
 

 

 

Návštěva z Celního úřadu pro Zlínský kraj 

 

Ve středu 26. října měli klienti budovy C vskutku nevšední návštěvu. Pánové ve 

stejnokrojích Celní správy ČR, komisaři Janiš a Štěpánek, je na téměř dvě hodiny vtáhli 

do světa celní správy. Klienti se dozvěděli, co je náplní celní správy, co vše je předmětem 

kontroly a zabezpečení nebo jak rozpoznat padělek od originálu. Nejvíce zajímavým 

shledali vyprávění o pálenicích, množství pěstitelských pálenic a objemu vypáleného 

lihu – u nás to za loňskou sezónu vydá na 3,5 l na osobu včetně nemluvňat. Dalším 

zajímavým tématem byla metanolová aféra, kdy klienti mohli shlédnout fotografie a 

vyslechnout poutavé líčení průběhu vyšetřování. Klienty velice zaujala i problematika 

pašovaní zvířat. Mohli si ohmatat kabelku z varana, peněženku z krokodýlí kůže nebo 

prohlédnout lihoviny s naloženými gekony, mořským koníkem a ženšenem. 

K prohlédnutí byly k dispozici kožešiny z geparda, jaguára, medvěda a vlka, 

vypreparovaná vydra nebo výr velký. „Myslíte, že toto bylo živé? No já bych se toho 

hrozně bála,“ řekla nedůvěřivě paní Františka. Paní Maruška se nechtěla ani podívat na 

lihovinu s ještěry: „Já to nemůžu vidět, co to ti lidé dělají.“ „Já jsem měla boty z 

krokodýla, to byly boty! A co všechno vydržely!“, přidala vzpomínku na mladá léta paní 

Věra. 

„Byli jsme nadšení, tak poutavý výklad, aby naše klienty zaujal po takovou dobu jsme 

dlouho neměli. Starší lidé mají celníky spojené jen s ostrahou hranic a nedovedli si 

představit, jak široké spektrum činnosti dnes tato služba vykonává. Myslím, že byli 

hodně překvapení šíří práce a z podání obou představitelů, kteří byli úžasní!“, dodala 

Romana Rochovanská, aktivizační pracovnice. 

Při besedě s celníky se senioři seznámili nejen s činností celní správy, různorodostí jejich 

povolání, ale i s konkrétními případy z praxe. Celá beseda byla doplněna videoprojekcí 

a ukázkou zabaveného kontrabandu. Přednáška se setkala s velice kladným ohlasem 

posluchačů, kteří v závěru celníky odměnili potleskem. 
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