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Vážení spoluobčané,
tentokrát jsem si na úvodník vybral téma určitě pro Vás, a vlastně
původně i pro mě, velmi překvapivé. Z druhé strany ale o ledasčem
vypovídající. Podle šetření Akademie věd a jejího Sociologického ústavu se Zlínský kraj stal nejlépe hodnoceným krajem v České republice, a to v měření a porovnávání výkonu krajských vlád podle mnoha
praktických ukazatelů. Bylo konstatováno, že ve srovnání s dalšími kraji
podává právě náš region nadprůměrný výkon.
Jasné sdělení, které nechci přeceňovat, ale ani podceňovat. Skrývá
v sobě totiž několik informací. Je dalším potvrzením skutečnosti, že
kraje se staly významným hráčem při tvorbě politiky a realizaci rozvojových programů v naší zemi. To bylo zajisté jedním z důvodů, proč se
staly předmětem podrobného zkoumání Sociologického ústavu. V době mnoha nejrůznějších průzkumů
musím zdůraznit, že toto šetření jsme nezadávali, ani neplatili, ba dokonce jsme se o něm dozvěděli vlastně až ex post. O to víc pro nás byl tak příznivý výsledek potěšující.
Odborníci z Akademie věd posuzovali například úroveň investiční strategie a podporu podnikání, nákladnost výkonu krajské vlády, kvalitu správních činností v rámci přenesené působnosti, vytváření podmínek
pro rozvoj středního školství, uplatnitelnost absolventů středních škol, vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče, zahraniční aktivity, internetové stránky kraje a vůbec kvalitu poskytování informací a mnoho dalších parametrů.
Z toho je vidět, že se kraje staly skutečně velmi důležitou složkou veřejné správy, a to z hlediska služeb,
které na svém území zajišťují, z pohledu financování mnoha projektů i z pohledu lobbingu na úrovni státu, který obyvatelům regionů přináší prospěch. Zlínský kraj, stejně jako další územně samosprávné celky,
musí zajistit fungování středních a speciálních škol, knihoven, kulturních zařízení, nemocnic, záchranné
služby, správ a údržeb silnic, veřejné dopravní obslužnosti, sociálních ústavů, domovů důchodců a mnoha
dalších služeb či organizací. To samozřejmě obnáší obrovské finanční náklady i řídící práci řady odborníků.
Vždyť v celé skupině organizací Zlínského kraje působících ve vyjmenovaných oblastech dnes pracuje
asi 16 tisíc lidí, z toho na samotném krajském úřadě jsou to čtyři stovky. Z uvedeného je zřejmé, že jde
o instituci s obrovským dosahem.
Snažíme se komunikovat a spolupracovat se samosprávami obcí a měst. Také proto jsme jen v posledním
měsíci především malým obcím rozdělili téměř padesát milionů korun na to, aby mohly dále zlepšovat
podmínky pro život svých občanů. Dalšími téměř pěti miliony korun jsme podpořili sportovní a kulturní
akce pořádané nejrůznějšími občanskými sdruženími a spolky, které dotvářejí společenský a spolkový život
v našem kraji. A to je také jen malá část z aktivit, které za celý rok pro mnoho skupin obyvatel realizujeme.
Nicméně jako zodpovědní hospodáři musíme napřed zajistit to, co jako veřejnou službu pro občany primárně vykonáváme, a tedy to, co od nás lidé očekávají. Až poté můžeme podporovat další, případně pomáhat
se zajištěním veřejných služeb třeba na území obcí. Zkrátka můžeme rozdávat teprve tehdy, když nám fungují školy, nemocnice, jezdí autobusy, udržují se cesty, nebo fungují domovy důchodců. To vše se snažíme
v rámci svých možností dělat a já jsem pevně přesvědčen, že většina z Vás to takto i vnímá.
Příznivé hodnocení kraje Akademií věd považuji za společný týmový úspěch nejen lidí, kteří region vedou,
ale všech jeho aktivních obyvatel. Bez nich by totiž nemohl žádný kraj v současné náročné globální i lokální konkurenci uspět.
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AKTuÁLNě
▪ V Baťově mrakodrapu ve Zlíně – sídle Zlínského kraje – se otevřel provoz restaurace ve 3. etáži
veřejnosti. Zájemci ji mohou navštívit ve všední dny od 14:00 do 22:00, o víkendu od 10:00 do 22:00.
Novým provozovatelem Restaurace 21 a kavárny Café R21 na terase v 16. etáži je SOŠ Otrokovice, zřizovaná Zlínským krajem.
▪ Zřejmě již na konci dubna začne sloužit první cyklostezka na uherskobrodsku. Zhruba 1,7 kilometru
dlouhý úsek s asfaltovým povrchem spojí obec Šumice a Újezdec, místní část Uherského Brodu. Cyklostezka vzniká od podzimu loňského roku v místech, kde musejí cyklisté využívat polní cestu. Celkové náklady
činí sedm milionů korun.
▪ Od příštího roku začne na jihomoravské policejní správě pracovat náměstek, který bude pověřený
vznikem a koordinací krajského policejního ředitelství ve Zlínském kraji. Vyplynulo to z jednání hejtmana
Libora Lukáše a ředitelem jihomoravské policie Bedřichem Koutným. Náměstek pro Zlínský kraj se pravděpodobně stane také budoucím ředitelem policejního ředitelství pro Zlínský kraj.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
V krajské nemocnici vše
o prevenci a léčbě mrtvice
Zlín – Prevence, příznaky a léčba akutní
cévní mozkové příhody (CMP neboli iktu),
tedy mrtvice, budou tématem Dnů otevřených dveří, které pořádá neurologické
oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.
Uskuteční se u příležitosti světového dne
věnovanému tomuto onemocnění, a to
v úterý 29. dubna a ve čtvrtek 15. května
2008 v době od 15:00 do 17:00 ve výukovém sále v suterénu budovy Léčebny dlouhodobě nemocných KNTB. Pracovníci neurologie chtějí upozornit, jak onemocnění
předcházet, a hlavně apelovat na důležitost
včasného přijetí pacienta s příznaky iktu do
nemocnice. Neurologické oddělení zlínské
krajské nemocnice patří mezi přední pracoviště v České republice, která se léčbou
a problematikou CMP zabývají.
Vodu ve vsetínských lázních
čistí ultrafialové záření
Vsetín – Vodu ve whirlpoolu vsetínských
městských lázní čistí zařízení, používající
k těmto účelům ultrafialové záření. Díky
tomu se snížilo množství chloru ve vodě.
Navíc se vytratila i příchuť a zápach dezinfekčního plynu. Pokud se technologie
osvědčí, chtějí ji lázně využít i v dalších
bazénech. Ultrafialové záření má silné dezinfekční účinky a dokáže velmi efektivně
likvidovat veškeré bakterie, mikroby nebo
viry. Navíc odstraňuje volný chlor, který
způsobuje nepříjemnou příchuť a zápach
vody, a dokáže také velmi účinně rozkládat
zbytkový ozón tam, kde se tento jedovatý
plyn využívá pro čištění bazénové vody.
Zlínský kraj se řadí mezi
průkopníky etické výchovy
Zlínský kraj – Na formování nového předmětu – etické výchovy - se podílí prostřednictvím aktivit kroměřížského pedagoga
Pavla Motyčky, který tento předmět vyučuje šest let na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži, i Zlínský kraj. V současné době
se uskutečňují závěrečná jednání o zařazení doplňujícího vzdělávacího oboru etická
výchova do vzdělávacích plánů základních
škol. Cílem projektu je vést žáky k osvojení
sociálních dovedností, jako je empatie či
tvořivost. V současné době se etická výchova v různých formách vyučuje na desítkách
škol v zemi, ve Zlínském kraji například na
ZŠ Zachar Kroměříž, ZŠ Dolní Němčí či na
Střední zdravotnické škole v Kroměříži.
Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti
dětem, která chce pomoci sociálním a zdravotnickým zařízením na území jižní a jihovýchodní Moravy, pokračuje i letos. Odborná
porota vybrala z výtvarné a literární soutěže
dvanáct obrázků a básní, které seřadila do
speciálního kalendáře pro rok 2008. Každý
měsíc je věnován jednomu zařízení, které
se soustředí na pomoc znevýhodněným či
jakkoliv handicapovaným dětem. Měsíc
duben je věnován Centru pro rodinu Hodonín. Chcete-li tomuto centu pomoci, číslo
bankovního účtu je 218015918/0300, variabilní symbol pak je 804.



Některé radnice nechtějí podnikat
Zlínský kraj – Některé radnice
ve Zlínském kraji chtějí omezit
své podnikání a snaží se prodat
městské společnosti. Jde například o Valašské Meziříčí či Uherské Hradiště. Z tamních radnic se
ozývají hlasy, že by města měla
podnikat co nejméně. Změny tak
již brzy zřejmě nastanou například ve valašskomeziříčské Městské prádelně a čistírně, Uherské
Hradiště pak připravuje prodej
podílu ve firmě Hrates.
Městskou prádelnu a čistírnu
vlastní výhradně město Valašské Meziříčí. Společnost vykazuje v posledních letech špatné
výsledky. Město tak v loňském
roce vyměnilo představenstvo,
jeho hlavním úkolem je připravit

firmu k prodeji. Nového vlastníka
by ještě letos měla určit veřejná
soutěž.
Přestože prodej firmy je motivován nespokojeností s dosahovanými výsledky, starosta Jiří Částečka vidí i další důvod. „Kromě
toho se domníváme, že město by
nemělo podnikat,“ uvedl. Změny
v majetkové struktuře lze asi očekávat i v případě společnosti Hrates, jejímž jediným akcionářem je
Uherské Hradiště.
Firma Hrates plní roli technických služeb, její roční výkony
se pohybují kolem 32 milionů
korun a hospodaří s mírným
ziskem. Radnice se ale nehodlá
vzdát celého balíku akcií, chce si
ponechat alespoň třicetičtyřpro-

centní podíl na základním kapitálu. Chce i nadále promlouvat
do schvalování podnikatelského záměru a tvorby cen. Podle
starosty Libora Karáska tak město přistoupí k prodeji jen tehdy,
když bude nabídka výhodná.
O prodeji některé ze svých společností uvažují i další města,
například Zlín. Jde hlavně o firmu Teplo Zlín. Změny naopak
zřejmě v nejbližší době nenastanou v Kroměříži. Radnice vlastní
především Kroměřížské technické služby, má i poloviční podíl ve
firmě Biopas, jež má na starosti
odpadové hospodářství. „V tuto
chvíli o žádných změnách neuvažujeme,“ uvedl mluvčí města
Pavel Zrna. 
(nej)

LokaLITA JAVORINA

Modrá, červená a zelená byly hlavními barvami letošních Velikonoc. Kraslice v těchto barvách vyráběly také děti při Velikonočních dílnách v Otrokovické Besedě. Některé z výrobků se staly ozdobou otrokovického DDM Sluníčko, který akci organizoval, jiné potěšily koledníky při
tradiční pondělní pomlázce.
(kra) foto Michal Kratochvíl

Velká Javořina – Lokalita Javorina v Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty se bude
vyvíjet bez jakýchkoliv úmyslných zásahů člověka, a to
díky dohodě mezi Lesy České
republiky a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podle
dohody se mají na vymezeném území vytvořit základní
předpoklady pro uchování
a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů.
Cílem je v krajině zachovat
poslední panenská místa.
V lokalitě se nesmí provádět
žádné hospodářské zásahy,
místo podléhá speciálnímu
režimu péče a monitoringu.

Slušovice chtějí opět být vyhlášeným městem dostihů
Slušovice – Složité majetkoprávní
vztahy, které v posledních letech
bránily plnému využívání slušovického dostihového areálu, se
zdají být vyřešené. Město Slušovice nyní vlastní nebo má v pronájmu většinu areálu a podniká kroky k obnově zašlé slávy
dostihových dnů. Svou podporu a pomoc přislíbil městu také
Zlínský kraj. Vše tedy nasvědčuje tomu, že po letech úpadku
a zarůstání areálu travou se nad
dostihovým životem v kraji blýská na lepší časy.
Město Slušovice v současné
době vlastní 7,5 hektaru pozemků, na nichž dráha stojí. Dalších
deset má v nájmu. Pozemky
koupilo město od státu. V soutěži sice vyšší nabídku původně
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podal soukromý podnikatel, ten
za ně ale nakonec nezaplatil,
takže úřad přistoupil na druhou
nejvyšší nabídku, kterou podalo
právě město Slušovice.
V současné době již existuje
nadační fond, díky kterému se
letos uskuteční minimálně čtyři
dostihové dny. Na další dva se
pak mohou milovníci dostihového sportu těšit na podzim.
V nadačním fondu figuruje kromě Slušovic například Zlínský
kraj či spolumajitelé závodiště.
„Závodiště vnímám jako zvláštnost tohoto regionu, která by
mohla generovat další atrakce v oblasti cestovního ruchu,“
vyjádřil se hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš. „Pro Zlínský
kraj může slušovický dostihový

areál znamenat stejný potenciál, jaký představuje Barum rally,“
zdůraznil také náměstek hejtmana Stanislav Mišák.
Město Slušovice už má téměř
zpracovaný projektový záměr
na celkovou obnovu dostihového areálu. Uvádí se v něm, že
bude nutné vybudovat například nové zavlažovací zařízení
dráhy, další boxy pro ustájení
koní nebo zrekonstruovat pískovou dráhu.
Dostihový areál ve Slušovicích
stojí od roku 1981 a až do poloviny devadesátých let se zde
jezdilo nejméně deset dostihů
ročně, na které chodily i desetitisícové návštěvy. Město by
rádo tradici dostihového sportu
ve Slušovicích udrželo.  (mij)

TÉMA MĚSÍCE

Skauting se může stát vášní i na desítky let
covat. V rámci zásad zálesáctví
učí skauting mladé lidi postarat
se o sebe v různých přírodních
či společenských podmínkách
a za všech okolností brát život do
vlastních rukou a podílet se na
zlepšování prostředí pro vlastní
život i život lidí kolem sebe. Skauti mají své desatero, jednotný styl
oblékání i heslo.

Co skauting nabízí

Skauti si musejí osvojit mnoho dovedností.

foto: Jan Gahura

Významnou součástí života ve zlínském regionu je také dlouhodobá a dobrovolnická práce s dětmi a mladými lidmi. V rámci
kraje najdeme řadu sdružení či organizací, které díky různým
formám práce a rozličnému zaměření vedou děti ke kvalitnějšímu a více naplněnému životu. Některé organizace mají charakter
společenský, jiné třeba hudební či výtvarný. Na území Zlínského
kraje však působí také organizace, které jsou součástí celostátní,
celoevropské či celosvětové sítě sdružení pro mladé lidi. Jedním
z nejvýznamnějších zástupců tohoto typu je skauting, který má
mnohaleté kořeny a početnou základnu také ve Zlínském kraji.
Skauting představuje snad největší výchovné hnutí, které působí ve 214 zemích světa a které se
při své činnosti věnuje mladým
lidem a dětem. Dává jim tak
možnost začlenit se do kolektivu
podobně smýšlejících vrstevníků
i jejich starších kamarádů a při
společných aktivitách různého
typu kombinovat zábavu, hru,
poučení i práci pro své okolí.

Skauting jako životní styl

O skautingu se běžně říká, že nejde o způsob využívání volného
času, ale o životní styl. Možná
je to dáno dlouhodobou tradicí
skautského hnutí, které již po
desítky let okouzluje mladé i starší lidi na celém světě. Východis-

kem je přesvědčení, že záleží na
každém člověku, co udělá pro to,
aby se svět stal lepším. Posláním
skautingu je tedy zlepšovat svět
prostřednictvím jednotlivých lidí,
kterým napomáhá vstoupit na
cestu zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj lidí ve svém okolí. Obecnou
náplní práce skatů je podpora
rozvoje osobnosti mladých lidí
v duchovní, mravní, intelektuální,
sociální i tělesné podobě. Právě
díky kombinaci nejrůznějších
aktivit dává skauting dětem do
života mnoho sociálních dovedností. Nabízí se například schopnost týmové práce, schopnost
poslouchat druhé a nezištně jim
pomáhat, schopnost veřejné
prezentace, schopnost spolupra-

Důležitou a zřejmě nejvíce
výchovnou složkou skautské práce je právě různorodost skautských aktivit. Děti se tak naučí
poznávat přírodu a chránit její
bohatství, získají vztah k životu
přírody i pobytu v ní, seznámí se
s řadou sportovních aktivit praktikovaných ve volné přírodě, jako
je třeba sjíždění vody na raftech
nebo lezení po skalách. Skautská
mládež zároveň umí zacházet
třeba s foťákem, buzolou, mapami nebo pracovními nástroji. Na
celý skautský život se pak nahlíží
přes práci v kolektivu, jež učí mladého člověka, aby se vždy o něco
snažil, aby byl vždy součástí dění,
nikoli jen jeho pozorovatelem.

Způsob práce

Život ve skautském světě se
uskutečňuje v rámci jednotlivých
oddílů, vstup do nich je otevřen
dětem od šesti let. Hlavní programovou náplní je šestadvacet
hlavních a osmdesát dalších typů
aktivit v oblastech, jako je sport,
technika, kultura nebo přírodověda. Skautská práce má jasně
daný rámec a důsledně stanovený obsah, který se pak přizpůsobuje individuálním zájmům
či potřebám jednotlivých členů. Existují tři typy skautských
oddílů: světlušky a vlčata, skauti

a skautky, rangers a roveři. Příslušnost k danému typu je limitována věkem. Program každé
skupiny je také sestaven tak, aby
byl v souladu se zájmy a potřebami daného věku. Nejmladší děti
teprve poznávají svět kolem sebe
a jejich vedoucí jim zprostředkovávají třeba vyprávění o Mauglím
z Knihy džunglí nebo o životě
Karafiátových Broučků. O něco
starší děti se učí týmové práci,
vedoucí se je snaží vést k samostatnosti a odpovědnosti. Nejstarší skupina si již svůj program
většinou připravuje sama a směřuje tak své další životní kroky
naprosto individuálně. Vedení
oddílů je svěřeno dospělým, kteří
musí složit postupně čekatelskou
a vůdcovskou zkoušku, jejíž součástí jsou jak klasické skautské
disciplíny, tak pedagogika, psychologie, právo či zdravověda.

Skauting ve Zlínském kraji

Celosvětovou skautskou organizaci reprezentuje na území našeho regionu Svaz skautů a skautek
Zlínského kraje. Ten sídlí ve Zlíně
a garantuje komplexní činnost
skautských oddílů na Zlínsku,
Uherskohradišťsku, Kroměřížsku
i Vsetínsku. V této práci pomáhají svazu jeho decentralizované
orgány, tedy okresní rady, jež
zodpovídají za skautskou činnost v lokalitě svého okresu. Uvnitř jednotlivých okresů a měst
se tvoří skautské oddíly. Jejich
náplň práce odpovídá zařazení
podle věku. Přihlásit se k činnosti
těchto oddílů je jednoduché, stačí kontaktovat buď krajskou radu,
která sídlí v 16. budově areálu
továrny Svit ve Zlíně, některou
radu okresní nebo přímo konkrétní skautský oddíl.
(don)
INZERCE
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STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Obecní živnostenské úřady

Obecní živnostenské úřady jsou součástí
úřadů obcí s rozšířenou působností - Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm,
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské
Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín,
Zlín – a mají tyto základní úkoly:
▪ přijímat ohlášení živností a při splnění
zákonem stanovených podmínek ohlašovatelům osvědčit právo provozovat živnost
vydáním živnostenského listu,
▪ přijímat žádosti o koncesi a rozhodovat
o udělení koncese,
▪ v rámci výkonu funkce centrálních registračních míst předávat za podnikatele některé údaje finančním úřadům, okresním správám sociálního zabezpečení, úřadům práce
a zdravotním pojišťovnám,
▪ vést živnostenský rejstřík a ve spolupráci
s podnikateli v něm udržovat aktuální informace o podnikatelích,
▪ kontrolovat podnikatele, zda dodržují
povinnosti stanovené živnostenským zákonem a některými dalšími právními předpisy
(například zákonem o ochraně spotřebitele).

Krajský živnostenský úřad

Krajský živnostenský úřad je začleněn do
Krajského úřadu Zlínského kraje a k jeho činnostem patří:
▪ řídit, koordinovat a usměrňovat obecní
živnostenské úřady ve Zlínském kraji, poskytovat jim metodickou pomoc a kontrolovat
jejich činnost,
▪ provádět řízení o odvolání a dalších opravných prostředcích proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů,
▪ vykonávat dozor u podnikatelů na úseku regulace reklamy a provádět cenovou
kontrolu.

Živnostenský zákon stále ve vývoji

Základním právním předpisem upravujícím podmínky živnostenského podnikání
je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), který patří
k nejvíce novelizovaným předpisům našeho právního řádu – od 1. 1. 1992, kdy zákon
nabyl účinnosti, byl novelizován již 104krát.
V nejbližších měsících očekáváme nabytí
účinnosti další, dosud nejvýraznější novely, kterou schválila Poslanecká sněmovna
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živnostenská správa, tedy činnost státu zaměřená na kontrolu dodržování zákonných
podmínek pro vstup do živnostenského podnikání a kontrolu dodržování základních
povinností živnostenského podnikatele v průběhu podnikání, je ve Zlínském kraji
vykonávána třinácti obecními živnostenskými úřady a krajským živnostenským úřadem. Na obou úrovních přitom jde o část státní správy přenesené na samosprávné
celky. Celá agenda v současnosti zaměstnává dohromady přibližně 130 úředníků.
Podle aktuálních statistických údajů má ve Zlínském kraji sídlo nebo místo podnikání 112.177 živnostenských podnikatelských subjektů, což je o 816 víc než před
rokem. Tento trend lehkého nárůstu počtu podnikatelů je v posledních pěti letech
vyrovnaný. Na 1.000 obyvatel Zlínského kraje tak v loňském roce připadalo přibližně 354 živnostenských oprávnění. Mezi živnosti s největším výskytem v evidenci
patří například obchodní a zprostředkovatelské činnosti nejrůznějšího charakteru, hostinská činnost, zednictví, zámečnictví či silniční motorová doprava nákladní.

13. 2. 2008 a o jejímž obsahu je veřejnost
sdělovacími prostředky již delší dobu tu více,
tu méně přesně informována. Po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů zveřejníme přehled
změn, které novela přinese.

Stav živností v regionu

Dle aktuálních statistických údajů poskytnutých Krajskému živnostenskému úřadu
ve Zlíně Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českým statistickým úřadem a Krajskou
správou sociálního zabezpečení pro Zlínský
kraj se sídlem ve Zlíně:
▪ má ve Zlínském kraji sídlo nebo místo
podnikání 112.177 živnostenských podnikatelských subjektů (o 816 víc než před rokem,
tento trend lehkého nárůstu počtu podnikatelů je v posledních pěti letech vyrovnaný),
▪ fyzické osoby tvoří 99.513 z celkového
počtu, aktivně jich však živnost provozuje
pouze 47%,
▪ 1.559 z nich je zahraničními fyzickými
osobami, tedy osobami s bydlištěm mimo
území České republiky, jejich počet se v průběhu posledních pěti let výrazně nezměnil
– dle celorepublikových údajů půjde nejčastěji o občany Vietnamu, Ukrajiny a Slovenské
republiky,
▪ právnické osoby tvoří 12.664 z celkového
počtu, tedy 11% evidovaných subjektů,
▪ podíl živnostníků ze Zlínského kraje na
celkových počtech v ČR činí 5,5%,

▪ největší koncentraci podnikatelů má okres
Zlín – 38%, okresy Vsetín a Uherské Hradiště
jsou co do počtu subjektů vyrovnané – 23%
a v okrese Kroměříž sídlí 16% podnikatelů,
▪ toto pořadí kopíruje i přehled počtu podnikatelů na 1.000 obyvatel: okres Zlín 222,
okres Vsetín 177, okres Uherské Hradiště 180
a okres Kroměříž 163,
▪ podnikatelé ve Zlínském kraji disponují celkem 209.190 živnostenskými oprávněními,
▪ mezi živnosti s největším výskytem
v evidenci (více než 2.000 oprávnění) patří
obchodní a zprostředkovatelské činnosti nejrůznějšího charakteru, hostinská činnost, zednictví, zámečnictví, silniční motorová doprava
nákladní, různá poradenství, vedení účetnictví, truhlářství a reklamní činnost,
▪ nejméně četnými živnostmi ve Zlínském
kraji jsou například chov zoologických zvířat,
vnitrozemská vodní doprava, činnost balneotechnika, smaltérství, podkovářství nebo
vedení spisovny,
▪ v kraji nejsou evidována žádná platná živnostenská oprávnění s předměty podnikání
výroba slitin drahých kovů pro klenotnické
a dentální účely, vodní záchranářská služba,
drezúra zvířat, provádění balzamace a konzervace v pohřebnictví ani výroba a úprava
lihu sulfitového nebo lihu syntetického.
připravil Ing. Lukáš Lysoněk
Krajský živnostenský úřad

PŘEHLED žIVNOSTENSKýCH OPRÁVNěNí VE ZLíNSKÉM KRAJI
Okres

Kroměříž

uherské Hradiště

Vsetín

Zlín

Celkem

32 147
1 026

46 874

47 653

82 516

209 190

1 414

1 671

2 880

6 991

2 503

3 437

3 754

6 310

16 004

Počet ke dni: 31. 12. 2007
Celkem platných žO
- z toho pro živnosti: koncesované
: vázané

7 753

11 337

10 762

16 244

46 096

20 865

30 686

31 466

57 082

140 099

24 897

35 859

37 803

59 535

158 094

7 250

11 015

9 850

22 981

51 096

345

430

367

926

2 068

Podnikatelé celkem

17 592

25 922

25 728

42 935

112 177

- z toho: fyzické osoby

15 747

23 117

23 359

37 290

99 513

1 845

2 805

2 369

5 645

12 664

269

313

276

701

1 559

107 764

144 140

145 797

192 781

590 482

298,31

325,20

326,84

428,03

354,27

: řemeslné
: volné
ŽO pro fyzické osoby
ŽO pro právnické osoby
ŽO pro cizince

: právnické osoby
Podnikatelé cizinci celkem
Počet obyvatel
Počet ŽO na 1 000 obyvatel

Více informací na www.kr-zlinsky.cz, sekce Podnikání

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Živnostenská správa v roce 2007

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA

Zapisování dětí do pasů

Osobnost roku 2007

Zlínský kraj – Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhlo
17. března 2008 v Městském
divadle Zlín. Večerem provázel
moderátor Martin Severa. Na
pódiu byly představeny osobnosti, které se umístily v první
desítce. Jejich činnost divákům
přiblížily krátké videosekvence.
O zábavu se postaral Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice,
rockový sbor Svatý pluk z Uherského Hradiště, zlínský taneční
klub Fortuna s latinsko-americkými tanci a sopranistka Státní
opery Pavlína Senič s muzikálovým tenorem Josefem Štágrem.
Jejich závěrečná píseň Barcelona s nástupem z hlediště uvedla
vyvrcholení programu – předání nejvyššího krajského vyznamenání. Hejtman Libor Lukáš
předal vyznamenání Za zásluhy
o rozvoj Zlínského kraje I. stupně panu Miroslavu Zikmundovi
za jeho mimořádné a výjimečné zásluhy.
Výsledky ankety Osobnost
roku 2007 ve Zlínském kraji:
1. Zikmund Miroslav (cestovatel a spisovatel)
2. Rybka Jaroslav (zásluhy
o rozvoj zdravotnictví v ČR, 50
let práce v KNTB ve Zlíně)
3. Pravec Pavel (dlouholetý šéf
Barum Continental Otrokovice)

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

4. Stodůlka Pavel (přednosta
očního oddělení KNTB ve Zlíně,
Gemini Centrum, rozvoj oční
chirurgie)
5. Krůžela Josef (generální
ředitel Lázně Luhačovice,
předseda správní rady Centrály
cest. ruchu)
6. Čermáková Helena
(herečka MDZ, držitelka Thálie
1999)
7. Sáha Petr (bývalý rektor Univerzity T. Bati ve Zlíně, zásluhy
o rozvoj vysokého školství ve ZK)

8. Hunák Ivan (přednosta
oddělení chirurgie v Krajské
nemocnici T. Bati ve Zlíně)
9. Novotný Jiří (filmový historik,
spoluzakladatel Filmového
klubu)
10. Wasserbauerová Zdena
(od svých 18 let aktivní členkou
Českého červeného kříže,
sdružení ŠANCE)
11. Kryštof Ladislav (starosta
města Uh. Brod)
12. Slovenčíková Jarmila
(4. místo na mistrovství světa
ve sportovním potápění)
13. Burešová Marcela (zakl.
a dirigentka dětského pěveckého sboru Comenius v Uh. Brodě)
14. Janeček Karel (hudební
pedagog Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži)
15. Nováková Eva (předs.
Klubu UNESCO v Kroměříži, org.
konferencí výchovy k lidským
právům)
16. Pavelčík Antonín (dlouholetý ředitel Klubu sportu
a kultury ve Vlčnově, spoluorg.
Jízdy králů)
17. Košíková Ladislava
(učitelka v oboru tanečním na
ZUŠ v Uherském Hradišti)
18. Krňa Jaroslav (dlouholetý
dobrovolný dárce krve ve vsetínské nemocnici)
19. Galík Svatoslav (dlouholetý
reprezentant v orientačním
běhu, trenér a cvičitel mládeže)
20. Trávníček Mojmír (literární
kritik, editor, ocenění PRO AMICIS MUSAE 2007)
21. Štěpánek Jan (hudební
pedagog, umělecký vedoucí
Dívčího pěv. sb. Stř. pedag. školy
v Kroměříži)
22. Radil Karel (dlouholetý
ředitel gymnazia v Uherském
Brodě)
Generální partner ankety

Zlínský kraj - Pracovníci oddělení
státního občanství a přestupků
krajského úřadu upozorňují, že
dnem 1. března 2008 vstoupila
v platnost novela zákona o cestovních dokladech, která opět
umožňuje nechat zapsat dítě
do cestovního dokladu rodiče.
Dětem mladším 10 let bude stačit
k cestování do jiného státu zápis
v pasu rodiče.
O provedení zápisu může rodič
požádat současně s podáním
žádosti o vydání svého cestovního dokladu nebo do již vydaného platného cestovního dokladu,
a to u pasového oddělení obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (podle místa trvalého pobytu). Zápis dítěte bude
proveden na základě Žádosti
o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu.
K této žádosti rodič doloží platný
cestovní pas, do kterého má být
dítě zapsáno, rodný list dítěte
a doklady k ověření jeho státního občanství (rodné listy rodičů,
oddací list), občanský průkaz.
V případě, že rodiče vlastní pro
dítě Osvědčení o státním občan-

ství České republiky, vydané krajským úřadem, stačí u pasového
oddělení předložit toto osvědčení a jeho rodný list. Do příslušné
rubriky cestovního pasu rodiče
lze zapsat nejvýše 4 děti. Do cestovního pasu, který neobsahuje
část určenou pro zápis dítěte,
bude tento proveden formou
samolepícího štítku opatřeného
bezpečnostními prvky. Na tento
štítek lze zapsat nejvýše 3 děti.
(Nelze-li z důvodu nedostatku
místa zapsat všechny děti, určí
rodič, které z nich se zapíší).
Poplatek za každý zápis dítěte
mladšího 10 let do již vydaného
cestovního dokladu rodiče činí
Kč 50,-. Pokud však rodič požádá
o provedení zápisu současně
s žádostí o vydání svého cestovního dokladu, tento zápis správnímu poplatku podléhat nebude.
V případě zájmu lze i nadále
požádat o samostatný dětský
pas, např. pokud dítě pojede
do zahraničí s jinou osobou než
s rodičem, v jehož pasu je zapsáno. Některé státy pro vstup do
své země samostatný pas dítěte
výslovně vyžadují. 
(mp)

Ohrožené památky ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – Seznam celkem šesti set nejohroženějších památek
v Česku zveřejnil poprvé v historii na svých webových stránkách Národní památkový ústav,
a to v prosinci loňského roku.
Nejvíce ohrožených památek je
zde lokalizováno v Ústeckém
kraji, následují Středočeský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj,
stranou nezůstává ani Praha.
Nejméně ohrožených památek
by podle soupisu mělo být na
jihu Moravy a ve Zlínském kraji
(14 staveb).
„Otázkou zůstává, z jakého úhlu
pohledu tento počet hodnotíme
a co bylo kritériem pro stanovení právě těchto objektů. Faktem je, že 75 procent z těchto
ohrožených staveb tvoří panská
sídla a ohroženost těchto objektů je obecným trendem vůbec,“

hodnotí situaci vedoucí oddělení
památkové péče krajského úřadu
Jana Spathová. Podle ní jde konkrétně o zámky v Cetechovicích,
Dřínově, Přílepech, Uhřicích,
Zdislavicích, Bojkovicích, Loučce, Brankách a tvrz v Kurovicích.
Zbývající část pak tvoří památky lidového stavitelství v Kelči,
Hošťálkové, Havřicích, Mařaticích
a na Rusavě. „Stav těchto objektů
je na různém stupni ohroženosti.
Např. v Dřínově a Uhřicích vlastníci již zahájili záchranné práce,
v Bojkovicích, Kurovicích a Havřicích se připravuje projektová
dokumentace, aby bylo možné
dosáhnout na některé dotační
tituly. Řada těchto záchranných
akcí je významně podporována
i z rozpočtu Zlínského kraje,“ uvedl Krajský radní Jindřich Ondruš,
zodpovědný za oblast kultury.

Důležité upozornění pro dopravce
Zlínský kraj – Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu upozorňuje provozovatele silniční dopravy na povinnost, která
vyplývá ze zákona, podle něhož je opět třeba prokázat finanční způsobilost do 31. 7. 2008. Ta se prokazuje na autobusy, tahače a nákladní vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.
Bližší informace poskytnou pracovníci odboru dopravy na telefonních číslech: 577 043 516, 577 043 517 nebo na www.kr-zlinsky.cz.
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ROZHOVOR S RADNÍ

Sociální služby v kraji ovlivňují obce i občané
telskou službu, tudíž stejný počet pracovníků vykáže méně pečovatelských úkonů.
Kdo má vlastně v systému fungování sociálních služeb a poskytování sociální péče
v současné době rozhodující slovo? Je to
stát, kraj či město?

Za oblast sociální péče ve Zlínském kraji
zodpovídá Ing. Hana Příleská, která ve
funkci v září 2007 nahradila nečekaně
zesnuvšího PhDr. Zdeňka Szpaka. Svěřený resort pro ni však není novinkou, protože se s problematikou sociálních věcí
setkávala již coby místostarostka Uherského Ostrohu.
Paní radní, co se vám jeví jako nejzávažnější problém současného systému
sociální péče v celé České republice a ve
Zlínském kraji?
Od ledna 2007 se zcela změnil systém financování sociální péče v našem státě. Máme
tedy za sebou více než rok zkušeností
s jeho fungováním a lze říci, že se postupně usazuje. Současně vychází najevo, že
po některých typech služeb najednou není
poptávka, mají-li za ně lidé platit. U pobytových zařízení pro klienty začala platit tříletá ochranná lhůta, kdy se občané mohou
rozhodnout, zda přejdou na financování
podle nových smluv, nebo nechají ještě pro
tři roky doběhnout smlouvy staré. Nicméně
systém financování těchto zařízení, jak jej
nastavilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí, s žádnou takovouto ochrannou lhůtou
pro poskytovatele nepočítá. A ti se tudíž
museli rychle vyrovnat s výpadkem příjmů,
které nutně potřebují na zajištění provozu
těchto zařízení.
Co by se mělo podle vás nejrychleji řešit?
Za základ považuji terénní služby, zejména
pečovatelskou službu. Potřebujeme nastavit průhledný systém financování tak, abychom byli schopni postihnout nejen počet
pečovatelských úkonů v závislosti na počtu
pracovníků, ale také rozsah obsluhovaného
území. Abych byla konkrétnější: Podmínky
pro poskytování pečovatelské služby jsou
jiné ve Zlíně, v němž je soustředěno hodně
klientů na malém území, oproti podmínkám například na Valašsku, kde poskytovatel pečovatelské služby najede mnoho
kilometrů za lidmi, kteří potřebují pečova-
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Člověk má mít zodpovědnost sám za sebe
a myslet i na budoucnost. Ale ne všichni
toho jsou schopni. Pak by měla pomoci
rodina. Obec, kraj i stát rodině vytváří podmínky, aby tuto situaci mohla zvládnout
pomocí nabídky různých sociálních služeb.
Stát potom má rozhodující slovo v základním nastavení systému sociálních služeb.
Zákonem, který začal platit v minulém roce,
se zcela převrátil systém financování těchto služeb. Klient si určuje, jakou službu si
nakoupí, stát určuje, za jakou maximální
úhradu ji může poskytovatel nabídnout
a rozhoduje i o jejím částečném dofinancování. Kraj stanovuje optimální rozsah
sociálních služeb v regionu, to znamená,
že určuje, které typy služeb je třeba rozšířit,
které naopak eventuálně utlumit. Velkou
roli samozřejmě hrají města a obce a neziskové organizace, které také mají svou představu o rozvoji sociálních služeb v místě
svého působení, a ne vždy se musí shodovat s možnostmi kraje.
V souvislosti se sociálními službami se
stále častěji hovoří o takzvaném komunitním plánování, mohla byste vysvětlit,
v čem spočívá jeho význam?
Komunitní plánování sociálních služeb znamená, že do rozhodovacích procesů jsou
vtaženy tři klíčové skupiny: příjemci neboli
stávající či budoucí klienti, kteří vyjadřují
přání, jaké typy služeb by chtěli. Druhou
skupinou jsou poskytovatelé, tj. krajské,
obecní nebo neziskové organizace, zajišťující škálu sociálních služeb. Do třetice zde
jsou zadavatelé, tedy kraj, který zadává
rozsah poskytovaných služeb podle potřeb
daného regionu a jeho finančních možností. Základním východiskem pro veškeré plánování je hledání shody mezi všemi třemi
těmito partnery.
V současné době se zpracovává Krajský
plán sociálních služeb na roky 2009 - 2011
a snažíme se postupovat podle právě výše
zmíněného principu. V přípravě plánu je
zapojeno více než sedm desítek lidí, kteří zastupují všechny tři klíčové skupiny ze
všech obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji. Současně ale musíme mít na zřeteli, že rozsah poskytovaných služeb bude
vždy limitován finančními zdroji, které reálně máme, nebo můžeme mít k dispozici.
Nemá smysl stavět si vzdušné zámky, ale co
nejkonkrétněji směrovat účelovou podporu
na definovaný rozsah sociálních služeb.
Od ledna 2007 mohou občané s prokazatelným stupněm zdravotní potřebnosti

využívat peněžitých příspěvků na péči.
Jak se tento systém osvědčuje?
Podle mě je velmi dobře, že tento příspěvek
na péči jde přímo „za klientem“ a on sám
si může rozhodnout o tom, jakou sociální
službu si objedná. Bohužel, ne všichni, kdo
příspěvek pobírají, plně pochopili, že to
není „přilepšení k důchodu“, nýbrž že tyto
peníze jsou účelově určené na poskytování jím určených služeb. To znamená, že
si může touto formou uhradit například
vybrané úkony pečovatelské služby, asistenční službu a mnoho dalších služeb, jež
mu zvýší soběstačnost.
Jak jsme na tom v našem regionu s kapacitou sociálních služeb, po nichž je mezi
veřejností poptávka?
Zákon o sociálních službách nyní nabízí
mnohem širší škálu poskytování sociálních
služeb, problémem však je, že lidé o nich
mnoho nevědí, a tak si nové typy služeb
teprve hledají své místo na slunci. Velmi se
začíná osvědčovat například „odlehčovací
služba“, která umožňuje rodinným příslušníkům, pečujícím o svého příbuzného, aby
jej umístili na určitou dobu v zařízení, kde
o něj bude postaráno, a oni sami si mohli
chvíli odpočinout.
Například v Otrokovicích se dobře ujalo
provozování centra denních služeb, obdoba
mateřské školy. Ráno rodina klienta zaveze
do centra, pracovníci klientovi nabídnou
různé aktivity nebo může jen odpočívat, je
mu zajištěno jídlo, odpoledne si ho rodina
opět odveze domů.
Jste jediná žena v krajské radě a jedna
z mála žen v politice. Jak se zde cítíte?
Normálně, jsem v politice již dlouho, a proto jsem na jednání s kolegy – muži zvyklá
a nemám s tím problém. Musela jsem se
rychle zorientovat v práci krajské rady,
v tom mi byl oporou doktor Mišák, náměstek hejtmana, který má zkušenosti nejen ze
starostování v Otrokovicích, ale i z práce na
kraji. Celkově se mi jeví, že v mnoha věcech
umí být ženy mnohem racionálnější.
Oblast sociálních věcí se zabývá i rovnými příležitostmi mužů a žen. Je toto téma
podle vás společensky důležité?
V každém případě je třeba respektovat
rovné příležitosti mužů a žen a nekompromisně proti diskriminaci zasahovat. Vždy
se zaujetím sleduji různá vystoupení Jiřiny
Šiklové, naší přední socioložky. Při otevření tohoto tématu si alespoň uvědomuji,
v jakých společenských schématech se
pohybujeme. Přestože ženy mají své biologické zvláštnosti a v naší společnosti panuje určitá tradice v postavení muže a ženy
v rodině, nemělo by to zakládat na rozdílný
přístup pro zaměstnavatele či postoje ve
společnosti vůči ženám či mužům. Osvícení
zaměstnavatelé to již pochopili. 
(hm)

INFORMACE

Postup při případném výskytu ptačí chřipky
stanoven režim, který například
zakazuje chov veškeré drůbeže
ve volnosti, zakazuje přemísťování a rozmetávání použité
podestýlky, zakazuje pořádání
výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných
vystoupení drůbeže nebo ostatního ptactva chovaného v zajetí
a podobně.

Riziko přenosu na člověka

Přehled velkochovů drůbeže ve Zlínském kraji.

repro: ODK

V červnu 2007 byla v Pardubickém kraji téměř současně potvrzena dvě ohniska vysoce patogenní
aviární influenzy – chřipky ptáků. Ohniska nákazy vznikla v obci Tisová a v obci Nořín, v obou případech se jednalo o velkochovy. Postiženo bylo 6.000 krůt v hospodářství Tisová a 28.000 brojlerů
v hospodářství Nořín. Následně byla v Pardubickém kraji potvrzena další dvě ohniska ptačí chřipky
v chovech Netřeby a Kosořín, kde bylo postiženo 71.000 slepic. Utrácení drůbeže a asanační práce řídila Bezpečnostní rada Pardubického kraje. V první fázi starostové obcí informovali občany
o vzniklé situaci, poté došlo Policií ČR k uzavření velkochovů a bylo zahájeno utrácení drůbeže.
Nařízením Krajské veterinární
správy pro Pardubický kraj byla
vymezena ohniska a dále dvě
pásma: ochranné pásmo s poloměrem tři kilometry a pásmo
dozoru s poloměrem deset kilometrů. V ochranném pásmu byla
utracena veškerá drůbež a rovněž ostatní ptáci chovaní v zajetí, v pásmu dozoru pak byla stanovena přísná pravidla pro chov
a pohyb drůbeže a ke sledování
zdravotního stavu drůbeže.
Samotné utrácení drůbeže
v hospodářstvích bylo provedeno ve speciálních kontejnerech
pomocí plynu oxidu uhličitého. Celkově bylo zlikvidováno
170.000 kusů drůbeže z velkochovů a 2.000 kusů drůbeže od
drobnochovatelů.
Ve Zlínském kraji je v současné
době evidováno 48 velkochovů drůbeže s největší kapacitou 140.000 kusů drůbeže. Na
všechna tato hospodářství zpracoval Zlínský kraj ve spolupráci
s Krajskou veterinární správou
pro Zlínský kraj a s Hasičským

záchranným sborem Zlínského
kraje karty, na kterých jsou podchyceny veškeré základní údaje.
Zejména se jedná o teoreticky vytýčená ochranná pásma
a pásma dozoru, která by byla
rozhodující pro případná krizová opatření.

Postup při likvidaci nákazy

Přestože vznik chřipky ptáků
je při dodržování hygienických
opatření velmi málo pravděpodobný, nelze toto riziko nikdy
vyloučit. Co by to znamenalo
pro obyvatele obcí, v jejichž
okolí existuje hospodářství, které by teoreticky postihla chřipka ptáků?
Situaci by řešil Krizový štáb
Zlínského kraje a krizový štáb
příslušné obce s rozšířenou
působností ve spolupráci se
starosty obcí. Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj
by vymezila ohnisko a ochranné pásmo. V obcích, které se
nacházejí v ochranném pásmu,
by byla veterinárními pracov-

níky veškerá drůbež a ostatní
ptactvo utraceno a majitelům
by byly v souladu s veterinárním
zákonem poskytnuty finanční
náhrady.
Drůbež v ohnisku - hospodářství by byla utracena a neškodně zlikvidována Hasičským
záchranným sborem a Armádou České republiky za odborného dozoru Střediska pro
likvidaci nebezpečných nákaz
v Brně a pracovníků Krajské
veterinární správy pro Zlínský
kraj. Zkušenosti z Pardubického kraje ukazují, že při likvidaci drůbeže je nutno preferovat
zaplynování celé haly s ohledem na stavební a technická
omezení. Odchyt jednotlivých
ptáků a jejich následné utrácení
v kontejnerech s oxidem uhličitým je nutno považovat za krajní řešení vzhledem k ochraně
zdraví zasahujících pracovníků.
Dále by bylo vymezeno pásmo
dozoru. V tomto pásmu dozoru
by byl nařízením Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj

Častou otázkou je problém přenosu ptačí chřipky na člověka.
Dosavadní případy lidských
onemocnění a úmrtí, k nimž
došlo v jihovýchodní Asii, jsou
ovlivněny životním stylem
tamní populace – to znamená sdílením úzkého domácího
kontaktu s infikovanou drůbeží,
nízká úroveň hygieny bydlení,
stravovací návyky spočívající
v konzumaci syrové krve mnohdy infikované drůbeže.
Vzhledem k tomu, že životní styl
naší populace je krajně odlišný,
je riziko lidské infekce minimální
a téměř nulové. Přesto při likvidaci drůbeže používají všichni
záchranáři ochranné pomůcky
a je jim podáváno antivirotikum,
například Tamiflu. Při likvidaci
ohnisek ptačí chřipky v Maďarsku, Anglii, Francii a v Německu
k infekci nedošlo. V Pardubickém
kraji bylo všem zasahujícím pracovníkům vydáno jedno balení
antivirotika Tamiflu a nebylo
zaznamenáno infekční onemocnění, které by mělo souvislost
s ptačí chřipkou.
Vedle povodní a úniku nebezpečných chemických látek do
životního prostředí je vznik
ohniska chřipky ptáků jedním
z rizik, které mohou ohrozit
občany Zlínského kraje. Nikdo
si nepřeje, abychom tuto mimořádnou událost museli řešit, ale
zcela vyloučit ji nemůžeme.
Při případné likvidaci ohniska
chřipky ptáků bude rozhodující
otevřenost, rychlost při informování veřejnosti a dobrá spolupráce
orgánů státní správy a samosprávy se všemi zasahujícími složkami
a aktivní přístup a pochopení ze
strany obyvatelstva.
Ve spolupráci s Krajskou
veterinární správou
pro Zlínský kraj
zpracoval Ing. Karel Malinovský,
tajemník Krizového štábu
Zlínského kraje
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ROZHOVOR
Markéta Irglová
▪ narozena 28. února 1988
ve Valašském Meziříčí
▪ v devíti letech se pokusila o svoji
první písničku, ve třinácti se na
hudebním festivalu seznámila se
zpěvákem Glenem Hansardem ze
skupiny The Frames, v patnácti odešla
s touto irskou kapelou koncertovat
po světě
▪ spolu s Hansardem získali Oscara za
píseň Falling Slowly z filmu Once, za
stejnou píseň byla také nominována
na Grammy
▪ chodí do přírody nebo se věnuje
cyklistice, v Irsku jezdí na ponících
Markéta Irglová se soškou Oscara.

foto: Deník/Michal Mikulenka

▪ ráda maluje, vaří a také hraje a zpívá

Markéta Irglová: Podle mě je hvězdou každý
Několikrát jste uvedla, že neplánujete
kariéru profesionální hudebnice. Co Vás
k tomuto rozhodnutí vede?
Já s Glenem jsme se stali oficiálním hudebním duem až po tom, co byl film Once
v Americe tak dobře přijat. Tehdy to vypadalo, že podnikneme pár koncertů a poté se
Glen vrátí ke svojí kapele The Frames, proto
jsem si myslela, že naše spolupráce nebude
trvat dlouho a o sólové kariéře jsem neuvažovala. Postupem času však spolupráce
s Glenem gradovala, stali jsme se známými,
a tak by nedávalo smysl uprostřed všeho
toho to utnout. Vymysleli jsme to tedy jinak.
Na turné teď bereme členy Frames a víceméně tedy vystupujeme všichni společně,
pod jmenem The Swell Season. Stal se z toho
přirozený proces, ne nějaká drastická změna,
což mi vyhovuje, neboť teď nemám pocit,
že jsem Glena kapele ukradla a ostatní členové nesedí doma. Místo toho jezdí s námi.
Zatím to tedy vypadá, že naše koncertování bude ještě nějakou chvíli trvat, baví mě
to a užívám si to, ale až se Glen definitivně
vrátí k The Frames, sólová kariéra pro mě asi
nebude cesta, kterou se vydám.

Jaké máte plány do budoucna?
Snažím se moc neplánovat, když nemusím.
Momentálně si užívám tuhle kapitolu svého
života a teprve až skončí, začnu novou.
Zůstanete v zahraničí delší dobu, nebo se
plánujete vrátit do regionu?

Teď jsem zrovna přijela domů na Valašsko, ale
stálé bydliště mám v Irsku. Ani tam ale většinou nestrávím dobu delší než pár dnů, neboť
hodně cestujeme, nejvíce času teď trávíme ve
Spojených státech.
Plánujete nějaké společné koncerty ve
Zlínském kraji?
Chtěli bychom podniknout nějaké koncerty
přes léto, na letních festivalech po celé republice, ale všechno se odvíjí od našeho hraní
v zahraničí. Věřím, že nám to vyjde.
Jak na Vás zapůsobil oscarový večer, přítomnost hvězd, atmosféra?
Celý večer jsem si moc užila. Myslela jsem si,
že budu nervózní z vystoupení, ale nervozita
se nedostavila. Spíš jsem byla šťastná, že tam
jsme a že jsme dostali šanci hrát před všemi

lidmi v sále a u televizních obrazovek. Byl to
krásný večer, na který budu ráda vzpomínat.
Čím si vysvětlujete úspěch filmu Once?
Možná je to jednoduchostí příběhu, možná
je to proto, že jsme se s Glenem znali už před
natáčením, a tak jde z filmu cítit naše opravdové přátelství. Možná jde z filmu také cítit
to, že nebyl natáčen pro slávu nebo peníze,
ale pro radost z tvoření, pro radost ze života,
pro radost z hudby, těžko říct. Kdybychom to
věděli, dali bychom si to patentovat a hrozně
bychom zbohatli...
Cítíte se být hvězdou? Změnilo Vás ocenění?
To asi objektivněji posoudí druzí, ale já osobně si myslím, že jestli mě to změnilo, tak spíš
k lepšímu. Mám teď v sobě hodně pokory,
vděku, a taky teď mnohem více než jindy
věřím na neuvěřitelné nebo nepravděpodobné. Víc než jindy jsem si teď jistá mocí naděje
a tím, že všechno má své místo a čas, že sny
se plní, když člověk vytrvá, a že co je od srdce, nezůstane nepovšimnuté. Hvězdou nebo
celebritou se necítím. Podle mě je hvězdou
každý, i když každý trochu jinak. 
(mij)

INZERCE
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Kraj usiluje o obnovu lidových staveb
Zlín – Snaha o obnovu historického stavebního fondu na vesnicích je důvodem, proč Rada
Zlínského kraje schválila v rámci
České republiky zatím ojedinělý
projekt „Lidová stavba roku“. Ten
si klade za cíl podpořit stavebníky ochotné přičinit se o záchranu
a využití památek lidového stavitelství na území regionu. Zlínský
kraj poprvé v letošním roce udělí
uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu
stavby lidové architektury.
„Významnou část našeho kulturního dědictví tvoří památky lidové architektury, které zahrnují
především obytné a hospodářské
stavby, dále provozní a technické
stavby, malé kostelíky, kaple, zvonice a veškerou drobnou sakrální
architekturu. Jde nám o to přimět naše občany, aby s citem přistupovali ke stavebním úpravám
těchto objektů, které jsou ukázkou neobyčejné řemeslnné zručnosti a výtvarného smyslu svých
tvůrců. Součástí navržených
pravidel projektu je proto také
finanční odměna, která by měla

Baťův mrakodrap
Výstavy
do 18. 4. Příběhy, které jsem
potkal – Fotografie Dušana
Kimmera, 3. etáž
1. 4. – 18. 4. Umíme žít naplno
Prezentace Mamma Help centra
Zlín, 2. a 14. etáž
21. 4. – 9. 5. Putujeme z Indie
do Evropy – Neznámí Romové
a jejich bohatství, 3. etáž
21. 4. – 9. 5. Zlínsko – sběrné
tábory – Osvětim – Výstava
Sdružení dětí a mládeže Romů
ČR o holocaustu, 15. etáž

Příklad lidové architektury v obci Rymice.

být jak motivační pobídkou, tak
i možností uhradit vlastníkům
některé náklady spojené se stavebními pracemi,“ uvedl Jindřich
Ondruš, krajský radní zodpovědný za oblast kultury.
Památkáři krajského úřadu upozorňují, že právě lidové stavby
dodávají našim sídlům a krajině charakteristický kulturní ráz,
jehož udržitelnost je v současném globalizovaném světě o to
důležitější.

foto: Petr Titz

Návrh na ocenění může podat
vlastník stavby nebo jiná fyzická či
právnická osoba, a to na základě
pravidel zveřejněných na webu
kraje. Bližší informace poskytne
také odbor kultury a památkové péče. Návrh musí být poslán
poštou na adresu: Krajský úřad
Zlínského kraje, odbor kultury
a památkové péče, tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín, nebo podán na podatelně sídla kraje. Uzávěrka příjímání návrhů je 30. dubna. (hm)

Vsetínské NKVD slavilo deset let
Vsetín – Nezávislé komorní vsetínské divadlo si posledního února
tohoto roku připomnělo již desáté výročí od premiéry své první
divadelní hry Lucerna. Při této příležitosti se v lidovém domě ve
Vsetíně odehrál vzpomínkový večer, při němž herci souboru sehráli
ukázky z nejúspěšnějších představení v historii tohoto ochotnického souboru. Soubor divákům ukázal rovněž okolnosti, za jakých
divadlo vzniklo, a nechyběly ani ukázky z úspěšných her Baron Münchhausen, Sen noci svatojánské nebo Revizor. Nezávislé komorní
vsetínské divadlo vzniklo na jaře v roce 1997 za velmi netradičních
okolností. Režisér Pavel Rejman tehdy svolal do kavárny Pod Klenbou skupinu asi 30 lidí, aniž jim sdělil důvod setkání. Následně jim
pogratuloval, že se stali členy vsetínského komorního divadla. I přes
nevšední začátek spolu soubor zůstal deset let. Od té doby členové
souboru nastudovali přes deset inscenací. Poslední nastudovanou
hrou je Prevértova Roura k rouře pasuje. 
(mij)

Slovácké muzeum vydalo knihu o lidových malířích

Uherské Hradiště - Výpravnou publikaci s názvem Lidoví malíři
rodu Hánů z Blatnice pod svatým Antonínkem vydalo koncem
února Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Knihu napsala
a připravila do tisku etnografka
Romana Habartová. Pravidelní
návštěvníci Slováckého muzea
si jistě připomenou v loňském
roce uskutečněnou výstavu díla
otce a syna Hánových, osobitých
lidových malířů, kteří na Slovácku svými obrazy vyzdobili desítky kostelů, kaplí, božích muk
i zastavení na místech neobyčejných událostí či zázraků.

Samotné výstavě předcházel
sedmiletý výzkum autorky v terénu, shromažďování pramenů,
výpovědí pamětníků a zkoumání
jednotlivých děl. Romaně Habartové se podařilo identifikovat
práce Hánových. To bylo ztížené
skutečností, že malíři své obrazy
nepodepisovali, navíc bylo třeba
odlišit obrazy otce a syna.
Kniha měla původně plnit funkci katalogu, ale pro nedostatek
finančních prostředků ji nebylo
možno vydat souběžně s výstavou.„Habartová v knize nepopsala
jen výsledky bádání, tedy stav, ale
vedle toho – a to je to, co u větši-

ny odborných textů postrádáme
– také proces,” připomněl Jiří Jilík
ze Slováckého muzea.
V samostatných kapitolách se
autorka zabývá životopisem
Hánových, jejich tvorbou, inspiračními zdroji a podává i výklad
motivů jejich tvorby v souvislosti
s církevním rokem. Velkou část
knihy tvoří reprodukce všech
dosud známých děl malířů Hánů,
které jsou v majetku Slováckého
muzea, ale i soupis těch, které
vlastní jiné instituce či soukromí
majitelé. Dílo má rozsah 245 stran
a lze ho získat ve vybraných knihkupectvích. 
(mij)

Kam za kulturou
▪Až do 15. června se návštěvníci kroměřížské Galerie v podloubí mohou
dotknout dálky Orientu. Na výstavě
nazvané Doteky Orientu jsou představeny sbírkové předměty původem
většinou z Číny, Japonska, Íránu,
Turecka, s přesahem k oblasti Egypta.
Velkou kolekci tvoří čínský a japonský porcelán a keramika, převážně
z 18. a 19. stol., dále je zastoupen
například orientální nábytek, zbraně, kaligrafie, drobné předměty jako
ukázky uměleckého řemesla, hudební
nástroje nebo mumie posvátných ptáků. Samostatnou část expozice tvoří
pozůstalost po kroměřížském rodáku,
významném orientalistovi, akademiku Janu Rypkovi. Jedná se zejména
o perské koberce, keramiku, drobné
užitné předměty a nábytek.
▪Celý Zlín ožije 15. dubna Majálesem
2008. Jako téma byli letos zvoleni
Superhrdinové. V komiksovém příběhu zavítá do Zlína vetřelec Error, který
se postaví městu na odpor, slibují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
kteří jsou i letos organizátory tradičního dubnového veselí. Akce propukne
v poledne velkolepým průvodem
masek, které se pohrnou centrem
města na náměstí Míru. Na náměstí
vystoupí známé formace Sunshine,
Nightwork a Mandrage.
▪Dynamická a působivá taneční show,
ve které ožívá příběh staré keltské
legendy o lásce člověka a víly, to je
Mystery of Dance, který se 1. dubna představí ve Valašském Meziříčí.
Charakteristická irská hudba spojená
s taneční virtuozitou, rafinovaná práce nohou, strhující rytmus a údernost
irského stepu vytváří krásnou taneční
show. Atmosféru programu působivě
zvýrazňuje velkolepé jevištní a světelné vyznění, které divákům efektně
dotváří dokonalý umělecký zážitek
z představení.
▪Letos poprvé se uskuteční zlínský filmový festival pro děti ve všech okresech kraje. Po Otrokovicích se totiž
partnery jeho 48. ročníku stala také
města Kroměříž, Uherské Hradiště
i Vsetín. Díky podpoře Všeobecné
zdravotní pojišťovny se v každém
partnerském městě během festivalu
uskuteční Den zdraví. Spolu s dopolední a odpolední projekcí dětských
filmů k němu bude patřit pestrý program v centru města. Letošní Kinematovlak vyrazí 1. dubna z Hradce
Králové. Na své cestě do Horní Lidče
na Vsetínsku udělá celkem 21 zastávek a premiérově bude pokračovat
i na Slovensko.
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TIP NA VÝLET
INZERCE

4. dubna - Výstup na Malou Lhotu

Valašskomeziříčtí turisté pořádají začátkem
měsíce dubna tradiční výstup na Malou Lhotu,
která leží v obci Velká Lhota v okresu Vsetín.
Akce je určena převážně pro mladší turisty.
Jedná se o první z letošních čtyř výšlapů, kterou
pro nejmenší chodce valašskomeziříčtí turisté budou pořádat. Na konci každého z výletů
dostanou turisté razítko, a pokud v letošním roce sesbírají tři, dostanou dárek. Start
výstupu na Malou Lhotu je libovolný, každý
si může zvolit náročnost trasy podle vlastních
schopností. Cíl je naplánovaný v malolhotské
restauraci mezi 11:00 a 14:00. Malá Lhota leží
pod vrcholem kopce Vrchhůra (693 m). Náleží
k ní řada samot, rozsetých po okolních svazích.
V minulosti byla chudou zemědělskou obcí.
V 19. století zde byla rozšířena domácí výroba
kapesních nožů a zemědělského nářadí.

12. dubna - Zahájení sezony
Jubilejní 30. zahájení turistické sezony se odehraje druhý dubnový víkend v malebném okolí
obce Lidečko na Vsetínsku. Slavnostní začátek
nového turistického roku pořádá Oblastní klub
českých turistů Valašsko Vsetín. Příroda v okolí Lidečka je známá především díky přírodní
památce Čertovy skály. Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1966. Tu tvoří
skalní stěna schodovitě uspořádaných kvádrů
z odolných paleogenních pískovců. Skály jsou
vyhledávaným místem nejen turistů, ale též
horolezců. Kolem přírodní památky prochází
modrá turistická značka a trasa naučné stezky
Vařákovy paseky. Sraz turistů je naplánován
v Lidečku mezi 8:00 a 8:30. Cíl je pak na Pulčinách v restauraci U Vilíka mezi 12:00 a 14:00. Trasy jsou zvoleny tři, každý účastník si může zvolit
z možností 10, 20 a 30 kilometrů.
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5. dubna - Po Baťově železnici
Druhý dubnový výlet Klubu českých turistů
ve Zlínském kraji zavede milovníky pěší chůze
na trasu nedokončené železnice, která měla
v baťovské éře spojit město Zlín se Slovenskem.
Trasa je naplánována z Vizovic do Prlova. Podle
zdatnosti si lidé mohou zvolit ze čtyř nabízených variant. Nejkratší je dlouhá šest kilometrů,
pokročilejší a zdatnější turisté se mohou vydat
na třinácti nebo třiadvacetikilometrovou túru
a na ty nejzocelenější chodce pak čeká trasa
dlouhá šestatřicet kilometrů. Nedokončená
trať z let 1934-37 měla spojit Zlín s tehdejším
důležitým železničním tahem Hranice – Horní
Lideč – Trenčín. Dodnes se zachovaly mohutné
náspy, terénní zářezy a mosty. Některé úseky
jsou ideální pro cykloturistiku. Začátek výletu je ve vizovické restauraci Runda mezi 7:00
a 9:30, cíl je poté dán podle zvolené trasy.

19. dubna - putování na vrcholy

Oblíbenou akcí turistů ve Zlínském kraji jsou
výlety na Vrcholy oblasti Valašsko - Chřiby. Jako
první letošní cíl bylo zvoleno poutní místo Svatý
Hostýn u Bystřice pod Hostýnem. Vrcholy oblasti Valašsko - Chřiby nemají přesně určenou trasu. Každý turista může vyjít odkud chce podle
vlastního zhodnocení svých možností. Hostýn
je jedním z hlavních vrcholů Rusavské hornatiny, severozápadní části pohoří Hostýnské vrchy,
a má dva vrcholy. Na nižším z vrcholů (718 m.
n. m.) stojí barokní poutní chrám Nanebevzetí
Panny Marie. Pod vrcholem se nachází pramen,
který podle tradice zázračně uzdravuje poutníky a všechny, kdo se z něj napijí. Hned u pramene stojí kaple, která byla postavena v roce 1700.
Na vyšším vrcholu (736 m. n. m.) je kamenná
rozhledna, u níž je také cíl turistického výšlapu.
Ten je naplánován na 10:00 až 15:00.

SPORT

Fotbalisté Slovácka chtějí mezi elitu
Uherské Hradiště – S jednoznačným
cílem zajistit si návrat do nejvyšší
soutěže rozehráli fotbalisté 1. FC
Slovácko jarní odvety ve druhé lize. Do nich vstupovali jako
vedoucí tým tabulky, postup
do první ligy by případně slavili
i z konečné druhé příčky.
„Slovácko do první ligy patří,
podmínky i zázemí jsou zde
výborné,“ tvrdí trenér Leoš Kalvoda, který během zimy vystřídal
odvolaného Pavla Maluru. „Pro
postup uděláme vše, ale míč je
kulatý," uvedla generální ředitelka klubu Marcela Mrázková.
Tým má za sebou náročnou
přípravu, během které absolvoval šestnáct utkání a herní
soustředění v Nymburku. „Vše
proběhlo podle mých představ,
máme za sebou hodně zápasů,“
těšilo Kalvodu. „Nálada v týmu
je výborná, ostatně na Slovácku
byla vždy dobrá parta. Věřím,
že jsme natolik silní, abychom
postup vybojovali,“ svěřil se

kapitán mužstva Pavel Němčický. Kádr podzimního lídra
tabulky se před jarními odvetami příliš nezměnil. Opustil jej
pouze záložník Sloboda, který
se z hostování vrátil zpět do Slovanu Bratislava. Novými tvářemi
v kabině jsou záložníci Jaromír
Grim (příchod z 1. HFK Olomouc)

a Peter Gonda (Dolný Kubín)
a útočník Lukáš Matůš (Bohemians Praha 1905). „Grim je šikovný hráč se schopností připravit
gólové šance, Matůš by mohl
platit svým důrazem a levonohý
Gonda je dobrý do kombinace,“
stručně charakterizoval posily
trenér Kalvoda. 
(zd)

▪Druholigoví hokejisté Valašského
Meziříčí neprošli do semifinále play
off skupiny Východ. Bobry vyřadil
Přerov, který zvítězil v sérii, která se
hrála na tři vítězná utkání,v poměru
3:1. Druhý zástupce Zlínského kraje
ve skupině Východ, mužstvo Kroměříže, z předposledního místa po
základní části do vyřazovacích bojů
nepostoupil.
▪Starší žáci fotbalového oddílu Jiskra Otrokovice se stali mistry České
republiky ve futsale. Ve finále se
utkali s týmem Krupky Teplice,
který porazili 7:6 a 7:2. Otrokovičtí
navíc posbírali i několik cenných
individuálních ocenění. „Nejlepším brankářem celé soutěže se stal
Filip Gargulák, nejproduktivnějším
finálovým střelcem Pavel Krajča,“
prozradil předseda Svazu sálového
fotbalu ČR Lumír Kopecký.

Slovácko má nakročeno mezi elitu.

foto: 1. FC Slovácko

Jestřabí prvenství nezískalo Areál nese jméno trenéra
Jestřabí – Sáloví fotbalisté Benaga Jestřabí skončili
na druhém místě v celostátní lize. Ve finále prohráli
s Chemcomexem Praha 0:1, když v utkání pětkrát
nastřelili brankovou konstrukci a nevyužili znatelné převahy. V semifinále závěrečného turnaje,
který hostila Jilemnice, Jestřabí vyřadilo Poličku po
výsledcích 0:0 a 3:2. Postupový gól zařídil v poslední minutě Grendel. Sen o mistrovském titulu se
Valachům rozplynul dvě minuty před koncem
finále, kdy Chemcomex vstřelil jediný gól utkání.
„Druhé místo pro nás ale není zklamáním,“ tvrdí
generální manažer Jestřabí Radek Floreš. Benago působí v nejvyšší soutěži pouze dvě sezony.
V premiérovém ročníku skončilo na čtvrtém místě. Letošní druhé místo Valachům zajistilo účast
v mezinárodním Poháru UEFS. 
(zd)

Zlín – Fotbalový klub Tescoma Zlín pojmenoval
tréninkový areál na Vršavě po trenérovi Vlastislavu
Marečkovi. Úspěšný kouč zde začínal kariéru u mládežnických týmů. Později se výrazně prosadil na
lavičkách Zlína, Teplic a reprezentace do 21 let. Loni
2. září podlehl vážné nemoci ve věku 41 let. V tréninkovém areálu má nyní i pamětní desku. „Během
svého působení na Vršavě položil trenér Mareček
základy systematické práce s mládeží v našem klubu,“ ocenil ředitel FC Tescoma Zlín Ladislav Valášek.
„Vychoval zde celou řadu velmi kvalitních hráčů,
například Koubského nebo Vidličku,“ připomněl
bývalý Marečkův asistent a dnešní trenér Zlína
Pavel Hoftych. Slavnostního aktu se zúčastnila rovněž Marečkova žena Hana. „Určitě by byl rád, možná by se za tohle gesto i usmíval,“ uvedla. 
(zd)

Kresta se vrací do mistrovství, touží po třetím titulu
Luhačovice – Jeden z nejpopulárnějších českých rallyových jezdců současnosti, Roman Kresta,
absolvuje po čtyřleté pauze
kompletní mezinárodní mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Startovat bude s vozem Mitsubishi
Lancer EVO IX, pouze pro srp-

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

novou Barum rally Zlín bude
za volantem speciálu kategorie
S2000. Za spolujezdce si vybral
Petra Grosse.
Jednatřicetiletý pilot, který bydlí
v Luhačovicích, by rád letos získal svůj již třetí titul. „Chci maximálně uspět,“ potvrdil Kresta.
I proto bude na populární Barum
rally, která je vnímána jako
vrchol celého šampionátu, startovat s automobilem kategorie
S2000. „Barum rally je součástí
prestižního seriálu IRC, přijedou
velmi kvalitní jezdci se špičkovými vozy. Musím mít konkurenceschopné auto,“ uvedl.
Kompletní domácí šampionát

Kresta absolvoval naposledy
v roce 2003, kdy se ho účastnily i vozy kategorie WRC. „Šlo
o velmi kvalitní ročník. Kvůli
ústupu automobilů WRC se
kvalita mistrovství v dalších
letech poněkud snížila, ale už
se opět zvedá. Vzrůstající zájem
fanoušků to jen potvrzuje,“ těší
závodníka.
Kresta byl na přelomu roku velmi blízko startu na legendární
pouštní Rallye Dakar. Svou účast
v soutěži, která byla nakonec
zrušena, odřekl. „Nevím, jestli
se podobná šance bude opakovat. V motorismu je to hlavně
o penězích,“ přiznal pilot.  (zd)

▪Společnost Vsetínská hokejová, která byla až do právě končící sezony
držitelem extraligové licence, skončila v likvidaci. Vedení společnosti
tímto krokem reagovalo na táhnoucí
se soudní spor s Asociací profesionálních klubů, kvůli kterému byli Valaši
administrativně vyřazení z nejvyšší
soutěže. Na případný návrat seniorského hokeje na Lapač nemá ovšem
likvidace Vsetínské hokejové údajně
žádný vliv.
▪Tažení fotbalistek 1. FC Slovácko
premiérovým ročníkem Poháru
ČMFS skončilo ve čtvrtfinále. Nad
síly uherskohradišťského celku byl
tým z Hradce Králové. V normální
hrací době skončilo utkání hrané na
východě Čech bezgólovou remízou.
V penaltovém rozstřelu ale byly
lepší fotbalistky Hradce Králové,
když vstřelily tři branky. Slovácku se
podařilo brankařku soupeře překonat pouze jednou.
▪Sledge hokejisté Hamé Sedící
Medvědi Zlín skončili sedmí na nejkvalitnějším evropském turnaji ve
švédském Malmö. V utkání o umístění Moravané rozstříleli anglický
Kingston 6:1. „Určitě jsme mohli hrát
o vyšší než sedmou příčku. O lepší
umístění nás připravily remízy se
slabšími soupeři z Polska a Norska,“
mrzelo obránce Pavla Julinu.
▪Hokejový klub RI Okna Zlín už
podepsal smlouvy na příští sezonu
s většinou opor. V týmu, který v této sezoně působil pouze ve skupině
o udržení, budou pokračovat například útočníci Balaštík s Rachůnkem,
obránci Hamrlík a Vosátko nebo
brankáři Murín s Bieglem.
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Kdo bude
13 000 000.
návštìvníkem
zlínské zoo?
Na tuto odpov÷ò si musíme ješt÷ chvilku poékat. K dosažení poétu tąinácti milionč návšt÷vníkč, kteąí
k nám zavítali od roku 1948, kdy byla zlínská zoo oficiáln÷ otevąena pro veąejnost, zbývá 20 000.
Nechceme však vyhlásit a ocenit jen toho jediného jubilejního návšt÷vníka. Celou akci jsme proto
pąipravili trochu netradién÷. 13 000 000. návšt÷vníkem se mčže stát každý, kdo v dob÷ od 1. 10. 2007
do 30. 4. 2008 navštíví ZOO Zlín a odevzdá vstupenku s kontaktem v pokladn÷ zoo nebo ji odešle na naši
adresu. Do slosování budou zaąazeny všechny vstupenky získané v uvedeném období. A o co se hraje?
Vít÷z obdrží skútr Korádo, na další výherce éekají let balonem, vyhlídkový let letadlem, víkendový pobyt,
DVD pąehrávaé nebo dalekohled. Tak neváhejte a hurá do zlínské zoo. Tąeba práv÷ Vy od nás odjedete
na skútru.

let

Vás
o
r
p
u
t
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1. Zatoulaná písmenka

V Africe {ije spousta zvíøat. Ètyøi z nich jsme Vám zašifrovali. Zkuste z pøeházených písmenek poskládat
názvy nakreslených zvíøátek. Pak spojte jméno s odpovídajícím obrázkem.

RFAAŽI

ŠPTORS

RULEM AVIR

BEZRA

...........................

...........................

...........................

...........................

2. Zvíøecí hádanky

` Ka{dý z nás má dohromady 20 prstù. Kolik jich má zebra?
` O tuèòácích se øíká, že nosí frak. Z èeho je ušitý? Z chlupù nebo z peøí?

Správná øešení nám mù{ete zaslat do 15. èervna 2008 na naši adresu. Z došlých lístkù vylosujeme deset nejšikovnìjších
luštitelù, které odmìníme pìknými dárky. Výherce zveøejníme na našich internetových stránkách www.zoozlin.eu.

