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OBSAH Vážení a milí spoluobčané,

na prahu nového roku 2009 Vám chci především popřát hod-
ně zdraví, štěstí, pohodu a mnoho radosti v pracovním i osob-
ním životě. Moc si přeji, aby rok, který právě začíná, byl pro 
nás všechny rokem úspěšným, rokem, v němž se nám podaří 
naplnit své představy, plány, tužby a přání.
Společně s mými kolegy ve vedení kraje se budeme snažit 
o to, aby se náš kraj stal zase o něco lepším místem pro život 
nás všech a také našich potomků. Máme před sebou řadu ná-
ročných úkolů, jejichž splnění přispěje ke zvyšování konkuren-
ceschopnosti našeho regionu v tomto hospodářsky nejistém 
období, aby nedošlo ke snížení kvality života našich obyvatel, 
ale naopak k jejímu zlepšení. Nepůjde tedy jen o zavedení sys-

tému úhrady regulačních poplatků v našich nemocnicích za občany našeho kraje, kteří jako pa-
cienti navštíví krajské nemocnice, či o jejich převod na veřejné neziskové organizace. Spousta 
práce nás čeká i v dalších oborech od dopravní dostupnosti a obslužnosti, přes podporu vědy 
a výzkumu, podporu malého a středního podnikání, cestovního ruchu, až po oblast školství, 
sociálních věcí atd. 
K tomu, abychom se dokázali se všemi výzvami se ctí vypořádat,  budeme potřebovat mnoho 
sil a také pomoc vás občanů, kteří v našem kraji žijete a chcete se jakoukoliv formou podílet 
na jeho rozvoji. 
K tomu všemu nám společně ještě jednou přeji mnoho zdraví, sil a chuti se do toho pustit. 

Ministři pro zaměstnanost a sociální věci  ▪
všech 27 zemí Evropské unie se sejdou ve 
dnech 22. až 24. ledna v Luhačovicích. Oficiální 
program setkání se bude konat v luhačovickém 
Společenském domě, část doprovodného pro-
gramu se uskuteční také ve Zlíně a na dalších 
místech kraje. Evropští ministři se například zú-
častní slavnostního koncertu ve velehradské ba-
zilice a prohlédnou si zlínský Baťův mrakodrap.

V sobotu 7. února se ve všech sálech zlín ▪
ského IH Moskva uskuteční druhý Repre-
zentační ples podnikatelů Zlínska. Začátek je 
stanoven na 20:00, moderátory budou Dana 
Morávková a Jan Čenský. Mezi účinkujícími se 
objeví například Petra Janů, Pavlína Senič, Laďa 
Kerndl, Roman Vojtek či Alice Konečná.

Vánoční dražba, která se konala koncem  ▪
roku ve zlínském divadle již potřetí, vynesla 
21.080 korun. Peníze poputují na účet Dětského 
domova se základní školou ve Vizovicích. O dra-
žené předměty se postarali herci městského 
divadla, kteří ze svých domovů přinesli napří-
klad obrazy, hrníčky, háčkované dečky, tenisky, 
škrabku, náhubek pro psa, vázy, čepice nebo 
knihy. Celkem se vydražilo 58 předmětů.

Vsetínský hokejový stadion Na Lapači  ▪
patří městu Vsetín. Tamní zastupitelé totiž 
definitivně schválili návrh darovacích smluv na 
převod stadionu a sportovní haly včetně dotče-
ných pozemků. Město hodlá do areálu a jeho 
rekonstrukce investovat několik desítek milionů 
korun. První práce na zkvalitnění sportovišť by 
se měly uskutečnit už v příštím roce.

Zajímavá místa z Rožnova pod Radhoš ▪
těm jsou nyní na internetu. Tamní radnice 
spustila novou službu, která nabízí zájemcům 
takzvanou virtuální prohlídku městem. V sou-
časné době je takto zpřístupněno 18 pohledů 
na město a okolí. Mimo jiné jsou to Masarykovo 
náměstí, Společenský dům nebo zřícenina hra-
du Rožnov na Hradisku. Služba byla spuštěna 
na oficiálních stránkách města www.roznov.cz.

Čtyři rybníky a lužní les vznikly v Jaro ▪
hněvicích na Kroměřížsku. Vybudování tak-
zvaného Lokálního biocentra u Kotojedky si 
vyžádalo investici téměř čtyři miliony korun. 
Biocentrum se skládá z jednoho pročišťovací-
ho rybníku, jednoho rybníku hlavního a dvou 
tůňek. V jejich okolí pak byl vysázen lužní les o 
rozloze necelého hektaru.

SLOVO HEJTMANA
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ZPRAVODAJSTVÍ

Zlínský kraj – Jasno už začíná být v tom, které 
důležité stavby v kraji se v tomto roce dočkají 
realizace. Mezi prioritní akce Zlínského kraje 
patří například výstavba nové budovy Ústavu 
sociální péče pro dospělé ve Zborovicích za 
75 milionů korun. Na téměř 62 milionů přijde 
Regionální centrum odborného vzdělávání 
ve strojírenství a automobilovém průmyslu 
ve Vsetíně. Dvaapadesát milionů bude stát 

rekonstrukce a přístavba Domova pro seniory 
v Uherském Ostrohu.
Mezi hlavní investice příštího roku ve Va-
lašském Meziříčí budou patřit vybudování 
cyklostezky přes město či revitalizace parku 
u zámku Kinských. Město Vsetín chce v roce 
2009 realizovat investiční akce v celkové výši 
téměř 190 milionů korun, například druhou 
etapu projektů Čistá řeka Bečva a Logistické 
centrum odpadů nebo rekonstrukci koupališ-
tě u průmyslové školy.
Největší holešovskou investicí v příštím roce 
bude další etapa rekonstrukce zámku. Stěžejní 
investicí v Kroměříži bude zahájení regenerace 
Hanáckého náměstí. Někdejší vojenské nástu-
piště v areálu kasáren hodlá město přebudovat 
na náměstí s parkovou úpravou. V Uherském 
Hradišti počítají s revitalizací Verbířské ulice 
v areálu bývalých kasáren a se zateplením a re-
konstrukcí čtyř mateřských škol. V Otrokovicích 
se chystají na I. etapu rekonstrukce prostoru 
před vlakovým nádražím.  (vc)

Co se v kraji postaví v roce 2009?

Do ulic vyrazí koledníci
Zlínský kraj – Tříkráloví koledníci v papírových 
čepicích a s pokladničkou v ruce už se pomalu 
stávají v prvních lednových dnech neodmysli-
telnou součástí života v naší zemi. Připomeň-
me, že starší tradice tříkrálového koledování, 
která u nás byla na několik desítek let přeru-
šena, byla obnovena v roce 2001. „My tři králo-
vé jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám...“ 
bude znovu znít u dveří našich domovů ve 
dnech od 2. do 11. ledna.
V roce 2009 je obecným účelem sbírky, kterou 
pořádá Charita Česká republika, pomoc rodi-
nám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a pod-
pora charitního díla. Setkání koledníků z celé 
střední Moravy se koná v pátek 2. ledna 2009 
v 10:30 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 
Slavnostní mši zde bude sloužit olomoucký ar-
cibiskup Jan Graubner. Budou posvěceny kří-
dy, s nimiž „králové“ píšou nad dveře písmena 

K+M+B LP 2009, a kadidlo. Kolem poledne vy-
stoupí před kostelem chrámový sbor farnosti. 
Do Tříkrálové sbírky se opět zapojí charity na 
všech místech kraje. Bude vytvořeno několik 
set kolednických skupin. Přispívat lze i dárcov-
skou SMS nebo převodem na účet. 
Loňská Tříkrálová sbírka vynesla v olomoucké 
arcidiecézi, jejíž součástí je i celý Zlínský kraj, 
částku bezmála 18 milionů korun.   (vc)

Zlínský kraj – Z Otrokovic do Brna přímým 
vlakem přes Břeclav – to je jedna z nejvý-
raznějších novinek v jízdním řádu Českých 
drah, který vstoupil v platnost 14. prosince. 
„Chceme využít infrastrukturu obnovených 
železničních koridorů,“ vysvětlil toto netradič-
ní spojení Zlínska s jihomoravskou metropolí 
ředitel Krajského centra osobní dopravy ve 
Zlíně Ludvík Urban. Přímé rychlíky Olomouc 
– Brno přes Břeclav a zpět jezdí ve dvouho-
dinovém taktu. Z Otrokovic odjíždějí vždy ve 
45. minutě po liché hodině od 7:45 do 19:45. 

Tato trasa je dlouhá 131 kilometrů a trvá 99 
minut. Více přímých rychlíků jezdí od nového 
jízdního řádu také mezi Luhačovicemi, Uher-
ským Brodem a Prahou. Některé spěšné vlaky 
z Brna přes Kunovice do Bylnice nebo Bojko-
vic pojedou nově do Starého Města. Cestují-
cím z Veselí nad Moravou do Otrokovic či Pře-
rova odpadne přestup v Kunovicích. Páteční 
rychlík Matalík z Prahy bude mít ve Vsetíně 
ve 23:15 přípoj do Horní Lidče, Valašských 
Klobouk, Brumova-Bylnice. Je otevřena nová 
vlaková zastávka Kroměříž-Oskol.  (vc)

Z Otrokovic do Brna nově vlakem přes Břeclav

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Samari poslalo kamion obilí na Ukrajinu
Zlín – Deset tun potravinářské pšenice poslalo na Ukrajinu zlínské 
humanitární sdružení Samari. Dar je určen pro obyvatele země, 
kteří jsou postiženi loňskými letními povodněmi. Dobrovolníci 
sdružení mají k Ukrajině blízký vztah zejména díky brigádě ve 
městě Vinogradov, kde v roce 2008 za 14 dní kompletně opravili 
čtyři pokoje kardiologického oddělení tamní nemocnice. Cel-
ková hodnota jejich práce přesáhla částku 430.000 korun. Letní 
povodeň znamenala pro část Ukrajiny katastrofu. Živel strhnul 
800 mostů, voda zaplavila 1.400 hektarů pšenice a poničila 900 
kilometrů silnic. Zlínské sdružení nedávno odstartovalo nový 
humanitární projekt nazvaný Samari sýpka, jehož znakem je pyt-
líček s obilím. Ten má symbolizovat smysl pravidelného odkládání 
malých částek, z nichž může být po čase plný pytel prostředků, 
které mohou pomoci potřebným. 

Vsetínští dobrovolní hasiči si připsali
desítky úspěšných zásahů
Vsetín – Více než čtyřicet zásahů mají na svém kontě vsetínští 
dobrovolní hasiči za loňský rok. Sbor dobrovolných hasičů za-
sahoval u šestadvaceti požárů, devíti dopravních nehod a osmi 
živelných pohrom. Většinou se jednalo o lesní požáry nebo po-
žáry vzniklé v důsledku vypalování trávy, další z častých výjezdů 
byly z důvodu čerpání vody ze sklepů při zvýšené hladině vody 
v místních tocích. Ve Vsetíně působí čtyři jednotky sboru dobro-
volných hasičů, jejichž úkolem je provádět hašení požárů a zá-
chranné práce při mimořádných událostech. Na jejich činnost 
putovalo loni z rozpočtu města Vsetín téměř 700.000 korun, 
dalších 55.000 poskytl Zlínský kraj.

Onkologická vyšetření budou ve zlínské 
nemocnici pro pacienty příjemnější
Zlín – Pracoviště s CT simulátorem v Onkologickém centru Krajské 
nemocnice T. Bati ve Zlíně je od konce listopadu jako jediné v Čes-
ké republice vybaveno dynamickým osvětlením AmbiScene, jež 
nemocnici darovala firma Philips. Díky technologii 22 speciálních 
LED svítidel napájených třemi speciálními zdroji lze v místnosti 
nastavit barvu, kontrast, frekvenci a intenzitu osvětlení. Pro on-
kologicky nemocné pacienty se tak zvýší komfort při vyšetření. 
Pacient si může sám určit, zda chce mít místnost laděnou do pas-
telové barvy žluté, modré, zelené, oranžové nebo jiné. CT simulá-
tor slouží pro zaměření ozařovaných objemů. Pacient musí někdy 
30 až 40 minut ležet v určité poloze zcela bez pohybu a přímé 
běžné osvětlení pro něho bývá často nepříjemné. Barevné osvět-
lení mu má dobu vyšetření zpříjemnit a zároveň ho zklidnit. Pro 
každé ozáření musí být pacient ve stejné poloze. Když bude díky 
osvětlení klidnější, provedou lékaři simulaci lépe.

V Beskydech vznikla nová přírodní rezervace 
Zlínský kraj – Počátkem prosince vešlo v platnost nařízení Správy 
CHKO Beskydy, kterým byla zřízena nová přírodní rezervace Maky-
ta. Rezervace se nachází na severních svazích stejnojmenné hory 
v Javorníkách, přímo na hranici se SR. V moravské části pohoří Ja-
vorníků dosud chyběla rezervace rozsáhlejší výměry, která by byla 
útočištěm větších populací vzácných a ohrožených druhů rostlin 
a živočichů. Na základě dlouhodobých podrobných biologických 
průzkumů bylo proto vybráno území s poměrně zachovalou 
plochou horských bukových lesů. Tamní lesní porosty s měsíčnicí 
vytrvalou jsou vůbec nejrozsáhlejším komplexem zachovalého 
suťového lesa v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů. Území má 
rovněž význam pro výskyt chráněných a vzácných rostlin. Vysky-
tuje se tam kapradina Braunova, sněženka předjarní nebo česnek 
medvědí a hnízdí tam celá řada ohrožených a vzácných ptačích 
druhů, jako je například strakapoud bělohřbetý, lejsek malý nebo 
holub doupňák. Rezervace  je také trvalým biotopem rysa ostrovi-
da a svou přímou návazností na slovenská pohoří tvoří vhodný bi-
otop i pro ostatní velké šelmy -  medvěda hnědého a vlka. Území 
je návštěvníkům přístupné po červeně značené turistické stezce 
vedoucí z Papajského sedla směrem na Pulčínské skály, značeno 
bude na jaře 2009. Nová přírodní rezervace Makyta má rozlohu 
bezmála 187 hektarů.

Loňská Tříkrálová sbírka.  foto: archiv

Areál SPŠ strojnické ve Vsetíně  foto: Ivo Hercík
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TÉMA ČÍSLA

Občanské poradny 
pomáhají zdarma
Jsou chvíle v životě člověka, kdy je každá rada 
drahá. I doslovně. Kdo pomůže v situacích, se 
kterými člověk nemá každodenní zkušenost a ve 
kterých se neorientuje? Mnozí už se naučili zajít 
si pro prvotní kvalifikovanou radu do občanské 
poradny. Ve Zlínském kraji působí tři občanské 
poradny, které jsou členy Asociace občanských 
poraden ČR, a více než desítka dalších.

Cíle
Cílem občanského poradenství je umožnit li-
dem, kteří se dostali do nepříznivé životní situa-
ce, řešit problém prostřednictvím spolehlivých 
informací, rad a případné další pomoci. Snahou 
poraden je usilovat o to, aby lidé znali svá práva 
a povinnosti a byli sami schopni hájit své opráv-
něné zájmy. Tato služba je poskytována na prin-
cipech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti, 
nezávislosti a individuálního přístupu.
Občanské poradenství je zásadně bezplatné, 
a to ve 14 v současné době poskytovaných ob-
lastech a ve čtyřech úrovních (informace, rada, 
aktivní pomoc, asistence). Občanská poradna 
poskytuje uživatelům služby nezávisle na stát-
ních nebo jiných organizacích a nezávisle na 
organizacích, které poradnu finančně podpo-
rují nebo dotují. Služby občanské poradny jsou 
poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, po-
hlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, 
politické příslušnosti, světonázorové orientace, 
sociálního statusu. Klient může vystupovat 
anonymně, poradce i organizace jsou vázáni 
mlčenlivostí.
„Jsem přesvědčena, že občanské poradny 
jsou potřebné. Pomáhají lidem, kteří nemají 
na to, aby si zaplatili právníka,“ říká vedoucí 
oddělení neziskového sektoru Krajského úřa-
du Zlínského kraje Pavlína Nováková. Zlínský 
kraj je jedním ze zdrojů financování občan-
ských poraden.

Praktické zkušenosti
Už od roku 2003 funguje občanská poradna 
sdružení STROP ve Zlíně (www.strop-zlin.cz) 
a také občanská poradna Pod křídly ve Valaš-
ském Meziříčí (www.podkridly.cz/poradna). 
O dva roky později vznikla také občanská po-
radna v Uherském Hradišti, kterou provozuje 
Oblastní charita (www.uhradiste.caritas.cz).  
„Do občanské poradny jsem přišel společně 
se svými kolegy s žádostí o radu, když se nás 
snažila jednatelka bývalého zaměstnavatele 
hromadně propustit z práce bez jakéhokoli 
odstupného. Pracovnice poradny nám ochot-
ně poradily, jak se máme účinně bránit úče-
lově vykonstruovaným nařčením. Bezplatně 
nám také pomohly se sepisováním žádostí 
a výzev. Ve sporu s bývalým zaměstnavatelem 
jsme nakonec byli i díky těmto radám poměr-
ně úspěšní,“ popsal svou zkušenost Martin 
Lavay ze Zlína.
Do zlínské občanské poradny přichází ročně 
asi 500 klientů. Poradna jim poskytne kolem 
800 konzultací. „Nejčastěji radíme v oblasti 

pracovního práva, v poslední době často po-
skytujeme dluhové poradenství, vysvětluje-
me, jak je to s osobním bankrotem a oddlu-
žením, dále také radíme v sociálních věcech,“ 
uvedla vedoucí zlínské poradny STROP Vero-
nika Hofrová.
Ke konci listopadu loňského roku evidovala 
občanská poradna ve Valašském Meziříčí už 
1.080 klientů a 1.670 zodpovězených dotazů. 
„Kromě poradenství jsme v letošním roce rea-
lizovali i cyklus přednášek pro mateřská cen-
tra a maminky a také pro pracovníky jiných 
sociálních služeb. Tématem byly například 
změny v sociálních dávkách, pracovní či ro-
dinné právo,“ poznamenala vedoucí meziříč-
ské poradny Tereza Ševčíková.
Podobně fungují i v Uherském Hradišti. Ve-
doucí tamější občanské poradny Julie Cho-
vancová dává lidem obecně platné doporu-
čení: „Před podpisem jakékoli smlouvy byste 
si měli vše řádně zvážit a klidně si nechat i den 
na rozmyšlenou a poradit se doma. Většinou 
už i druhý den vidíme věci jinak.“  (vc)

Zlínská občanská poradna STROP sídlí na Dlouhé ulici.  foto: Ivo Hercík

INZERCE
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Zastupitelstvo Zlínského kraje zvolilo 
v listopadu loňského roku historicky tře
tího hejtmana, kterým se stal sociální de
mokrat MVDr. Stanislav Mišák. Své vize, 
představy a plány, které chce jako první 
muž kraje realizovat v nadcházejících čty
řech letech, odhaluje v následujícím roz
hovoru.

Pane hejtmane na úvod nového roku 
a vlastně i vašeho čtyřletého mandátu je 
třeba se zeptat, jaké je krédo, s nímž bu
dete kraj z pozice prvního muže řídit?
Chci s péčí řádného hospodáře spravovat ne-
jen majetek Zlínského kraje, ale celé svěřené 
území tak, aby se v každé jeho části dobře 
žilo a chtěly zde žít i děti našich dětí. Pokud 
se ptáte na krédo, tak říkám, že vše má řeše-
ní, jen se musí hledat. Nikdy nejsou všechny 
dveře zamčené, chce to jen zkoušet brát za 
kliku. Co tím chci říci? Předpokládám samo-
zřejmě, že bude spousta problémů, které 
bude třeba řešit. Ale jsem připraven se svý-
mi kolegy se do jejich řešení s elánem pus-
tit, právě s touto vírou, kterou jsem v krédu 
vyjádřil.

Můžeme se ještě v krátkosti vrátit k zá
kladní bilanci roku uplynulého a  k tomu, 
co se v něm podařilo na úrovni regionu 
realizovat?
Přestože to byl rok volební, jsem rád, že se 
to na faktické práci krajské samosprávy nijak 
zásadně neprojevilo. Pokračovali jsme v jed-
notlivých projektech, které se týkaly moder-
nizace našich nemocnic, dařilo se nám držet 
tlak na stát, aby budoval dálnici D1 ke Kro-
měříži a dále na Říkovice a do Přerova a při-
pravil a následně zahájil výstavbu rychlost-
ních komunikací R55 z Hulína do Otrokovic 
a její další pokračování, nejen jihovýchodním 
obchvatem Otrokovic, dále na jih do Břeclavi 
a silnice R49 z Hulína do Fryštáku a její po-
kračování dále východním směrem, včetně 
napojení krajského města Zlín.
Efektivně jsme také pokračovali v čerpání 
peněz z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Morava, z ně-
hož financujeme právě velké investice na na-
šich silnicích nebo rozvoj měst a obcí a také 
cestovní ruch. V závěru roku byly nejdůleži-
tější událostí samozřejmě krajské volby, kdy 
po ustavujícím zasedání nového krajského 
zastupitelstva se zase práce rozběhly napl-
no, a to při respektování priorit, které jsme si 
jako sociální demokracie stanovili. 

Které hlavní priority chcete v následují
cím čtyřletém období v jednotlivých ob
lastech, které má kraj v kompetenci,  pro
sazovat?
Je to především rozvoj zdravotnictví a úhra-
da regulačních poplatků za pacienty v našich 
nemocnicích, které chceme převést na veřej-
né neziskové organizace. Dále zlepšování 
dopravní dostupnosti kraje a jeho infrastruk-
tury dálniční, rychlostní a především krajské. 
Tedy silnic II. a III. třídy a mostů na nich. Mezi 
naše další priority bude patřit zlepšování 
kvality sociálních služeb a podpora rozvoje 
služeb terénních. A podstatnou oblastí, jejíž 
význam se zvyšuje s ohledem na současné 
dění ve světovém i českém hospodářství, 
je zvyšování konkurenceschopnosti kraje 
mimo jiné i podporou inovačního prostře-
dí, vědy a výzkumu a také v oblasti podpory 
venkova včetně zemědělství, a to vše šetrně 
k přírodě.  

Zdravotnictví je asi stěžejní téma, které 
jste také začali řešit bezprostředně po ná
stupu do funkce…
Skutečně zdravotnictví považuji za jeden 
z nejdůležitějších resortů, v němž navíc mu-
síme jednat poměrně rychle, i když s roz-
myslem. Právě ve shodě s dalšími kraji jsme 
nastavili systém úhrady poplatků za pacienty 
v krajských nemocnicích tak, aby mohl začít 
platit od února letošního roku a následně 
jsme také mohli realizovat přeměnu těch-

to zařízení na veřejné neziskové organiza-
ce v duchu našeho programu, s nímž jsme 
předstoupili před občany kraje a zvítězili ve 
volbách. Chtěl bych ale říci, že samozřejmě 
máme priorit více a jsou de facto ve všech 
oborech naší činnosti. 

Na konci ledna čeká Zlínský kraj také dů
ležitá událost, která souvisí s předsednic
tvím České republiky Evropské unii, a to 
setkání ministrů práce a sociálních věcí 
v Luhačovicích. Zlínský kraj se na této akci 
spolupodílí a je to asi pro region důležitá 
událost?
Naši hostitelskou roli, která nás čeká v rámci 
předsednictví České republiky Evropské unii, 
a to v podání zmíněného setkání ministrů 
práce a sociálních věcí, chceme zvládnout 
důstojně. Proto se na ni  rovněž intenzivně 
připravujeme. Máme na starosti především 
organizaci doprovodného programu, jehož 
prostřednictvím můžeme přispět ke zviditel-
nění Zlínského kraje a dosáhnout třeba také 
toho, že se k nám část účastníků ministeriály 
nebo jejich přátel vrátí a stráví u nás část své 
dovolené.
Je to tedy součást marketingu cestovního 
ruchu, který se pro nás stává důležitým od-
větvím. Jde totiž také o to ukázat, že jsme 
schopni akci takového rozsahu zvládnout 
a je to také, mimo jiné, nabídka pro rozvoj 
kongresové turistiky.

Patrik Kamas

Budeme majetek kraje i jeho území spravovat s péčí
řádného hospodáře, aby se v každé jeho části dobře žilo

Prapor Zlínského kraje.  foto: Petr Zákutný
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Zlínský kraj – Na základě velkého zájmu čtenářů 
o oblast ochrany spotřebitele a nekalých praktik 
v reklamě se opět vracíme k tématu, jemuž jsme 
věnovali pozornost již v listopadovém vydání 
magazínu Okno do kraje.
Pracovníci krajského živnostenského úřadu se 
totiž stále častěji setkávají se stížnostmi občanů 
na nekorektní reklamní praktiky obchodních 
řetězců při letákových reklamních akcích, kdy 
je nabízeno pouze určité zboží se slevou, která 
není poskytována při běžné obchodní činnosti, 
ale jen v určitém, obvykle kratším časovém ob-
dobí. Formou reklamních letáků jsou zákazníci 
nalákáni do prodejny pod příslibem výhodného 
nákupu, ale na místě samém zjistí, že letákem 
nabízené cenově výhodné  zboží se v prodejně 
nenachází. Na dotaz u prodávajícího se jim nej-
častěji dostane odpovědi, že zboží je již vypro-
dáno. Po této zkušenosti si další nákup naplá-
nují na první den, od kterého výhodná nabídka 
platí, a pokud mají čas, přijdou do prodejny 
přesně v otevírací hodinu. Když se jim ani přes 
tuto snahu nepodaří zboží zakoupit, neboť dle 
prodejce bylo již opět vyprodáno, dodavatel je 
nedodal, poptávka byla nečekaně vysoká a po-
dobně, obrátí se na krajský živnostenský úřad 
se stížností, že obchodní řetězec používá vůči 
zákazníkům nekalé obchodní praktiky.
Reklama, která je nekalou obchodní praktikou, 
je zakázána. Nekalou obchodní praktikou jsou 
zejména klamavé obchodní praktiky. Obchodní 
praktika je vždy považována za klamavou, „po-
kud podnikatel nabízí ke koupi výrobky nebo 
služby za určitou cenu, aniž by zveřejnil důvody, 
na jejichž základě se může domnívat, že nebude 
sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele 
schopen zajistit dodávku uvedených nebo rov-
nocenných výrobků nebo služeb za cenu plat-
nou pro dané období a v přiměřeném množství 
vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsa-
hu reklamy a nabízené ceny“. Aby se obchodní 
řetězce vyhnuly problémům s dozorovým or-
gánem za používání tzv. vábivé reklamy a záro-
veň přilákaly do svých prodejen co nejvíce zá-
kazníků, začaly ve svých reklamních sděleních 

(v rámci možností zákona) používat informace 
o počtu kusů cenově zvýhodněných výrobků 
dodávaných na prodejnu nebo drobným pís-
mem upozorňovat zákazníky na to, že produkt 
není ze stálého sortimentu, a může se tedy stát, 
že v důsledku nečekaně vysoké poptávky dojde 
k nedostatku určitého zboží. Ve svých provozov-
nách také umísťují informace o tom, že v přípa-
dě, kdy výrobek propagovaný v reklamní akci 
není v provozovně k dispozici, zajistí v rámci 
záruky nabídky jeho obstarání do několika dnů, 
případně nabídnou výrobek shodné kvality za 
cenu uvedenou v nabídce, pokud tedy zákazník 
o tuto službu požádá.
Tyto dodatky zákazník z důvodu drobného pís-
ma nebo umístění tohoto sdělení mimo nabíd-
ku zboží v reklamním letáku často přehlédne. 
Pak se cítí na místě samém podveden a žádá po 
krajském živnostenském úřadu nápravu. Jenže 
podle zákona o regulaci reklamy podnikatel 
například nemůže být postižen za nekalou ob-
chodní praktiku, jestliže prokáže, že vynaložil 
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 
porušení právní povinnosti zabránil. Na rozdíl 
od předchozí právní úpravy je ta současná velmi 
kostrbatá a lze pochybovat o její reálné vynuti-
telnosti. Místo konkrétního data trvání nabídky 
jsme se vrátili k oblíbené alibistické větě: nabíd-
ka platí do vyčerpání zásob. Nelze tedy ze stra-
ny dozorových orgánů vyžadovat, aby nabízené 
zboží bylo v prodeji k dispozici po celou dobu 
trvání tzv.  zvláštní nabídky.
Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou 
skupinu spotřebitelů, potom je průměrný člen 
této skupiny měřítkem. Evropský soudní dvůr 
odkazuje v takovýchto případech na ,,průměr-
ného spotřebitele“. Průměrný spotřebitel je ,,při-
měřeně dobře informován a je v rozumné míře 
pozorný a opatrný“. Zda tedy budeme věrnými 
zákazníky obchodníků, kteří zvou k návštěvě 
prodejny, ve které se nachází jeden kus  „akční-
ho“ výrobku, to záleží pouze na nás. Více infor-
mací naleznete třeba na www. isitfair.eu.

Ing. Hana Petrželková, 
Krajský živnostenský úřad Zlínského kraje

Klamavá reklama zůstává problémem KURZ PRO SOcIÁLnÍ PRAcOVnÍKY

Zlínský kraj - Realizaci projektu „Vzdělávání 
sociálních pracovníků ve Zlínském kraji“ 
zahájil počátkem prosince Zlínský kraj za 
podpory prostředků z Evropského sociál-
ního fondu – Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost (85 %) a státní-
ho rozpočtu ČR (15 %).
„Projekt je zaměřen na rozšíření a prohlou-
bení odborných znalostí a praktických 
dovedností sociálních pracovníků půso-
bících na území Zlínského kraje. Bude se 
jednat o sociální pracovníky krajského 
úřadu, obecních úřadů a sociální pra-
covníky poskytovatelů sociálních služeb. 
Vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji 
chybí systematické vzdělávání pro sociál-
ní pracovníky, zpřístupní se jim tak mož-
nost k potřebnému vzdělání, bez kterého 
by nemohli svou práci vykonávat,“ uvedla 
radní pro sociální věci, národnostní otáz-
ky a menšiny Taťána Nersesjan. 
Projekt, který potrvá do roku 2010, má za cíl 
pomoci nastartovat systém dalšího vzdělá-
vání sociálních pracovníků v regionu. Na-
bídne 45 odborných kurzů, v nichž získají 
vědomosti a dovednosti potřebné pro vý-
kon své profese, například v oblasti legisla-
tivy, manažerských dovedností, metod soci-
ální práce a souvisejících oborů. Současně 
umožní přivést do regionu odborníky, za 
nimiž bylo nutno dojíždět do vzdálených 
míst. Ze zlepšení kvality sociální práce bude 
mít užitek sociální pracovník, zaměstnava-
tel, ale i samotný klient.  (mj)

Zlínský kraj – Oddělení neziskového sektoru 
krajského úřadu upozorňuje zvláště otce, kteří 
pečují o malé dítě nebo se na tuto roli připra-
vují, že v rámci podpory rovných příležitostí 
byl uveden do provozu e-learningový produkt 
“Táta doma”, vytvořený speciálně za tímto úče-
lem. Jeho studium chce poutavou a zábavnou 
formou položit důraz na motivaci a povzbuzení 
mužů k rodičovskému poslání. Snahou je při-
spět k rozvoji rodičovských kompetencí a ze-
jména posílit roli otců v naší společnosti, která 

je v otázce dělení mužských a ženských rolí ješ-
tě značně konzervativní.  Produkt byl vytvořen 
v roce 2004 za podpory rakouského minister-
stva pro sociální zabezpečení a od té doby je 
distribuován do nemocnic, gynekologických 
a pediatrických ambulancí v Rakousku, kde má 
již více než 150.000 uživatelů. Odtud se rozši-
řuje také k nám. V ČR je pro všechny zájemce 
volně přístupná internetová verze příručky a  to 
na adrese www.tatadoma.cz. Do budoucna se 
připravuje také offline verze na CD.  (red)

Projekt učí muže zvládat rodičovské poslání 

KRAJSKá TRIPARTITA

Zlínský kraj - Členy delegace Zlínského kraje 
v Radě hospodářské a sociální dohody Zlín-
ského kraje schválila krajská rada. Zlínský 
kraj nyní zastupují MVDr. Stanislav Mišák, 
Libor Lukáš, Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Jin-
dřich Ondruš, Ing. Hana Příleská, Ing. La-
dislav Kryštof jako zástupce samosprávy 
a Ing. Zdeněk Semerád jako ředitel Úřadu 
práce ve Zlíně. 
Za Regionální radu odborových svazů v tri-
partitě působí Jan Řezník, Kateřina Jagošo-
vá, Karel Popelka, Oldřich Borusík, PaedDr. 
Pavel Štěpán, Zdeněk Pavelčík a Bc. Jan 
Skoch. Krajskou radu zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů reprezentují Ing. 
Mojmír Olšer, Ing. Miroslav Lukšík, CSc., 
MUDr. Jiří Bakala, Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., 
Rudolf Chmelař, Ing. Radislav Kusák a Ing. 
Stanislav Pernický. Předsedou krajské tri-
partity je hejtman Stanislav Mišák.  (hm)
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Zlínský kraj - První polovina roku 2009 bude pro 
Českou republiku významným milníkem v její 
historii, neboť po tuto dobu bude poprvé před-
sedat Radě EU. V rámci tohoto předsednictví 
proběhne řada důležitých akcí i ve Zlínském 
kraji, na jejichž organizaci se bude kraj význam-
ným způsobem spolupodílet.

Luhačovická ministeriáda
Neformální zasedání ministrů pro zaměstna-
nost a sociální věci všech 27 zemí Evropské unie 
se jako významná akce v rámci českého před-
sednictví v Radě EU uskuteční ve dnech 22. až 
24. ledna 2009 v Luhačovicích, důležitá část do-
provodného programu je naplánována také do 
Zlína. Akci, která je příležitostí pro zviditelnění 
regionu, společně s Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí a Úřadem vlády spoluorganizuje 
také Zlínský kraj.
Neformální zasedání ministrů jednotlivých re-
sortů bývají rovněž označována jako tzv. minis-
teriády. Během předsednictví se těchto ministe-
riád v České republice uskuteční celkem čtrnáct 
a místy jejich konání se vedle Luhačovic stanou 
ještě Praha, dále pak Brno, Litoměřice, Marián-
ské Lázně a Hluboká nad Vltavou.
Oficiální program luhačovické ministeriády se 
bude konat ve Společenském domě a vedle 
ministrů se jej zúčastní i sociální atašé členských 
zemí. Kromě oficiálního programu účastníci 
ministeriády absolvují i doprovodný program, 
v rámci kterého jim bude blíže představen zdejší 
region s důrazem na atraktivity v cestovním ru-
chu. Evropští ministři a sociální atašé se tak např. 
zúčastní slavnostního koncertu ve velehradské 
bazilice, při němž vystoupí Jiří Pavlica s Hradiš-
ťanem, či si prohlédnou Baťův mrakodrap, jenž 
je významnou funkcionalistickou památkou 
a zároveň symbolem krajského města Zlína. 

Ostatní akce ve Zlínském kraji
Ministeriádě bude ve dnech 19. až 21. ledna 
předcházet zasedání Evropského fóra mládeže, 
které proběhne rovněž v Luhačovicích. Evrop-
ské fórum mládeže je tvořeno federací více než 
90 národních rad mládeže a mezinárodních ne-
vládních organizací pro mládež a spojuje tak 10 
milionů mladých lidí z celé Evropy. Jeho cílem 
je mj. umožnit mladým lidem aktivně se podílet 
na utváření Evropy a společnosti, ve které žijí, 
podporovat výměnu nápadů, zkušeností a mož-
ností v rámci Evropy. Zasedání, jehož hlavním 
tématem se stane zaměstnanost mladých lidí, 
bude hostit řadu významných osobností. Vedle 
prezidenta Evropského fóra mládeže se očeká-
vá i účast českého a slovenského eurokomisaře, 
tedy Vladimíra Špidly a Jána Figeľa. 

V dubnu 2009 se ve Zlíně uskuteční konference 
doktorandů z Fakulty managementu a ekono-
miky při Univerzitě Tomáše Bati. Téma konfe-
rence s mezinárodní účastí bude znít „Baťovský 
odkaz pro Evropu: baťovské řízení a jeho apliko-
vatelnost v evropském ekonomickém prostoru“. 
Konferenci uspořádá Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně ve spolupráci se Zlínským krajem.
Program akcí spojených s evropským předsed-
nictvím pak uzavře setkání ředitelů e-govern-
mentu EUPAN, které se bude konat v polovině 
června 2009 v Kroměříži. Tato akce je zatím ve 
stádiu příprav a podrobnější informace přinese-
me v příštích vydáních tohoto magazínu.

V čem spočívá předsednictví Radě EU 
Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě 
předsedají Radě EU, a to vždy po dobu 6 měsíců. 
Stát předsedající Radě EU disponuje významný-
mi pravomocemi. Svolává a řídí zasedání Rady 
EU, zastupuje Radu EU při jednání s ostatními in-
stitucemi EU a organizuje formální a neformální 
zasedání Evropské rady. Vystupuje jako mluvčí 
Evropské unie ve vztazích k třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím a reprezentuje spo-
lečenství v zahraničí. Rovněž plní roli vyjednava-
če v Radě EU, kde působí jako prostředník mezi 
členskými státy při rozhodování kvalifikovanou 
většinou. Funkce předsednictví je navíc oboha-
cena také o možnost iniciace agendy EU. Každý 
stát, ještě než zaujme post předsedající země 
v Radě EU, tak představí Evropskému parlamen-
tu program a cíle svého šestiměsíčního půso-
bení v čele Rady EU. Od ledna 2007 jsou navíc 
předsednické země sdruženy do takzvaných trií 
předsednictví, které během svého rok a půl tr-
vajícího mandátu tvoří předsednický tým. 

Česká republika předsedajícím státem
Česká republika se předsednictví v Radě EU ujme 
1. ledna 2009. Převezme tuto funkci po Francii       
a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. 
S těmito zeměmi tedy v současné době tvoří 
výše zmíněnou trojku. V České republice koordi-
nuje přípravu předsednictví sekce Úřadu vlády 
pod vedením místopředsedy vlády pro evrop-
ské záležitosti Alexandra Vondry. Mottem čes-
kého předsednictví se stane „Evropa bez bariér“. 
Tímto mottem chce Česká republika deklarovat 
vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi 
členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního 
trhu. Motto má zároveň vyjadřovat otevřenost 
Evropy navenek a významný je i jeho symbolic-
ký rozměr, neboť v roce 2009 uplyne již dvacet 
let od pádu železné opony a zároveň pět let od 
historicky největšího rozšíření EU.

Jan Vandík 

České předsednictví Radě EU bude 
mít odezvu také ve Zlínském kraji

INFORMACE Z KRAJE

DáRCOVSTVÍ KRVE

Zlín – V sídle Zlínského kraje přijal na začát-
ku prosince hejtman Stanislav Mišák dárce 
krve, kteří absolvovali již osmdesát bez-
platných odběrů v transfuzním oddělení 
Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. 
„Jsem v hluboké úctě a pokoře před těmi-
to lidmi, kteří se nerozmýšlejí, aby ve pro-
spěch záchrany života těch druhých zcela 
nezištně poskytovali svou krev. Podpora 
bezplatného dárcovství oproštěného od 
finančních motivů se stává celosvětovým 
trendem a znovu nabývá na významu 
nyní, kdy si uvědomujeme i bezpečnost 
této formy dobročinnosti. Statisticky pro-
kázaný a na stránkách Českého červeného 
kříže zveřejněný fakt hovoří jasně o tom, že 

vidina přímé platby přivádí k odběrům i ta-
kové jedince, kteří jsou kvůli okamžitému 
peněžitému zisku ochotni zatajit důležité 
údaje o sobě, o svém chování a zdravot-
ním stavu, což s sebou samozřejmě nese 
zvýšené riziko nákazy. Proto bychom měli 
právě bezplatnému dárcovství vrátit celo-
společenský kredit a morální váhu, jakou 
si zasluhuje,“ řekl při slavnostním setkání 
s dárci hejtman. 
Potom předal přítomným dárcům pamětní 
listy a drobné pozornosti. Z rukou předsed-
kyně Oblastního spolku Českého červené-
ho kříže ve Zlíně Anny Vařákové převzali 
Zlatý kříž pánové Miroslav Jurák, Zdeněk 
Konečný, Luděk Bischof, Jan Klimek, Martin 
Chodil, Lumír Hrabovský a Oldřich Kutra.
Pro oceňování bezplatných dárců krve za-
vedl Český červený kříž propracovaný sys-
tém vyznamenávání. Za první odběr získá 
dárce malý odznáček nazvaný Krůpěj krve.  
Poté následuje madaile profesora Jana 
Jánského. Uděluje se ve třech stupních. 
Za deset odběrů náleží dárci bronzová, za 
dvacet stříbrná a za čtyřicet pak zlatá.
Pro dlouholeté dárce jsou připraveny tak-
zvané Zlaté kříže Českého červeného kříže. 
I ten je ve třech stupních. Třetí, nejnižší, zís-
ká každý dárce po osmi desítkách odběrů. 
Pro druhý stupeň je stanovena hranice 120 
odběrů. Na nejvyšší první stupeň je pak 
potřeba 160 odběrů.  (hm, jjn)



9Okno do kraje / leden 2009

INFORMACE Z KRAJE

Sociální služby pro osoby s duševním onemoc-
něním patřily po dlouhou dobu k oblastem, 
které byly poměrně opomíjeny, existovaly zde 
pouze některé služby pobytové, dříve označo-
vané jako „ústavy“. Historie ostatních služeb, 
které jsou poskytovány v přirozeném sociálním 
prostředí a usilují ve vyšší míře o sociální inte-
graci svých uživatelů, je proto relativně krátká 
a síť těchto služeb se vyvíjí postupně a pozvol-
na. Tyto služby definoval a legislativně zakotvil 
až zákon o sociálních službách, kterým se celá 
oblast řídí od roku 2007. Zákon výslovně uvádí 
osm typů sociálních služeb, jichž mohou lidé 
s duševním onemocněním využívat. V násle-
dujícím textu jsou zmíněny pouze ty služby, 
které jsou výslovně určeny osobám s duševním 
onemocněním. Další informace o všech služ-
bách lze najít v celostátním Registru poskyto-
vatelů sociálních služeb, který je přístup ný na 
stránkách http://iregistr.mpsv.cz/socreg, nebo 
je možné se informovat na odborech soci álních 
věcí obecních a krajského úřadu.
Všechny sociální služby, jichž mohou lidé s du-
ševním onemocněním využívat, jim poskytují 
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a také pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. V praxi se může jednat o pomoc při 
kontaktu s rodinou, školou, zaměstnavateli, při 
vyřizování sociálních dávek apod. Rozdíly mezi 
jednotlivými službami pak spočívají v dalších 
činnostech, které jsou uživatelům poskytovány, 
a také v celkovém charakteru služeb.

Sociální služby v přirozeném prostředí
Lidé s duševním onemocněním, kteří žijí ve svých 
vlastních domácnostech a potřebují podporu 

v některých svých činnostech, mohou využívat 
ambulantních a terénních služeb. Nejrozšířenější 
službou tohoto charakteru ve Zlínském kraji je 
služba sociální rehabilitace. Cílem je naučit lidi 
s duševním onemocněním těm činnostem, které 
jim pomohou k dosažení samostatnosti. Uživate-
lé služby provádějí zejména nácvik dovedností 
pro zvládání péče o vlastní osobu, výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba je uživa-
telům poskytována bezplatně.
Další službou, kterou mohou lidé s duševním 
onemocněním využívat během dne, je služba 
typu denního stacionáře. V tomto ambulantním 
zařízení lidé s duševním onemocněním tráví 
vždy část dne a mají zde zabezpečenu stravu, 
pomoc při zajištění hygieny a při zvládání běž-
ných úkonů péče o vlastní osobu. Absolvují také 
nejrůznější výchovné, vzdělávací, aktivizační 
a sociálně terapeutické činnosti. Může se jednat 
o výrobu keramiky, tkaní a podobně.

Sociální služby spojené s bydlením
Lidé s duševním onemocněním, kteří nemohou 
nebo nechtějí žít ve svých vlastních domácnos-
tech, pak mohou využít několika služeb, jejichž 
součástí je i zajištění bydlení v zařízení sociálních 
služeb. Všechny pobytové služby jsou placené, 
přičemž poskytovatelé služby mají vždy vytvoře-
ny ceníky svých služeb, maximální ceny za služby 
jsou pak regulovány vyhláškou. Jednou z po-
bytových služeb, jichž mohou lidé s duševním 
onemocněním využívat, je chráněné bydlení. 
Kromě bydlení je v rámci této služby uživateli za-
jištěna podpora v činnostech, s jejichž zvládnu-
tím potřebuje pomoc. Tato služba vyžaduje větší 
samostatnost uživatelů, neboť obvykle zde není 
zajištěna nepřetržitá služba pracovníků poskyto-
vatele. Lidé s duševním onemocněním, kteří po-
třebují celodenní péči, pak mohou využít služeb 
typu domova se zvláštním režimem. 
Jak již bylo uvedeno, sociální služby pro oso-
by s duševním onemocněním jsou dosud po-
měrně málo rozvinutou oblastí a jejich síť je 
zatím řídká. Problémem také je, že neexistuje 
vzájemná návaznost jednotlivých služeb. Tyto 
skutečnosti se potvrdily také při plánování 
rozvoje sociálních služeb, které ve Zlínském 
kraji za účasti zástupců obcí, poskytovatelů 
a uživatelů sociálních služeb probíhá. Proto je 
také podpora dalšího rozvoje sociálních slu-
žeb pro osoby s duševním onemocněním jed-
nou z priorit Zlínského kraje v sociální oblasti. 
V roce 2008 byl otevřen nově zrekonstruovaný 
domov se zvláštním režimem v Kvasicích, je-
hož zřizovatelem je Zlínský kraj, vznik dalších 
služeb je podporován Střednědobým plánem 
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro 
období 2009 – 2011. Plán umožňuje vznik dal-
ších služeb sociální rehabilitace pro osoby s du-
ševním onemocněním, které jsou pro uživatele 
bezplatné. Předpokládá se, že vznik a rozšíře-
ní těchto služeb bude podpořeno finančními 
prostředky Evropského sociálního fondu.

Mgr. Jana Bartošková
oddělení sociálních služeb KÚ ZK

Služby lidem s duševním onemocněním

Sociální rehabilitace

Centrum sociálních služeb Horizont Mostní 4058, 760 01 Zlín 577 101 351 horizont@cspzlin.cz

Soc. centrum denních aktivit Iskérka 1. máje 864, 756 61 Rožnov p. R. 774 274 800 krosienka@centrum.cz

Labyrint Markov 416, 686 01 Uh. Hradiště 606 741 808 jarosov.uhradiste@caritas.cz

Domovy se zvláštním režimem

Kvasice Parková 21, 768 21 Kvasice 573 358 009 vedouci.dd.kvasice@ouss-uh.cz

Pržno Pržno 9, 756 23 Jablůnka n. B. 571 452 357 usp.przno@centrum.cz

Nedašov Nedašov 161, 763 32 Nedašov 577 335 429 nedasov@nadeje.cz

Návojná Návojná 100, 763 32 Nedašov 577 335 437 uspnavojna@volny.cz

Jiné

Denní stacionář I. Veselkové 984, 763 02 Zlín 577 158 323 hvezda.centrumdennichaktivit@seznam.cz

Chráněné bydlení Zarámí 4077, 760 01 Zlín 577 158 323 hvezda.centrumdennichaktivit@seznam.cz

PřEhLEd SOcIÁLnÍch SLUžEB V KRAJI

Domov se zvláštním režimem v Kvasicích.  foto: Ivo Hercík
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ROZHOVOR

narozen 16. června 1931 v Těšově  ▪
u Uherského Brodu

vystudoval Filozofickou fakultu  ▪
Masarykovy univerzity v Brně, obor 
národopis

 od roku 1964 do roku 1969 byl ředi- ▪
telem Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti, od roku 1990 do roku 1996 
byl ředitelem Ústavu lidové kultury ve 
Strážnici

je významným etnologem se zamě- ▪
řením na lidová řemesla a lidovou 
uměleckou výrobu, zemědělské hos-
podaření, lidové stavitelství a bydlení, 
muzejnictví, problematiku folklorních 
slavností a festivalů

má výrazný podíl na úspěších České re- ▪
publiky v oboru tradiční lidové kultury 
v mezinárodním měřítku, zejména ve 
spolupráci s organizací UNESCO

Josef Jančář: Folklor narušuje nynější monokulturu
Jakou roli má podle vás lidová kultura v sou
časném světě?
Na to není snadná odpověď. Slavný francouz-
ský etnolog Claude Lévi-Strauss řekl, že lidstvo 
začíná žít v monokultuře a že kulturu pěstujeme 
jako řepu. Lidová kultura, především  její proje-
vy, nazývané folklor, mohou tuto monokulturu 
oživit barvami a vůněmi prostých květů, které 
dnes vědomě oživujeme a pěstujeme.

O čem v současné době bádáte?
Zabývám se novodobými formami folklorismu. 
Sleduji historii proměn využívání lidových tradic 
pro soudobou kulturní aktivitu. Sleduji například 
proměny vývoje národopisných slavností a folk-
lorních festivalů u nás od poloviny 19. století do 
současnosti. Jejich počet v posledních letech 
roste. Ačkoliv existuje mnoho dalších kultur-
ních aktivit, folklorní slavnosti si uchovávají stále 

mnoho návštěvníků. Ale já osobně nevidím roz-
díl mezi folklorními festivaly a obdobnými akce-
mi zájmové umělecké činnosti.

Ve Zlínském kraji se potkává Slovácko, Valaš
sko a Haná. Ke kterému z těchto útvarů máte 
osobně nejblíže?
Musím se přiznat, že nejbližší vztah mám ke 
Slovácku a Luhačovickému zálesí. I jako rodák 
z Uherského Brodu a bývalý ředitel Slováckého 
muzea mám k těmto dvěma regionům nejblíže.

Kdybyste měl ze své celoživotní práce vybrat 
pár střípků, které by to byly?
Pokud bychom se bavili o vědeckém výzkumu, 
byl by to poměrně obsáhlý výčet odborných 
studií. Co se ale týče praktických aktivit, mohl 
bych zmínit, že se mně podařilo v šedesátých 
letech dostat Slovácké muzeum do první kate-

gorie muzeí v České republice. To byl v té době 
určitý úspěch. Za druhý takový úspěch považuji 
převedení bývalého Krajského ústavu lidového 
umění ve Strážnici v devadesátých letech do 
správy ministerstva kultury pod názvem Ústav 
lidové kultury.

Na konci roku jste obdržel od hejtmana Zlín
ského kraje ocenění PRO AMICIS MUSAE. Co 
pro vás toto uznání znamená?
Jsem tím samozřejmě poctěn a velmi mě těší, 
ale já jej chápu nejen jako ocenění své, ale také 
jako uznání práce mých kolegů. V našem oboru 
je nutná spolupráce mnoha lidí, a to nejen pro-
fesionálů, protože například při pořádání stráž-
nického festivalu dosahuje realizační tým počtu 
několika desítek lidí.  Toto mé ocenění chápu 
i jako uznání všem, kdož se věnují péči o tradice 
lidové kultury.   (mij)

Phdr. Josef Jančář, cSc.

Etnolog Josef Jančář.  foto: Ivo Hercík

INZERCE
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KULTURnÍ STřÍPKY

Slovácké divadlo připravuje 
komedii Tenor na roztrhání
Uherské Hradiště – Herci Slo-
váckého divadla v Uherském 
Hradišti se poctivě připravují na 
první premiéru letošního roku. 
Tou bude bláznivá komedie Tenor 
na roztrhání, kterou režisér Robert 

Bellan poprvé představí divákům 17. ledna. Příběh světoznámého 
tenoristy, který přijede do Clevelandu zazpívat postavu Othella, je 
celosvětově oblíbená inscenace. Podle mluvčího uherskohradišť-
ského divadla Josefa Kubáníka ji dokonce list The New York Times 
označil za jednu ze dvou nejlepších komedií žijících autorů na svě-
tě. Inscenace nabízí divákům úsměvnou zápletku, kdy tenorista, 
posilněn alkoholem a prášky na spaní, před vystoupením usne. 
Majitel divadla se proto rozhodne obléct si kostým talentovaného 
zpěváka v domnění, že ho nikdo nepozná. Vtom se ale skutečný 
zpěvák probudí a dožaduje se vstupu do divadla. Rozpoutá se tak 
kolotoč záměn, nedopatření, omylů a úsměvných situací. Režisér 
Robert Bellan v minulosti nastudoval s herci Slováckého divadla 
úspěšné inscenace Rychlé šípy a 1+2=6.

Otrokovická knihovna nabízí bezplatný internet
Otrokovice – Bezplatné využití internetu nabízí Městská knihovna 
v Otrokovicích od nového roku všem zájemcům v hlavní půjčovně 
v prostorách městské radnice. Doposud byl internet zdarma k dis-
pozici jen v odloučeném pracovišti v místní části Bahňák. V hlavní 
půjčovně se za připojení k internetu doposud vybíral poplatek ve 
výši 15 korun za každou započatou půlhodinu.

Rodačka ze Vsetína vydala 
deník mapující její zážitky 
z koncentračního tábora
Vsetín – Od začátku prosince je 
oficiálně v prodeji autentický deník 
židovské dívky Ilse Reiner – Eich-
nerové, rodačky ze Vsetína, který 
očima dítěte přibližuje holocaust 

v době druhé světové války. Rodina autorky totiž patřila mezi milio-
ny lidí, kteří toto období nepřežili. Jí samotné se však podařilo smrti 
uniknout a od roku 1947 žije ve Spojených státech amerických. Uve-
dení publikace s názvem Očima dítěte  se  uskutečnilo v Masarykově 
veřejné knihovně za účasti téměř stovky lidí. 
Deník tehdy jedenáctileté dívky Ilsy je autentické svědectví o krutos-
ti doby. Autorka jej začala psát poté, co ztratila oba rodiče v důsledku 
pobytu v koncentračních táborech, a ocitla se v židovském sirotčinci. 
Publikace byla poprvé vydána před dvěma lety ve Spojených státech 
amerických. Její první české vydání nyní vychází za podpory soukro-
mých dárců a města Vsetín u příležitosti 700. výročí první písemné 
zmínky o městu Vsetín.

Nové číslo časopisu ZVUK 
Zlín – Tématem zimního čísla časopisu ZVUK Zlínského kraje, reflek-
tujícího kulturní a společenské dění v regionu, je kniha, knihovnictví, 
knihkupectví, ale také vydavatelství a vše, co souvisí s fenoménem 
knihy jakožto tradičního tištěného nosiče. Nezanikne vlivem rozvoje 
elektronických médií? Dočká se krajské město nové krajské knihov-
ny? Jak se daří zámeckým knihovnám na území regionu? To je jen 
zlomek otázek, na něž se autoři příspěvků Zvuku snaží hledat odpo-
vědi. Časopis vychází dvakrát ročně a informaci o jeho podrobném 
obsahu i možnostech distribuce lze najít na adrese http://www.
kfbz.cz/zvuk.htm.

Ekologický festival v Hradišti vyhrál český režisér
Uherské Hradiště – Na festivalu ekologických filmů Týká se to také 
tebe, který se uskutečnil v Uherském Hradišti, zvítězil snímek Zajatci 
bílého boha českého režiséra Steva Lichtaga. Snímek dramatickým 
způsobem vypráví o izolovaném etniku Akchájů žijícím v souladu 
s přírodou na území Thajska a Laosu, který však přichází o své při-
rozené prostředí. Letošní 33. ročník festivalu nabídl divákům celkem 
53 profesionálních a 35 amatérských snímků ze 14 zemí světa. 

Pustevny – Sníh a led, to jsou materiály, kterých 
se ve dnech 5. až 11. ledna chopí na Pustevnách 
sochaři ze čtyř evropských zemí, aby z nich 
vytvořili pod širým nebem monumentální 

trojrozměrná umělecká díla. Sněhové králov-
ství 2009 bude již 11. ročníkem této ojedinělé 
akce. „V tomto ročníku chceme změnit tvoře-
ní sněhových soch na kombinovanou akci se 
sochami sněhovými a ledovými,“ říkají hlavní 
organizátoři Sněhového království, Miroslav 
a Dagmar Hrabalovi z občanského sdružení Art 
centrum DAGI. Na Pustevnách bude vytvořeno 
pět ledových a pět sněhových soch. 
„Díky této změně budeme méně závislí na po-
časí, protože sochařský led se vyrábí uměle,“ 
vysvětlují Hrabalovi. Očekávají, že se na sochy 
přijede podívat na deset až dvacet tisíc lidí. 
Sněhové sochy vytvářejí nejvýše čtyřčlenné 
týmy ze sněhových válců o průměru a výšce 
tři metry a hmotnosti 11 tun nebo z ledových 
bloků o hmotnosti 300 kilogramů.  (vc)

Umělci vytvoří sochy z ledu a sněhu

Koncerty pro varhany
Napajedla – Série tří benefičních koncertů obo-
hacuje kulturní život v Napajedlích na konci 
starého a nového roku. Výnosy z těchto tří 
koncertů budou využity pro doplacení ceny 
nových varhan, které se dokončují ve farním 
kostele sv. Bartoloměje.
První koncert se uskutečnil v kostele sv. Barto-
loměje už 1. prosince. Vystoupil při něm rock-
ový sbor Svatý Pluk z Uherského Hradiště. Při 
druhém koncertu 23. ledna uslyší návštěvníci 
kostela soubor Hradišťan s uměleckým ve-
doucím Jiřím Pavlicou. Na třetí benefiční kon-
cert 20. února přijede do Napajedel skupina 
Buty. O místě konání třetího koncertu ještě 
nebylo rozhodnuto. 
Nové varhany od firmy Václav Smolka v napa-
jedelském kostele již hrají, ale zcela dokonče-
ny ještě nejsou. Jejich posvěcení se uskuteční 
v květnu 2009. Budou stát sedm milionů ko-
run. Varhany mají asi dva tisíce píšťal, celková 
hmotnost tohoto hudebního nástroje dosa-
huje zhruba šesti tun.   (vc)

Vše o historii farnosti

Vizovice – Vizovická římskokatolická farnost vy-
dala v roce 2008 publikaci Josefa Paly s názvem 
Farnost Vizovice. Knížka mapuje historii far-
nosti od založení cisterciáckého kláštera v roce 
1261 až do současnosti. Nechybí ani pohled do 
historie města. Samostatná kapitola je věnová-
na i historii evangelického sboru. Publikace je 
k dostání v kanceláři farního úřadu.  (vc)

Slavičín – Divadlo se v kraji nehraje jenom ve 
Zlíně a v Uherském Hradišti, kde fungují pro-
fesionální soubory, ale i v několika menších 
místech. Jedním z nich je Slavičín. SemTamFór 
je poměrně mladé amatérské divadlo, které 
vzniklo v roce 2002. Jeho dramaturgickým 
konceptem je snaha pobavit co nejvíce divá-
ků. „Jsme kolektiv otevřený dalším lidem, kteří 
mají chuť bavit divadlem jak sebe, tak i ostatní,“ 
říká manažerka divadla Jana Žáčková.
SemTamFór byl původně autorským divadlem. 
V současnosti však působí jako činoherní diva-
dlo. Jak uvedla Jana Žáčková, mezi jeho nejú-
spěšnější inscenace patří 1+1=3 Raye Cooney-

ho a Orgasmus bez předsudků Diega Ruize / 
Fiony Bettanini. Od roku 2003 pořádá občan-
ské sdružení Divadlo SemTamFór přehlídku 
amatérských divadelních souborů pod názvem 
Valašské Křoví. Ta byla v roce 2004 povýšena na 
krajskou postupovou přehlídku s výběrem pro 
národní přehlídku Divadelní Děčín / Divadelní 
Třebíč. Soubor má osmnáct stálých členů. Jeho 
zakladatelem, režisérem, dramaturgem a her-
cem je Jan Julínek.
Sedmý ročník Valašského Křoví se uskuteční ve 
slavičínské sokolovně ve dnech 5. – 8. března. 
Kompletní program bude zveřejněn v polovi-
ně února.  (vc)

Slavičínští ochotníci jsou velmi aktivní 

Titulní strana publikace.  repro: ODK

Sněhové království 2008.  foto: Miroslav Hrabal



12 Okno do kraje / leden 2009

TIP NA VÝLET

Největší chloubou Kroměříže 
a jeho okolí je bezesporu kom-
plex arcibiskupského zámku a za-
hrad, ale kdo si mysí, že tím výčet 
zajímavých míst na Kroměřížsku 
končí, velmi se mýlí. Čtyři kilome-
try od centra města proti proudu 
řeky Moravy stojí na jejím břehu 
malá vodní elektrárna na Strži, 

v níž dodnes fungují Kaplanovy turbíny, které 
zde byly instalovány jako první v českých ze-
mích v letech 1920 - 1923. Vodní elektrárna na 
Strži představovala vrcholné energetické dílo 
v Československu a patřila k nejmodernějším 
na světě. Další významné památky pak najde-
me v centru města, a to Městskou památkovou 
rezervaci Kroměříž, do které patří historické 
budovy na Velkém náměstí a řada církevních 
staveb, mimo jiné chrám sv. Mořice.

počet obyvatel ▪  
29.036
katastrální  ▪
výměra 
50,97 km²
nadmořská  ▪
výška 
220 m
web ▪  
www.mesto-kromeriz.cz

KROMěřÍž

Uherské Hradiště, ležící na řece 
Moravě v Dolnomoravském úva-
lu, je jedním z hlavních center 
Slovácka. Neotřesitelnou pozici 
na seznamu památek, které by 
návštěvníci města neměli minout, 
má areál barokních vinných sklepů 
v Mařaticích. Nejstarší z nich po-
chází z poloviny 18. století, od té 

doby pak domy vytvořily souvislou ulici, která 
se stala centrem vinařství na Slovácku. Nejpro-
slulejší z budov je vinný sklep U Lisu, takzvaný 
Červený sklep, který je dodnes využíván jako 
vinárna. Dalším místem, které stojí za návště-
vu, je Národní kulturní památka Uherské Hra-
diště-Sady, nazývaná Špitálky. Jedná se o jed-
nu z nejvýznamnějších archeologických lokalit 
z období Velkomoravské říše. Je zde doložena 
přítomnost celého církevního komplexu.

počet obyvatel ▪  
26.280
katastrální  ▪
výměra 
21,26 km²
nadmořská  ▪
výška 
181 m
web ▪  
www.mesto-uh.cz

UhERSKÉ hRAdIšTě

Staronová dominanta Horního ná-
městí ve Vsetíně se jmenuje Mašta-
liska. Budova bývalého panského 
dvora s byty pro vrchnostenské 
úředníky, panským šenkem, solni-
cí a vinnými sklepy byla vystavěna 
v roce 1770. V období napoleon-
ských válek objekt sloužil jako ne-
mocnice pro raněné vojáky a ko-

lem roku 1830 i jako cholerová nemocnice. Od 
konce loňského roku budova slouží začínajícím 
živnostníkům, jelikož je město přebudovalo na 
podnikatelský inkubátor, čímž ukončilo několik 
desetiletí trvající chátrání objektu. V prostorách 
Maštalisek, jejichž vzhled s romantizujícími 
věžičkami a novogotickým cimbuřím pochází 
z roku 1884, byla nedávno otevřena stálá výsta-
va, která mapuje historii podnikání na Vsetín-
sku po roce 1949. 

počet obyvatel ▪  
27.963 
katastrální  ▪
výměra 
57,61 km²
nadmořská  ▪
výška 
345 m
web ▪  
www.mestovsetin.cz

VSETÍN

Necelých pět set metrů stojí od 
sebe vzdálené dvě budovy, tradič-
ní a nová dominanta centra kraj-
ského města, Správní budova č. 21 
neboli Baťův mrakodrap a Univer-
zitní centrum, sídlo rektorátu Uni-
verzity Tomáše Bati. Mrakodrap 
byl postaven v roce 1938 podle 
návrhu Vladimíra Karfíka. Budova 

je chráněna jako národní kulturní památka, 
je 77,5 m vysoká, má 16 podlaží a kromě stálé 
expozice přibližující vznik budovy nabízí v nej-
vyšším podlaží také kavárnu s terasou, z níž je 
vidět celé centrum krajského města. Univerzit-
ní centrum bylo dokončeno v roce 2008 podle 
návrhu architektky Evy Jiřičné. Vejcovitým tva-
rem se budova vymyká z obecného stavební-
ho stylu ve Zlíně. V budově sídlí rektorát zlínské 
univerzity a univerzitní knihovna.

počet obyvatel ▪  
78.066
katastrální  ▪
výměra 
118,85 km²
nadmořská  ▪
výška 
233 m
web ▪  
www.mestozlin.cz

ZLÍN

INZERCE
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SPORT

SPORTOVnÍ JEdnOhUBKY

Málek ukončil kariéru
Zlín – Dlouholetý plavecký reprezentant a účastník dvou olym-
pijských her, prsař Daniel Málek, ukončil sportovní kariéru. Jeho 
posledním závodem byla tradiční Vánoční cena města Zlína, 
která se letos uskutečnila už po pětačtyřicáté. 

Vabroušek byl osmý
Zlín – Triatlet Petr Vabroušek 
zakončil sezonu 2008 osmým 
místem v prestižním závodě 
Ironman Arizona. „Plavání i kolo 
super, na běhu mě trápila bolest 
v krku, i tak je ale čas 8:28 a 
8. místo velmi příjemnou tečkou 

za letošní sezónou,“ uvedl čtyřiatřicetiletý zlínský závodník.

Házenkáři ze Zubří porazili v poháru Zlín
Zubří, Zlín – Stejně jako v minulé sezoně svedl los Českého po-
háru proti sobě druholigové házenkáře Zlína a extraligové hráče 
Gumáren Zubří. V hale Novesta opět uspěli favorizovaní hosté. 
Zubří vedlo už v poločase 24:12 a nakonec zvítězilo 48:22 a po-
stoupilo do osmifinále soutěže, ve kterém narazí na Hustopeče. 
Postoupil i extraligový celek z Bystřice pod Hostýnem, který po-
razil druholigovou Lesanu Zubří v její hale 26:24. V osmifinále 
narazí na Slavii Praha. 

Zlínský klub rugby využívá 
služeb cizinců
Zlín – Prvoligový kádr zlínských 
ragbistů oživují cizinci. Nejde 
o legionáře, ale studenty místní 
Univerzity Tomáše Bati. Součástí 
kádru jsou aktuálně Slovák Juraj 
Pobjecký a Francouz Vincent Ca-

sassas. Oba jsou členy základní sestavy. 

Baroš má přezdívku Barbie
Vigantice – Fotbalista tureckého Galatasaraye Istanbul Milan 
Baroš si vysloužil od fanoušků přezdívku Barbie. Rodák z Vigan-
tic na Vsetínsku si ji zasloužil růžovými kopačkami, kterými ho 
vybavila jeho sponzorská firma.

Napajedla budou bojovat o záchranu
Napajedla – Prvoligovým házenkářům Fatry Slavie Napajedla se 
nevydařila podzimní část soutěže. Tu zakončili na devátém místě 
se ziskem pouhých devíti bodů, což je nejhorší umístění v novodo-
bé historii oddílu. Na jaře proto bude klub bojovat o záchranu.

Sedícím Medvědům se nedaří
Zlín – Sledge hokejistům Sedící 
Medvědi Zlín hrozí, že poprvé 
v historii ligy nepostoupí do play 
off. Tři kola před koncem základ-
ní části mají ztrátu čtyř bodů na 
čtvrté místo, které účast v bojích o 
titul zaručuje. „V posledních zápa-

sech musíme zabrat, především vylepšit střelbu. Ta je v této sezo-
ně vysloveně naší slabinou,“ přiznal vedoucí družstva Petr Julina.

Zlínské posádce světová premiéra vyšla
Zlín – Zlínská posádka Jaromír Tarabus a Daniel Trunkát s vo-
zem Fiat Grande Punto S2000 obsadila 21. místo na Britské 
rally. Šlo přitom o první start posádky na podniku mistrovství 
světa. Tarabus s Trunkrátem navíc získali čtyři mistrovské body 
do klasifikace šampionátu produkčních vozů.

Kuželkáři z Luhačovic jsou druzí
Luhačovice – Hráči Sokola Kare Luhačovice jsou po podzimní 
části první kuželkářské ligy na druhém místě. Postavení v tabul-
ce potvrdili výhrou nad Dačicemi v poměru 5:3. Před odvetnou 
částí tak mají dobrou pozici pro útok na první místo. 

Zlín, Uherské Hradiště – Katastrofální podzim mají 
za sebou nejvýše postavené fotbalové celky ze 
Zlínského kraje, prvoligová Tescoma Zlín a dru-
holigový 1. FC Slovácko. Oba celky jsou ohro-
žené sestupem a čeká je velmi nervózní jaro. 
V kritické situaci jsou zlínští fotbalisté. V 16 ko-
lech nejvyšší soutěže nasbírali pouhých devět 
bodů a jsou poslední. Během podzimu vystří-
dali tři trenéry. Josefa Mazuru nejprve dočasně 

nahradil ředitel klubu Ladislav Minář, poté tým 
převzal Stanislav Levý. Ten má také Zlín na jaře 
dovést k záchraně. „Čeká nás spousta práce, 
naše situace není jednoduchá,“ nezastírá Levý, 
který bude hledat v zimní přestávce posily. 
„Skladba mužstva je nevyvážená, máme málo 
hráčů na levou stranu,“ upozornil. 
Fotbalovou mizérii má za sebou i Slovácko. 
Místo avizovaného útoku na postup se tým krčí 
na 14. místě druhé ligy, pouhé dva body od se-
stupových příček. Klub proto zažil personální 
zemětřesení. Novým ředitelem se stal Vladimír 
Krejčí, který vzápětí odvolal trenéra A týmu 
Ladislava Jurkemika i kouče mládežnických 
celků. „Peklo se to už dlouho, takže jsem se 
na vyhazov připravil. Je mi líto, jak moje prv-
ní české angažmá dopadlo,“ přiznal slovenský 
internacionál Jurkemik. „Pana Jurkemika jsme 
angažovali kvůli postupu do první ligy, což jde 
ze čtrnáctého místa jen teoreticky. Změny mu-
sely přijít,“ schválil rozhodnutí nového ředitele 
majitel klubu Zdeněk Zemek.  (zd) 

Fotbalisté prožili tragický podzim

Zlín – Už čtrnáct let existuje na Zlínsku Hobby 
hokej liga, což je amatérská soutěž rekreač-
ních hráčů ledního hokeje, kteří nejsou regis-
trovaní v žádné oficiální soutěži  Českého sva-
zu ledního hokeje. Podle organizátorů je tato 
soutěž pro hráče, kteří berou sport jako dopl-
něk životního stylu. Letošní ročník rozehrálo 
osm celků. Vítězem historicky prvního ročníku  
Hobby hokej ligy se stali hráči ZPS Boys. „Jsme 
parta, která se schází po večerech, aby si za-
hrála. Vítězství v prvním ročníku této soutěže 
mě těší i po letech,“ svěřil se jeden z klíčových 
hokejistů ZPS Boys Pavel Paprskář.  (zd)

hokejoví amatéři mají vlastní soutěž

Zlínský kraj  – Zlínský kraj je plný milovníků bo-
jových sportů. Například tradiční karate zde 
má nejpočetnější základnu v České republice, 
nouzi o začátečníky nemá ani stále populár-
nější kickbox nebo další druhy sportů.
Tradičnímu karate se ve Zlínském kraji pravi-
delně věnuje kolem dvou stovek sportovců. 
Největší klub působí ve Vsetíně, další jsou ve 
Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, 
Bystřici pod Hostýnem, hned dva jsou ve Zlí-
ně. „Každý podzim pořádáme nábor nových 
členů a někdy se stává, že u dětí musíme ně-
které zájemce odmítat. U nováčků je ale velká 
úmrtnost, málokdo se dokáže tomuto sportu 
věnovat dlouhodobě. Platí to zejména pro 
mládež kolem patnácti let,“ upozornil hlavní 
trenér oddílu tradičního karate při Sportovním 
klubu policie Vsetín Radek Kleibl, který je zá-

roveň předsedou České asociace sportovního 
karate. V případě tohoto bojového sportu je 
podle Kleibla důležité zvládnout nejen fyzic-
kou stránku, ale také duševní. „Což vyžaduje 
hodně trpělivosti. Karate se nedá naučit bě-
hem pár měsíců, ale za pět až sedm let,“ tvrdí 
zkušený trenér. 
Mnohem rychleji se výsledků dočkají příznivci 
kickboxu, což je podle trenéra Roberta Býčka 
velkou předností. „Kickbox se trénuje efektiv-
ně, což řadě lidem vyhovuje. Dnes se málo-
komu chce dlouho pilovat to samé. Náš sport 
se dá zvládnout poměrně rychle,“ řekl Býček, 
který se stal v roce 1999 mistrem světa. Jeho 
klubem ročně projde zhruba stovka sportovců. 
„Kickbox je na vzestupu po celém světě, napří-
klad v Japonsku je v současnosti nejpopulár-
nějším bojovým sportem,“ dodal Býček.  (zd)

Kraj je plný vyznavačů bojových umění

Zlínu se na podzim nedařilo.  foto: archiv

Zápasy se hrají ve zlínské PSG aréně.  foto: Ivo Hercík
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POZVáNKA NA AKCE

Kroměřížsko

Holešov ▪  6. 1.
Tříkrálová sbírka
dobročinná akce pořádaná Chari-
tou Holešov
www.holesov.cz

Kroměříž  ▪ 8. 1. 
V jámě lvové
představení Slováckého divadla, 
hra zkoumá postavení člověka 
hozeného do situace mezi živo-
tem a smrtí
www.dk-kromeriz.cz

Holešov  ▪ 31. 1. 
Slavnostní koncert města Hole
šova
zlínská Filharmonie B. Martinů 
otevře zahajovacím koncertem 
nově zrekonstruované prostory 
zámku Holešov
www.holesov.cz

Uherskohradišťsko

Uherské Hradiště  ▪ 1. 1. – 31. 1.
Krása, která hřeje
výstava gotických a renesančních 
kachlí ve Slováckém muzeu
www.slovackemuzeum.cz

Kunovice  ▪ 9. 1. 
Letecký ples
Střední letecká škola Kunovice 
zve na letecký ples ve sportovní 
hale, tombola a kulturní program

Břestek  ▪ 17. 1. 
Pochod kolem Břestecké skály
24. ročník akce, při níž návštěvníci 
absolvují 15 km dlouhý okruh
www.brestek.eu 

Buchlovice  ▪ 23. 1. – 31. 1. 
Alexander Graham Bell 
 a ostatní
výstava historických telefonních 
přístrojů
www.buchlovice.cz

Bojkovice  ▪ 24. 1. 
Karneval DDM
karneval s diskotékou a vystou-
peními dětí z kroužků DDM a 
místní mateřské školy

Vlčnov  ▪ 31. 1. 
Krojový ples s představením 
krále
tradiční akce spjatá s Jízdou králů
www.ksk.vlcnov.cz 

Vsetínsko

Valašské Meziříčí  ▪ 1. 1. – 31. 1. 
Umění a řemeslo
výstava v Moravské gobelínové 
manufaktuře, která slaví 110. 
výročí založení
www.gobelin.cz

Vsetín  ▪ 1. 1. – 31. 1.
INTERFOTOKLUB
mezinárodní bienále fotoklubů 
ve vsetínském zámku
www.mestovsetin.cz

Velké Karlovice  ▪ 19. 1. 
50 km na lyžích po Valašsku
závod v běhu na lyžích pro profe-
sionální lyžaře, ale také rekreační 
sportovce

Zlínsko

Zlín  ▪ 1. 1. – 4. 1. 
Vánoce v baťovském Zlíně
výstava v Muzeu jihovýchodní 
Moravy
www.muzeum-zlin.cz

Luhačovice  ▪ 1. 1. – 6. 1. 
Lidové betlémy
výstava v luhačovickém kostele 
Svaté rodiny
www.luhacovice.caritas.cz

Zlín  ▪ 3. 1. – 10. 1. 
Obrazy z cest
výstava ve zlínské Alternativě 
představí české umění v Andalu-
sii, Brazílii, Kanadě a Francii
www.mestozlin.cz/alternativa

Zlín  ▪ 6. 1. 
Tříkrálové zámecké koštování
ochutnávka specialit v Muzeu 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně
www.muzeum.zlin.cz

Zlín  ▪ 10. 1. 
La Rondine  Giacomo Puccini
přenos z newyorské Metropolitní 
opery, který se bude promítat ve 
zlínském Velkém kině
www.velkekino.cz

Otrokovice  ▪ 24. 1. 
Otrokovický ples
ples v Otrokovické besedě
www.besedaotrokovice.cz

Vážení čtenáři, v souvislosti s celkovou změnou podoby magazínu Okno do kraje jsme zcela nově koncipovali také stranu 14. Již zde, tak jak jste byli 
zvyklí, nebude křížovka a soutěž. Rozhodli jsme se totiž vyjít vstříc velkému množství čtenářů, kteří požadovali pravidelný přehled akcí v regionu. Vě-
říme, že jde o změnu k lepšímu. V tomto a únorovém čísle zde ještě samozřejmě uvedeme výherce z listopadového, respektive prosincového čísla.

Výherci křížovky z listopadového vydání Okna do kraje: hlavní cenu (toustovač) vyhrává: Vladimír Vavroš – Uherské Hradiště. Propagační před-
měty vyhrávají: Kofroňová Markéta – Slavičín, Blanka Horčicová – Šumice, Lenka Kovářová – Lukov, Taťána Daňková – Zašová, Milena Svobodová – 
Kunovice, Alena Kalová – Otrokovice, František Langer – Kašava, Martin Jantula – Lukov, Karel Vaněk – Zlín, Alena Stodůlková – Boršice. Tajenka zněla: 
Stát se člověkem je umění. Výherci soutěže z listopadového vydání Okna do kraje: první cenu (vysoušeč vlasů) vyhrává: Dana Valášková – Zlín. 
Propagační předměty získávají: Marie Petrů - Zlín, Hráčková Ludmila – Valašské Meziříčí, Josef Gášek – Uherský Brod, Ševčík Antonín – Zdounky, Karla 
Kozelková – Holešov. Správná odpověď: Trolejbusová doprava začala ve Zlíně fungovat v roce 1944.

Baťův mrakodrap

Indie  Ladakh ▪
Do 9. 1.  2. etáž (do 22:00)
výstava fotografií, které na své 
cestě po Indii vytvořili fotogra-
fové Lubomír Floreš a David 
Fojtík

Přírodní krásy ▪
Do 9. 1.  16. etáž (do 22:00)
výstava grafik akademického 
malíře Luďka Dostála, jenž je 
členem volného výtvarného 
sdružení Valašský názor

Keňa 2007 ▪
Do 15. 1.  14. etáž (od 7:00 do 
17:00)
Kroměřížský fotograf Miroslav 
Pilát představuje své fotografie 
ze svého pobytu v africké Keni

Romové v EU  ▪
12. 1. – 6. 2.  3. etáž (do 22:00)
Autor výstavy Jan Rác přibli-
žuje právní postavení Romů 
v členských zemích Evropské 
unie

Návštěvníci budovy mohou 
využít denně služeb kavárny na 
terase a restaurace ve 3. etáži.

INZERCE

Slovácký kolá ek je kolá ek s tradicí víc než úcty-
hodnou. Vyrábíme jej podle léty ov ené a osv d-
ené receptury, kterou jsme p evzali od paní e-

velové z Babic na Uherskohradiš sku.

Receptura Slováckého kolá ku je p vodní, vše z -
stává ve stejném složení a p i jeho výrob  jsou 
dodržovány stejné pracovní postupy jako p ed de-
sítkami let. Každý kolá ek d láme ru n .

Slovácký kolá ek je malý, kula ou ký a na Slovác-
ku je nenahraditelnou pochoutkou na slavnost-
ním stole. Nejlépe ho poznáte podle k ehkosti 
t sta, nápln  v podob  tvarohu, rozinek a rumu 

a ozdobení, které tvo í povidla a drobenka.

Pe eme na oslavy, rauty, svatby, hody, k tiny, po-
h by a r zné jiné akce. Budeme rádi, pokud mezi 
svými stálými zákazníky budeme moci p ivítat 
i Vás.

Naše pekárna byla slavnostn  otev ena 15. ervna 
2008. Od té doby se nám da í dodávat Slovácké 
kolá ky do r zných kout  naší republiky.

Náš sortiment: Slovácký kolá ek tvarohový, o e-
chový rohlí ek, listová trubi ka, sn hové pusinky, 
kokosky a další.

Pekárna Slovácký kolá ek - pokra ování tradice Slovácka

www.slovackykolacek.webnode.cz 
Více informací na tel.: 602 713 397, 602 765 212Sušice u Uherského Hradišt



Pobočka Zlín - Dlouhá 515
50m od OC Zlaté jablko
Tel. 608 939 020
www.realspektrum.cz

Velký výběr malých bytů od 1,19 mil. Kč

Z1

Zlín Nad Nivami

1+kk od 1,19 mil. Kč
2+kk od 1,60 mil. Kč
3+kk od 2,34 mil. Kč

Nové byty vedle ČSOB
2+kk od 1,64 mil. Kč
3+kk od 2,38 mil. Kč
4+kk od 3,73 mil. Kč
Bydlení na náměstí
Dokončení léto 2009

od 1,64 mil. Kč

22 pozemků v klidu u lesa
5+kk 140 m2 nebo menší
Dřevostavba nebo MEDMAX
Pozemky od 800 m2 možno
samostatně za 1270 Kč/m2

Hromadná doprava 10 minut

12 nízkoenergetických bytů
2+kk 66 m2 od 2,36 mil. Kč
3+kk 80 m2  od 2,8 mil. Kč 
Rekuperace tepla, chlazení
Hromadná doprava 5 minut
Dokončení červen 2009

STAVBA ZAHÁJENA

od 2,36 mil. Kč

Nízkoenergetické
byty Zlín - Kudlov

Energeticky pasivní 
domy Březnice u Zlína

HRUBÁ STAVBA VZOROVÝ DŮM

Prohlídky každou
sobotu 10 – 14 hod.

Bytový dům
Otrokovice

Prodej Z1 zahájen

Investujte svoje peníze do nového bytu!

Z2 A Z3 DOKONČENY



Babice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová, 
Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk, 
Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov, 
Chvalnov–Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany 
nad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná, 
Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova 
Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, Podhradní 
Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění, 
Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky, 
Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice, 
Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, Žlutava

elektronickou podobu magazínu naleznete na www.oknodokraje.cz

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919    www.valentik.cz

Vrcholně kvalitní práce

inzerce


