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Proč si stále dávat pozor

na brýle?

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín
Slovenská 5184 l 760 01 Zlín
T/F: 577 430 477 l T: 577 212 286-7
E: info@klinikazlin.cz l www.
klinikazlin.cz

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín provádí laserové
korekce dioptrických vad a operace šedého zákalu
za použití nejmodernější americké technologie.
Kvalita a špičková péče jsou garantovány certifikáty
ISO 9001:2001, CQS a IQNet. Čeká vás přátelské
prostředí, nadstandardní služby za příznivé ceny
a profesionální odborný tým v čele s přednostou
kliniky Doc. MUDr. Zdeňkem Smečkou, CSc.
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Vážení spoluobčané,
v polovině března se uskutečnila třídenní oficiální návštěva prezidenta České republiky a paní Livie Klausové ve Zlínském kraji. Lidé
z našeho regionu, představitelé samospráv, nejrůznějších institucí
i firem tak měli po dvou letech opět možnost setkat se při nejrůznějších příležitostech s hlavou našeho státu. S odstupem jen několika
dnů mohu prohlásit, že šlo o návštěvu vydařenou a velmi pozitivní.
Samozřejmě byla organizačně náročná, ale s tím jsme si dokázali
s týmem mých spolupracovníků poradit.
Za mnohem důležitější však považuji dojmy, s nimiž prezident
odjížděl, a také zájem občanů, který setkání s hlavou státu a jeho
manželkou provázel. Byla to zaplněná náměstí v mnoha městech a obcích, doslova studenty po střechu
„našlapaná“ aula Univerzity Tomáše Bati nebo přeplněná posluchárna gymnázia v Kroměříži. Na naší
třídenní cestě se uskutečnila také zastavení s velkým emociálním podtextem. Šlo zejména o návštěvu
bývalé věznice v Uherském Hradišti. Tady se prezident dostal do prostor, kde byly zničeny životy mnoha
našich spoluobčanů. Nic jsme nepřikrášlovali, nic neměnili - našel věznici takovou, jaká ve skutečnosti
je. Nesmím zapomenout na návštěvu Svatého Hostýna, a mohl bych jmenovat mnoho dalších okamžiků, chci se však vrátit k pocitům prezidentského páru.
Při nejrůznějších příležitostech oba naši hosté, včetně svých doprovodů, zdůrazňovali, že se ve Zlínském kraji cítí dobře. Cesty do našeho regionu mají v porovnání s jinými kraji podle jejich slov mnohem
osobnější atmosféru. Oceňovali celkovou upravenost našich měst i obcí a viditelnou péči, kterou lidé
na Valašsku, Slovácku i Hané věnují svým domkům, pozemkům, svému majetku. Zejména pak vnímali
mimořádnou srdečnost a pohostinnost zdejších obyvatel. Cítil jsem, že jde o pocity silné a velmi upřímné. A také já jsem si o to intenzivněji uvědomil, že přestože máme řadu starostí, na něž občas žehráme
a s nimiž musíme bojovat, je život v našem kraji rozmanitý, příjemný a spousta věcí se nám daří.
A pokud se s něčím přesto potýkáme, umíme přitom spoléhat především sami na sebe, protože zodpovědnost a smysl pro řád a pořádek je typickou vlastností zdejších lidí, kteří navíc stále umí žít v pospolitých a přátelských vztazích.
Je nabíledni, že zásluhu na této skutečnosti, stejně jako na příjemných dojmech prezidenta a paní Livie,
máte především Vy, občané. A já Vám za to děkuji.

SLOVO HEJTMANA

titulní strana
Václav Klaus
ve Valašských Kloboukách

Libor Lukáš
Váš hejtman

AKTUÁLNĚ
▪ Od letošní sezony se rozšíří možnosti plavby po Baťově kanále. Podnik Povodí Moravy totiž rozšíří
provozní dobu zdymadel jak v květnu, červnu a v září, tak i o prázdninách. Na Baťův kanál ročně zavítá
až padesát tisíc turistů.
▪ Letní kino ve Valašském Meziříčí zůstane. Radnice chtěla původně zchátralý objekt zbourat, obyvatelé města ale požadovali jeho zachování. Provoz by mohl být obnoven v polovině příštího roku.
▪ Obce sdružené v Regionu Zlínsko chtějí lákat na zážitkovou turistiku. Pro každou část regionu připravuje sdružení několik variant zhruba třídenního pobytu. Turistické materiály budou mít návštěvníci
regionu k dispozici ještě letos.
▪ Četná pochybení zjistili u taxikářů zlínští policisté při speciální kontrolní akci. Ani jeden z 34 řidičů
taxi neměl ve voze předepsané vybavení. U sedmi taxikářů byly prohřešky tak závažné, že je čeká správní řízení. U ostatních pak vše vyřešila pokuta.
▪ Vsetínská radnice chce ve městě další investory. Průmyslová zóna v lokalitě Bobrky se tak rozšíří
o pět hektarů. Plochy pro investory budou připraveny v závěru letošního roku, již nyní ale město jedná
s několika vážnými zájemci.
▪ Studenti chystají Majáles. V úterý 24. dubna bude zlínské náměstí patřit tradiční studentské veselici.
Podle pořadatelů, kterými jsou studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati,
bude letošní Majáles v duchu sloganu „Pohřbíme nudu”.
▪ Sportovci z deseti evropských států se koncem února zúčastnili otevřeného mistrovství České republiky - 2nd Kamikadze Czech Aerobic Open, které se uskutečnilo ve zlínské sportovní hale. Před třemi
tisícovkami diváků získaly mistrovský titul ve svých kategoriích členky zlínského klubu Aerobik Sport
Centrum – Nikol Zámorská a Monika Geržová.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Ochránci sčítali šelmy v Beskydech
Beskydy, Javorníky – Rozsáhlé sčítání
volně žijících divokých šelem se v posledním
únorovém víkendu uskutečnilo v rámci Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Ochránci přírody i dobrovolníci zjistili, že se toto horské
území začíná znovu naplňovat kdysi vyhynulými či odlovenými druhy šelem. Do svých
bývalých lovišť se vrátilo již patnáct rysů, dvě
vlčí smečky čítající zhruba jedenáct jedinců
a dokonce tři medvědi, kteří zřejmě přešli ze
slovenského území kvůli zimnímu spánku
a již v teritoriu zůstali. „Musíme výsledky
považovat za orientační, neboť tato akce je
vždy ovlivněna počasím, zkušeností mapovatelů a dalšími faktory. Ve skutečnosti
může být počet rysů a medvědů v Beskydech
o něco vyšší, zatímco počet vlků, kteří se
pohybují po tak rozlehlém území, bude spíše
nižší,“ uvedla koordinátorka akce Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy.
Lázně zahájily neoficiální sezonu
Luhačovice - Legendární pramen Dr. Šťastného po zimní rekonstrukci uvedli do provozu techničtí pracovníci Lázní Luhačovice.
V největších moravských lázních tak o měsíc
dříve, než bývalo v minulosti zvykem, začala
neoficiální letošní sezona. Oficiální zahájení
lázeňské sezony je naplánováno na 13. května, kdy budou slavnostně vysvěceny hlavní
luhačovické prameny.

Řada koupališť nabídne lepší služby
Zlín - Řada koupališť ve Zlínském
kraji nabídne ještě před letošní
sezonou lepší služby. Důvodem
oprav či modernizací je špatný technický stav areálů, výtky
hygieniků, ale také pokulhávající nabídka atrakcí. Modernizaci koupaliště tak letos zahájí
například v Chropyni, Kroměříž
chce opravit koupaliště Bajda,
zcela nové bazény pak zřejmě
vzniknou ve Starém Hrozenkově. Velké projekty pak připravují
například ve Vsetíně či Uherském Hradišti. Radnice investují do úprav koupališť již delší
dobu. Od roku 2005 totiž platí
nová legislativa, která například
zpřísňuje požadavky kladené na
zázemí koupališť.
V Chropyni slouží koupaliště již
tři desítky let a jeho současný
stav je nevyhovující. Město chce

do jeho modernizace investovat
přes 15 milionů korun. Ještě před
letošní sezonou nechá radnice
upravit například sociální zařízení, kabinky či sprchy. Další etapa,
zahrnující především budování
vodních atrakcí, pak začne na
podzim. V Kroměříži pak ještě
letos vyřeší problém s dešťovou
vodou, která stéká do přelivového žlabu, v němž se mísí s vodou
v bazénu.
Do velkých úprav se chtějí pustit
také ve Vizovicích, kde je koupaliště v provozu jen díky výjimce udělené hygieniky. Náklady
na opravu město odhaduje na
minimálně deset milionů korun.
Zcela nový areál pak letos vznikne ve Starém Hrozenkově. Obec
počítá s vybudováním tří různě
velkých bazénů. Areál, v němž
budou i sportoviště, začne

Přijelo více turistů

Chovatelé koupili špičkového plemeníka
Napajedla - Špičkového plemeníka světové
kategorie získali chovatelé v Hřebčíně Napajedla. Šestiletého ryzáka Relaxed Gestore získali napajedelští za několik milionů korun. Kůň
rozšíří stáj se sedmi plemeníky. Otcem Relaxed
Gestore, který má za sebou několik prestižních
světových prvenství, byl legendární Indian
Ridge, kdysi jeden z nejdražších koní v Evropě.
Stavba silnice ze Vsetína pokračuje
Vsetín, Valašské Meziříčí - Další stovky
milionů korun byly proinvestovány na stavbě významného silničního spojení mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Příznivá zima
dovolila pokračovat i v jindy nevhodném
období, a to především na přípravě a betonáži mostovek. Stavba se tak letos opět přiblížila ke svému dokončení. Ve státním rozpočtu je prozatím vyčleněno dvě stě milionů
korun, je však naděje, že tato částka nebude
konečná. „Harmonogram prací na tento rok
jsme pro jistotu zpracovali na větší objem
financí,“ uvedl Rostislav Vacula, ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic, které je
investorem stavby. Dokončení prvního úseku spojnice Vsetína a Valašského Meziříčí si
vyžádá přibližně 1,5 miliardy korun.
Strategický most se dočká opravy
Kroměříž –Jediný silniční most v Kroměříži,
který spojuje oba břehy řeky Moravy, se dočká
celkové rekonstrukce. Jeho stav je totiž velmi
špatný a zejména kvůli statickým nedostatkům je třeba uskutečnit generální opravu,
která je naplánována na příští rok. Investorem
bude Zlínský kraj, do jehož vlastnictví komunikace na mostu patří. Generální oprava mostu má být zahájena na jaře roku 2008 a práce
potrvají zřejmě až do podzimu téhož roku.



sloužit ještě letos. Umístěn bude
poblíž tamních kempů.
Velký projekt pak připravuje
například Vsetín. Chce rekonstruovat koupaliště u průmyslové školy, které nyní nesplňuje
hygienické požadavky. Náklady
se budou pohybovat v desítkách milionů korun. Město chce
demolovat současnou provozní
budovu i bazénovou halu. „Šatny, sociální zařízení i bazénová
technologie by měly být spolu
s bufetem a posezením začleněny do nových prostor,” uvedla
pracovnice radnice Věra Goldová. Letos chce město požádat
o dotace. Velkou investici připravuje i Uherské Hradiště, stavební
práce začnou příští rok. Modernizace plaveckého areálu si podle odhadů vyžádá přibližně 300
milionů korun. 
(nej)

Střediska záchranářů se slučují. Ke spojeným operačním střediskům
záchranné služby ze Zlína a Uherského Hradiště přibude v brzké době
i Valašské Meziříčí. Po dostavbě nové provozní budovy v areálu zlínské
Baťovy nemocnice bude na krajskou centrálu připojeno i Vsetínsko a Kroměřížsko. Lidé se tak z celého kraje v případě nouze dovolají přes číslo 155
přímo na krajské operační středisko ve Zlíně.  (red) foto Martin Konečný

Zlín - Přesně 508.557 hostům
poskytli v roce 2006 své služby hoteliéři ze Zlínského kraje. O rok dříve přitom podle
informací Českého statistického úřadu zavítalo do regionu zhruba 489.000 hostů,
kteří zde strávili aspoň jednu
noc. Ze statistiky také vyplývá, že do kraje přijelo více
cizinců, celkem přes 72.000.
Tradičně mezi nimi převládali
návštěvníci z okolních zemí.
Zlínský kraj se tak na počtu
hostů v celé zemi podílel takřka čtyřmi procenty. Zatím
nejvyšší návštěvnost v historii
kraje zaznamenali statistici
v roce 2004, tehdy přijelo asi
522.000 hostů.
(nej)

Zachránci obdrží za hrdinské činy Cenu Salvator
Zlín - Vyvrcholení čtvrtého ročníku Ceny Salvator se blíží. Lidé,
kteří prokázali mimořádnou statečnost při záchraně života, zdraví či majetku, budou oceněni na
slavnostním večeru ve Zlíně již
26. dubna. Statečné jedince ze
svého okolí tradičně nominují
obyvatelé Zlínského kraje, z nich
pak komise vybírá kandidáty
i samotné nositele ceny. Soutěž, nad kterou převzal záštitu
hejtman Libor Lukáš, pořádají
studenti fakulty multimediálních
komunikací zlínské univerzity.
Cena má čtyři hlavní kategorie,
které jsou určeny pro policisty
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a strážníky, hasiče, zdravotníky
a občany. Kromě toho se udělují
i mimořádné ceny - ocenění za
dlouhodobý přínos, cena občanů Zlínského kraje a letos poprvé pak budou mít samostatnou
kategorii i děti do 15 let. Pořadatelé letos obdrželi rekordní
počet nominací, komise složená
ze studentů a pedagogů univerzity tak měla z čeho vybírat.
Mezi držitele Ceny Salvator, udělené v minulém ročníku, se řadí
například hasič Petr Machala,
který zachránil život malému
chlapci tím, že ho vytáhl z rozvodněné řeky a poskytl mu první

pomoc. Mezi policisty a strážníky pak nejvíce zaujal čin Robina Menšíka, který jako jediný
zastavil u vážné dopravní nehody a poskytl pomoc ženě, která
byla v bezvědomí. Podobně se
zachoval i zdravotník Petr Mazáč.
Až do příjezdu záchranné služby
prováděl srdeční masáž cyklistovi v bezvědomí. Cenu pro občany pak obdržel Martin Pospišilík.
V Bosně po autohavárii zajišťoval
vyproštění těžce zraněných českých občanů, přivolal lékařskou
pomoc a kontaktoval českou
ambasádu. Se zraněnými zůstal
celou noc v nemocnici. 
(nej)

TÉMA MĚSÍCE

Baťova škola práce zanechala zřetelnou stopu

Členky a členové výboru klubu ABŠ.

foto: Jana Verbergerová

text napsán s přispěním Ing. Svatopluka Jabůrka

Přes 600 absolventů Baťovy školy práce se rozhodlo založit si svůj
vlastní klub, a tak dne 4. června 1933 vznikl klub Absolventů Baťovy školy práce (klub ABŠ). Jeho pobočky se rozšířily do několika
měst tehdejšího Československa. V současné době sdružuje klub
ABŠ přes 500 členů ze 23 zemí světa. Členové klubu udržují intenzivní kontakty s Tomášem Baťou juniorem a také s bývalými spolupracovníky Jana Antonína Bati. Členové klubu ABŠ proto uvítali
snahu o znovuobnovení soudního procesu s J. A. Baťou, který by
z jeho osoby měl sejmout označení kolaboranta a zrádce národa.
Podle vzpomínek absolventů Baťovy školy práce se jedná
o nezapomenutelnou část jejich
života. „Firma si vychovávala mladé lidi od 14 až 15 let po teoretické i praktické stránce. Mladí lidé
byli od začátku vedeni k zodpovědnosti a kvalitě. Nezapomínalo se ani na činnost po pracovní
době, kdy se mladí baťovci účastnili sportovních závodů, hráli
divadlo a pořádali soutěže,“ řekl
současný předseda klubu ABŠ
Svatopluk Jabůrek.

Vznik Baťovy školy práce
V životě každé společnosti jsou
dny, které se trvale zapíší do její

historie, a takovým dnem byl
před dvaaosmdesáti lety i začátek existence Baťovy školy práce.
Když v roce 1922 snížila firma
Baťa ceny obuvi o 50 %, byl to
začátek oživení celé české ekonomiky. Zvýšená poptávka po
levné obuvi vyžadovala rozšířit
kapacity obuvnické výroby – to
znamenalo také získat nové pracovníky. Zájemců o práci bylo
dost, ale Tomáš Baťa nebyl spokojen s výukou učňů v tehdejších
živnostenských školách. Rozhodl
se vyškolit a vychovat si mladé
pracovníky sám a na úrovni, kterou si sám představoval.
První inzeráty na příjem mladých
mužů se ještě setkaly s nedůvě-

rou. V roce 1925 tak bylo přijato
jen 80 chlapců a 15. září zahájila
Baťova škola práce svou činnost.
V roce 1929 byla založena BŠP
i pro dívky, kterých již o čtyři roky
později bylo ve třech internátech
4 500 a zájemců o přijetí rychle
přibývalo. Následující rok bylo
žadatelů již 19 000 a přijímáno
bylo každý rok 1 000 až 1 500
nováčků, a nejen z Československa. Na vedoucí závodů a prodejen firmy Baťa v zahraničí se školili Indové, Angličané, Francouzi,
Němci, Američané, Holanďané,
Egypťané, Poláci i Jugoslávci.
K obuvnické škole brzy přibyla
i strojnická, chemická, stavební,
pletařská a další. Po odborné škole přicházeli nejlepší na mistrovskou a dále na vyšší průmyslovou
školu s maturitou. Vznikla i škola
obchodní, Obchodní akademie
pro zahraniční obchod, umělecké školy až po nejvyšší úroveň.
Byly vybudovány Studijní ústavy
pro všechny, bez ohledu na stáří.
Výuka cizích jazyků byla na všech
těchto školách běžná, ale byly
vybudovány i cizojazyčné školy.

činnosti ve své zemi mimořádně
úspěšně osvědčili jako nákupčí
kůží, kaučuku, vedoucí prodejen
a výrobních podniků v zahraničí.
Po roce 1945 se úspěšně podíleli
na obnově zničených podniků
a řízení podniků i v jiných resortech československé ekonomiky.
Vznik Baťovy školy práce však
neznamenal jen vznik nové školy
na vyšší úrovni. Výrazně se projevil
i na rozvoji firmy Baťa a na rozvoji
Zlína i celého okolí. Od roku 1925
do roku 1930, tedy za pouhých
5 let, vzrostl počet zaměstnanců
z 2.500 na 17 400, s prodejnami
na 21.000. Ve stejné době vzrostl
počet obyvatel Zlína z 8.000 na
21.000. Bohužel, činnost Baťovy
školy práce ve Zlíně a celé České republice skončila nástupem
komunistického režimu v roce
1948. Přesto se stala základem
pro budování zlínského průmyslového i obchodního školství
a v roce 2001 byl vývoj završen
zřízením Univerzity Tomáše Bati.

BŠP položila základy školství

Zůstává otázkou, proč Tomáš
Baťa zakládal a stavěl školy,
vybavoval je tím nejlepším zařízením, zajišťoval nejlepší učitele
a vychovatele, když toto všechno bylo vlastně povinností státu, obce. Velikost jeho ducha jej
nutila přinášet stále prospěch
všem, městu, státu a všem lidem.
Sám se o svém úkolu vyjádřil takto: „Úkol, který mi byl dán, nebyl
vybudovati podnik, nýbrž formovati lidi. Má námaha směřovala
k tomu, zdokonaliti své spolupracovníky a co nejlépe obsloužiti
své zákazníky, neboť na obojích
spočívá celý závod.”
(red)

To vše ovšem vyžadovalo
i výstavbu ubytovacích a stravovacích zařízení, kulturních i zdravotnických zařízení, sportovních
stadionů. Takový rychlý rozvoj
vyžadoval při výchově mladých
lidí i dobrou organizaci a polovojenskou disciplínu. Po vybudování závodů v Baťově, Třebíči, ve
Zruči nad Sázavou, v Sezimově
Ústí, v Baťovanech a ve Svitu p.
Tatrami byly i zde založeny samostatné školy. Baťovu školu práce
úspěšně ukončilo více než 10 000
absolventů. Absolventi se kromě

Baťa chtěl především
formovat lidi

INZERCE
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ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Ochrana přírody ve Zlínském kraji

Zlínský kraj je charakteristický svou přírodní rozmanitostí od nejteplejších oblastí
Panonika v Dolnomoravském úvalu, přes karpatské pahorkatiny Chřibů, Hostýnských, Litenčických a Vizovických vrchů až po horské hřbety Beskyd, Javorníků
a Bílých Karpat. Rozmanitá jsou i přírodní společenstva od nížinných lužních lesů
a nivních luk, přes teplomilné doubravy a stepní stráně až po horské louky, pastviny,
vrcholové bučiny a jedlobukové lesy. Území Zlínského kraje tak zahrnuje jak relativně nedotčenou, extenzívně využívanou lesnatou a členitou krajinu s minimálně
narušeným krajinným rázem (Beskydy, Bílé Karpaty, Hostýnské a Vizovické vrchy,
Chřiby, Vsetínsko), tak intenzívně zemědělsky využívanou krajinu s velkým podílem orné půdy s velkoplošným hospodařením a minimální biodiverzitou (oblast
Hané a moravních niv). Nejcennější přírodně a krajinářsky zachovalá území jsou
chráněna na základě ustanovení zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Nutnost udržet druhové bohatství

Šafránová louka u Lačnova.

V regionu jsou vyhlášeny dvě chráněné
krajinné oblasti
Jsou to Beskydy a Bílé Karpaty, které zde zaujímají plochu 119 104 ha (30 procent území).
Beskydy jsou chráněny zejména pro dochovalost rozsáhlých lesních komplexů a mozaiky lučně-pastevního rázu krajiny Valašska,
s výskytem řady vzácných druhů rostlin
a živočichů, kde na jediném místě v České
republice žijí společně medvěd, vlk a rys.
Bílé Karpaty se vyznačují zejména fenoménem takzvaných orchidejových luk, málo
hnojených, jedenkrát až dvakrát ročně sečených nebo přepásaných travních porostů
s velkým druhovým i početním výskytem
evropských orchidejí. Z tohoto důvodu jsou
Bílé Karpaty zařazeny i mezi nejcennější světové přírodní lokality jako Biosferická rezervace UNESCO.

Další menší cenné lokality
Ve Zlínském kraji je také chráněno šest
národních přírodních rezervací, tři národní
přírodní památky, 38 přírodních rezervací
a 123 přírodních památek. Chráněno je rovněž více než 200 památných stromů a alejí.
Pro ochranu krajiny a krajinného rázu je zřízeno 6 přírodních parků: Chřiby, Vizovické
vrchy, Hostýnské vrchy, Prakšická vrchovina,
Záhlinické rybníky a Želechovické paseky.
Nově, od přistoupení České republiky k EU
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foto: Jiří Jurečka

v květnu 2004, byly do evropské soustavy
ochrany přírody Natura 2000 na území kraje zařazeny tři ptačí oblasti: Beskydy, Horní
Vsacko a Hostýnské vrchy a 61 evropsky
významných lokalit. Řada z těchto evropských území se shoduje nebo překrývá s již
vyhlášenými chráněnými územími. Celkově zaujímá návrh soustavy 26,3 procenta
výměry kraje.

Potřeba systematické péče
Všechna jmenovaná území potřebují určitý stupeň péče. Celkem minimální nároky
vyžadují lesní společenstva, naopak velkou
péči je nutné věnovat společenstvu luk
a pastvin. Tu zajišťují příslušné orgány ochrany přírody. V chráněných krajinných oblastech jsou to jejich správy, mimo území CHKO
pak Zlínský kraj. Vzhledem k množství chráněných území spolupracují tyto instituce
při provádění prací podle schválených plánů péče jednak s vlastníky pozemků, a kde
neprovádí údržbu vlastníci, jsou práce zadávány široké škále organizací, zejména však
různým základním organizacím Českého
svazu ochránců přírody, pozemkovým spolkům pro ochranu přírody, různým dalším
neziskovým organizacím, ale i zemědělským
družstvům. Bez péče, která většinou supluje
původní způsob hospodaření, by zejména
vzácné luční a pastvinné druhy rostlin i živočichů z naší krajiny časem zcela vymizely.

Pro udržení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů (druhové biodiverzity) je
nezbytné mít přehled o výskytu a hojnosti jednotlivých druhů. Na základě toho je
pak možné směrovat ochranu a opatření
k posílení populací vybraných druhů. Proto
krajský úřad zadává mapování a inventarizaci výskytu celých skupin motýlů, brouků, pavouků, obojživelníků, ptáků i rostlin
a rozšiřuje aktuální znalosti o jejich výskytu
a početnosti. Díky těmto znalostem se také
mění tzv. biotopový management, který
například hlídá, aby kvůli kosení, vhodnému třeba pouze pro orchideje, nevymizela
řada druhů hmyzu, nezbytného i pro opylování těchto orchidejí i dalších rostlin. Za
tento komplexní přístup k údržbě chráněných území sklízí již krajský úřad uznání
jak od kolegů z ochrany přírody, tak i od
odborných botaniků a zoologů a postupně jej začínají přebírat a zavádět na dalším
území ČR.

Bez peněz to nejde
Zlínský kraj ze svého rozpočtu vynakládá
ročně do této oblasti téměř sedm milionů
korun, další projekty jsou financovány rozpočty správ chráněných krajinných oblastí,
z ministerských programů péče o krajinu
a revitalizace říčních systémů. Krajský úřad
vytvořil projekt na údržbu nechráněných
významných lokalit a zažádal o financování z prostředků Norských fondů. Další projekty, zejména z nutnosti financování péče
o evropsky významná území a ptačí oblasti
od roku 2008, připravuje krajský úřad pro
žádosti o financování z fondů Evropské unie,
zejména Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 - 2013.
Zlínský kraj se rozkládá na celkové výměře 396 350 ha. Zemědělská půda v regionu
zaujímá 195 495 ha (49 procent z celkové
plochy). Z toho je 125 798 ha (32 procent)
orné půdy a 55 985 ha (14 procent) zaujímají
trvalé travní porosty.
Nezemědělská půda zaujímá 200 855 ha (51
procento) plochy, z toho 157 186 ha (40 procent) představuje lesní půda a 4 949 (1 procento) vodní plochy.
Připravil Ing. Jaroslav Hrabec
Oddělení ochrany přírody a krajiny KÚ

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
PŘIPRAVUJEME...

UDĚLALI JSME...

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Kraj finančně pomůže hospodaření v lesích
Zlín – Částku téměř 3,3 milionu
korun uvolní v letošním roce
Zlínský kraj na hospodaření v
lesích. V rámci dotačního titulu
„Příspěvek na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů bude
rozděleno 2,3 milionu korun,
přičemž posuzováno bude 95
žádostí. V rámci dotačního titulu „Příspěvek na ekologické a
k přírodě šetrné technologie“
bude rozděleno 950 000 korun,
projednáno bude 114 žádostí.
Péče o onkologické pacienty
se zlepší
Zlín – Textem dohody o spolupráci při realizaci projektu
„Komplexní onkologické centrum“ ve Zlínském kraji odsouhlasila krajská rada. Dokument,
který byl předán generálnímu
řediteli Všeobecné zdravotní
pojišťovny (VZP), deklaruje
připravenost Zlínského kraje k realizaci tohoto projektu
v letošním a příštím roce s cílem
zkvalitnit péči o onkologicky
nemocné pacienty v regionu.
Na jednáních vedených se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou bylo dohodnuto, že VZP
písemně podpoří vznik tohoto
centra a financování zdravotní

péče v tomto segmentu. Dohodu podepsal Zlínský kraj, čtyři
okresní nemocnice a Radioterapie Holešov.
Regionální samospráva chce
podpořit budování vodohospodářské infrastruktury
Zlín - Rada Zlínského kraje
doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí
dotací v celkové výši 15 milionů
korun v rámci podprogramu na
vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje.
Jedná se o příspěvek na výstavbu, dostavbu a rekonstrukci
vodovodů, kanalizací a čistíren
odpadních vod a na pořízení
projektových dokumentací pro
stavební řízení pro obce do dvou
tisíc ekvivalentních obyvatel.
Kraj přidělil na rozvoj občanské společnosti milion korun
Zlín – Jeden milion korun
navrhuje krajská rada rozdělit
v rámci podprogramu na podporu nevládních a neziskových
organizací na úseku rozvoje
občanské společnosti. V rámci
podprogramu bylo předloženo
a zaregistrováno 18 projektů.
Podpořeno bylo nakonec 14
projektů v celkovém objemu
jeden milion korun.

Evropský sociální fond je příležitostí pro zkvalitnění školství v regionu
Zlín – Především díky dvěma
základním operačním programům (Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje
a zaměstnanost) budou moci
školy v nejbližších letech usilovat o čerpání financí z Evropské
unie. Jedná se o projekty, které
by měly zvýšit kvalitu našeho
školství a dále by měly přispět k
celkovému zvýšení vzdělanosti
v jednotlivých regionech. „Popr-

vé po roce 1989 tak do našeho
vzdělávacího systému vnikají
skutečně masivní částky, což
bude mít pro naše školy významný praktický dopad, ovšem jen
pod podmínkou že školy budou
na čerpání Evropských sociálních
fondů v letech 2007 – 2013 dobře připraveny. Proto jsme jako
jeden z mála krajů připravili komplexní projekt, určený k co nejlepší přípravě našich zařízení na
využití těchto prostředků,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast
školství Josef Slovák.

Změny při vydávání dětských pasů
Současná právní úprava platná od
1. 9. 2006 neumožňuje zapisovat
děti mladší 15 let do cestovních
dokladů rodičů. Každé takové
dítě musí mít při cestě do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. V
minulých dnech byl však schválen
návrh novely zákona o cestovních
dokladech, kdy budou mít rodiče
dětí mladších 10 let opět možnost
jejich zapsání do svých cestovních
pasů. Není známo, kdy nabude
nový zákon účinnosti, ale již teď je
zřejmé, že se tak do léta letošního
roku nestane. Cestovní pas vydaný
před 1. 9. 2006, kde je dítě do 15 let
zapsáno, je platný po dobu v něm

vyznačenou. Některé státy přesto
vyžadují u dětí do 15 let samostatné cestovní pasy. Doporučujeme
proto, aby si rodiče, kteří vlastní
tento druh cestovního pasu, ověřili
před cestou do zahraničí, nejlépe
na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí, případně
u příslušné cestovní kanceláře,
zda země, do níž hodlají vstoupit,
nepožaduje vlastní cestovní pas
dítěte.
Bližší informace můžete získat
u odboru právního a Krajského
živnostenského úřadu Krajského
úřadu Zlínského kraje. Telefon:
577043564, případně 577043562.

Osobnost roku 2006

Osobností roku 2006 ve Zlínském kraji byl
zvolen rektor Univerzity Tomáše Bati
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Zlín - Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se
konalo první jarní den, 21. 3. 2007, v Městském
divadle Zlín. Večerem i letos provázela
moderátorka Radia Zlín Marcela Malúšová.
Hlavní částí programu bylo vystoupení Ládi
Kerndla se skupinou Jazz Friends a mezi bloky
písní byly na podiu představeny osobnosti,
které se umístily na prvních deseti místech.
A nezůstalo pouze u představování. Například
paní Helena Čermáková, která hrála ve stejnou
dobu v divadélku v klubu ve hře Hello, Dolly!,
si o přestávce odskočila na jeviště velkého

sálu a dokonce divákům zazpívala. Zahanbit
se nenechala ani paní Šuláková, která „dala“
s českým Frankem Sinatrou Ježkovu píseň
Život je jen náhoda. Pana Málka zase překvapili
na podiu kolegové z cimbálové muziky.
Od mluvčího z „nejmenovaného blízkého
království“ se zase diváci dověděli, jak získávat
peníze z fondů EU a jak zvýšit zaměstnanost
v našem regionu. Vrcholem večera bylo
vyhlášení vítěze ankety, kterého se po fanfáře
ujal hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš.
Po ukončení oficiálního vyhlášení výsledků
ankety pokračovala zábava ve foyeru divadla
při číši vína. 
Jiří Králík, organizátor ankety
Výsledky ankety Osobnost roku 2006 ve
Zlínském kraji:
Sáha Petr (rektor Univerzity T. Bati ve Zlíně)

136 bodů
Bakala Jiří (prim. odd. nukleární medicíny a
historik KNTB)
125 bodů
Zikmund Miroslav (cestovatel, spisovatel)

114 bodů
Čermáková Helena (herečka, nominace
Thálie 2006)
102 bodů
Šuláková Jarmila (zpěvačka)
84 bodů
Pitínský Jan Antonín (režisér, scénárista,
překladatel)
68 bodů

Lukšík Miroslav (generální ředitel, Pozemní
stavitelství Zlín) 
63 bodů
Málek Lubomír (primáš cimbálové muziky)

51 bodů
Haluza Jan (spoluorg. folklórních festivalů,
trenér E. Zátopka)
41 bodů
Rybnikář František (úspěšný výzkumný
pracovník Univerzity T. Bati)
35 bodů
Michalík Roman (Sportovec Zlínského kraje
2006)
34 bodů
Hejcman Pavel (spisovatel, ocenění PRO
AMICIS MUSAE 2006)
32 bodů
Urbánková Miroslava (ředitelka mateřské
školy pro zrakově postižené děti)
31 bodů
Čunek Jiří (starosta Vsetína, senátor, předseda
KDU-ČSL)
28 bodů
Zapletal Jaroslav (ředitel Domu kultury v
Uherském Hradišti)
17 bodů
Mikulík Jaroslav (ředitel Domu kultury v
Uherském Brodě)
12 bodů
Štěpánek Jan (pedagog, sbormistr dívčího
pěveckého sboru)
11bodů
Tomanec Stanislav (houslista, cimbálová
muzika)
6 bodů
Partner ankety:
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Péče o krajinu vyžaduje rozumné kompromisy

Za oblast regionálního rozvoje, životního
prostředí a zemědělství je v krajské radě
zodpovědný statutární náměstek hejtmana Vojtěch Jurčík.
Pane náměstku, zatím se zdá, že v popředí veřejného zájmu krajské samosprávy je
budování nových silnic, dálnic a průmyslových objektů, zatímco oblast ochrany
přírodního bohatství zůstává poněkud
opomíjena. Jaká důležitost je v rozvojových záměrech Zlínského kraje přiznána
péči o krajinu a životní prostředí?
Snaha co nejdříve vybudovat potřebnou
dopravní a průmyslovou infrastrukturu, která má vytvořit podmínky pro ekonomický
rozvoj regionu, skutečně patří k prioritám.
Přesto však musím říci, že péči o přírodní
bohatství v žádném případě neopomíjíme,
jen to není tolik vidět. Když se staví dálnice,
most nebo hala pro podnikání, ruch v krajině
na sebe okamžitě strhává pozornost, kdežto
starost o krajinu se děje téměř nepozorovaně. Současně musím podotknout, že i při
všech větších stavbách přísně zohledňujeme jejich dopad na stávající přírodu. V tuto
chvíli se například připravuje stavba silnice
R49, která propojí náš kraj se Slovenskem. Je
to projekt, který vyvolává řadu negativních
emocí, proto se snažíme pracovat se všemi skupinami zúčastněných a brát v úvahu
jejich argumenty.
V jakém stavu se nachází krajina na území
Zlínského kraje a co dělá regionální samospráva pro zachování zdejšího přírodního
bohatství?
Chtěl bych předeslat, že naši předkové nám
předali toto území v relativně velmi dobrém
stavu už i vzhledem k tomu, že se nás nedotkla žádná masivní těžba, jako například
v severních Čechách. To je celkem dobrá
výchozí situace. V roce 2004 se uskutečnilo v České republice navržení evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Nařízeními vlády byly
na území Zlínského kraje vyhlášeny tři ptačí
oblasti (Beskydy, Horní Vsacko a Hostýnské
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vrchy) a do národního seznamu bylo zařazeno 61 evropsky významných lokalit o celkové výměře 164 700 hektarů. Z toho má
Zlínský kraj ze zákona v přímé péči 47 těchto
lokalit. Jen pro ilustraci: na chráněná území,
která jsou v přímé péči Zlínského kraje, ročně
vynakládáme částku výrazně převyšující tři
miliony korun a na další činnosti v ochraně
přírodních parků uvolňujeme další téměř tři
miliony.
V letech 2003 až 2006 jsme podporovali chov
ovcí, abychom tímto způsobem pomohli
údržbě krajiny v hůře dostupných terénech.
Nyní se významněji zaměřujeme na obnovu včelstev. Kromě toho máme v současné
době poměrně silnou páku v tom, že každá
nová stavba - průmyslová i dopravní - je prověřována z hlediska svých dopadů na životní
prostředí a zde jsou vyžadována velmi přísná
ekologická kritéria, uplatňovaná ve vyspělých zemích.
Stále se dozvídáme o tom, co všechno
podporuje Evropská unie v dopravě,
vzdělávání, podnikání… Jakou pomoc
Brusel nabízí v oblasti ochrany přírodního dědictví?
Mnohé projekty jsou koncipovány tak, aby
kvalitu životního prostředí pozitivně ovlivnily. Mám na mysli například projekt odkanalizování našich měst a obcí nebo odstraňování starých ekologických zátěží. Velkou
roli také může sehrát Evropský zemědělský
fond pro rozvoj venkova, který by měl být
schopen poskytnout hodně peněz, z nichž
může být financována výroba bioenergie,
bioplynu, dřevěných štěpek či ekologických
briket. Zejména pro malé vesničky může
být cenným zdrojem peněz pro ekologické
zemědělství, případně pro výsadbu rychle
rostoucích dřevin.
Na podzim se v tisku objevila kritika laxnosti krajských politiků vůči státnímu
záměru vybudovat na území regionu
soustavu přehrad, které by narušily krajinný ráz Zlínského kraje. Jak se tato kauza vyvíjí?
Tato věc má složité pozadí, které se pokusím
alespoň stručně vysvětlit. Stát si zřizuje své
organizace – jednotlivá povodí, z nichž je pro
náš region směrodatné Povodí Moravy. To
není žádné novum, neboť už za první republiky si stát velmi pečlivě hlídal vodohospodářskou politiku a tvořil si určité rezervy, aby
reguloval průtoky v řekách a také aby chránil
některé lokality vhodné pro budování přehrad jako zásobáren pitné vody. Samozřejmě státoprávní a institucionální uspořádání
se poněkud změnilo, ale princip vodohospodářského plánování je stále stejný. Možná
právě nyní – v době, kdy dochází k výrazným
změnám klimatu, musí stát uplatnit právo
postarat se o to, aby lidé měli dostatek kvalitní pitné vody, což se neobejde bez budování vodních děl. Zmíněný seznam vhodných

lokalit se stále aktualizuje a nic není v této
záležitosti zatím definitivní. Pravdou je, že
ministerstvo celou věc špatně komunikovalo, a tak se celkem logicky mnozí starostové
mohli cítit obejiti, když našli na seznamu
zamýšlených přehrad svou obec. Tím vznikla ta nepříjemná mediální „kauza“. Spíš však
vidím její podstatu v nešťastné komunikaci
a nedostatečném vysvětlení, o co vlastně jde.
Mimochodem, onen diskutovaný konkrétní
plán byl ministryní ještě před jejím odchodem z funkce stažen. Nic se však nemění na
tom, že stále trvá povinnost státu, potažmo
krajů, chránit vytipované lokality, byť se plány budou nově přehodnocovat a budou se
hledat varianty s co nejmenším dopadem
na obydlené oblasti. Voda se zkrátka stává
strategickou surovinou podobně jako plyn či
ropa. To je realita, s níž musíme počítat.
Momentálně se na venkově hodně přechází na vytápění dřevem. Nemůže tento trend dříve či později devastovat stav
našich lesů?
Pokud lidé začínají topit dřevem, jsem tomu
rád, podporuji to a strach z nějakého vyrabování lesů rozhodně nemám. Zásoba dřevní
hmoty v našich lesích je dostačující a zatím jí
stále i při těžbě spíše přibývá, kromě toho se
nedá očekávat masové přecházení na tento
způsob otopu. Neodpustím si však poznámku, že stát se v energetické oblasti k občanům
nezachoval solidně, když začátkem devadesátých let propagoval elektrické přímotopy,
kterých mnozí začali hromadně využívat,
načež následovalo výrazné zdražení elektřiny.
Potom zase přišla na řadu plošná plynofikace,
avšak bez toho, že by bylo možno garantovat
alespoň obecně únosnou cenu plynu. Obce
investovaly obrovské prostředky do stavby
plynovodů a dnes mají problémy s tím, že se
lidé odpojují a přecházejí na vytápění dřevem.
Všichni nyní doplácíme na naprosté podcenění státní energetické koncepce.
Co považujete za největší problém
v oblasti ochrany přírody ?
Pokud pominu globální ekologické problémy celé planety a zůstanu „doma“, potom
mě občas trápí některé zatvrzelé postoje
ochranářů přírody, kteří by nejraději viděli
krajinu bez lidí. Zpravidla přicházejí na jednání bojově naladěni a jejich prvním slovem
je „nikdy“…Mají tendenci vystupovat zcela
nekompromisně a jako by nepřipouštěli,
že i v krajině žijí lidé, kteří si chtějí zatopit,
rozsvítit, telefonovat a jezdit autem. To se
potom těžko hledají rozumná a oboustranně
přijatelná řešení. Aby mi bylo rozuměno, nikterak nechci zpochybňovat význam ochrany
přírody, naopak. Avšak všichni zainteresovaní by se měli snažit nalézt vždy takové řešení,
které bude prospěšné pro přírodu a zároveň
akceptovatelné i pro ty, kteří se v ní musí
pohybovat.
Helena Mráčková

INFORMACE
Domácí násilí začíná často velmi nenápadně,
takže si jeho prvních příznaků oběť často ani
nevšimne. Pokud se hned v počátcích nezastaví, má stupňující tendenci - opakuje se a
nabývá na intenzitě. K násilí ve vztahu nedochází neustále - střídají se období agrese a
relativního klidu. V násilném vztahu se projevují tři faktory: láska, naděje (že se vše zlepší,
že se partner změní a podobně) a konečně
strach. Cyklus domácího násilí, v němž se
střídá období "líbánek", vzrůstající tenze,
konfliktu a "usmiřování", se tak stále prohlubuje. Oběť se tak často není schopna vůbec
bránit. Její situaci navíc komplikuje velmi
blízký vztah k pachateli, ale i pocit naučené
bezmocnosti a bezradnosti. 
Připravila Helena Mráčková
Intervenční centrum ve Zlíně U Náhonu.

foto: Ivo Hercík

Domácí násilí je již věcí veřejnou
Pojem „domácí násilí“ je spojení zdánlivě paradoxní. Domov přirozeně považujeme
za oázu bezpečí, klidu a pohody, přesto se bohužel nezřídka stává i dějištěm konfliktů
a dramat, způsobujících zúčastněným traumatické zážitky a deformujících zdravý psychosociální vývoj dětí, nucených často těmto smutným událostem svědčit. Že nejde o jev
ojedinělý, nýbrž mnohdy pouze dobře skrytý, o tom svědčí odhady odborníků, tipujících, že zhruba v jedné ze tří domácností dochází k projevům domácího násilí. Většinou
jsou jeho obětí ženy, množí se však také případy psychicky či tělesně týraných seniorů.
S panem Mgr. Karlem Gábou, který se v rámci kanceláře hejtmana zabývá problematikou prevence sociálně patologických jevů a trestné činnosti hovoříme na toto téma.
Jak byste charakterizoval trend ve vnímání
domácího násilí a čím je vlastně dán určitý
posun v této oblasti?
Oblast problematiky domácího násilí je
veřejností vnímána v současné době daleko
intenzivněji, než tomu bylo v minulosti, a to
zejména díky daleko lepší informovanosti ze strany těch, kteří se zabývají prevencí
sociálně patologických jevů. To jsou nestátní
neziskové organizace, preventivní informační služba při okresních ředitelstvích Policie
ČR, městská policie díky projektům prevence
kriminality na místní úrovni a podobně. Velmi
zásadní obrat umožnila legislativní změna,
kdy k 1. červnu 2004 nabyla účinnosti novela
trestního zákona, která do něj vložila novou
skutkovou podstatu trestného činu „týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě
a domě“. Tímto krokem došlo k uzákonění
povinnosti orgánů činných v trestním řízení stíhat agresora domácího násilí, a to i bez
ohledu na skutečnost, zda k němu poškozený
dá souhlas. Od 1. ledna 2007 je v pravomoci
Policie ČR rozhodnout o vykázání osoby, která
je podezřelá z páchání domácího násilí, až na
dobu deseti dnů ze společného obydlí.
Proč se policie dříve do případů domácího
násilí zásadně odmítala angažovat?
Důvodem, proč policie odmítala zasahovat,
byl fakt, že se o oblasti domácího násilí tolik
nehovořilo a nebyl dán právě onen zmíněný nezbytný legislativní rámec. Jednalo se
o velmi citlivou oblast policejní činnosti.
Domnívám se, že postoj policistů se změnil
zejména v tom, že jsou nyní mnohem lépe

informováni, neboť všichni v tomto směru
absolvovali odborné proškolení.
Lze odhadnout, kolika lidí ve Zlínském kraji se domácí násilí týká a kdo je typickou
obětí a typickým pachatelem?
V roce 2005 bylo zjištěno 52 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společně
užívaném bytě a domě. V roce 2006 to bylo
42 případů. Zde však nejsou započítány skutkové podstaty spáchaného trestného činu
ublížení na zdraví, kterých bylo v roce 2005
zjištěno 244 a o rok později 192. V evidencích
však nejsou vedeny statistiky jednání, které je
charakterizováno jako „přestupek“. Na otázku
kolika osob ve Zlínském kraji se týká domácí
násilí, nelze jednoznačně odpovědět, jelikož
jde o skrytý sociálně patologický jev a jen
málokterá oběť ohlásí potřebné skutečnosti
policii. Domácí násilí se objevuje mezi lidmi
všech úrovní sociálního postavení, nezávisle
na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám. Odehrává se
"beze svědků" a mezi osobami, které k sobě
mají či měly blízký vztah. Nejčastější obětí
je ve většině případů (95%) žena, typickým
pachatelem pak muž, který bývá zpravidla
fyzicky zdatnější a v drtivé většině navíc ještě
„posilněný“ alkoholem. Dochází také k násilí
na dětech, starých osobách, agresi žen proti
mužům či v rámci homosexuálních svazků.
Co by mělo být prvním varováním, na
něž by potenciální oběť měla zareagovat dříve, než se situace zvrhne a než už
může být pozdě?

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Od 1. 1. 2007 je v pravomoci Policie ČR
rozhodnout o vykázání osoby, která je
podezřelá z páchání domácího násilí, na
dobu deseti dnů ze společného obydlí.
Opis rozhodnutí o vykázání doručí policie
intervenčnímu centru, které nejpozději
do 48 hodin od doručení nabídne osobě
ohrožené domácím násilím bezplatnou
odbornou pomoc.
V rámci Zlínského kraje vzniklo intervenční
centrum ve Zlíně při Poradně pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy, U Náhonu
5208, tel.: 577018265, mob.: 774405682, email: ic.zlin@seznam.cz.

Projevy domácího násilí
Fyzické násilí
▪ bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí
či jiné fyzické útoky, ohrožování zbraní
apod. Může být namířeno proti vám či
proti osobám vám blízkým, nebo např.
vůči vašemu zvířeti
Psychické násilí
▪ nadávky, obviňování, pokořování
a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání
sebevraždou apod.
Sexuální zneužívání
▪ znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, které odmítáte, násilím
nebo výhružkami
Sociální izolace
▪ bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané "kontrolní" návštěvy či telefonáty
Ekonomická kontrola
▪ omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti,
snaha zakázat vám chodit do práce
Upozornění: Prvním závažným varováním
je změna chování potenciálního pachatele
zejména ve shora uvedených oblastech,
tuto změnu si musí eventuelní oběť vyhodnotit sama, případně navštívit některý ze
subjektů prevence domácího násilí.
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ROZHOVOR
Václav Klaus
▪ narozen 19. června 1941 v Praze

▪ 1970 z politických důvodů opouští
započatou vědeckou dráhu
▪ 10. 12. 1989 pověřen funkcí ministra
financí
▪ říjen 1990 zvolen předsedou
Občanského fóra
▪ duben 1991 zvolen předsedou ODS

▪ říjen 1991 jmenován místopředsedou
Vlády ČSFR
▪ červen 1992 jmenován předsedou
české vlády v ČSFR
▪ 1. ledna 1993 předsedou Vlády ČR

▪ 1998 předseda Poslanecké sněmovny
Prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií.

foto: Michal Kratochvíl

▪ 28. února 2003 byl zvolen prezidentem
České republiky

Václav Klaus: Zlínský kraj má specifické kouzlo
Pane prezidente, po tři dny jste byl na návštěvě Zlínského kraje, jak ji hodnotíte?
Byla mimořádně pěkná, mimořádně kvalitní. Byla promyšlená a dobře připravená.
Nesmírně si toho vážíme a nesmírně si vážíme také vstřícného přijetí všude, kam jsme
ve Zlínském kraji za tři dny přijeli.

Do Zlínského kraje jste zavítal v rámci oficiální návštěvy podruhé. Přesto se v reginou objevujete i častěji při soukromých
návštěvách. Vracíte se sem rád?
Návštěvy vašeho kraje absolvujeme
s manželkou rádi, protože zde získáváme
energii a elán. Pokud to mohu zhodnotit
také z pohledu naší současné návštěvy, tak
opět není nic, co by nás nepotěšilo. Hned
první uvítání ve Vlčnově bylo nádherné
a poutavé, pak setkání s lidmi z dalších
měst i s představiteli většiny obcí bylo velmi příjemné.
Vnímal jste nějaké změny od své poslední
návštěvy Zlínského kraje?
Lidem, kteří zde bydlí celý život, to tak možná ani nepřijde. Když sem ale člověk přijede
INZERCE
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s určitým odstupem, tak vidí, jak ten kraj jde
evidentně, viditelně a zřetelně nahoru. My
to také tak při této návštěvě cítíme a jsme
tomu moc rádi.

Setkal jste se někdy při svých cestách
v zahraničí s odezvou na Zlínský kraj?
Když jsem při své poslední návštěvě Spojených států přebíral na univerzitě v New
Orealns čestný doktorát, hned druhá otázka,
která na mě směřovala, byla: Jak velký vliv
na mimořádně vysoké úrovni vzdělanosti lidí v České republice má role Jan Amose
Komenského? Tak to je přesně jeden z odkazů na tento region, na místo, ze kterého vzešel tento významný člověk.
Vracíte se rád do našeho regionu?
Jsme zde oficiálně podruhé, je sice pravda, že
navštěvuji Zlínský kraj i při jiných příležitostech většinou jen na pár hodin, takže taková
velká třídenní návštěva Zlínského kraje je
pro mě skutečně mimořádným zážitkem. Už
se také znovu těším na počátek dubna, kdy
se spolu se slovenským prezidentem Gašparovičem setkáme v Luhačovicích.

Jsou ve Zlínském kraji místa, která jste si
za dobu svých návštěv oblíbil?
Když budu jmenovat jedno, tak urazím druhé.
Pro mě je nesmírně přitažlivý Zlínský kraj jako
celek. Když si vzpomenu na návrat z minulé návštěvy před dvěma roky, tak jsme měli
pocit, že naše přijetí zde v kraji, celá atmosféra
byla nejhezčí a nejvlídnější ze všech podobných našich návště v celé České republice.
Zlínský kraj má totiž své specifické kouzlo.
Mluvil jste při setkáních s občany o nádherné přírodě, roztomilých obcích, příjemném prostředí, ale je něco, co podle
Vás oproti Zlínskému jiné kraje v České
republice nemají?
Na svých cestách po naší vlasti poznávám, jak
je naše Česká republika malá a zároveň velká
a nesmírně různorodá. Různorodá je v přírodě, v hospodářských aktivitách, v tipech měst,
v tipech lidí a tak dále. Ale jestli se v něčem
Zlínský kraj vyznačuje, tak v tom, jak zde lidé
pečují o svá obydlí, své domečky a zahrádky
u nich a celé okolí. To je věc, která v celé řadě
jiných krajů opravdu vidět není a s kterou se
na svých cestách příliš nesetkávám.
(kar)

KULTURA

Výstava vzdává hold cestovatelům
Zlín – Za účasti významných osobností z regionu i České republiky
byla v pondělí 5. března ve 12.
budově baťovského areálu ve Zlíně zahájena svým rozsahem ojedinělá výstava Tajemná Indonésie
– Tamtamy času. Expozice, která je
instalovaná na ploše neuvěřitelných pěti set metrů čtverečních,
je společným dílem cestovatelů
Rudolfa Švaříčka, Jiřího Hanzelky
a Miroslava Zikmunda. Expozice
ukazuje nejen exotickou krajinu,
živá zvířata či cizokrajné rostliny,
ale zároveň představuje výpravy
legendární zlínské cestovatelské
dvojice Miroslav Zikmund a Jiří
Hanzelka do daleké Indonésie. Zvířata zapůjčily zoologické
zahrady z Brna a Zlína, rostlinné
skvosty pocházejí z botanické
zahrady v Praze.
Milovníci exotiky si tak opravdu
přijdou na své. K vidění je také
kancelář či automobil Tatra Han-

zelky a Zikmunda, se kterým cestovatelé absolvovali své výpravy.
„Zrodem výstavy byla expozice
v Národním muzeu v Praze, kde
jsme zároveň křtili knižní projekt
Tamtamy času. Co se týče toho,
co diváci na výstavě zhlédnou,
tak začnou v takové navoněné
Indonésii, to znamená souostroví
Jáva a Bali, pak se postupně pro-

Jeden svět 2007 zavítal do kraje
Zlín, Rožnov p. R. - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2007
se od 19. do 22. března poprvé
představil zlínským divákům. Ve
spolupráci s mateřskou organizací Člověk v tísni jej ve Zlíně pořádali studenti Univerzity Tomáše Bati. Záštitu nad festivalem
převzali primátorka města Zlína
Irena Ondrová a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. V těchto
dnech se festival přesouvá do
Rožnova pod Radhoštěm, kde se
jeho organizace chopil Filmový
klub v Rožnově pod Radhoštěm
a organizace T-klub.
Města Zlín a Rožnov tak rozšířila
počet měst v České republice, ve

kterých se festival pořádá. „Jeden
svět představil dokumenty zaměřené tematicky na problematiku
rasových předsudků, politického
extremismu a rovných příležitostí," uvedla manažerka projektu
Marcela Divínová. Součástí programu byly besedy s odborníky,
doprovodné výstavy, divadelní
představení a koncert.
Část projekcí festivalu byla určena základním a středním školám
ze Zlína a blízkého okolí. „Projekce vybraných filmů částečně
vycházely z kolekce dokumentárních filmů Next Generation
EU zachycujících aktuální problémy a perspektivy mladých lidí
v Evropě," dodala Divínová. (kar)

koušou dalšími ostrovy Sumatra
či Sulawesi a prohlídka končí v té
nejdivočejší části Indonésie, na
ostrově Nová Guinea. Vrcholem
je pak expozice ze Šalamounových ostrovů,“ láká návštěvníky
organizátor výstavy a cestovatel
Rudolf Švaříček.
Vyústěním celé expozice je část
Hanzelka - Zikmund. Právě od
jejich první cesty uplynulo letos
rovných šedesát let. „Je to vlastně pokus o vybudování repliky Tatrovky. Je tam pracovna,
fotolaboratoř a obývací pokoj
pana Zikmunda, prostě takový
hold zlínské legendě Hanzelka
– Zikmund. Je to průřez celým
cestovatelským obdobím této
slavné dvojice,“ dodal organizátor Švaříček.
Výstavu s rozpočtem bezmála dva miliony korun si mohou
zájemci prohlédnout do začátku
června letošního roku. 
(red)

Baťův mrakodrap
Výstavy ve 3. etáži
2. 4. - 18. 4.
Děti - svědkové domácího
násilí
Kresby dětí přiblíží problematiku domácího násilí.
od 19. 4.
Výstava k 60. výročí 1. cesty
cestovatelů Hanzelky a
Zikmunda
Dlouhodobější výstava
fotografií bude také v dalších
etážích budovy.
Výstava ve 2. etáži
2. 4. – 18. 4.
České evropanství
Prezentace mapuje dějinný
vývoj Česka v rámci Evropy.

Foto z karnevalů Film o J. A. Baťovi měl premiéru
Kunovice - Až do 13. dubna mají
návštěvníci Městského informačního centra v Kunovicích
možnost navštívit výstavu fotografií Oldřicha Mazůrka nazvanou Karibik v barvách karnevalu. Expozice mapuje Mazůrkovy
pravidelné návštěvy Karibiku. „To
nejkrásnější, co místní lidé mají,
je zhmotněno v jejich karnevalu. Ať jsou sebechudší, těší se na
něj celý rok," vysvětluje Oldřich
Mazůrek, proč výstavu zaměřil
vedle exotické přírody právě na
karnevaly. Výstava je přístupná
ve všední dny od 9 do 11. 30 a od
12. 30 do 17 hodin. 
(kar)

Zlín - Očekávanou premiéru si 8.
března na Malé scéně ve Zlíně
odbyl dokumentární film o životě J. A. Bati a jeho potomků
v Jižní Americe. Třicetiminutový
snímek s názvem Brazilské stopy Jana Antonína Bati má připomenout jméno nevlastního
bratra zakladatele novodobého
Zlína Tomáše Bati. J. A. Baťa totiž
musel za druhé světové války
opustit svou vlast kvůli nařčení z
kolaborace a emigroval přes USA
do Jižní Ameriky. „Na přelomu
září a října loňského roku jsme
byli v Brazílii. Projeli jsme všechna města založená J. A. Baťou a

potkali se s jeho rodinou,“ uvedla vedoucí projektu a autorka
scénáře Dana Lipovská.
Zlínští filmaři natočili přes jedenáct hodin materiálu a strávili
na přelomu září a října minulého
roku při natáčení v jihoamerické
Brazílii patnáct dní.
Dokument převzala řada z kabelových sítí v České republice,
v jednání je i vysílání dalších
televizních stanic.
Další promítání pro veřejnost
za účasti příbuzných J. A. Bati
je naplánováno na pondělí 30.
dubna v 17 hodin v Alternativě
- kulturním institutu Zlín. (kar)

Kam za kulturou
▪V rámci festivalu Země neznámá, který
začíná 18. dubna ve zlínské Alternativě, se koná výstava fotografií „DEN NA
ČAJOVÝCH PLANTÁŽÍCH“ (Srí Lanka)
autorů Zdeňka a Michala Thomy (vernisáž 18. 4. 18 hodin). O den později
je v plánu projekce filmu a křest knihy
Petra Horkého a Miroslava Náplavy
- Cuba Libre: kdo neviděl, neuvěří,
kdo nezažil, nepochopí... V úterý 24.
dubna pak Richard Jaroněk a Mirek
Hrdý uvedou unikátní film o potápění
za tygřími žraloky „Relax, don't do it!“
a David Čani a Petr Vala, čeští freediveři - nádechoví potápěči prozradí,
zda osm minut pod vodou na nádech
je realita nebo iluze. Ve čtvrtek 26.
dubna představí Steve Lichtag „Prapodivný svět“ - film ze „sladké vody“,
kteří mnozí kritici označují za nejlepší
film česko-amerického režiséra.
▪Až do 3. června zavede výstava Krasohled návštěvníky Muzea jihovýchodní
Moravy do první poloviny 20. století
a ukáže jim, jak v té době trávily svůj
volný čas děti a mládež. Na výstavě je možné vidět nejenom s čím si
děti hrály doma i venku, ale také co
si dovedly samy vyrobit, co četly, co
sbíraly, jakých společenských akcí se
zúčastňovaly a jaké spolky navštěvovaly. Dětským návštěvníkům se jistě
bude nejvíce líbit velké loutkové divadlo, v němž si dokonce sami mohou
zahrát pohádku.
▪Do nitra. Tak se jmenuje výstava obrazů, kreseb, grafik a plastiky Miloše
Ševčíka, kterou až do 15. dubna uvádí
v Domě umění ve Zlíně Krajská galerie výtvarného umění. Návštěvníci
mají možnost vidět všechny oblasti
Ševčíkovy tvorby. Nejpočetněji jsou
zastoupeny malby a kresby z období
posledních deseti let. Nechybí však
zásadní díla z let šedesátých ani ceněné objekty – bubliny.
▪Ojedinělým prvenstvím se může
pochlubit amatérský Divadelní soubor
Jana Honsy z Karolinky. Je totiž prvním
amatérským souborem u nás, jehož
představení natočila Česká televize.
Jde také o jediné ochotnické divadlo,
které bylo zařazeno do ankety divadelních kritiků a které pravidelně hostuje na prestižních českých scénách.
Slavné představení, kterým karolinští
ochotníci zaujali publikum i odbornou
veřejnost, se jmenuje Doma. Baladický příběh z Valašska vycházející
z hluboké znalosti lidí, kteří zde žijí,
přímo hercům "na tělo" napsal a také
zrežíroval Martin Františák. Televizní
představení uvede Česká televize
letos v květnu.
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Roubené stavby ve Vel. Karlovicích

foto: www.beskydy.cz

Jedním z hlavních lákadel je mezi architektonickými skvosty ve Velkých Karlovicích je
samotné Karlovské fojtství. Jde o dřevěný
dvorec s patrovou obytnou budovou stojící na
začátku údolí Bzové. Na začátku údolí Podťaté
za pilou Timber pak stojí od roku 1793 první
zděný obytný dům Karlovic - Usedlost U Pasečanů. Na rozcestí Soláň lze nalézt Grossmanův
dům, který bychom čekali spíš někde ve městě. Na první pohled nás zaujme svou secesní
výzdobou. Významný je také Barvičův dům.
Nyní je v domě z roku 1813 Karlovské muzeum
s expozicí o historii obce, zemědělské a salašnické výrobě a se souborem řezbářských prací.
U rozcestí Podťaté - Leskové za Bečvou je usedlost čp. 117 - Usedlost Na Sihle. Zřejmě pozdějším rozšířením vznikla pozoruhodná stavba se
třemi štíty, v Karlovicích i na Valašsku ojedinělá.

Větrný mlýn ve Velkých TěšAnech
Větrný mlýn ve Velkých Těšanech dřevěná dvoupatrová stavba se sedlovou střechou, zavěšená
na konstrukci z trámů. K mlýnu patří také tzv.
„šalanda“, místnost pro mlynáře a mleče. Mlýn
se natáčel po větru tak, aby hřídel větrných lopat
stála kolmo na směr větru. Síle větru se přizpůsoboval také počet „plachet“ na lopatách.
Velké Těšany jsou druhou obcí za Kroměříží směrem na jih přes obec Těšnovice. Lze se dostat i od
Kvasic u Otrokovic, když ve směru na Kroměříž
odbočíte před Střížovicemi doleva a projedete
Bařicemi. Z Kroměříže lze dojít i pěšky, cesta je
dlouhá zhruba šest kilometrů.
Otevírací doba: duben – září: úterý – pátek
17 – 19 hodin, sobota – neděle 9 – 12 a 13 – 17
hodin. Mimo sezonu je objekt uzavřen.
Výše vstupného: dospělí 20,- Kč, studenti, vojáci, důchodci 10,- Kč.

foto: www.povetrnik.wz.cz

12

Okno do kraje / duben 2007

Letecké muzeum Kunovice
Chcete si zblízka prohlédnout legendární
vojenský stíhací letoun MIG 21 nebo prototyp
českého univerzálního dopravního letounu XL
610 M, který se nezačal kvůli zásahu sovětského režimu nikdy vyrábět? Pak navštivte Letecké muzeum v Kunovicích, které se nachází při
výpadovce na Uherský Brod. Muzeum bylo
založeno v roce 1970 z letounů vyrobených
či vyráběných pouze v závodě v Kunovicích.
Posléze se letecký park rozrostl také o stroje
z jiných závodů, takže zde naleznete i sportovní letadla či další vojenské stroje. V současné
době stojí na ploše muzea jedenadvacet letadel a vrtulník Mi-4. Snahy o zachování leteckých
veteránů sahají do 60. let, kdy se zakladatelé
snažili uchovat výsadkové letouny UC-61 Fairchild a Si-204 D Siebel. Na rozkaz nadřízených
orgánů ovšem obě letadla musela být zničena.

foto: Slovácké muzeum

Pulčínské skály a Hradisko

foto: www.beskydy.cz

V blízkosti valašské obce Pulčín narazíme na ojedinělé skalní útvary. Jde o velmi známé a vyhledávané místo nazvané Pulčínské skály. „Pulčiny“
jsou přírodní rezervací. O kousek dále se nachází
další přírodní památka - Hradisko (773 m.n.m.)
se zbytky hradu a skalním městem, které je
vzdálené kilometr po hřebenu severozápadním směrem. Je to útvar "pěti kostelů" s hlavní
skálou "Medvědice". Hradisko je zajímavé také
tím, že se zde nachází puklinová jeskyně dlouhá asi čtyřicet metrů. Pulčín je kolébka trempů
a milovníků zachovalé přírody.
Jak se dostanete k Pulčínám: Po železnici: trasa Vsetín - Púchov, stanice Lidečko, pak po modré na Pulčín, po silnicí od Vsetína, před Lidečkem
odbočíme vlevo, pak ještě 5 km autem, nebo ze
Vsetína červenou cyklotrasou č. 6117, z Francovy Lhoty lze dojít pěšky po červené značce.

SPORT

Extraligová sezona v kraji skončila
Zlín - V prvním kole skončilo
působení hokejistů HC Hamé
v letošním play off. Nad síly
týmu trenéra Ernesta Bokroše
byla stejně jako v minulé sezoně
Sparta. Pražané vyhráli sérii 4:1
na zápasy.
Pouze zdát si mohli o účasti ve
vyřazovacích bojích nechat hokejisté Vsetína. Ti skončili v extralize
na poslední příčce a zopakovali
tak umístění z předchozího ročníku. Na rozdíl od něj ale nemuseli
příslušnost k elitě zachraňovat
v baráži, protože z extraligy se
letos nesestupovalo.
HC Hamé vyválčil v základní části páté místo a pomýšlel na více
než na čtvrtfinále play off. „Proti Spartě jsme ale doplatili na
neproměňování šancí a také na
hru v oslabení. Pražanům jsme
ale byli víc než vyrovnaným soupeřem. Hráči měli načasovanou

formu výborně, bohužel se ale
neprosazovali střelecky,“ soudí trenér Ernest Bokroš. „Pátého místa po dlouhodobé části
si velice ceníme. Vyřazení ve
čtvrtfinále nás ale hodně mrzí,“
doplnil Přemysl Vícha, mluvčí
Medvědů.

Sparta se stává osudem zlínských hokejistů, shodou okolností je vyřadila i v loňském
čtvrtfinále. „Proti tomuto klubu
se nám dlouhodobě nedaří a je
těžké říci proč. Faktem je, že mají
velmi šikovné hráče. Přesto jsme
věřili, že přes Spartu tentokrát
přejdeme,“ svěřil se Vícha.
Základní cíl, tedy postup do
play off, se ale Medvědům splnit
podařilo. Kádr Zlína by se neměl
během letní přestávky výrazněji měnit, Medvědi mají drtivou
většinu hráčů pod smlouvami.
Rušněji bude kolem zajišťování rozpočtu na novu sezonu.
Stále častěji se hovoří o odchodu potravinářské firmy Hamé
z pozice generálního sponzora.
„Zatím není nic jisté, nemohu
ale vyloučit, že se Hamé přesune do role řadového sponzora,“
prohlásil mluvčí Vícha. 
(dvo)

Tenista míří vzhůru

Hokejbalisté chtějí titul

Napajedla – Útok na umístění kolem stého místa
v žebříčku ATP vyhlásil na letošní rok napajedelský tenista Michal Tabara. Ten se vinou četných
zranění propadl loni až na konec třetí stovky.
Navzdory poklesu v pořadí byl Tabara se svou
loňskou hrou spokojen. „Předváděl jsem slušný tenis, o to víc lituji svých zdravotních patálií.
Vyhrál jsem například chalenger v Obershaffenu a zahrál jsem si finále čtyřhry v Prostějově,“
vyjmenoval své úspěchy. Minulý rok už ale Tabara hodil za hlavu a soustředí se na tuto sezonu.
„Chci se dostat výše, do třetí stovky nepatřím.
Mým cílem je umístění kolem stého místa. Možná se to nepodaří už letos, ale v průběhu příštích
sezon určitě,“ věří si napajedelský tenista.  (dvo)

Zlín – Vyhrát základní část 1. Moravské národní
hokejbalové ligy a následné play off chtějí hráči zlínské TJ ACS Malenovice SV. Smělé plány jsou schopni
realizovat, před jarními odvetami jim patřilo první
místo. Pokud skutečně Malenovičtí vyhrají play off,
budou startovat v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Extraliga ale pro ně prioritou není. „Je otázkou, zda bychom do ní v případě úspěchu v baráži
skutečně postoupili. Extraliga je finančně velice
náročná a dnes je těžké sehnat silného sponzora,“
vysvětlil obavy trenér Petr Hromadník. Náklady by
především zvedlo cestování za soupeři. „Více by
také stáli třeba i rozhodčí,“ doplnil kouč. Malenovice v této sezoně navazují na úspěšný předchozí
ročník. V něm vyhrály play off, v následné baráži jim
ale postup do extraligy unikl. 
(dvo)

Fotbalová akademie zásobuje talenty prvoligové áčko
Uherské Hradiště – V největšího
dodavatele hráčů do prvoligového A týmu se proměnila Fotbalová akademie 1. FC Slovácko.
Kúdela, Šturma, Lysoněk nebo
třeba Filipský jsou důkazem, že
uherskohradišťský klub se může
o svou mládež opřít.
V současnosti je ve fotbalové
akademii 350 hráčů, od mladších žáků až po starší dorost.
„Sport mají skloubený se školou,
akademie není jen o fotbale.
Děti se k nám hlásí až od Brna
nebo Hodonína,“ prozradil šéf
Fotbalové akademie 1. FC Slovácko Petr Pojezný. Podle něj jde
v případě talentovaných hráčů
o výbornou volbu. „U nás je o ně
postarané, ať z hlediska výuky

nebo sportu. Pro rodiče je zase
dobré, že mají děti blízko a ty
přitom pracují na své fotbalové
kariéře,“ tvrdí Pojezný.
Samotné Slovácko prochází hlubokou finanční krizí a proto není
schopné nakoupit hotové posily.
Kvalitní mládež se mu teď velice hodí. „Dříve jsme posouvali
z akademie do áčka jednoho až
dva hráče za rok. Teď jde o hotový úprk našich svěřenců do první
ligy,“ konstatoval šéf akademie.
Velké problémy prvoligového týmu ale komplikují život
i akademii. „Finančně jsme na
tom dobře, nejsme totiž závislí
na klubu. Nás dotuje Nadace
Děti – kultura - sport a město
Uherské Hradiště, aktuálně také

jednáme o podpoře Zlínského
kraje. Větším problémem je to,
že naši mladíci vnímají problémy A mužstva, které berou jako
naději zahrát si první ligu. Jenže
áčko je ohrožené sestupem, a tak
v tom mají zmatek,“ pojmenoval
hlavní problém Pojezný.
Obavy z přetrvávajících problémů seniorského mužstva už mají
i trenéři akademie. Ti dokonce
zaslali majiteli klubu Janu Řezníkovi otevřený dopis, ve kterém se
neskrývají s obavami o budoucnost celého klubu. „Akademie je
přeci jen součástí klubu. Když se
mužská část položí, bude to tak
velká lavina, která může smést
i akademii,“ obává se trenér staršího dorostu Jiří Dekař.  (dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪Celkem dvě medaile a 14 umístění
v A finále vybojovali plavci SK Zlín na
Zimním mistrovství České republiky
v Pardubicích. Stříbrem potěšil Adam
Valenta na trati 200 metrů znak, třetí
místo si vyplavala Radka Kyliánová
v závodu na 100 metrů volný způsob.
O velké smůle může hovořit hned šest
zlínských reprezentantů, kteří skončili
na nepopulárních čtvrtých místech.
▪Dlouho bez práce nezůstal po ukončení smlouvy ve Zlíně fotbalový
trenér Petr Uličný. Toho angažoval
slovenský mistr MFK Ružomberok. Ve
funkci vystřídal krajana a bývalého
kouče 1. FC Synot a Zlína Františka
Komňackého, který vede ruský Rostov
na Donu. V Ružomberku má Uličný
smlouvu do konce sezony. „Mým
cílem je skončit s týmem do druhého
místa. To je velké sousto, ale i výzva,“
prozradil Uličný.
▪Ve znamení rekordů se uskutečnil v Prusinovicích na Kroměřížsku
14. ročník silničního běhu Rohálovská
desítka. Na start se postavilo 516
běžců, což je nejvíce v historii, vítěz
mezi muži Miroslav Vanko z Košic
navíc zastavil časomíru na 30ti minutách a dvou vteřinách, což je nejlepší
výkon v dějinách Rohálovské desítky.
▪Sledge hokejisté Sedící Medvědi Hamé Zlín skončili v lize třetí.
V semifinále nestačili na Karlovy
Vary, se kterými prohráli 0:2 na
zápasy. Chuť si ale spravili v sérii
o třetí místo, ve které smetli Olomouc po výsledcích 3:0 a 4:0. „Chtěli
jsme hrát ve finále, s bronzem jsme
ale spokojení. Na Olomouc jsme se
výtěčně připravili," těšilo útočníka
Zlína Romana Herinka. Mistrovský
titul obhájila Sparta Praha.
▪Čtvrté místo vybojovali Jan Krejčí
a Martin Struhař ze Sokola ZlínPrštné ve finálovém turnaji Českého
poháru, který hostilo Brno. „Mohlo
to být lepší, ale čtvrté místo je cenné.
Zlín se navíc probojoval do finálového turnaje po dlouhých osmi letech,“
upozornil Jan Krejčí. Vítězem Českého
poháru se stal tým SC Svitávka.
▪Stejný cíl, a to záchranu, mají v jarní
části fotbalové první ligy zástupci
Zlínského kraje. Tescoma Zlín se před
klíčovými boji posílila a k jarním odvetám vzhlíží s optimismem. „Změny
v kádru by nám měly pomoci. Nic než
záchrana nás nezajímá,“ tvrdí ředitel
klubu Ladislav Minář. 1. FC Slovácko
v zimě neposílil, pouze doplnil kádr
o hráče úspěšné třetiligové juniorky.
Udržel však kanonýra Milana Ivanu.
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o rádiopřijímač a 10 propagačních předmětů

Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do
kraje, Pekárenská 42,76001 Zlín do 30.4. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: rádio – 67. došlá správná odpověď,
propagační předměty – 5., 19., 58., 99., 108., 147., 152., 163., 174., 240. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín
jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : „tajenka č. 1“ růže „tajenka č.2“. České přísloví
Výherci křížovky z únorového vydání: Hlavní cenu – DVD přehrávač vyhrává:Milena Koláčková – Valašské Meziříčí. Vstupenky do solné jeskyně Solanka
získávají: Vladimír Trčka – Otrokovice, Miroslava Pijáčková – Zlín, Naděžda Vaškovicová – Hluk, Pavel Misař – Zlín, Marie Chmelová – Slavičín, Hynek Dostálek – Chropyně. Tajenka zněla: člověk mnoho vydrží má-li cíl.

SOUTĚŽ

Vyhrajte badmintonovou raketu
Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž
o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:
Kolik případů domácího násilí řešila v loňském roce policie ve Zlínském kraji.
První cenou je badmintonová raketa, dalšími

cenami propagační předměty. Vyhrává 88.
správná odpověď. Další ceny obdrží 2., 58.,
100.,188., 296. správná odpověď. Odpovědi
posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.
Jména výherců zveřejníme v únorovém vydání magazínu Okno do kraje a na internetových
stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z únorového vydání:
Počet registrovaných čtenářů ve Zlínském
kraji k 31.12.2005 je 99.523.
První cenu sportovní tašku vyhrává: Alena Ivanovská – Vizovice. Propagační předměty získávají: Alena Korandová – Zlín, Miroslav Svoboda – Zdounky, Milada Ambrůzová – Dolní
Lhota, Milada Ševčíková – Uherský Ostroh,
Iveta Rusmanová – Dolní Němčí.

INZERCE

Samohýl Motor Zlín a.s.
tą. T. Bati 642, Zlín-Louky
www.skoda.zlin.cz

pĜedstavení nové Fabie
ve dnech 31. 3. 2007 - 1. 4. 2007 od 9 - 17.00 hod.
pĜed obchodním domem ýepkov
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nejvýhodnČjší nancování
nového vozu zajistí partner akce

Klenot Moravy

ZLÍN
ZOO
NOVINY

2OO7

ZOO a zámek Zlín-Lešná, p.o.
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
telefon: +420 577 914 180
ofce@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu

OTEVÍRACÍ DOBA:

LEDEN-BĄEZEN
8.30 – 16.00 hod
DUBEN – ZÁĄÍ
8.30 – 18.00 hod
ĄÍJEN
8.30 – 17.00 hod
LISTOPAD – PROSINEC
8.30 – 16.00 hod
KULTURNÍ
PROGRAMY

Tropická hala Yucatan
Všudepąítomné teplo a vlhko, rostliny zajímavých tvarč, barev a vční, stromoví velikáni
i drobné bromélie a orchideje, vodopády a atraktivní vodní plochy, déšċ i jemný mlžný opar
– to je nová tropická hala Yucatan ve zlínské zoo. V pestré vegetaci našlo útoéišt÷ více než
20 druhč zvíąat - lenochodi, malé opiéky tamaríni a kosmani, v÷tší chvostani, krokodýli,
drobní jihoameriétí ptáci, hroznýši, želvy, sladkovodní rejnoci nebo ryby. Krom÷ zvíąat
a rostlin vám nabídneme i setkání s dávnou civilizací Yucatánského poloostrova, s Ąíší
Mayč. Pąiblížují ji repliky mayské svatyn÷, nást÷nných maleb, kamenných oltáąč a reliéfč
nebo hrobka mayského krále.

13., 20. a 27.4.
Veéerní prohlídky zoo
22.4.
Den Zem÷
29.5.
Mezinárodní filmový
festival v zoo
29. a 30.6.
Za samé jedniéky
zadarmo do zoo
9.9.
Ahóój školo
– pąivítání školního roku
21. a 28.9., 5. a 12.10.
Podzimní lampiónové
prohlídky
30.9.
Sv÷tový den zvíąat
– Seiferos v ZOO Zlín

Sněhobílí vačnatci

Prčchozí expozice klokanč rudokrkých a b÷žcč emu patąí ve zlínské zoo uréit÷ k t÷m
nejoblíben÷jším. Za svou popularitu vd÷éí nejen jedineéné možnosti vstoupit pąímo do
království t÷chto zvíąat, ale proslavili ji také bílí klokani. První dva albínci se k našemu
velkému pąekvapení narodili v roce 2005. V loÿském roce pąišlo na sv÷t 13 klokaních
miminek, 3 z nich byli op÷t sn÷hobílí. Tentokrát si však pąíroda „zakouzlila“ ješt÷
víc. Bílé samiéky pąivedly na sv÷t tmavohn÷dé potomky, naopak klasicky zabarveným
samiékám vykukovali z vakč albínci. Klokaní tlupa se v letošním roce op÷t rozroste.
Už nyní ošetąovatelé zaznamenali ząetelné pohyby ve vacích samiéek. Pravd÷podobn÷
v dubnu malí klokánci poprvé na krátkou dobu opustí bezpeéí máminých vakč a zaénou
prozkoumávat venkovní výb÷h. Sami jsme zv÷daví, kolik nových bílých vaénatcč bude
pobíhat v australské expozici. Pąijòte se podívat i vy!

Dobrodružství
v noční zoo

Jaká je zoologická zahrada v noci? Je tam ticho nebo se odevšad ozývají rozmanité zvíąecí hlasy? Opravdu spí všechna
zvíąata? Pokud hledáte odpov÷ò na tyto otázky, nabízíme vám jednoduché ąešení. Zavítejte na naše jarní nebo podzimní
veéerní prohlídky a „ochutnejte“ atmosféru noéní zoo. Svit hoąících louéí, „záąící“ zámek Lešná, speciální nasvícení
tropické haly Yucatan a vybraných expozic, tajuplné zvuky nesoucí se celým areálem – to vše slibuje neopakovatelné
zážitky. Krom÷ samotné procházky usínající zahradou vám u lachtanč, tuéÿákč, žiraf a slonč nabídneme zajímavý program.
Po celý veéer zde budou pąítomni pracovníci zahrady se spoustou informací nejen o zvíąatech a jejich život÷ v zoo, ale také
o aktuálních novinkách. Na první veéerní prohlídky vás pozveme již 13., 20. a 27. dubna. Další prob÷hnou na pąelomu
záąí a ąíjna, konkrétn÷ 21. a 28. záąí, 5. a 12. ąíjna. V tyto dny bude areál otevąen
nepąetržit÷ od 8.30 do 21.00 hod. A protože se na jaąe i na podzim brzy stmívá,
mohou k nám ti nejmenší návšt÷vníci zavítat s lampiony, jejich rodiéčm pak
doporuéujeme kapesní svítilny.

Rušný rok
u žiraf

Uplynulý rok 2006 bychom mohli nazvat
i rokem žiraf. Na sv÷t totiž pąišla hned
dv÷ žirafí mláòata. Nejprve se v bąeznu
sedmileté Tejle narodil druhý sameéek Zuri (étvrté mlád÷ žirafy
Rothschildovy), v ąíjnu jsme pak pąivítali v poąadí pátou, ale teprve
první žirafí holéiéku Kleu. Potąetí se šċastnou maminkou stala
desetiletá Kamila, tatínkem stejn÷ starý Bataro. Ob÷ dv÷ malé žirafy
již dávno nejsou miminka. Žirafí mléko je totiž bohaté na tuky, Zuri
a Klea tak rostou doopravdy jako z vody. Pąi narození malá žirafa
m÷ąí kolem 180 cm a váží zhruba 60 kg.
Roéní sameéek Zuri pozoruje sv÷t ze
tąí metrč a váží 200 kg, drobn÷jší Klea
pak pąi více než dvoumetrové výšce
dosahuje váhy kolem 100 kg. Mláòata
však ve zlínské zoo nezčstanou natrvalo.
Stejn÷ jako pąedchozí odchované žirafy
zhruba ve v÷ku 1,5 roku naši zoo opustí
a v rámci vým÷nných chovatelských
programč najdou svčj nový domov
v jiné zoologické zahrad÷. Sameéky
Jindąicha, Ramzese a Charlieho
mohou obdivovat návšt÷vníci
zoologických
zahrad v èín÷, Itálii
a Portugalsku.

Nosorožčí krásky
Zanta a Naya – tak se jmenují samiéky nosorožce tuponosého, které jsme získali v éervenci
loÿského roku. Pocházejí z Jihoafrické republiky ze soukromého safari u m÷sta Bethlehem.
Do tohoto safari se umísċují v÷tšinou mladá éi opušt÷ná zvíąata, která potąebují další chovatelskou pééi. Bez lidské pomoci by v národních parcích nepąežila. Šestiletá Zanta, což v pąekladu znamená „Krásná“, a étyąletá Naya („Úsp÷šná“) se v novém domov÷ již dokonale zabydlely.
Neomyln÷ poznají své ošetąovatele. K jejich nejoblíben÷jším pamlskčm patąí mrkev a jablíéka.
Návšt÷vníci je mohou obdivovat v pavilonu afrických kopytníkč, který obývají spoleén÷ se
žirafami, zebrami, buvolci a pštrosy. Pravideln÷ také chodí na vycházky do velkého venkovního výb÷hu. Nosorožce tuponosé mohli návšt÷vníci zlínské zoo poprvé spatąit v roce 1979.
Pčvodn÷ obývali expozici poblíž stájí lipicánč, do nového afrického pavilonu se pąest÷hovali v roce 1998. Tato impozantní zvíąata jsme chovali až do ąíjna 2005, kdy v dčsledku
vysokého stáąí uhynula samice Zuzana. V éervenci 2006 se nám chov nosorožcč tuponosých znovu podaąilo obnovit. Zanta a Naya jsou mladé, velmi perspektivní
samiéky. Proto v÷ąíme, že se v nejkratší dob÷ budou
moci úsp÷šn÷ zapojit i do reprodukéního procesu
v rámci chovu tohoto druhu v èeské republice.

Ráj aligátorů
Aligátoąi patąí mezi nejmohutn÷jší sladkovodní predátory.
K životu ve vod÷ jsou výborn÷ pąizpčsobeni, pąi plavání
se pohybují zejména díky silnému svalnatému ocasu. Jejich
nejoblíben÷jším prostąedím jsou bažiny, mokąady a rčzná jezera.
A práv÷ obdobný „ráj“ jsme vytvoąili i našim aligátorčm. V loÿském lét÷ se totiž trojice
mladých zvíąat pąest÷hovala do pąírodního jezírka v Amazonii. Aligátory jsme získali v roce 2002 jako pčlroéní mláòata z dánské
chovatelské stanice. M÷ąili pouhých 20 cm a svčj domov našli v terarijní expozici. Vloni v éervenci jsme pro n÷ pąipravili atraktivní a v rámci éeských zoo zcela výjimeénou expozici v Amazonii. Metr a pčl dlouhým aligátorčm se zde evidentn÷ líbilo. Ráno je
mohli návšt÷vníci obdivovat na píséitém bąehu, v÷tšinu dne však trávili v jezírku. Ve venkovní expozici zčstali až do záąí, poté se
op÷t pąest÷hovali do terária v suterénu zámku Lešná. V éervnu letošního roku se však do svého „aligátoąího ráje“ vrátí.

Chcete být naším sponzorem?
Zcela uréit÷ máte ve zlínské zoo své oblíbené zvíąe. Pąi procházce areálem zahrady se zastavíte u každé expozice, na setkání
se svým „kamarádem“ se však t÷šíte nejvíc. Ode dneška nemusíte být jen pouhým divákem. Nabízíme Vám možnost stát se
sponzorem zlínské zoo a osobn÷ tak pąisp÷t k úsp÷šnému chovu vybraného zvíąete. Staéí si zvolit oblíbené
zvíąe, telefonem (577 914 180, kl. 130) nebo e- mailem (propagace@zoozlin.eu) nám sd÷lit Vaše
osobní údaje, kontakt, sponzorované zvíąe a darovanou éástku. Tu mčžete zaslat
na úéet zoo (KB Zlín, 1833-661/0100, VS 914) nebo osobn÷ zaplatit v pokladn÷
zoo. Sponzorství oblíbeného zvíąete mčže být i milým dárkem, kterým pot÷šíte
své blízké a pąátele. Finanéní obnos odešlete Vy, d÷kovný list a vše ostatní
vystaví zoo na jméno obdarovaného. Krom÷ pąíjemného pocitu, že jste
pomohli Vašemu miláékovi a celé zlínské zoo, od nás získáte i speciální dárky.
Jsou výrazem našeho velkého pod÷kování za pomoc a podporu. A jaké dárky
máme pąipraveny? Staéí se podívat na webové stránky (www.zoozlin.eu, odkaz
Chcete nás sponzorovat) nebo si v areálu zoo vzít sponzorský letáéek. Nabídka je
opravdu pestrá, teò již vše záleží jen na Vás.

Tropická hala Yucatan
Tropická hala Yucatan, která své první návšt÷vníky pąivítala v ąíjnu 2006, se stala
novodobou „vlajkovou“ lodí zlínské zoo. Pąedstavuje bohatost a pestrost deštného
pralesa Yucatánského poloostrova, nabízí však také setkání s dávnou civilizací, která
se v tomto nehostinném prostąedí rozvíjela, s Ąíší Mayč. Svým pojetím je naprosto
unikátní, obdobnou halu nenajdete nikde v Evrop÷.

Přiblížení mayské civilizace
V interiéru haly vám pąedstavíme nejrčzn÷jší prvky mayské kultury
– mayskou svatyni, kamenné reliéfy, hieroglyfické písmo, ob÷tní
oltáą a nást÷nné malby, nabídneme pohled na práv÷ odkrytý hrob
mayského krále. Všechny uvedené prvky jsou replikami skuteéných
mayských artefaktč. Zabudovaná videoprojekce a vzd÷lávací
tabule vám nabídnou podrobn÷jší informace o mayské kultuąe,
náboženství, tradicích a rituálech.

Zázraky rostlinné říše
Flóra haly je rozmíst÷na na dvou tąetinách prostoru
v rčzných úrovních tak, abyste získali dojem, že
procházíte uzavąeným tropickým pralesem. Vysadili jsme
kolem 1 600 rostlin ve zhruba 230 druzích. Naprostá
v÷tšina pochází pąímo ze Stąední Ameriky. Živé rostliny
doplÿují um÷lé stromy, které v÷rn÷ napodobují svoje
obąí jihoamerické pąíbuzné s deskovými koąeny. Slouží
zde nejenom jako podpora sklen÷ného plášt÷ haly, ale
v n÷kterých z nich je také nainstalována vzduchotechnika.

…léto po celý rok
Fauna tropické haly
V tropické hale našlo domov více než 20 druhč
zvíąat. Ze savcč zde uvidíte lenochody dvouprsté,
chvostany b÷lolící, tamaríny tmavohąbeté a kosmany
zakrslé, chyb÷t nebudou ani atraktivní mraveneéníci
stromoví. V akvarijních nádržích se zabydleli krokodýli
kubánští, rejnoci, želvy a sedm druhč jihoamerických
sladkovodních ryb véetn÷ obávaných piraní. Skuteénou
pralesní atmosféru dokreslují drobn÷jší jihoameriétí
opeąenci, hroznýši královští a leguáni zelení.

Obecné informace
Investor:

Finanéní náklady:
Rozloha:
Nejvyšší výška:
Délka:
Šíąka:

Statutární m÷sto Zlín
80 mil. Ké
900 m2
13 m
46 m
20 m

Co je u nás nového
Ibis
žlutokrký

Uplynulý rok 2006 byl pro zlínskou zoo víc než pąíznivý.
Zavítalo k nám 386 000 návšt÷vníkč, což v tém÷ą
šedesátileté historii zoo pąedstavuje druhou nejv÷tší
návšt÷vnost. Vznikla skuteén÷ sv÷tová tropická hala Yucatan
a unikátní pąírodní expozice pro aligátory. Poprvé v historii
zoo se nám podaąilo odchovat vzácné lamy vikun÷, ibisy
žlutokrké, ledÿáky modrokąídlé, perliéky supí, papoušky
kapské a konžské. K dalším významným chovatelským
úsp÷chčm patąili dva tuéÿáci Humboldtovi, šest ibisč
hn÷dých, dva adaxové, tąi lemuąi kata, tąináct klokanč,
z nichž tąi byli albínci, dva ledÿáci obrovští, p÷t plameÿákč,
dvanáct hroznýšč královských, tąi mláòata ohrožených
papouškč ara vojenský, étyąi kotulové veverovití nebo sedm
sladkovodních rejnokč trnuch skrvnitých.

antilopa adax

K nejpąekvapiv÷jším pąírčstkčm zcela uréit÷ patąil sameéek medv÷da ušatého. Na jeho narození
jsme si museli poékat dlouhých 35 let. Významn÷ jsme také obohatili kolekci chovaných zvíąat.
Podaąilo se nám získat napą. dv÷ samiéky nosorožce tuponosého, skupinku drobn÷jší opiéek
tamarínč a kosmanč, pár v÷tších chvostanč, samce zebry bezhąívé, p÷tici krokodýlč kubánských,
osm druhč jihoamerických sladkovodních ryb, p÷t druhč drobn÷jších
jihoamerických ptákč. A co chystáme pro tento rok? T÷šit se mčžete na
dv÷ expozice, které vzniknou na rozhraní africké a asijské éásti areálu.
Nová expozice pro plameÿáky rčžové vyroste na louce poblíž expozice
pąímorožcč. V t÷sné blízkosti prčchozí asijské voliéry pak vznikne
prčchozí voliéra pro dravé ptáky. Navíc projekén÷ pąipravujeme další
novinky, které bychom cht÷li zrealizovat do roku 2010. K takovým patąí
expozice pro jaguáry v Amazonii, nový pavilon pro africké druhy primátč
kosman zakrslý
(svah nad pavilonem slonč) nebo expozice pro pandy éervené poblíž
rybníka gibonč.

Plameňáky

čeká stěhování
Plameÿáci - zcela uréit÷ jedni z nejpčvabn÷jších zástupcč ptaéí ąíše. Jsou nápadní mimoąádn÷ dlouhýma nohama, protáhlým krkem a rčžovým nebo éervenavým peąím.
Hnízdí v obrovských koloniích, snáší jediné bílé vejce,
o které 4 týdny peéují oba rodiée. Mláòata poznáte na
první pohled. Jejich peąí, nohy i zobák mají šedohn÷dou
barvu. V prvním roce života je tato barva dominantní,
mezi prvním a druhým rokem se zaéíná objevovat rčžové
peąí. Typické zabarvení dosp÷lých získají až v druhém
roce života. Ve zlínské zoo jste mohli plameÿáky poprvé
spatąi již v roce 1970. Na mláòata jsme si museli poékat
více než tąicet let. První dva plameÿáky se podaąilo
odchovat až v roce 2004, od tohoto roku však naše chovatelské úsp÷chy pokraéují.
V roce 2005 se sice vylíhlo jen
jedno mlád÷, v loÿském roce se
kolonie plameÿákč rozrostla hned
o p÷t potomkč. Z p÷ti žijících druhč
plameÿákč chováme tąi – plameÿáky
rčžové, malé a chilské. Prozatím
všechny uvidíte poblíž zámku Lešná.
Nejv÷tší plameÿáky rčžové však éeká
st÷hování. Na podzim letošního roku
pro n÷ dokonéíme novou expozici,
která vznikne v dolní éásti areálu
poblíž pavilonu slonč.

papoušek kapský

1. NajdČte skrytá zvíĜátka

V tomto þtverci je schováno tĜináct zvíĜat. Jména dvanácti
z nich známe. Zkuste zjistit, jak se jmenuje nezbeda, na jehož
jméno autor zapomnČl.
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agama
antilopa
fenek
gorila
kaloĖ
koþkodan
siamang
slon
tapír
vlk
želva
žirafa

2. Hra na stopaĜe

Na africké savanČ žije mnoho zvíĜat. Všechna po
sobČ zanechávají stopy. PĜiĜaćte zanechané otisky
k jejich majitelĤm.
1.

a)

2.

b)

3.

c)

4.

d)

3. Banánový závod

Všechny vyobrazené opiþky - kosman, kotul i mangabej - mají obrovskou chuĢ na banány. Získá je ale pouze jedna
z nich. Víte která? Staþí vzít tužku a projít bludištČ.

Kosman

Mangabej

Kotul

SoutČž

Správná Ĝešení všech tĜí úkolĤ nám mĤžete zaslat do konce záĜí na naši adresu. Z došlých lístkĤ vylosujeme deset
nejšikovnČjších luštitelĤ, které odmČníme pČknými dárky.

TELEFUN - novinky ze světa telekomunikací

O2 Prodejna ,,SADOVÁ“ —
V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla prodejna společnosti O2 na
Sadové ulici ve Zlíně rekordního počtu využitých služeb. Od počátku roku 2007 se k nabídce služeb této společnosti připojilo již více
než 5 500 zákazníků. „Nejčastěji kladené dotazy směřovaly do oblasti
internetu. Dále se klienti zajímali o digitální televizi O2 TV a různé
typy mobilních tarifů,“ uvedla Jitka Sovadinová, vedoucí O2 Prodejny.

Proč právě O2 Prodejna Sadová?
Umístění prodejny společnosti Telefonica O2 právě v centru
města na Sadové ulici je zárukou
snadné dostupnosti pro všechny
potenciální klienty. „Zákazníci
mají možnost zaparkovat přímo
před naší prodejnou, případně
na parkovacích místech umístěných v bezprostřední blízkosti,“
doplnila Jitka Sovadinová vedoucí O2 Prodejny.
Zeptali jsme se několika zákazníků, proč navštěvují prodejnu
právě na Sadové a nevyužívají

ostatní O2 Prodejny ve městě?
Výhod je hned několik, podotkl
jeden ze spokojených zákazníků. „Třeba parkování před prodejnou je velkou výhodou, protože se mi ještě nestalo, že bych
s autem nezaparkoval. Jinak
samozřejmě oceňuji řadící systém zákazníků, kde při vstupu
do prodejny a odebrání pořadového lístku mám dostatek času
si vyzkoušet zdarma např. službu Internet expres nebo službu
O2 TV, která je v současnosti

myslím velmi žádaná a na Sadové mi ji i ochotně pracovníci
prodejny předvedou a usnadní
mi tak rozhodování o jejím pořízení. No a jsem Čech a dostat

Rozdáváme k aktivaci
8 MBit/s – od dubna
rychlost Internetu expres mobilní telefon zdarma
Akciová společnost Telefónica O2 Czech Republic
chystá od dubna zvýšení služby Internet expres až
na 8 MBit/s. Takové zvýšení přinese podle prodejců
prodejny další vlnu nových zákazníků, kteří dříve
buď vůbec připojeni k internetu nebyli, nebo se
dosud nerozhodli, zda změní stávající typ svého
připojení za stabilní a kvalitní připojení po metalickém vedení. V současnosti využívá služby Internet
expres u společnosti Telefónica O2 Czech Republic
více jak 500 tis. zákazníků.

O2 Prodejna na Sadové se v současnosti zaměřuje
na nové tarify mobilních služeb. Patří mezi ně třeba
i výhodné tarify Simple, kde zákazník obdrží k předplacenému tarifu navíc další neomezené volání až na 2 roky. Jako další bonus
společnost každému zákazníkovi, který si aktivuje paušální tarif ze závazkem, nabízí mobilní telefon LG KG 110
v hodnotě zhruba 1500 Kč, a to zcela
zdarma. Ale pozor, nabídka na mobilní
telefon ZDARMA platí jen na O2 Prodejně na Sadové a na žádné jiné prodejně
se s tak výhodnou akcí nesetkáte.

Inzerce

Novinka – optimalizace
Vašeho mobilního tarifu O2
Pro naše zákazníky připravujeme úplnou lahůdku v oblasti optimalizace mobilního tarifu, jenž
zákazník využívá. Jedná se o software, který automaticky nabídne zákazníkovi ty nejlepší
služby a tarif, který je pro něj finančně nejzajímavější a zákazník tak nebude muset neustále
ručně přepočítávat, zda je jeho tarif pro něj ten
nejvýhodnější.

TELEFUN - novinky ze světa telekomunikací

— počet zákazníků neustále roste!
,,500 Kč“ za každou aktivovanou službu
Stejně jako každý měsíc i nyní má
O2 Prodejna na Sadové ulici pro
své zákazníky připraveny speciální dárky k aktivacím. V minulosti
byla velmi úspěšná akce „MP3 přehrávač zdarma“, kdy dárek k aktivaci obdrželo přes 1200 zákazníků.
„V současnosti připravujeme akci,
během které vydáme až sto tisíc
pětisetkorunových poukázek s distribucí k zákazníkovi. Tuto přenosnou poukázku bude mít zákazník
možnost uplatnit při každé nové

mobilní nebo pevné aktivaci,“
informovala Jitka Sovadinová,
vedoucí O2 Prodejny „Sadová“.

třeba mobilní telefon LG KG
110 ZDARMA v hodnotě 1500 Kč
je pro mě obrovským lákadlem,
abych si udělal aktivaci právě
v O2 Prodejně Sadová.

Prodejna O2 na Sadové pro své zákazníky chystá zcela nový design. Tato
změna, kterou společnost O2 realizuje v měsíci dubnu, přinese klientům
větší komfort v nabídce služeb. Navíc budou zákazníkům k dispozici veškeré služby, které Telefónica O2 nabízí, a to včetně možnosti vyzkoušení
přímo na prodejně. 
(ph)

Inzerce

Novinky po dubnové rekonstrukci prodejny

Hrajeme o dovolenou u moře!

O% POPLATEK
HAPPY HOURS

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 8:00 DO 9:00 HODIN SMĚNY ZA STŘED

SAB SMĚNÁRNA

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.
Náměstí Míru 186, 760 01 Zlín
www.sab.cz

Po-Pá: 8.00-18.00
So: 8.00-13.00

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

INZERCE

