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Valašský mikulášský jarmek
Náměstí ve Valašských Kloboukách každoročně ožívá

mikulášským jarmekem, na němž nechybějí tradiční masky. 
Foto: Lenka Zvonková 
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Betlém
V Horní Lidči je k vidění unikátní mechanický betlém. 

Foto: Ivo Hercik 



URZY ANGLIČTINY

DÁREK,
který v koši neskončí

Angličtina pro děti od malička 

do 19 let a dospělé.

naši studenti jsou

téměr o 20% lepší než

je celosvětový průměr

ANGLIČTINA, KTERÁ PŘINÁŠÍ SKUTEČNÉ VÝSLEDKY!
 

Jsme autorizovaným přípravným centrem 

University of Cambridge. 

Systematická výuka angličtiny

Nejkvalitnější studijní materiály 

Prokazatelné výsledky

Cambridge

     certifi kát?

Netrap se, s námi ho máš v kapse!

Přihlaste se již nyní na

UKÁZKOVOU

HODINU ZDARMA

Uh. Brod – 733 236 229 www.helendoron.cz

Vsetín – 605 460 520 www.cdenglish.cz

Zlín – 777 894 348 www.anglictinazlin.cz 

UMÍME UČIT 

děti, 

náctileté 

i dospělé.

na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlín
(krom  studijních program  Teorie a praxe 

audiovizuální tvorby a Výtvarná um ní)

Vyberte si z nabídky studia na 
Fakult  technologické, 

Fakult  managementu a ekonomiky, 
Fakult  multimediálních komunikací, 

Fakult  aplikované informatiky, 
Fakult  humanitních studií nebo na 
Fakult  logistiky a krizového ízení. 

Fakulty budou po ádat prezentace vždy v 10.00, ve 12.00 a ve 14.00 
hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory budov 

a jejich vybavení.

www.utb.cz

DEN
OTEVRENYCH

DVERI:
24.1.2014

Na vlnách zdraví

▶   Přednášky, semináře a workshopy 
vedené odborníky na zdravý 
životní styl

▶   Diagnostika na přístroji Inbody
▶   Ranní lekce tai ji, lekce 

cvičení s profesionálními 
trenéry, rehabilitační cvičení 
s fyzioterapeuty

▶   Prohlídky měst s průvodcem

SLUŽBY NAVÍC:CO VÁS ČEKÁ: 

JEDINEČNÁ PLAVBA 
na vlnách zdraví 
Vitality Boat
Luxusní loď na Dunaji, 
lidé naladění na stejnou vlnu, 
odborníci na zdravý životní styl…

TERMÍN ▶   27. 3. – 2. 4. 2014

LOĎ ▶   MS Prinzessin Isabella – 4*standard

PLAVBA ▶   Pasov – Vídeň – Budapešť – Bratislava – Dürnstein – Pasov

▶  Fotografování aury s následnou 

analýzou
▶    Masáže
▶    Ošetření pleti kosmetikou Payot
▶    Individuální konzultace 

s možností vypracování 

stravovacího a tréninkového 

plánu

Renata Jaroščáková | +420 603 338 992 | renata@dreamboat.eu
Hana Komendová | +420 721 512 310 | hana@dreamboat.eu

www.vitalityboat.cz



 ▪ Peníze pro hasiče a pomoc Filipínám 

Zlín – Rozdělení dotací v celkové výši přes 
osm milionů korun sborům dobrovolných 
hasičů a současně poskytnutí humanitární 
pomoci pro Filipíny ve výši 250 000 korun 
schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje 
svolané hejtmanem Stanislavem Mišákem 
výhradně za  účelem projednání těchto 
bodů. „Obdrželi jsme z  ministerstva vnitra 
státní dotaci pro dobrovolné hasiče, kterou 
jsme chtěli co nejdříve projednat, abychom 
peníze mohli operativně předat dál a obce 
nebyly stresované časovou tísní. Stejně tak 
v  případě humanitární pomoci pro Filipí-
ny z rozpočtu Zlínského kraje platí, že kdo 
rychle dává, dvakrát dává,“ řekl hejtman 
Stanislav Mišák.  Peníze jsou určeny pro 
jednotky požární ochrany sdružení dob-
rovolných hasičů obcí na  úhradu zásahů 
uskutečněných v  průběhu roku 2013 při 
odstraňování následků povodní v  jiných 
krajích a také na vybavení jednotek věcný-
mi prostředky požární ochrany. Zastupitelé 
také schválili poskytnutí peněžitého daru 
ve výši 250 000 korun sdružení ADRA na ná-
kup materiálu humanitární pomoci pro po-
stižené tajfunem Haiyan na Filipínách.

 ▪ Otevřené brány? Tisíce návštěvníků

Zlínský kraj – Rekordní počet 119  446 ná-
vštěvníků využilo letos během turistické 
sezony, tedy od  května do  září, možnosti 
prohlédnout si sakrální památky Zlínské-
ho kraje, a  to díky projektu Otevřené brá-
ny. Od  roku 2009 ho Zlínský kraj realizuje 
ve  spolupráci s  Arcibiskupstvím olomouc-
kým, obcemi a městy regionu, jednotlivými 
farnostmi a  dalšími partnery. „Podstatou 
projektu je snaha bezplatně představit co 
nejširší veřejnosti významné církevní pa-
mátky s  výkladem odborně vyškolených 
průvodců,“ připomenul krajský radní pro 
oblast kultury, památkové péče, cestovní-
ho ruchu a  spolupráce s  církvemi Ladislav 
Kryštof. Z  celkového počtu 119  446 letos 
evidovaných návštěvníků bylo 104  820 
z České republiky a 14 626 ze zahraničí. Pro 
srovnání: v roce 2009 kostely s průvodcem 
navštívilo asi 40 000 návštěvníků.

 ▪ Krajská tripartita jednala i o školství

Zlín – Plenární schůze Rady hospodářské 
a  sociální dohody Zlínského kraje jednala 
pod vedením svého předsedy, hejtmana 
Stanislava Mišáka, o aktuální situaci na trhu 
práce, o  zabezpečení dopravních komuni-
kací v rámci zimní údržby v regionu, o eko-
nomické situaci nemocnic, o  aktuálních 
otázkách týkajících se školství i o dalších té-
matech. Krajská tripartita mimo jiné vyjád-
řila podporu Radě Zlínského kraje při stano-
vení počtu tříd prvních ročníků denní formy 
vzdělávání ve  středních školách a  vyšších 
odborných školách zřizovaných Zlínským 
krajem pro školní rok 2014/2015. „Bylo po-
třeba podpořit toto stanovisko kraje. Je nej-
vyšší čas udělat ve školství reformu, protože 
v podnicích nemáme s kým pracovat, chy-
bí nám technicky vzdělaní odborníci,“ řekl 
člen krajské tripartity Miroslav Lukšík, který 
je generálním ředitelem skupiny Pozemní 
stavitelství Zlín.
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Vážení spoluobčané,

ve dnech, kdy se vám do rukou dostane toto vydání Okna do kra-

je, budou s největší pravděpodobností vrcholit přípravy na letošní 

Vánoce. V mnoha domácnostech se uklízí, chodbami domů se line 

vůně cukroví a všichni si asi přejeme prožít tyto svátky se svými 

rodinami a těmi nejbližšími.

Také se ohlížíme za  rokem, který se pomalu uzavírá, a  už brzy 

na stůl postavíme nový kalendář s číslicí 4 na konci. Máme přiro-

zenou tendenci bilancovat, hodnotit co se povedlo a co se naopak 

vyvíjelo jinak, než jsme si přáli nebo předsevzali. Osobně mám 

radost, že rok 2013 byl pro Zlínský kraj příznivý, podařilo se nám 

dokončit významné investiční akce a bylo nám dopřáno relativně klidné období bez situací, které 

by vyžadovaly zásah krizového řízení.

Buďme vděční za všechno dobré, co jsme mohli prožít, co jsme mohli sami udělat, čím jsme mohli 

přispět k tomu, aby to fungovalo v našich rodinách, v mezilidských vztazích, ale i v našich obcích 

a v kraji jako celku. Ano, vždy je co zlepšovat a vždy je důvod k určité nespokojenosti, zvláště pokud 

si klademe vysoké cíle. Avšak zkušenost mudrců nás učí přijímat s pokorou a vděčností vše, co život 

přináší. Protože teprve čas je objektivním a spravedlivým soudcem věcí, které prožíváme. A to, co 

se nám někdy „začerstva“ jeví jako prohra či neúspěch, bývá mnohdy v osobním životě právě tím 

momentem, který odstartuje nový posun a otevírá před námi nové perspektivy…

Velký německý básník Johann Wolfgang Goethe napsal: „Vždy je lepší doufat, než si zoufat.“ 

Ale všichni asi víme, že nestačí jen doufat. Také je potřeba vyvíjet vytrvalé úsilí, abychom dosáhli 

cílů, které jsme si kdysi stanovili, a  nerezignovali na  ně. A  hlavně nezapomínejme na  své ideály 

a na schopnost snít a  radovat se tak, jak to umí děti. U  rozzářených vánočních stromečků se to 

od nich můžeme učit.

Vážení spoluobčané,

přeji vám krásně prožité Vánoce, které, pokud to je jen trochu možné, prožijte v lásce a v radosti se 

svými blízkými. Do roku 2014 vám přeji pevné zdraví, vždy přítomné po boku stojící štěstí, hodně 

lásky, porozumění a tolerance kolem vás a také hodně příležitosti k radosti z úspěchů svých nebo 

vašich blízkých ať už osobních nebo pracovních. 

Tak jen vše dobré. 

MVDr. Stanislav Mišák,

hejtman Zlínského kraje

PF 2014
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Pro lyžování je vše připraveno
Zlínský kraj – V  plném proudu už byly na  za-

čátku prosince přípravy lyžařských středisek 

v  našem kraji na  novou zimní sezonu. Někde 

už začali i  se zasněžováním. Pro Ski areál Ra-

zula Velké Karlovice bude nadcházející zimní 

sezona jubilejní. Středisko si připomene 10 let 

od zahájení provozu. Hlavní oslava se uskuteč-

ní v sobotu 4. ledna. Při retro oslavě mohou ly-

žaři na historických lyžích nebo v oblečení star-

ším deseti let lyžovat se slevou, připraven bude 

i zábavný program „Středisko do zimní sezony 

vstupuje s nezměněnými cenami skipasů a sli-

buje lepší úpravu sjezdovek díky nově pořízené 

rolbě s  navijákem. Novinkou je také rozšíření 

termínů večerního lyžování o  neděli. V  tento 

den se večerní lyžování nekoná v žádném areá-

lu v okolí. Lyžaři se ale na něj již v minulosti pta-

li, proto jsme se letos rozhodli ho nabídnout,“ 

uvedla PR manažerka resortu Valachy Martina 

Žáčková. Tradičně bude Ski areál Razula nabí-

zet oblíbené doprovodné programy, například 

akci „Lyžuj a plav“, kdy mají lyžaři k vybraným 

skipasům hodinový vstup zdarma do  termál-

ních bazénů Wellness Horal a ze sjezdovky tak 

mohou zamířit rovnou do bazénu.

V  letošním roce došlo k  inovaci vleku v  lyžař-

ském areálu Rališka v Horní Bečvě. Na Kohútce 

v Javorníkách budou moci lyžaři využívat celo-

plošné pokrytí wifi  signálem. 

Za  největší pozitivní změnu oproti minulým 

letům považuje ředitel Skiareálu Troják v Hos-

týnských vrších Jakub Juračka letošní zavede-

ní chemického posypu na  příjezdové silnici 

od  Bystřice pod Hostýnem. „Návštěvníci se 

tak k nám dostanou velmi bezpečně,“ pozna-

menal s uspokojením. Rozšíří se zde nabídka 

lyžařské školy, bude se rozvíjet lyžování hen-

dikepovaných. Ceny skipasů se zvýší asi o de-

set procent.

Ve  Chřibech v  lyžařském středisku Stupava 

letos vybudovali nádrž na  vodu pro zasně-

žování a  rozšířili parkoviště. „V  ceníku máme 

drobné změny směrem vzhůru,“ uvedl provo-

zovatel Lubomír Orel.  (vc)

Zlínský kraj – Tým vědců z  Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně, kde se dá studovat i obor zamě-

řený na  kosmetiku, navrhl a  otestoval průlo-

movou metodiku hodnocení účinnosti omla-

zujících kosmetických přípravků a metod proti 

vráskám. 

„Když vidím třeba v televizi či na internetu pro-

pagační spot, kde se ztrhaná, zvadlá žena jako 

mávnutím kouzelného proutku po  několika 

aplikacích omlazovacího přípravku promění 

v osmnáctiletou modelku, jímá mě hrůza nebo 

se musím smát,“ říká šéf výzkumného týmu 

z  UTB Rahula Janiš. Na  zlínské univerzitě pů-

vodně vyučoval koželužství. Po zániku kožeděl-

ného průmyslu v ČR se z mrtvých zvířecích kůží 

přeorientoval na  živou lidskou kůži. Akredito-

val obor zaměřený na kosmetiku, tuky a deter-

genty. Po dobu jeho pětileté existence testuje 

s  kolegy v  rámci výzkumných aktivit účinky 

různých kosmetických přípravků a procedur. Je 

to bič na klamavou reklamu, která je založená 

na nepravdivých tvrzeních o vlastnostech kré-

mů a kosmetických procedur.

Janiš společně s kolegou Vladimírem Patou na-

vrhl a ověřil metodiku, jejímž principem je 3D 

skenování reliéfu kůže. Díky němu je možné 

s  vysokou přesností změřit změnu hloubky či 

objemu vrásek. K vyhodnocování se používají 

sofi stikované programy a  statistické metody. 

V samém závěru lze dokonce vyrobit zvětšený 

model měřeného vzorku kůže na 3D tiskárně, 

takže i  laik může posoudit případné rozdíly. 

„Metodiku jsme testovali na  ženách různého 

věku od  třiceti do  šedesáti let. Na  dané téma 

vypracovala naše studentka Andrea Zapleta-

lová diplomovou práci, která získala pro svou 

inovativnost ocenění Kosmetickou společností 

České republiky,“ uvedl Janiš. (red)

Lyžařský areál Razula na Velkokarlovicku.    Foto:  archiv Valachy

 ▪ Infocentra středem zájmu

Uherské Hradiště, Otrokovice – V  soutěži, 
kterou každoročně pořádá Asociace turi-
stických informačních center ČR ve  spo-
lupráci s  Vltava Labe press a  agenturou 
Czechtourism, zvítězilo za  Zlínský kraj 
informační centrum v  Uherském Hradiš-
ti. Stalo se tak již potřetí. Titul Informační 
centrum Zlínského kraje získalo toto in-
formační centrum díky internetovému 
hlasování, které probíhalo od  15. června 
do 31. července letošního roku. O důleži-
tosti vlastního infocentra jsou přesvědčeni 
také v Otrokovicích. Tamější městská spo-
lečnost Otrokovická BESEDA začne pro-
vozovat, organizovat a  poskytovat služby 
nového turistického informačního centra 
od 17. ledna 2014.

 ▪ Kde musíte mít zimní pneu?

Zlínský kraj – Zatímco obecně musíte mít 
od  listopadu do  března na  automobilu 
zimní pneumatiky, jen pokud se na  po-
zemní komunikaci nachází souvislá vrstva 
sněhu, led nebo námraza nebo pokud lze 
vzhledem k  povětrnostním podmínkám 
předpokládat, že se během jízdy tyto jevy 
mohou vyskytnout, jsou úseky silnic, kde 
je zimní výbava auta stanovena dopravní 
značkou povinně a bez ohledu na počasí. 
Ve  Zlínském kraji existují takto označe-
né silniční úseky jen dva: silnice III/42826 
Bunč - Modrá (platí jen pro nákladní auto-
mobily) a  silnice III/05726, III/48610 Rož-
nov pod  Radhoštěm – Valašská Bystřice 
– Vidče.

 ▪ Věnečky pomohly ke koupi vozíčku

Vizovice – Na pořízení invalidního vozíčku 
pro imobilní klienty obecně prospěšné 
společnosti Dotek bude využit výtěžek 
dušičkového prodeje vlastnoručně vyro-
bených hřbitovních věnečků ve výši 6 145 
korun. Pomohli i dobrovolníci a  sponzoři. 
Věnečky se prodávaly ve Vizovicích v Dob-
ročinném obchůdku a  u  kostela svatého 
Vavřince. Invalidní vozík bude sdružení 
půjčovat i rodinám, které pečují o imobilní 
občany v domácím prostředí.

MHD už zajíždí
do továrního areálu 
Zlínský kraj – Chcete přijet městskou dopra-

vou až do blízkosti sídla Zlínského kraje, k nové 

knihovně, železniční stanici nebo k  nedávno 

přestěhované zlínské hlavní poště? Od začátku 

prosince už to v  pracovních dnech není pro-

blém. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice 

zřídila na  žádost města novou autobusovou 

linku. Ta zatím v  půlhodinových intervalech 

projíždí napříč Zlínem od  Baťovy nemocnice, 

přes Podvesnou, Kvítkovou, Vodní a  poprvé 

v  historii zajíždí také do  východní části býva-

lého továrního areálu. Linka má 17 zastávek, 

z  toho sedm je zcela nových, tedy v  místech, 

kde dosud MHD nejezdila a  nezastavovala. 

Horkou novinkou v MHD je rovněž zajíždění tří 

autobusových spojů na lince 55 z Otrokovic až 

do sousední obce Bělov.  (vc)   

Zlínští vědci umějí změřit krásu
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Do čeho kraj letos investoval
Rok spěje ke svému závěru. Nastává čas bi-

lancování. Na  řadu svých investičních akcí, 

které se podařilo v  tomto roce realizovat, 

dokončit či zahájit, může být hrdý i Zlínský 

kraj. Přinášíme malé ohlédnutí.

V  oblasti kultury, školství, sociálních služeb 

a  zdravotnictví investoval letos Zlínský kraj 

z vlastních zdrojů 652 milionů korun. Navíc se 

mu podařilo získat velké množství dotací, takže 

celkem v roce 2013 směřovalo na investice 942 

milionů korun (všechny částky v  tomto textu 

jsou včetně DPH).

Kultura

Nejvýznamnější akcí v  resortu kultury bylo 

dokončení rekonstrukce 14. a  15. budovy to-

várního areálu a  vznik 14|15 Baťova institu-

tu. Důležitou investicí bylo také vybudování 

multimediální expozice ve  Slováckém muzeu 

v  Uherském Hradišti a  také stavební úpravy 

zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Celkem 

bylo na uvedené akce letos vynaloženo 612 mi-

lionů korun.

Sociální služby

Investice směřovaly například do  zařízení 

ve Velehradě, opravila se střecha Domova pro 

seniory Nezdenice či se vyměnila okna a pro-

vedlo zateplení budovy Domova pro seniory 

Burešov ve Zlíně. Investice v této oblasti dosáh-

ly 127 milionů korun.

Zdravotnictví

V  Uherskohradišťské nemocnici kraj budoval  

navazující infrastrukturu pro  centrální objekt. 

V  Kroměřížské nemocnici se rekonstruovala 

kuchyně. V Krajské nemocnici T. Bati se zatep-

lovaly pavilony 11, 13, 15 a  48. Ve  Vsetínské 

nemocnici se letos stavebně upravovala cent-

rální sterilizace. A pro stanoviště Zdravotnické 

záchranné služby Zlínského kraje ve Vsetíně se 

vybudovala přístavba. Celkem šlo na investice 

ve zdravotnictví 131 milionů korun.

Školství

Byla zahájena rekonstrukce stravovacího ob-

jektu Gymnázia Uherské Hradiště. Gymnáziu 

Valašské Klobouky nechal kraj rekonstruovat 

kotelnu. Ve  Střední škole hotelové a  služeb 

v Kroměříži se rekonstruovala kotelna a topný 

systém. Na  několika dalších školách se reali-

zovala energeticky úsporná opatření. Objem 

investic ve školství činil 72 milionů korun.

Silnice

Rozsáhlé investice má za  sebou i  Ředitelství 

silnic Zlínského kraje. Plně průjezdná je již 

nová silnice II/150 u  Bystřice pod Hostýnem 

a  zejména nový silniční obchvat Holešova. 

Řidiči jezdí po  rekonstruovaném průtahu 

Fryštákem, po  obnovených úsecích silnic 

u  Štítné nad Vláří, u  Nedašovy Lhoty nebo 

po  nových mostech v  Mirošově či Polichně. 

Řada zahájených silničních staveb bude po-

kračovat v dalším roce.   Vojtěch Cekota

 ▪ Policistům v kraji se daří

Zlínský kraj – Osmnáct nových policistů 

a  policistek přijalo do  svých řad Krajské 

ředitelství policie Zlínského kraje. Služební 

slib složili v prostorách krajského ředitelství 

ve  Zlíně pod taktovkou náměstka ředitele 

krajského ředitelství pro vnější službu Ja-

roslava Vaňka. Ten zároveň novým policis-

tům předal pamětní list a služební odznak. 

Nyní na policisty čeká absolvování základ-

ní odborné přípravy, po  které se rozejdou 

na  své útvary. Mezi ně patří v  šestnácti 

případech krajské pohotovostní a eskortní 

oddělení a dva policisté posílí obvodní od-

dělení v Rožnově pod Radhoštěm. Policisté 

ve  Zlínském kraji byli letos úspěšní také 

v  soutěži Policista roku 2012. Sbírali v  ní 

ceny ve třech kategoriích. Policisté z odbo-

ru hospodářské kriminality zase získali dru-

hé místo v soutěži Výnosář roku 2012.

 ▪ Lázeňský areál čeká proměna

Luhačovice – Lázeňský areál v  Luhačovi-

cích čeká zásadní změna, která se týká ze-

leně. Stovky dřevin ustoupí nové výsadbě, 

která ještě více zvýrazní svébytnost celého 

prostoru. Akciová společnost Lázně Luha-

čovice připravovala projekt obnovy zeleně 

koncepčně již od  roku 1992 ve  spolupráci 

s odborníky z tuzemska i zahraničí. Úpravy 

si vyžádají více než 27 milionů korun. Au-

torem celkového řešení nových výsadeb 

v lázeňském parku je profesor Ivar Otruba, 

přední znalec v oboru architektury a urba-

nismu. V lázeňském areálu se celkem vysa-

dí 476 stromů, 15 290 keřů a 7 499 trvalek. 

Celkové výdaje projektu činí zhruba 27,8 

milionu korun.

 ▪ Zvýší se výroba pneumatik

Otrokovice – Moderní výrobní halu za  mi-

liardu korun otevřel v  listopadu v  Otroko-

vicích jeden z  největších výrobců země-

dělských radiálních pneumatik, společnost 

Mitas. Na  ploše 25  500 metrů čtverečních 

hodlá společnost ročně vyrobit 42 tisíc pne-

umatik, některé o hmotnosti až 400 kilogra-

mů. Výroba v  nové hale se naplno rozjela 

přesně po  patnácti měsících od  položení 

základního kamene. V  polovině listopadu 

zahájila také společnost Continental Barum 

v  Otrokovicích rekonstrukci své výrobní 

haly pro navýšení výroby nákladních pláš-

ťů. Kapacita výroby vzroste na  téměř 1,6 

milionů nákladních a autobusových plášťů 

za rok. Předpokládá se vytvoření až 300 no-

vých pracovních míst do konce roku 2015.

 ▪ Ocenění pro vědeckotechnický park

Zlín – Titul Podnikatelský projekt roku zís-

kal vědeckotechnický park – informační 

a  komunikační technologie Univerzity To-

máše Bati ve Zlíně (UTB). V celostátní sou-

těži, kterou každoročně vyhlašuje agentura 

Czechinvest ve spolupráci s ministerstvem 

průmyslu a  obchodu, zvítězil univerzitní 

projekt v  kategorii Prosperita. Smyslem 

soutěže je ocenit nejúspěšnější projekty, 

k jejichž fi nancování byly využity evropské 

a státní dotace a které podpoří inovační po-

tenciál fi rem a využití moderních technolo-

gií. Vědeckotechnický park vybudovala UTB 

v letech 2011 až 2012

Krajská knihovna má více prostoru.     Foto: Petr  Zákutný

Budování sítě výjezdových stanovišť je prioritou.     Foto: PZ

Jihovýchodní obchvat Holešova byl největší investiční akcí kraje v dopravní infrastruktuře.      Foto: ŘSZK
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Často zapomínáme na to, co se nám daří
Psychiatr MUDr. Pavel Konečný.      Foto: Ivo Hercik

Pane doktore, jak vidíte Vánoce z  hlediska 

vaší praxe?

Vánoce jsou výrazně specifi cká a  emočně vel-

mi vypjatá událost, k níž se váže spousta před-

sudků a „mělbychů“, respektive našich představ 

o tom, jací bychom měli být a co bychom měli 

„správně“ dělat, jenže to se často bije s realitou 

a z toho vzniká řada napětí, konfl iktů, nespoko-

jenosti a  frustrací. Je to opravdu poměrně ná-

ročný čas – obecně pro většinu z nás.

Jak byste doporučil k svátkům přistupovat?

Já osobně je chápu jako prázdný pohár, do kte-

rého si každý může namíchat koktejl podle toho, 

co mu nejvíc chutná. Ten by pak měl s  radostí 

vypít nejen sám, ale s těmi, které má rád. Pocho-

pitelně konec roku je zlomový a  rituální, něco 

končí a vytváří prostor pro nové. Oslava zimního 

slunovratu má již od starověkých kultur ohrom-

nou symboliku, a proto i křesťanská oslava na-

rození Ježíše byla situována právě do  tohoto 

období. Je velmi důležité, abychom s  našimi 

blízkými tyto svátky prožili svobodně – způso-

bem, který nám vyhovuje a se kterým budeme 

ztotožněni. A aby v nich bylo co nejvíc klidu, re-

laxace a harmonie.

Dnes se už trochu pozapomíná na duchovní 

význam, kterého jste se dotkl. Není to škoda?

Náboženská symbolika bezpochyby umožňuje 

lidem takto založeným prožít Vánoce ještě da-

leko intenzivněji. To však neznamená, že ti, kdo 

nemají vztah ke  spiritualitě, nemohou Vánoce 

rovněž strávit krásným a  obohacujícím způso-

bem.  Z mého hlediska je jedno, jestli křesťané 

slaví narození Ježíše Krista, nebo židé si připo-

mínají chanuku ve smyslu zázraku, který se stal 

v chrámu, anebo zda lidé slaví dar energie v po-

době vracejícího se slunečního svitu. 

Říká se, že Vánoce jsou svátky rodiny…

Ano. To bych chtěl zdůraznit. Také se říká „svátky 

rozzářených dětských očí“ a myslím, že tyto dny 

jsou velkou příležitostí k utužení rodinných vta-

hů. Je to také doba mimořádných výchovných 

možností, kdy učíme děti, že nejen dostávají dá-

rečky, ale také samy mohou někoho obdarovat, 

vedeme je ke skromnosti, ke zdrženlivosti, k po-

koře. Ve spoustě rodin se posílají peníze na cha-

ritu, pomáhá se zvířecím útulkům, zkrátka myslí 

se na ty, kdo jsou potřební a jsou na tom hůře 

než my. Každá rodina by si měla pěstovat své 

vlastní drobné rituály a vést k nim i děti.  Toto 

má ohromný význam už od starověkých kultur 

a  nehraje roli, jestli jde o  společnou modlitbu, 

procházku, zpěv koled nebo něco jiného. 

Proč jsou rodinné rituály tak důležité?

Protože nám otevírají cestu k  našim zdrojům, 

k předkům, ke kořenům, posilují a upevňují nás. 

Mají protektivní neboli ochrannou funkci, pro-

hlubují vzájemnost, umění dávání i přijímání.

Vánoce jsou pro nás nyní i kvůli reklamě ne-

představitelné bez dárků, je to dobře?

Víte, psychologové někdy říkají, že dávání dárků 

je zástupná forma namísto toho, abychom řekli 

„mám tě rád“. Dárek v každém případě pomáhá 

vcítit se do druhého a udělat mu radost. I drob-

nost, která potěší, má velký význam. 

Máte u vás v rodině nějaký zvláštní zvyk?  

Samozřejmě je jich spousta. Například vedeme 

děti k  tomu, že si jeden dáreček vždy odloží 

a rozbalí ho až na druhý den.

Z jakého důvodu?

Je to účinná prevence nezdrženlivosti, která je 

v dnešní době hrozivě rozšířená. Děti se tak učí, 

že není vždy všechno hned. Umění odložit své 

potěšení a počkat si je velmi důležité. 

Hovoříte o nutnosti rituálů pro rodinný život, 

bohužel rodiny dnes nefungují tak, jak by 

měly, a kolem Vánoc si to mnozí uvědomují. 

Na někoho doléhá smutek a výčitky, že něco 

zkazil, co má takový člověk dělat?

Tento čas opravdu slouží k vnitřní revizi, k sebe-

refl exi. To je pozitivní. Určitě bychom se však ne-

měli začít týrat a bičovat pocity viny. Ale spíš to 

proměnit v zamyšlení, co mohu změnit a dělat 

jinak, až svátky skončí. Raději toto období vyu-

žít k  určitému zklidnění, pohroužení, meditaci 

a změnu odstartovat až po svátcích.

A když se někdo cítí osaměle, třeba i v rámci 

vlastní rodiny?

Víte, s  tímto se ve  své ordinaci setkávám hod-

ně často a  někdy nabývám dojmu, že někteří 

lidé mají tendenci trpět, jako by si říkali, čím víc 

budu trpět, tím mám větší šanci, že se stane zá-

zrak. Sami sebe tak mučí a udržují se uzavření 

v tomto podivném režimu. Je dobré to prolomit, 

něco aktivně udělat, vzít věci do svých rukou. 

A zazvonit třeba na dveře protějšího bytu?

Ale samozřejmě! Uvědomit si, že opuštěně se 

necítím jen já, ale patrně spousta dalších lidí. 

Jen jde o  to hledat a najít k nim cestu. Nabíd-

nout sami sebe a využít k tomu druhé.

Vidíte změnu v  přístupu veřejnosti k  psy-

chiatrii za dobu, po kterou se tomuto oboru 

věnujete, a  jaké druhy potíží vaše pacienty 

momentálně nejvíc sužují? 

Lidi jsou konfrontováni s  obrovským stresem, 

s obrovskou zátěží. Spousta lidí má problém na-

jít práci, fatálním problémem je nejistota týkající 

se existenčního zajištění. Z toho plynou nejrůz-

nější psychické potíže, pesimismus, pocity bez-

naděje, úzkosti. To všechno se promítá do fyzic-

kého stavu, protože psychika je skutečně úzce 

propojena s tělesným zdravím.

A co dělat, když ani vyhlídka do nového roku 

není zrovna idylická?

Velmi důležitým principem je soustředit mysl 

na přítomný okamžik. Zaměřme se nyní na hez-

ky prožité Vánoce v  rámci možností, které 

máme. Obavy, co bude v  lednu, nechejme, až 

události nastanou. Dnes se hodně mluví o tak-

zvané naučené bezmocnosti – to znamená, že 

se za  chodu velmi rychle mění pravidla a  lidé 

se tomu nestačí přizpůsobovat, to nás odvádí 

od schopnosti prožívat přítomný okamžik. Tré-

nujme být tady a teď! Také máme tendenci, při-

jdou-li problémy, vidět jen černě a  zapomínat 

na to, co se nám podařilo. To je škoda. Protože 

i když máme zrovna problémy, neznamená to, 

že všechno v  našem životě je špatně. Uvědo-

mujme si, co je v pořádku, co funguje a na čem 

můžeme stavět. Helena Mráčková 

Končí kalendářní rok, za  dveřmi 

jsou Vánoce. Prosinec je zvláštní 

období, které se jaksi vymyká. Lidé 

k sobě mají blíž, ale zároveň citlivě-

ji vnímají své problémy, proto i více 

než jindy vyhledávají pomoc lékařů 

lidských duší. Co vlastně čas kolem 

Vánoc znamená z  pohledu našich 

citů a  prožitků, vysvětluje zlínský 

psychiatr a  specialista na  léčbu zá-

vislostí MUDr. Pavel Konečný. 
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xxx.    Foto: Ivo Hercik

výběr školy

dobrovolníci

chranky

Dobrovolníci s křížem ve znaku

Hasičům přibylo práce. Loni hasili 856 požárů.    Foto: HZS ZK

Před 150 lety, tedy v roce 1863, se v Ženevě 

sešli zástupci 16 zemí, aby založili hnutí pro 

pomoc raněným. Tak vznikl Mezinárodní vý-

bor Červeného kříže. Jeho činnost se v prů-

běhu let rozšiřovala a dnes si členové hnutí 

kladou za  cíl zejména zmírňovat utrpení, 

chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti či 

podporovat porozumění a přátelství.

Nové hnutí si velmi rychle našlo cestu i do čes-

kých zemí. V září roku 1868 byl založen Vlaste-

necký pomocný spolek pro království české, 

což byla vlastně národní společnost Červené-

ho kříže v zemích Koruny české. Letos tak Český 

červený kříž (ČČK) oslavil 145. výročí a patří tak 

k vůbec nejstarším – delší historií se může po-

chlubit jen tucet zemí. 

Momentálně má ČČK více než 21  500 členů 

a  dobrovolníků fungujících v  877 místních 

skupinách. Ty jsou sdruženy v  75 oblastních 

spolcích, jejichž působnost v podstatě kopíruje 

okresní hranice. 

Jak je to ve Zlínském kraji

Na území současného Zlínského kraje se dob-

rovolníci s červeným křížem ve znaku začali for-

movat ve 20. letech minulého století. Na území 

okresu Zlín to bylo přesně v roce 1920, tamní 

Český červený kříž tak v roce 2010 oslavil deva-

desáté výročí. „Nám se přesné datum založení 

vypátrat nepodařilo, prostě se nedochovalo. 

Našli jsme ale dokumenty datované rokem 

1925,“ uvedl ředitel úřadu Oblastního spolku 

ČČK Vsetín Milan Sekáč. V  Kroměříži a  Uher-

ském Hradišti jsou na tom podobně.  

Ve Zlínském kraji fungují čtyři oblastní spolky. 

Nejvíce místních skupin je na  Zlínsku – cel-

kem 38. Tomu odpovídá i nejvyšší počet členů, 

kterých je 800. Na Vsetínsku je 570 členů v 19 

skupinách. Na  Uherskohradišťsku pak člen-

ská základna činí zhruba 500 dobrovolníků 

a na Kroměřížsku kolem 340. 

Většina lidí si v souvislosti s Červeným křížem 

vybaví především dárcovství krve, činnost jed-

notlivých místních skupin i oblastních spolků je 

přitom daleko větší. „Pole působnosti je oprav-

du pestré. Kromě získávání a oceňování dárců 

krve poskytujeme školení v první pomoci, pro-

vozujeme sociální službu pro lidi bez přístřeší 

a máme domácí a pečovatelskou službu,“ uvá-

dí ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Zlín 

Michaela Stýblová. Řadu aktivit mají i  ostatní 

oblastní spolky. V Kroměříži například ČČK pro-

vozuje dopravní hřiště.  Jaroslav Janečka

Zlínský Český červený kříž si výročí připomněl v sídle kraje, mimo jiné bylo uděleno několik pamětních listů.     Foto:  Petr Zákutný

 ▪ Úspěch mladých zdravotníků

Valašské Klobouky, Lidečko – Hned dva 

tituly mistrů republiky vybojovaly týmy 

ze Zlínského kraje na republikovém kole 

soutěže Mladých zdravotníků. Prvenství 

v  nižší věkové kategorii si připsaly děti 

z Valašských Klobouk, mezi staršími pak 

nenašel přemožitele tým z Lidečka. Sou-

těž pořádal Český červený kříž, kvalifi ko-

valo se na ni celkem 18 hlídek, jež uspěly 

v jednotlivých místních, okresních a kraj-

ských kolech. Na soutěžící čekalo několik 

stanovišť, na kterých museli řešit mode-

lové situace, zajistit vlastní bezpečnost, 

poskytovat pomoc raněným a  přivolat 

odbornou pomoc.

Mladí zdravotníci jsou projektem Čes-

kého červeného kříže. Kroužky fungují 

na  základních školách, žáci v  nich mají 

možnost získat znalosti a dovednosti pro 

poskytování první pomoci.

 ▪ Oceňování dárců krve

Zlínský kraj – Jednou z  hlavních činnos-

tí Českého červeného kříže je získávání 

a  oceňování dobrovolných dárců krve. 

Za první odběr získává dárce odznak na-

zvaný Krůpěj krve. Za 10 odběrů je udělo-

vána Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana 

Janského. Tato medaile má další dvě va-

rianty: za  20 odběrů se získává stříbrná, 

zlatá pak za  40. Po  medailích následuje 

Zlatý kříž ČČK, který má tři třídy. Nejnižší 

je třetí, uděluje se za  80 odběrů. Násle-

duje druhá třída (120) a první třída (140). 

Relativně nové je pak ocenění Plake-

ta ČČK Dar krve – dar života. To přísluší 

tomu, kdo se podrobí 250 odběrům. Pla-

keta se předává na celostátním slavnost-

ním shromáždění jednou za dva roky.   

O  tom, v  jakém množství jsou ocenění 

udělována, hovoří například statistiky 

Oblastního spolku ČČK Zlín. Jen v  letoš-

ním roce rozdali 300 bronzových medailí, 

160 stříbrných a 90 zlatých. Na třetí třídu 

zlatého kříže dosáhlo letos šest dárců, 

na druhou třídu pak jeden. 
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 ▪ Sloučení přinese úspory

Fryšták, Zlín – Efektivnější poskytování 
sociálních služeb přinese sloučení dvou 
domovů pro osoby se zdravotním posti-
žením. Jde o  zařízení Hrádek ve  Fryštáku 
a Radost ve Zlíně. Obě tyto Zlínským kra-
jem zřizované příspěvkové organizace 
budou poskytovat všechny typy sociál-
ních služeb jako doposud s  tím rozdílem, 
že organizace bude od  začátku příštího 
roku fungovat pod novým názvem Soci-
ální služby pro osoby se zdravotním po-
stižením. Změny se pozitivně promítnou 
do  hospodaření. Pro rok 2014 je úspora 
odhadována na  více než milion korun. 
„Stávající uživatelé ani jejich rodinní pří-
slušníci či opatrovníci se nemají čeho obá-
vat, neboť služby poskytované ve  Zlíně 
i ve Fryštáku zůstanou zachovány ve stej-
né kvalitě a  na  stejném místě,“ uvedla 
krajská radní odpovědná za sociální oblast 
Taťána Valentová Nersesjan. 
Dalším důvodem sloučení je to, že se jed-
ná o  malé organizace, navíc orientované 
na stejnou cílovou skupinu. Tou jsou osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením.

 ▪ Rozsah pohotovosti bude zachován

Zlínský kraj – Lékařskou pohotovostní 
službu by mělo v  příštím roce zajišťovat 
ve Zlínském kraji pět nemocnic.  Konkrét-
ně se jedná o smlouvy s Krajskou nemoc-
nicí T. Bati, Uherskohradišťskou nemocni-
cí, Kroměřížskou nemocnicí, Vsetínskou 
nemocnicí a  Nemocnicí Valašské Meziříčí. 
Rozsah bude stejný jako v  letošním roce. 
Takový krok navrhují krajští radní. Tyto 
nemocnice budou smluvně pověřeny 
závazkem veřejné služby – zajišťováním 
jednotlivých druhů lékařské pohotovostní 
služby. Zlínský kraj poskytne nemocnicím 
vyrovnávací platbu, která bude ve stejném 
rozsahu jako v  loňském roce. Lékařská 
pohotovostní služba ve  Valašských Klo-
boukách, v Bystřici pod Hostýnem, v Uher-
ském Brodě a v Rožnově pod Radhoštěm 
bude i nadále provozována zdravotnickou 
záchrannou službou.

 ▪ Pátý pavilon skrývá knihovnu

Zlín – Zhruba 21 000 odborných dokumen-
tů z  medicínských a  přidružených oborů 
tvoří současný informační fond Střediska 
vědeckých informací ve zlínské Krajské ne-
mocnici T. Bati. Lékařská knihovna odebírá 
přibližně 100 různých odborných časopisů 
a jejích služeb využívá přibližně 1 150 uži-
vatelů. Středisko se nachází v  pátém pa-
vilonu nemocnice a  funguje jako knihov-
nické a  informační pracoviště pro lékaře 
a zdravotníky v celém Zlínském kraji. Infor-
mační fond knihovny je budován od roku 
1959. „Přicházejí k nám uživatelé z řad lé-
kařů a ostatních vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků ve zdravotnictví, střední a nižší 
zdravotnický personál, studenti středních 
a vysokých škol a ostatní odborná zdravot-
nická veřejnost. K dispozici mají studovnu 
s přístupem k internetu, půjčovnu a volně 
přístupný sklad knih,“ řekl vedoucí knihov-
ny Josef Šilhavík. Knihovna poskytuje ve-
řejné knihovnické a informační služby. 

Seniorské setkání v novém kabátě
Boršice – Jak se umí senioři bavit, ukázali na již 

devátém setkání uživatelů domovů pro senio-

ry ze Zlínského kraje pod názvem Barvy života. 

Směs písní, básní, scének a tanečních vystou-

pení byla k vidění na akci, kterou pořádal Zlín-

ský kraj pod záštitou hejtmana Stanislava Mi-

šáka ve čtvrtek 28. listopadu v kulturním domě 

v Boršicích. 

Klienti z  osmi domovů předvedli svá hudeb-

ní, taneční, pohybová a  recitační vystoupení. 

Nově byla letos na  programu soutěž jednot-

livců, jejíž vítěz postoupí do celostátního kola.  

Z  osmi navržených soutěžících ze zúčastně-

ných domovů vybrala hodnotící komise Pavla 

Horáka z Domova se zvláštním režimem Kvasi-

ce, který zaujal svou recitací a stal se Mistrem 

soutěže Krásný věk. Druhé místo obsadila Ma-

rie Masaříková z Domova pro seniory Uherské 

Hradiště, která recitovala a  zpívala, a  bronzo-

vou příčku získala za svůj zpěv Františka Hečo-

vá z Domova pro seniory Luhačovice.

„Věřím, že všichni jsme zde prožili příjemné 

chvíle. Senioři měli možnost setkat se s ostat-

ními jinde než v  prostorách svých domovů 

a potěšit se z vystoupení svých kolegů. Jistou 

inovací na  této tradiční akci se stala soutěž 

Missis a Mistr Krásný věk. Vítězům patří gratu-

lace a poděkování, obdiv si ale zaslouží všichni 

zúčastnění.  Jsou důkazem toho, že senioři se 

umí bavit v každém věku a dávají tím ostatním 

lidem v domovech inspiraci, jak se radovat ze 

života a těšit se ze svých zájmů,“ řekla krajská 

radní pro oblast sociálních věcí Taťána Valen-

tová Nersesjan.  (ap)

Zlínský kraj – Nízká kriminalita, rozsáhlá na-

bídka uměleckých škol, velké plochy chráněné 

přírody, nepřeplněné třídy na  základních ško-

lách či dostatek dětských hřišť. To jsou hlavní 

důvody, proč se Zlínský kraj stal ve  výzkumu 

Místo pro život nejúspěšnějším mezi všemi 

moravským kraji. Celkově přitom obsadil pátou 

příčku. Jednotlivé kraje jsou hodnoceny podle 

statistických dat i průzkumu mezi 1400 respon-

denty a osmnácti respektovanými osobnostmi. 

Zlínský kraj si oproti loňskému roku polepšil 

o dvě místa. Kraj vynikal zejména v oblasti péče 

o děti a vzdělávání, životním prostředí, ale i vol-

nočasových aktivitách, pracovních podmín-

kách a bezpečnosti. Silné stránky kraje jsou na-

příklad v nadprůměrném počtu dětských hřišť 

kontrolovaných krajskou hygienou nebo počtu 

bazénů a  koupališť. V  kraji je také velký podíl 

chráněných oblastí a nižší kriminalita. V rozvoji 

infrastruktury, zdravotní síti a občanské společ-

nosti kraj dosahoval podprůměrných výsledků. 

Hlavními slabinami kraje jsou podle výzkumu 

například druhý nejnižší počet kulturních akcí 

nebo nejnižší zastoupení policistů. Mezi handi-

capy je uváděn i nadprůměrný počet neuspo-

kojených žádostí do domů pro seniory. S tím ale 

Zlínský kraj nesouhlasí.  „Skutečnost je taková, 

že jeden senior má obvykle podáno více žádos-

tí do několika domovů současně a není ocho-

ten a ani nepotřebuje být aktuálně v domově 

umístěn. Dokonce jen dvacet procent z  těch, 

kdo mají podánu žádost, je ochotno nastoupit 

v případě, že je jim místo nabídnuto. Ti, co péči 

opravdu potřebují, jsou umísťováni v časovém 

rozpětí od  dvou týdnů do  tří měsíců,“ sdělila 

radní Taťána Valentová Nersesjan. Ta již na ne-

srovnalost upozornila i zpracovatele výzkumu. 

„Jsem potěšena vstřícností společnosti, která 

přivítala vzájemnou spolupráci v zájmu upřes-

nění relevantních kritérií a  jejich objektivního 

vyhodnocení v  oblasti sociální péče pro příští 

roky,“ konstatovala radní. Současně vysvětlila, 

že ke  zkreslení údajů ve  výsledcích letošního 

výzkumu došlo kvůli tomu, že ministerstvo 

práce a  sociálních věcí nebylo schopno včas 

poskytnout přesné kapacity lůžek za jednotlivé 

kraje, a proto autoři použili jiný dostupný údaj, 

a to o počtu žádostí.  (jjn)

Zlínský kraj? Nejlepší na Moravě

Na soutěži se utkali senioři z několika domovů.      Foto: Petr Zákutný
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Studenti excelovali v soutěži strojařů
Zlín, Slavičín – Žáci dvou technicky zamě-

řených škol zřizovaných Zlínským krajem, 

Dominik Slováček a  Jakub Šebák, si připsali 

obrovský úspěch v podobě vítězství v pátém 

ročníku celostátní soutěže v  programování 

CNC obráběcích strojů. Soutěž, kterou pořádá 

Svaz strojírenské technologie, má za  cíl pro-

pagovat strojírenství mezi mládeží a zvýšit zá-

jem mladých lidí o  technické obory. Úspěch 

v  této soutěži, které se letos zúčastnilo cel-

kem 143 žáků z 35 středních odborných škol 

z  celé České republiky, je podle pořadatelů 

skvělou vizitkou pro uplatnění v  prestižních 

strojírenských podnicích. Soutěžící si moh-

li při poměřování svých dovedností vybrat 

ze tří systémů: dvou technologií frézování 

a jedné pro technologii soustružení. Dominik 

Slováček, který je žákem Střední průmyslové 

školy polytechnické – Centra odborné přípra-

vy Zlín, získal prvenství v jednom ze systémů 

pro frézování,  a Jakub Šebák, student Gym-

názia Jana Pivečky a  Střední odborné školy 

Slavičín, byl nejlepší mezi soutěžícími v rámci 

systému pro soustružení.

„Býváme kritizováni za to, že málo podporu-

jeme technické obory, ale pravda je taková, 

že se je snažíme nejen udržet, ale naopak 

získat zájem mladé generace o  ně. Problé-

mem je spíš to, že se stále nedaří přesvědčit 

rodiče, aby při výběru školy své děti směřovali 

na technické obory, v nichž působí skutečně 

špičkoví odborníci a kde se jim otevírá velmi 

perspektivní profesní uplatnění,“ řekl hejt-

man Stanislav Mišák.

Na jeho slova navázal i krajský radní pro ob-

last školství, mládeže a  sportu Petr Navrátil: 

„Mít v  kraji dva absolutní vítěze ze tří kate-

gorií v  celorepublikové soutěži, to, myslím, 

hovoří samo za sebe. Je skutečně nutné po-

sunout veřejné mínění v  tom smyslu, aby 

mladí neviděli budoucnost v získávání akade-

mických titulů a následném pracném sháně-

ní uplatnění, ale ve schopnosti dostát reálné 

poptávce na trhu práce,“ uvedl.  (hm)

Peníze půjdou na náměstí a návsi
Zlínský kraj – Náměstí a návsi celkem v 19 ob-
cích, městysech či městech ve  Zlínském kraji 
projdou rekonstrukcí. Radnicím pomohou 
s  realizací evropské dotace z  Regionálního 
operačního programu Střední Morava. Cel-
kem bylo schváleno 50 projektů ze Zlínského 
a Olomouckého kraje v celkovém objemu 343 
milionů korun. Šlo přitom o poslední možnost, 
jak mohla sídla s 500 až 5 000 obyvateli získat 
peníze z tohoto programu, který byl určen pro 
období 2007 až 2013.
Výzva na  rekonstrukce náměstí na  venkově 
byla vyhlášena v  srpnu letošního roku. Sta-
vební úpravy se mohly týkat nejen náměstí 

a parků, ale také přilehlých parkovacích ploch, 
chodníků a pěších zón, včetně nového mobili-
áře a veřejného osvětlení. Maximální výše pod-
pory činila 10 milionů na  jeden projekt. Mezi 
schválenými žadateli o  fi nanční podporu ze 
Zlínského kraje jsou například obce Prostřední 
Bečva, Spytihněv, Břest, Korytná a Liptál, nebo 
městys Nový Hrozenkov a město Karolinka.  
V  minulosti již byly na  revitalizaci veřejných 
prostranství vyhlášeny tři výzvy – v roce 2007, 
2010 a  na  počátku letošního roku. Celková 
výše investice v  této oblasti z  Regionálního 
operačního programu Střední Morava tak již 
dosáhla více než miliardy korun.  (red)

 ▪ Jedna kancelář, více fi rem 

Zlín – Nabídka možností pro začínající 
podnikatele se rozšířila. Ve Zlíně bylo ote-
vřeno první co-workingové centrum. Jed-
noduše řečeno jde o  sdílené kancelářské 
prostory, v  kterých může najednou pra-
covat velké množství lidí. Pro mladé fi rmy 
je to cenově velmi výhodné. Jde přitom 
o první zařízení tohoto typu ve Zlínském 
kraji a  jedno z  mála na  Moravě. Nabídka 
služeb pro začínající podnikatele je tak 
ve Zlíně kompletní a srovnatelná s daleko 
většími městy. Centrum je umístěno ve 23. 
budově továrního areálu. Na stejném mís-
tě již funguje podnikatelský inkubátor, 
virtuální inkubátor či vědeckotechnický 
park. „Podpora uplatnění mladých lidí je 
pro nás důležitou prioritou, které se věnu-
jeme systematicky. Do  mozaiky podpůr-
ných opatření se teď přidává co-working. 
Jde o  relativně málo nákladnou, přitom 
efektivní cestu, jak například absolven-
tům pomoci s  podnikáním,“ konstatoval 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 
Centrum nemá uspořádání klasické kan-
celáře, vše je pojato méně formálně. Cí-
lem je, aby jednotliví podnikatelé mohli 
vzájemně spolupracovat a  inspirovat se. 
Co-workingové centrum provozuje Tech-
nologické inovační centrum, což je spo-
lečný podnik Zlínského kraje a Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně.

 ▪ Talentová soutěž v psaní na PC

Zlín – Letos již podeváté přivítala Obchod-
ní akademie Tomáše Bati a VOŠE Zlín žáky 
základních škol a nižších gymnázií na Ta-
lentové soutěži v  psaní na  PC. Do  soutě-
že se v  kategoriích začátečníci a  pokro-
čilí přihlásilo 66 žáků z deseti škol. Jejich 
úkolem bylo během 30 minut napsat co 
nejvíce cvičení v programové výuce psaní 
všemi deseti. Nejlépe si v  kategorii začá-
tečníci vedl Adam Ščotka (ZŠ Dřevnická, 
Zlín), v  kategorii pokročilých zvítězil Pa-
vel Černota (ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod 
Radhoštěm).

Ocenění studentů v sídle kraje.     Foto: Petr Zákutný

Dobrovolníci získali za práci s dětmi uznání. Již podesáté
Zlínský kraj – Celkem 23 lidí, kteří se ve svém 

volném čase věnují práci s  dětmi a  mládeží, 

ocenil Zlínský kraj. Letos jsou dobrovolníci 

vyznamenáváni již podesáté. Podáno bylo 

celkem 51 nominací, jimiž se zabývala výbě-

rová komise. Ta kandidáty hodnotila na zákla-

dě předem stanovených kritérií, kterými byly 

například dlouhodobá činnost, více oblastí 

zájmového zaměření či  publikační činnost 

související s volnočasovými aktivitami. K oce-

nění bylo vybráno 23 osobností (uvádíme je 

v abecedním pořadí):

Miroslav Bětík: Od  roku 2002 se v  TJ Sokol 

Pozlovice věnuje práci s mládeží. Jan Coufal: 

S  dětmi a  mládeží pracuje v  elektrotechnic-

kých kroužcích ve Zlíně již 45 let. Marie Holi-

šová: Pedagožka, nositelka kulturního života 

v  obci Hutisko-Solanec. Bohumil Hrabec: 

Od roku 1991 se věnuje dětem a mládeži jako 

trenér ve Vodáckém klubu Kroměříž. Helena 

Janigová: Od  roku 1993 je vedoucí turistic-

kého oddílu mládeže v  Uherském Brodě. Jiří 

Kubíček: Pracoval jako dobrovolný pracovník 

ve  veslařském oddíle TJ Jiskra Otrokovice. 

Alois Láznička: Zasvětil celý život orientač-

nímu běhu a trénování mládeže ve Zlíně. Jiří 

Lůčný: Umělecký vedoucí folklorního souboru 

písní a tanců Handrlák z Kunovic. Jitka Mašta-

lířová: Vedoucí dětského folklorního souboru 

Světlovánek Bojkovice. Lubomír Melichařík: 

Od  roku 1969 pomáhá vést skauty v  Hra-

chovci. Dagmar Peřestá: Vedoucí dětského 

folklorního souboru Světlovánek Bojkovice. 

Jiří Pršala: Od roku 1984 působí jako basket-

balový trenér mládeže v  TJ Spartak Uherský 

Brod. Petr Rozsypálek: Věnuje se dětem již 

od roku 1982 v loutkovém divadle Říše loutek 

Kroměříž. Stanislav Sládek: V roce 2001 založil 

taneční orchestr při ZUŠ v  Uherském Brodě. 

Marta Slavíková: Založila oddíl miniházené 

pro chlapce a dívky, který nese název HC Juni-

or Zlín. Ludmila Šulcová: Působí již 22 let jako 

předsedkyně Místní skupiny Českého červe-

ného kříže ve  Valašských Kloboukách. Jan 

Talaš: Dlouholetý trenér mladých gymnastů 

v TJ  Sokol Vsetín. Jaroslav Uher: Od roku 1977 

vede oddíl stolního tenisu v  Dolním Němčí. 

Ivo Urban: Od roku 1995 vede Slovácký sou-

bor Vonica. Marcela Urbanová: Od roku 1987 

vede přípravku Slováckého souboru Vonica. 

Stanislav Zápeca: Dobrovolnickou činnost 

v SDH Velké Těšany vyvíjí od roku 1970. Karel 

Zerzáň: Je zakladatelem uherskohradišťské-

ho o.s. Archa – sdružení pro rekreaci a pobyt 

v přírodě. Ladislav Žaludek: Více než 10 let se 

věnuje dobrovolné práci s dětmi v oblasti pro-

pagace chovu včel v Napajedlech.  (red)
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Vánoce jsou tradiční svátky, přesto 

je každý prožívá a tráví i trochu 

po svém. Požádali jsme sedm 

zajímavých osobností ze Zlínského 

kraje, aby nás nechaly nahlédnout 

do jejich domovů. Položili jsme jim 

tři otázky. 

1. Jak nejraději trávíte vánoční svátky?

2.  Který dárek vám udělal vůbec nej-

větší radost?

3.  Je něco netradičního, co podle vás 

nemá chybět na vánoční tabuli?

VOŠ potraviná ská a SPŠ mlékárenská Krom íž
monotypní polyfunk ní škola pro  lovaná
do oblas   potraviná ství nabízí

MATURITNÍ STUDIUM (4 roky denní, 5 let dálkové)
Analýza potravin, Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM (3 roky denní, 4 roky kombinované)
Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin,
Zpracování mléka

BAKALÁ SKÉ STUDIUM (3 roky denní i kombinované)
Chemie a technologie potravin

Dny otev ených dve í: 
17. a 18. ledna 2014
14. a 15. února 2014
pátek 8-16 h, sobota 8-12 h

Kontakt: 573 334 936 
vospaspsm@vospaspsm.cz 
www.vospaspsm.cz

Naše mo  o: Víš, co jíš? 
Nevíš? U nás se to nau íš!

1
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.  
V Ý R O ČÍ   Z A L OŽE

N
Í

inzerce

anketa

PETR SÁHA

rektor Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně 

1. Svátky trávím nej-

raději doma s  rodi-

nou. Vánoce jsou 

pro mě obdobím, 

kdy se alespoň na 

pár dní zpomalí svět a  kdy se člověk může 

na chvíli zastavit.

2. Vyzdvihnout jeden konkrétní dárek asi 

nejde. Radost mi udělá každý, třeba dobrá 

kniha.

3. Naopak, myslím si, že tabule má být velmi 

tradiční. Vánoce prožité v  tradičním duchu 

mají tu nejkrásnější atmosféru.

ROSTISLAV 

VLACH 

trenér HC PSG Zlín 

1. Nejraději trávím 

Vánoce s  rodinou 

a  svými blízkými 

doma u  vánočního 

stromečku.

2. Mně dělá radost každý dárek, který dostanu.

3. Nic netradičního mně u vánoční tabule ne-

chybí, potrpím si na vánoční tradice. To zna-

mená výzdoba, adventní věnec, svíčky.

KATEŘINA 

FRANCOVÁ

Živnostnice roku 

Zlínského kraje 2013, 

provozovatelka dětských 

center Nekky ve Zlíně

1. Již několik let trá-

víme vánoční svátky 

v  kruhu poměrně 

široké rodiny na  chalupě a  nedokážu si před-

stavit Vánoce někde jinde. 

2. V  naší rodině patří mezi nejcennější a  ob-

vykle i ty nejlepší dárky „obálky“, nejsou to ale 

obálky s  penězi. Tradici začala naše babička, 

která nám dávala fotky sebe „to abychom si ji 

pamatovali“. My jsme v tom pokračovali, vklá-

dali do nich nejrůznější zajímavosti. Před šesti 

lety nám tam sestra vložila fotku z ultrazvuku, 

já jsem rok poté stejným způsobem oznamo-

vala narození syna Jonáše a to jsou asi ty nej-

hezčí dárky.

3. Na  naší vánoční tabuli nesmějí chybět dva 

narozeninové dorty, neboť naší sestřenici se 

na Štědrý den narodily dvě dcery a to po pat-

nácti letech. U nás kromě vánoční probíhá i na-

rozeninová oslava.

IVO HOLÍK

majitel společnosti 

Holík International,

Firma roku Zlínského 

kraje 2013

1. Vánoční svátky 

trávím nejraději do-

ma s  rodinou. A  to 

proto, že jsem je ani nikdy jinak netrávil. Tak-

že připouštím, že kdybych poznal dosud ne-

poznané, možná bych změnil názor.

2. Nebyl to dárek pro mě. Byly to vždy dárky 

pro mé syny v době, kdy ještě byli malí. Jejich 

údiv a pocit štěstí při rozbalování dárků byly 

nekonečné.

3. Naopak, naše vánoční tabule musí být 

vždy velmi tradiční.

JARMILA 

ČIČMANCOVÁ

ředitelka Hasičského 

záchranného sboru 

Zlínského kraje

1. Nejraději mám Vá-

noce v  kruhu svých 

nejbližších a  s  při-

bývajícími vnoučaty jsou stále veselejší a  ra-

dostnější. Neodmyslitelně k nim patří příroda, 

hory, jiskřící sníh, hvězdy na  nebi a  radostný 

dětský smích. 

2. Největší radost mi udělala dcera, když tak-

řka pod stromeček porodila mého prvního 

vnuka, to byl ten největší a nejkrásnější dárek. 

3. Pro mne jsou Vánoce tradice a patří k nim 

tradiční rituály, které jsem zdědila po  svých 

rodičích, prarodičích a předávám je dále svým 

dětem a  vnukům. Nic netradičního u  nás 

na vánoční tabuli tedy nenajdete.

LIBOR LENŽA

ředitel hvězdárny 

ve Valašském Meziříčí

1. Jsou to dny bez 

pracovních povin-

ností, dny klidu i oče-

kávání, dny odpo-

činku a  také dny 

k zamyšlení. Proto tyto sváteční dny nejraději 

trávím doma, ale i návštěvami rodiny a přátel.

2. Žádný konkrétní neuvedu, protože jich bylo 

více, ale velkou radost mi vždy udělá kvalitní 

odborná či populárně vědecká kniha a dobrá 

muzika. 

3. Každá rodina má jiné zvyky, a  tedy i  tra-

dici toho, co má na  sváteční vánoční tabuli 

být. Mnohem důležitější je to, co by nemělo 

chybět kolem vánoční tabule. Tedy rodinná 

sounáležitost, přátelství, pochopení, vzájem-

ná úcta a radost ze setkání a i těch drobných 

radostí a pohodových chvil.

OLGA 

SEHNALOVÁ

europoslankyně

1. Doma, s  občas-

nými výlety do blíz-

kého okolí na běžky 

nebo i pešky.

2. Mám radost z kaž-

dého dárku.

3. Vánoce jsou přeci hlavně o tradicích, takže 

nic netradičního mne nenapadá.

Sedm pohledů na vánoční svátky
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kulturaNa Štěpána k Berchtoldům
Buchlov – Atraktivní příležitost k prožití svá-

tečního vánočního dne nabídne 26. prosince 

státní hrad Buchlov. Ten je přes celou zimu 

uzavřen, jako většina jiných hradů a  zámků, 

ale na  svatého Štěpána bude mít výjimku. 

Brána hradu se návštěvníkům otevře v  čase 

od 10.00 do 15.00.

Tak jak se k  vánočním svátkům pojí různé 

tradice, tak se hrad Buchlov na  Štěpána stá-

vá již tradičním místem setkávání se přátel, 

známých a  kamarádů, kteří si na  tomto mís-

tě popřejí do nového roku a připijí hřejivým 

punčem, svařákem, medovinou nebo čajem 

z buchlovské lípy. Nádvořím budou znít stře-

dověké koledy a každou hodinu bude k vidě-

ní malé divadelní představení „živého betlé-

ma“ s  klaněním tří králů. Návštěvníky čeká 

i  ukázka domácí zabijačky s  ochutnávkou. 

Kdo by odolal vůni čerstvého ovaru, zabijač-

kové polévky, prejtu, tlačenky či domácím 

klobásám? 

V loňském roce byla mimořádně na Štěpána 

veřejnosti zpřístupněna část hradu zvaná 

„hraběcí“. Jde o  budovu purkrabství, kte-

rá se nachází nad průjezdem mezi prvním 

a druhým nádvořím. „Vůbec poprvé v historii 

byly tak návštěvníkům otevřeny pokoje, kde 

přebývali Berchtoldové při svých pobytech 

na Buchlově. V loňském roce byl o prohlídku 

této části hradu velký zájem a bohužel na ně-

které návštěvníky se nedostalo, proto se or-

ganizátoři akce rozhodli otevření purkrabství 

letos zopakovat,“ uvedla Dagmar Šnajdarová 

z  kroměřížského pracoviště Národního pa-

mátkového ústavu. 

Pokoje budou svátečně vyzdobeny a  provo-

něny vánočním cukrovím, tak jak to bývalo 

u Berchtoldů zvykem. 

Výstavní prostory hradu nabídnou expozici 

„Vánoční tradice a zvyky“, doplněnou o staré 

vánoční pohlednice ze soukromých sbírek, 

starodávné i novodobé betlémy a starožitné 

vánoční ozdoby, které zdobily vánoční strom-

ky našich babiček. Nebude chybět ani teplo 

hradní hospůdky U  Hanuša, kde se návštěv-

níci mohou občerstvit dalšími gurmánskými 

specialitami.

Už sedmý ročník této atraktivní akce připravi-

la správa hradu Buchlova spolu se sdružením 

HB Collegium.  (red)

 ▪ Odešla folkloristka Věra Haluzová

Pozlovice – Ve věku 88 let zemřela 30. říj-

na  významná moravská folkloristka Věra 

Haluzová. Do  svého vysokého věku se 

aktivně věnovala studiu lidových zvyků, 

působení v  dětských souborech, činnosti 

porotkyně na  přehlídkách národopisných 

souborů a práci na tvorbě scénických pá-

sem dětských folklorních souborů. Začát-

kem šedesátých let v Luhačovicích založila 

folklorní soubor Malé Zálesí a  po  mnoho 

let jej vedla.

 ▪ V Otrokovicích otevřou galerii

Otrokovice – Nová městská galerie se ote-

vře návštěvníkům 6. ledna v Otrokovicích. 

Vznikla v prostorách bývalého baru na ná-

městí 3. května, v  přízemí budovy v  blíz-

kosti radnice. V  galerii najdou zázemí tři 

občanská sdružení – Rozumění, Fotoklub 

Beseda Otrokovice a  Klub přátel historie 

města Otrokovice. „Nepochybuji o tom, že 

sdružení společnými silami vytvoří v  ga-

lerii takovou programovou náplň, která 

osloví široké spektrum osob,“ řekl starosta 

města Jaroslav Budek.

 ▪ Experimenty pro stratosféru

Valašské Meziříčí – Ojedinělý projekt roz-

víjející oborově specifi ckou přeshraniční 

spolupráci realizuje Hvězdárna Valašské 

Meziříčí společně se Slovenskou organiza-

cí pro vesmírné aktivity. Projekt s názvem 

Společně do stratosféry je zaměřen na stu-

denty z obou zemí se zájmem o techniku, 

nové technologie a kosmonautiku. Kromě 

vzdělávacích akcí pro školy i  odborněji 

zaměřených příhraničních workshopů je 

hlavním cílem připravit a úspěšně vypus-

tit 4 stratosférické balony. Dva z nich po-

nesou studentské experimenty vybrané 

v  přeshraniční soutěži. Rok trvající mik-

roprojekt bude ukončen v  červnu 2014 

společným setkáním odborníků, techniků 

a  studentů v  prostorách valašskomeziříč-

ské hvězdárny.

Zlín – Dvacet let od svého založení si v tomto 

roce připomíná kulturní čtvrtletník Prostor Zlín. 

Vydává jej Krajská galerie výtvarného umění 

a dá se říct, že obsah časopisu propojuje všech-

ny její aktivity.

Prostor Zlín se na  svých stránkách věnuje vý-

tvarnému umění, a  nejen jemu. „Dočtete se 

zde o aktuálních uměleckých projektech, v roz-

hovorech s  umělci nahlédnete pod ruce těch, 

kteří umění aktivně vytvářejí, nebo se můžete 

s časopisem v kapse (budete potřebovat velkou 

kapsu) vydat za  příběhy obrazů – třeba těch 

uložených v  nedalekých zámeckých sbírkách. 

V  minulých dílech jsme pátrali po  osudech 

děl, jejich tvůrců i  majitelů obrazárny zámku 

v Kroměříži, Buchlovicích, Vizovicích či Valticích 

a další příběh už je na cestě,“ přibližuje časopis 

ředitel Galerie Václav Mílek. Pro časopis píší 

přední čeští i  slovenští umělci, kurátoři a  další 

odborní pracovníci galerijních institucí.

Moderní architektura a  design, to jsou další 

oblasti, které zaujímají důležité postavení v ob-

sahové skladbě čtvrtletníku. Věnuje se ale také 

památkové péči, užitému umění, urbanismu. 

Značné pozornosti se už od roku 2004 na strán-

kách periodika těší i slovenské výtvarné umění, 

které dostává každoročně prostor i na zlínských 

salonech. Významným tématem zůstává histo-

rie, zejména historie vědy a umění. 

V další části představuje časopis úspěšné pro-

jekty z  praxe galerijních lektorů a  pedagogů, 

kteří osvětlují školám i veřejnosti mnohdy ab-

straktní umění a myšlenky prostřednictvím tzv. 

animačních a  edukačních programů – tedy 

formou zážitku, ve specifi ckém prostředí obra-

záren. „A v každém čísle přibližujeme osobnosti 

dvou básníků, známých i  pozapomenutých, 

a  jejich poezii,“ dodává Václav Mílek. V  roce 

1996 získal časopis od Českého institutu infor-

mačního designu Uznání za  kvalitní grafi cký 

design. Jeho dnešní podoba se snaží více při-

blížit myšlení a vizuálnímu vyjadřování mladší 

výtvarné generace napříč republikou i  potře-

bám současných návštěvníků. Nové číslo vy-

chází v prosinci a k zakoupení je v informačním 

centru při vstupu do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. 

Celou kolekcí vydání z let 2012 a 2013 si mohou 

zájemci udělat radost k Vánocům.  (red)

Čtvrtletník krajské galerie Prostor Zlín slaví dvacetiny

Štěpánský program na Buchlově v loňském roce.    Foto: archiv NPÚ
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Stolní tenisté sázejí na mladé
Zlínský kraj – Možná, že vyklízejí přední příčky 

v nejlepších republikových soutěžích, ale v prá-

ci s  mladými jsou nepřekonatelní. V  klubech 

stolního tenisu na Zlínsku vyrostl nejeden vel-

ký talent. A další se hlásí o slovo.

Tradiční pingpongovou baštou je už dlou-

há léta oddíl v  Hluku.  Ženské družstvo hraje 

nejvyšší soutěž, ale vedoucí klubu Štěpán Po-

spíšek přiznává, že extraligové ambice letos 

nejsou nikterak velké. „Máme tam dvě konku-

renceschopné hráčky – Jančovou a  Kučero-

vou. Ty družstvo táhnou. Tým je pak doplněný 

mladými hráčkami, které především sbírají 

zkušenosti,“ vysvětlil Pospíšek, proč se hlucká 

děvčata letos pohybují ve spodních patrech ta-

bulky. Zároveň dodává, že pro mladé hráčky je 

extraliga obrovskou zkušeností, která jim může 

pomoci dostat se na špičkovou úroveň. „Potře-

bují čas, aby se vyhrály,“ říká. 

V Hluku se pak zaměřují na trénování mládeže, 

která dojíždí i z okolí. „V současné době u nás 

trénuje kolem pětadvaceti mladých a jsou mezi 

nimi hodně kvalitní stolní tenisté,“ hodnotí Ště-

pán Pospíšek.

Úrodnou půdu pro mládež mají i ve Zlíně. „Je 

to naše priorita,“ říká vedoucí zlínských stolních 

tenistů Vladislav Koldas. A  v  krajském měs-

tě se výchova talentů opravdu daří. Vždyť ze 

zlínských řad se pravidelně rekrutují členové 

mládežnických reprezentací, kteří hrají meziná-

rodní mistrovství. „Myslím, že spolu s Ostravou 

a Havířovem jsme na tom v této oblasti nejlépe 

v republice,“ míní Vladislav Koldas. 

Lepší výsledky Zlína v  tuzemských soutěžích 

brzdí známá bolest – po  střední škole hráči 

odejdou na  univerzitu, na  tréninky a  zápasy 

nemají čas. I proto hraje zlínské áčko až druhou 

ligu. „Loni jsme byli v první lize a měli jsme bez 

problémů na  to, abychom se udrželi. Ale ne-

povedlo se. Letos hrajeme čelo druhé ligy a cíl 

máme jasný – postup,“ plánuje vedoucí týmu.  

Důležitější je však pro Zlín právě naplnění role 

mládežnického klubu. „I proto spolupracujeme 

už s  mateřskými školkami, kde vytipováváme 

hráče. Za pomoci města a kraje bychom chtěli 

také přestavět a modernizovat naši halu, což by 

stolní tenis ve Zlíně zase zatraktivnilo,“ přeje si 

Vladislav Koldas.  (oh)

Aneta Kučerová je oporou hluckého klubu.    Foto: archiv TJ Spartak Hluk

 ▪ Šachy s rekordním počtem školáků

Vsetín – Více než sto padesát hráčů poměři-

lo síly na šachovém přeboru škol ve Vsetíně. 

Na Grand prix školní mládeže svedli soubo-

je žáci základních i  středních škol a  účast 

byla nad očekávání dobrá. „Takové se žádný 

jiný okres v republice ani nepřiblíží,“ zhod-

notil hlavní rozhodčí turnaje Vladislav Bam-

bušek. Z napínavých soubojů vyšly vítězně 

Kateřinice v  nejmladší kategorii, školáci 

druhého stupně z Hošťálkové a mezi stře-

doškoláky tým Masarykova gymnázia ze 

Vsetína. První dva týmy z  každé kategorie 

postupují do krajského kola.

 ▪ Valaši v první půli ligy nezářili

Zlínský kraj – Nepříliš úspěšná byla první 

polovina základní části druhé hokejové ligy 

pro oba celky ze Zlínského kraje. V tabulce 

východní skupiny mají týmy Vsetína i Valaš-

ského Meziříčí blíže ke chvostu než ke špici. 

Hráčům VHK Vsetín se od poloviny listopa-

du výsledkově moc nedařilo. „První polovi-

na soutěže z pohledu získaných bodů není 

růžová. Musíme něco změnit,“ zhodnotil 

trenér vsetínských hokejistů Juraj Jakubík. 

HC Bobři Valašské Meziříčí sice v minulých 

kolech dokázal porazit i  těžkého soupeře 

z  Hodonína, přesto nadále zůstává na  po-

sledních příčkách.

 ▪ Spokojené Slovácko, změny ve Zlíně

Zlínský kraj – Porážkou v Jihlavě se s pod-

zimní částí první fotbalové ligy rozloučil 

tým 1. FC Slovácko. Předchozí dva zápasy 

ale zvládl a i díky tomu se drží přesně upro-

střed tabulky. V  dosavadních šestnácti zá-

pasech získal devatenáct bodů. Mnohem 

méně spokojenosti vládne u  druholigové-

ho FC Fastav Zlín. Klub za sebou má nejhorší 

podzim od sestupu z nejvyšší domácí sou-

těže, prozatím je čtrnáctý. Neuspokojivé vý-

sledky vyvolaly změny ve vedení a obmění 

se i sestava. Příliš dobrá nálada nebude přes 

zimu vládnout ani v SK Hanácká Slavia Kro-

měříž. Ten neuspěl ani v předehrávce jarní-

ho kola a přezimuje na sestupové pozici. 

 ▪ Kroměříž hostila taneční festival

Kroměříž – Téměř pět set tanečních párů 

z celé republiky i ze zahraničí se předvedlo 

na  osmém ročníku Kroměřížského taneč-

ního festivalu. Ten se konal poslední listo-

padovou neděli v Domě kultury Kroměříž. 

Soutěžící páry předváděly latinskoamerické 

a standardní tance, pořadatelské město re-

prezentovaly asi tři desítky párů. 

 ▪ Silák z Rožnova získal stříbro

Rožnov pod Radhoštěm – Přes osm set 

vzpěračů ze 60 zemí se na  přelomu října 

a listopadu předvedlo na mistrovství světa 

profesionálů v  silovém trojboji a  bench-

-pressu v  Praze. Velký úspěch na  soutěži 

zaznamenal šestadvacetiletý specialista 

na  bench-press Petr Bolf z  Rožnova pod 

Radhoštěm. Přes zisk skvělé stříbrné medai-

le byl trochu zklamaný, loni totiž získal titul 

v Las Vegas a v Praze chtěl titul obhájit.

Zlín – Tak trochu jiný fotbal se hrál předposled-

ní listopadový víkend ve  Zlíně. V  rámci Zlín-

ského poháru 2013 se tu pod taktovkou Čes-

kého hnutí speciálních olympiád utkalo deset 

týmů z České republiky, Slovenska a Maďarska 

ve sjednocené kopané. Při tomto sportu spolu 

hrají mentálně postižení a jejich zdraví partne-

ři. „Hráči bez handicapu mají na  hřišti za  úkol 

podporovat ty s handicapem, aby každý z nich 

mohl co nejvíce zazářit a  vyniknout,“ přiblížil 

ředitel turnaje David Bělůnek. Zlínský pohár je 

dlouhodobě největší mezinárodní akcí svého 

druhu v České republice.

Jednotlivé národní výbory speciálních olympi-

ád spolu podle Bělůnka při podpoře sportu pro 

mentálně postižené spolupracují a vzájemně se 

zvou na  své turnaje. „Letošního sedmého roč-

níku Zlínského poháru se proto vedle českých 

týmů z Ostravy, Kopřivnice, Černovic, Bystrého, 

Háje u  Duchcova, Tuchořic a  Zlína zúčastnili 

také sportovci z  maďarských měst Budapešť 

a Györ a ze slovenského Trenčína, který je part-

nerským městem Zlína,“ vyjmenoval Bělůnek.

Zlínský pohár 2013 má rovnou dva vítěze, týmy 

se totiž dělí do dvou skupin podle míry posti-

žení hráčů. „První den turnaje je vždy vyhrazen 

pro porovnávací utkání a  testy. Aby se utkali 

jen sobě rovní. Musí se to pečlivě rozlišovat, 

aby sportovci s menším postižením nepřehrá-

vali ty se silnějším, aby nikdo nebyl znevýhod-

něný a všichni si zápolení užili,“ vysvětlil ředitel 

turnaje. 

V první skupině zvítězili domácí Zlíňané, druhý 

skončil Trenčín a  třetí Györ. Druhou skupinu 

ovládla Kopřivnice, za ní se umístili hráči Buda-

pešti a Černovic.  (oh)

Pohár ve sjednocené kopané získali domácí
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S T E E L H A M M E R 

T O U R

7. 2. 2014 ZLÍN 
Masters of Rock Café

16. 2. 2014 ZLÍN 
Masters of Rock Café

15. 2. 2014 ZLÍN 
Masters of Rock Café

Double Headliner Tour
Double Headlineer Tour

111111000000..--111111333333.. 777777.. 222222000000111111444444 Areál likérky Vizovice

www.mastersofrock.cz
... a mnoho dalších  

1100 1133 77 22001144

zajímavostiJak se slavily Vánoce v našem kraji
Co je typické pro prožívání vánočního času 

na Valašsku, Slovácku nebo na Hané? Větši-

na zvyků a obyčejů spojených s vánočními 

svátky je velmi obdobná na  celém území 

východní Moravy. Vánoce byly spojeny 

s oslavou zimního slunovratu, kdy se začaly 

krátit noci a  prodlužovat dny, což byl pří-

slib začátku nového hospodářského roku. 

Jejich smyslem bylo hlavně zajištění zdaru 

v příštím hospodářském roce.

Valašsko

Hlavním jídlem bývala podle etnografky Milady 

Fohlerové z  Muzea regionu Valašsko ve Vsetí-

ně polévka „ščedračka“, vařená z hrachu nebo 

čočky, hřibů, sušených „trnek“ (švestek), hrušek 

a „zemáků“(brambor), na  zbylém území Valaš-

ska bývala nejčastěji polévka hřibová nebo hra-

chová. Významnou součástí štědrovečerních 

obyčejů bylo na  Valašsku „ščastikování“, tedy 

vyslovování obřadního přání, které se obvykle 

pojilo s blahonosnými a ochrannými magický-

mi praktikami. Ščastikovalo se i při koledě, při 

návštěvách o Božím narození, na Štěpána nebo 

na Nový rok. Ochranný smysl měla při „ščasti-

kování“ voda. Ve Velkých Karlovicích vstal hos-

podář, hospodyně nebo nejstarší syn z  lože, 

obcházel po  tmě místnosti, které vodou vyk-

ropoval. Při tom musel říkat: „Dej vám Pámbu, 

dobrý deň, dřív vodičku než oheň!“

Haná

Vánoce na  Hané přibližuje Markéta Müllerová 

z Muzea Kroměřížska. Na Štědrý den chodívali 

koledníci a zpívali: „Pote, chlapci, k nám, kole-

de vám dám. Po ořiško, po jabličko, oblečem se 

do kožóško. Bodem zpivati, koledovati.“ V tento 

den se mnoha způsoby věštilo, lidé předpoví-

dali svou budoucnost, zdraví či počasí. V  jabl-

kách se hledala hvězda, házelo se střevícem, 

po  vodě se pouštěly skořápky ořechů. Při ve-

čeři nesmělo na stole chybět to, co se urodilo 

na  polích. Byl to výraz díků za  loňskou úrodu 

a zároveň prosby o hojnost v roce příštím. My-

slelo se také na dobytek, který dostával zbytky 

od večeře. Lidé se chodili dívat na betlém v kos-

tele a vzájemně si přáli: „Vinšojem vám šťastny 

vánočni svátke a veselé nové rok! Abeste všec-

kyho dobryho dočkale na přezrok!“

Slovácko

Na  Slovácku podle etnografa Jana Káčera se 

v  minulosti dodržoval na  Štědrý den přísný 

půst. Počátkem oslav byla slavnostní večeře. 

Jídelníček byl různý podle krajů i podle sociální 

vrstvy. Měšťanské a bohatší vrstvy společnosti 

tradiční skladbu večeře dosti porušovaly a obo-

hacovaly ji soudobými jídly. Důležité bylo, aby 

na vánočním stole nechyběly všechny plodiny, 

které se v roce urodily. „Dříve nebývala typická 

masitá strava, ani ryba, ta pronikla do jídelníč-

ku až v průběhu 19. století. Vánoční stromek se 

v dnešní podobě až do období první republiky 

téměř nevyskytoval, nad stolem bylo však zvy-

kem zavěšovat špičkou dolů zelený stromeček, 

zdobený panenskými jablky a  zlacenými oře-

chy,“ přiblížil Káčer. 

Moravské Kopanice

Vánoce na Moravských Kopanicích popsal po-

drobně Pavel Popelka z Muzea J. A. Komenské-

ho v Uherském Brodě: „O Vánocích zemědělec 

končil starý rok a  současně začal zajišťovat 

úrodu příští. Aby se jí dočkal, často si pomáhal 

magií a kouzly. Zvláště tam, kde byly výsledky 

rolníkovy práce nejisté – v  neúrodných, chu-

dých oblastech.“ Nejvíce pověrečných představ 

se vztahovalo ke  Štědrému dnu. Zejména se 

věřilo, že hojnost produktů na štědrovečerním 

stole zajistí úrodu na  příští rok. Štědrovečerní 

stůl kopaničářského hospodáře byl proto plody 

rolníkovy práce doslova obložen. 

Luhačovické Zálesí

Blanka Petráková z Muzea jihovýchodní Moravy 

ve  Zlíně přidává postřehy ze slavení Štědrého 

dne v oblasti luhačovického Zálesí. Večeře začí-

nala modlitbou a pojídáním oplatku s medem. 

Někde se k oplatku přikusovaly i šípky. Z polé-

vek se na Zálesí o Štědrém večeru vařila obvyk-

le smetanová kyselice, ve  které byly uvařené 

sušené švestky a houby, někde vařili i hřibovou 

polévku s „lokšama“ (nudlemi), čočkovou nebo 

fazolovou polévku. Dalším chodem byla čočka 

či hrachová kaše s chlebem, krupice se skořicí 

a pjery či zapékance. Šlo o předem upečenou 

buchtu, která se rozkrájela a  spařila v  oslaze-

ném horkém mléce, obalila mletým mákem 

a zapekla.  (vc)

 ▪ Muzejní čas vánoční 

Zpříjemnění vánočního času o  nabídku 

bohatých kulturních programů připravila 

pro své návštěvníky muzea zřízená Zlín-

ským krajem. 

Muzeum regionu Valašsko na  zámku 

Kinských ve  Valašském Meziříčí připravi-

lo už na  začátek prosince akci pro celou 

rodinu Adventní odpoledne, doplněnou 

o  vernisáž vánoční výstavy „Papírové 

kouzlo Vánoc“, která trvá až do 12. ledna 

2014. V  neděli 22. prosince se na  zámku 

ve  Vsetíně uskuteční program zaměřený 

na téma valašských vánočních tradic. 

Slovácké muzeum v  Uherském Hradišti 

připravilo od  16. do  19. prosince program 

„Vánoce ve Slováckém muzeu – předvádě-

ní výroby vánočních ozdob i pečiva“. Jeho 

součástí jsou též tvořivé vánoční dílny pro 

děti. Vánoční atmosféru měl svými zpěvy 

zpříjemnit v  Galerii Slováckého muzea 17. 

prosince Viva la musica a CM Hradišťánek.

Muzeum Kroměřížska připravilo nejen pro 

milovníky kouzla Vánoc ojedinělou výsta-

vu s  názvem „Křehká krása“, která potrvá 

do 26. ledna. Na výstavě bude k vidění více 

než 3 000 historických i současných vánoč-

ních ozdob a 40 betlémů. Výstava je dopl-

něna o  stálou dílnu s  možností vyrobit si 

vlastní originální vánoční ozdobu. 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve  Zlíně 

nabídne krásu a  pestrost různorodých 

betlémů. Zájemci je mohou zhlédnout až 

do 6. ledna. 

Minulé kolo soutěže

Výherci: Beskydská magistrála má celko-

vou délku 34 kilometrů.

Výherci: Anna Kročilová (Kroměříž), Ma-

rie Laubová (Zlín), Libuše Lorenzová (Tlu-

mačov)

Další soutěž vyhlásíme v příštím vydání 

magazínu Okno do kraje.
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K  vánočním svátkům a  příchodu nového 

roku patří řada tradičních zvyků a akcí, kte-

ré ani letos nebudou na  Východní Moravě 

scházet. Je to doba zamyšlení, bilancování, 

kterou v polovině ledna vystřídá období ple-

sů a tanečních zábav. 

 

 Štědrý den a Silvestr na Sv. Hostýně. V úterý 

24. prosince 2013 se uskuteční v  7.15, 9.15 

a v 15.30 mše svaté v Bazilice Nanebevzetí Pan-

ny Marie. Kdo by chtěl na Svatém Hostýně zažít 

půlnoční mši, musí přijít v  poslední den roku, 

kdy budou mše začínat v  7.15, 9.15, 11.00, 

ve 23.45 bude děkovné Te Deum a sv. požehná-

ní a o půlnoci pontifi kální mše. 

 Vánoční program si připravil Valašský sbor por-

tášský v Rusavě na Kroměřížsku. Ve čtvrtek 26. 

prosince se portáši sejdou na zámku v Bystřici 

pod Hostýnem a vydají se na obchůzku Hostýn-

ských vrchů. 

 Milovníci hudby si o Vánocích tradičně přijdou 

na své. Pěvecký sbor Cantica laetitia Zlín, ověn-

čený řadou mezinárodních ocenění, si na  26. 

prosince připravil vánoční koncert v  poutním 

chrámu Narození Panny Marie ve  Štípě. Zazní 

Česká mše vánoční od J. J. Ryby a Missa Brevis 

od Jiřího Pavlici.

 V Kroměříži v kostele Panny Marie vás 27. pro-

since potěší Vánoční koncert Moravských 

madrigalistů.

 Vánoční koncert cimbálové muziky Soláň si 

27. prosince přijďte poslechnout do  kostela 

Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Kdo 

by to nestihl, může přijít do Zvonice Soláň, kde 

se 28. prosince od 15.00 koná Vánoční zpívání 
s  cimbálovou muzikou Soláň. Kromě toho je 
ve Zvonici až do 15. ledna výstava betlémů.

 Dvě zajímavé akce jsou připraveny na konec 
roku ve  skanzenu v  Rožnově pod Radhoštěm. 
Ve dnech 21. a 22. prosince je vždy od 17.00 při-
praven program nazvaný Živý betlém. V pátek 
27. prosince se pak v kostele sv. Anny uskuteční 
Vánoční mše svatá.

 Užijete si také zdravý pohyb. Z  rekreačního 
areálu Kamínka v Roštíně se můžete 30. prosin-
ce vydat na rozhlednu Brdo. 

 Tradiční Silvestrovský výšlap pořádá občanské 
sdružení Solisko v Držkové na Zlínsku

 Ve  volném čase vezměte děti do  Zoologické 
zahrady ve Zlíně – Lešné. Ta je v zimním období 
otevřena denně (i ve svátky) od 8.30 do 16.00, 
až do 5. ledna bude mít i vánoční výzdobu. 

 Pokud chcete vidět opravdu velké kapry, pak 
navštivte areál Živá voda v Modré u Velehradu, 
kde si život pod hladinou rybníka prohlédnete 
z proskleného tunelu. Celý prosinec je věnován 
kaprům a do 29. prosince jsou zde připraveny 
zábavné akce hlavně pro děti (od  10.00 
do 16.00).

 Rok oslav 750. výročí města vyvrcholí v Kromě-
říži 31. prosince na Velkém náměstí. Na progra-
mu bude od 22.00 moderovaný zábavný pořad. 
Po slavnostním odpočítání Nového roku a pří-
pitku bude i ohňostroj.

Další zajímavé tipy na  kulturní, společenské 
a  sportovní akce i  nabídku výletů najdete 
na  portále www.vychodni-morava.cz nebo 
na www.facebook.com/vychodnimorava.

Výstavy v Baťově mrakodrapu

2. 1. – 31. 1.  Výstava Základní umělec-

ké školy Zlín-Štefánikova   

Prezentace prací žáků výtvarného oboru; 

3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny 

7.00-17.00)

2. 1. – 31. 1.  Magický Zlín 2014

Výstava představující autorský nástěnný 

kalendář Josefa Řezníčka; 16. etáž Baťova 

mrakodrapu (denně do 22.00)

zábava, volný časKonec roku na Východní Moravě

Hradiště na DVD – už počtvrté

Město vydává už čtvrtý díl průvodce 

Uherským Hradištěm na  DVD. Už tři roky 

po  sobě se vždy v  prosinci mohli zájemci 

seznámit s novým dílem průvodce Za pa-

mátkami a  historií královského města 

Uherské Hradiště. A  stejně je tomu i  v  le-

tošním roce. Čtvrtý díl je věnován období 

od druhé světové války do konce 80. let 20. 

století. Podobně jako u předchozích dílů je 

rozděleno i čtvrté pokračování do tří částí. 

V úvodu první z nich je připomenuto těžké 

období konce války, kdy během bombar-

dování a  válečných operací byla zničena 

celá řada domů, ale také mosty a komuni-

kace. „Dobové fotografi e z fondu Slovácké-

ho muzea zachycují nejen utrpěné škody 

a  následnou obnovu a  novou výstavbu, 

ale také některé ojedinělé události. Mezi 

nimi vyniká přesun kaple sv. Šebestiána 

na  Palackého náměstí v  roce 1969,“ nastí-

nila historička Slováckého muzea a autorka 

scénáře průvodce Blanka Rašticová. Druhá 

část průvodce je věnována bytové výstav-

bě, tedy budování sídlišť, z  nichž někte-

rá patřila ve  své době k  nejmodernějším 

v republice a dodnes jsou velmi přívětivý-

mi částmi města. Poslední část se zabývá 

nejvýraznějšími proměnami, k  nimž došlo 

v  historickém jádru města v  období soci-

alismu. Kromě soudobých záběrů nabízí 

čtvrtý díl zatím nejvíce dobových fotografi í 

a amatérských fi lmových záběrů.

Portáši střežili hranice na Valašsku.    Foto: www.portasi.cz

Kostel sv. Anny v rožnovském skanzenu.     Foto: VMP
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Žákům učebních oborů bude 
v průběhu jejich profesní přípravy 
poskytována fi nanční podpora 

z prostředků Zlínského kraje 

Učební obory na SOU Uherský Brod:
• Instalatér • Klempíř – stavební výroba 
• Malíř a lakýrník • Podlahář • Tesař • Zedník 
• Pekař (od 1. 9. 2014)
Výše fi nanční podpory je 300 - 500 Kč 
měsíčně. Za vyznamenání bude náležet 
jednorázová odměna 1500 - 5000 Kč.

VSA TE NA TRADI NÍ EMESLA, 

KTERÁ MAJÍ BUDOUCNOST!

Maturitní obory
PODNIKÁNÍ
• Denní ( dvouletá nástavba)
• Dálkové (tříletá nástavba)

Učební obory – strojařské, 
potravinářské, zemědělské
•  Mechanik opravář motorových vozidel 

(zaměření Automechanik)
• Opravář zemědělských strojů
• Zahradník (zaměření Krajinář/krajinářka)
• Pekař

Učební obory – stavební
• Zedník • Tesař • Podlahář
• Malíř a Lakýrník (zaměření Malíř)
• Klempíř (zaměření Klempíř stavební výroba)
• Instalatér • Kominík

Učební obory pro absolventy 
Speciálních a Praktických škol 
• Opravářské práce
•  Potravinářské práce 

(zaměření Pekařské práce)

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
UHERSKÝ BROD
Svatopluka Čecha 1110, 
688 01 Uherský Brod 

KONTAKT:
webové stránky: www.sou-ub.cz
telefon: 572 613 133

DNY
OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

Pátek 10.  1. 2014 
9:00 - 17:00 hodin

Sobota 11. 1. 2014       
9:00 -12:00 hodin

zábava, volný čas



www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz
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DVĚŘÍ

 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

              A GYMNÁZIUM

    STARÉ MĚSTO

10.

LEDEN

2014

U
če

b
n

í  
   

M
at

u
ri

tn
í

Agropodnikání - kynologie

Ekologie

Daňové poradenství

Gymnázium

Mechanik seřizovač

Sportovní management

Stavebnictví

Automechanik

Truhlář

Zámečník

SOŠ a Gymnázium Staré město

Velehradská 1527

Staré Město

www.sosgsm.cz

facebook.com/sosgsm.cz

Termín dalšího vydání: 27. až 29. 1. Pokud magazín v těchto

dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206. 

Doporučujeme

Tříkrálová sbírka

1. až 14. ledna 2014

www.trikralovasbirka.cz

ZLATÉ JABLKO
DENN  9:00 - 21:00
tel.: 571 817 347, 777 021 700

Centrála „ EDOK“ 
PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

NEJVÝHODNĚJŠÍ 

SMLUVNÍ KURZY

NEJVÝHODN JŠÍ 
SMLUVNÍ KURZYSMLUVNÍ KURZY

BEZ POPLATKU

NOVÉ MOŽNOSTI:
  200 m

2
 showroom s kompresory, suši kami 

a technikou stla eného vzduchu

  velké sklady náhradních díl

  rychlejší reakce na servisní požadavek

  15 kompresor  k zap j ení v p ípad  havárie

ROZŠÍ ENÝ SORTIMENT PRODUKT  A SLUŽEB:
  pístové kompresory
  šroubové kompresory
  suši ky a iltrace vzduchu
  generátory dusíku
  vysokotlaké kompresory do 350 bar
  p j ovna kompresor  a suši ek
  m ení a analýza stla eného vzduchu
  rozvody tlakového vzduchu
  medicinální stanice a rozvody

JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., Tel.: 577 911 263, mobil: 733 122 007, e-mail: info@kompres.cz www.kompres.cz

T šíme se 
na další spolupráci 
s vámi v roce 2014

PF 2014

© Mapy.cz

nové umíst ní provozovny:

Firma JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. již v plném 
provozu v nové budov  v Pr myslové zón  Lukov


