
Návštěva následníka trůnu
Princ Charles z Walesu při své návštěvě kraje obdržel mimo 

jiné dárkovou skleněnou sadu ze skláren v Květné.
Foto: Petr Zákutný
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 ▪ Osobností roku je Josef Holcman
Letos jubilejně, již popáté, byla vyhlášena an-
keta, ve které se rozhodovalo o Osobnosti roku 
Zlínského kraje. Za svůj přínos pro kraj a čin-
nost v minulém roce bylo nominováno dvacet 
pět občanů z celé sféry společenského života. 
Deset z nich přebralo ocenění na slavnostním 
večeru v zámku v Holešově. Vítězem ankety se 
stal literát Josef Holcman. Dalšími oceněnými 
jsou: Jiří Rosenfeld (podnikatel), Tomáš Janeč-
ka (lékař), Antonín Bajaja (publicista), Otmar 
Oliva (sochař), Karel Kolomazník (vědec), Igor 
Stránský (režisér), Oldřich Calábek (lékař), Bo-
huslav Škubal (lékař), Drahomíra Pavelková 
(děkanka FaME).

 ▪ Změna distribuce Okna do kraje
Vážení čtenáři, počínaje tímto číslem byla 
ukončena alternativní distribuce Okna do kra-
je, tedy například prostřednictvím stojanů 
v  nákupních centrech či nádražích. Magazín 
je teď distribuován jen do schránek všech do-
mácností, institucí a firem v kraji. Zároveň vás 
chceme požádat, abyste nám v případě, že ne-
dostanete některé číslo magazínu do schránky 
vůbec či se zpožděním, dali vědět. Můžete vo-
lat na telefon 577 011 538 nebo psát na email 
distribuce@oknodokraje.cz. Stejné kontakty 
můžete využít v případě, že jste magazín Okno 
do kraje obdrželi s vloženými reklamními letá-
ky. Tento postup doručovatelů není správný. 

 ▪ Výstava o vodním koridoru
Vysvětlení významu vodního koridoru Dunaj 
– Odra – Labe, seznámení návštěvníků s eko-
logickými i hospodářskými aspekty vodní do-
pravy a hlavně rozpoutání věcné diskuse, jsou 
hlavní myšlenky putovní výstavy věnované 
„Křižovatce tří moří – vodnímu koridoru Du-
naj – Odra – Labe“. Zahájení výstavy se v atriu 
rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve  Zlíně zú-
častnili také hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák, statutární náměstek Libor Lukáš a  ná-
městek pro dopravu Jaroslav Drozd. Výstavu, 
finančně podpořenou Zlínským krajem, je 
v atriu rektorátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlí-
ně možné navštívit až do konce června. 

Vážení a milí spoluobčané,
asi se to může někomu zdát jako klišé, když uvádím, kdy jsem začal psát tento úvodník. Myslím si, že 
pro pochopení následujících řádků je ale vhodné vědět, v jakém jsem byl rozpoložení a co v tu dobu 
ovlivnilo moje myšlení. Právě jsem se vrátil z pohřbu starosty Kunovic Jiřího Vařechy... 
Ještě stále mám v mysli tragickou událost, která potkala Polsko. Je také necelý týden před připome-
nutím si tragické události z konce války - upálení pasekářů na Ploštině, Prlově a Vařákových Pasekách. 
V době, kdy budete tyto řádky číst, si budeme připomínat 65. výročí konce druhé světové války. Měli 
bychom si hlavně připomenout všechnu hrůzu války, bolest, zmařené životy umučených v koncen-
tračních táborech, padlé v domácím i zahraničním odboji i vojáky osvobozujících armád. A ne, že bez 
povšimnutí médií prošlo 15. března 71. výročí zahájení okupace naší země německými vojáky. To si 
člověk hned uvědomí, kdo vlastní noviny.
Měli bychom si proto připomínat, jak těžce se ztracená svoboda získává zpět, a vést k tomu i naše děti. 
V kontextu toho uctít památku obětí a odmítat překrucování dějin. Pamatovat si, odkud válka a oku-
pace naší země přišla a odkud přišla svoboda. Připomínat si to, i když tím není třeba zatěžovat vztahy 
ve společné Evropě. Není ovšem možné přehlédnout, že prezident Rakouska v předvolební kampani 
tvrdí, že Benešovy dekrety neplatí, a německá politička říká, že jsme se měli za protektorátu dobře.
Do Evropské unie jsme vstoupili před šesti lety, ale svoje rovnoprávné postavení si budeme muset 
ještě prosazovat. Už to vidíme v rozdílné podpoře zemědělců, ve vízové politice, či až téměř v šikaně 
našich řidičů německou policií. Přesto být součástí EU byl krok správným směrem.
Z pohledu toho, co jsem napsal, se mi jeví řevnivost volebního klání malicherná, ač někdy vzbuzuje 
obavu, že bychom si nakonec nemuseli umět vládnout sami. Jistě nechceme, aby nám vládli cizí, či 
jimi nastrčené loutky. I tak totiž mnohé národy i bez války přicházely o svobodu. A jsme zase u zacho-
vání svobody, suverenity a národní identity. Také by nemělo uniknout v předvolební kampani naší 
pozornosti, že někteří by rádi ještě doprivatizovali poslední veřejné prostředky sociálního a zdravot-
ního pojištění.
Měsíc květen má i přízvisko máj. Jeho první den slavíme Svátek práce, kterým si připomínáme, že je 
třeba mít v úctě poctivou a tvořivou práci k prospěchu nejen svému, ale i druhých. Máj je také lásky 
čas, a tak na ni nezapomínejme. Přeji vám nejen hodně lásky, ale také šťastnou ruku při vhazování 
volebních lístků do hlasovacích uren.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje
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Ing. Jiří Vařecha 

Pro město Kunovice bude navždy 14. duben dnem, kdy se 
občané rozloučili se svým starostou Ing. Jiřím Vařechou, kte-
rý po těžké nemoci zemřel 7. dubna. Odešel po prohraném 
boji se zákeřnou chorobou v kruhu svých blízkých. Odešel, 
ale jeho nemalé dílo zůstává, aby jej stále připomínalo. 
Snad každému při vzpomínce na Ing. Jiřího Vařechu vysta-
ne na mysli jeho cílevědomost, bojovnost, ale také tolerant-
nost a ušlechtilost, kterou přenášel do vztahů kolem sebe.
S panem starostou jsem měl tu čest se  poznat  ještě když 
stál v čele Školského úřadu ve Zlíně. Samozřejmě jsme se 
znali  jako kolegové starostové a také jako zastupitelé Zlín-
ského kraje. Budu si ho pamatovat a doufám, že nejen já, 

jako člověka, který všechno, co v životě vykonával, bral jako poslání s cílem pomáhat lidem.
Odešel vzácný člověk a my můžeme děkovat, že mezi námi byl a že jsme mohli nějaký čas 
kráčet v životě s ním. Bude chybět nejen rodině, lidem v Kunovicích, ale i všem nám, kdo jsme 
měli to štěstí s ním spolupracovat.

MVDr. Stanislav Mišák

Okno do kraje / květen 2010  strana 3



 ▪ Děti navštěvovaly preventivní vlak 
Uherské Hradiště, Zlín – Celkem 1260 dětí na-
vštívilo na  nádraží v  Uherském Hradišti nebo 
ve Zlíně preventivní vlak Českých drah. Vlak byl 
složen z promítacího vagonu, diskusního vozu 
a  vozu pro nácvik první pomoci. Program pro 
školní dětí trval přibližně hodinu a půl. Ve vlaku 
všichni viděli, jak dopadne člověk, který si krátí 
cestu přes koleje a srazí ho vlak. Mohli porovnat 
brzdné dráhy vlaku a auta či seznámit se s do-
pady nehod na  přejezdech. Studenti i  ostatní 
mohli zhlédnout krátké filmy s  ukázkami reál-
ných neštěstí na železnici, absolvovat praktický 
nácvik první pomoci se záchranáři a diskutovat 
s policisty a drážními odborníky. Tato preventiv-
ní akce se bude opakovat.

 ▪ Ve Vsetíně se staví laboratoře
Vsetín – Zlínský kraj zahájil v nemocnici ve Vse-
tíně výstavbu pavilonu centralizovaných labo-

ratorních provozů. Objekt vznikne na  místě 
bývalé provozní budovy. Projekt za  106 milio-
nů korun má být dokončen příští rok v  lednu. 
Na  investici hejtmanství poskytlo 66 milionů 
korun, zbytek je hrazen z fondů EU. Vybudová-
ním a  vybavením nového pavilonu patologie 
a  centralizovaných laboratorních provozů se 
zvýší kvalita péče v oblasti diagnostiky. V budo-
vě najde své sídlo také hematologicko-transfuz-
ní oddělení a oddělení klinické biochemie.

 ▪ Kraj má zájem na rozvoji Baťova kanálu
Zlín – V souladu s Memorandem o vzájemné 
spolupráci uvolní Zlínský kraj státnímu pod-
niku Povodí Moravy 4 miliony korun na opra-
vu opevnění Baťova kanálu v  úseku Babice 
- Spytihněv a opravu hráze řeky Moravy v Na-
pajedlích, kde budou také na  levém břehu 
řeky odstraněny pařezy. Jde o  rekonstrukce 
protipovodňových zařízení plánované v  le-

tošním roce. Současný stav některých hrází 
i opevnění Baťova kanálu je velmi špatný a si-
tuace proto žádá neodkladné řešení. 

 ▪ Galerijní a muzejní noc ve Zlíně
Zlín – Galerijní a muzejní noc ve Zlíně, která se 
uskuteční 21. května, je netradiční společná 
akce veřejných a soukromých institucí, které vy-
stavují různé umělecké a muzejní formy. V kaž-
dém místě bude návštěvníky očekávat pou-
čená osoba s  informacemi. Návštěvník může 
putovat od  Domu umění přes instituce sídlící 
v areálu Svitu na zámek, a poté přes střed města 
k evangelickému kostelu a dále na hvězdárnu, 
kde bude vedle výstavy možnost uzavřít akci 
pozorováním hvězd. Návštěvník může využít 
možnosti svézt se mezi jednotlivými instituce-
mi historickým trolejbusem. V mrakodrapu  se 
budou moci návštěvníci projet výtahem, který 
byl navržen jako kancelář ředitele firmy.

Zlínský kraj – Rekonstrukce havarijního sta-
vu obecních budov, opravy škol, školek, kul-
turních domů, tělocvičen, hasičských zbroj-
nic, ale i  modernizace veřejného osvětlení 
a  místních rozhlasů, na  to všechno se nyní 
mohou těšit obyvatelé 75 obcí ve  Zlínském 
kraji, kterým hejtmanství poskytne ze svého 
podprogramu na podporu obnovy venkova 
celkem 30 milionů korun.
Letos kraj specifikoval zaměření své podpory 
plynoucí z  tohoto dotačního titulu zejmé-
na na  budovy, a  nikoliv místní komunikace 
a  venkovní sportoviště. „Toto omezení je 
zapříčiněno nižším objemem prostředků 
přidělených pro tento podprogram, což je 
důsledkem zavedení úsporných opatření 
kraje reagujících na  současný ekonomický 
vývoj,“ přiblížila krajská radní Milena Kova-
říková. O dotaci z podprogramu na podporu 
obnovy venkova letos kraj požádalo celkem 
103 obcí, žádosti dvou z nich byly pro nespl-
nění kritérií podprogramu vyloučeny a  26 

jich neuspělo. Například v  Poteči poslouží 
získaná dotace k  financování rekonstruk-
ce budovy mateřské školy a  obecního úřa-
du z  roku 1899. „Museli bychom opravovat 
i  bez dotace, ale z  vlastních prostředků by-
chom to dělali asi tři roky a museli bychom 
odsunout další připravované stavby, jako je 
odkanalizování obce, dětské hřiště, oprava 
komunikací a  mnoho dalších,“ řekl starosta 
Josef Mana. Podobně se raduje i  starostka 
Nové Dědiny Marie Musilová: „Díky získané 
dotaci se nám podaří odstranit havarijní stav 
střechy  víceúčelové budovy mateřské školy. 
Objekt pochází z roku 1860 a byl vždy cent-
rem kulturního dění v obci.“ Při řešení hava-
rijního stavu budovy mateřské školy pomůže 
krajská dotace také v obci Lhota. Nosná kon-
strukce krovu střechy je ve Lhotě napadena 
červotočem a vyžaduje výměnu staticky na-
máhaných částí. Dožívající střešní krytinou 
propadá sníh a déšť na podlahu půdy a voda 
prosakuje až do stropu haly MŠ. (vc)

Dotace na obnovu venkova

Kroměříž  – Poradenské centrum pro neslyšící a 
nedoslýchavé v Kroměříži může díky evropské 
dotaci zahájit nový projekt. Je určen zdravot-
ně postiženým osobám s těžkým sluchovým 
postižením, a to zejména osobám neslyšícím, 
ohluchlým a silně nedoslýchavým. Cílem no-
vého projektu s názvem „Program poradenství, 
vzdělávání a získávání pracovních návyků osob 
se sluchovým postižením“ je přispění k moti-
vaci a dalšímu profesnímu vzdělání. Vzdělávací 
kurz se uskuteční prezenční formou ve dvou 
úrovních dovedností. Kurz pro 30 neslyšících 
a nedoslýchavých osob v délce 52 hodin je 
zaměřen na zdokonalení práce s PC, zlepšení 
komunikačních dovedností a lepší orientaci 
na trhu práce. Kurz administrativní pracovník 
bude orientován více prakticky. Projekt byl 
zahájen v lednu a potrvá do konce roku 2011. 
Jeho náplň a aktivity představující více než 2,1 
milionu korun jsou financovány  z Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost minis-
terstva práce a sociálních věcí.  (tz)

Pomoc neslyšícím

Valašské Klobouky, Kunovice – Rozhlednu na 
vrchu Královci u Valašských Klobouk a roz-
hlednu na Tlsté hore u Dohňan na Slovensku 
by mohla v blízké budoucnosti propojit cyk-
lotrasa. Místa jsou od sebe vzdálená asi 20 kilo-
metrů. Projekt je nyní v přípravné fázi, radnice 
na něj chtějí získat dotaci. Obě rozhledny jsou 
si podobné vzhledem i nadmořskou výškou 
kolem 650 metrů. Z české strany se nabízí pří-
stup po trase z Královce na Končitou, kde už by 
chodník navazoval na hřebenovou túru Kýčer-
skou hornatinou. Služby cestovního ruchu má 
zlepšit také česko-slovenský projekt Kunovic a 
Staré Turé, který řeší na straně Kunovic rekon-
strukci Slovácké búdy a Slováckého sklípku. Na 
slovenské straně dojde k rekonstrukci kulturní-
ho domu v městě Stará Turá. Celkové náklady 
projektu dosáhnou výše  972 970 eur, přičemž 
z fondů EU obdrží žadatelé 827 025 eur, ze stát-
ních rozpočtů 75 000 eur a zbytek bude činit 
spoluúčast obou partnerských měst.  (vc)

Přeshraniční projekty

Budova mateřské školy ve Lhotě (u Malenovic).    Foto: Ivo Hercík
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Stihne se ještě letos zprovoznit D1 po Říko-
vice, R55 po  Otrokovice a  rozšířit zbývající 
úsek I/49 tak, aby se ke konci roku už mohlo 
jezdit po čtyřpruhu z Prahy až do Zlína?
Dlouholeté úsilí a  mimořádně aktivní přístup 
vedení Zlínského kraje, zákonodárců a dalších 
představitelů veřejného života i podnikatelské 
sféry bude v říjnu završeno dálničním napoje-
ním až do středu kraje. Úsek dálnice D1 v délce 
11,3 km z Kroměříže do Říkovic v hodnotě 4,5 
miliardy korun zahrnuje i výstavbu tzv. Morav-
ské křižovatky s R55 a R49 u Hulína. Na stavbu 
realizovanou v  uplynulých dvou létech nava-
zuje jižním směrem část úseku R55 v délce 2,8 
kilometru a současně usilujeme o zprovoznění 
dalšího úseku o délce 10,8 kilometru ve směru 
Hulín – Skalka, jež naváže na  severovýchodní 
obchvat Otrokovic. Zda se podaří zprovoznit 
tento úsek budovaný podobně jako dálnici D1 
s  přispěním prostředků z  Operačního progra-
mu Doprava před termínem, ukáže až nastáva-
jící období. Stavba za 3,5 miliardy korun má při 
opoždění realizace výstavby R49 mezi Hulínem 
a Fryštákem pro napojení krajského města zá-
sadní význam. S  rozšiřováním 2,2 kilometru 
dlouhého úseku silnice I/49 v  Malenovicích 
bylo započato, avšak vzhledem k  náročnosti 
stavby budované za existujícího provozu, navíc 
po etapách, nelze počítat s  jejím dokončením 
před zimním obdobím roku 2011.

Dost důležitá je také pro kraj rychlostní 
komunikace R55. Jaká je šance, že se bude 
v dohledné době pokračovat v realizaci R55 
od Otrokovic dále na jih?
Jihovýchodní obchvat Otrokovic bohužel zpoz-
dilo napadení výstavby R55 občanským sdruže-
ním Děti Země u ředitelství pro životní prostře-
dí při Evropské komisi v Bruselu. Přestože trasa 
R55 z Olomouce do Břeclavi je dlouhá 86 kilo-
metrů, podmínila Evropská komise financování 
úseků rychlostní komunikace ve Zlínském kraji 
z  Operačního programu Doprava variantním 
řešením průchodu R55 chráněnou ptačí oblasti 
na území Jihomoravského kraje. Tím bylo opož-
děno i zahájení 3,1 kilometru dlouhého úseku 
jihovýchodního obchvatu Otrokovic. Po dekla-
raci hejtmanů obou krajů a podpisech dvaceti 
starostek a  starostů měst a  obcí v  srpnu 2009 
došlo k dohodě nad trasováním a technickými 
parametry budoucí rychlostní komunikace. 
Ministerstva životního prostředí a  dopravy in-
formovala koncem března představitele obou 
krajů a  obcí o  dopisu ministrů adresovaném 
Evropské komisi, že byly splněny všechny legis-
lativní normy a  podmínky Natura 2000. Právě 
ochrana životního prostředí občanů žijících 
v uvedených 20 obcích je při přetíženosti tran-
zitní dopravy na dnešní trase silnice první třídy 
I/55 důvodem urychlení odstranění obstrukcí 
a blokování výstavby této důležité komunikace. 

Řidiči při průjezdu krajem „narážejí“ skoro 
na každém kilometru na výtluky, které při-
byly na  našich již tak zkoušených silnicích 
po letošní velmi dlouhé zimě. Co s tím vede-
ní kraje hodlá dělat?
Přestože uplynulá zima byla mimořádně tuhá 
a dlouhá a náklady na zimní údržbu silnic byly 
vysoké, řádný jarní úklid a  vysprávky výtluků 
nejsou v ohrožení. Motoristé nemusejí mít oba-
vu, že by dopady zimního počasí oddálily opra-
vování vozovek, nebo nedostatek finančních 
zdrojů omezil rozsah prováděné letní údržby. 
Úklid na silnicích I. pořadí důležitosti se prová-
děl ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje 
v měsíci dubnu, silnice II. pořadí důležitosti se 
uklízí do konce května. Úklid vozovek po zimě 
spočívá v tom, že silničáři seberou z okrajů sil-
nic inertní posypové materiály. Příkopy podél 
silnic se zbavují nečistot a odpadků. Pomáhají 
v tom silniční mechanismy, ale uklízet se musí 
i  ručně. Tyto úklidové práce začaly už koncem 
března. Samotný úklid bude stát přibližně 2,5 
až tři miliony korun. Současně probíhají lokální 
vysprávky (zaplňování výtluků) poškozených 
povrchů silnic a  plošné vysprávky, což jsou 
rozsáhlejší a trvanlivější opravy souvislých úse-
ků silnic. Na tento účel získal Zlínský kraj letos 
mimořádně i 27 milionů korun ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury a k tomu je v rámci 
uzavření výsledků hospodaření plánován také 
převod loňských zisků ze čtyř správ a  údržeb 
silnic v  kraji v  celkové výši 13 milionů korun. 
Na  plošné vysprávky tedy bude možno vyna-
ložit ve  Zlínském kraji letos 40 milionů korun. 
Při plošných vysprávkách získává silnice nový 
povrch v uceleném, někdy i několikakilometro-
vém úseku. Tento způsob opravy povrchů silnic 
znamená zpravidla odfrézování poškozených 
vrstev vozovky v celé její šíři, provedení spojo-
vacího postřiku a položení nové vrstvy živičné 
obalované směsi. Takto obnovená vozovka 
zpravidla vydrží v  dobrém stavu bez nutnosti 
každoročních lokálních vysprávek (zaplňování 
výtluků) po  dobu až deseti let. Objem finanč-
ních prostředků na celoroční údržbu krajských 
silnic, tj. silnic a mostů II. a  III. tříd, po navýše-
ní dosáhne téměř 342 milionů korun a  bude 
dostatečný, aby vedle realizovaných investic 
do  rekonstruovaných a  zcela nových úseků 
překračujících letos hodnotu tři čtvrtě miliardy 
korun zlepšil kvalitu krajských komunikací bez 
ohledu na dopady mimořádné zimy.

V  jakém stadiu přípravy je rekonstrukce 
a  elektrizace železniční trati z  Otrokovic 
přes Zlín do Vizovic? Dočkáme se v krajském 
městě přímých vlaků do velkých měst?
Oproti rozpočtovému výhledu Státního fon-
du dopravní infrastruktury se při projektové 
přípravě a  řešení požadavků dotčených měst 
a obcí zvýšily rozpočtové náklady na zdvojko-

lejnění a elektrizace železniční tratě na více než 
dvojnásobek a přesáhly sedm miliard korun. Vý-
znam této tratě, která není tranzitní, i intenzita 
osobní a nákladní dopravy neumožnila takový-
to projekt zařadit mezi žádosti na spolufinanco-
vání z Operačního programu doprava. A proto 
se změnily parametry projektu a modernizace 
bude řešena ve  dvou etapách a  bez komplet-
ního zdvojkolejnění. V  současnosti je připra-
vován projekt modernizace a  elektrizace trati 
s výhybnami v úseku Otrokovice – Zlín a  jeho 
realizace by se měla uskutečnit v  létech 2011 
až 2013. Na trati budou jezdit jak rychlíky s pří-
mým spojením na Prahu, tak i moderní elektric-
ké železniční soupravy mezi městy Zlín a Olo-
mouc s  přestupy na  rychlíky Pendolíno. Tyto 
soupravy budou jezdit na základě objednávky 
regionální dopravy Zlínského a  Olomouckého 
kraje. Na trať Valašské Meziříčí – Kojetín budou 
nakoupeny z prostředků Regionálního operač-
ního programu a Českých drah moderní moto-
rové nízkopodlažní železniční soupravy a i zde 
bude možnost přestupu v  Hulíně na  spojení 
Zlín – Olomouc – Praha.

Zastaralé vlakové nádraží ve  Zlíně je ostu-
dou krajského města, které je centrem ce-
lého regionu. Bude se tedy něco dít s tímto 
nádražím?  
Součástí projektu modernizace železniční trati 
Otrokovice – Zlín je i  plánované vybudování 
nové výpravní budovy Nádraží Zlín – střed. In-
vestorem je státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty a  nové objekty budou moder-
ním přestupním terminálem mezi železniční, 
městskou a  linkovou autobusovou dopravou. 
Nejen budovu nádraží, ale s využitím finančních 
prostředků Regionálního operačního programu 
Střední Morava budou mít cestující k dispozici 
místní i  krajský komplexní odbavovací a  řídicí 
informační systém a  nádraží i  vozidla budou 
vybavena stacionárními i mobilními vizuálními 
systémy a vozidla městské hromadné dopravy 
budou navíc vybavena i  systémy preference 
těchto vozidel na  křižovatkách umožňujícími 
průběžnou regulaci dopravních proudů dle in-
tenzit s předností veřejné dopravy.
 Jana Bubeníková

Dálnice do středu kraje bude letos
Jednou z velkých letošních událostí ve Zlínském kraji bude dostavba 
části dálnice D1 v úseku z Kroměříže do Říkovic a současně dokončení 
výstavby R55 z Hulína směrem  k Otrokovicím. Na tyto i další dopravní 
stavby a investice jsme se zeptali náměstka hejtmana Zlínského kraje 
Ing. Jaroslava Drozda, do jehož kompetence spadá doprava.

Jaroslav Drozd.    Foto: Ivo Hercík
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Princ Charles z Walesu ve Zlínském kraji

Princ Charles si Hostětín vybral kvůli tamním ekologickým projektům. Osobně se totiž velmi anga-
žuje ve prospěch ochrany životního prostředí. Jeho venkovské sídlo využívá energii z obnovitelných 
zdrojů, jeho vozy pak jezdí na bionaftu. Kromě toho vlastní farmu, kde je zelenina pěstována ekolo-
gickým způsobem.  Fotostrana: Petr Zákutný

Do Hostětína dorazily kromě britského následníka trůnu také stovky lidí, které mu přijely vyjádřit 
své sympatie – například i kvůli jeho ekologickým aktivitám.

V hostětínské moštárně princ Charles ochutnal 
místní jablečný mošt.

Jeho královská Výsost princ Charles 
z Walesu zavítal v pondělí 22. března 
do Zlínského kraje – jeho cílem byla 
vesnička Hostětín, která je proslulá 
svými ekologickými projekty. Regi-
onem následníka trůnu 16 suverén-
ních států provázel na žádost Kance-
láře prezidenta republiky hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák.

významná návštěva

Návštěvu prince Charlese neprovázela žádná 
mimořádná opatření. Následník trůnu se volně 
pohyboval mezi lidmi.

Součástí programu bylo i kulturní vystoupení, 
které obstaral dětský soubor Světlovánek.
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inzerce

Děti se kvůli filmu sjíždějí do Zlína již 50 let.     Foto: archiv

Do  svého jubilejního 50. ročníku 
letos dozrává zlínský Mezinárodní 
festival filmů pro děti a mládež. Pů-
vodně to byla jen národní přehlíd-
ka. Její první ročník byl skromný, 
leč vzbudil značné ohlasy. Během 
dalších tří let si zlínského festivalu 
všimli i v zahraničí, a tak se již v roce 
1965 konal první mezinárodní fes-
tival. Do  několika let se Zlín stal 
světovou metropolí filmů pro děti 
a mládež. Jde o nejstarší a největší 
festival svého druhu na světě.

filmový festival

Jubilejní filmový festival nabídne na 120 snímků
Mezinárodní festival filmů pro děti a  mládež 
Zlín 2010 (30. května až 6. června) přináší kro-
mě tradiční světové filmařské konfrontace 
v  mezinárodních soutěžích o  Zlatý střevíček 
řadu speciálních programových sekcí. Tou nej-
rozsáhlejší jsou Dny české a slovenské kinema-
tografie. Po letech, kdy dramaturgové zlínského 
filmového festivalu pod vedením uměleckého 
šéfa Petra Kolihy přitahovali pozornost filmařů 
všech kontinentů propracovanými prezentace-
mi světově významných kinematografií, nabíd-
nou filmovému světu poklady kinematografie 
domácí. Před zraky osobností z různých koutů 
zeměkoule tak vzdají hold našim tvůrcům. 
V několika podsekcích bude promítnuto na 120 
českých, slovenských či československých fil-
mů. Význam filmařiny Karla Zemana pro svět 
bude připomenut projekcemi deseti jeho nej-
slavnějších snímků či výstavou, jejíž světové 
turné započal Film Festival Zlín na podzim 2009 
v New Yorku. Velkým dárkem, rozhodně však ne 
jediným, bude pro fanoušky Zemanových filmů 
přítomnost všech kluků z Cesty do pravěku.
Stých narozenin by se letos dožil spoluzakla-
datel zlínských ateliérů a  držitel Oscara Elmar 

Padesátý ročník festivalu se koná v roce, kdy si 
připomínáme sto let od  narození věhlasného 
režiséra, výtvarníka a animátora Karla Zemana. 
Devadesátiletá Ludmila Zemanová na  svého 
muže, který zemřel v roce 1989, ráda vzpomíná. 

Jak jste se s manželem seznámila?
Pracovali jsme společně v Domě služby u Bati 
v  Brně. On byl vedoucí aranžér a  já pokladní. 
Měli jsme svatbu v  roce 1941. Od  roku 1944 
jsme žili ve Zlíně. Manžel zde začal nejdříve tvo-
řit krátké filmy, později dlouhometrážní. Naše 
manželství bylo velmi šťastné. Manžel miloval 
svou práci i  rodinu. Často jezdil na  festivaly 
do zahraničí, práce ho dost pohlcovala.

Sledovala jste práci svého muže?
Ano, viděla jsem všechny jeho filmy. Žila jsem 
s ním, manžel se mi svěřoval se všemi problé-
my, které třeba jeho práce přinášela. Vždycky 
jsem ho podpořila, i když jsem všemu úplně ne-
rozuměla. Líbily se mi všechny manželovy filmy. 

Vaše děti se také zajímaly o tatínkovu profesi?
Měli jsme dvě děti. Manžel byl přesvědčený, že 
syn půjde v jeho šlépějích. Ale syn se dal na sta-
vebnictví a vystudoval architekturu. Bohužel už 
zemřel. Ale dcera, která nyní žije v  Kanadě, se 
nechala filmařským povoláním inspirovat. Ilu-
struje dětské knížky. Nyní má začít s natáčením 
filmu Gilgameš. (vc)

Vzpomínka na slavného režiséra Karla Zemana

Klos. Stejně jako básník, spisovatel a  filmový 
scénárista František Hrubín či slovenský filmový 
bard Paľo Bielik. Z žijících osobností své kulatiny 
na festivalu oslaví legendární režisér Václav Vor-
líček (80), jeho kolega Karel Smyczek (60) a další.
Po kolejích přijede do Zlína tradiční Kinemato-
vlak pro děti i Filmexpres, jímž do Zlína po vzoru 

Buriana a spol. z Filmových žní 1940 přicestují 
současné hvězdy českého filmu. Potřinácté 
se budou pod názvem Minisalon vystavovat 
a  ve  prospěch studentských filmů dražit umě-
lecky ztvárněné filmové klapky. Esa evropské 
reklamy do Zlína v průběhu festivalu přiláká fes-
tival etické reklamy Duhová kulička. (mp)
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 ▪ Seminář o celoživotním vzdělávání
Kroměříž – Celostátní seminář Celoživotní učení – 
Kroměříž 2010 se bude konat ve dnech 12. a 13. 
května v Domě kultury v Kroměříži. Jde o již 17. 
ročník, kdy se sejdou odborníci ze vzdělávacích 
institucí, firem, úřadů práce, státní správy a samo-
správy, aby společně jednali o tomto významném 
problému, který ovlivňuje prosperitu jednotli-
vých regionů.Téma letošního ročníku je Výměna 
zkušeností z  rozvoje a  podpory celoživotního 
učení v  krajích. Pořadateli jsou město Kroměříž, 
Národní vzdělávací fond a  OHK Kroměříž. Mezi 
partnery projektu je i Zlínský kraj.

 ▪ Upozornění pro dopravce
Zlínský kraj – Odbor dopravy a  silničního hos-
podářství krajského úřadu upozorňuje provo-
zovatele silniční dopravy na povinnost, která vy-
plývá ze zákona č. 111/1994 Sb. v plném znění, 

že je třeba opět prokázat finanční způsobilost 
dopravce do  31. 7. 2010. Finanční způsobilost 
se prokazuje na  autobusy, tahače a  nákladní 
vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. 
Informace poskytnou pracovníci odboru do-
pravy na  číslech 577043516, 577043517 nebo 
na www.kr-zlinsky.cz.

 ▪ Nejvíce rodinám s dětmi
Zlínský kraj – Celkem 58 sociálních služeb již pod-
pořil Zlínský kraj díky projektu Poskytování služeb 
sociální prevence ve Zlínském kraji, který je finan-
cován Evropským sociálním fondem a  státním 
rozpočtem. Mezi tyto služby tak bylo rozděleno 
více než 235 milionů korun. Největší část finanč-
ních prostředků byla dosud přidělena službám 
pro rodiny s dětmi, a to téměř 93 milionů korun. 
Další podpořenou skupinou jsou služby pro oso-
by bez přístřeší, kterým připadlo více než 58 mili-

onů korun. Částkou ve výši 56 milionů korun byly 
podpořeny služby pro osoby se zdravotním posti-
žením a částkou 26 milionů korun služby pro děti 
a  mládež. Pro pomoc obětem domácího násilí 
byla vyčleněna částka ve výši 3,6 milionu korun. 

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně 
obsazují následující pracovní místa:

• Lékaři v různých medicínských oborech – Kro-
měříž, Vsetín, Zlín

• Všeobecná sestra – Kroměříž, Vsetín

• Fyzioterapeut – Kroměříž, Vsetín

• Učitel/učitelka informatiky – Rožnov pod Rad-
hoštěm

Požadavky na  tato i  další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou 
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera. 

Soutěž Zlatý erb 

Udržení kardiocentra je prioritou

Zlínský kraj – Soutěž Zlatý erb o nejlepší webo-
vé stránky a nejlepší elektronickou službu měst 
a obcí v České republice má již své vítěze ve 
Zlínském kraji. Jsou jimi Vsetín (kategorie měst) 
a Bařice - Velké Těšany (kategorie obcí). V kraji se 
do letošního ročníku soutěže Zlatý erb přihlá-
silo 6 měst, 14 obcí a 7 elektronických služeb, 
což je méně než vloni. „Porota se při hodnocení 
zaměřila na povinně zveřejňované informace, 
úřední desku, doporučené a doplňkové infor-
mace, ovládání webu, navigaci a přehlednost 
stránek. Zajímalo nás také výtvarné zpracování 
a bezbariérová přístupnost. Při hodnocení elek-
tronické služby jsme se zaměřili zejména na její 
užitečnost a nápaditost řešení,“ přiblížil předse-
da poroty a krajský radní pro oblast územního 
plánování a veřejné správy Petr Hradecký.  
Zlínský kraj, stejně jako vloni, odměnil vítěze 
krajského kola soutěže Zlatý erb a mezi jednot-
livé úspěšné města a obce letos rozdělil 38 000 
korun. Nejlepší elektronickou službou v podo-
bě Interaktivní mapy města se mohou pochlu-
bit Otrokovice, které byly při slavnostním vyhlá-
šení výsledků odměněny věcným darem. (red)

Zlín –  Kraj poskytne devět milionů korun na fi-
nancování přístrojového vybavení Kardiovas-
kulárního centra v Krajské nemocnici Tomáše 
Bati ve Zlíně (KNTB). Celkové výdaje dosahují  
šedesáti milionů korun. Kardiovaskulární cent-
rum KNTB zahrnuje nepřetržitou specializova-
nou péči v celé šíři oboru kardiologie, včetně 
kardiostimulace, angiologie, cévní chirurgie 
a  intervenční radiologie. Na podporu moder-
nizace přístrojového vybavení celkem 17 tu-
zemských specializovaných pracovišť kardio-
vaskulární péče, mezi nimi i pracoviště v KNTB, 
vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví v  rámci 
Integrovaného operačního programu výzvu 
na podporu projektů v celkové výši přesahující 
1,5 miliardy korun. Cílem podpory je zajištění 
kvalitní a  dostupné péče v  souladu s  evrop-
skými standardy kvality péče. Podpora je kon-
krétně zaměřena na  modernizaci a  obnovu  
diagnostických a  terapeutických zdravotnic-
kých prostředků sledující zvýšení výkonnosti 
a dosažení standardních parametrů kvality.

Kardiovaskulární centrum KNTB má všech-
ny předpoklady pro úspěšné posouzení jak 
v oblasti personální, tak i technické. Na interní 
klinice pracuje celkem osm lékařů s  atestací 
z  kardiologie a  šest dalších se na  ni připra-
vuje. Další čtyři lékaři mají odbornou licenci 
v oblasti invazivní koronární angiografie a  tři 
lékaři jsou nositeli licence opravňující prová-
dět implantace kardiostimulátorů. Neméně 
významným důvodem pro uhájení kardiolo-
gického centra ve  Zlíně je statisticky známá 
skutečnost, že 40 procent všech nemocí v ČR 
je z oboru kardiologie. 
Obhájení statutu centra je důležité také z  po-
hledu úhrady od pojišťoven. Například kardios-
timulátory jsou zařazovány do  specializované 
kardiologické péče a tak jsou pojišťovnami na-
smlouvány pouze v 17 specializovaných praco-
vištích, nyní i ve Zlíně. Pokud by se nepodařilo 
obhájit statut, bylo by po třiceti letech existence 
zlínské centrum zrušeno a pacienti ze Zlínského 
kraje by museli vyhledávat ošetření jinde.  (red)

Zlínský kraj – Zlínský kraj poskytne obcím 
dotace v  souhrnné výši 6,2 milionu korun 
na vyrozumívací a varovné systémy a vybave-
ní jednotek sborů dobrovolných hasičů. Poří-
zení a modernizace varovných systémů bude 
podpořeno ve  13 obcích celkovou částkou 
1,9 milionu korun, přičemž žádost o podporu 
do  sídla hejtmanství doručilo celkem 25 sta-
rostů. Při posuzování byly doručené žádosti 
obcí o dotace posouzeny Hasičským záchran-
ným sborem Zlínského kraje z hlediska analý-
zy rizik a potřeb pro obyvatele kraje. Konečné 
slovo měli krajští zastupitelé.
Na nákup a opravy věcných prostředků dob-
rovolných hasičů požádalo Zlínský kraj o do-
taci celkem 82 obcí, z nichž bylo na doporuče-
ní Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje schváleno přidělení dotací 33 obcím 
v celkové výši 4,3 milionu korun. (red)

Vybavení pro hasiče

Předávání cen v soutěži Zlatý erb.    Foto: Petr Zákutný
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Krajské organizace jsou v plusu 
Zlínský kraj – Krajští radní se zabývali výsled-
ky hospodaření příspěvkových organizací 
působících v sociálních službách, školství, 
kultuře a dopravě. Patnáct krajem zřízených 
organizací působících v oblasti sociálních 
služeb vykázalo oproti loňsku zlepšený vý-
sledek hospodaření, přičemž celková kladná 
bilance činí více než 1,5 milionů korun. 
Školy a školská zařízení zřízená Zlínským kra-
jem hospodařila v roce 2009 s přebytkem 9,3 
milionů korun, přičemž ze 115 organizací jich 
99 vykázalo oproti loňsku zlepšení v hospo-
daření a zbylých 16 organizací hospodařilo 
s vyrovnanou bilancí. Poslání Zlínského kra-
je v oblasti školství má těžiště v zajišťování 
středního a vyššího odborného vzdělávání, 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a základního uměleckého vzdě-
lávání včetně navazujících školských služeb. 
Zlínský kraj rovněž plní povinnosti v posky-

tování ústavní výchovy a odborných peda-
gogicko - psychologických služeb a podílí 
se na dalším vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Těch působí ve Zlínským krajem zří-
zených školských organizacích téměř 5 000.
Sedm organizací z oblasti kultury a památ-
kové péče vloni hospodařilo s kladným vý-
sledkem ve výši 1,827 milionu korun. Také 
hospodaření krajské příspěvkové organizace 
působící v oblasti dopravy a silničního hos-
podářství Ředitelství silnic Zlínského kraje 
skončilo v roce 2009 celkovým zlepšeným 
výsledkem hospodaření ve výši 358 tisíc 
korun. Předmětem činnosti této organizace 
je zajištění přípravy, realizace a financování 
výstavby pozemních komunikací druhých 
a třetích tříd ve vlastnictví Zlínského kra-
je, stejně jako jejich modernizace. Zajišťuje 
i péči o stávající silniční síť včetně oprav a 
údržby.  (red)

Zlínský kraj – Celkem 55 staveb letos přihlá-
sili investoři, obce, města nebo stavební fir-
my do osmého ročníku soutěže Stavba roku 
Zlínského kraje, kterou pořádá krajská orga-
nizace Svazu podnikatelů ČR, Česká komora 
architektů, Česká komora autorizovaných 
inženýrů a  techniků pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje. Stavby, dokončené  loni, jsou 
zařazeny do  sedmi kategorií. Porota vybere 
v každé kategorii jednu, která získá titul Stav-
ba roku 2009 Zlínského kraje a nejhodnotněj-
ší může být oceněna nejvyšším titulem Grand 
Prix arch. Pavla Nováka. K  soutěži tradičně 
patří ocenění učňů, kteří výborně reprezento-
vali kraj na celostátních i mezinárodních sou-
těžích a klání O nejhodnotnější studentskou 
práci. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční 
18. května v holešovském zámku.     (red)

 ▪ Zlínský kraj podpoří kulturní aktivity
Zlínský kraj – Po vzoru předešlých let i  letos 
přispěje Zlínský kraj dotacemi vybraným 
kulturním spolkům, organizacím, klubům 
i  sdružením v  regionu na  jimi pořádané za-
jímavé kulturní akce. V  rámci Fondu kultury 
bude krajskými radními v  roce 2010 rozdě-
leno téměř 2,8 milionu korun. Zlínský kraj 
každoročně vypisuje granty na  podporu re-
gionální kultury, kterými přispívá nejen k oži-
vení kulturního dění ve městech a obcích, ale 
podporuje také svou prezentaci za hranicemi 
regionu a tím se zviditelňuje v tuzemsku i za-
hraničí. 
V rámci podmínek Fondu kultury bylo v po-
žadovaném termínu doručeno do  sídla 
hejtmanství 152 žádostí, z nichž 108 splnilo 
podmínky výběrového řízení. Po  prvotním 
projednání v  Kulturní komisi byly krajskými 
radními nakonec schváleny pro rozvoj kul-
turních aktivit téměř dva miliony korun. Tyto 
finanční prostředky poputují na realizaci pro-

jektů či jednotlivých akcí v oblastech rozvoje 
amatérské a  místní kultury, mimořádných 
kulturních akcí místního a  nadregionální-
ho významu, zájmové umělecké činnosti, 
podporu profesionálních kulturních aktivit, 
uměleckých řemesel a  lidových tradic, vý-
stav nebo estetickou výchovu dětí a mláde-
že. Zlínský kraj v souladu se statutem Fondu 
kultury podpoří činnost kulturních spolků 
a organizací v letošním roce ještě jednou. Žá-
dosti do druhého kola výběrového řízení lze 
podávat do 30. června. 

 ▪ Jednání se starosty v Jablůnce
Jablůnka – Přípravy k vytvoření společné de-
klarace podporující realizaci silnice I/57 ze 
Vsetína do Valašského Meziříčí, problematika 
školství, jeho financování, počty žáků i  při-
hlášky k  přijímacím zkouškám a  SCIO testy, 
to byla hlavní témata Hejtmanského dne 
v obci Jablůnka, kterého se spolu s vedením 
Zlínského kraje zúčastnilo 11 starostů obcí 
z mikroregionu Střední Vsetínsko. 

Všichni starostové se během společného jed-
nání jednomyslně shodli na tom, aby se po-
kračovalo v realizaci důležité a nadregionální 
silnice I/57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí. 
„Tato silnice patří mezi nejdůležitější priority 
Zlínského kraje v oblasti dopravní infrastruk-
tury a  je zanesena ve všech důležitých kraj-
ských územně plánovacích dokumentech,“ 
řekl hejtman Stanislav Mišák.

 ▪ Příspěvky rodičům diabetických dětí
Zlínský kraj – Také ve Zlínském kraji jsou rodi-
ny starající se o děti s diabetem, které od le-
tošního roku neměly nárok na  příspěvek 
na péči. Tato situace se změnila i díky podpo-
ře vedení kraje. Při jednáních na ministerstvu 
práce a sociálních věcí byla dohodnuta změ-
na vyhlášky, která tuto diskriminaci odstra-
nila. Zároveň byla upravena metodika pro 
lékaře České správy sociálního zabezpečení. 
Všichni rodiče takto nemocných dětí, kterým 
byla v  minulosti zamítnuta žádost o  příspě-
vek, si proto mohou žádost podat znovu.

Vizualizace budoucího objektu v Loučce. 

Rekordních 55 staveb

Nové sociální zařízení
Loučka – Novým významným investičním zá-
měrem Zlínského kraje v oblasti sociálních 
služeb je vybudování tzv. domova se zvláštním 
režimem pro osoby s duševním onemocněním, 
po jehož službách je v našem regionu největší 
poptávka. Proto Zlínský kraj zareagoval na na-
bídku soukromé společnosti a schválil odkup 
objektu administrativní budovy v těsné blíz-
kosti stávajícího krajského  Domova pro seniory 
v Loučce, neboť toto sousedství přinese v bu-
doucnu úspory provozních prostředků. 
V objektu by měl zhruba do konce roku 2012 
vzniknout nový domov nabízející zázemí 65 
osobám s chronickým duševním onemocně-
ním.  Jedná se především o osoby, jejichž rodi-
ny již nejsou schopny zvládat péči o své blízké 
v přirozeném prostředí a potřebují pomoc spe-
cializované sociální služby. Duševní nemoc se 
může projevovat sociálními limity, nezpůsobi-
lostmi pro určité činnosti či handicapem v růz-
ných oblastech. Osoby s tímto znevýhodněním 
potřebují stálou péči a podporu.  (red)
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Navštivte naše prodejny:

• benzinové sekačky již od 5 590,- Kč
• benzinové sekačky s pojezdem již od 7 490,- Kč
• motorové pily již od 4 990,- Kč
• vyžínače, křovinořezy, malotraktory za bezkonkurenční ceny

KOMPLETNÍ SORTIMENT LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

Při prodeji výrobky zdarma zprovozníme a zaškolíme obsluhu. 
Na všechny prodávané výrobky provádíme záruční a pozáruční servis.

Zlín -
Prštné
tř. T. Bati 161

tel.: 736 624 682

Uherské 
Hradiště
Malinovského 274

tel.: 736 624 684

Uherský 
Brod
Pod Dvorkem 1516

tel.: 736 624 683

www.largocz.cz                info@largocz.cz

inzerce

Jak se cítíte ve společnosti očního lékaře 
Pavla Stodůlky, bývalého rektora  UTB Petra 
Sáhy, cestovatele Miroslava Zikmunda a zpě-
vačky Jarmily Šulákové – tedy vašich před-
chůdců, kteří titul Osobnost Zlínského kraje 
získali v uplynulých  letech?
Tak, že ti, kdo rozhodovali letos o titulu Osob-
nost Zlínského kraje, rozhodovali divně, že se 
zmýlili - nevím, kde mě vyhrabali. Ale nechci od-
povídat falešně: je to zavazující.

Někde jsem si přečetla, že se necítíte jako 
spisovatel, že je ve vás zakořeněno právnic-
ké vzdělání.  Ovšem vaše literární činnost 
hovoří tak trochu o opaku… od roku 1993 
jste napsal deset knih.  Jak se díváte z pohle-
du uplynulých let na svoje  literární začátky 
a jaký je  rozdíl mezi tou první knihou a tou 
prozatím poslední „Cena facky“? 
Jako kluk jsem si myslel, že spisovatel je ten, kdo 
píše knihy tehdy, kdy jiní chodí do práce. Já cho-
dím do práce a všechno píšu po večerech, takže 
spisovatel vlastně nejsem. Jenom naslouchám a 
zapisuji. Taky trochu kombinuji a poetizuji, tak-
že jsem letos byl osočen ve své rodné obci, že 
v knížce Cena facky lžu. To téma násilné kolek-

tivizace (likvidace selského stavu) pálí i po těch 
letech jak popáleniny.

Prozradil jste na sebe, že vás hodně ovlivnil 
otec, který sepsal dějiny obce, kde jste vyrůs-
tal, a zabýval se zajímavostmi z historie Slo-
vácka.  Myslíte, že tato posloupnost nebude 
přerušena, že dnešní mladí neztratili  cestu 
ke svým kořenům?
Mladí nikdy neztratí cestu ke kořenům, to jenom 
staří jim dávají tuto nálepku a nevím proč. Ko-
řeny jsou to, co bylo a je kolem nás. Od toho se 
mladí přece odstřihnout nemohou. Každý z nás 
má či měl prarodiče a tento vztah je tím oblou-
kem přes jednu generaci, který kořeny objevuje, 
zachovává a rozvíjí.

Věnujete se svému náročnému povolání, vi-
nařství, folkloru, literární činnosti, lidovým 
tradicím, sportu… Zapomněla jsem na něco?
Ano, zapomněla. Věnuji se ženě Jitce, i když ona 
tvrdí, že ne. Věnuji se jí tak, že jsem ji naučil oko-
pávat vinohrad, tak, že už dvakrát si oblekla kroj 
a letos si ho při jisté příležitosti obleče potřetí 
(náš kroj zmlazuje), tak, že přečetla celou jednu 
moji knížku a konečně řekla, že ten Holcman už 
se naučil psát. U sportu je to problematické, na 

fotbale byla jednou v životě: Syn běhal jako levý 
záložník, ona přijela na kole k lajně a nedbaje na 
pomezního rozhodčího zvolala: Kubíčku, nehoň 
se tolik. Potom odjela a už se na vršavské hřiště 
nikdy nevrátila.

Když mluvíte o fotbale, to je také podle vše-
ho záliba, které jste se věnoval intenzivně. 
Více než deset let jste vedl žáky, dorostence 
a juniory zlínského klubu, nyní jste předse-
dou občanského sdružení FC Zlín Vršava. Jak 
jde fotbal dohromady s vinohradem a pub-
licistikou?
Nevím. Ale vím, že v životě nemusí jít vždycky 
všecko dohromady. Některé jevy a záležitosti 
mohou jít i proti sobě a může to být žádoucí, 
člověku prospěšné. Asi před dvěma lety jsem 
vám dal nějaký rozhovor a jeden dědeček na-
psal, že Holcman je darebák, protože mu nedal 
do výchovy vnučku, kterou on má tolik rád. Svě-
řil jsem ji do výchovy vlastní matce. Tak jsem 
mu poděkoval (ne ironicky) a využil příležitosti 
vysvětlit mu lidsky toto rozhodnutí. Fotbal, vi-
nohrad a psaní? Všechno je to těžká dřina (s tro-
šičkou radosti).
 Jana Bubeníková

Josef Holcman: Nejsem spisovatel, jen naslouchám

JUDr. Josef Holcman

 ▪  narodil se 6. března 1952 v Kyjově, žije ve Zlí-
ně, je ženatý a má dva syny

 ▪ vystudoval právnickou fakultu brněnské uni-
versity, působil jako notář v Hodoníně

 ▪ od roku 1978 pracuje jako soudce Okresního 
soudu ve Zlíně

 ▪ vyrůstal ve Skoronicích na Slovácku, kam se 
neustále  vrací a čerpá náměty pro své fejeto-
ny, povídky a knihy

 ▪ pravidelně spolupracuje s Městským diva-
dlem Zlín, je spoluzakladatelem časopisu 
ZVUK,  publikuje  také v periodiku Malovaný 
kraj, Literárních novinách, MF Dnes, Národo-
pisné  revui, Psím vínu a Rozrazilu

 ▪ dlouhodobě se věnuje podpoře mládežnic-
kého fotbalu

rozhovor

Osobnost roku 2009 ve Zlínském kraji Josef Holcman.   Foto: Ivo Hercík
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Výstava Fenomén Baťa
Zlín – Repríza divácky úspěšné výstavy Feno-
mén Baťa – zlínská architektura 1910 – 1960  
je otevřena od  13. dubna až do  29. srpna 
ve  zlínském Domě umění. Výstava byla při-
pravena zlínskou galerií ve  spolupráci s  Ná-
rodní galerií v Praze v roce 2009. Prezentace, 
která měla premiéru ve  Veletržním paláci 
a modifikovanou reprízu v reprezentativních 
prostorách Pinakothek der Modern v  Mni-
chově, vzbudila až nečekaný zájem veřejnos-
ti. Navštívilo ji 28 tisíc diváků v Praze a na 80 
tisíc diváků v  Mnichově. Ve Zlíně je reduko-
vána s ohledem na možnosti výstavní plochy.
Zatímco v  Praze byla expozice orientová-
na spíše na  obecné seznámení veřejnosti 
s rozsahem činností firmy Baťa, její produkcí 
a  s  nevídaným rozvojem města Zlína v  prů-
běhu meziválečného období a  celkovým 
prostředím města v minulosti i nyní, zlínská 
prezentace je zaměřena především na před-
stavení nových galerijních sbírek architektu-
ry, dosud nevystavených nebo neznámých 
zajímavých fotografií (například originálů 

od  slavného fotografa Josefa Sudka nebo 
Brunera-Dvořáka), plánů a  modelů, které 
byly zhotoveny přímo pro výstavu. Jsou pre-
zentovány také dosud nepublikované a  ob-
jevné materiály z  dalších krajských institucí 
- muzea a  archivů, i  od  soukromých sběra-
telů. Výstava přibližuje nejen unikátní archi-
tekturu a urbanismus firmy v první polovině 
20. století, ale i rychlý vzrůst továrny a měs-
ta Zlína, velkorysé projektování zahradního 
města, otevřené kontakty s  celým světem, 
originalitu systému řízení i  podpory podni-
kání, zcela nový životní styl a  celkový roz-
květ. Představuje meziválečný Zlín jako ur-
banisticko-architektonický celek a  důsledně 
koncipovaný funkcionalistický organismus, 
jaký neměl v  evropském kontextu obdoby. 
Součástí prezentace je i dokument o výstavě 
v Praze a dobové firemní filmy a reklamy.
Výstava Fenomén Baťa a  doprovodné akce 
byly realizovány za  podpory Zlínského kra-
je a  města Zlína a  konají se pod záštitou 
hejtmana a primátorky. (lh)

 ▪ Salvádor Dalí v Kroměříži
Kroměříž – Jednou z hlavních událostí letoš-
ní turistické sezony se stane výstava, kterou 
připravuje Muzeum Kroměřížska v Kroměří-
ži. Milovníci výtvarného umění uvidí v  Kro-
měříži dílo světově proslulého surrealisty 
Salvádora Dalího. Výstava s  názvem „Salva-
dor Dalí: Božský komediant“ bude zahájena 
21. května a  potrvá do  15. srpna. Vystaven 
bude kompletní soubor 103 originálních li-
tografií - ilustrací k Dantově Božské komedii, 
10 kusů malovaných talířů, 6 malovaných 
kachlí s námětem koní a dalších 20 volných 
litografií a sochy. Kolekci doplňují fotografie 
Václava Chocholy, které pořídil v  roce 1969 
v  bytě Salvádora Dalího. Mezi fotografiemi 
dominuje portrét Dalího s  vajíčkem, který 
se stal světově proslulým a  je považován 
za jeho nejlepší portrét vůbec. 

 ▪ Dvacáté Talentinum
Zlín – Mezinárodní festival mladých kon-
certních umělců Talentinum je festivalem 
mladých talentů, které čeká profesionální 
hudební kariéra. První ročník se konal v roce 
1972. Od  třetího ročníku došlo ke  změně 
uspořádání z  přehlídky na  festival. Každé 
dva roky patří již tradičně v jarních měsících 
k  hudebnímu životu města Zlína i  Filhar-
monie Bohuslava Martinů. V  tomto roce se 
koná již 20. ročník Talentina. Koncerty letoš-
ního ročníku se budou konat v Domě umění 
ve  Zlíně, dále v  Luhačovicích a  Uherském 
Hradišti. Centrem  oslav bude Slavnostní ga-
lakoncert v Domě umění 13. května. Vystou-
pí při něm dva bývalí účastníci festivalu, kla-
vírista Igor Ardašev a dirigent Tomáš Hanus. 
Na  dalších koncertech s  FBM se představí 
například dvě dirigentky z Polska.

 ▪ Novinky na hradech a zámcích
Zlínský kraj – Hrady a  zámky na  východ-
ní Moravě se po  zimní přestávce probudily 
do  nové turistické sezony. Většina památek 
připravila řadu novinek. Arcibiskupský zá-
mek a zahrady v Kroměříži, který je jedinou 
památkou UNESCO v  kraji, letos nabízí dvě 
nové cenově zvýhodněné vstupenky, kte-
ré sloučením několika prohlídkových tras 
za jednu cenu přinesou lidem úsporu v řádu 
desítek korun. Vizovický zámek sází mimo 
jiné na  speciální prohlídky pro školáky či 
rodiny s dětmi. Hrad Lukov v červnu otevře 
v  suterénu západního paláce lapidárium 
s  výstavními prostorami věnovanými čes-
ko-uherským válkám. Brumovský hrad chce 
letos přiblížit osobu zesnulého archeologa 
Jiřího Kohoutka. Hrad se také dočkal terén-
ních úprav, jež dají vyniknout jeho kráse.

Z výstavy Fenomén Baťa.    Foto: Petr Zákutný

Vlčnov – Muzeum lidových pálenic se otevře 
v sobotu 15. května ve Vlčnově v areálu památ-
kově chráněné hospodářské usedlosti č. p. 65. 
Představí návštěvníkům minulost i  součas-
nost podomácké výroby slivovice a ovocných 
destilátů na  moravskoslovenském pomezí. 
Textová a  obrazová část obsahuje nejstarší 
zmínky o  výrobě pálenky. Provede návštěvní-
ky historií výroby kořalky od vrchnostenských 
palíren přes podnikání drobných živnostníků 
až po pěstitelské pálenice. V muzeu jsou umís-
těna také podomácku zhotovovaná destilační 
zařízení různých typů, velikostí i stáří. Některá 
z nich jsou policejní konfiskáty při nelegálním 
pálení. Muzeum lidových pálenic a  program 
k jeho otevření jsou součástí společného pro-
jektu Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 
obce Vlčnov, Trenčianského múzea v Trenčíně 
a Centra tradičnej kultúry v Myjavě. (red)

Jízda králů
Kunovice, Vlčnov – Tisíce milovníků folkloru 
z  našeho regionu i  vzdálenějších míst už se 
těší na  letošní programy Jízdy králů. Usku-
teční se ve dnech 21. až 23. května v Kuno-
vicích a  o  týden později ve Vlčnově. Tetičky 
z  Kunovic už dokončily poslední soupravu 
z papírových kvítků, kterou bude ozdobeno 
osmadvacet koní, na  nichž vyjede 23. květ-
na zdejší král Adam Joura se svou družinou. 
Seniorky se poprvé sešly už 25. ledna a kaž-
dé odpoledne ve  všední dny stříhaly, váza-
ly, modelovaly papírové kvítky, spojovaly 
a  vázaly květinové řetězy, kterými budou 
koně ozdobení, navlékaly třepení, třásně 
a řetízky. Odpracovaly 2 700 hodin, vyrobily 
na 56 000 růží a dalších kvítků z krepového 
papíru (na  jednoho koně jich je zapotřebí 
1  620 a  pojede celkem 28 koní), strýčkové 
Turčínek a  Zajíc nastříhali na  44  000 drátků 
potřebných na vázání květů.  (vc)

Nové muzeum pálenic

kultura
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Ve  Zlínském kraji je řada míst opředených 
legendami. Mezi ně patří také studánky s  lé-
čivou vodou. Příkladem toho jsou místa Svatá 
voda, Malenisko či Chladná studna. U  všech 
postupem času vznikly drobné sakrální stavby 
a staly se známými. Dnes je hojně vyhledávají 
i turisté, čemuž nahrává jejich poloha na zna-
čených turistických trasách.

Svatá voda
V lesích mezi Karlovicemi a Malenovicemi se 
nachází místo zvané Kaménka, známé také 
jako Svatá voda. Z  Karlovic je tato studánka 
dostupná po žluté turistické značce (v opač-
ném směru vede až do  Napajedel), z  Male-
novic se pak můžete ke  Svaté vodě vydat 
po zelené trase. Samotná studánka je nadkry-
ta kamennou klenbou. Opodál stojí kaple po-

stavená již v roce 1854. Legenda místa vznikla 
v  polovině 19. století. V  té době žil na  Hané 
mladík Josef Buksa, který byl slepý. Tomu se 
několikrát v  noci zdálo, že má jít vyhledat 
studánku mezi Karlovicemi a  Malenovicemi, 
u  které na  stromě visí obrázek Panny Marie. 
Díky pomoci jiných místo nalezl a začal si oči 
omývat vodou ze studánky. Po  nějaké době 
se zcela uzdravil. Z vděčnosti zde nechal vy-
stavět kapličku. Následně se u kapličky ode-
hrálo několik dalších případů zázračného 
vyléčení.

Malenisko
Malenisko je součástí obce Provodov. Domi-
nantou místa je kostel, pod kterým je údajně 
zázračný pramen. Voda vyvěrá nedaleko kos-
tela, na tomto místě byla následně zbudova-
ná malá vodní kaplička. Malenisko je dostup-
né po žluté trase z Luhačovic, v závěrečném 
úseku kopíruje turistická značka trasu křížové 
cesty. Kratší cesta je z Provodova, odkud vede 
na Malenisko zelená trasa. Legenda místa má 
původ na  začátku 18. století. Vypráví se, že 
mlynářka Anna Vlaštovicová trpěla závažnou 
oční chorobou. Ve snu se jí zjevil starý muž a 
ukázal jí místo se studánkou na  okraji lesa. 
Mlynářka si umyla oči vodou ze studánky 
a uzdravila se.  Záhy na Maleniska začali pu-

tovat lidé z okolí, mnozí z nich se rovněž do-
čkali uzdravení. Majitel luhačovického pan-
ství, hrabě Wolfgang Serenyi, nechal postavit 
u studánky nejprve dřevěnou kapličku. V roce 
1735 byla nahrazena kaplí zděnou. Dnešní 
podobu dostal kostel v roce 1850.

Chladná studna
Chladná studna se nachází pár kilometrů 
za Vizovicemi u cesty směrem na Loučku po-
blíž vrchu Barák. Turisté se k místu dostanou 
nejsnáze z Vizovic po zelené turistické trase. 
Z Loučky je možné dorazit jen po silnici. Turis-
tickou atraktivitu místa ještě zvyšuje nedale-
ká rozhledna Doubrava s krásným výhledem 
na Vizovické vrchy. O věhlas místa se zasloužil 
kolem roku 1900 školník z Vizovic Jan Rych-
lík. Jedna paní mu vyprávěla, že jejímu téměř 

slepému synovi voda z pramene vrátila zrak. 
Rychlík na počest této události vytesal ve ská-
le nad pramenem výklenek a do něj vložil soš-
ku Panny Marie Lurdské. Za pár let jeho dcera 
onemocněla španělskou chřipkou a  její stav 
se stále zhoršoval. V  zoufalství slíbil Rychlík 
při modlitbách, že když dítě uzdraví, postaví 
u Chladné studny kapličku. Dívka se uzdravila 
a Jan Rychlík svůj slib splnil.                              (jj)

MEDIÁLNÍ
PARTNEØI

nedìle 6.6.2010 

JAROMÍR NOHAVICA

cena vstupenek: 350 Kè v pøedprodeji / 400 Kè na místì

Koncert populárního písnièkáøe v nádherné 
atmosféøe zámecké zahrady.

LUCIE BÍLÁ

cena vstupenek: 350 Kè v pøedprodeji / 400 Kè na místì

pátek 16.7.2010 

Recitál populární zpìvaèky za doprovodu 
excelentních muzikantù z kapely Petra Maláska.

sobota 4.9.2010 

HANA ZAGOROVÁ
a PETR REZEK
cena vstupenek: 290 Kè v pøedprodeji / 350 Kè na místì

Koncert za doprovodu Orchestru Miloše Noppa.

ètvrtek 24.6.
FESTIVAL STAROBRNO

BOLEK POLÍVKA, 
ÈECHOMOR, AG FLEK
cena vstupenek: 290 Kè v pøedprodeji

HUDEBNÍ LÉTO 2010 - HOLEŠOV - ZÁMECKÁ ZAHRADA

pátek 21.5.2010
OSTRAVA - ÈEZ ARÉNA

velryba.cz

tipy na výlet

Malenisko

Svatá voda

Chladná studna
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Kunovice – Záchrana v extralize – to je hlavní 
cíl softbalistů Snails Kunovice pro právě ro-
zehraný ročník extraligy. V  ní zůstávají stále 
jediným týmem z Moravy. Snails působí v nej-
vyšší soutěži třetím rokem. Loni se jim podařilo 
postoupit do šestičlenného play off, v něm je 
vyřadil budoucí mistr Eagles Praha. „Přes pau-
zu jsme kádr výrazně omladili. Chceme dát 
větší šanci našim odchovancům, kteří zatím 
do nejvyšší soutěže jen nakukovali. To je ces-
ta, kterou se chceme vydat, nehodláme stavět 
na hráčích, kteří u nás budou jen hostovat,“ vy-
světlil nový trenér Kunovic Pavel Křivák. 
Pro něj jde o  první štaci v  mužské extralize, 
v minulosti působil u žen Techniky Brno a u re-
prezentačních výběrů. Stejně jako loni po-
stoupí do  play off šest týmů, zbylé tři budou 
bojovat o záchranu v play out. Největšími sou-
peři Kunovic v bojích o udržení budou zřejmě 
Příbram, Radotínský SK a Plzeň.   (zd)

Czech aerobic open cup

Extraliga softbalu
Poděkování mladým sportovcům
Zlín – Slavnostní přijetí v sídle krajského úřa-
du, pamětní medaile a  listy a  upomínkové 
předměty. Vedení Zlínského kraje poděkova-
lo úspěšným sportovcům a trenérům za vzor-
nou reprezentaci na Hrách 4. zimní olympiá-
dy dětí a mládeže České republiky 2010, které 
hostil Liberecký kraj.
„Jsem rád, že si můžeme připomenout úspě-
chy našich mladých sportovců a  společně 
si znovu užít radost z  jejich úspěchu. Všem 
úspěšným sportovcům a  jejich trenérům 
děkuji za  výbornou reprezentaci Zlínského 
kraje a zároveň vyslovuji své uznání, neboť si 
dokáži představit, jak těžké musí být skloubit 
vrcholový sport se studiem,“ pronesl hejtman 
Stanislav Mišák. 
Zimní olympiáda dětí a  mládeže se usku-
tečnila od  31. ledna do  5. února. Závodilo 
se v  devíti disciplínách – běžeckém lyžo-
vání, snowboardingu, alpském lyžování, 
skocích na  lyžích, biatlonu, krasobruslení, 
rychlobruslení, ledním hokeji a  severské 
kombinaci. Soutěžilo se i  ve  společenském 
tanci a v Centru Babylon byla navíc po celou 
dobu her vystavená nejlepší díla z výtvarné 

soutěže na  téma Sportovní odvětví charak-
teristické pro moje město. Zlínský kraj vyslal 
na  olympiádu 61 závodníků. Reprezentace 
regionu celkem získala 14 medailí, z  toho 
sedm zlatých, tři stříbrné a  čtyři bronzové. 
V pořadí krajů obsadila šesté místo. „Poděko-
vání za dosažené úspěchy si vedle sportovců 
a  trenérů zaslouží rodiče, kteří pro úspěchy 
svých dětí mnohdy také hodně obětují,“ 
řekl Josef Slovák, krajský radní zodpovědný 
za oblasti školství, mládeže a sportu. (zd)

Zlaté medaile: 
Jan Graclík, biatlon – rychlostní závod klasic-
kou technikou (starší žáci), Natálie Jurčová – 
biatlon, závod s hromadným startem volnou 
technikou (mladší žákyně), Lukáš Pobořil – 
snowboarding, paralelní obří slalom (mladší 
žáci), Tomáš Vančura – severská kombinace, 
gundersen K70/4 km (starší žáci), Jiří Vala 
a Jana Dostálová – taneční soutěž, Filip Bařin-
ka – výtvarná soutěž, Petra Kotrlová – alpské 
lyžování, obří slalom (mladší žákyně).
Kompletní seznam medailistů ze Zlínského 
kraje je zveřejněn na www.oknodokraje.cz.

Zlín – Soutěžící z 12 zemí se sjeli do Zlína na 
pátý ročník významného mezinárodního 
závodu v aerobiku Czech aerobic open cup 
2010. Ve velmi silné konkurenci se prosadili i 
domácí účastníci. V nejsledovanější kategorii, 
kterou byla soutěž žen, skončila na třetím mís-
tě talentovaná Monika Geržová, pro kterou to 
byl vůbec první závod v seniorské kategorii. 
Druhé místo obsadilo v kategorii juniorek trio 
týmu Aerobik Sport Centrum Zlín ve složení 
Julie Ondová, Markéta Vítková a Simona Ru-
dolfová. 
Pro české reprezentanty šlo o jednu z posled-
ních možností otestování formy před červno-
vým mistrovstvím světa ve Francii. „Tato forma 
přípravy je pro všechny časově a fyzicky velmi 
náročná. Stejný model funguje ve všech ze-
mích, které se chtějí prosadit ve stále vzrůsta-
jící konkurenci,“ uvedla pořadatelka a repre-
zentační trenérka Andrea Višňová.  (zd)

 ▪ Junioři Zlína mají titul
Zlín – Juniorští hokejisté PSG Zlín se stali vítě-
zi extraligy. V závěrečné fázi si poradili s praž-
skými „S“, v semifinále se Spartou a ve finále se 
Slavií. „V týmu je řada talentovaných hokejis-
tů, někteří se můžou uplatnit v nejvyšší soutě-
ži mužů,“ řekl trenér Jiří Šolc.

 ▪ Úspěch otrokovických veslařů
Otrokovice – Na  veslařském Mistrovství ČR 
na dlouhé trati (šest kilometrů), které se jelo 
na plavebním kanále u Mělníka, se dařilo ot-
rokovickým závodníkům. Vybojovali tam tři 
stříbrné medaile. O  první se zasloužil Martin 
Omelka, který startoval na dvojce dorostenců 
společně s  brněnským závodníkem Pavlicou. 

Pro další stříbrnou medaili si dojela děvčata 
Sandra Šarová a Gabriela Polášková. Další kov 
bral skifař Petr Čabla.  

 ▪ Meziříčí vyhrálo druhou ligu
Valašské Meziříčí – Hokejisté Valašského Mezi-
říčí vyhráli poprvé v historii klubu druhou ligu. 
Play off prošli bez porážky, ve finále smetli Ho-
donín. Druhý zástupce kraje v soutěži, Vsetín, 
neprošel přes první kolo vyřazovací části.

 ▪ Lyžaři byli úspěšní
Zlín – Družstvo přípravky a předžáků LK Zlín 
má za  sebou úspěšnou sezonu. V  rámci po-
háru Synot Tip ski sport obsadilo páté místo 
v konkurenci 28 oddílů. Největším úspěchem 

bylo druhé místo Jaroslava Černocha v  po-
sledním kole seriálu. V Moravském poháru se 
vždy prosadili mezi tři nejlepší bratři Potůčko-
vé. Štěpán Potůček se stal celkovým vítězem. 

 ▪ Zlínsko bude hostit orientační běžce
Zlín, Držková – Ve dnech 14. až 16. května se 
ve  Zlíně a  v  obci Držková uskuteční několik 
orientačních závodů. V pátek 14. května bude 
v  areálu bývalého Svitu a  okolních parcích 
Mistrovství ČR ve sprintu. Start bude v 16.00 
u 21. budovy. V sobotu 15. května a v neděli 
16. května jsou organizovány další dva závody 
v Držkové, opět Pohár Elity a „A“ celostátní zá-
vod. Mistrovství ČR ve sprintu bude současně 
61. ročníkem Poháru města Zlína.

Vydavatel: Zlínský kraj ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332  |  Vychází v nákladu 256.000 ks jednou měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. 
Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné.  |  Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz  |  Redakční rada:  Ing. Hana Příleská 
– předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Milan Plesar, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Vojtěch Cekota, Mgr. Jaroslav 
Janečka  |  Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková  |  Zlom: Ivo Hercík  |  Inzerce:  Jaroslav Střecha, DiS – 777 862 625; Martina Švehlíková – 776 542 474  |  Distribuce: Česká pošta, 
s.p., tel.: 577 004 113  |  Upozornění: Pokud tuto tiskovinu nedostáváte do své poštovní schránky, informujte nás prosím na e-mail:  distribuce@oknodokraje.cz  |  www.oknodokraje.cz 
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Vítězné týmy Czech aerobic open cup.    Foto: Petr Zákutný
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Oplocení  Tlumačov 
specializovaná prodejna pletiv a plotů 



k a m e n n á   p r o d e j n a: 
ul. Jiráskova 323 
areál cementárny 
Tlumačov (Zlínsko) 
tel.:  
otevřeno PoPá: 916:30h* w
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 sloupky ( kovové, betonové, plastové, systémové, ...) 
 pletivo (PVC, Zn)  klasické, okrasné, bezpečnostní, 
 chovatelské sítě; ovčílesnickévčelařské pletivo, ... 
 doplňky – napínací strojky, dráty, plotové clony, ...  
 plastové a dřevěné plotovky, průmyslové ploty, … 
 realizace  montáž plotů na klíč 

sítě a pletiva prodáváme v libovolných délkách, není nutno brát celá balení 
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Kroměřížsko

1. – 9. 5. Věžky 
Floria Věžky Jaro
Celostátní prodejní výstava 
Floria s 33letou tradicí.
www.floria.vezky.cz

8. 5. Kvasice 
Májová veselice
K tanci a poslechu hraje 
kapela P. Petra Utíkala „Faťa-
morgána“. Začátek 20.00, 
vstupné 70 Kč. 
www.vychodni-morava.cz

8. 5. Roštín
Pohádková Kamínka
Procházka lesem plným 
pohádek. Rekreační areál 
Kamínka Roštín, od 09.00 
do 13.00, vstupné.
www.kaminka.cz

16. 5. Kroměříž 
Kroměříž patří dětem  
- 3. ročník
Soutěžní odpoledne pro 
rodiče a děti. Velké náměstí 
od 14.00 do 16.00. 
www.tydenik-km.cz

Uherskohradišťsko

1. 5. Buchlovice
Juvacyklo Maraton Chřiby 
2010
Závod horských kol, Lázně 
Leopoldov (Smraďavka). 
Pořádá Juvacyklo team, o.s., 
start 11.00.
www.juvacykloteam.cz

1. 5. Lopeník 
Otvírání rozhledny na Vel-
kém Lopeníku
Možná přijde i Bílý Karpat... 
Rozhledna na Velkém Lopení-
ku od 10.00 do 16.00. 
www.obec-lopenik.cz

15. 5. Uherský Brod 
Mezinárodní den muzeí
Den otevřených dveří – 
celodenní videoprojekce, 
expozice a výstavy v Muzeu J. 
A. Komenského.
www.mjakub.cz

15. 5. Ostrožská Nová Ves  
Lázeňské zpívání
Akce se účastní cca 120 
krojovaných zpěváků z devíti 
špičkových pěveckých sborů 
ze Slovácka. Park Sirnatých 
lázní Ostrožská Nová Ves.
www.onves.cz

15. 5. Popovice 
Jarmark řemesel
Předvádění řemesel, prodej 
tradičních výrobků, ochut-
návka zabíjačkových speci-
alit, vystoupení folklorních 
souborů z okolí.
www.spotslunecko.cz

Vsetínsko

7. – 9. 5. Rožnov p. R.
Valašská zahrada
1. ročník mezinárodních 
prodejně-výstavních trhů se 
zahradní tematikou. Areál 
Campu Sport TJ od 13.00.
www.valasskenemovitosti.cz

4. 5. 2010 Hošťálková
Kladení věnců na Trojáku
Slavnostní vzpomínková akce 
s kladením věnců na vrcholu 
Troják k příležitosti 65. výročí 
osvobození obce.
www.slovacko.cz

13. 5. Valašské Klobouky
Nad kronikami města 
K nahlédnutí bude také nej-
starší školní a městská kronika. 
Sál Staré radnice od 17.00.
http://muzeum-valasskeklo-
bouky.cz

Zlínsko

1. 5. Brumov-Bylnice 
Slavnostní zahájení  
11. turistické sezóny 
Slavnostní otevírání brány 
brumovského hradu. Bohatý 
kulturní program. Vstupné 
dobrovolné.
http://hrad.brumov-bylnice.cz

7. – 9. 5. Luhačovice 
Otevírání pramenů
Zahájení hlavní lázeňské 
sezony v Luhačovicích. 
Třídenní program uveden 
na webových stránkách.
www.vychodni-morava.cz

do 10. 5. Zlín
Výstava Dvěma trabanty 
z Prahy až do Kapského 
města
Putovní výstava velko-
plošných fotografií 
v prostorách OC Centro Zlín.
www.neznamazeme.cz

15. 5. Napajedla 
36. Místní výstava vín
V prostorách Sokolovny, 
začátek od 9.00. 
www.jklon.cz

16. 5. Zlín
Den pro rodinu
Soutěže, atrakce, tvořivé 
dílny, prohlídka expozic 
na zámku pro rodiny zdarma. 
Zámek Zlín, od 14.00. 
V případě nepříznivého 
počasí se akce nekoná.
www.muzeum-zlin.cz

23. 5. Otrokovice
O třech motýlcích
Divadlo BLIC Ostrožská 
Nová Ves uvede interaktivní 
pohádku pro nejmenší o síle 
motýlího přátelství. Sál 
Otrokovické Besedy v 15.00. 
Vstupné 60 Kč.
www.besedaotrokovice.cz

Baťův mrakodrap

3. 5. – 24. 5. 
Reflexe
Studenti Gymnázia Kroměříž představí své 
malby a  křídové pastely inspirované tvorbou 
českých moderních malířů, 2. etáž (denně 
do 22.00).

3. 5. – 24. 5.     
Obrázky ze ZUŠky
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Zlín - Již-
ní Svahy provedených kresbou, malbou, gra-
fikou i  kombinovanými technikami, 3. etáž  
(pracovní dny, 7.00-17.00).

5. 5. 
Přednáška Zdraví s humorem
Organizuje Samari, o. s., přednáší Olga Paze-
rini. Přednáška se koná v  rámci Klubu zdraví 
v prostorách Expozice (začátek od 18.00). 

10. 5. – 2. 7.    
Muzeum spotřebičů
Unikátní výstava vysloužilých elektrospotřebi-
čů (televizorů, rádií, telefonů, gramofonů aj.), 
11. etáž  (pracovní dny, 7.00-17.00).

24. 5. – 6. 6.
Diskotéka Petra Síse
Retrospektivní vzpomínky Petra Síse, známého 
českého spisovatele a ilustrátora dětských kní-
žek. Výstava konaná v rámci zlínského filmové-
ho festivalu, 3. etáž (pracovní dny, 7.00-17.00).

24. 5. – 6. 6.
Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!
Představení dětských prací vzešlých ze stej-
nojmenné soutěže. Výstava konaná v  rámci 
zlínského filmového festivalu, 16. etáž (denně 
do 22.00).

Uvedený program je volně přístupný.

kalendář akcí

Přehled akcí je platný k 13. dubnu 2010, případné 
změny po tomto termínu jsou vyhrazeny.
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