni?  
Určitě ano, je to náš rodný kraj 
s krásnou přírodou, kterou oba 
potřebujeme k relaxaci. Vychovali 
jsme tady dva dnes už prakticky 
dospělé syny, prožili mnoho hez-

kého, máme plno přátel a kamará-
dů, takže k domu i místu nás váže 
pevný vztah. 

Nedávno jste také překročil jeden 
významný životní milník, je vám 
50 let. Je čas na bilanci?  
Určitě je to jeden ze životních mez-
níků, kdy člověk může bilancovat 
v práci, veřejné službě i osobním 
životě. Nicméně tato bilance je 
pro mě „jen“ dalším odrazovým 
můstkem pro dny a roky příští, 
protože se stále cítím být plný 
energie a mám velkou chuť se 
i nadále podílet na realizaci za-
jímavých projektů, které přispí-
vají ke zlepšení života nás všech. 
Chtěl bych i nadále tvrdě pracovat 
pro naši vlast a samozřejmě i pro-
žít krásné věci se svou rodinou. 
I když už mám syny odrostlé a ti se 
věnují svým aktivitám, chtěl bych 
i manželce postupně vynahradit to, 
jak málo jsem kvůli práci doma. 

Jak se Vám změnily životní prio-
rity za poslední roky?  
Každý člověk získává zkušenosti, 
vidí růst své děti a na nich nejlé-
pe vidí, jak rychle čas plyne. Proto 
jsem možná trpělivější, méně mě 
rozčílí věci, které jsem dříve po-
važoval za neskutečně důležité 
a teď vím, že ne vždy to bylo takto 
fatální. Na druhou stranu, člověka 
roky ukotvují v názorech, jeho pře-
svědčení a zásadách. Takže jako 
každý z nás jsem se změnil, roztří-
dil důležité a méně důležité věci. 
Můj celkový konzervativní přístup 
k životu, práci i veřejné službě zů-
stal, jsem v něm ukotven a jsem 
přesvědčen, že je to dobře.

Jak relaxujete, abyste se nedo- 
stal do stresu a měl čas nor- 
málně žít.  
Je o mě obecně známo, že jsou to 
tři věci. Nejvíc si určitě odpočinu 
v lese, když vyrazím časně ráno za 
svítání, rodina ještě spí a já v klidu 
jen pozoruji to přírodní dění nebo 

v zimě zanesu krmení zvířatům 
do lesa, takže ano, jsem vášnivý 
nimrod. Rád si také zasportuji, 
vyjížďky na kole nebo procházky 
kouzelnou domácí krajinou Bílých 
Karpat jsou to, co mám nejraději. 
A pokud se mi to podaří doplnit pla-
váním nebo saunou, nemá to chy-
bu.  Relaxovat a normálně žít bych 
pak nemohl bez své rodiny, takže 
společně trávený čas s manželkou 
a syny, pokud tedy na mě mají čas 
:-), je ta třetí mimořádně důležitá 
část mé relaxace a odpočinku.

Jaké máte plány do budoucna? 
V tom návalu práce si myšlenku 
na velké plány moc nepřipouštím. 
Chci pokračovat v tom, co dělám, 
protože to přináší viditelné vý-
sledky, ohlasy mnoha lidí a mě 
to nadmíru uspokojuje. Kontakt 
s lidmi, jejich názory jsou pro mě 
důležité, i když spolu třeba nemu-
síme vždy souhlasit. Takže svou 
nejbližší budoucnost vidím v re-
gionální či komunální službě ve-
řejnosti, zde v našem rozmanitém 
Zlínském kraji. Nechci svou ener-
gii dělit, sedět na dvou židlích, či 
krkolomně cestovat za funkcemi 
mezi Prahou a Zlínem a přitom se, 
tvářit že to jde…, já říkám, že to 
opravdu nejde. Chci prostě praco-
vat pro lidi tam, odkud jsem vze-
šel. Jsem tady doma.

Jedním z lidí a představitelů veřejného života, kteří ovlivňují rozvoj kraje, jeho budoucí 
směřování, spoluurčují jeho investiční politiku a spoluvytvářejí tak také trh nemovitostí 
v regionu, je statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Proto jsme mu také položili 
několik dotazů pro náš magazín.

libor lukáš: Ve Zlínském kraji 
bydlím rád, jsem tady doma

Co významného se za poslední 
tři roky ve Vašem životě stalo?
Před rokem jsem po tříletém 
působení u hokejistů PSG Zlín 
změnil působiště a momen-
tálně jsem trenérem Komety 
Brno. Jinak se nic významného 
nestalo.

Čemu se v současnosti nejvíce 
věnujete?
Svému povolání a koníčku zá-
roveň - hokeji.

Jak trávíte svůj volný čas?
Moc ho není. Když to vyjde, 
zahraju si s přáteli tenis. Rád 
a hodně spím.

Co byste naší realitní kanceláři 
popřál k 20. výročí?
Hodně spokojených klientů.

Zdeněk 
Venera 

hokejový 
trenér

Co se týče bydlení, líbí se Vám 
moderní bydlení, nebo si ne- 
potrpíte na jednotný styl, 
hlavně že je Vám doma dobře? 
Určitě nejsem modernista, který 
by byl obklopen nejmoder-
nějším výtvarným uměním, 
nejmodernějšími architektonic-
kými pokusy, nejmodernějšími 
tvary pokojů. Ale nejsem ani 
zastáncem takových těch retro 
zařízení, kdy si všechno kupu- 
jete v antiku. Jsem příznivcem 
toho, že k věcem, které máme 
doma, mám nějaký citový 
vztah. Takže já opravdu budu 
mít vedle sebe obrázek po 
mamince nebo tatínkovi a ved- 
le toho budu mít třeba plastiku 
paní Idy Vaculkové. Jsou to 
věci, které spolu na první 
pohled až tak nesouzní, ale 
pro mě mají význam. Je to spíš 
záležitost osobního vztahu 
k tomu artefaktu. Tak jsme si 
vytvořili třeba vztah ke krbu.

Jiří 
paVlica

hudebník

rozhovor

Celé rozhovory naleznete 
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Nabídněte na tel.: 605 981 494

Vyřešíme
dlUHY, draŽBY
eXekUce!
pomůžeme Vám uhradit dluhy,
co nejvýhodněji prodáme Vaši nemovitost

a zajistíme nové bydlení!

Prodáváte dům či byt?
POTŘEBUJETE 
rYcHle peníZe?
Volejte ihned
tel.: 603 432 409
a my Vám poskytneme
ZálOHU na kUpní cenU!

přiJíMáMe realitní Makléře! PŘIDEJTE SE K ÚSPĚŠNÝM!

naBíZíMe:
● Finanční podporu do začátku
● PROVIZE a BOnUSY až 60%! ● Pravidelná školení a odborné vedení
● Širokou síť poboček po celém Zlínském kraji

Nabídky na spolupráci a životopis posílejte na zubicek@zvonek.cz, tel.: 603 432 409

cestovní agentura ZlÍn

Zlín, tř. T. Bati 199 (vedle Potrefené husy) | tel.: 734 750 937 | mail: info@cazvonek.cz

www.cazvonek.cz
• 100.000 zájezdů od českých a německých CK
• stejné ceny jako v pořádající CK
• 100% bezpečná platba

Slevy až 12%
za včasný nákup 
ZiMní dOVOlené 

2012/2013

VYUŽiJte On-line prOdeJ
či VOleJte tel.: 734 750 937

V ZáŘÍ K MOŘI! 
Prodlužte si prázdniny SUPer LAST MinUTe dovolenou v září.
načerpejte síly a užijte si pohodu u moře za skvělé ceny!

SEnIOR TRaVEl 
Využijte dotovaných zájezdů pro osoby starší 55 let s doprovodem 
bez omezení věku, cena od 10.990 Kč (Španělsko, itálie, Turecko, 
Kanárské ostrovy)!


