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Charakteristika firmy “START“ - Brtnice a podnikatelský záměr
k žádosti o poskytnutí úvěru od KB
-------------------------------------------------------------------

Předkládá: majitel firmy Vlastimil Zelený - Brtnice 454

Po delší zralé úvaze jsem se rozhodl začít podnikat v r. 1990. Odešel jsem z JZD Brtnice, 
kde jsem vykonával funkci zásobovače a od 1. 10. 1990 jsem založil firmu “START“ Brtnice - 
obchod se stavebním, hutním a elektromateriálem. Podnikat jsem začal společně s manželkou 
- jako naše hlavní zaměstnání. Obecním úřadem v Brtnici nám byl pronajmut pozemekv Brtnici 
/dle doložené smlouvy o dočasném používání pozemku/ a od ZD 1 místnost v tehdejší adm. budově. 
Po odstěhování stavebního odboru ze stávající budovy nám byla nabídnuta tato k pronajmutí celá, tzn., 
že v současné době máme pronajatu celou budovu od ZD Brtnice /dle doložené smlouvy o pronájmu/. 
Nájem platíme měsíční sazbou. Postupem času, jak se naše firma rozvíjela, jsme byli nuceni přijmout 
v r. 1992 dva zaměstnance a v r. 1993 jednu zaměstnankyni na práci s počítačem. V současné době 
zaměstnáváme 3 zaměstnance. V průběhu podnikání došlo k rozšíření nabízeného zboží o topenářský, 
vodoinstalační materiál a další žel. zboží. Dále jsme se soustředili na prodej motorových pil 
zn. STIHL, HUSQVARNA, SACHS DOLMASR, včetně náhradních dílů a zároveň jsme zřídili odborný 
servis, který je vyhledáván zákazníky z širokého okolí. Jelikož v současné době podnikáme 
v pronajatých prostorách, hodlám od OÚ v Brtnici odkoupit budovu v Široké ulici v Brtnici 
č. p. 376 /bývalá prodejna Jednoty - žel. zboží/. Toto odprodání naší firmě bylo odsouhlaseno 
obecním zastupitelstvem dne 15. 4. 93. V této budově chci zřídit značkovou prodejnu mot. pil 
a přesunout tam stávající servis. O mých úmyslech zřídit v této budově specializovanou prodejnu 
na mot. pily + odb. servis jsem informoval zástupce firmy STIHL, kteří s mým záměrem byli velice 
spokojeni. Proto jsem se rozhodl požádat KB o nový střednědobý úvěr, který hodlám použít na nákup 
zboží a na vybavení této prodejny. V konkurenčním boji chci obstát hlavně kvalitou poskytovaných 
služeb a přijatelnými cenami.
Jak se v naší firmě vyvíjely příjmy /v tis. Kč/:
1990 -  1.404
1991 -  9.477
1992 -  17.055
1993 - skut. do 30. 3. 1993 -3.695

Hlavní dodavatelé:
------------------
SILVACO a. s. - Praha
Flachs HURDIS - Hodonín
MERKURIA a. s. - Praha
Cem. a vápenkv - Mokrá
Eternitové závody - Beroun
PREFA a. s. - Oslavany
FERONA a. s. - Praha
KORADO - Česká Třebová
Žel. a drátovny - Bohumín
Technomax - Brno
IMOS-temat - Brno
Instaplast - Praha
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dali jsme cement a vápno, aby se 
po škole nezdržoval a jel hned 
domů. Už tehdy mu to ekono-
micky myslelo. Občas se stalo, 
že zapomněl svačinu a tak nastalo 
kamarádské dělení. Když se v Brt-
nici na stavbě finišovalo, tak tomu 
odpovídala i školní docházka. Vy-
sloužil si přezdívku Středoškolák 
‒ většinou chodil nejdřív ve středu. 
Já jsem se v roce 1975 zúčastnil jako 
člen Svazarmu spartakiády. Vlasta 
cvičil v Brtnici na stavbě. K maturitě 
jsme došli oba s odřenými zády, ale 
prošli jsme. Když moje děti chodily 
do školy a matka chtěla, aby měly 
co nejlepší známky, dával jsem jim 
Vlastu za příklad. Říkal jsem jim 
o dvou spolužácích. Jeden měl samé 
jedničky a dělal státního úředníka 
s průměrným platem a Vlasta měl 
trojky, čtyřky a vedl úspěšnou firmu 
s milionovými obraty. Hodně četl 
a používal selský rozum. Věděl si 
vždy se vším rady a ničeho se nebál. 
Často jsem se od něho učil a po-
slouchal jeho moudra.
 
Po škole jsem šel na vojnu 
a Vlasta do JZD Brtnice. Ten tělocvik 
přece nepotřeboval, měl modrou. 
Po menší odmlce jsme se opět se-
tkávali po roce 1984 na půdě Me-
lioračního družstva. On zásobovač 
JZD Brtnice a já technik, který dispo-
noval s fondy ministerstva zeměděl-
ství. On ale měl jiné limity, protože 
rozvoj družstva vyžadoval větší ma-
teriální požadavky, než kterými jsme 
disponovali. Uměl v tom chodit, měl 
to po kom zdědit. Otec byl zásobo-
vač v Jihlavanu.
S Avií 15 měl projeté celé Českoslo-
vensko a měl i svoji navigaci. Jed-
nou jsme spolu byli v Praze. Půjčil 
mi auto a navigoval: „Josef, musíme 
se dostat za potok (Vltava) a pak 
už jedeme na Brno a za chvíli jsme 
doma.“
Přišel rok 1990 a Vlasta se objevil 
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Vlastimil
Zelený st.

VZPOMÍNKA
NA SPOLUŽÁKA
S Vlastíkem jsem se seznámil v září 
1973. Nastoupili jsme do prvního 
ročníku SPŠS v Jihlavě. On již ži-
votem ostřílený učeň lesnického 
učiliště a já absolvent ZDŠ v Dolní 
Cerekvi, seznamující se s okresním 
městem. Vlasta se brzo dal do party 
se spolužákem Pavlem M.
Oba už prošli učením, kouřili 
a místo tělocviku chodili na zimák 
na pivo. Už tehdy tvrdil, že tělocvik 
nebude v životě potřebovat. Po bliž-
ším seznámení jsem zjistil, jak to 
v jeho životě je. My mladší koukali 
po děvčatech a on měl jiné starosti. 
Po smrti tatínka mu v Brtnici zůstal 
rozestavěný rodinný dům, proto 
se vrátil z učení a pustil se do do-
stavby domu. Společně s mladšími 
bratry a maminkou se mu to poda-
řilo. Občas místo autobusem přijel 
do školy s traktorem a vlečkou. 
Buďto měl již naložený písek a nebo 
jsme o velké přestávce jeli na bri-
gádu do stavebnin Jednota. Naklá-

v Agrostavu. „Josef, potřebuji tisko-
pisy,“ a tak jsme nějaké nafasovali. 
Na mou otázku, na co to potřebu-
je, mi odpověděl, že začal podnikat. 
Jeho soukromé aktivity převyšova-
ly aktivity pracovní a měl pohovor 
s předsedou JZD. A na základě toho 
začal podnikat. V roce 1992 pomá-
hal i mně v mých začátcích. Tehdy už 
ostřílený podnikatel předával zkuše-
nosti. 
Díky němu jsem si pořídil sekač-
ku na trávu, kterou jsem předváděl 
na jeho šedesátinách. Byl jsem s ním 
pro stroj na drátky na francouzsko- 
německé hranici u jeho partnera. 
Tam jsem poznal tvrdost kapitalis-
mu a to, jak si vždy musel poradit 
sám. 
Když slavil dvacet let firmy, tak jsem 
šel ve svazáckém a předával cedu-
li s heslem: „ÚKOLY DVACETILETKY 
SPLNÍME, I KDYBY TO MĚLO TŘICET 
LET TRVAT“. Čekal jsem pochvalu, 
ale odměnou bylo vystavení cedule 
na sádkách, kde bydlel.

Líbila se mi reakce jeho staršího 
kolegy a zaměstnance pana Čecha 
„Josef, ten šátek máš špatně zavá-
zaný, ukaž, já ti ho převážu“. Během 
chvilky jsem měl převázaný šátek, 
překvapila mě zručnost i po letech. 
Když slavil pětapadesátiny, tak sva-
zák se svazačkou přinesli švestku 
přátelství. Vzal rýč a pomáhal sázet. 
I v těch letech v něm byl svazácký duch 
mládí. Před asi čtrnácti lety zaspal 
na sraz spolužáků a nedostavil se 
do restaurace U Františka. Od té 
doby jsme jezdili k němu na sádky, 
aby se to už neopakovalo a mohl si 
klidně zdřímnout během srazu. 

Pokud je práce koníčkem a děláte ji 
s láskou a péčí, tak dosáhnete úspě-
chu. A toto Vlasta dokázal.
Čest jeho památce

Vzpomínal Josef Policar
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Vážení zákazníci,

kolegové, přátelé i nepřátelé našich firem, dostává se 
vám do rukou první číslo časopisu, který vydáváme 
ke třicetiletému výročí od založení naší firmy.

Uteklo to jako voda, prošli jsme si postupně všemi stadii 
rodinného podnikání, které k nám neodmyslitelně patří, 
neúspěchy střídaly úspěchy, marné pokusy následovaly 
úspěšné projekty. Rozšiřovali jsme podnikání, budovali 
zázemí firmy s jednotlivými provozy.

Setkávali jsme se s celou řadou spolupracovníků, někteří 
s námi vydrželi i více než 27 let, někteří šli vlastní cestou. 
Děkujeme všem, vždy to bylo poučné. 

Za třicet let jsme obsloužili celou řadu zákazníků, kteří 
nám v mnoha případech zůstali věrní. Děkujeme, bez vás 
by to nešlo.

Přeji naší třicetileté, relativně 
mladé, ale plodné firmě 
hodně zdraví, sil, nápadů 
pro dalších minimálně třicet 
let.

Vlastimil Zelený



09 DRŽÍ SE HESLA: ZÁKAZNÍK 
MÁ VŽDYCKY PRAVDU
rozhovor se služebně nejstarším zaměstnancem 
Františkem Lavičkou

10-13 POŘÁD SE NĚCO DĚJE
dvě fotostrany přibližují pestrost pracovního 
i mimopracovního života

14 KANCELÁŘ, ÚČTO I OVCE
profil Jaroslavy Zelené

15 CTÍ PODÁNÍ RUKY
profil Vlastimila Zeleného

18-19 NAŠI LIDÉ
představujeme vám firemní tým

23 NAUČIL SE TRPĚLIVOSTI 
A NESEDĚT NA MÍSTĚ
rozhovor s bývalým kolegou Františkem 
Boudným

27 GALERIE STAVEB
postavili jsme toho už hodně, ale na pár 
staveb jsme obzvlášť hrdí

31 KOMIKS
32 OMALOVÁNKA PRO DĚTI

NAŠE TIPY
Z OBSAHU JSME PRO VÁS VYBRALI STRÁNKY, 

KTERÉ BYSTE URČITĚ NEMĚLI PŘEHLÉDNOUT!

Tiráž
Magazín „30“ vyšel ke třicátému výročí existence firmy Vlastimil Zelený ‒ START

Redakce: 
Lucie Zelená, Zdeněk Fekar 
www.evox.space

Grafika: 
Lukáš Burda, Petr Skovajsa 
www.lbanimations.cz

Více informací o firmě najdete na www.zeleny.cz 
nebo na facebookové stránce 
www.facebook.com/zeleny.cz
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Firma slaví třicet let od založení (to jsme zhruba stejně 
staré). Protože narozeniny jsou mojí silnou stránkou, 
s chutí jsem se pustila do organizování oslav. Jejich 
součástí je i časopis, který držíte v ruce.

Byla to výzva, o které jsem si myslela, že ji zdolám 
bez jediného mrknutí oka. Rozhodla jsem se věnovat 
firemnímu časopisu ze začátku třicet minut denně, což 
se zdálo úplně v pohodě, ale pak se to nějak přesu-
nulo hlavně na večery a víkendy ‒ že se nebude stíhat 
jako na každé stavbě, mi bylo jasné, ale že se nebudu 
držet harmonogramu ani zhruba, to jsem si nemyslela.

Dlouho jsme vybírali název časopisu a nakonec jsme 
se chytli opět firemního výročí. Magazín se jmenuje 
jednoduše, ale výstižně ‒ Třicítka.

Možná si někteří z vás řeknou, že to nic není: napsat 
pár stran a pořídit k tomu nějaké fotky a „tra dá“, časo-
pis je na světě. Ale asi ne pro někoho, kdo s tím nemá 
žádnou zkušenost ‒ ve firmě se věnuji smluvním vzta-
hům a kontrole, vystudovala jsem učitelství pro první 
stupeň a ani jeden obor s reklamou nebo konkrétně 
s psaním časopisu nemá moc společného. 

Takže jsem začínala od nuly, na základě instinktu, 
jak jsem si myslela, že by to mělo být. Manželovi jsem 
nakoupila štosy časopisů a prohlížela si, jak vypada-
jí titulky, obsah, fotky, uspořádání… a vybrala si věci, 
na kterých jsem trvala ‒ i když spoustě lidí, kteří mi 
s časopisem pomáhali, přišly možná zvláštní. Třeba 
křížovky, které jsem si nenechala vymluvit a nějaká 
ta stavařská hantýrka, která k nám taky patří. 

Snažila jsem se do naší Třicítky co nejvíc otisknout 
celý chod firmy. Proto v ní nechybí například tablo za-
městnanců ‒ byl opravdu um objezdit všechny stav-
by a přemluvit zaměstnance, aby se nechali vyfotit. 
Ale po pravdě obtížná byla i domluva s majiteli fir-
my, aby souhlasili se zveřejněním svých profilů a při-
šli na společné focení (a to se jedná o mého manžela 
a švagrovou). Pořád to byla snazší domluva, než při 
focení všech našich dětí, které jsem chtěla mít vyfo-
cené na sjezdovce, děti jsem uplatila sladkostmi, ale 
na pozadí jsem si představovala sluníčko a krávy ‒ věř-
te, že s nimi ta domluva byla opravdu jako s krávami.

Ze všeho nejvíc firmě přeju, aby si udržela zdravý po-
hled na svět, který jí nikdy nechyběl.

Lucie Zelená
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2016 2017 2018 2019
4 060 4 063 4 259 5 710
5 916 5 433 4 916 5 198

VYDANÉ
PŘIJATÉ

65
aktuální počet 

telefonních čísel

Loni jsme do kolektivu přibrali 
13 nových spolupracovníků. 

Odešli 2 zaměstnanci  
a do důchodu také šli 

2 zaměstnanci.

538 sms/měsíc
je průměrný počet vedoucího

Přes zimu na zimovišti 
v Jestřebí a přes léto 

na pastvách v okolí Brtnice 
chováme základní stádo cca 

120 ovcí 
s dvěma chovnými berany.

Po sjezdovce a v blízkém okolí 
se prohání základní stádo 

35 krav 
masného typu s jedním 

chovným býkem.

V zemědělské činnosti ročně 
sbalíkujeme

1 568 ks balíků
120 hektarů senáže 
a 20 hektarů slámy.

počet 
vydaných 
a přijatých 
faktur

nejmladší zaměstnanec 
firmy je slečna Pavlína narozena roku 1999

nejstarší zaměstnanec
je pan Pavel narozen 1946

16 žen
zaměstnáváme ve stavebnictví

(Helča, Anna, Petra, Lucie, Jája, Pája, Sára, Míša, Iv, 
Monča, Veronika, Ilona, Jitka, Míša, Pavlína a Petra)

přes

40 000 km
roční nájezd zásobovače

asi

150 jehňat
se narodí každé jaro

zhruba o

30 ks telat
se každé jaro rozroste stádo

79 
zaměstnanců

v roce 2019
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Služebně nejstarším zaměstnancem je František 
Lavička, vedoucí brtnické prodejny a servisu lesní 
a zahradní malé techniky. Pochází z nedaleké 
Svatoslavi, se ženou a dvěma dětmi žije v Panské 
Lhotě. Do firmy přišel před více než šestadvaceti lety 
a dneska je její důležitou tváří.

Vzpomenete si na něco z prvního dne, kdy jste 
do firmy nastoupil?
Pan Zelený mě postavil před rozebrané motorové pily, 
abych je dal do kupy. To byla moje  premiéra. 

Jak jste se k firmě dostal?
Přes kamaráda, který tady pracoval a doporučil mě.

Ve firmě jste neuvěřitelných šestadvacet let. Co vás 
tady drží?
Baví mě to. Motorové pily. Zahradní technika. 

Jako šéf obchodu máte nějaké fígle na zákazníky?
K zákazníkovi se člověk musí chovat slušně. Zákazník 
má vždycky pravdu.

Nikdy na vás nebyla stížnost, nezažil jste konflikt 
se zákazníkem?
Stalo se, že mě zákazník vytočil, ale na něj jsem 
nevybuchl, to až když odešel. To já se uhlídám 
a zachovám chladnou hlavu. 

Máte nějakou metodu, jak se udržovat v klidu?
Ani ne, to je prostě povahou.

Točíte se kolem hasičů. Co přesně děláte?
Byl jsem hasič, jezdil jsem po soutěžích, ale teď už jen 
dělám doprovod své dvanáctileté dceři.

Musí se věnovat hasičství, protože táta byl hasič?
Ne, to ne. Kamarádi se tomu věnovali, dali dohromady 
dětská družstva, tak jsem se rozhodl jim pomáhat. 
Dceru to baví. Jsou dobrá parta, teď momentálně 
je to úplný babinec, nemají v družstvu jediného kluka.

Co děláte, když nepracujete?
Pracuju doma. Mám rodinný dům, takže práce se vždyc-
ky najde.

Určitě taky někdy odpočíváte. Čemu se věnujete?
Baví mě třeba jízda na kole nebo pěší turistika. Taky mě 
baví plavání.

Co vám kromě vlastní práce přijde na firmě Vlastimil 
Zelený ‒ START nejzajímavějšího?
Že se jí daří pořád růst. Má docela široký záběr podnikání.

A na co jste hrdý ve své prodejně?
Povedlo se nám udělat velmi pěkné oddělení STIHLu. 
Vybavili jsme ho novými regály, sortiment umístili 
dopředu. Fakt se mi to strašně líbí.

Zabralo to i u zákazníků?
Má to velmi pozitivní ohlas i vliv na tržby. Co zákazník 
nevidí, to většinou nekoupí, tak to v dnešní době je.

Vraťme se k vám. Máte oblíbené jídlo?
Já sním všechno. Ale knedlíky s jahodama, to mám hod-
ně rád.   

A co alkohol? Pivo, víno, slivovice...
To si člověk samozřejmě dá, víno si taky dá a slivovice 
je taky dobrá.

Jste jako diplomat, neřeknete, co rád pijete.
Slivovici přece má rád skoro každý.

0930 LET NA TRHU  |  WWW.ZELENY.CZ

DRŽÍ SE HESLA:
ZÁKAZNÍK MÁ VŽDYCKY
PRAVDU

František Lavička
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NAŠE AKCE
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Jedním z největších zážitků 
pro brtnické děti bylo celodenní 

setkání s koučem Janem 
Mühlfeitem, exšéfem Microsoftu.

Jedním z největších zážitků 
pro brtnické děti bylo celodenní 

setkání s koučem Janem 
Mühlfeitem, exšéfem Microsoftu.
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Mezi nejnovější tradice patří 
výprava na vodu, 

která se v roce 2019 konala pod 
krycím názvem Start na Vltavě.

Mezi nejnovější tradice patří 
výprava na vodu, 

která se v roce 2019 konala pod 
krycím názvem Start na Vltavě.



30 LET NA TRHU  |  WWW.ZELENY.CZ14

Oběd?
Jsem v O2.
Jedu na magistrát, 
mám knížku.
Nemůžu, 
honím krávy.
Počítám ovce.
Tak co, jdem?
Ď.

Nejčastější 
hlášky paní 
Jaroslavy

KANCELÁŘ, 
ÚČTO I OVCE

Jaroslava Zelená

Jako holka se ráda motala kolem taťky a jeho práce. 
„Když jsem se pak v patnácti rozhodovala, co dál, sta-
vařina a obchod byla jasná volba,“ říká se smíchem 
Jaroslava Zelená.

Po základní škole absolvovala střední obchodní a ne-
dostudovala Vysokou školu ekonomickou v Brně. „Ob-
chod nakonec vyhrál, takže trochu kancelářské práce 
okořeněné o trochu účetnictví a ekonomiky, ale mo-
tám se kolem všeho, nevadí mi technika, ovce, krávy, 
holiny…“ popisuje paní Zelená svoji „náplň práce“. 
Kdyby si měla znovu vybrat, čemu se bude věnovat, 
prý by si nevybrala jinak. „Hlavně žádný stereotyp!“ 
děsí se.

Že ji v budoucnu čeká nástupnictví ve vedení rodin-
né firmy si uvědomovala dlouho. „Když se to opravdu 
stalo, bylo to velmi smutné,“ vzpomíná na první oka-
mžiky po úmrtí otce-zakladatele.

Dneska ale má velké plány a těší se na dalších třicet let 
firmy. Podle ní není ani tak důležité, aby se podnik roz-
sáhle rozrůstal o spousty zaměstnanců, ale prostě, aby 

firma klapala. „Budu šťastná, když budeme mít práci 
pro zaměstnance, když budeme mít na výplaty a když 
naši zaměstnanci budou spokojení,“ říká. V nejbližší 
době rodinnou firmu čeká reorganizace na společnost 
s ručením omezeným.

Za nejdůležitější událost ve firemní historii považuje 
převzetí firmy pana Vlčka v roce 1997, čímž podnik 
Vlastimila Zeleného přestal být jen obchodní firmou 
a zařadil se mezi stavební firmy. Stavební výroba 
nyní dává práci osmi desítkám zaměstnanců z Brtnic-
ka a Jihlavska a patří mezi významné hráče nejenom 
na Vysočině, ale i v celé republice.

Vysočinu má ráda, vnímá ji jako střed republiky a ide-
ální místo pro život a podnikání.

Jaroslava Zelená se narodila „na vítězný únor“ 1983. 
V zimě je vášnivou čtenářkou, léto ráda tráví na zahra-
dě. Jejím nejoblíbenějším jídlem je rajská s knedlíkem 
a domácím hovězím, nepohrdne sklenkou vína a ráda 
si vychutná i dobré presso, pokud ji ho nechají vypít 
její dva synové. 
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První pocit, když vstřebal smutek po rozloučení 
se svým otcem a naplno si uvědomil, že je na čase 
převzít žezlo po zakladateli firmy, byl, „že už nic ne-
bude jako dřív, byli jsme s tátou spolu každodenně 
čtyřicet let“.

Díky tomu ovšem ví, že firma do své nové éry vstupuje 
v dobré kondici. „Důležité bylo, že se nám povedlo 
rozložit záběr podnikání do více oborů,“ vysvětluje 
Vlastimil Zelený. „Po sedmi tučných letech vždycky 
přichází sedm hubených roků,“ připomíná zákonité 
střídání hospodářských cyklů.

„Od dvanácti let jsem měl jasno, kde chci pracovat,“ 
odpovídá na otázku, čím chtěl v dětství být. Pocho-
pitelně má na mysli práci pro rodinný podnik. Podle 
něho spojení podnikání s vlastním jménem předsta-
vuje jednu ze základních hodnot firmy. „Ctíme podání 
ruky,“ dodává další z nich. Férovost v byznysu je dal-
ším z pilířů. Firma nestaví na rychle splnitelných cílech, 
podnikání chápou v rodině jako dlouhodobý proces.

Mezi nejdůležitější úkoly pro nejbližší období patří 
transformace podniku z původní fyzické na právnic-
kou osobu, dokončení rekonstrukce are-
álu v Jestřebí, výstavba bytových domů 
v lokalitě U Dubu v Jihlavě a postavení 
nové prodejny stavebnin v Brtnici. A kde 
chce pan Zelený vidět firmu za dalších 
třicet let? „Rád bych ve zdraví viděl firmu 
nadále v rodinných rukou, předanou třetí 
generaci,“ reaguje.

Co dělá, když nepracuje? „Přemýš-
lím, co by se dalo dělat,“ prozrazuje 
na sebe. Jeho koníčkem je myslivost. 
Mezi oblíbená jídla patří plněné papri-
ky, čerstvé jelito a kapr na česneku. Rád 
pije místní pivo (jihlavskou jedenáctku) 
a kávu pije tureckou (bez mléka a bez 
cukru).

Vlastimil Zelený

CTÍ 
PODÁNÍ 
RUKY

Nejčastější 
hlášky pana
Vlastimila

Co nového?
BAF!
Smích? Přejde.
Prosím, zařiďte mi schůzku. 
Máte ji na zítra. To nemůžu.
Kde jsou kolegyně? 
Manželku mám kde?
Všechno bude.
Zítra to vyřešíme.
Čemu se smějete?
Když vařím, používám 
jedině červenou cibuli.



Ve firmě podporují převážně hasičské, myslivecké 
a sportovní spolky v Brtnici a přilehlých obcích. 
Přispívají na místní veřejné sbírky a pokud někdo 
potřebuje pomoc a nesnaží se jí zneužít, rádi 
pomůžou.

Každý rok průběžně přispívají
zhruba dvaceti organizacím.

Minulý rok začali spolupracovat s jihlavským 
„kojeňákem“ Dětské centrum Jihlava, kterému 
předali šek na 63.000,- korun. Částku vybrali 
manželé Lucie a Vlastimil Zelení na jejich společné 
oslavě kulatých narozenin.

KDYŽ MŮŽOU,
TAK POMŮŽOU
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Výtěžek tomboly
půjde do kojeňáku
Rádi by v tom pokračovali a to 4. dubna 
2020 na oslavě 30 let od založení firmy, 
která bude probíhat formou plesu 
v brtnickém Společensko-kulturním centru.

Celý výtěžek z tomboly opět darují 
Dětskému centru Jihlava. Předpokládaná 
cena lístku do tomboly bude 100 korun.

Šek symbolicky převzala 
ředitelka MUDr. Ivana Ryglová



Ulovte si svou
nejlepší rybu.

www.predvyber.cz

Hledáte zaměstnance?
Pomůžeme vám!





RODINNÁ FIRMA

A VŠICHNI JEJÍ 
ZAMĚSTNANCI
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Firma úspěšně buduje i týmového 
ducha. Vánoční večírek už řadu let 
patří mezi akce, na které se všich-
ni těší celý rok, v roce 2019 poprvé 
část zaměstnanců vyrazila na vodu 
(pod krycím názvem Start na Vltavě), 
krátce po návratu se začali ozývat zá-
jemci o účast na výpravě v příštím roce.

Rodinný přístup je patrný z drobných 
detailů ‒ například ručně psaných 
narozeninových přání s poukazem 
do místní masny, nebo blahopřání 
ke každé svatbě či narození dítěte.

Šikovně firma využívá možnosti, kte-
ré jí dává holdingový charakter. Kaž- 
doročně tak zaměstnanci dostá-
vají poukazy na vánočního kapříka 
z vlastních sádek, zdarma vstupenky 
do místního kina nebo možnost poby-
tu v Rodinném penzionu Jimramovské 
Pavlovice za sympatickou stokorunu 
za noc.

20

Každý podnik tvoří především jeho 
lidé. Sebelepší nápady těžko uskuteč-
níte bez jejich maximálního nasazení.

Ve firmě Vlastimil Zelený ‒ START 
to vědí, svých kolegů a kolegyň 
si váží a snaží se pro ně dělat víc, 
než ukládá zákoník práce nebo situa-
ce na trhu. Svým způsobem se dá říct, 
že lidi, kteří pro ně pracují, považují 
za součást rodiny.

„Chceme po svých lidech, aby děla-
li svoji práci co nejlépe ‒ ale snažíme 
se zpříjemnit jim život, jak jen to jde,“ 
říká Lucie Zelená. Ostatně, posuďte 
sami.

Mezi asi standardní benefity pa-
tří například penzijní připojištění 
nebo firemní oblečení.
U Zelených je samozřejmostí 
i zajištění prádelny. Kromě sluš-
né výplaty tady lidé dostávají 
prémie třikrát do roka: dvojná-
sobné na Vánoce a letní odměnu 
na dovolenou.FI
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Firma úspěšně buduje i týmového 
ducha. Vánoční večírek už řadu let 
patří mezi akce, na které se všich-
ni těší celý rok, v roce 2019 poprvé 
část zaměstnanců vyrazila na vodu 
(pod krycím názvem Start na Vltavě), 
krátce po návratu se začali ozývat zá-
jemci o účast na výpravě v příštím roce.

Rodinný přístup je patrný z drobných 
detailů ‒ například ručně psaných 
narozeninových přání s poukazem 
do místní masny, nebo blahopřání 
ke každé svatbě či narození dítěte.

Šikovně firma využívá možnosti, kte-
ré jí dává holdingový charakter. Kaž- 
doročně tak zaměstnanci dostá-
vají poukazy na vánočního kapříka 
z vlastních sádek, zdarma vstupenky 
do místního kina nebo možnost poby-
tu v Rodinném penzionu Jimramovské 
Pavlovice za sympatickou stokorunu 
za noc.



ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE 
ZAHRADNÍ TECHNIKY

/  TRAVNÍ SEKAČKY A TRAKTORY
/  BUBNOVÉ SEKAČKY
/  MULČOVAČE
/  ROTAVÁTORY A KARTÁČE
/  STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY
/  ŠTÍPAČE A ŠTĚPKOVAČE
/  OSTATNÍ PRO DŮM A ZAHRADU

Motorové sekačky od

4 890 Kč
 s DPH

Bubnové sekačky od

19 490 Kč
 s DPH

V nabídce také elektrické travní sekačky 
od 1 490 Kč s DPH

Rotační kypřiče od

8 990 Kč
 s DPH

Mulčovače / vyžínače křovin od

27 990 Kč
 s DPH

Štěpkovače od

24 990 Kč
 s DPH

150 značkových prodejců na vari.cz

Štípače dřeva od

5 990 Kč
 s DPH

Travní traktory od

47 490 Kč
 s DPH

Zametací kartáče od

29 990 Kč
 s DPH

Malotraktory s vozíkem ZDARMA od

39 990 Kč
 s DPH

30 LET VLASTIMIL ZELENY BRTNICE.indd   1 23.10.2019   10:43:13



Ivana Kejzlarová, fakturantka
Firma je pevná v základech, ty si rodina vybudovala 
svými vlastními silami. Nikomu nic nespadlo do klína, 
nikdo nic nedostal jen tak zadarmo, ale díky píli, 
pracovitosti, houževnatosti a spojitosti celé rodiny 
je z malé rodinné firmy jedna z dominantních firem 
v oboru na Vysočině.
Ve firmě vládne přátelská atmosféra, vzájemná 
výpomoc, přirozený úsměv, smysl pro humor. 
Tato energie vychází z nitra firmy.
Mám ráda rozmanitost, nové věci a kontakt s lidmi 
a být sama sebou. Práce v této firmě je rozmanitá, 
člověk se nenudí, stále se něco děje. Mám ráda náš 
kolektiv, který drží pospolu, mám ráda zákazníky, 
někteří z nich už snad ani nejsou zákazníci, ale tvoří 
u nás ve stavebninách takovou malou „stavební 
rodinu“.

Jiří Pojman, zámečník
Firma je jedním slovem „familiární“.
Řekl bych, že snad všichni jsme si lidsky sedli, 
o čem svědčí i oblíbené firemní akce, ze kterých 
jsme se nejednou vrátili domů až nad ránem. 
Kolektiv si zaslouží jedničku s hvězdičkou. I když to  
vypadá jako fráze, je důležité, aby lidi nechodili  
do práce zamračení; s úsměvem jde všechno líp a tady  
nechybí. Velkou roli hraje mzdové ohodnocení, 
s tím jsem taky spokojen. A v neposlední řadě 
je to krátká dojezdová (pro mě doběhová) vzdálenost 
do práce.

Petra Zajíčková, účetní
Stavba? V podvědomí mám firmu spojenou 
se stavebnictvím, neboť u nás začínala jako jedna 
z prvních soukromých firem s prodejem stavebního 
materiálu. Místní patriotismus? I přes postupné 
rozšiřování svých aktivit za hranice regionu jí zůstal 
zájem o místní dění, což nám denně připomínají 
úspěšně provedené stavby, udržované okolí 
i zaměstnaní místní občané.
Slovo „rodinná“ považuji za nejvýstižnější. Na jedné 
straně tomu už přispívá zaměstnávání místních, kteří 
si sami přinášejí osobní vazby, společnou minulost. 
Na druhé straně i jejich následná podpora ze strany 
firmy formou různých setkání, společných aktivit, 
častým osobním kontaktem i společným vánočním 
kaprem :-)
Každému jistě dělá dobře pocit, že není jen 
anonymní složkou v kartotéce, každý se rád vrací 
do přátelského prostředí, zvláště, pokud to musí 
být každý den. Pocit, že člověk svou prací pomáhá 
vytvářet hmatatelné a viditelné hodnoty. A vědomí, 
že máme další úkoly před sebou, další možnost 
naučit se něčemu novému. To jsou argumenty 
pro společnou budoucnost se Zelenými.

Pavel Kourek, správce nemovitostí
Vyjmenoval bych všechno, co naše firma dělá, vlastně 
děláme téměř všechno.
Pracovitá ‒ všichni si hledí svého, každý je zodpověd-
ný za sebe a neschová se v kolektivu. Rivalitní ‒ každý 
zaměstnanec je současně vlastní pracovního středisko 
a ta mezi sebou zdravě soupeří. Přátelská ‒ když je 
zapotřebí, pomocnou ruku podá každý. Držíme za 
jeden provaz. Nezažil jsem, že by na sebe někdo dělal 
podrazy nebo naschvály.
Nevím, co to je, ale asi to drží silně, když se to ani 
za 25 let nevyviklalo. Asi je to rozmanitá práce. Jsem 
součástí firmy úplně stejně, jako je ona součástí mě.

Monika Vrzalová, prodavačka
Zelená barva.
Záleží na situaci, ale většinou perfektní.
Perfektní jednání, rodinná atmosféra a super kolektiv 
a za mě 100% spokojenost.

Zdeněk Zelený, rozpočtář
Široké spektrum činností (zemědělství, stavebnictví, 
obchod – stavebniny, reality, rekreační objekt 
pro veřejnost – Jimramovské Pavlovice, organizování 
akcí pro veřejnost – zábavy, kino).
Přátelská, příjemná, upřímná.
Dobré vztahy, příjemné prostředí (jak pracovní, 
tak Brtnice), dobré platové ohodnocení.
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DRŽÍME
ZA JEDEN 
PROVAZ
Dobrý tým je jednou ze silných stránek podniku Vlastimil Zelený ‒ START, ukázala anketa mezi 
zaměstnanci. Kromě toho na ní lidé oceňují rodinný charakter a zájem o dění v místě působení.

Jaká v ní vládne atmosféra?

Co je to, co vás drží ve firmě?

Jak byste někomu cizímu popsali 
firmu? Co je pro ni typické?

1
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Když se řekne firma Zelený, co to 
pro vás dneska znamená?
Tradice, stabilita, silná regionální fir-
ma, která zaměstnává spousty míst-
ních občanů a tím pádem ovlivnila 
mnoho životů v regionu. 

Vzpomenete si, jak jste dostal na-
bídku práce?
Díky tomu, že jsme se znali osob-
ně s panem Zeleným, bavili jsme se 
o životě a o práci a z toho vyplynu-
lo, že by o mě měli zájem. Přispěly 
k tomu i moje mimoškolní aktivity, 
jezdil jsem do Německa a zvládal 
němčinu. Byl jsem pro pana Zele-
ného zajímavý kandidát, na kterém 
chtěl postavit část svého byznysu.

Co považujete za svůj největší pří-
nos?
Setrvačnost dlouhodobých aktivit. 
Spousta zákazníků kontaktovala mě 
nebo firmu ještě po třech čtyřech 
letech, kdy už jsem tam nepraco-
val. A také jsem ukázal, že pozice 
obchodníka má svůj smysl. Po mně 
přišli další.

Udělal jste i nějakou chybu? Odne-
sl jste si nějaké ponaučení?
Nebyl jsem trpělivý. Nevím, jestli je 
to velká chyba. Pan Zelený mě ujiš-
ťoval, že obchod se neuzavře hned, 
že všechno chce čas. Ale zároveň 
mě učil nesedět na místě, oteví-

rat další kanály a cesty. Podle toho 
dneska pracuju a snažím se, aby tak 
pracovali i moji obchodníci.

Čím je firma Vlastimil Zelený ‒ 
START mimořádná?
Majitelé jí žijí od rána do večera. 
Nevím, jak moc je to zdravé pro ro-
dinný život. Jsou schopní v pět ráno 
vstávat, aby se podívali na přírůstek 
ovcí, přitom řeší velkou zakázku za 
miliony v Praze. Mají na to lidi, ne-
museli by to dělat. Jsou zapálení do 
podnikání, za mě klobouk dolů! Ne-
chybí jim otevřenost novým podně-
tům, výzvám, změně na trhu práce. 
Často přemýšlí několik kroků i roků 
dopředu.

Studoval jste v Opavě, bydlíte na 
Vysočině, pracujete v Praze. Kde se 
cítíte nejvíc doma?
Ideálně bych se chtěl cítit Čecho-
slovákem, ale to nám sebrali v roce 
1993, takže se cítím Čechem. Nej-
sem žádný regionální nacionalista, 
abych tvrdil ‒ „já jsem z Vysočiny“ 
nebo „já su Pražák“ ‒ vidíte, podle 
toho, že říkám su, tak to ani nejde, 
abych tvrdil, že jsem Pražák. Vyso-
čina je pro mě domov, jelikož tady 
mám rodinu, dům, jsou tady moje 
děti. Mám tu nejvíc kamarádů, pro-
vozuju tady všechny svoje koníčky, 
takže k Vysočině mám nejblíž.

NAUČIL SE TRPĚLIVOSTI 
A NESEDĚT 
NA MÍSTĚ

František Boudný

František Boudný se sice narodil 
v hlavním městě, většinu života 
ale prožil v Brtnici. Dneska je úspěš-
ným spolumajitelem personální 
společnosti Předvýběr.CZ, než se 
jím ale stal, už jako student prošel 
spoustou profesí. A první práci na 
plný úvazek dostal právě ve firmě 
Vlastimil Zelený ‒ START.

Pamatujete si na první den v práci?
Spíš pocity. Vstoupil jsem do firmy, 
kde měli jasnou vizi, co se mnou, 
ale nebyli připravení na můj pří-
chod. Neměl jsem stůl, počítač, židli, 
ostatní zaměstnanci na mě koukali, 
kdo se tu objevil. Ze strany vede-
ní bylo málo komunikováno, jaká 
bude moje role ve firmě. První po-
city nebyly příjemné, ale byl jsem 
nadšený z toho, o co bych se měl 
starat.

A co to mělo být?
Jako obchodní zástupce jsem měl 
rozvíjet aktivity firmy i za hranicemi 
regionu.

Jak se na vás první práce podepsa-
la? Odnesl jste si z ní něco?
Že nic není zadarmo, nemůžeš čekat, 
že vždycky hned všechno dostaneš, 
musíš taky dávat, abys dostal. Ta-
kovou filozofii razil zakladatel firmy 
pan Zelený. Až jsem něco předvedl, 
až jsem něco dokázal, dostal jsem 
telefon i počítač.

A projevuje se to nějak ve vašem 
dnešním přístupu k vlastním
zaměstnancům?
Taky jim nic nedám zadarmo. Ne-
snáším lidi, kteří přijdou a nastaví 
ruku a nic. Ale chápu, že nikdo ne-
bude dělat zadarmo.



567 216 388

567 211 007

První dva obchody jsme otevřeli v Brtnici 
už v roce 1990, jihlavskou prodejnu 
o čtrnáct let později v červenci 2004. 

Firemní výkladní skříně nám dělají 
radost ‒ poznejte je!

VEDOUCÍ
František Lavička

VEDOUCÍ
Miroslav Pauser

VEDOUCÍ
Zdeněk Brussmann

prodej veškerého stavebního materiálu, od stálých 
zákazníků přijem objednávek i po telefonu

prodej a servis zahradní a zemědělské 
techniky převážně značek STIHL a Vari

kromě stavebního materiálu na prodejně najdete 
i míchací centrum, které míchá barvy podle vzorníků 
BASF

Horní Město 5, 588 32 Brtnice

Náměstí Svobody 254, 588 32 Brtnice

Na Hranici 12, 586 01 Jihlava,

OTVÍRACÍ DOBA
V létě
Po-Pá 7:00-16:30 hod.
So 7:30-10:30 hod.

OTVÍRACÍ DOBA
Po-Pá 8:00-17:00 hod.
So 8:00-10:00 hod.

OTVÍRACÍ DOBA
V létě
Po-Pá 6:30-16:00 hod.
So 8:00-11:00 hod.

V zimě (listopad-březen)
Po-Pá 7:00-16:00 hod.
So 8:00-10:00 hod.

V zimě (listopad-březen)
Po-Pá 7:00-16:00 hod.
So 8:00-10:00 hod.

Stavebniny  BRTNICE

STIHL

Stavebniny  JIHLAVA

FIREMNÍ 
PRODEJNY
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START Zelený reality
Naše realitní společnost funguje od roku 2013. Zabývá 
se výstavbou a vlastnictvím bytových a komerčních 
nemovitostí, které dále pronajímá nebo prodává. 
Běžícím projektem v současnosti je výstavba Bydlení 
U Dubu poblíž jihlavské nemocnice, kde vznikne celkem 
45 bytů. V přípravě je výstavba rezidenčního bydlení 
v lokalitě U Slunce v Jihlavě, kde by výhledově mohlo 
vzniknout 200 bytů.

Uhelné sklady Jihlava
Logistický areál. Likvidace odpadů.

Rádi bychom vám představili i další aktivity, které buď sami přímo provozujeme, nebo patří do naší přízně.

Euro-floor Brtnice
Na trhu působí od roku 2012, z původně obchodní 
firmy vznikl výrobní podnik zabývající se podlahami 
na bázi cementu ze syntetických pryskyřic a obchodem  
s nimi. Vnitřním cílem firmy je zaměstnávat motivované, 
odborně schopné a odpovědné zaměstnance, kteří 
za svoji práci dostávají solidní mzdu a které práce zajímá 
a baví.

www.eurofloorbrtnice.cz

Rodinný penzion
Jimramovské Pavlovice
Penzion v obci Jimramovské Pavlovice v srdci Vysočiny 
nabízí zábavné, pohodlné a klidné prostředí vhodné 
pro rekreaci rodin s dětmi.  Penzion je k tomu i náležitě 
vybavený ‒ uvnitř nechybí jídelní stoličky, dětské 
postýlky, vanička, dětský koutek, venku je k dispozici 
dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkou a pískovištěm. 
Nudit se nebudou ani dospělí, kteří na dvoře najdou 
ohniště s grilem, pingpongový stůl, týpí a ruské kuželky, 
společenskou místnost.

www.rodinny-penzion.cz 

Život památkám
Obecně prospěšná společnost původně vznikla, aby 
usilovala o zpřístupnění a postupnou obnovu zámku 
v Brtnici. Krátce po zahájení činnosti se však spektrum 
aktivit rozšířilo i na pořádání kulturních a vzdělávacích 
akcí, tak aby se vhodně doplňovalo využití zámeckého 
areálu. Převažující činností jsou projekty, stavební dozory, 
funkce koordinátora BOZP. Společnost působí v oblasti 
projekce a inženýrské činnosti s cílem poskytnout 
prostor při obnově i dalších objektů ‒ z těch nejnovějších 
například hrad Landštejn, zámek v Uherčicích nebo v Rájci 
nad Svitavou. Funguje i jako restaurátorská firma.

www.zivotpamatkam.cz

EN TRUCK
Společnost funguje zatím krátce, se dvěma kamióny 
na přepravu dřeva a dvěma řidiči-kamarády, představuje 
splněný klukovský sen.

Ubytovna PRIOR
Skromné ubytování nabízíme i v historickém centru 
Brtnice na náměstí Svobody.

POZNEJTE
NAŠI ŠIRŠÍ RODINU

brtnice s.r.o.
s.r.o.
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CO PRÁVĚ 

STAVÍME?
Je toho samozřejmě víc, ale důležitým 
projektem současnosti je výstavba bydlení 
a komerčních prostor U Dubu ve Vrchlického 
ulici v lokalitě nedaleko jihlavské nemocnice.
Celkem zde najde nový domov 45 rodin  
či jednotlivců, byty i nově vzniklé kanceláře 
k pronájmu budou připravené k nastěhování 
v roce 2022.
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Přístavba a nástavba Základní školy 
Ždírec nad Doubravou

Zakázka byla komplikovaná technicky i z hlediska 
koordinace, protože práce probíhaly za plného 

provozu. Cítili jsme velkou zodpovědnost za bezpečí 
žáků. Velký dík patří zaměstnancům školy za velkou 

vstřícnost.

Renovace Národní kulturní památky 
na ústředním hřbitově v Jihlavě

V rámci renovace hřbitovní kaple jsme zajistili 
očištění a hydrofobizaci kamenných prvků fasády, 

zrestaurování kamenných parapetních desek, 
štítových říms a ozdobných prvků věže 
s uplatněním specifických dovedností. 

Při smutečních obřadech jsme s respektem 
k pozůstalým práce vždy přerušili.

Dům s pečovatelskou službou 
Ždírec nad Doubravou

Objekt jsme postavili celý od samých základů. 
V třípatrové budově je čtrnáct bytů, jejichž sociální 
zařízení je přizpůsobené pro seniory a pohybově 

postižené. V přízemí jsou navíc tři ordinace.

GALERIE STAVEB
postavili jsme toho už hodně, ale na pár staveb jsme obzvlášť hrdí

Multifunkční zařízení Praha
Naší první zakázkou pro firmu Valeo bylo 

,,Multifunkční zařízení Praha“. Budova je rozdělena 
na dvě části, a to na část administrativní 

(2.-7. NP) a část vývojovou a gastro (1. NP). Kromě 
bouracích prací, oprav stávající střešní krytiny 

a nosných konstrukcí byla provedena vestavba 
ve stávající budově. K budově patří i rozsáhlé 

parkoviště, které jsme též realizovali.
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KRÁLOVSTVÍ

Hlavně něco dělejte 
U Moučků už mají 
otevřeno

Nejde to

Zavoláme
Brančovi....

1

3

2

Naše podnikání stojí na více nohou. 
Jednou z nejstarších je zemědělství, 
které naši rodinu provází od nepa-
měti. Dělá nám to radost, drží nás při 
zemi a kdyby člověk lítal v oblacích, 
tak si uvědomí, že kráva bučí, prase 
smrdí a kohout kokrhá.

Nemalými pomocníky jsou pro nás 
stroje. Strojovým vybavením jsme na-
prosto soběstační, a tak občas posky-
tujeme i služby.

Flotila nákladních aut je historicky 
postavena na vozech MAN, všechny 
jsou doplněny o hydraulické ruky Pal-
finger. Dovezeme zboží zákazníkům, 
složíme ho, obsloužíme vlastní stav-
by, zemědělství a do lesa pro kulatinu 
si umíme zajet také.

Nejmenšími pracovníky jsou „ještěr-
ky“ Desty a Nissany, které oceníme 
úplně na všech provozech. Na výpo-
moc máme i manipulátory Kramer 
a legendární „bobky“.

Naše nové parkovací stáje v Jestře-
bí zdobí traktory značky John Deere 
+ jeden červený traktor Massey Fer-

guson MF 6616, neméně oblíbené 
jsou ale i naše srdcovky ‒ stařičký 
modrý Zetor 3011 a červená legenda 
Zetor 2511.

Nejčastějším pomocníkem na stav-
bách je manipulátor Merlo, který je 
tak populární, že ho u nás na stav-
bách můžete napočítat čtyřikrát ve 
třech různých velikostech. Někdy si 
říkáme, jak se vlastně bez teleskopu 
dalo stavět, jsou to hračky k nezapla-
cení.

Na žádné stavbě nesmí chybět jeřá-
bová Tatra. Náklaďáky stejné značky 
používáme na převoz sypkých mate-
riálů, ale třeba i na tahání podvalu.

Do rodiny zemních strojů patří i znač-
ka Komatsu. Velký pásák této značky 
u nás začínal jako rybniční pomocník, 
ale po výměně pásů jsme z něho udě-
lali dokonale všestranného pracanta, 
který si poradí jak s rybníkem, tak 
i s jakoukoli zemařinou. Malé otočáky 
používáme na výkopy kanalizací, te-
rénní úpravy a na vše, kam se niko-
mu s lopatou a krumpáčem nechce. 
Dozery stejné značky si své uplatnění 

najdou při přípravě plání či větších 
přesunech zemin.

Zemědělství je věc, která nás nejvíce 
baví, zároveň drží nohami na zemi. 
Když sušíte seno, které vám čtvr-
tý den zmokne, můžete mít nejlepší 
právníky, bankovní záruky či pojištění, 
ale není to nic platné.

Hospodaříme na zhruba 110 hekta-
-rech zemědělské půdy a sedmnácti 
hektarech lesa, kde nás stejně jako 
všechny trápí brouk.

Chováme cca 35 krav bez tržní pro-
dukce mléka a 120 ovcí. Celé hos-
podářství je vedeno v ekologickém 
režimu. Tu a tam postavíme či odbah-
níme nějaký rybník či tůň. Snažíme se 
tímto přispět přirozenému hospoda-
ření a zadržování vody v krajině, bez 
půdních erozí.

S podzimem nastanou tradiční výlovy 
rybníků a následný prodej vánočních 
kaprů na brtnických sádkách, kterým 
se věnujeme s rodinou Kalendových 
již dvacet let.



bez řas a plísní
Čistá a odolná fasáda

PCI Multiputz® NoBio Z
Vysoce odolná pastovitá omítka
 
n Dlouhodobá odolnost vůči řasám a plísním
n Výborná paropropustnost, nízká nasákavost
n 3 druhy vláken zvyšující odolnost omítky

www.pci-cz.cz



Připravili jsme pro vás křížovku a osmisměrku, ve 
kterých se skrývá důležité doporučení, kde začít, 
pokud se chystáte postavit si dům, firemní sídlo 
nebo třeba králíkárnu.

Pravidla luštění křížovek asi každý zná. A jak na osmisměrku? 
Najděte všechna slova ze seznamu ‒ vyškrtávat je můžete všemi 
směry zleva-doprava, zprava-doleva, shora dolů, zdola nahoru, 
nebo šikmo všemi směry.

STAVEBNÍ LUŠTĚNÍ
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VODOVÁHA
MALTA
PROJEKT
ZELENÝ
BYT
BETON
BRTNICE

VÝROBA
STAVEBNINY
JIHLAVA
ARCHITEKT
KLADIVO
DŮM
STAVBA

TAJENKA:

OSMISMĚRKA

1 stavební vodorovná čára
2 fasáda
3 hadicová vodováha
4 stavební výtah
5 čtvrtka cihly

6 univerzální čistič podlah
7 kufr na nářadí
8 jemná malta
9 naběračka na maltu
10 úhelník

11 truhlík na maltu
12 nářadí
13 odkorňovač
14 hydraulický hever
15 tesařská skoba

16 betonová stříška
17 futra
18 lešenářské spojky
19 vysekaná drážka
20 malý ruční vrták na dřevo

 A T K E T I CH R A S 
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STAVEBNÍ 
KOMIKS
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NAKUPUJTE 
KVALITNÍ VÝROBKY 
VÝHODNĚJI

Stavebniny Zelený Jihlava
Na Hranici 12, Jihlava
Po - Pá: 6:30 - 16:00
Sobota: 8:00 - 11:00

Stavebniny Zelený Brtnice
Horní Město 5, Brtnice
Po-Pá: 7:00 - 16:30
Sobota: 7:30 - 10:30

KOMPLETNÍ SORTIMENT NA WWW.PRO-DOMA.CZ
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JAK 
FIRMU VIDÍTE
A CO JÍ PŘEJETE DO DALŠÍCH LET

František Boudný
ředitel, Předvýběr.CZ

Zázemí tradiční rodinné firmy s velkou tradici. Ovlivńuje 
pozitivně dění nejen v regionu, ale i mimo něj. Široký 
záběr podnikání, které dává smysl a lidem stabilní práci!
Být vzorem pro ostatní podnikatele v regionu jako 
doposud a přistupovat k lidem, k podnikání, k příleži-
tostem s nadhledem a se zdravým selským rozumem. 
To jsou základní principy, které na firmě Vlastimil 
Zelený – START oceňuji a jsou pro mě velmi inspirativní!

2

Jana Dlouhá
advokátka

Podle mého názoru je pro vás typické vysoké pracovní 
nasazení, soudržnost a přátelské vztahy, jasná vize 
a snaha zlepšovat se a posouvat se dál.
Přeji vám úspěšné vykročení do nové etapy, přeji vám 
i nadále spokojené zaměstnance a spokojené zákazníky.

2

Karel Geist
vedoucí pobočky, Waldviertler Sparkasse
Bank AG v Dačicích

Jednání s vámi bylo vždy férové a já jsem pochopil, 
že dlouhodobá spokojenost vašich  zákazníků  je pro 
vás důležitější než okamžitý prospěch.
Přeji vám méně byrokratické zátěže ze strany veřejné 
správy a více rodin toužících po vlastním bydlení.

2

Martin Mikysa
oblastní ředitel, BASF Stavební
hmoty Česká republika

Firma Vlastimil Zelený – START je pro nás významným 
a spolehlivým obchodním partnerem. Vnímáme ji jako 
zdravou firmu, která je postavena na pevných základech. 
Po třicet let své existence se stále rozvíjí a velmi pružně 
reaguje na potřeby trhu, a především svých zákazníků. 
Kvalita služeb a spokojenost odběratelů je pro ni 
prioritou, což máme společné. To je také jeden z důvodů 
naší dlouholeté a úspěšné spolupráce. 
Všem vašim zaměstnancům bychom rádi popřáli zejména 
pevné zdraví a spokojenost po všech stránkách. Firmě 
potom přejeme jen samé spokojené zaměstnance. Od toho 
se pak odvíjí všechny další úspěchy a těch vám přejeme 
co nejvíce.

2

Josef Jaseňák

Rodinná firma s velkou tradicí v našem regionu, stabilní 
ve svém podnikání, firma s vizí a do budoucna s velkým 
potenciálem.
Firmě i našemu regionu přeji naplnění všech vizí, které 
před sebou firma Vlastimil Zelený – START má, rodinné 
firmy nežijí jen samy pro sebe, ale také budují zázemí 
pro své zaměstnance, pro jejich rodiny, pro své město, 
pro své obchodní partnery – rodinné firmy jsou totiž 
velkým stabilizátorem společnosti, odolným vůči krizím 
a všemu neočekávanému – je to taková velká rodina 
(což nadnárodní korporace ve své podstatě nemůže nikdy 
nabídnout). Z toho mám radost a tuto atmosféru cítím 
ve firmě kolem sebe, a proto se její budoucnosti vůbec 
nebojím a přeji vše nejlepší.

2

Dana Potměšilová
PRO-DOMA

Vnímáme vás jako silného obchodního partnera a jsme 
velice rádi, že můžeme spolupracovat. Pro vaši firmu 
je typická ZELENÁ BARVA, která symbolizuje zdraví, 
rovnováhu, harmonii, naději, obnovu a růst, hojnost, 
vytrvalost a lásku.
Do dalších let vám přejeme hodně pracovních 
i osobních úspěchů, mnoho spokojených klientů, kteří 
se k vám budou rádi vracet.

2

Jak naši firmu vnímáte?
Co je podle vás pro ni typické?

Máte pro nás nějaké přání
do budoucnosti?

1

2

Miloslav Voborník
advokát

S firmou Vlastimil Zelený – START spolupracuje naše 
advokátní kancelář již více jak dvacet let. Jedná se 
o rodinný podnik, který od svého vzniku expanduje 
v oblasti stavebnictví a stavební výroby, včetně pronájmu 
a prodeje stavební techniky. Z našeho pohledu 
a z naší praxe klade firma důraz na individuální přístup 
ke klientům a spokojenost zákazníků. S jednotlivými 
členy firmy je velmi příjemná spolupráce. 
Všem členům rodiny Zelených a zaměstnancům 
přejeme do budoucna mnoho pracovních i osobních 
úspěchů a další rozvoj firmy v souladu s jejich filozofií.

2
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BUDOUCNOST

JE ZELENÁ


