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Nové expozice
Budova číslo 14 v továrním areálu v centru Zlína, která je součástí 

komplexu 14|15 Baťův InstItut, nabídne od května atraktivní expozice.
www.14-15.cz 
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 ▪ Koncert pro Sdružení Šance
Otrokovice – Ve středu 22. května od 17.00 
se uskuteční 5. ročník charitativního kon-
certu pro Sdružení Šance v  novém sále 
Otrokovické Besedy. Diváci budou moci 
zhlédnout pěvecká, hudební, sportovní, 
taneční a dramatická vystoupení dětí z ot-
rokovických škol. Dále budou účinkovat 
například klienti Naděje, děti z  DDM Slu-
níčko a SK Zlín. Diváci přispějí svým dobro-
volným vstupným na onkologicky a hema-
tologicky nemocné děti, kterým při jejich 
cestě za zdravím pomáhá Sdružení Šance. 
Částka bude v  závěru projektu předána 
jeho zástupcům, společně s dary od spon-
zorů.  

 ▪ Nejhezčí vysokoškolačku má Zlín
Zlín – Nejkrásnější vysokoškolačkou se 
stala studentka Fakulty humanitních 
studií Univerzity Tomáše Bati ve  Zlíně 
Martina Palacká. Rozhodla o tom porota 
soutěže Miss Academia při slavnostním 
galavečeru v  prostorách Městského di-
vadla Zlín. Druhé místo obsadila Kateřina 
Müllerová z Mendelovy univerzity v Brně, 
druhou vicemiss se stala Monika Šarajo-
vá, budoucí lékařka z  Univerzity Palac-
kého v  Olomouci. Diváci, kteří sledovali 
přímý internetový přenos, měli také mož-
nost zvolit si Miss online. Rovněž tento 
titul patří Martině Palacké. 

 ▪ Kinematovlak vyjíždí v půlce května 
Zlín, ČR – 53. ročník Mezinárodního festiva-
lu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FESTI-
VAL začne 27. května, ovšem Kinematovlak 
se v rámci doprovodného programu rozje-
de už 15. května z nádraží v Mladé Bolesla-
vi. Od 15. do 30. května ujede přibližně 400 
kilometrů, ze středních Čech zamíří na Vy-
sočinu a  do  Jihomoravského kraje a  svou 
pouť skončí tradičně v Otrokovicích a Zlíně.  
Celkem ve dvanácti městech nabídne zdar-
ma přístupné projekce pohádek a filmů pro 
děti a  mládež. Dopolední promítání jsou 
určena školám, odpolední pak veřejnosti. 

 ▪ Studenti soutěžili
Zlín – Mistrovství ČR v  grafických před-
mětech se konalo ve dnech 8. a 9. dubna 
na Obchodní akademii T. Bati a Vyšší odbor-
né škole ekonomické ve Zlíně. Soutěžilo se 
ve  čtyřech disciplínách – wordprocessing, 
záznam mluveného slova, korektura textu 
a opis textu. Celkem se soutěže zúčastnilo 
63 žáků ze středních škol z celé České re-
publiky. Nejvšestrannější závodnicí se stala 
Barbora Stejskalová z  Gymnázia Rožnov 
pod Radhoštěm, která soutěžila ve  všech 
disciplínách.

 ▪ Tři města získají peníze na prevenci
Zlínský kraj – Celkem sedm projektů měst 
Kroměříž, Vsetín a  Valašské Meziříčí získá 
od  ministerstva vnitra účelovou dotaci 
na  prevenci kriminality. Celkem si rozdělí 
760  000 korun. V  Kroměříži tak například 
uspořádají odborný seminář o kamerových 
systémech, ve Valašském Meziříčí vybudují 
dětské hřiště u azylového domu pro matky 
s dětmi a ve Vsetíně peníze použijí na asis-
tenta prevence kriminality.

4 přehled událostí 
festival má připravených 260 filmů

5 rozhovor s radní
Taťána Nersesjan

6 téma 
otevření 14. budovy

7 téma
akce k jubileu Cyrila a Metoděje

10 rozhovor s osobností
Miroslav Lukšík

11 zprávy z kultury 
divadelní Československo

Vážení a milí spoluobčané,

jaro léčí. Je to stará známá věc a další známá pořekadla jako 
„Kam nemůže slunce, tam musí lékař“ to jen potvrzují.
Jsem rád, že po dlouhé zimě, která vypadala, že nikdy neskon-
čí, konečně přišlo jaro a teploty už dovolují odložit šály a čepi-
ce. Skoro jsem se začínal bát, že pokud nám to nepokazí červe-
nec a srpen, bude letos krásná zima.
Jaro ale působí blahodárně nejen na  náladu, ale i  na  zdraví. 
V  čekárnách lékařů pozoruji méně viróz a  nachlazení a  přes 
jarní únavu jsou lidé veselejší. 
Jsem rád, že potkávám v poslední době stále více občanů našeho kraje, kteří říkají, že nejen 
počasí, ale i lékařská péče je tím, co se v našem kraji zlepšuje. Přispěly k tomu určitě i personál-
ní změny, ke kterým došlo v některých nemocnicích. A to nejen ve vedeních, ale k personál-
ním obměnám bylo přistoupeno i v dozorčích radách. I přes protesty zastupitelů z řad opozice 
v případě změn ve složení dozorčích rad  jsem přesvědčen, že jdeme správným směrem. Že se 
nám podaří zachovat stávající rozsah zdravotní péče a stabilizovat finanční hospodaření všech 
čtyř našich nemocnic. Mimo jiné také připravujeme další výjezdová stanoviště záchranné služ-
by a mimo výstavby nového pavilonu v nemocnici v Uherském Hradišti, která již probíhá, po-
čítáme s výstavbou nových objektů i v krajské nemocnici ve Zlíně a ve vsetínské nemocnici. 
Určitě také ve zdravotnictví platí, že vše je jen o  lidech. A my věříme, že práce vedení kraje 
bude na našich nemocnicích a lékařské péči vidět v co nejlepším světle.
Věřím, že si najdete čas na přečtení tohoto čísla Okna do kraje, ale nezapomenete ani na pohyb, 
který tělo potřebuje, aby správně fungovalo. Vydejte se na výlet do některého z koutů našeho 
krásného Zlínského kraje a uvidíte, že jaro je krásné nejen zpoza oken kanceláří a domovů.

A hlavně – nezapomeňte se usmívat. Úsměv totiž dělá radost všem okolo, je zdravý a dělá svět 
krásnějším.

MUDr. Lubomír Nečas,
 náměstek hejtmana 

pro oblast zdravotnictví
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Zlín – Posledních pět dnů v  květnu a  první 
červnový den bude Zlín prožívat svou asi 
největší kulturní událost roku – Mezinárodní 
festival filmů pro děti a mládež, tedy 53. ZLÍn 
FILM FEstIvaL. navzdory nepříznivé celosvě-
tové ekonomické situaci půjde opět o boha-
tou a pestrou kulturní akci. Filmový program 
tvoří 260 snímků, doprovodný program ob-
sahuje 80 akcí. Další speciální, neveřejný pro-
gram mají připraven filmoví odborníci nebo 
například novináři.
Přesný filmový program festivalu ještě pod-
léhal v době přípravy Okna do kraje utajení. 
Doprovodný program, který tvoří interaktiv-
ní akce pro děti, koncerty, výstavy, divadelní 
představení, workshopy a  pořady mluvené-
ho slova, je na  tom z  hlediska zveřejňování 
informací jinak. Interaktivní celodenní akce 
(nejen) pro děti na  náměstí Míru či na  ná-
městí Práce ve  Zlíně se konají od  pondělí 
27. května až do  soboty 1. června. Pod pat-
ronací je mají festivaloví partneři. v  sobotu 
1. června tak na náměstí Míru vystoupí mimo 

jiné Lenka Dusilová a tata Bojs. „své hvězdy 
na Chodníku slávy dětských filmových herců 
před velkým kinem letos odhalí, a to v úterý 
28. května odpoledne po tradičním Malování 
na chodníku, Marek Eben a sandra nováko-
vá. akce proběhne ve spolupráci s nadačním 
fondem Kapka naděje,“ prozradil za  organi-
zátory festivalu jeho mluvčí Martin Pášma. 
Před projekcí letního kina pod Domem umě-
ní pod názvem Čekání na tmu letos vystou-
pí s  regionem spjaté kapely, ale například 
také již legendární argema. Její koncert je 
naplánován na  středu 29. května. „venkovní 
program je letos navíc rozšířen o festivalový 
party stan. Bude se nacházet ve spodní části 
travnatého svahu pod Domem umění. Jeho 
relaxační zaměření zpestří vystoupení disk-
žokejů či atraktivní tvorba graffiti,“ dodává 
mluvčí Martin Pášma.
ZLÍn FILM FEstIvaL patří k  nejstarším festi-
valům svého druhu na  světě. všechny po-
drobnosti o  festivalu najdou diváci a  hosté 
na stránkách www.zlinfest.cz. (red)

Festival nabídne 260 filmů

Výstava ukáže význam strojírenství

Malování na chodníku během loňského ročníku festivalu.    Foto:  ZFF

Zlín – strojírenská výroba měla ve Zlíně od ba-
ťovských časů velký význam. a i když se o tom 
příliš nemluví, řada strojírenských firem ve měs-
tě a okolí úspěšně působí i v současnosti. veřej-
nost má o tom informovat první ročník výstavy 
Dny strojírenství ve Zlíně. uskuteční se v obdo-
bí od 13. května do 30. června v budově 53/a 
baťovského továrního areálu. 
„Chceme připomenout slavnou historii strojí-
renství, která zde byla,“ říká jednatel společnos-
ti GEnICZECH-M Pavel novosad, hlavní iniciátor 
výstavy. v 53. budově se bude prezentovat 16 
strojírenských firem z regionu. Záštitu nad akcí 
převzal hejtman stanislav Mišák i primátor Zlína 
Miroslav adámek.
návštěvníci se na výstavě seznámí s celou his-
torií strojírenské výroby na Zlínsku od jejích po-
čátků v roce 1903. vystavující firmy ukážou ve-
řejnosti všechno důležité, co v jejich provozech 

v současnosti vzniká. „Základem prezentace je 
informovat střední technické školy o  možnos-
tech strojírenství a uplatnění studentů na trhu 
práce,“ uvedl novosad. Podle něj mají strojíren-
ské firmy na Zlínsku trvalý zájem o kvalifikova-
né pracovníky. strojařina může poskytnout per-
spektivu dlouhodobého stabilního zaměstnání. 
Úřad práce je schopen nabídnout uchazečům 
o  zaměstnání i  potřebné rekvalifikace; v  rám-
ci výstavy plánuje 15. května také jednodenní 
burzu pracovních příležitostí. výstava má uká-
zat, že v baťovském továrním areálu se stále ješ-
tě vyrábí, že se zde modernizuje a rekonstruuje 
a že zde mají zaměstnání tisíce lidí.
uspořádání Dnů strojírenství podporuje také 
odbor školství krajského úřadu. „Je to podpo-
ra technického myšlení. studovat strojařinu se 
skutečně vyplatí,“ zdůraznil vedoucí odboru 
stanislav Minařík.  (vc)

 ▪ Cena za zimu: do března 135 milionů
Zlínský kraj – Rekordní náklady od  doby 
vzniku Ředitelství silnic Zlínského kraje si 
vyžádala zimní údržba silnic II. a  III. třídy. 
Za  období od  listopadu 2012 do  konce 
března 2013 stála zimní údržba krajských 
silnic 134,9 milionu korun. u letošní zimy 
bylo výjimečné i  to, že tento účet nebyl 
konečný. Další statisíce korun nákladů 
přibývaly při každodenních výjezdech sy-
pačů ještě v první dubnové dekádě. Prů-
měrné náklady na zimní údržbu krajských 
silnic v období od roku 2001 do roku 2012 
činily 95 milionů korun.

 ▪ Pedagogové získali medaile
Zlínský kraj, Praha – Za dlouhodobou vy-
nikající pedagogickou činnost v  oblasti 
hudebního vzdělávání obdržel k  letoš-
nímu Dni učitelů medaili ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně 
vladimír schlimbach z Luhačovic. Respek-
tovaný  učitel se věnuje mládeži již 50 let, 
stejně dlouho vede svůj Dívčí saxofonový 
orchestr. Ministr školství Petr Fiala udělil 
letos medaili 1. stupně 14 pedagogům 
z celé republiky. Mezi 31 pedagogy, kteří 
při této příležitosti získali od ministra me-
daili 2. stupně, byla Miroslava Malenovská 
z Kroměříže a alena Mitášová ze vsetína.

 ▪ Zlínská jedenáctka slaví kulatiny
Zlín – Padesátiny letos oslaví 11. základ-
ní škola ve  Zlíně-Malenovicích, která se 
již třiadvacátým rokem jako jediná ZŠ 
ve  Zlínském kraji zaměřuje na  rozšířené 
vyučování hudební výchovy. Od  roku 
2007 ve  speciálním vzdělávacím progra-
mu vyučuje také skupiny intelektově na-
daných dětí. Škola klade důraz i na přípra-
vu dětí s  jinými vzdělávacími potřebami 
(jako je např. dyslexie, dyskalkulie apod.). 
Oslavy jubilea zahájí v  neděli 19. květ-
na v  9  hodin bohoslužba v  malenovic-
kém kostele sv. Mikuláše, ve 14 hodin se 
na hřišti u školy uskuteční velká zahradní 
slavnost a vše vyvrcholí akademií ve vel-
kém kině v pátek 24. května v 18 hodin. 

uherské Hradiště – Obyvatelé uherského 
Hradiště a  starého Města získají v  tomto roce 
protipovodňovou ochranu až před stoletými 
průtoky řeky Moravy. Zvýšení kapacity jejího 
koryta na  818 metrů krychlových za  vteřinu 
s převýšením 30 centimetrů si v první etapě sta-
veb vyžádá 222 milionů korun. Jde o kombinaci 
zemních valů, zdí či obtoku, které postupně vy-
rostou na obou březích řeky Moravy a potoka 
salaška. K úplnému dokončení protipovodňové 
ochrany uherského Hradiště a  starého Města 
bude ještě třeba vyprojektovat a provést další 
etapy staveb nad a pod městem.
v celém kraji už bylo od roku 1997 investováno 
do  dokončených protipovodňových opatření 
na 540 milionů korun. Do budoucna se v této 
souvislosti ještě plánuje rekonstrukce přehrady 
Koryčany a protipovodňová ochrana tlumačo-
va, Kunovic, Zdounek a uherského Brodu.  (vc)

Proti velké vodě
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 ▪  Kraj pokračuje v oceňování
Zlínský kraj – vyjádřit uznání za kvalitní prá-
ci. takový je smysl ankety Pracovník roku 
v  sociálních službách Zlínského kraje, kte-
rou hejtmanství každoročně pořádá. „Jde 
o  nelehkou, navíc většinou ne příliš dobře 
ohodnocenou práci. Chceme touto formou 
vyslovit uznání těm, kteří i přes to všechno 
dělají svou práci se zaujetím a nadstandard-
ně. Právě pracovníci jsou ti, kteří mají vý-
znamný podíl na celkové kvalitě sociálních 
služeb,“ uvedla krajská radní pro sociální ob-
last taťána nersesjan. návrhy na nominace 
může podat kdokoliv na Odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Zlínského kraje až 
do 1. července. Letos se předpokládá uděle-
ní ocenění pěti pracovníkům, kterým bude 
předán finanční dar. 

 ▪ Sociální služby? Nejde jen o péči
Zlínský kraj – sociální služby nejsou jen 
o zajištění základní péče o seniory či zdra-
votně postižené. Kraj se ve  spolupráci 
s  poskytovateli snaží pro klienty pořádat 
sportovní či kulturní akce, které mají při-
spět k vyšší kvalitě života. „tradicí se stávají 
soutěže v pétanque, do kterých se zapojují 
senioři z řady domovů v kraji,“ uvedla kraj-
ská radní taťána nersesjan. Letošní, již čtvr-
tý ročník celokrajského kola v pétanque se 
uskuteční v  Domově pro seniory ve  Zlíně 
na  Burešově 20. června. Dvě družstva pak 
budou reprezentovat region na akci Mora-
va Cup 2013, který se bude konat na stej-
ném místě. Zde se utkají nejlepší týmy ze 
všech moravských krajů. na  podzim pak 
čekají seniory v Luhačovicích Barvy života. 
Klienti domovů pro seniory si pro sebe na-
vzájem připraví krátké kulturní scénky. 
Pro zdravotně postižené z domovů je pak 
určena soutěž nad oblaky aneb Každý 
může být hvězdou. Krajské kolo se koná 
5. června ve  starém Městě. soutěžit mo-
hou jednotlivci, kapely, soubory či sbory, 
přičemž podmínkou je výběr písně z kate-
gorie populární hudba. Ze Zlínského kra-
je vybere porota pět talentů, kteří budou 
reprezentovat na  zářijovém celostátním 
finále v Olomouci.

Pomoci může každá koruna

Stát pro letošní rok uvolnil na  sociální 
služby ve  Zlínském kraji 420 milionů ko-
run. K  tomu, aby byla zachována jejich 
kvalita a  rozsah na  přijatelné úrovni, je 
ale nezbytné získat 550 milionů korun. Co 
to znamená? 
Pokud bychom se s tímto stavem smířili, pak 
by to znamenalo jednoznačný pokles rozsa-
hu a  kvality. Když to vezmu z  druhé strany, 
pak jde o  to, že tisíce lidí zůstanou bez po-
moci. Je potřeba si uvědomit, jak široké je 
spektrum lidí, kteří jsou odkázáni na sociální 
služby. ty totiž neposkytují jen péči o seniory 
a postižené, ale také pomáhají ohroženým ro-
dinám s dětmi, osobám bez přístřeší, obětem 
domácího násilí, zadluženým, obyvatelům ze 
sociálně vyloučených lokalit či osobám se zá-
vislostí a  jejich rodinám. Lze v podstatě říct, 
že každá koruna směrem k optimálnímu sta-
vu, tedy k oněm 550 milionům, může být pro 
někoho rozhodující v tom, zda v těžké situaci 
získá pomoc, nebo bude odkázán jen sám 
na sebe, což je mnohdy prostě nemožné.

Aby kraj dokázal poskytnout sám ze svých 
zdrojů oněch chybějících 130 milionů, asi 
reálné není…
to rozhodně ne. Zatím se nám pro letošní rok 
podařilo najít 8,2 milionu korun, další peníze 
se snaží doložit jednotlivé obce. společně se 
starosty a poskytovateli služeb pak vyvíjíme 
tlak na  ministerstvo práce a  sociálních věcí. 
to již uvolnilo pro náš kraj dalších 7,2 milio-
nu korun a pevně doufáme, že to ještě není 
konec. Bohužel, nedostatečné financování 
sociálních služeb se již pomalu stává smut-
nou tradicí. Ze strany státu chybí dobrá vůle 
stabilizovat a  zajistit potřebnou síť služeb. 
v nejistotě se tak každoročně ocitají jak po-
skytovatelé sociálních služeb a jejich zaměst-
nanci, tak především samotní klienti. 

Jaký je vlastně rozsah sítě sociálních slu-
žeb v našem regionu? Kde se situace s ne-
dostatkem peněz projevuje nejcitelněji?
na území Zlínského kraje zajišťuje fungování 
sítě služeb asi stovka organizací, které nabí-
zejí více než 330 různých služeb, v nichž na-
chází každý rok pomoc přibližně 35 000 kli-
entů. sociální služby jsou také významným 
zaměstnavatelem, který dává práci více než 
4 000 lidem.
Pokud jde o druhou část otázky, pak situace 
je nejhorší v pobytových službách, jako jsou 
domovy pro seniory či zdravotně postižené. 
Klienti jsou tak tlačeni k čím dál vyšší finanční 
spoluúčasti, mnohdy až na samou hranici je-
jich možností. navíc se u pobytových služeb 
objevuje další problém, kterým je neochota 
vZP hradit zdravotní péči. v domovech tak 
dochází ke  snižování počtu zdravotnických 
pracovníků, takže klienti musejí být převáže-
ni, částo i záchrankou, do zdravotnických za-
řízení. a zdá se, že nikoho nezajímá, že tento 
postup je v konečném důsledku dražší.

Je reálná šance, že by se mohla síť soci-
álních služeb stabilizovat, bez toho, aby 
každý rok bylo nutné dělat drastické škrty 
a složitě hledat chybějící peníze na všech 
stranách?
určitě ano, ale to je téma na širokou debatu 
od změn v procesu plánování a zajištění sítě 
sociálních služeb až po financování na princi-
pu rozpočtového určení daní. 
Momentálně mě ale nejvíce mrzí to, jak se 
v  resortu ministerstva práce a  sociálních 
věcí plýtvá. Finance vynaložené na nákladné 
a neúspěšné projekty, jako jsou sociální karty 
či nový technický systém výplaty dávek, by 
totiž zabezpečily síť sociálních služeb ve Zlín-
ském kraji možná na několik let.  
 Jaroslav Janečka

Taťána Nersesjan.    Foto: Ivo Hercik

Nejsou na to peníze. Je nutné snižovat výdaje, optimalizovat a reorganizovat. To jsou 
slova, která slyšíme stále častěji. A  je jedno, zda je právě řeč o  fungování školství, 
zdravotnictví či opravách silnic. „I v  oblasti sociálních služeb se ale za  těmito frázemi 
skrývají osudy lidí, kteří tím nezískají pomoc vůbec nebo ve znatelně nižší kvalitě,“ říká 
krajská radní odpovědná za sociální oblast Taťána Nersesjan. Kraj, spolu s obcemi, musí 
každý rok hledat další a další peníze ve svých rozpočtech, aby vyvážily klesající dotace 
od státu. 

Fond přispěje nejen na terapie či rehabilitace
Zlínský kraj – Dotace v celkové výši přes dva 
a půl milionu korun rozdělí letos Zlínský kraj 
ze svého sociálního fondu mezi osm desítek 
klubů, spolků, nadací a  jiných neziskových 
organizací nabízejících různé typy zdravot-
ních a sociálních aktivit. 
Zlínskému kraji se letos podařilo částku 
určenou pro tento účel navýšit oproti loň-
skému roku o  půl milionu korun. Pozitivní 
je i to, že byla uspokojena většina žadatelů. 
Z  99 žádostí jich finanční pomoc od  kraje 
získá celkem 79.
Finanční prostředky budou využity napří-
klad na  canisterapii nebo na  hiporehabili-
taci. Obě tyto metody léčby různých one-
mocnění pomocí příznivé energie zvířat, 

v  tomto případě psů a  koní, se totiž těší 
velmi dobrým výsledkům. „Dále budou díky 
těmto dotacím realizovány relaxační a  re-
kondiční pobyty občanů s  různými druhy 
zdravotního postižení,“ uvedla krajská radní  
taťána nersesjan. 
Krajské peníze rovněž poputují na vzděláva-
cí programy určené těm, kdo pečují o něko-
ho blízkého s  handicapem a  potřebují od-
bornou radu i povzbuzení. 
ve výčtu uspokojených žadatelů nechybí ani 
programy zaměřené na zdravé a aktivní stár-
nutí, na preventivní i  rekondiční cvičení pro 
lidi s  civilizačními chorobami, podporu dár-
covství krve či akcí pro rodiny organizované 
mateřskými a rodinnými centry. (hm)
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Milovníci umění, kultury i vzdělanosti se 
konečně dočkali. Bývalé tovární budovy 
s  baťovským označením 14 a  15 ve  zlín-
ském Baťově areálu se oblékly do nového 
hávu a se jménem 14|15 BAŤůV INSTITUT 
budou opět sloužit lidem. Jako první se 
veřejnosti představí 14. budova otevře-
ním 1. května. 

v  následujících dnech a  týdnech už bude 
v  expozicích Muzea jihovýchodní Moravy 
a Krajské galerie výtvarného umění probíhat 
běžný provoz. Galerijní i muzejní expozice na-
byly přesunem do nových, moderních prostor 
nečekaného rozměru. 
v  expozici Krajské galerie výtvarného umění 
ve  2. nadzemním podlaží budou vystaveny 
práce českých umělců evropského formátu 
první poloviny 20. století – mimo jiné alfonse 
Muchy, Emila Filly, Bohumila Kubišty, václava 
Špály, Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Jindřicha 
Štýrského, toyen, Otty Gutfreunda, vincen-
ce Makovského. Proměnlivá část expozice 
nazvaná Řády vidění potom nechá prolínat 
díla dvacátého století s tvorbou století deva-
tenáctého i jedenadvacátého. ve vazbě na ar-
chitekturu autoři expozic nezapomněli ani 

na průmyslový design, jehož kolébkou je prá-
vě město Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně má pro stálé expozice vyhrazeno celé 
3. nadzemní podlaží. Expozice Princip Baťa: 
Dnes fantazie, zítra skutečnost představuje 
historii firmy Baťa. 
Do  této expozice jsou organicky začleně-
ny bývalé stálé expozice muzea umístěné 
v  Obuvnickém muzeu a  na  zlínském zámku. 
Expozice věnovaná cestovatelství, opírající se 
hlavně o legendy Zikmunda a Hanzelku, byla 
rozšířena také o prezentaci fondu dalších ces-
tovatelů: stanislava Škuliny, Heleny Šťastné 
a  Eduarda Ingriše. v  5. poschodí 14. budovy 
se nachází expozice rodáka předbaťovského 
Zlínska a  významné české osobnosti druhé 
poloviny 19. století Františka Bartoše, vynika-
jícího pedagoga, etnografa a folkloristy.
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Přijďte si prohlédnout nové expozice
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V muniční části vsetínské zbrojovky byla vyrobena
první průmyslová elektrická rozbuška |1953

Vsetínský závod se stal největším výrobcem 
průmyslových rozbušek v Evropě 2013|
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sv. Cyril a Metoděj

Ikony, chorály, graffiti i hra
Blíží se datum 5. července, kdy na Velehra-
dě vyvrcholí oslavy 1 150. výročí příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a díky tomu 
přibývá náboženských, kulturních, vzdě-
lávacích a  společenských akcí organizova-
ných při příležitosti tohoto jubilea.  

už v květnu to bude mezinárodní konference 
s  účastí špičkových odborníků, kteří si budou 
na  velehradě předávat poznatky jak o  době 
působení obou věrozvěstů v 9. století, tak o je-
jich dalším vlivu na šíření křesťanství a na ev-
ropskou vzdělanost. Jestliže rokování vědců 
bude především odborným fórem, většina 
dalších akcí má charakter populárně naučný 
a mají potenciál obohatit každého, kdo se chce 

o odkazu sv. Cyrila a Metoděje něco dozvědět. 
tak například již 9. května bude v nově otevře-
ném 14I15 Baťově institutu ve  Zlíně zahájena 
výstava Cyrilometodějský velehrad, která pro-
střednictvím rytin, historických map, ilustrací 
a fotografií představí dějinné události vážící se 
k tomuto místu.
Celý „festival“ Dnů slovanské kultury pak 
připravil Dům kultury v  Kroměříži ve  dnech 
24.  – 26. května a  je zároveň součástí oslav 
750. výročí trvání města Kroměříže. Pořada-
telé na této rozmanité přehlídce spolupracují 
s  velvyslanectvími všech slovanských zemí 
včetně Řecka a Španělska a společně sestavili 
program plný hudebních, filmových i výtvar-

ných zážitků. „v  pátek 24. května zahájíme 
´vatikánským koncertem´, tedy téměř iden-
tickým vystoupením Filharmonie Bohuslava 
Martinů a  muziky Hradišťan, které zaznělo 
vloni na  jaře, když byl rok cyrilometoděj-
ských oslav oficiálně zahájen v Římě. v sobotu 
25. května se v kině nadsklepí budou promí-
tat filmy včetně premiéry prvního dílu nového 
českého dramatu Cyril a Metoděj – apoštolové 
slovanů,“ prozradil Jiří Králík, ředitel kroměříž-
ského Domu kultury. Kromě toho však bude 
na sobotu připraven také Den dětí, rozšířený 
o akce vycházející ze slovanských tradic.

Nejen Valašsko se zaměřilo na děti
aktivně se do  oslav jubilea zapojili také 
na valašsku. Konkrétně například ve vsetíně, 
kde Masarykova veřejná knihovna vytvořila 
interaktivní výchovný program pro děti ze 
základních škol. Dům kultury se zase zaměřil 
na středoškolskou mládež a širokou veřejnost. 
Kromě toho, že ve  spolupráci s  Bulharským 
kulturním institutem v  Praze vsetínští vyda-
li cyrilometodějské pexeso, nabízí i  mnoho 
akcí. „v úterý 28. května se uskuteční koncert 
pravoslavných chorálů z ukrajiny, Ruska a Bul-
harska v provedení světoznámého sboru Don-
ských kozáků z vídně. těšíme se také na ma-
lování cyrilometodějských motivů na  graffiti 
stěnu u budovy Domu kultury ve vsetíně, kdy 
se budou moci umělecky ´vyřádit´ žáci zdejší 
Základní umělecké školy,“ přiblížil Milan Kos-
telník, ředitel Domu kultury ve vsetíně. 
slovácké muzeum v  uherském Hradišti se 
mimo jiné pustilo do  originálního edičního 
počinu, jehož výsledkem je trojdílná publika-
ce „Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů 
Konstantina a  Metoděje“. Obsahuje historický 
román o  působení obou bratří, dále populár-
ně-naučnou publikaci přinášející i  málo zná-
má fakta o této době. a konečně třetí částí je 
ztvárnění látky oblíbenou komiksovou formou. 
tento komplet je navíc doplněn počítačovou 
hrou situovanou na velkou Moravu – do areálu 
v uherském Hradišti – sadech, takže se může 
nejen vzdělávat, ale i  kvalitně bavit vskutku 
celá rodina. více o akcích a projektech najdete 
na stránkách www.velehrad. eu. (hm)

Reprodukce výtvarného díla od devítileté Barbory Stejskalové z Plzně vytvořeného v rámci dětské soutěže Cestou dvou bratří.
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 ▪ V popředí podnikatelé a lékaři
Zlínský kraj – Region zná další osob-
nost Zlínského kraje. stal se jí podnikatel 
a mimo jiné i prezident sdružení pro roz-
voj Zlínského kraje Miroslav Lukšík. Roz-
hodli o  tom hodnotitelé ankety, která se 
koná již od roku 2005. Do první desítky se 
z 30 nominovaných probojovali především 
podnikatelé a  lékaři. vyhlášení se konalo 
10. dubna v Otrokovicích. výsledky ankety 
Osobnost roku 2012 ve Zlínském kraji (po-
řadí na  prvních deseti místech): 1. Miro-
slav Lukšík (generální ředitel firmy Pozem-
ní stavitelství Zlín), 2. Martin Hamrlík (hráč 
PsG Zlín, věnuje se humanitární činnosti) 
3. František Zábranský (dlouholetý primář 
gynekologicko-porodnického oddělení 
KntB), 4. Zdeněk Adamík (primář gyne-
kologicko-porodnického oddělení KntB), 
5.  Emil Zůbek (pořadatel setkání muzi-
kantů v Bílých Karpatech, předseda CHvDI 
Důbrava), 6. Eliška Petruchová (ředitelka 
Klokánku v Kroměříži), 7. Jiří Gatěk (před-
nosta chirurgického oddělení nemocnice 
atlas), 8. Vladimír Hanák (od  roku 1946 
člen sDH, nositel titulu Zasloužilý hasič), 
9. Petr Chmela (spolumajitel firmy tesco-
ma, hudebník, skladatel), 10. Stanislav Ha-
nák (zakladatel firmy Hanák nábytek).

 ▪ Stavbaři se drží nad vodou
Zlínský kraj – velké překvapení čekalo 
na porotce, když spočítali všechny projekty 
přihlášené do soutěže o stavbu roku 2012 
Zlínského kraje. Dospěli k  číslu 51, což je 
stejně jako v  loňském ročníku, kdy měla 
anketa ve  Zlínském kraji největší obsaze-
nost v  celé České republice. „vypovídá to 
o tom, že soutěž i ve svém jedenáctém roč-
níku neztratila nic ze své obliby, a  hlavně, 
že i přes velmi složitou situaci, ve které se 
nyní stavebnictví nachází, jsou v našem kra-
ji stavaři, investoři, architekti a projektanti, 
kteří opravdu umějí,“ poznamenal jeden 
z porotců Karel Mikulec. Členové komise 
všechny stavby navštívili v průběhu dubna, 
slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 
23.  května 2013. akci pořádá svaz podni-
katelů ve stavebnictví, Česká komora archi-
tektů, Česká komora autorizovaných inže-
nýrů a techniků a Zlínský kraj.

 ▪ Nemocnice zmodernizuje onkologii
Zlín – Modernizaci a  obnovu přístrojové-
ho vybavení komplexní onkologické péče 
chystá Krajská nemocnice tomáše Bati 
ve Zlíně. Projekt si vyžádá bezmála 32 mi-
lionů korun, přičemž většinu prostředků 
chce nemocnice získat z  dotací. Zlínská 
nemocnice je jediným pracovištěm se sta-
tutem onkologického centra ve  Zlínském 
kraji a zajišťuje komplexní péči o onkologic-
ky nemocné. Modernizací zařízení se zvýší 
nejen kvalita, ale i kapacita péče o pacienty. 
nové přístroje budou sloužit k diagnostice 
nemocí, invazivním zákrokům či provádění 
chemoterapie. Mimo jiné se počítá s  poří-
zením dvou multifunkčních systémů ope-
račních sálů pro endoskopické operování, 
dvou pojízdných digitálních rentgenových 
přístrojů či ultrazvukového přístroje s mož-
ností pooperačního zobrazení. 

Být nejlepší? Jen učit nestačí

Ceny jsou pedagogům symbolicky předávány v prostorách Muzea Jana Amose Komenského.    Foto: Petr Zákutný

uherský Brod – Příklady táhnou, ty nejlepší 
je nutné vyzvednout. I  tak by se dal vyjádřit 
smysl oceňování vynikajících pedagogických 
pracovníků, ke kterému Zlínský kraj přistupu-
je každoročně již třináct let. Letos se uznání 
dostalo 15 pedagogickým pracovníkům, 
ocenění si převzali ve sloupovém sále Muzea 
Jana amose Komenského v uherském Brodě. 
„Oceňujeme ty, kteří jsou příkladem pro dru-
hé, a kteří kromě toho, že chtějí naučit, se sna-
ží rozvíjet u žáků a studentů také jejich osob-
nost,“ řekl při vyhlašování hejtman stanislav 
Mišák. návrhy na  ocenění podávají hlavně 
zřizovatelé a ředitelé škol, nominace jsou ale 
otevřené. na  kvalitního pedagoga tak může 
upozornit kdokoliv. Letos se sešlo celkem 34 
návrhů. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
vyslyšeli naši výzvu a  podali návrh na  oce-
nění pedagoga. Je dobře, že ředitelé škol či 
starostové vidí i širší rozměr tohoto povolání,“ 
vzkázal krajský radní Petr navrátil.
 
Seznam oceněných pedagogů
Eva Kočařová (Gymnázium Kroměříž), Fran-
tiška Vyškovská (střední odborná škola Jo-
sefa sousedíka vsetín), Libuše Dostálová 
(střední odborná škola Luhačovice), Marcela 
Javoříková (Základní škola Otrokovice, Máne-

sova), Otakar Kanta (Gymnázium a JŠ s prá-
vem sJZ Zlín), Martina Ledvinková (střední 
průmyslová škola polytechnická - COP Zlín), 
Jan Čančík (Základní umělecká škola Zlín), 
Ingrid Ilčíková (Oa, vOŠ a  JŠ s  právem sJZ 
uherské Hradiště), Marie Tomaníková (ZŠ 
slavičín-vlára), Lubomír Berka (Gymnázium 
uherské Hradiště), Miroslav Červinka (ZŠ 
Zlín, Okružní), Zdeněk Hnila (ZŠ a MŠ Chval-
čov), Jana Kašparová (tauferova střední 
odborná škola veterinární Kroměříž), Zdeň-
ka Zemčíková (MŠ Bojkovice, Štefánikova), 
Miroslava Malenovská (ZŠ a  Mateřská škola 
speciální Kroměříž).

Zlatý Ámos putuje do Kunovic
Možností, jak vyslovit uznání kvalitním peda-
gogům, je více. Jednu z nich nabízí i celostát-
ní anketa Zlatý Ámos, která letos vstoupila 
do 20. ročníku. Do finále soutěže se z  regio-
nů probojovalo celkem šest učitelů, kterým 
v klání pomáhali i jejich žáci. Účastníci v prů-
běhu finále plnili několik úkolů.  na závěr vy-
hlásili organizátoři Ámose sympaťáka 2013, 
Dětského Ámose 2013 a  nakonec Zlatého 
Ámose 2013. všechny tři tituly získala Růžena 
Hlůšková z Kunovic, která na tamní základní 
škole vyučuje chemii. (jjn)

Zlínský kraj – Minimálně 50 lidí začne v letošním 
roce včelařit. Právě tolika začínajícím včelařům 
se totiž dostane finanční pomoci od  Zlínské-
ho kraje. Celkem si rozdělí dotaci půl milionu 
korun. Podpoře začínajícím včelařům se kraj 
věnuje dlouhodobě. v letech 2006 až 2012 jim 
pomohl souhrnnou částkou ve výši 4,177 milio-
nu korun. Celkově bylo podpořeno 491 včelařů, 
kteří za obdržené prostředky pořídili 1 562 no-
vých úlů a 1 189 rojů včel.
Letos bylo na  krajský úřad doručeno celkem 
145 žádostí, které posuzovala odborná komise. 
O dotaci mohly žádat fyzické osoby trvale byd-

lící ve Zlínském kraji, které nevlastní žádné úly 
ani včelstva. „Mezi hlavní cíle tohoto dotačního 
programu patří rozšíření počtu mladých včela-
řů, omlazení členské základny a  zainvestování 
lokalit, kde se zatím nevyskytují včelstva. Pod-
pora je určena na  nákup základního a  dopo-
ručeného vybavení, konkrétně pak na  nákup 
zdravého včelstva a  moderních nástavkových 
úlů, které umožňují snadnější ošetřování včel-
stev a eliminaci příčin moru včelího plodu i dal-
ších parazitárních onemocnění,“ uvedla před-
sedkyně výboru krajského zastupitelstva pro 
zemědělství Milena Kovaříková.  (van)

V kraji přibude 50 nových včelařů
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 ▪ Firmy spolupracují s univerzitami
Zlínský kraj – Celkem 45 projektů spo-
lupráce mezi firmami ze Zlínského kraje 
a  univerzitami může začít. Přesně tolik 
jich totiž podpoří hejtmanství prostřed-
nictvím inovačních voucherů. Cílem 
programu, který Zlínský kraj spustil v loň-
ském roce, je snaha vytvořit podmínky 
pro oboustranně výhodnou spolupráci 
mezi komerčním sektorem a univerzitní-
mi pracovišti. Inovační vouchery Zlínské-
ho kraje fungují tak, že firma si dohodne 
čerpání konkrétní služby od vysoké školy. 
Po úspěšné realizaci ze strany univerzity 
a úhradě ceny je její část ve výši maximál-
ně 75 % proplacena.
Podpořené firmy chtějí své záměry re-
alizovat prostřednictvím spolupráce se 
čtyřmi školami. Zdaleka největší zájem 
byl o  univerzitu tomáše Bati ve  Zlíně 
(38  projektů). následují vysoké učení 
technické v Brně (5 projektů), vysoká ško-
la báňská – technická univerzita Ostrava 
(1 projekt) a  Mendelova zemědělská 
a lesnická univerzita v Brně (1 projekt).

 ▪ Obce si rozdělí 23 milionů korun
Zlínský kraj – Celkem 55 obcí se podělí 
o více než 23 milionů korun. takové jsou 
základní parametry letošního rozdělo-
vání dotací z  programu Zlínského kraje, 
který je zaměřen na  podporu obnovy 
venkova. tyto peníze poslouží na obnovu 
venkovské zástavby a občanské vybave-
nosti v majetku obcí, případně na rekon-
strukce a výstavbu místních komunikací. 
O dotace mohou v tomto případě žádat 
obce, v nichž nežije více než 2 000 oby-
vatel. Podpořeny byly například opravy 
chodníků v  Roštění, veletinách nebo 
Břestu, rekonstrukce místních komuni-
kací ve  velkém Ořechově, viganticích či 
Haluzicích, stejně jako stavební úpravy 
mateřských škol v  sehradicích, sazovi-
cích a Dolní Bečvě.

Zlínský kraj – Počet stížností, které za rok 2012 
od  občanů obdržel Krajský úřad Zlínského 
kraje, proti předchozímu roku výrazně po-
klesl. Zatímco za rok 2011 bylo organizačním 
oddělením krajského úřadu evidováno cel-
kem 228 podání, z  toho 168 stížností, za  rok 
2012 to bylo pouze 130 podání, z toho pouze 
87 bylo stížností, přitom 16 z těchto stížností 
bylo anonymních, 65 přišlo od  konkrétních 
občanů a šest stížností bylo postoupeno k vy-
řízení ministerstvu či jiným příslušným orgá-
nům veřejné správy. Pouze 8 stížností bylo 
zaměřeno na postup nebo činnost krajského 
úřadu či kraje. Z toho tři byly uznány neopráv-

něnými a dvě částečně oprávněnými. největší 
počet vyřizovaných stížností vykazuje odbor 
školství, mládeže a sportu, na který se stěžo-
vatelé obraceli nejčastěji kvůli jednání ředite-
lů škol všeho druhu. 
na druhém místě co do počtu stížností, které 
bylo třeba zodpovědět, byl odbor zdravotnic-
tví, který se zabýval hlavně stížnostmi na  lé-
čebný postup či úroveň poskytnuté zdravotní 
péče a stížnostmi na neetický přístup k paci-
entovi ze strany zdravotnického personálu. 
v  případě odboru právního a  krajského živ-
nostenského úřadu šlo například o  výhrady 
vůči postupu starostů obcí. (hm)

Počet stížností se výrazně snížil

Zlínský kraj – nejlepší internetové stránky 
mezi městy ve Zlínském kraji má vsetín. vyplý-
vá to z výsledků krajského kola soutěže Zlatý 
erb, která hodnotí elektronickou komunikaci 
sídel. na druhém místě skončil Zlín, třetí pak 
bylo uherské Hradiště, které navíc získalo 
cenu za  nejlepší elektronickou službu v  po-
době on-line analýzy bezpečnosti. Mezi ob-
cemi se odborné porotě nejvíce zamlouvaly 
internetové stránky Pravčic, starého Hrozen-
kova a  slopného. „Kraj tuto soutěž tradičně 
podporuje, protože internet měst a obcí patří 
ke stále využívanějšímu způsobu informování 
občanů a také platí, že dobře udělané webové 
stránky přispívají k rozvoji cestovního ruchu,“ 
řekl hejtman stanislav Mišák. Do  15. ročníku 
celostátního kola soutěže postupují vítězové 
všech kategorií, tedy vsetín, uherské Hradiště 
a Pravčice.  (hm)

Nejlepší stránky 
má Vsetín

Nové výjezdové stanoviště v Karolince.    Foto: Petr Zákutný

Záchranáři slouží v Karolince
Hornovsacko – nové výjezdové stanoviště 
Zdravotnické záchranné služby Zlínského 
kraje bylo otevřeno v  Karolince. Jde o  nový 
dvoupodlažní objekt s vytápěnými garážemi 
pro dvě sanitní vozidla a  komfortním záze-
mím pro personál. „Doposud bylo výjezdo-
vé stanoviště v  novém Hrozenkově, tamní 
prostory už ale opravdu nebyly vyhovující,“ 
upřesnil hejtman stanislav Mišák s tím, že pro-
voz výjezdového stanoviště bude zajišťovat 
v  nepřetržitém provozu dvoučlenná posád-
ka rychlé zdravotnické pomoci. „Záchranáři 
budou mít k  dispozici jednu novou sanitku, 
pořízenou v  loňském roce, a  jedno záložní 
vozidlo,“ doplnil. Celkové náklady akce, jejímž 

investorem bylo město Karolinka, dosáhly 
okolo 7 milionů korun. Zlínský kraj poskytl 
dotaci 3,5 milionu. výjezdové stanoviště se 
stavělo od  října loňského roku do  letošního 
února. „Pro obyvatele a návštěvníky turisticky 
velmi atraktivní oblasti otevření výjezdového 
stanoviště v Karolince znamená zlepšení do-
stupnosti nejenom zdravotnické záchranné 
služby, ale i spolupráce celého integrovaného 
záchranného systému v dané oblasti,“ doplnil 
náměstek nečas. 
v bezprostřední blízkosti nového výjezdové-
ho stanoviště v  Karolince totiž sídlí také vý-
jezdové stanoviště hasičského záchranného 
sboru a obvodní oddělení policie.  (van)

Zlínský kraj – Celkem 22 kostelů se letos zapojí 
do  projektu Otevřené brány. nově se připo-
jí jedinečný toleranční kostel ve  velké Lhotě 
na vsetínsku, po rekonstrukci se pak znovu zpří-
stupňuje bazilika ve velehradě. Otevřené brány 
jsou projektem kraje, arcibiskupství olomouc-
kého, farností i měst a obcí. Letos běží pátý roč-
ník, loni si interiéry kostelů v kraji s průvodcem 
prohlédlo přes 80 000 návštěvníků.

Kostely otevřou brány

Toleranční kostel ve Velké Lhotě.    Foto: archiv obce
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Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

 ▪narodil se v r. 1950 ve vlasaticích.

 ▪  Pracoval v  Pozemních stavbách Gott-
waldov. Od  r. 1990 je generálním ředi-
telem, předsedou dozorčí rady a  majo-
ritním vlastníkem společnosti Pozemní 
stavitelství Zlín.

 ▪ Je členem představenstva Hospodářské 
komory ČR, členem Poradního sboru 
předsedy vlády ČR, prezidentem sdru-
žení pro rozvoj ZK, místopředsedou 
představenstva Regionální hospodářské 
komory Zlínského kraje, členem Rady 
hospodářské a sociální dohody ZK.

 ▪  Je ženatý, má dva syny.

rozhovor

inzerce

Dlouhá řada nejrůznějších ocenění zdobí stě-
ny kanceláře generálního ředitele Pozemního 
stavitelství Zlín. Začátkem dubna zde přibylo 
i vítězství v anketě Osobnost roku 2012 Zlínské-
ho kraje. Jeho firma, včetně dceřiných společ-
ností, je zisková i v těžkých letech ekonomické 
stagnace, společně zaměstnávají dlouhodobě 
okolo 330 lidí a  dosahují ročních obratů přes 
miliardu korun. „abyste toho dosáhl, musíte mít 
dobrý zdravotní stav, fyzickou i psychickou při-
pravenost, neskonalou pracovitost, houževna-
tost a především odborné znalosti,“ vysvětluje 
důvody svých úspěchů Miroslav Lukšík.

Má šanci na podobný úspěch v byznysu kaž-
dý člověk, který se bude dostatečně snažit?
Každý člověk má jiné dispozice. a  každý, kdo 
dosahuje dobrých výsledků v  podnikání, také 
ví, že je to i spousta času a že vám pak už mno-
ho prostoru nezbývá na  soukromý a  rodinný 
život. Za  čtyři roky jsem neměl ani jeden den 
skutečně čerpané dovolené. Když se podívá-
te do  mého diáře, mám plánované pracovní 
schůzky a jednání i o sobotách a nedělích.

Snad aspoň chvilku věnujete nějakému ko-
níčku a nepracovnímu potěšení?

Rád si zahraji mariáš. s  přáteli, spoluhráči, se 
setkáváme v  neděli dopoledne tak na  dvě tři 
hodiny. nejedná se však pouze o psychické od-
reagování, současně mezi sebou projednáme 
i řadu pracovních záležitostí. 

Hospodářská recese posledních let se nega-
tivně dotýká i stavebnictví…
v současné době především stavebnictví. Mezi 
lednem 2012 a  lednem 2013 došlo ve staveb-
nictví v ČR k poklesu stavební produkce o 9,3 
procenta. to představuje ztrátu práce přibližně 
pro 25 000 pracovníků tohoto oboru. staveb-
nictví u  nás dříve zaměstnávalo na  půl milio-
nu lidí. vidím jako velký nedostatek, že resort 
stavebnictví nemá své zastoupení v  žádném 
z ústředních státních orgánů, ať už je to minis-
terstvo průmyslu a obchodu nebo ministerstvo 
pro místní rozvoj, přestože by si svým význa-
mem zasloužilo i samostatné ministerstvo, jako 
je tomu na slovensku. Omezení stavebních za-
kázek na nás všechny velmi doléhá. Chtělo by 
to účinná prorůstová opatření vlády. Bude-li 
pokračovat útlum stavebních investic, nevidím 
reálnou možnost zlepšení současné situace 
v českém stavebnictví.

Nedoplácíte trochu i na současné nastavení 
zákona o veřejných zakázkách, který upřed-
nostňuje nejnižší cenu?
ano. není možné považovat nejnižší cenu 
za ekonomicky nejvýhodnější. Firmy cenu pod-
sekávají, používají jiné, levné materiály, než jaké 
by měly být použity, přibývá víceprací, vyššímu 
dodavateli stavebních prací často nezbývá 
na  úhrady subdodavatelům, kteří pak nemají 
na  zaplacení faktur za  materiál ani na  vypla-
cení mezd a  v  extrémních případech dochází 
i  k  bankrotům těchto firem. Podnikání je čin-
nost vedoucí k vytvoření zisku. Pokud na zakáz-
ce nevyděláte aspoň dvě nebo tři procenta, mu-
síte pozastavit jakýkoliv rozvoj firmy, pozastavit 
všechny investice. Bez investic však žádná firma 
nemůže dlouhodobě existovat. Mnohé firmy 
však jdou do vědomé ztráty.

Vidíte naději na brzké zlepšení ekonomiky?
výrazné zlepšení nepředpokládám letos ani 
v příštím roce. tak nejdříve v roce 2015, podle 
mého odhadu, by mohlo dojít k  určité stabili-
zaci a v dalších deseti letech bychom se mohli 
dočkat zase pozvolného mírného růstu. Musí-
me vydržet. vojtěch Cekota

Růst přijde tak za dva roky, odhaduje Lukšík

Miroslav Lukšík - Osobnost roku 2012 Zlínského kraje.    Foto: Ivo Hercik
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kultura
Zrodí se divadelní Československo
Zlín – Divadelníci z Česka a ze slovenska se se-
tkají ve dnech 23. až 25. května ve Zlíně. na je-
vištích Městského divadla se bude pod záštitou 
hejtmana stanislava Mišáka odehrávat 18. roč-
ník festivalu setkání / stretnutie. v hlavním pro-
gramu nabídne čtrnáct představení.
Do Zlína přijedou oblíbení Radošinci z Bratisla-
vy s tragikomedií Polooblačno. Dejvické divadlo 
představí novinku Racek. slovenské národní di-
vadlo Bratislava přiveze inscenaci Pohania. Do 
Zlína zavítá rovněž Komorní scéna aréna Ost-
rava s původní inscenací s nadějí i bez ní. Hra 
Dášenka v podání brněnského divadla Husa na 
provázku potěší ve Zlíně jistě nejenom děti.
„Opět vzdáme hold tomu nejlepšímu, co se na 
česko-slovenském dramatickém poli urodilo, a 
ponoříme se do nostalgie. na tři dny se ve Zlíně 
zrodí divadelní Československo, ve kterém by 
nám všem mělo být dobře,“ těší se šéfka úseku 
vnějších vztahů vladimíra Dvořáková. na toulky 
československou minulostí se divadelníci s au-
tory z velké Británie, Česka a slovenska vydají 

v sérii inscenovaných čtení, při jejichž výběru 
kladli pořadatelé festivalu důraz na originalitu, 
objevnost a novost.
Hrát se bude ve velkém sále, ve studiu Z i v Díl-
ně 9472. na divadelním nádvoří opět vyroste 
festivalové šapitó, ve kterém se uskuteční velká 
část doprovodných akcí včetně česko-sloven-
ských koncertů. nebude chybět ani tradiční 
festivalový průvod ulicemi Zlína s divadelní ka-
pelou Proužkovaní.
Festival setkání / stretnutie trvá letos jen tři 
dny, ačkoli ještě před rokem byl sedmidenní. 
„tušili jsme, jak to bude vypadat s podporou 
podobných projektů. Dostáváme na festival od 
ministerstva kultury jen 200 000 korun. Loni to 
bylo asi 270 000. třídenní festival ale bude o to 
hutnější. Počet hlavních představení je stejný,“ 
řekl ředitel Městského divadla Petr Michálek. 
Rozpočet letošního festivalu činí 1,1 milionu 
korun. například před sedmi lety to bylo víc 
než dvojnásobek. Festival každoročně přiláká 
kolem sedmi tisícovek návštěvníků. (vc)

vsetín – Hrdinové, nebo zločinci? to je otáz-
ka, která mnohého napadne, když se setká 
s  pojmem zbojník, zbojnictví. Muzeum regi-
onu valašsko nabídne od 26. května do 8. září 
na zámku ve vsetíně zajímavou výstavu „Zboj-
níci – hrdinové, nebo zločinci?“. výstava se vě-
nuje fenoménu zbojnictví v  karpatské oblasti. 
Budou k vidění předměty související s životem 
zbojníků: pistole, valašky, nože, čutory a kabely.  
„vystavené předměty jsou autentické. Pochá-
zejí z období před rokem 1900,“ uvedla simona 
Hlaváčová ze vsetínského muzea. s  tématem 
zbojnictví bude souviset i  muzejní noc, kte-
rou organizátoři výstavy připravují na  sobotu 
1. června. Mimo plnění zbojnických úkolů si zde 
budou moci návštěvníci poslechnout vystou-
pení karpatské muziky s ukázkami hry na fujaru 
či pastýřské rohy. návštěvníci se mohou těšit 
i  na  chytání zbojníků portáši, tedy tehdejšími 
strážci hranice. (vc)

Kdo byli zbojníci

vizovice – 46. ročník vizovického zámeckého 
kulturního léta aloise Háby se připravuje ve vi-
zovicích. Reprezentační sál státního zámku vi-
zovice je pro něj rezervován po sedm pátečních 
večerů letní sezony od 24. května do 13. září.
Jeden z nejstarších hudebních festivalů v Čes-
ké republice nese jméno hudebního skladate-
le aloise Háby, zakladatele mikrointervalové 
hudby. „tento bezesporu ve světě nejznámější 
vizovický rodák (Bolek Polívka jistě promine) 
je ceněn především odborníky. Hudbymilovná 
veřejnost k poslechu jeho skladeb stále ještě 
přistupuje s obavami. Myslím, že zbytečně. 
vzácnou příležitost poslechnout si Hábovu 
hudbu „naživo“ budou mít posluchači hned na 
prvním festivalovém koncertu 24. května. ten 
připravujeme ve spolupráci s o. p. s. Domovem 
české hudby. Bude věnován 120. výročí naro-

zení aloise Háby,“ říká předseda Kruhu přátel 
hudby vizovice vít sušila.
Dramaturgie festivalu je již tradičně pestrá. 
Kromě zmíněného koncertu k poctě a. Háby 
v podání sopranistky Michyio Keiko, klavíristy 
Marka Šedivého a violoncellisty Jana Žďánské-
ho sahá od operetních melodií v podání Pavly 
Břínkové a Jana Ježka až po koncert cimbálové 
muziky Kašava. atraktivní bude vyslechnout si 
Felixe slováčka v jiném repertoáru, než jsme 
zvyklí z televizních obrazovek. Jádro progra-
mu však stabilně tvoří recitály sólistů, koncerty 
komorních souborů. Letos to budou slovenská 
houslistka Lucia Kopsová, mladý hornista Miku-
láš Koska a adamusovo trio.
Předprodej vstupenek na celý cyklus i jednot-
livé koncerty bude probíhat v Domě kultury 
vizovice a Papírnictví u Pavelků.  (vs)

 ▪ S jednou vstupenkou do tří památek
Holešov – Pro návštěvníky, kteří chtějí 
v  Holešově prožít delší čas a  projít si více 
památek najednou, zavedlo letos Městské 
kulturní středisko kombinované vstupen-
ky. s  jednou vstupenkou za  výhodnější 
cenu mohou zájemci absolvovat během 
jednoho dne prohlídku zámku, synagogy 
i zámecké kovárny. Lze zakoupit i vstupen-
ku pro dva objekty.

 ▪ Studenti UTB získávali ceny
Zlín – První dvě místa v  letošním ročníku 
hudebních cen anděl v kategorii videoklip 
roku získali studenti a absolventi univerzi-
ty t. Bati. vítězný videoklip k  písni Falling 
od  Borise Carloffa je dílem Martina Živoc-
kého a jeho bratra Jana. na druhém místě 
skončil klip Jakuba Machaly a  Jana Bártka 
natočený k písni skupiny Buty Píseň práce.

 ▪ Hrát budou i diváci
uherské Hradiště – Od  poloviny dubna 
vzniká ve  slováckém divadle v  uherském 
Hradišti muzikál Dobře placená procház-
ka. Premiéru bude mít v  září. Divadlo zve 
do muzikálu i diváky, respektive dívky mezi 
17 a  25 lety. Pokud umějí tančit a  zpívat, 
mohou si zahrát po boku toma Šulaje, Pet-
ra Čagánka, aničky Pospíchalové a dalších 
herců. „Díky tomu se možná objeví nová 
muzikálová hvězda,“ komentoval tento zá-
měr mluvčí divadla Josef Kubáník.

 ▪ Mezinárodní festival cimbálu
valašské Meziříčí – Jubilejní X. ročník Me-
zinárodního festivalu cimbálu se usku-
teční ve  dnech 22. – 26. května ve  valaš-
ském Meziříčí. návštěvníci se mohou těšit 
na  soutěže, koncert mladých cimbalistů, 
na  cimbál v  barokní a  jazzové hudbě, vy-
stoupení předních českých a zahraničních 
sólistů a rovněž na přehlídku dětských cim-
bálových muzik. 

Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby

Divadelní kapela Proužkovaní při loňském festivalu.    Foto: MDZ
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Gymnastky Zubří sbíraly úspěchy
Zubří – Jeden skvělý úspěch za  druhým sbírá 
letos juniorské družstvo moderních gymnastek 
ze Zubří. na  březnovém domácím šampioná-
tu v  estetické skupinové atletice ve  vyškově 
nenašla děvčata konkurenci a  probojovala se 
na mistrovství světa do bulharské sofie. „Holky 
byly šťastné a  poctěné. vždyť odjížděly repre-
zentovat nejen Zubří, ale celou Českou republi-
ku. Byla to velká výzva,“ popisovala pocity před 
odletem do  sofie předsedkyně zuberského 
oddílu Gabriela Cábová. Pro její svěřenkyně to 
sice nebyla první zahraniční zkušenost, ale roz-
hodně dosud nejvýznamnější. Proto se před 
šampionátem, který se konal začátkem dubna, 
gymnastky zaměřily na náročnější přípravu. Fy-
zickou i psychickou.
v sofii strávil desetičlenný tým zuberských ju-
niorek celkem čtyři dny. Po  tréninkovém dnu 

přišla ostrá závodní sobota, kdy děvčata popr-
vé nastoupila na plac před zraky rozhodčích už 
v devět ráno. „Byl to dlouhý a náročný den, ale 
holky jej zvládly skvěle. I  přes velkou nervozi-
tu se dokázaly zkoncentrovat a v odpoledním 
závodu předvést sestavu tak, jak to umějí,“ po-
chválila předsedkyně oddílu. nakonec z  toho 
bylo dvacáté místo, což není v těžké konkurenci 
vůbec špatné. 
„Odjížděly jsme domů s dobrým pocitem a ne-
zapomenutelnými zážitky,“ doplnila Gabriela 
Cábová. Zuberské gymnastky ještě letos čekají 
další závody v  ČR i  světový pohár ve  Španěl-
sku. „Jsem ráda, že se těchto závodů může-
me účastnit. nebylo by to možné bez finanč-
ní podpory rodičů, ale také Zlínského kraje 
a města Zubří. Za to moc děkujeme,“ uzavřela 
předsedkyně oddílu. (oh)

Gymnastky ze Zubří reprezentovaly na mistrovství světa.    Foto: archiv klubu

 ▪ Vsetínští junioři zpět v extralize
vsetín – vsetínský hokej bude mít po delší 
době opět extraligové zastoupení. Postup 
do nejvyšší soutěže totiž vybojovalo v bará-
žové skupině mužstvo juniorů. vsetín přitom 
bojoval až do posledního zápasu, ve kterém 
na  domácím ledě přehrál 4:0 Kladno. „Byla 
to dlouhá cesta. Hlavně poslední zápas byl 
velmi náročný na psychiku,“ řekl trenér Lu-
boš Jenáček. vsetínští junioři tak budou je-
diným týmem v extralize, jehož a mužstvo 
nejvyšší soutěž nehraje.

 ▪ Brod obhájil krajské prvenství
uherský Brod, Brumov-Bylnice – nesmírně 
napínavý závěr měla krajská hokejová sou-
těž. Finálová série mezi HC Brumov-Bylnice 
a  HC uherský Brod se protáhla na  maxi-
mální počet pěti zápasů. v  tom posledním 
brumovský stadion vyloupili hosté z Brodu 
v poměru 4:7 a mohli začít oslavovat obha-
jobu loňského titulu. „Zápas byl velmi vy-
rovnaný. nakonec jsme našli síly a  vyhráli, 
i když nám málokdo věřil,“ zhodnotil uher-
skobrodský trenér Zbyněk Kúdela.

 ▪ Nohejbalisté obhájili bronz
vsetín – v nabitém poli čtyřiadvaceti výbor-
ných evropských mužstev se na  domácím 
turnaji austin cup skvěle předvedli nohej-
balisté nK Climax vsetín. Dvanáctý ročník 
soutěže nohejbalistů trojic nabídl divákům 
ve  vsetínské hale na  Lapači opět skvělou 
podívanou. a  diváky nenechal chladnými 
především a  tým domácího družstva. to 
se suverénně probilo až do semifinále, kde 
nestačilo na  první tým Modřic. v  souboji 
o bronz však Climax pokořil Karlovy vary.

 ▪ Karatisté úspěšní doma i venku
vsetín – vydařený výlet do Polska i úspěšný 
domácí turnaj mají za sebou mladí zástupci 
tradičního karate ze vsetína. ti nejprve od-
vezli pět medailí z  velmi dobře obsazené-
ho mezinárodního turnaje Wratislavia cup 
v Polsku. toho se účastnilo celkem 300 zá-
vodníků do sedmnácti let z ČR, Litvy, ukra-
jiny a  Polska. všechny cenné kovy získala 
výprava z valašska v disciplíně kata. Začát-
kem dubna pak ve vsetíně uspořádali turnaj 
valachia cup, na kterém se střetlo osm čes-
kých a čtyři polské oddíly. Zlatými úspěchy 
se mohli pochlubit nejen domácí, ale také 
karatisté z Bystřice pod Hostýnem.

 ▪ Ploutvoví plavci bodovali v Itálii
Zlín – ve  velké konkurenci zazářili mladí 
zlínští ploutvoví plavci při druhém kole svě-
tového poháru World CMas CuP. v italském 
Lignanu museli bojovat v  početném poli  
celkem 283 závodníků. Zaskvěla se přede-
vším Beáta Polišenská, která letos startuje 
poprvé v seniorské kategorii. v kategorii 200 
metrů BF (plavání s dýchací trubicí) skončila 
na třetím místě, na poloviční trati jen o stu-
pínek hůře. těsně pod stupni vítězů stanula 
i nadějná juniorka Monika Langerová.

Zlínský kraj – Přestože příznivců sportovního 
šermu u nás ubývá, je i ve Zlínském kraji stále 
dost nadšenců, kteří tento krásný sport drží 
nad vodou. Čest této olympijské disciplíně dělá 
několik klubů ve Zlíně, uherském Hradišti a sta-
rém Městě, které navazují na bohatou historii. 
„ve Zlíně se nepřetržitě šermuje od roku 1944. 
náš klub má v současnosti 52 členů, z toho 44 
šermujících všech věkových kategorií,“ vypočí-
tává předseda Klubu sportovního šermu Zlín 
Zdeněk traub. 
Zároveň přiznává, že šermíře pohání hlavně 
nadšení. „u nás to není jako ve Francii, kde mají 
2000 klubů. vždyť v ČR je zhruba 1700 šermířů. 
tento sport není levná záležitost a navíc něja-
kou dobu trvá, než se jej člověk naučí. a  pak 
narážíme na starou bolest, že dnešní mládež se 
do sportu příliš nehrne,“ zmiňuje předseda klu-
bu.  Přesto je přesvědčen, že sportovní šerm má 
co nabídnout. například zlínský klub nejenže 
disponuje kvalitními trenéry, ale má ve  svých 
řadách i  jeden velký šermířský vzor. „stále ak-
tivním členem je pan Leopold nohál, kterému 
je třiadevadesát let. ve Zlíně šermuje už právě 

od  roku 1944. Dnes již hůře vidí, ale pořád se 
výborně orientuje. Je to pan šermíř,“ říká uznale 
o nejstarším členovi klubu Zdeněk traub.
Dravým a  velmi úspěšným mládím se zase 
může pochlubit sportovní šerm v  uherském 
Hradišti. Čtrnáctiletá kordistka Růžena Pozne-
rová patří mezi největší české talenty. ve  své 
kategorii nemá v tuzemsku konkurenci a poráží 
i starší a zkušenější soupeřky. na začátku dubna 
se účastnila svého prvního světového šampio-
nátu v kategorii do 17 let v chorvatské Poreči. 
„skončila pětašedesátá. ale měla na mnohem 
víc. trochu ji svazovala zodpovědnost, asi no-
váčkovská daň,“ hodnotil vystoupení své svě-
řenkyně trenér Petr Franta. I on si uvědomuje, 
že je Růžena velkým příslibem do  budoucna. 
„sama si plánuje olympiádu. stále však musí-
me pracovat, je potřeba ještě odstranit některé 
chyby,“ plánuje trenér.
nejbližším svátkem pro šermíře ze Zlínského 
kraje, ale i širokého okolí, bude pátý ročník tur-
naje O  pohár hejtmana Zlínského kraje, který 
je naplánován na 11. května ve sportovní hale 
střední průmyslové školy Zlín.  (oh)

Šermířští nadšenci ještě nevymizeli
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zajímavosti, soutěžMéně litrů, více kvality
Méně je někdy více. I  tak se lze dívat 
na  loňské výsledky pěstitelského pálení 
ve  Zlínském kraji. Úroda ovoce sice byla 
nižší, ale na  koštech, které se v celém re-
gionu pořádají hlavně v březnu a v dubnu, 
byla podle odborníků převaha kvalitních 
ovocných pálenek. Nemalá část z nich byla 
přitom proti minulým obdobím z  jablek. 
Švestkám se totiž loni moc nedařilo.

Místo švestek jablka
„Letos jsme pálenici uzavřeli již v lednu, což je 
zhruba o  měsíc dříve než obvykle, a  celkově 
jsme vypálili asi o  třetinu méně. Lidé k  nám 
vozili především kvas z jablek, švestek se loni 
na Zlínsku mnoho neurodilo,“ uvedla stanisla-
va Chalupová z pěstitelské pálenice v Březnici. 
Pokud ale někdo kvas ze švestek přivezl, větši-
nou byl s výsledkem spokojený. „slivovice byly 
dobré, jen bylo z mírně nahořklé chuti poznat, 
že ovoce mělo v době dozrávání méně slunce,“ 
dodala zkušená páleničářka.
Kvalitu pálenek určitě může hodnotit také 
Josef niesner ze salaše na  uherskohradišť-
sku, který je degustátorem mnoha koštů 
v regionu. „Kvalita má dlouhodobě stoupající 
tendenci. Pokud jde o loňské pálenky, tak ty 
mají velmi vysoký standard. Je ale pravdou, 
že vzhledem k nevalné úrodě pěstitelé vypá-
lili většinou méně, než je obvyklé.“
ve  skladbě se ve  větší míře objevila jablka, 
kterých se na  většině lokalit urodilo velké 
množství. Z  letního ovoce pak prakticky jen 
meruňka. Mírně roste zájem o přípravu kva-
su z  hrušek či špendlíků. „Jde o  fenomény 
posledních let. Při dobře odvedené práci lze 
získat velmi kvalitní pálenku,“ poznamenal 
niesner.

Kvas, kvas a zase kvas
a  co vlastně stojí za  rostoucí kvalitou pále-
nek? Podle odborníků jednoznačně přístup 
pěstitelů. Přes veškerý um páleničářů je totiž 
základem všeho kvas. „Když to zjednoduším, 
pak výběr ovoce se na výsledné kvalitě podílí 
asi 30 procenty, kvas 60 procenty a samotná 
destilace zbytkem, tedy deseti procenty,“ vy-
světluje niesner. stanislava Chalupová jeho 
slova potvrzuje. „už první pohled na  přive-
zený kvas prozradí, jaký bude výsledek. Když 
je obsah beček špatný, my už s tím opravdu 
moc nenaděláme,“ uvedla. 

naplno to podle ní bylo patrné v právě skon-
čené sezoně u kvasů z  jablek, které řada lidí 
připravovala poprvé či po dlouhé době. „nej-
častější chybou byl příliš hustý kvas, který 
mnohdy ani nebyl dokvašený,“ posteskla si.
Dobrat se k vlastní kvalitní pálence je oprav-
du složité a  pracné. Josef niesner vše popi-
suje jako sňatek člověka s přírodou. „Příroda 
dodá půdu, vodu a slunce. Člověk svou práci 
při výběru ovoce a zakládání a vedení kvasu. 
tečku za tím udělá páleničář,“ vysvětlil zkuše-
ný degustátor a pořadatel koštů. 
 Jaroslav Janečka

 ▪ Slivovice má své přátele
ve Zlínském kraji se pálí všude. Bez ohledu 
na to, zda jde o valašsko, slovácko či Ha-
nou. výjimkou není ani krajské město, kte-
ré si ze všech jmenovaných regionů něco 
vzalo. Je proto logické, že jediná tuzemská 
organizace, která se věnuje výhradně pro-
pagaci pěstitelského pálení, vznikla právě 
v  našem kraji. Jde o  občanské sdružení 
společnost přátel slivovice České republi-
ky, které bylo založeno v dubnu 2011. „Jde 
samozřejmě částečně o recesi. Za ní je ale 
patrná naše snaha popularizovat tradiční 
hodnoty lidové kultury, k níž právě pěsti-
telské pálení bezesporu patří,“ uvedl pre-
zident společnosti a publicista Jiří severin.
Díky aktivitě občanského sdružení a  po-
chopení obce vlčnov a slováckého muzea 
v  uherském Hradišti, které je příspěvko-
vou organizací Zlínského kraje, především 
vzniklo jedinečné Muzeum lidových pále-
nic. Kromě toho členové sdružení uspo-
řádali několik přednášek, vzdělávacích 
kurzů a kulturních akcí. Od loňského roku 
pak vycházejí Lihové noviny. „I v tomto pří-
padě jde o  kombinaci recese, propagace 
a  vzdělávání. nicméně prostřednictvím 
přetisku mnoha dobových inzerátů či no-
vinových článků se snažíme postihnout 
ducha jednotlivých epoch celého minulé-
ho století,“ vysvětlil severin.

Soutěžní otázka: ve kterém roce vyšlo 
první číslo Lihových novin? 

Odpověď posílejte na  emailovou adresu 
soutez@oknodokraje.cz nebo na  adresu 
Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 
do  10.  května. Výherci (5., 25. a  50. příchozí 
správná odpověď) budou odměněni.

 ▪ Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: Provoz na trati u Mor-
kovic byl ukončen v  roce 1998. Poslední 
vlak vyjel na trať 23. ledna.
Výherci: antonín Procházka (Litenčice), 
Marie Gremlicová (Otrokovice), věra vrán-
ská (valašské Meziříčí)

Interiéry vlčnovského Muzea lidových pálenic.

Degustace před koštem v obci Salaš.

Stanislava Chalupová.    Foto: Ivo Hercik
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Uherské Hradiště
Dvořákova 1210

Tel.: 734 311 136
E-mail: uh@expowin.cz

Zlín
Gahurova 5265

Tel.: 734 314 277
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Břest 134

Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

www.expowin.cz

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY 
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

OKNA, DVEŘE

PLÁNUJETE CELKOVÉ ZATEPLENÍ DOMU? POMŮŽEME VÁM UŠETŘIT!

WWW.ZALUZIE-ZLIN.CZ
ŠIROKÝ VÝBĚR STÍNÍCÍ TECHNIKY ZA SUPER CENY

Předsezónní sleva až 50%

Sedmikomorový pro l

za cenu pětikomorového

Návštěva technika zdarma

www.expowin.cz Vyřídíme dotace za Vás!

  Zelená úsporám je opět tady
  Přijďte si pro dotaci až 50%

   z nákladů
  Žádosti o dotace se

   již připravují

Registrovaný dodavatel programu Zelená 
úsporám. Držitel certifikátu ISO 9001:2009
a ISO 14001:2005.

Tel. 725 556 938
www.fasadyzlin.cz

Doposud jsme pomohli našim klientům 
k získání dotací v celkové výši 37.000.000 Kč.

ZAŘÍDÍME VÁM DOTACE
ZATEPLÍME VÁŠ DŮM

PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Spolehlivě Vám zajistíme projektovou dokumentaci 
a veškerou inženýrskou činnost potřebnou k realizaci.

Zlín
Tř. T. Bati 161
tel.: 736 624 682

Uh. Hradiště
Malinovského 389
tel.: 736 624 683

Uh. Brod
Pod Dvorkem 1516
tel.: 736 624 684www.largocz.cz

• benzinové pily již od 3 990 Kč
• benzinové vyžínače již od 3 990 Kč
• benzinové sekačky již od 5 590 Kč
• křovinořezy, traktory, 

příslušenství, robotické sekačky 
za výhodné ceny

Při prodeji výrobků je zprovoznění a zaškolení 
obsluhy zdarma. Na všechny prodávané výrobky 
je poskytován záruční i pozáruční servis.

exKlUzivNí Prodejce leSNí A zAHrAdNí TecHNiKY

Zlínský kraj – S  jarem se probouzí nejen 
příroda, ale i pořadatelé kulturních, spor-
tovních, společenských a folklorních akcí. 
Tak nepřebernou nabídku aktivit pro ce-
lou rodinu hned tak nenajdete. Protože 
se nám ani zdaleka nepodařilo všechny 
pozvánky zveřejnit, nezapomeňte se po-
dívat na další nabídku akcí na webu Cen-
trály cestovního ruchu Východní Moravy. 
 na 1. máje nezapomeňte na stavění máje 
v areálu Dřevěného městečka ve skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm. www.vmp.cz 

 Kdybyste chtěli vidět následné Kácání 
mája, přijeďte 25. května na Rusavu 
v Hostýnských vrších. tedy pokud jim 
májku na Rusavě někdo neukradne!  
web.quick.cz/rusavjan

 Prodejní výstava balkonových květin, 
letniček, zahradní sadby a nářadí s názvem 
valašská zahrada se bude již počtvrté 
konat v areálu sport campu v Rožnově 
p. R. o víkendu 3. až 5. května. Chybět 
nebude ani poradna babky bylinkářky.

 slavnostní otevření brány hradu Brumov 
s bohatým kulturním programem a finá-
lem šachového turnaje s živými šachy vás 
čeká 4. května od 13.00 přímo na hradě. 
www.brumov-bylnice.cz

 výstava Cyril, Metoděj a velegrad spojená 
s odléváním zvonu k jubileu 1150 let 
od příchodu věrozvěstů bude slavnostně 
zahájena 7. května v archeoskanzenu 
Modrá. www.archeoskanzen.cz

 Majáles ve Zlíně propukne v úterý 
7. května pod vedením studentů Fakulty 
multimediálních komunikací univerzity 
t. Bati. Již pojedenácté můžete zažít jednu 
z největších hudebních akcí ve Zlínském 
kraji na vlastní kůži. Letošním tématem je 
Zvěřinec. www.zlin.eu

 Zlínské jaro – festival demokracie a občan-
ské společnosti, se bude konat ve Zlíně 
ve dnech 8. až 11. května. Chybět nebude 
ani Den s v. Havlem. www.zlinskejaro.cz

 Otvírání pramenů v Luhačovicích se 
uskuteční o víkendu 10. až 12. května. Čeká 
vás bohatý program s jarmarkem, retro 

přehlídkou ve stylu secese či tradičním 
krojovaným průvodem po jednotlivých 
pramenech. www.luhacovice.cz

 výstavu skalniček a bonsají připravil pro 
veřejnost Klub skalkařů Zlín ve dnech 
10. – 12. května v prostorách 4. internátu 
sPŠ polytechnické ve Zlíně.

 KYtaRa ZLÍn 2013, to jsou koncerty 
a workshopy proslulého kytaristy Pavla 
steidla v atriu ZUŠ ve Zlíně v neděli 
12. května. www.guitarzlin.cz

 nepropásněte s dětmi v sobotu 18. května 
středověký den s biskupem Brunem, který 
zahájí rok oslav 750 let města Kroměříže. 
www.mesto-kromeriz.cz

 Pokud dáváte přednost túrám nebo 
cykloturistice, nenechejte si ujít velehrad-
ský přechod a cyklopřejezd Chřibů 
18. května se startem na velehradě. 
www.velehrad.cz

 na počest Gorazda II. se budou konat Dny 
slovanské kultury v Kroměříži. v pátek 
24. května od 19.00 zahraje v Domě 
kultury v Kroměříži třeba Hradišťan nebo 
zlínští filharmonici. www.dk-kromeriz.cz

 v neděli 26. května vyjede ve Vlčnově 
tradiční Jízda králů, kterou vyvrcholí 
třídenní folklorní slavnosti ve vlčnově. 
Kulturní dědictví našich předků v té 
nejčistší podobě si nemůžete nechat ujít. 
www.jizdakralu.cz

stranu připravila Centrála cestovního ruchu vý-
chodní Moravy. Podrobný přehled akcí ve Zlín-
ském kraji naleznete na  internetové adrese  
www.vychodni-morava.cz/kalendar-akci.

Soutěž o nejkrásnější oči

Máte krásné oči? Pak si je nechte vyfotit 
a  detail vašich očí pošlete Centrále ces-
tovního ruchu ve  Zlíně, která odstarto-
vala originální soutěž O  nejkrásnější oči 
východní Moravy. 
Jednotlivé snímky budou řazeny na face-
booku do  fotogalerie, kde se budou 
lajkovat. Oči s  největším počtem lajků 
vyhrávají čestný a  historicky první titul 
nejkrásnější oči východní Moravy. s  je-
jich nositelem – nositelkou připraví cen-
trála speciální rozhovor a  předá mu/jí 
malé překvapení.
soutěž podporuje letošní marketingo-
vou kampaň Centrály cestovního ruchu 
východní Moravy, která se nese v duchu 
sloganu Padla mi do  oka východní Mo-
rava. Hlavní postavou kampaně je pan 
Oko, který má několik variant a který zve 
na  internetu, v  tiskovinách i  v  rozhlaso-
vých spotech návštěvníky na dovolenou 
právě do Zlínského kraje.
Fotografická soutěž začala 1. dubna a po-
trvá až do 30. června. na začátku letních 
prázdnin tak už budeme vědět, kdo má 
u  nás nejkrásnější oči. soutěžní fotogra-
fie očí posílejte na  e-mailovou adresu 
barbora.janeckova@vychodni-morava.cz 
a hlasujte na našem facebookovém profi-
lu www.facebook.com/vychodnimorava. 
ale pospěšte si, protože soutěž uteče tak 
rychle, že ani nemrknete!

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. 5. – 31. 5. Rozhovory s krajinou
výstava Daniely a  Zdeňka Imrichových 
obsahující fotografie krajiny přírodní 
i  městské; 3. etáž (pracovní dny 7.00 – 
17.00)

1. 5. – 31. 5.   Jak SE vidím a jak TO vidím
výstava výtvarných prací žáků Základní 
umělecké školy Zlín-Jižní svahy; 16. etáž 
(denně do 22.00)

zábava, volný časKvěten na Východní Moravě

Otevírání pramenů v Luhačovicích.    Foto: archiv
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První topenářské studio na Moravě

• kotle všech druhů, solární 
sestavy na teplou užitkovou 
vodu, tepelná čerpadla

• projekce ústředního topení 
přímo u nás, možná konzultace 
s bytovým architektem 

• možno objednat dodávku 
zakoupeného zboží přímo 
k zákazníkovi zcela zdarma

• dodáváme kompletní montáže 
včetně uvedení do provozu

• odborné poradenství
• záruka na montáž 60 měsíců
• výměna kotlů, starý za nový
• výměna otopných těles
• sleva na veškeré zboží 10% 

Dále také zajišťujeme kompletní 
stavební práce, realizaci staveb 
na klíč, koupelny ve spolupráci 
s koupelnovým studiem, zemní 
a výkopové práce 

Topgrand group s.r.o.
Kvítkovická 1533
Napajedla 763 61
Budova DLC 

Tel.: 724 971 428
www.topgrand.cz

Vzorková prodejna topenářského sor� mentu na Moravě

Termín dalšího vydání: 29. až 31. května. Pokud magazín v těchto 
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206. 


