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Festival světel podruhé rozzáří Meziříčí

Rady při stavbě 
či opravě střechy
strana 7

Oprava hlavního tahu na Rožnov komplikuje dopravu
VSETÍNSKO | Dopravu na Valaš-
sku komplikují práce na hlavním 
tahu z Valašského Meziříčí do 
Rožnova pod Radhoštěm v úseku 
mezi Zubřím a Zašovou.

Oprava části silnice I/35 v dél-
ce 2,35 kilometru od výjezdu 
z obce Zubří po křižovatku do 
obce Střítež potrvá až do 23. září. 
Řidiči mířící ze Zubří nebo od 
Rožnova směrem na Valašské Me-
ziříčí a naopak musí počítat se 
zpožděním.

„Provedeno bude odfrézování 
stávajícího povrchu komunikace 
a následná pokládka nového po-
vrchu. Dále bude v daném úseku 
mimo jiné provedeno čištění kraj-
nic a příkopů a realizováno bude 
po opravě i nové vodorovné do-
pravní značení,“ uvedl úsekový 

správce silnic I. třídy Ředitelství 
silnic a dálnic České republiky Pa-
vel Pobořil.

Provoz na hlavní silnici mezi 
Rožnovem a Valašským Meziříčím 

bude v opravovaném úseku během 
stavby řízen kyvadlově semafory.

Rozhodně to ale není jedi-
né místo na Valašsku, kde přes 
léto vypukly opravy. Omezený je 

i provoz v jednotlivých městech, 
do září je uzavřená například 
Zbrojovácká ulice ve Vsetíně. 
Částečná uzavírka kvůli rekon-
strukci silnice je do 30. září i na 
cestě II/481 z Velkých Karlo-
vic na Soláň. Na dvou místech 
je doprava střídavě jedním pru-
hem a řízená semafory. Náklad-
ní auta tudy neprojedou vůbec. 
Rozjíždí se také rekonstrukce 
silnice II/487 v Novém Hrozen-
kově, která potrvá až do příštího 
roku. I zde bude doprava řízená 
střídavě semafory a po provizor-
ním mostě.

Více informací najdete na 
webových stránkách. -red-

www.dopravniinfo.cz   ↗

Kdo zažil loňský festival Světlo 
Valmez, jen těžko zapomene na 
ten okouzlující pocit z nočního 
města protkaného světelnými 
efekty. Po loňském pilotním pro-
jektu chystají letos pořadatelé ze 
spolku Festival světel Valašsko 
další ročník tohoto unikátního 
festivalu. Uskuteční se v pátek 
7. září.

REDAKCE

Kromě velkého úspěchu prv-
ního ročníku u návštěvníků, kteří 
centrum Valašského Meziříčí za-
plnili doslova do posledního mís-
ta, bylo dalším velkým povzbu-
zením pro organizátory vítězství 
festivalu v prestižní soutěži Event 
roku 2017 pro veřejnost.

„Svou unikátnost si festival 
získal jednak díky přímému pro-
pojení místních dětí ze základ-
ních a mateřských škol do tvor-
by obsahu festivalu, ale také díky 
své interaktivitě. Více než 700 
dětských kreseb bylo po celý ve-
čer promítáno na jednu z budov 
na náměstí. V letošním roce se 
zapojilo více škol také z okolí ale 

i zahraničních partnerských měst 
a celkem se bude promítat přibliž-
ně 2 500 obrázků na tři budovy 
v centru města,“ uvedl Jiří Baroš, 
marketingový ředitel festivalu.

Festival nabídne i mnoho dal-
ších světelných instalací po ce-
lém centru města. Světovým 
unikátem je také propojení s ži-
vou hudební stránkou, která 

na světelných festivalech bývá 
opomíjena.

Největším tahákem zůstá-
vá – stejně jako v loňském roce 
– osm minut dlouhý videomap- 
ping na čelní stranu budovy Zám-
ku Žerotínů. Ta se během celé-
ho večera několikrát rozpohy-
buje a promění ve velkolepou 
show za použití nejvýkonnějších 

a nejmodernějších projektorů, 
které jsou v současné době k dis-
pozici. Celkem pořadatelé chysta-
jí 18 světelných instalací v centru 
města a jednu na jednom z okol-
ních kopců. Kreativní instalace 
vznikají pod vedením dramatur-
ga a hlavního choreografa festi-
valu Martina Vozára.

 Pokračování na straně 5

Na mnoha místech Valašska vypukly opravy silnic  Foto | Pixabay

Festival světel nabízí efektní podvanou  Foto | trakt.sk



2 INZERCE  NOVINY ZLÍNSKÉHO KRAJE

Pro našeho významného klienta společnost WOCO STV s.r.o. Vsetín 
výrobce funkčních řešení pro karosérie a pohony v oblasti výroby dílů 
pro automobilový průmysl – hledáme vhodné pracovníky na pozice

OPERÁTOR VE VÝROBĚ
(NA MONTÁŽNÍ LINKY ČI DO GUMOVÝROBY)

Požadavky na Vás:
• Manuální zručnost – bereme uchazeče i bez 

předchozí zkušenosti
• Zodpovědnost a ochota pracovat ve 3-směnném provozu

Nabízíme:
• Dlouhodobé uplatnění v prosperující nadnárodní � rmě
• Pravidelné bonusy a odměny
• 5 týdnů dovolené
• Poukázky na volnočasové aktivity
• A další výhody na pracovišti
• Po 6-ti měsících možnost převodu z agentury do kmenového stavu společnosti

Kontakt:
Telefon 774 400 140

www.comacjobs.cz
INZERCE RV1801673/01

INZERCE RV1801435/01

Jednorázový náborový p ísp vek 15 000 K

INZERCE RV1801661/01
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Zamyšlení o vodě
Každý den média informují 

o tom, jak je letošní léto rekord-
ně horké a suché. Voda mizí z kra-
jiny. Potoky, řeky, tůně, rybníky, 
vodní nádrže i studny vysycha-
jí. Není divu, že některá měs-
ta a obce přistupují k omezování 
spotřeby vody.

Je zajímavé se v této souvis-
losti podívat na jiná čísla… Pod-
le statistik je v Česku bazén na 
každé třetí zahradě u rodinné-
ho domu či chaty, což je světový 
unikát. Celkový počet bazénů, 
které jsou trvale umístěné na za-
hradách, se u nás odhaduje až na 
400 tisíc! Podobný je počet nafu-
kovacích sezonních bazénů.

Když sledujete úžasné letecké 
záběry z trasy cyklistické Tour de 
France, uvědomíte si, že ani slun-
ná francouzská městečka nehýří 
tolika zahradními bazénky jako 
ta naše. A pokud si myslíte, že Va-
lašsko je chudý kraj a netýká se ho 
to, můžete si otevřít na internetu 
některou z leteckých nebo satelit-
ních mapových aplikací a budete 
se divit. I ve Vsetíně, Valašském 
Meziříčí nebo Rožnově najdete 
čtvrti, kde je bazén takřka u kaž-
dého domu.

Třeba za pár let budou u kaž- 
dé chalupy bazény hned tři – kro-
mě klasického na plavání ješ-
tě whirlpool a třetí s tobogánem 
pro děcka. Jen do nich jaksi ne-
bude co napustit… Možná zby-
tečně straším, možná jsem škaro-
hlíd. Nemůžu se ale zbavit dojmu, 
že se chováme dost nezodpověd-
ně a sami si pod sebou podřezá-
váme větev. 

 Pavel Stojar, šéfredaktor

Cenu města Rožnova dostali manželé Dobrovolní

Vsetín zakázal odběr  
vody z řeky a potoků

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | 
Manželé Helena a Petr Dobrovol-
ní, dlouholetí vedoucí souboru 
Radhošť, obdrželi 7. července z ru-
kou starosty Rožnova Radima Ho-
liše a místostarosty Jana Kučery 
Cenu města pro rok 2018. Stalo se 
tak v rámci oslav 70. výročí soubo-
ru. Cenu města v Rožnově udělo-
vali teprve podruhé v historii.

„Jsem moc rád, že jsme právě 
těmto dvěma známým folklorním 
osobnostem mohli uvedené oce-
nění předat a současně tímto způ-
sobem poděkovat za jejich skvělou 
celoživotní práci. A je skvělé, že 
jsme mohli Cenu města manželům 
Dobrovolným předat před zcela 
zaplněným amfiteátrem a před je-
jich příznivci, kteří vytvořili doko-
nalé domácí prostředí,“ uvedl sta-
rosta Rožnova Radim Holiš.

„Manželé Dobrovolní jsou 
prakticky celoživotně spjati se 
souborem Radhošť. Ale také 
s prací s dětmi a mládeží, kterým 
v Rožnově už téměř čtvrtstole-
tí předávají své znalosti a zkuše-
nosti a vedou je k vzájemnému 
respektu, přátelství a soudržnos-
ti. A to jsou dnes velmi potřebné 

hodnoty,“ řekl při předávání oce-
nění místostarosta Jan Kučera.

Helena Dobrovolná, za svobod-
na Harabišová, se narodila v No-
vém Jičíně v roce 1947 a své dět-
ství prožila v Příboře. Vystudovala 
Střední průmyslovou školu stroj-
ní v Kopřivnici a Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Petr Dob-
rovolný pochází z Žalhostic a dět-
ství prožil v Litoměřicích. Vystu-
doval Střední ekonomickou školu 

v Teplicích v Čechách a Vysokou 
školu ekonomickou v Praze.

Jejich společným zájmem byl 
lidový tanec, při kterém se pozna-
li, když působili ve Vysokoškol-
ském souboru Zdeňka Nejedlého 
v Praze. Po škole v roce 1972 při-
šli do Rožnova za prací v podni-
ku Tesla. V Rožnově našli i příle-
žitost věnovat se svému koníčku 
v Souboru valašských písní a tan-
ců Radhošť.    -red-

Manželé Dobrovolní přebírají Cenu města Rožnova na koncertu k sedmdesátinám souboru Rad-
hošť  Foto | Josef Bosák

VSETÍN | Sucho udeřilo plnou si-
lou, což přináší řadu problémů 
v souvislosti s nedostatkem vody. 
Proto vešla v platnost Veřejná vy-
hláška vydaná Odborem životního 
prostředí Městského úřadu Vsetín 
o zákazu obecného nakládání s po-
vrchovými vodami z vodních toků 
v obvodu města Vsetína. Důvodem 
je dlouhotrvající bezdeštné počasí, 
vysoké teploty, pokles hladin po-
vrchových vod a v důsledku toho 
úhyn ryb ve vodních tocích. Jed-
ná se o Vsetínskou Bečvu, Jasenic-
ký potok, Jasenku, Rokytenku, Se-
metínský potok a Vsetínský náhon, 
včetně jejich přítoků.

 „Vzhledem ke skutečnosti, že 
opět nastala nepříznivá hydro-
logická situace, vodoprávní úřad 
Městského úřadu Vsetín vydal 
zákaz odběru povrchových vod 
z vodních toků na území města 
Vsetína od středy prvního srpna až 
do odvolání,“ sdělila místostarost-
ka Simona Hlaváčová. „Uplynulé 
dešťové srážky neměly dlouhodobý 

vliv na trvalejší zlepšení průto-
ků, pokud si občané udělaly záso-
by z dešťové vody, je to dobře, nyní 
mají čím zalévat,“ dodala.

„Jedná se zejména o odběr vod 
pro zalévání, napouštění nádr-
ží, zavlažování všech druhů spor-
tovišť, jako jsou kurty, fotbalová 
a golfová hřiště a odběrů pro malé 
vodní elektrárny,“ doplnila Jindra 
Tesařová, vedoucí odboru životní-
ho prostředí vsetínské radnice.

Pro držitele platných povolení 
k odběru vody platí podmínky sta-
novené v daném povolení, zejména 

dodržení minimálního zůstatko-
vého průtoku v korytě vodního 
toku.

Podle meteorologů budou ve-
dra až do konce srpna. Trvalejší 
srážky zatím nelze očekávat, bude 
se proto zvyšovat i sucho v půdě 
a je nutné šetřit i vodou ze stud-
ní.  „Z důvodu znovu se opakující-
ho bezdeštného počasí a poklesu 
hladin povrchových vod ve vod-
ních tocích k hranici minimální-
ho zůstatkového průtoku může 
docházet nebo dochází ke kyslíko-
vému deficitu, úhynu ryb ve vod-
ních tocích, hygienickým závadám 
a zhoršení životního prostředí,“ 
řekla Jindra Tesařová.

Omezení odběru povrchových 
vod je nutné pro zajištění základ-
ní ekologické funkce vodního toku. 
„Ze stejného důvodu klesají hladi-
ny podzemních vod ve studních, 
a proto by voda ze studní měla být 
využívána zejména pro pitné účely 
a osobní hygienu,“ upozornila Jin-
dra Tesařová.   -ab-
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Vsetínská nemocnice 
má nového primáře ARO
VSETÍN | Novým primářem Ane- 
steziologicko-resuscitačního od-
dělení Vsetínské nemocnice se 
stal Marek Proksa. Pětačtyřiceti-
letý lékař pracuje v nemocnici již 
devatenáct let. Nyní vystřídal po 
úspěšném výběrovém řízení ve 
vedení oddělení Milana Doležela, 
který je teď zástupcem primáře.

Marek Proksa nastoupil do 
Vsetínské nemocnice v roce 1999 
po úspěšném absolvování studia 
na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Specializova-
nou způsobilost v oboru aneste-
ziologie a resuscitace získal v roce 
2005, licenci pro výkon funkce 
vedoucího lékaře a primáře pak 
v roce 2013. O dva roky později 
získal nutriční licenci a byl zařa-
zen do specializačního oboru kli-
nická výživa a intenzivní meta-
bolická péče. Pět let působil jako 
zástupce primáře, od května 2015 
rovněž jako lékař tehdy nově zří-
zené nutriční ambulance Vsetín-
ské nemocnice. Absolvoval řadu 
kurzů a stáží, týkajících se hlavně 
problematiky regionální anesté-
zie a výživy kriticky nemocných, 
což jsou oblasti, kterým se věnu-
je nejvíce.

Anesteziologicko-resuscitač-
ní oddělení Vsetínské nemocni-
ce má více než čtyřicetiletou his-
torii. „V současné době se jedná 
o technicky i personálně velmi 
dobře vybavené pracoviště. In-
tenzivní péči kriticky nemoc-
ným pacientům poskytujeme na 
vysoce odborné úrovni a v rám-
ci nejnovějších poznatků moder-
ní medicíny. Snažíme se do pra-
xe začlenit nové oborové techniky 
a postupy. Obdobně je tomu i při 

anesteziologické péči během ope-
rací nebo vyšetření, vyžadujících 
jednu z forem anestezie,“ vysvětlil 
primář Marek Proksa.

Od ledna došlo ve Vsetínské 
nemocnici ke změnám na mís-
tech primářů ortopedického od-
dělení a oddělení tuberkulózy 
a respiračních nemocí. Jedna-
lo se o generační změny, kdy bý-
valí primáři dosáhli důchodo-
vého věku a požádali o uvolnění  
z funkce.   -dl-

Hokejisté už trénují, na stadionu se ale dál pracuje
VSETÍN | Na zimním stadionu Na 
Lapači je už led s novou techno-
logií bělení a lajnování. Hokejisté 
tak mohli zahájit tréninkovou se-
zonu. Přesto se v budově dále pra-
cuje. Hokejistům stavební práce 
nevadí, na novém ledě se jim brus-
lí dobře a příprava na první zápas 
sezony je tak v plném proudu.

„V prvním nadzemním podla-
ží probíhají stavební úpravy šaten 
pro hokejisty hostujících týmů, 
žákovských šaten, opravuje se 
vstup na ledovou plochu, pracu-
je se na zastřešení střídaček, vy-
budovaly se toalety pro lidi s tě-
lesným postižením a postavil se 
kamenný fanshop,“ vylíčil staros-
ta Jiří Růžička. Hotovo má být 
24. srpna.

Probíhající práce částečně 
omezí provoz stadionu, nedo- 
tknou se ale přípravy družstev na 
ledě. „Během přípravných utkání 
budou hostující celky využívat ji-
ných šaten, než které jsou pro ně 

obvykle k dispozici,“ poznamenal 
Jiří Růžička.

Práce přijdou na devět milionů 
tři sta tisíc korun. Z této částky za-
platí osmnáct procent Zlínský kraj, 
tedy přes milion šest set sedm- 
desát tisíc korun.

Opravovat se zimní stadion 
bude i v příštích dvou letech. Cel-
kově obnova, která byla zahájena 

v roce 2016, přijde na padesát mi-
lionů korun.

S výstavbou stálého zimní-
ho stadionu se ve Vsetíně začalo 
v roce 1962, včetně zastřešení byl 
ale dokončen až v roce 1985. Sta-
dion na konci devadesátých let za-
žil šest extraligových titulů. Nyní 
vsetínští hokejisté hrají Na Lapači 
první ligu.   -red-

Vsetínská radnice postupně opravuje zimní stadion od roku 2016, celkem obnova přijde na 
50 milionů korun Foto | Město Vsetín

Vsetínská nemocnice má nového primáře ARO, stal se jím Marek Proksa  Foto | Vsetínská nemocnice

Na Sychrov jezdí
noční autobus

Huťský lesík prošel 
obnovou
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Atraktiv-
nější lokalitou se stal Huťský le-
sík ve Valašském Meziříčí. Město 
nechalo upravit prostor od ulice 
Solární po skatepark.

Hlavní úpravy se týkaly od-
borného ošetření stromů a ká-
cení nepůvodních druhů dře-
vin a dřevin ve špatném stavu. 
Součástí úprav byla také reali-
zace mikrobiotopů pro drobné 
živočichy jako jsou broukoviš-
tě, zimoviště pro obojživelníky, 
nebo například kamenné zídky 
pro plazy. Jedním z nových ob-
jektů je štěpková stezka v délce 
300 metrů a luční trávník zalo-
žený podél cyklostezky.

Úprava Huťského lesíku byla 
navržena s ohledem na jeho kra-
jinný a ekologický význam. Plní 
totiž funkci biokoridoru, tedy 
přírodního pásu, který slouží 
především pro migraci volně ži-
jících živočichů. I přes omeze-
ní daná legislativou se podařilo 
prostor revitalizovat a zároveň 
ho zatraktivnit veřejnosti různo-
rodými přírodními prvky. -red-

VSETÍN | Volání obyvatel měs-
ta, kteří se neměli v nočních ho-
dinách jak dostat z práce domů, 
vyslyšela vsetínská radnice. Au-
tobusy nového spoje linky 6 jez-
dí na trase nádraží – náměstí – 
zámek – Sychrov.

Nyní je možné využít spoj 
městské linky 1, který vyjíždí 
z průmyslové zóny na kraji měs-
ta a končí na autobusovém ná-
draží. Tam lidé přesednou na 
spoj linky 6, který jede ve 22.25.

„Rozhodli jsme se přání ob-
čanů vyhovět a linku na Hor-
ní město a Sychrov zřídit. Lidé 
se tak opět dostanou z práce 
domů v co nejkratším možném 
čase,“ poznamenal starosta Jiří 
Růžička.

Obyvatelé města, kteří cestu-
jí v pracovní dny na sídliště Ryb-
níky, mohou také využít spoj 
linky 1 s odjezdem z autobusové-
ho nádraží ve 22.22, který se na 
zastávce TES přemění na spoj 
linky 6, jenž je zaveze na sídliště 
Rybníky. Lidé tak nemusí přese-
dat ani dokupovat jízdné.

Nový spoj zajišťuje společ-
nost ČSAD Vsetín.   -red-
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zámečník
elektrikář
přípravář výroby

w w w.spedos.cz/kariera

v jednosměnném provozu

montér-zámečník
montér-elektro

NABÍZÍME VOLNÁ
PRACOVNÍ MÍSTA:

více pozic naleznete na:

INZERCE RV1801553/01

Festival světel podruhé rozzáří Meziříčí
Pokračování ze strany 1

Jedinečnost festivalu zajišťu-
je také propojení s hudební a gas-
tro částí festivalu. Letos pořadatelé 
chystají kromě hlavní hudební sta- 
ge na náměstí ještě jednu v měst-
ské části Krásno. Návštěvníci bu-
dou moci po delší době naživo sly-
šet Jana P. Muchowa, jenž je známý 
především svou filmovou hudbou. 
Další hudební lahůdkou bude vy-
stoupení mladé hvězdy současné 
hudební scény Thoma Artwaye. 
Ten v Meziříčí naposledy hrál coby 

předskokan Glena Hansarda a ten-
tokrát se předvede s celou kapelou. 
Něžné pohlaví bude mít zastoupe-
ní v Kláře Vytiskové. Dále program 
nabídne britského písničkáře a dr-
žitele ceny Apollo Adriana T. Bella, 
výjimečnou show bubeníků Gro-
ove Army nazvanou Royal Squad 
a taky domácí skupinu Tichonov, 
která se po více než dvou letech 
vrací na pódia.   

Dokonalým propojením vi-
zuální a hudební tvorby pak 
bude varhanní koncert v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie spojený 
s uměleckou projekcí celého stropu 
kostela.

Pořadatelé také chtějí, aby si 
návštěvníci odnesli z večera i gas-
tronomické zážitky. Celé centrum 
bude rozděleno do několika zón 
a v každé návštěvníci kromě kla-
sických festivalových jídel najdou 

i exotické pokrmy a mohou tak 
ochutnat například paraguayské 
empanadas, columbijské arepas 
nebo mexické nachos a burritos.

Slavnostní zahájení festivalu se 
uskuteční na meziříčském náměstí 
ve 20 hodin vystoupením finalistů 
soutěže Československo má talent 
Tron Dance Slovakia.

   Foto | Město Valašské Meziříčí

   Foto | trakt.sk
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Zlaté časy valašského sklářství
V minulém čísle Novin Zlínského kraje jsme se věnovali historii výro-
by gobelínů na Valašsku. Existuje ale řemeslo, které je s Valašskem 
spjaté daleko více a které dnes už takřka vymizelo. Je to sklářství.

Historicky byly sklárny situová-
ny do míst, kde byl snadný přístup 
k surovinám. K těm patřilo hlavně 
dřevo, kterého se při procesu tavby 
skla spotřebovalo velké množství. 
Sklářské hutě nejprve zakládala 
šlechta. Za největším rozmachem 
zdejšího sklářství ale stojí židovská 
rodina Reichů, která od poloviny 
19. století postupně budovala své 
sklářské impérium, které patřilo 
k největším v Rakousku-Uhersku.

Patřily jí sklárny ve Velkých 
Karlovicích, Krásně nad Bečvou 
i Vsetíně. Díky Salomonu Reicho-
vi navíc vznikla v údolí Vsetínské 
Bečvy nová obec Karolinka, jejíž 
historie je s výrobou skla neodmy-
slitelně spojená.

Kdo byl Salomon Reich
Salomon Reich se narodil 

1. ledna 1817 v rodině židovského 
podnikatele Isaaka Reicha, který 
provozoval sklárnu ve Starých Hu-
tích v Chřibech. Roku 1837 se Salo-
mon Reich stal podílníkem společ-
nosti Samuel Reich a spol., kterou 
vedl spolu se starším bratrem a ne-
vlastní matkou. Firma provozo-
vala Františčinu a Mariánskou 
huť ve Velkých Karlovicích, sklár-
ny v Krásně nad Bečvou a Vsetíně 
i několik menších podniků. Kro-
mě podnikání se Salomon Reich 
věnoval rozvoji kraje i jako místní 
politik. Byl starostou Velkých Kar-
lovic a důležitou osobností zdejší 
židovské komunity. Zemřel 1. dub-
na 1900.

PAVEL STOJAR Hutě v Karlovicích
Roku 1842 si Reichové pronaja-

li Františčinu Huť ve Velkých Kar-
lovicích a přesunuli se z buchlov-
ských kopců na Vsetínsko. Roku 
1863 získala firma do nájmu ne-
dalekou továrnu na výrobu dehtu, 
vedle níž si ještě tentýž rok otevře-
la druhou karlovickou sklárnu, 
takzvanou Mariánskou huť. Vyrá-
bělo se v ní zpočátku tabulové sklo, 
později především osvětlovací sklo 
– různé druhy lustrů a cylindry 
k lampám.

Židé nemohli v polovině 19. sto-
letí vlastnit žádné nemovitos-
ti, proto měla firma zpočátku obě 
sklárny pouze v nájmu. Teprve 
po roce 1888 je koupila a mohla 
s nimi nakládat.

Krásno a Vsetín
Od roku 1855 provozovala fir-

ma také novou sklárnu v Krásně 
nad Bečvou, podnik se rychle roz-
víjel a krátce po otevření zaměst-
nával téměř sto dělníků. Dalších 
180 lidí tady našlo práci po ote-
vření nové brusírny v roce 1859. 
V tomto roce dosáhl počet zaměst-
nanců úctyhodného čísla 783.

Sklárna vyráběla zpočátku pře-
devším kalíšky, sklenice a lahve 
a vyvážela je do celé Evropy. Poz-
ději se zde začalo vyrábět i osvětlo-
vací sklo.

Roku 1871 přibyla do impéria 
rodiny Reichů i bývalá sklárna Ja-
coba a Josefa Kohna ve Vsetíně, 
jejíž výroba se zaměřovala přede-
vším na sklenice, lahve a stínítka 
lamp.

Karolina huť
Bratři Reichové vedli podnik 

společně, mladší Salomon se ale 
později vydal vlastní cestou, i když 
stále pod hlavičkou rodinné firmy. 
V polovině roku 1861 začal nad No-
vým Hrozenkovem stavět sklár-
nu Karolinina huť – dnešní Karo-
linka. Pojmenoval ji po nevlastní 
matce Charlottě, česky Karolíně. 
Huť zahájila provoz 11. září 1862. 
Vedle podniku vyrostlo několik 
domků pro zaměstnance, kterých 
rychle přibývalo.

Sklárna vyráběla zpočátku 
broušené sklo a cylindry k petro-
lejovým lampám a postupně stá-
le širší sortiment užitkového duté-
ho skla. Problémem bylo chybějící 
napojení na železnici, takže do-
pravu výrobků zajišťovali sedláci 
s koňskými potahy. Až do vybudo-
vání tratě Vsetín – Velké Karlovice 
v roce 1908.

Krize, válka, privatizace
Pád rakousko-uherské monar-

chie přinesl útlum výroby celého 
sklářského impéria Reichů. Dal-
ší ránu, z níž se už firma nevzpa-
matovala, přinesla světová hos-
podářská krize na začátku 30. let. 
Výroba pak pokračovala s jiný-
mi vlastníky. Osud rodiny Reichů 
tragicky zpečetil nacistický režim, 
většina zahynula při holokaustu.

Sklářské hutě ve Velkých Karlo-
vicích zanikly ještě před nástupem 
nacismu, zbylé provozy se po roce 
1945 staly součástí nově vzniklých 

národních podniků. Přečkaly tak 
celou více než čtyři desetiletí trva-
jící komunistickou éru.

Po privatizaci v devadesátých 
letech to většina sklářských pod-
niků na Valašsku neustála. Vlastně 
zůstal jen jediný a to v Karolince. 
Ani ten se už ale nevěnuje přímo 
tavení skla, ale jen jeho zušlech-
ťování a zdobení. Pod hlavičkou 
společnosti Crystalex tady pracuje 
zhruba 140 lidí. Výrobou skla pro 
průmyslové potřeby, například pro 
domácí spotřebiče, se dnes ještě 
zabývá společnost Schott ve Valaš-
ském Meziříčí.

Co ještě zůstalo?
Slavnou éru valašských sklá-

ren kromě přežívající výroby v Ka-
rolince připomíná i zdejší sklář-
ské muzeum otevřené v roce 2014. 
A také Tradiční sklářský jarmark, 
jehož 30. ročník se v Karolince 
uskuteční 18. srpna. Kromě boha-
tého kulturního programu, jehož 
vrcholem bude večerní vystoupe-
ní kapely Buty a ohňová show Boca 
Fuego, si mohou návštěvníci dopo-
ledne prohlédnout sklářskou výro-
bu firmy Crystalex.

Pokud byste dnes hledali na 
Valašsku fungující sklářskou 
huť, najdete ji na Střední umě-
leckoprůmyslové škole sklářské 
ve Valašském Meziříčí. Vznikla 
v roce 1944 a připravuje studen-
ty pro výkon sklářských povo-
lání v uměleckých a řemeslných 
oborech.

Den otevřených dveří ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí  
 Foto | 2x www.sklarskaskola.cz
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telefon 733 236 699       e-mail info@contica.cz
www.contica.cz

Jsme specialisté na dodávky střešních systémů 

AKCE 
STŘECHA

443 Kč/m2

319 Kč/m2 ef
cena vč. DPH

HLINÍKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

BEZÚDRŽBOVÁ   �   LEHKÁ   �  TICHÁ
ODOLNÁ   �   KRÁSNÁ

MIMOŘÁDNĚ TRVANLIVÁ
OD ČESKÉHO VÝROBCE

Solution

Valašské Meziříčí, Husova 373/29
Ing. Karel Krutilek, T: 608 050 850

Z naší nabídky nemovitostí :
Byt 2+1 65 m2 
cihlový, Valašské Meziříčí: 1.399.000 Kč
RD 5+1 
centrum Valašského Meziříčí: 3.800.000 Kč

Hledáme nové kolegy !

Realitám rozumíme!
INZERCE RV1801643/01

Rady při stavbě či opravě střechy
Stavíte nový dům nebo potře-
bujete vyměnit střechu? Ačkoliv 
vydrží dlouho, mnozí majitelé 
domů se musí rozhodnout, čím 
nahradit dosluhující střešní kry-
tinu. Při výběru by měl hrát svou 
roli i názor zkušeného pokrýva-
če, projektanta, architekta, pří-
padně statika.

Každá krytina má své klady 
i zápory, ovšem ne každá se hodí 
na každou střechu. Při výběru 
té nejvhodnější je třeba zvažo-
vat různé aspekty. Vedle polohy 
domu, nadmořské výšky, lokál-
ních klimatických podmínek zo-
hlednit také sklon střechy, vzhled 
odpovídající místu i našim před-
stavám a samozřejmě plánovanou 
výši investice.

Návrat plechových střech
Stále častěji se zase objevují 

plechové střechy. I kov je totiž tra-
dičním materiálem, stačí se po-
dívat na měděné střechy kostelů. 
Plechová střecha je odolná, lehká 
a relativně levná – tedy s výjim-
kou zmiňované mědi. Její váha je 
zhruba desetkrát menší než u pá-
lených a betonových tašek. To 
může být zajímavé nejen při re-
konstrukcích starších objektů, 
ale i tehdy, když plánujeme stavbu 
celé nové střechy, protože může-
me použít lehčí střešní konstruk-
ci. Doporučený minimální sklon 
střechy je alespoň 14°.

Ti, kteří si pod pojmem ple-
chová krytina představí reza-
vějící vlnitý plech, budou mož-
ná překvapeni novými materiály. 
Vyrábějí se jako velkoformáto-
vé tabule nebo ve tvaru tašek, 

REDAKCE

s minerálním posypem nebo bez 
něj. Jako materiál se používá 
měď, titanzinek, barvený hliník 
nebo pozink.

Lehké krytiny jsou dnes tren-
dem. Hliníková střecha má opro-
ti klasickým ocelovým krytinám 
podstatně delší životnost díky 
tomu, že hliník nekoroduje. Leh-
ké krytiny se s oblibou používa-
jí právě na rekonstrukce střech – 
tam, kde si investor není jistý, že 
je možno použít taškovou krytinu.

Nový způsob výroby těchto 
krytin prodlužuje životnost až na 
120 let. Plech je z obou stran opat-
řený antikorozní úpravou, násle-
duje vrstva polyesteru, případně 
akrylátové barvy s minerálním 
granulátem. Životnost měděné 
střechy lze počítat na staletí.

Na co si dát pozor
Na co si má dát člověk pozor 

při rekonstrukci střechy nebo 
přímo při výběru střešní kryti-
ny? Někteří prodejci mohou pou-
žívat triky, jak opticky snížit cenu. 
Důležitá je například nejen cena 
za m2, ale také za efektivní plochu. 
Prodejem méně kvalitní krytiny 
z nekvalitní suroviny – s menší 
tloušťkou materiálu, menší vrst-
vou pozinku u ocelových krytin 
nebo s nekvalitními povrchovým 
laky. Problémem může být prodej 
nekompatibilního příslušenství 
– obzvláště u velkoformátových 
krytin z hliníku musí být dobře 
zvoleny kotevní šrouby, obvyk-
le z nerezi kvůli elektrické koro-
zi. Cenu může zvýšit i dodání na 
drahých nevratných paletách.

Oblíbeným „dobrodružstvím“ 
tuzemských zákazníků je nákup 
střešní krytiny v Polsku, kde hro-
zí všechna výše uvedené rizika. 

Jsou tam samozřejmě i slušní vý-
robci, ale laik je jen těžko roze-
zná, zvláště když jde jen a jen po 
ceně. Tyto krytiny se navíc vyrá-
bějí na míru, takže když si člověk 
špatně zaměří střechu, musí ná-
kladně doobjednávat, znovu volat 
pokrývače.

Jistotou je nákup střešní kry-
tiny u odborného prodejce, který 
zajistí to, aby za své peníze dostal 
střechu s co nejdelší životností. 
Investor by se také měl ptát na pů-
vod krytiny, záruku a také to, jest-
li ji bude mít kde uplatnit třeba 
i po třiceti letech.

Při volbě krytiny zvažte všechny aspekty, nejen cenu  Foto | pixelio.de
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Valašské záření opět  
představí zvučná jména

Meziříčí na konci léta ožije folklorem

VSETÍN | Valašské záření, tradič-
ní kulturní akce napříč žánry pro 
všechny generace, kterou se Vsetí-
ňané loučí s prázdninami, nabíd-
ne tři dny plné zábavy. Letos se 
uskuteční od 7. do 9. září a nabíd-
ne zvučná jména hudební scény, 
jako je například Bára Basiková, 
Bratři Ebenové, Lenka Filipová, 
Vlasta Redl nebo Chris Bergson. 
Součástí víkendové akce jsou také 
Dny elektomobility Zlínského kra-
je a den s Policií ČR.

„Letošní Valašské záření se 
nám podařilo rozšířit o další dvě 
velké akce a o jeden den. Páteč-
ní a sobotní akce v Panské zahra-
dě je realizována ve spolupráci se 
Zlínským krajem a je zaměřená na 
novinky využití dopravních pro-
středků s elektrickým pohonem 
v každodenním životě. Návštěv-
níci si mohou v ulicích Kobzáňova 
a Žerotínova v blízkosti Panské za-
hrady vyzkoušet alternativní způ-
sob dopravy, například elektro-
koloběžky, segwaye, elektrokola 
a elektromobily. Nedělní akci po-
řádá Policie ČR, která bude pre-
zentovat svou zásahovou techniku 
včetně služebních koní a psovodů 
a další techniky,“ uvedla místosta-
rostka Simona Hlaváčová.

Valašské záření odstartuje 
v pátek 7. září v domě kultury trio 
Bratří Ebenů. Po nich se na hlav-
ním pódiu na Svárově představí 
Bára Basicová.

„Páteční večer, mezi oběma 
hlavními programy, bychom chtěli 
věnovat blížícímu se stému výročí 
založení československého státu, 
které bude zakončeno slavnost-
ním ohňostrojem,“ přiblížila Si-
mona Hlaváčová.

Dolní náměstí bude v pátek 
patřit dětem z mateřských a zá-
kladních škol, prezentovat se bu-
dou žáci základní umělecké školy 
i nevládní neziskové organizace. 
V rámci programu se uskuteční 

na Dolním náměstí jarmark, na 
náměstí Svobody budou připra-
veny atrakce pro děti a v kino Vat-
ra nabídne kromě filmů i výstavu. 
K tomu všemu bude hrát orchestr 
Péro za kloboukem. Večer se před-
staví newyorský kytarista a zpě-
vák Chris Bergson.

V sobotu dopoledne vystou-
pí vsetínské spolky, folklorní sou-
bory, dixieland a dechová hudba. 
V podvečer účastníkům Valaš-
ského záření zazpívá písničkářka 
Lenka Filipová a Vlasta Redl. 
Noční hodiny budou patřit kapele 
Waťák.   -red-

Více na www.dkvsetin.cz   ↗

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ |  
Mezinárodní folklorní 
festival Babí léto se svý-
mi dosavadními dva-
nácti ročníky stal nedíl-
nou součástí kulturního 
života ve Valašském 
Meziříčí. První ročník 
festivalu se odehrál již 
v roce 1993 a postupně 
se stalo tradicí, že se fol-
klorní soubory na festi-
valu ve Valašském Me-
ziříčí a okolí setkávají 
vždy v září v sudém roce. 
Během uplynulých dvanácti roč-
níků se na různých pódiích ve Va-
lašském Meziříčí, Kelči a Husto-
pečích nad Bečvou vystřídalo přes 
sedmdesát folklorních seskupení 
z 16 zemí, některé soubory na Babí 
léto zavítaly i vícekrát. 

Jádro programů letošního roč-
níku by měly z podstatné části za-
jistit opět soubory, které se ještě 

na Babím létě nepředstavily, ale 
které jsou zárukou, že k nám při-
vezou to nejlepší ze svých krajů. 
Pozvány jsou soubory z Čech, Mo-
ravy, Slovenska, Chorvatska a In-
die. Hlavním festivalovým dnem 
bude sobota 15. září. Program za-
čne na náměstí shromážděním 
všech účastníků, bude následo-
vat průvod městem do amfiteátru 
v parku u zámku Kinských. Tam 

pak poběží na pódiu ce-
lodenní program, kte-
rý vyvrcholí večerním 
galavystoupením.

V rámci programu 
se představí celé soubo-
ry, jejich muziky a po-
stupně se mohou zapojit 
i přihlížející diváci.

Jako každoročně 
bude pro veřejnost při-
praven doprovodný 
program – zábavy při 
lidových muzikách, jar-

mark lidových výrobků a tradiční 
gastronomie.

Celé dění festivalu je připravo-
váno k oslavě Dnů města Valašské 
Meziříčí, které probíhají každoroč-
ně. V poslední době se stalo tradi-
cí, že jejich náplní v sudých letech 
je především folklór a navazující  
řemesla.   -red-

www.babileto.com   ↗

KRÁTCE

Lekce etikety
Ladislava Špačka

sklub.kzvalmez.cz   ↗

Valašská dědina 
plná her

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Chcete 
se stát dokonalým gentlemanem 
nebo dámou za dvě hodiny? Sta-
čí mít dobrého učitele. Tím nej-
povolanějším je bez debat Ladi-
slav Špaček. Příležitost k setkání 
s ním budete mít ve středu 5. září 
od 19 hodin ve velkém sále zám-
ku Žerotínů ve Valašském Mezi-
říčí, kde se představí s besedou 
nazvanou Největší faux pas v eti-
ketě. Nenechejte si ujít setkání 
s někdejším poradcem preziden-
ta Václava Havla, pedagogem, spi-
sovatelem, novinářem a mistrem 
v oboru etikety.   -red-

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | 
Přijďte nahlédnout do zmizelého 
světa dětských her a hraček, jimiž 
se bavily generace dětí před námi. 
Příležitost máte v sobotu 18. srp-
na ve valašském muzeu v progra-
mu Hravá dědina.

Starší návštěvníci si připome-
nou a mladší naučí cvrnkání kuli-
ček, střílení z luku, chození na 
chůdách, skákání panáka, sklá-
danky z papíru a mnoho dalších 
tradičních kratochvílí. Děti z fol-
klorního souboru si s vámi zahrají 
třeba na slepou bábu, tlučení hrn-
ce nebo o fazolkového krále. Mu-
zejníci vás provedou výstavou sta-
robylých hraček a ukážou vám, 
jak si některé z nich jednoduše vy-
robit. Nebo si chcete jen zalézt za 
pec a zaposlouchat se do stařenči-
na vyprávění?

To vše zažijete v Hravé dědině 
rožnovského skanzenu.  -red-

www.vmp.cz   ↗
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V Liptále můžete obdivovat 
písně a tance z celého světa

Galerie Kaple nabízí výstavu Czech Press Photo 

LIPTÁL | Letošní, již 49. ročník 
mezinárodního folklorního festi-
valu Liptálské slavnosti, proběhne 
od 22. do 27. srpna v Liptále, ale na 
vystoupení účastníků se mohou 
těšit také v okolních obcích.

Festival přivítá soubory z blíz-
ka i z daleka, takřka z celého svě-
ta. Zahraniční soubory dorazí 
z Alžírska, Číny, Indonésie, Kap-
verdských ostrovů, Turecka, Por-
tugalska a sousedního Sloven-
ska. Samozřejmě nebudou chybět 
tanečníci a hudebníci z Moravy 
a Čech: Handrláček, Handrlák 
a pěvecký sbor Mužáci z Kuno-
vic, Nisanka z Jablonce nad Ni-
sou, Ostravička z Frýdku-Místku, 
Ženský sbor Zpěvule z Bánova, 
muzika Kuráž ze ZUŠ Morava 
Liptál, folkrocková skupina Docu-
ku z Valašského Meziříčí, Lipta-
lanka a Lipta z Liptálu.

Hlavní program se odehra-
je v sobotu 25. a v neděli 26. srp-
na především v areálu liptálského 
zámku a v přírodním amfiteátru. 

Připraven je bohatý doprovodný 
program: muzicírování před zám-
kem, ukázky tradičních řemesel, 
jako jsou řezbáři, kováři, tkal-
ci a další, řemeslnický jarmark, 
ukázky historického šermu. Vel-
ký prostor dostanou výstavy 
v zámeckých sálech. Za dobu své 
existence význam festivalu pře-
sáhl daleko za hranice republiky. 

Liptálské slavnosti již znají sou-
bory nejméně ze 100 zemí světa, 
které tu předvedly tradice, zvyky, 
písně a tance svých národů pro ti-
síce diváků. U zrodu festivalu byl 
Folklorní spolek Lipta, který je 
dosud jedním z hlavních pořada-
telů festivalu. -red-

www.lipta.liptal.cz   ↗

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Výstavu 
snímků ze soutěže Czech Press 
Photo mohou lidé vidět do 6. září 
v Galerii Kaple u zámku Žerotínů 
ve Valašském Meziříčí.

Czech Press Photo je prestiž-
ní fotografická soutěž a následná 
výstava fotografií s více než dva-
cetiletou tradicí, která každoroč-
ně přehledně mapuje a předsta-
vuje veřejnosti prostřednictvím 
nejlepších fotografií a dokumen-
tárních filmů nejvýznamnější 
události uplynulého roku napříč 
celým společenským spektrem 
od zpravodajských aktualit přes 
umění a portréty až po sport 
a přírodu.

Vznikla v roce 1995 z iniciativy 
fotografických publicistů Danie-
ly Mrázkové a Vladimíra Remeše. 
V letošním roce hodnotila mezi-
národní porota 23. ročníku sou-
těže práce 482 fotografů a celkový 
počet 7 277 fotografií. Videosekce 
se zúčastnilo 26 autorů s 56 videi. 
Soutěžit mohl každý, kdo má tr-
valé bydliště v Česku nebo na Slo-
vensku. A to jak vydavatelé, agen-
tury, odborné školy, tak i volní 
fotografové.

Cílem je přinášet nezávislé 
a autentické obrazové svědectví 
o životě tak, jak je vidí doma i ve 
světě profesionální obrazoví žur-
nalisté. Soutěž se snaží motivovat 
autory v každodenním stereoty-
pu jejich práce k osobním pohle-
dům, dává možnost zveřejňovat 
i to, co z nejrůznějších důvodů 
nenachází v médiích uplatnění. 
V zájmu nestrannosti posuzuje 

práce nezávislá, každoročně ob-
měňovaná odborná mezinárodní  
porota.

Letošní hlavní cenu Křišťálo-
vého oka získal slovenský foto-
graf Martin Bandžák s fotogra-
fií zachycující chlapce stojícího 
na ramenou davu na manifestaci 
Hizballáhu v Libanonu.   -red-

galerie.kzvalmez.cz   ↗

KRÁTCE

Kočárky pro děti 
i panenky na zámku

LEŠNÁ | Kočárek je vozidlo, ve 
kterém jsme se svezli téměř všich-
ni. Ovšem nebylo to tak vždy. Dří-
ve to bývala jen výsada bohatších 
vrstev, až později se kočárek stal 
běžným předmětem pro každý 
pár obdařený novým rodinným 
přírůstkem.

Na zámku Lešná u Valašské-
ho Meziříčí připravili výstavu ko-
čárků z let 1890 až 1980, která je 
obohacena dobovými interiéry 
a doplňky. Přijďte zavzpomínat 
nebo ukázat dětem prostředí, kte-
ré v mládí obklopovalo vás nebo 
vaše předky.   -red-

www.muzeumvalassko.cz   ↗

Literatura na střeše 
knihovny

VSETÍN | Letní čtení na střeše, ta-
kový je název prázdninové literár-
ní akce, která se uskuteční 29. srp-
na od 17 hodin na střešní terase 
Masarykovy veřejné knihovny na 
Dolním náměstí ve Vsetíně.

Přijďte se zaposlouchat do vy-
braných textů a hudby na netra-
dičním místě. Číst budou vsetínští 
divadelníci a knihovníci, hudební 
doprovod zajistí Marie Davido-
vá (kytara, zpěv) a Aleš Mrnuštík 
(basová kytara). Pořadem provází 
Pavel Kotrla.   -red-

www.mvk.cz   ↗
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Výrobní závod ve Valašském Meziříčí
Jsme součástí mezinárodní společnosti, která se již téměř 40 let zabývá vývojem  
a výrobou zvukově-izolačních produktů pro automobilový průmysl. 

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICE
DĚLNÍK – PLASTIKÁŘ 
Práce na vypěňovacích linkách. Možnost volby třísměnného, 
dvousměnného, nebo jednosměnného provozu. 
DĚLNÍK/DĚLNICE NA DOKONČOVÁNÍ   
Konečná úprava a balení vyrobených dílů.  Možnost volby 
třísměnného, dvousměnného, jednosměnného provozu nebo 
práce na zkrácený úvazek.
MANIPULANT
Navážení, odvoz a manipulace s materiálem v dílně, práce 
s paletovacím vozíkem v třísměnném provozu.
PROVOZNÍ MECHANIK
Seřizování, oprava a údržba strojů a přípravků v nepřetržitém 
provozu, podmínkou vyhl. 50/1978 Sb. min.§ 5.

SKLADNÍK
Naskladnění a vyskladnění materiálu a výrobků, řízení motorového 
vozíku v třísměnném provozu.
VÝROBNÍ KONTROLOR A EXPEDIENT 
Balení výrobků pro expedici, provádění výstupní kontroly výrobků, 
označování expedovaných dílů čarovými kódy.
LOGISTIK
Komunikace se zákazníky, správa zák. portálů, plánování expedice, 
koordinace logistických procesů. Komunikativní znalost AJ nebo NJ.
PROCESNÍ INŽENÝR
Optimalizace procesů s ohledem na úspory nákladů, využívání 
nástrojů 6 Sigma a procesů štíhlé výroby, stanovení standardů 
a postupů. Komunikativní znalost AJ.

NABÍZÍME
• Zázemí stabilní zahraniční společnosti, zaměstnání v perspektivním oboru
• Zajímavé mzdové ohodnocení  
• Odměny za přesčasovou práci nad rámec zákoníku práce 
• Dovolená navíc v závislosti na délce pracovního poměru 
• Příspěvek na dopravu a stravování, firemní autobus
• Zdravotní volno, permanentky na bazén a masáže
• Vánoční bonus
• Zvýhodněný telefonní tarif

Nástup možný ihned

Nabídky se strukturovanými životopisy zasílejte e-mail bvalkova@formschaum.de  
nebo poštou na adresu:  Baur Formschaumtechnik s.r.o.
    Bohdana Válková
    Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 777 065 696
Více informací na: www.formschaum.de/cs/ 

INZERCE RV1801676/01
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Hledáte dlouhodobou a stabilní práci? 
 

Jsme mezinárodní firma sídlící ve Valašském 
Meziříčí, která se zabývá výrobou plastových 

dílů pro automobilový průmysl. 
 

Momentálně obsazujeme tyto pozice: 
 

 ÚČETNÍ 
 SEŘIZOVAČ 
 NÁSTROJÁŘ 
 INSPEKTOR KVALITY 
 OPERÁTOR VÝROBY 

 

 

PROČ BYSTE MĚLI PRACOVAT U NÁS 

- 5 týdnů dovolené 
- Stravenky PLNĚ hrazené zaměstnavatelem 
- Roční bonus, bonusy za věrnost 
- Příspěvek na dovolenou 
- Příspěvek na veřejnou dopravu 
- Školení zaměstnanců 
- Firemní akce 
- Práci v čistém prostředí 
- Dlouhodobou práci ve stabilní rozvíjející se mezinárodní společnosti 

 
 
 

Pokud Vás nějaká pozice zaujala nebo se chcete dozvědět více informací, 
kontaktujte nás: 

Petra Halajová; tel.: +420 720 052 648  
phalajova@cieautomotive.cz 

INZERCE RV1801672/01
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–	 Navigační	systém	
–	 Parkovací	asistent	(PDC)	vpředu	
–	 	Zadní	parkovací	kamera	s	asistentem	pro	tažení	přívěsu	 
s	širokoúhlou	funkcí	pro	prostory	křižovatek	

–	 Vnitřní	zpětné	zrcátko	se	samostmívací	funkcí	
–	 	Automatické	světlomety	s	dešťovým	senzorem	
–	 Sklo	čelní,	vyhřívané	
–	 Trysky	ostřikovače,	vyhřívané	
–	 Volant,	vyhřívaný	

RANGE ROVER EVOQUE  
BUSINESS

* Nezávazné	cenové	doporučení,	neslouží	jako	nabídka	k	uzavření	kupní	smlouvy.	Platí	pro	nové,	skladové	a	předváděcí	vozy	při	uzavření	kupní	smlouvy/převzetí	vozu	a	registraci	do	30.9.2018.
Spotřeba	paliva	v	l/100	km:	10,3–4,9	(ve	městě);	6,9–3,7	(mimo	město);	8,2–4,3	(kombinovaná);	Emise	CO2	v	g/km:	185–109.	Ilustrační	fotografie.

JIŽ OD 799 000 Kč BEZ DPH* 
AKČNÍ MODEL OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ VÝBAVU: 

ROKO-MOTOR, s.r.o.
Sokolská	5613,	760	01	Zlín,	Tel.:	+420	571	894	710,	E-Mail:	prodej@roko-motor.cz,	www.roko-motor.cz

P02945_LRCZ_RRE_Business_T3_188x130.indd   1 26.07.18   09:15
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