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Kval i tní  s lužby k l ientům

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

-  největší spořitelní družstvo, bilanční suma přesáhla 4,8 miliardy Kč

- více než 7 200 klientů, přes 12 let kvalitních služeb klientům

bezplatná infolinka
800 678 678

Nejvýhodnější spoření

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou, sazby v % p.a. 

Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)
3 6 12 18

100 - 400 3,7 4,3 4,5 4,6
400 - 800 4,0 4,5 4,8 5,0

800 - 1 200 4,2 4,7 5,0 5,1
1 200 - 3 000 4,3 4,9 5,1 5,3

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, jsou 
vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích, tedy do výše 50 000 EUR.
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Vážení a milí spoluobčané,

v  červnovém čísle Vám přinášíme řadu pozitivních zpráv, 
pozornost je však nutné věnovat také vážným aktuálním 
tématům. Tím je nyní především vývoj hospodářské situace 
ve  světě, v  České republice a  tedy i v  našem regionu, který 
nás – představitele veřejné správy – postavil před nutnost 
přijímat nová, doposud nijak nevyzkoušená opatření, jež mají 
přispět ke zmírnění důsledků ekonomické krize. I na rozpočet 
Zlínského kraje v  jeho zdrojové části dopadá nepříznivý vý-
voj ekonomiky nižšími daňovými výnosy a potřeba vytvářet 
podmínky k  udržení zaměstnanosti a  zmírnění ekonomic-
kých a sociálních dopadů současně vyžaduje vedle systémo-
vých změn i zajištění potřebných finančních zdrojů.

Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém červnovém zasedání proto bude řešit zapojení veš-
kerých dostupných zdrojů do navýšení krajského rozpočtu, aby alespoň z části bylo možné 
v rámci našeho regionu tlumit dopady krize. Pracovní komise pro stanovení návrhů opatření 
Zlínského kraje, směřujících ke zmírnění dopadu ekonomické krize, ustavena Radou hospo-
dářské a sociální dohody a reprezentována zástupci zaměstnavatelů, veřejné správy, vysoké-
ho školství, úřadů práce a odborů se ve svém akčním plánu realizace zaměří na tři priority eli-
minující nejcitlivější dopady v oblasti udržení zaměstnanosti, posilující nástroje ke zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců a zahájení procesů na zvýšení veřejných investic.
O podrobnostech akčního plánu informujeme na další straně tohoto magazínu. 
Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák při vytváření uvedené pracovní komise zdů-
raznil, že si na úrovni kraje nemůžeme činit ambice vyřešit dopady globální ekonomické krize, 
avšak že musíme hledat všechny možnosti, jak její důsledky v reáliích regionu zmírnit.
Změny priorit investiční politiky kraje, urychlení realizace investiční výstavby v  objemu 1,4 
miliardy korun a zefektivnění procesu čerpání alokovaných finančních prostředků z Regionál-
ního operačního programu Střední Morava umožní již v letošním roce realizaci dalších pro-
jektů. Od roku 2008 do současné doby máme schváleno 186 projektů v hodnotě přibližně 3,6 
miliardy korun, což je rovněž mimořádný zdroj z prostředků Evropské unie a předkladatelů 
projektů, posilujících poptávku a zaměstnanost. 
Nově připravený program PODPORA ze strany Regionálního podpůrného zdroje stejně jako 
další nástroje rozpracované akčním plánem realizace prostřednictvím Energetické agentury 
Zlínského kraje, Kontaktního centra pro východní trhy, Centrály cestovního ruchu Východní 
Moravy a  dalších organizací a  institucí ve  veřejné správě mají za  cíl konkrétními kroky na-
pomoci našim podnikům, organizacím a  občanům alespoň z  části překonat tíživé dopady 
ekonomické krize. Právě této snaze podřídíme naše nejbližší aktivity.
Velmi si vážíme toho, že od Vás dostáváme náměty na zkvalitnění jednotlivých oblastí ve ve-
řejné správě i ve vzájemné komunikaci a ceníme si podpory, kterou nám vyjadřujete a za niž 
Vám děkujeme.

Ing. Jaroslav Drozd
náměstek hejtmana Zlínského kraje

 ▪Díla předních českých a slovenských 
umělců do 30 let mohou do 13. září obdi-
vovat návštěvníci Krajské galerie výtvarného 
umění obdivovat. Přehlídka Zlínský salon mla-
dých navazuje na významné zlínské kulturní 
aktivity třicátých a čtyřicátých let, na výstavy 

soudobého výtvarného umění Zlínské salony 
(1936-1948) a Výstavy mladých (1940-1943). 
Přísně výběrová přehlídka si klade za cíl neje-
nom prezentovat již zavedené tvůrce, ale ob-
jevovat i dosud neznámé či z různých důvodů 
opomíjené tvůrčí osobnosti. 

ÚVODNÍ SLOVO

aktuálně...

 
 ▪Foto na titulní straně – Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se konalo 12. května 

v Kroměříži. Na tamním dopravním hřišti se utkalo 14 týmů. Děti musely prokázat znalost první 
pomoci a pravidel silničního provozu, poté absolvovaly jízdu zručnosti a jízdu podle pravidel silnič-
ního provozu. Cílem akce je mimo jiné zvýšení povědomí dětí o zásadách bezpečné jízdy. 
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ZPRAVODAJSTVÍ

Zlínský kraj – Celosvětová ekonomická recese má 
své dopady i na Zlínsku. Firmám ubývá zakázek, 
některé musejí snižovat počty pracovníků. Míra 
nezaměstnanosti dosáhla na konci dubna ve 
Zlínském kraji hodnoty 8,8 procenta.
Celkem devět základních opatření pro boj s krizí 
schválila koncem dubna zvláštní pracovní komi-
se, kterou kraj pro boj s následky krize vytvořil. 
„Přijatá opatření, která byla schválena ve shodě 
představitelů veřejné správy, úřadů práce, vyso-
kého školství, zaměstnavatelů i odborů, vychází 
ze tří základních předpokladů. Těmi jsou udržení 
zaměstnanosti, zvyšování kvalifikace zaměst-
nanců a zvýšení veřejných investic. Realizací 
konkrétních opatření v těchto oblastech bude-
me schopni zmírňovat dopady krize v regionu,“ 
uvedl hejtman Stanislav Mišák.
(1) Jedním z opatření je změna investiční politi-
ky. Měly by být preferovány a co nejvíce urych-
leny investiční akce, které zvýší zaměstnanost ve 
stavebnictví a navazujících odvětvích. (2) Bude 
rozšířeno portfolio podpory učňovských oborů 
a řemesel. (3) Strategická průmyslová zóna Hole-
šov bude nabízet plochy „na míru“ potenciálním 
investorům, bez ohledu na současnou parcelaci 
zóny. Důraz bude kladem na investory v per-
spektivních oborech, ve kterých vznikají nová 
pracovní místa. (4) Energetická agentura Zlín-
ského kraje aktivuje svou činnost tak, aby se na-
výšily finanční prostředky, které jsou dostupné 
z EU a státního rozpočtu pro podporu snižování 
energetické náročnosti budov, s cílem snížení 
provozních nákladů a vytváření pracovních míst 
ve stavebnictví a navazujících odvětvích.

Další opatření (5) se vztahuje ke krajské spo-
lečnosti Regionální podpůrný zdroj. Bude zpra-
cována analýza specifických nástrojů podpory 
malého a středního podnikání v období hospo-
dářské krize, bude urychleno spuštění programu 
Podpora EU a budou zajištěny finanční prostřed-
ky na jeho realizaci. (6) Bude zapotřebí zefektiv-
nit způsob administrace podpor Regionálního 
operačního programu NUTS II Střední Morava. 
Budou preferovány projekty s urychleným čer-
páním. (7) Kontaktní centrum pro východní trhy 
pomůže firmám při nalézání odbytišť výrobků. 
(8) Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 
povede kampaň k přilákání návštěvníků do Zlín-
ského kraje, když budou turisté preferovat lev-
nější domácí dovolenou před dražší zahraniční. 
Bude spolupracovat s majiteli ubytovacích ka-
pacit. (9) V rámci odboru strategického rozvoje 
kraje bude vyčleněn pracovník pro posílení ab-
sorpční kapacity kraje. Pomůže podnikatelským 
subjektům při vyhledávání vhodných programů 
podpory, při zpracování projektové žádosti a ad-
ministraci projektů. (vc)

Kraj má opatření na zmírnění krize

Zlínský kraj – Významné církevní památky už 
nebudou sloužit jen úzkému okruhu míst-
ních při bohoslužbách, ale bude si je moci 
s  potřebným výkladem prohlížet i  nejširší 
veřejnost a  turisté. Zaručuje to pilotní pro-
jekt Otevřené brány, jehož memorandum 
podepsal koncem dubna ve  Zlíně hejtman 
Stanislav Mišák a  olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner. Podpisu se účastnil i náměstek 
hejtmana Jindřich Ondruš, který je iniciáto-
rem projektu v kraji. V  období od  1. května 

do  konce září bude devět kostelů otevřeno 
pro veřejnost a návštěvníci budou mít k dis-
pozici bezplatnou průvodcovskou službu. 
„Jsem rád, že vzniká takový projekt. Je nutné 
spojovat se pro dobré věci. Otevřené brány 
kostelů umožní lidem poznávat kořeny, ze 
kterých vyrůstá naše kultura,“ řekl ve  Zlíně 
arcibiskup Graubner. 
Na Kroměřížsku jsou zpřístupněny chrámy sv. 
Mořice a sv. Jana Křtitele přímo v Kroměříži, 
chrám Nanebevzetí P. Marie v Holešově, bazi-
lika Nanebevzetí P. Marie na Svatém Hostýně 
a  kostel sv. Jiljí v  Chropyni. V  okrese Uher-
ské Hradiště je do  projektu zahrnuta bazilik 
a na Velehradě a farní kostel sv. Františka Xa-
verského v Uherském Hradišti. Návštěvníkům 
se otvírá i farní kostel Nanebevzetí P.  Marie 
ve  Vsetíně a  poutní chrám Narození P.  Ma-
rie ve  Zlíně-Štípě. Památky budou otevřeny 
od  úterý do  soboty od  9:00 do  17:00 (s  ho-
dinovou polední přestávkou), v  neděli pak 
od 13:00 do 17:00.  (vc)

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

UTB udělila první čestný doktorát,  
získal ho předseda Evropské komise 
Zlín – Titul Doctor honoris causa obdržel v dubnu na zlínské 
Univerzitě Tomáše Bati předseda Evropské komise José Ma-
nuel Barroso. „Panu Barrosovi jsme se rozhodli udělit čestný 
doktorát za jeho osobní zásluhy o připojení České republiky 
k Evropské unii a o budování nové Evropy,“ uvedl rektor uni-
verzity Ignác Hoza. Barroso je přitom vůbec prvním držitelem 
tohoto titulu uděleného na  Univerzitě Tomáše Bati. Podle 
informací univerzity je další kandidátkou na titul Doctor ho-
noris causa architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná, která je 
zároveň autorkou návrhu Univerzitního centra.

Chtějí mít moderní odpadové centrum
Horní Bečva – Obec Horní Bečva vybuduje v příštím roce mo-
derní sběrové centrum pro všechny druhy odpadů. Vznikne 
zde jednotný systém nakládání s  odpady, který by měl za-
mezit také černým skládkám, které se v okolí občas objevují. 
Stavět se začne už na  jaře 2010. Sběrný dvůr Horní Bečva 
vybuduje na svém pozemku vyhrazeném pro podnikatelskou 
zónu. Stát bude téměř 25 milionů korun, většinu peněz ale 
obec získala z evropských fondů. Bude pořízeno rovněž nové 
svozové vozidlo, kontejnery, štěpkovač a  kompostér. Pro 
obec, která se orientuje na turistický ruch, je upravené okolí 
bez černých skládek velmi důležité. „Různé divoké skládky 
jsme soustavným tlakem zlikvidovali. Věnovali jsme tomu 
obrovský čas i peníze,“ uvedl místostarosta Josef Blinka.

Židovská část zlínského hřbitova se dočkala úprav
Zlín – Zcela novou tvář získala židovská sekce Lesního hřbito-
va ve Zlíně, která po mnoha desetiletích prošla sérií úprav. Je-
jich iniciátorem byl svazek obcí Region Zlínsko ve spolupráci 
s vrchním českým zemským rabinátem, konkrétní práce pak 
provedlo Pohřebnictví Zlín, které hřbitovní areál spravuje. 
V  dosud zcela zanedbávané židovské části byly nově vyty-
čeny přístupové cesty, osazen chromový plotek, odklizeny 
mnohaleté nánosy větví, listí a  dalších nečistot, vyčištěny 
byly i  náhrobky a  jejich okolí. Židovské oddělení tak znovu 
získalo ucelenou podobu a  opět se tak stává důstojným 
místem odpočinku židovských obyvatel. Slavnostní otevření 
židovské sekce je naplánováno na 18. června v 15:00. Aktu se 
zúčastní i vrchní český rabín Karol Sidon.

Tepelný zdroj bude vyrábět i elektřinu
Uherské Hradiště – Společnost CTZ, která zásobuje teplem 
většinu obyvatel Uherského Hradiště, dokončila nákladnou 
modernizaci a  rozšíření své výrobny tepla. Součástí nové-
ho zařízení je kromě parního kotle i  kogenerační jednotka, 
kterou bude firma během topné sezony využívat k  výrobě 
elektřiny. Rozšíření výtopny přišlo na  zhruba 75 milionů 
korun. Instalovaný generátor by měl být v  provozu sedm 
až osm měsíců v roce s  tím, že by měl vyrobit kolem 12 ti-
síc megawatthodin elektrické energie. Vyrobenou energii 
se firma chystá využívat hlavně pro svůj areál v  Uherském 
Hradišti-Mařaticích. Přebytky bude prodávat do  distribuční 
sítě společnosti E.ON.

Kroměříž opraví další objekty
v městské památkové rezervaci 
Kroměříž – Kroměřížská radnice bude i v  letošním roce po-
kračovat v opravách památkových objektů v historickém cen-
tru. Zastupitelé schválili návrh Programu regenerace městské 
památkové rezervace, který pro letošek počítá s  opravami 
dvou domů v Křižné a Vodní ulici a souboru církevních domů 
na  Stojanově náměstí. „S  výhledem na  roky 2008 až 2012 
máme sestavený seznam památkových objektů, které by si 
zasluhovaly opravu. Jedná se o zapsané památky, jejichž ma-
jitelé mají zájem neutěšený stav změnit. Naopak v seznamu 
nemohou být z  pochopitelných důvodů zařazeny objekty, 
jejichž majitel opravy v dohledné době nechystá,“ uvedl sta-
rosta Kroměříže Miloš Malý.

Z jednání pracovní komise.  foto: Petr Zákutný

V některých kostelích budou k dispozici průvodci

Poutní chrám ve Zlíně-Štípě.  foto: Ivo Hercík
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TÉMA

Rotariány 
spojuje služba 
pro druhé
Rotary klub není organizací, která by budova-
la masovou členskou základnu a organizova-
la nábory nových členů. Členem Rotary klubu 
se stávají lidé určitých morálních kvalit, dobré 
pověsti, zpravidla i  významného společen-
ského postavení, kteří jsou klubem osloveni, 
kterým je členství nabídnuto jako určité pri-
vilegium i závazek. Kandidát se stává členem 
po roční čekatelské lhůtě.
Rotariánské myšlenky shrnuje motto Service 
above self, tedy služba pro druhé, služba bez 
ohledu na  sebe. Rotariáni zdůrazňují návrat 
k hodnotám zdravého rozumu, zdravého způ-
sobu života, vzájemné slušnosti. 
Stěžejní povinností člena je účast na společ-
ných setkáních. Ta se v případě zlínského klu-
bu odehrávají jednou za čtrnáct dnů v podve-
čer v prostorách Baťovy vily.

Z historie
Rotary klub je mezinárodní organizace, která 
existuje nepřetržitě už od roku 1905. Zlínští 
rotariáni se hlásí k Baťovi. V době Jana Anto-
nína Bati - na přelomu let 1935 a 1936 - Rota-
ry klub ve Zlíně vznikl. J. A. Baťa, tehdejší šéf 
zlínského obuvnického koncernu a nástupce 
Tomáše Bati, byl také čestným členem Rotary 
klubu. 
Po  únoru 1948 však byly české a  slovenské 
rotariánské kluby přinuceny zastavit činnost 
a v roce 1949 bylo přikročeno k „dobrovolné“ 
likvidaci. Rotariáni se stali objekty pozornosti 
státní policie, a  to i  na  pozdějších ryze sou-
kromých přátelských setkáních.
O znovuzaložení rotariánského klubu ve Zlí-
ně se počátkem devadesátých let hodně za-
sazoval Tomáš Baťa junior.

Současnost
„Klíčovým pilířem našich aktivit zůstala služ-
ba dětem a mládeži,“ říká současný prezident 
zlínského klubu Jaroslav Šuranský, jinak před-
seda představenstva a ředitel společnosti Du-
ra-Line CT v Tlumačově. 
„Náš přítel Michal Špaček se dlouhodobě po-
dílí na projektech na podporu zaměstnanosti 
v Etiopii a v Indii. V letech 2005-2007 například 
učil pracovníky malých obuvnických firem 
základům výroby a  zároveň podporoval cen-
trum pomoci dětem postiženým dětskou obr-
nou. Výrobou drobných galanterních výrobků 
dal těmto dětem šanci si vydělat finance ne-
zbytné pro přežití,“ dodává prezident Rotary 
klubu. Zlínský Rotary klub má 26 členů.
V době, kdy se Otrokovice po roce 1997 vzpa-
matovávaly z  přírodní katastrofy – povodně, 
přijal nabídku na členství v Rotary klubu také 
tehdejší starosta zasaženého města Stanislav 
Mišák. „Věděl jsem, že se zde setkám s  lidmi, 
kteří ctí stejné zásady jako já: pomáhat dru-
hým, respektovat názory druhých a  nalézat 

formy, jak obohatit život v  celém regionu,“ 
vzpomíná na  svou cestu k  rotariánům Stani-
slav Mišák, nyní hejtman Zlínského kraje.
Rotary klub Zlín byl patronem při zakládání 
samostatných klubů, které nyní působí v Kro-
měříži a  v  Uherském Brodě. „K  našim nejvý-
znamnějším aktivitám patří spolupráce s Do-
mem pro zdravotně postižené, sponzoring 
studentky politologie na Cambridge Univer-
sity, která pochází z našeho regionu, akce pro 
žáky základních škol, zajišťujeme výměnné 
pobyty středoškoláků, získáváme prostředky 
pro potřebné formou sbírek,“ upřesnil prezi-
dent uherskobrodského Rotary klubu Vlasti-
mil Pustina. Vojtěch Cekota

ODEŠEL ROTARIÁN PAVEL PRAVEC

Prezidentem zlínského Rotary klubu je Jaroslav Šuranský.  foto: Ivo Hercík

INZERCE

Významná ztráta postihla zlínské rotariány, 
když letos 1. května náhle zemřel ve věku 65 
let jeden ze zakládajících členů klubu Pavel 
Pravec, bývalý předseda výkonného výboru 
společnosti Barum Continental Otrokovice. 
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Za resort  územního plánování a informatiky 
zodpovídá v  Radě Zlínského kraje Ing.  Petr 
Hradecký. V  následujícím rozhovoru se za-
měřujeme na problematiku vloni schválené-
ho územního plánu.

Pane radní, po  volbách na  podzim 2008 
vám byla svěřena problematika územního 
plánování, předtím jste se ve  vedení kraje 
věnoval dopravě. Vnímáte velký rozdíl mezi 
těmito specializacemi? 
Jednotlivé obory mají svá specifika. Doprava je 
pod bezprostředním drobnohledem veřejnos-
ti vzhledem k tomu, že drtivá většina občanů 
využívá hromadnou dopravu či přímo patří 
mezi účastníky silničního provozu. Je zde třeba 
operativně reagovat na řadu okamžitých pro-
blémů a faktorů, které každodenně vyvstávají. 
Územní plánování je ze své podstaty činností 
pracující s  dlouhodobou perspektivou, tudíž 
má trochu jiný charakter. Sice je to pro mne 
nová oblast, ale využívám zde jednak svých 
zkušeností z  doby, kdy jsem byl slušovickým 
starostou, neboť územní plánování se týká 
každého města i  obce. Také mám k  dispozici 
velmi zkušený tým odborníků v odboru územ-
ního plánování a  stavebního řádu krajského 
úřadu a  v  neposlední řadě mnohé koncepční 
věci z dopravy, s nimiž jsem dobře seznámen, 
souvisejí s územním plánováním.    

Vloni v  září zastupitelstvo schválilo územ-
ní plán Zlínského kraje, z  něhož lze vyčíst, 
kudy povedou dálnice, rychlostní komuni-
kace, železnice, kam se soustředí průmyslo-
vé zóny či naopak místa pro rekreaci. Vy jste 
byl u  zrodu tohoto klíčového dokumentu. 
Jaký byl proces jeho tvorby a  následného 
schválení? Narážel kraj často na nevoli měst 
a obcí, nebo se vesměs dařilo nacházet sho-
du s místními samosprávami?
Územní plán  Zlínského kraje nazvaný Zásady 
územního rozvoje nahradil dva dokumenty, 

které existovaly ještě před vznikem samostat-
ného Zlínského kraje, což byl Územní plán 
vyššího územně správního celku Beskydy 
a Územní plán vyššího územně správního cel-
ku Zlínsko. Byly do něj zapracovány různé změ-
ny, ale v principu nepřinesl nic závratně nové-
ho, pouze se sjednotil a byl aktualizován v tom 
smyslu, aby odpovídal novým zákonným nor-
mám. Tvorba dokumentu byla časově náročná 
a  vyžádala si nutnost mnoha projednávání, 
která byla zakončena veřejným projednáním, 
do něhož se mohla zapojit celá veřejnost Zlín-
ského kraje, aby mohly být do konečné verze 
zapracovány všechny připomínky a  námitky 
ze strany veřejných orgánů, občanů či občan-
ských sdružení. 
V rámci připomínkového řízení si v některých 
případech lidé uvědomili, že existují stavby 
liniového typu, které se dotýkají jejich zájmo-
vého území, a snažili se již zapracované změny 
znovu zpochybnit nebo zvrátit.

Které plánované akce patřily mezi nejpro-
blematičtější z hlediska vyjednávání?
Jednoznačně to bylo prodloužení železniční 
trati z Vizovic do Valašské Polanky, dále vedení 
vysokého napětí z Uherského Brodu do Strání 
a problematika dopravního řešení ve východ-
ní části města Zlína, které se týká „pravobřežní 
komunikace“.
Chtěl bych říci, že teď, když je dokument 
schválen, jsou v něm zadány určité věci, které 
se musí dál projednávat a  které nařizují, aby 
zpracovatel pokračoval v  hledání řešení, jak 
by určitá problémová věc měla dál co nejop-
timálněji postupovat. Jako příklad mohu uvést 
problematiku dopravního uzlu kolem Valašské 
Polanky, kde už proběhlo několik jednání a hle-
dáme způsob, jak tam situaci vyřešit, abychom 
netvrdili, že tady jednou budeme mít dopravní 
koridor a přitom neměli reálnou představu, jak 
to konkrétně bude fungovat. 

Jak se díváte na  snahy zpochybnit určité 
stavby zakreslené v  již schváleném územ-
ním plánu?
Začlenění nějaké významné stavby do  kon-
krétního území trvá dosti dlouho a tato přípra-
va je z mnoha hledisek hodně náročná. Každé 
zpoždění znamená odklad realizace v  řádu 
minimálně osmi let. Změnit lze samozřejmě 
cokoliv, ale chtěl bych zdůraznit, že zdánlivě 
jednoduchá změna z  pohledu jedince před-
stavuje velmi složitý proces. Měli bychom si 
hlavně uvědomit, že se pohybujeme v prostře-
dí, kde již územní plány dlouhodobě existují 
a  lidé se je naučili respektovat a  přizpůsobili 
se jim. Když například chtěli před lety stavět 
v určité lokalitě a dozvěděli se, že tudy pove-

de rychlostní komunikace, nepodcenili tuto 
skutečnost a  hledali jiné místo. Museli třeba 
do pozemku investovat víc peněz a nebylo to 
v danou chvíli pro ně jednoduché. Proto by ne-
bylo fér, aby nakonec byli paradoxně poškoze-
ni právě ti, kteří byli zodpovědní a na územní 
plán brali ohled.          

Kde se mohou občané seznámit se schvále-
ným územním plánem?
Spoustu podkladů lze najít na  internetu a  od-
borná veřejnost toho již běžně využívá. Myslím 
si však, že běžný uživatel nemusí z těchto digi-
tálních map vyčíst všechny důležité informace 
a  souvislosti. Proto bych doporučil každému, 
kdo se chce detailněji obeznámit s určitou loka-
litou, aby navštívil příslušný stavební úřad, jehož 
odborní pracovníci jsou schopni vše potřebné 
v plánu nalézt. Samozřejmě, narazí-li lidé přesto 
na nějakou nejasnost či nesrovnalost, mohou se 
obrátit na odbor územního plánování krajského 
úřadu, kde jim bude vše vysvětleno. 

Současná doba je hodně zaměřená na  bu-
dování moderní infrastruktury, abychom se 
i do přírody a k památkám dostali po kva-
litních silnicích. To jistě většina z  nás vítá. 
Přesto se zeptám: nejsme při tvorbě územ-
ního plánu příliš hnáni vidinou ekonomické 
úspěšnosti a jsme dostatečně citliví ke kra-
jině a životu v ní? 
Toto je velmi složitá otázka. Naše společnost 
se řídí ekonomickými parametry a nedokáži si 
představit, že bychom při současném trendu 
mohli zvažovat, že třeba některé silnice ne-
postavíme. Pracujeme s  prognózami vývoje 
a  od  toho se odvíjí také oblast územního plá-
nování. Pokud bychom nebudovali technickou 
infrastrukturu, těžko bychom za pár let obhájili, 
proč jsme nebyli dostatečně předvídaví a  při-
pustili zaostalost za  okolním světem. Mimo-
chodem, silniční síť, kterou máme v  regionu 
navrženu, není nijak nadstandardní. Nedovedu 
si představit, že by někdo mocnou rukou zasáhl 
a nařizoval lidem, aby si nekupovali auta a do-
pravovali se jiným způsobem. Navíc nemáme 
ani dostatek financí na motivaci pro přednost-
ní využívání veřejné hromadné dopravy. Každý 
však můžeme sám za  sebe  přispět k  ochraně  
okolí. Například v  tom, že nebudeme ve  měs-
tech používat auta, která mají v městském pro-
vozu zbytečně vysokou spotřebu a  životnímu 
prostředí neprospívají. Výše spotřeby také zá-
visí na  našem chování za  volantem. Odpověď 
na  vaši otázku vidím tedy spíše v  postupné 
změně myšlení směrem k  individuální zodpo-
vědnosti každého jednotlivce, přičemž jsem 
přesvědčen, že se takto již hodně lidí chová.      
 Helena Mráčková

Plán nesmí poškodit ty zodpovědné
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Zlín  – Dárce kostní dřeně přijal hejtman Stani-
slav Mišák, aby jim poděkoval a pohovořil s nimi 
o  důvodech i  okolnostech provázejících jejich 
odvážné rozhodnutí podstoupit odběr kostní 
dřeně pro záchranu konkrétních životů. Za dár-
covství byli oceněni Radana Barošová a  Stani-
slav Navrátil ze Zlína, Erik Fišer z Holešova, Milan 
Žamboch z Růžďky u Vsetína a Josef Liška z Va-
lašského Meziříčí.   
 „Je mi ctí vzdát hold všem, kdo byli ochotni 
podstoupit martýrium spojené s odběrem kr-
vetvorných buněk. Je to jen symbolické oce-
nění, ale chceme, aby bylo určitým sdělením 
pro ty, kdo by také mohli pomoci,“ řekl při se-
tkání hejtman.
Přednosta dětské kliniky Fakultní nemocnice 
Olomouc profesor Vladimír Mihál vyzdvihl fakt, 
že díky Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, 
která začala pracovat před třinácti lety v Otro-
kovicích z  popudu Zdeny Wasserbauerové, se 
podařilo posílit plnohodnotný registr, který se 
stal součástí světových databází dárců. Právě 
paní Wasserbauerová tehdy v souvislosti s ne-
mocí svého vnuka poznala děti, které by také 
potřebovaly transplantaci kostní dřeně, a tak se 
rozhodla jednat.
„V době povodní lidé neměli kde bydlet, a pře-
sto se hlásili do  registru, je to obdivuhodný 
projev lidské solidarity,“ řekl profesor Mihál 
a dodal, že zatímco ještě před dvaceti lety byla 
úspěšnost léčby specifického druhu leukémie 
asi desetiprocentní, dnes se pohybuje okolo 90  
až 95 procent.  
„Dárci, kteří k nám chodí, jsou skutečné celeb-
rity. Jsou to obyčejní slušní lidé, kteří přijíždějí 

trolejbusem nebo autobusem i z velmi vzdále-
ných míst, aby mohli něco udělat pro ty druhé,“ 
zmínila Yveta Stavařová, primářka transfúzního 
oddělení krajské nemocnice.
„Stále hledáme dárce, zejména mladé muže, 
kteří jsou z transplantačního hlediska nejžáda-
nějšími. Je nutné, aby do  registru byli zapsáni 
do  svých pětatřiceti let, k  samotnému odběru 
potom může dojít i  mnohem později,“ uvedla 
Zdena Wasserbauerová. 
Jak se shodli všichni dárci, zákrok vůbec není tak 
bolestivý, jak se mnohdy traduje. „Když jsem byl 
vybrán a osloven, byl jsem překvapen, že zrov-
na já můžu být někomu užitečný. Absolvoval 
jsem v narkóze odběr z pánevní kosti a potom 
jsem cítil jen slabý tlak v zádech. Daleko nepří-
jemnější jsou pády při fotbale,“ shrnul své pocity 
Erik Fišer z Holešova.

„Je to asi jako když se namůžete při práci na za-
hrádce, hned po odběru jsem se z Plzně vracela 
vlakem do Zlína a necítila jsem žádnou indispo-
zici,“ přidala zkušenost Radana Barošová, která 
byla z  registru vybrána po  více než deseti le-
tech. „Už jsem s tím ani nepočítala a bylo to pro 
mě příjemné překvapení, které provázel strach 
i vzrušení, že můžu zachránit život,“ dodala.
Dobrovolné dárcovství krvetvorných buněk je 
nadějí pro všechny nemocné, jejichž poslední 
šancí je transplantace kostní dřeně. Vhodný dár-
ce se vždy hledá nejprve v úzké rodině nemoc-
ného, nejlépe mezi jeho sourozenci. Bohužel 
většina pacientů vhodného dárce mezi svými 
příbuznými nenajde. Podrobné informace po-
skytne transfúzní oddělení Krajské nemocnice 
Tomáše Bati a www.kostnidren.cz.

Helena Mráčková

Zleva: Stanislav Navrátil, hejtman Stanislav Mišák, Radana Barošová a Erik Fišer.  foto: Petr Zákutný

Ocenění dárců 
kostní dřeně

Zlín – V  dubnovém čísle magazínu o  životě 
a  dění ve  Zlínském kraji Okno do  kraje byla 
zveřejněna informace o  stavu čištění odpad-
ních vod v kraji (Okno do kraje/duben 2009/
strana 9). V  tomto článku byly uvedeny in-
formace o  zařazení jednotlivých aglomera-
cí nad 2000 ekvivalentních obyvatel podle 
stavu řešení financování a  realizace opatření 
v odkanalizování. Zařazení těchto aglomerací 
do jednotlivých skupin bylo uvedeno z pohle-
du ministerstva zemědělství, které aktualizuje 
Seznam aglomerací na základě informací zís-
kaných od statutárních zástupců jednotlivých 
aglomerací. Tyto informace podávali statutár-
ní zástupci aglomerací v  průběhu roku 2008 
formou dotazníků zjišťujících aktuální stav 
v odkanalizování, přičemž konečný stav zjišťo-
vání byl ukončen 22. října 2008. 
Všechny tyto informace byly v článku uvedeny 

a pozornému čtenáři tedy nemohlo uniknout, 
že článek informuje o aktualizovaném sezna-
mu  z pohledu ministerstva zemědělství.
Vzhledem k  tomu, že proti tomuto článku, 
resp. proti citovanému Seznamu aglomerací  
se důrazně ohradilo město Fryšták z  důvodu 
zařazení mezi aglomerace, které nemají vyře-
šeno financování a nepředpokládá se dokon-
čení do roku 2010 a nejsou realizována žádná 
příslušná opatření, považuji za nutné upřesnit 
informace uvedené v magazínu.
Výhrady města Fryšták jsou pochopitelné 
a oprávněné, neboť v průběhu let 2002 – 2006 
bylo dokončeno odkanalizování a  odvedení 
odpadních vod z velké části této aglomerace 
na komunální čistírnu odpadních vod ve Zlíně 
– Malenovicích a v období 2008 – 2010 bude 
dokončena poslední část – odkanalizování 
místní části Vítová, čímž bude aglomerace 

Fryšták vyřešena. Všechny akce se podařilo 
zrealizovat zásluhou představitelů města, kte-
rým se podařilo získat na ně nemalé dotační 
prostředky.
Pro pořádek uvádím, že v aktualizovaném Se-
znamu aglomerací se vyskytlo více mylných 
informací, které se Krajský úřad Zlínského kra-
je snažil u ministerstva napravit formou připo-
mínek, přestože k tomu nebyl vyzván.
Ministerstvo zemědělství vychází při aktu-
alizaci stavu připravenosti odkanalizování 
aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel 
jednoznačně z informací statutárních zástup-
ců aglomerací, kteří jediní mají nejaktuálnější 
informace o svém územním obvodu a kteří by  
proto měli vyplňování dotazníků věnovat ná-
ležitou pozornost.

 Věra Vaculíková
vedoucí oddělení vod. hospodářství KÚZK

Stav čištění odpadních vod v jednotlivých aglomeracích Zlínského kraje  
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Zlínský kraj  – Podnikání a  inovace mají ve  Zlín-
ském kraji velkou tradici. Ukázkovým příkladem 
byla firma Baťa v  období mezi světovými vál-
kami. V současnosti je situace ve Zlínském kraji 
sice odlišná, avšak když se firmám daří inovovat, 
rozvíjí se a jsou neustále krok před konkurencí, 
může jim to pomoci překonat nebo také nepo-
cítit i současnou ekonomickou krizi. 
V kraji existují firmy, které jsou úspěšné v inova-
cích, avšak jejich aktivity nejsou prezentovány. 
Proto kraj vyhlašuje soutěž Inovační firma Zlín-
ského kraje, jejímž smyslem je ocenit nejzají-
mavější inovace. Do  soutěže se může přihlásit 
podnikatelský subjekt se sídlem nebo místem 
podnikání ve  Zlínském kraji. Nemusí se jednat 
o ty, které se zabývají vlastním výzkumem ane-
bo čerpají dotace na inovační projekty ze struk-
turálních fondů –  řada firem realizuje inovace 
z vlastních zdrojů a vlastními silami či ve spolu-
práci s jinými firmami, univerzitami a podobně. 
První ročník byl vyhlášen v březnu 2009 a uzá-
věrka je 23. 6. 2009. Soutěž je vyhlášena ve třech 

kategoriích, soutěž organizuje pro Zlínský kraj 
společnost Technologické inovační centrum 
a veškeré informace k soutěži jsou na stránkách 
www.inovacnipodnikani.cz/soutez.
Firmy, které uspějí, budou oceněny titulem 
Inovační firma Zlínského kraje pro rok 2009. 
S oceněním souvisí právo používat logo soutěže 
k  marketingovým účelům a  také výrazná me-
diální prezentace vítězných firem. Na  realizaci 
soutěže se kromě mediálních partnerů účastní 
vzhledem ke garanci odbornosti také strategic-
ký partner – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a ge-
nerální partner – Sdružení pro rozvoj Zlínského 
kraje. Dále kraj spolupracuje při realizaci soutěže 
s partnery Česká spořitelna, Czechinvest, Regio-
nální podpůrný zdroj, Obchodní a hospodářské 
komory ve  Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži 
a Vsetíně, Agentura pro ekonomický rozvoj Vse-
tínska, Regionální centrum kooperace a  Valaš-
skokloboucké podnikatelské centrum. 

David Mareček
manažer projektu

Inovační firma Zlínského kraje 
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UPOZORNĚNÍ PRO DOPRAVCE

Zlínský kraj – Odbor dopravy a silničního 
hospodářství krajského úřadu upozorňuje 
provozovatele silniční dopravy na povin-
nost, která vyplývá ze zákona č.111/1994 
Sb. v plném znění, že je opět třeba prokázat 
finanční způsobilost do 31. 7. 2009. Finanč-
ní způsobilost se prokazuje na autobusy, 
tahače a nákladní vozidla o celkové hmot-
nosti vyšší než 3,5 tuny. Dále připomínáme, 
že jsou připraveny k odběru nové Euroli-
cence pro dopravce provozující mezinárod-
ní dopravu, u kterých v průběhu letošního 
roku končí jejich platnost. Bližší informace 
poskytnou pracovníci odboru dopravy na 
telefonních číslech: 577043516, 577043517 
nebo na www.kr-zlinsky.cz.

Anketa pro neziskovky
Zlínský kraj – Výbor pro nevládní organizace 
a neziskový sektor Zlínského kraje zveřejnil 
na portále ZK www.zlk.neziskovka.cz anketu 
pro neziskové organizace za účelem získání 
námětů a připomínek ke zlepšení podmínek 
neziskového sektoru ve Zlínském kraji. 
Náměty mohou být zasílány do 30. června 
2009 v elektronické podobě na adresu info@
zlk.neziskovka.cz nebo písemně na adresu 
Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení nezis-
kového sektoru, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Volné pracovní pozice
Zlín – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsa-
zují následující pracovní místa: 

 ▪ lékař zdravotnické záchranné služby – Zlín 
 ▪ atestovaní lékaři v různých oborech – Vsetín 
 ▪ učitel/ka matematiky, fyziky – Rožnov p. R. 
 ▪ učitel/ka angličtiny – Rožnov p. R.
 ▪ učitel/ka odborných předmětů strojíren-
ských – Rožnov p. R.

 ▪ fyzioterapeut – Zlín 
Požadavky na pracovní místa a termíny podání 
přihlášek jsou na www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Zlínský kraj – Předseda představenstva spořitelní-
ho družstva Moravský peněžní ústav Radomír 
Lapčík byl vyhlášen Podnikatelem roku Zlín-
ského kraje. Mezi podnikatelkami pak zvítězila 
oděvní výtvarnice Zdeňka Balajková. Letos se 
konal již devátý ročník soutěže, vyhlášení se 
uskutečnilo 24. dubna. Pořadatelem soutěže je 
Sdružení podnikatelů Zlínského kraje, záštitu 
převzal hejtman Stanislav Mišák. Odborná po-
rota vybírala z  26 nominovaných podnikatelů, 
mezi ženami pak bylo 18 kandidátek.
Radomír Lapčík důvod ocenění spatřuje v  ros-
toucím počtu klientů Moravského peněžního 
ústavu, který je ve  své kategorii největším tu-
zemským subjektem. „Našich klientů je nyní 
již více než 7.000, což je pro nás velký úspěch. 
Devětatřicetiletý Lapčík je absolventem VUT 
v Brně a britské Nottingham Trend Univerzity. Fi-
nančnictví se věnuje přes 14 let a je také členem 
Zajišťovacího fondu družstevních záložen.

Zdeňka Balajková pracuje především s  přírod-
ními materiály, které ráda kombinuje a nechává 
vyniknout jejich strukturu. Její oděvy si oblíbily 
například zpěvačky Věra Martinová či Iva Bit-
tová. „Ocenění mě jistě v mé práci posune dál,“ 
uvedla při vyhlášení. (jjn)

Podnikateli roku jsou bankéř a návrhářka

LETECKÁ POUŤ V PŘEROVĚ

Přerov – 30. květen je dnem oživení tradi-
ce Středomoravské letecké pouti na  letišti 
v Přerově. Akce, která má podporu hejtma-
na Zlínského kraje, připomíná také to, že 
Zlínský kraj společně s městem Přerov a Olo-
mouckým krajem spolupracují při obnovení 
civilního provozu na tomto letišti. Je příleži-
tostí ke  spatření prakticky veškeré letecké 
techniky, kterou mají k  dispozici vzdušné 
síly české armády a  ke  sledování letových 
ukázek vyšší techniky pilotáže s Grippenem, 
L-159 a W3A Sokol nebo letů s Mi-24 a Mi-
171Š. Na  akci nechybí ani technika hasičů, 
vojenské policie, obří modely letadel nebo 
ukázky výsadku, bojového umění MuSaDo 
či výcviku služebních psů. 

CIGÁNSKI DIABLI NADCHLI

Zlín – Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlí-
ně ovládla letos na jaře slovenská kapela 
Cigánski diabli, kteří hrají tradiční romskou 
i vážnou hudbu, folklor i směsici prvků ži-
dovských a jiných kultur. Ve Zlíně poprvé 
předvedli svůj nezařaditelný hudební projev. 
Orchestr je odbornou veřejností považován 
za nejlepší slovenský soubor v kategorii Etno 
a World Music a zároveň je velmi příznivě 
přijímán i širokou veřejností, o čemž svědčí 
desítky tisíc prodaných CD nosičů. Vedení 
Filharmonie Bohuslava Martinů zvažuje kon-
certní šňůru po Zlínském kraji. Města, která 
mají prostory a zájem o takové hudební spo-
jení, se mohou domlouvat s ředitelem filhar-
monie Josefem Němým na podmínkách vy-
stoupení. Svým občanům tak zprostředkují 
nezapomenutelný kulturní zážitek.

Vítězové soutěže Podnikatel roku.  foto: Petr Zákutný
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Šestnáct významných investičních staveb na sil-
nicích II. a III. třídy zahajuje v tomto roce Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje. Tyto stavby – většinou 
rekonstrukce silnic a mostů – budou stát asi 422 
milionů korun. Pět nejnákladnějších staveb je 
spolufinancováno z prostředků EU v rámci Re-
gionálního operačního programu.
„Rozvoj dopravní infrastruktury jako jednoho 
z  důležitých předpokladů konkurenceschop-
nosti našeho regionu je krajskou prioritou. 
Proto na  tuto oblast čerpáme významné pro-
středky z  regionálního operačního programu 
a  do  rozvoje krajské sítě investujeme ročně 
stovky milionů korun,“ uvedl Jaroslav Drozd, ná-
městek hejtmana zodpovědný za oblast dopra-
vy. Právě pět nejnákladnějších staveb je spolufi-
nancováno z prostředků Evropské unie v rámci 
Regionálního operačního programu. 
„Největší letos zahajovanou stavbou za přibliž-
ně 93 milionů korun bude rekonstrukce silnice 
II/492 mezi Dolní Lhotou a křižovatkou ve smě-
ru na Petrůvku před městem Luhačovice. Úsek 
začíná křižovatkou silnic II/492 a III/4921 v Dol-
ní Lhotě a  končí před křižovatkou silnic II/492 
a  II/493 (na  Petrůvku). Trasa je dlouhá 2,8 km. 
Silnice je ve  špatném stavebním a  dopravně 
technickém stavu, mosty mají výrazně sníženou 
únosnost,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. 
V  průjezdním úseku Dolní Lhotou je navržena 
normová kategorie silnice bez nutnosti rozší-
ření vozovky, mimo obec je navrženo částečné 
rozšíření vozovky. V  celém úseku se předpo-
kládá výměna živičných vrstev odfrézováním 
stávající vozovky, vyspravení trhlin a  položení 
ložné a obrusné vrstvy. Na této trase se nachá-
zejí dva staticky neúnosné mosty - ev. č. 492-
002 a 003. Místo nich se postaví nové objekty. 
Bude se upravovat křižovatka v Dolní Lhotě. 

Celkově na  přibližně 66 milionů korun přijde 
obnova silnice II/150 v  úseku mezi Poličnou 
a  křižovatkou s  I/35 ve Valašském Meziříčí. Le-
tos zde bude investováno asi 48 milionů korun, 
zbytek v  příštím roce. „Tato investice navazuje 
na úsek z Kunovic do Poličné, který jsme rekon-
struovali v  roce 2006,“ upřesnil Bronislav Malý. 
ŘSZK se tak dlouhodobě snaží o postupné bu-
dování ucelených tahů kvalitně opravených 
silnic, které spojují významná centra Zlínského 
kraje nebo přímo navazují na síť silnic I. třídy. 
Třetí nejnákladnější nově zahajovanou investi-
cí do krajských silnic je v  tomto roce výstavba 

mostu ev. č. 43829-3 přes řeku Dřevnici ve Zlí-
ně-Malenovicích na silnici, která směřuje na Te-
čovice. Náklady zde dosáhnou asi 47 milionů 
korun. Most je ve špatném technickém stavu, je 
staticky neúnosný – nezajišťuje bezpečné pře-
vedení nákladních vozidel přes most. Chodníky 
a mostní vybavení jsou také ve velmi špatném 
stavu. Během výstavby, která již začala, moto-
risté objíždějí uzavřené místo po  provizorním 
montovaném mostu a po panelové vozovce. 
Všechny tři uvedené stavby jsou spolufinan-
covány z  prostředků EU v  rámci Regionálního 
operačního programu. Tento zdroj financování 
bude využit také při chystané rekonstrukci sil-
nice II/495 v Pitíně (v délce 1,5 km a celkových 
nákladech 30 milionů korun). 
Významnou investicí v okrese Vsetín je výstav-
ba nového mostu ev. č. 4874-2 na silnici z Hu-
slenek do Zděchova. Most přijde zhruba na 25 
milionů korun. 
„Celkové letošní investice do krajských silnic bu-
dou ale mnohem vyšší, protože pokračuje ještě 
dalších osm staveb z loňského roku,“ zdůrazňuje 
náměstek Jaroslav Drozd. Tyto stavby, které byly 
zahájeny již v roce 2008, mají hodnotu zhruba 
372 milionů korun. 
Nejvýznamnější investicí zajišťovanou za pod-
pory finančních prostředků EU je výstavba 
nového úseku 1,8 kilometru silnice II/497 mezi 
Březolupy a  Bílovicemi. Společně s  realizací 
objízdných tras představuje hodnotu 174 mi-
lionů korun.
Zhruba 25 milionů korun bude také vynaloženo 
na projektovou přípravu dalších staveb, které se 
budou realizovat v příštích letech.
 Vojtěch Cekota

Práce na výstavbě nového mostu ve Zlíně-Malenovicích jsou v plném proudu.  foto: Ivo Hercík

TABULKA: PLÁN INVESTIČNÍCH STAVEB ŘSZK ZAHAJOVANÝCH V ROCE 2009

Místo stavby
Silnice 
(most) 

Odhadované 
náklady (tis. Kč)

Ukonč. stavby Popis

Březolupy - Bílovice II II/497 81 354 2010 silnice

Horní Lhota - Luhačovice I II/492 92 888 2010 silnice, mosty

Poličná - Valašské Meziříčí II/150 66 036 2010 průtah

Zlín-Malenovice 43829-3 47 271 2009 most

Pitín II/495 30 055 2009 průtah

Huslenky 4874-2 24 819 2009 most

Osvětimany 422-007 12 525 2010 most

Hovězí II/487 10 000 2009 propustek

Seninka III/05741 8 600 2010 sesuv

Jasenice 03565-1 6 541 2009 most

Staré Město II/427 3 776 2009 podjezd pod tratí

Semetín III/05734 2 500 2009 sesuv

Zlín II/490 1 590 2009 demolice Horákův mlýn

Rožnov p. R. - Tylovice – Hážovice, úsek 7 4867-3 25 000 2010 most, silnice

Biskupice III/4972 5 000 2010 silnice

Trnava I III/4893 4 000 2009 silnice

Do silnic se investuje 422 milionů
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ROZHOVOR

 ▪ herečka Městského divadla ve Zlíně, 
nositelka Ceny Thálie 2008 za ženský 
jevištní činoherní výkon 

 ▪ svobodná 

 ▪ narodila se 20. 9. 1979 v Hodoníně 

 ▪ vystudovala Obchodní akademii v Ho-
doníně a Divadelní fakultu JAMU v Brně, 
obor činoherní herectví 

 ▪ v letech 2002 – 2003 působila jako 
herečka v divadle Polárka v Brně, v roce 
2003 získala angažmá ve Zlíně

 ▪ hostovala v roce 2002 a 2003 v Činoher-
ním klubu Praha a v roce 2002 v Divadle 
ABC v Praze

 ▪ má ráda tanec, plavání, jízdu na kole, 
lyžování, zpěv, kreslení, bruslení, hru na 
klavír, sjíždění řek a říček

 ▪ životní krédo: Nezradit, neobtěžovat a žít 
každý den tak, jako by byl ten poslední

Petra Hřebíčková: Ve Zlíně se dělá dobré divadlo
Kdy jste se rozhodla stát herečkou?
Bylo to v Hodoníně na střední škole, kdy můj 
pedagog hledal zájemce, kteří by chtěli hrát 
v Divadélku skleněných bublin. K divadlu mě 
tehdy přivedli František Procházka a  Václav 
Syrový, kterým jsem za to vděčná. Dali mi od-
vahu k tomu, abych alespoň zkusila přijímací 
zkoušky. Řekli mi, že mám talent, i když jsem 
tomu tehdy ještě nevěřila. 
Splňuje tato profese vaše představy, které 
jste si o ní tehdy na začátku jistě vytvořila?
Je to trochu jiné v profesionálním divadle. Zde 
už skutečně o  něco jde, už to není jenom zá 
bava, kdy se sejde pár lidí, co mají rádi diva-
dlo. A dává mi tato profese ještě víc, než jsem 
očekávala. Když můžete stát před zaplněným 
hledištěm a  převyprávět jim určitý příběh, je 
to krásný pocit.

Jaké to je, když se jako herečka musíte stále 
vžívat do role jiných postav a představovat 

životy jiných lidí – neztrácí se tak trochu 
prostor pro žití svého vlastního života?
Malinko ano. Ale záleží na  každém herci, jak 
tuto situaci zvládá. A i když je to těžké, potře-
bujete tolerantní partnery, kteří tuto profesi 
plně chápou, tak si myslím, že osobní život 
lze skloubit s herectvím. Když zkoušíte těžkou 
roli, přemýšlíte o ní skutečně od rána do veče-
ra. Když máte menší roli, je to v osobním životě 
zase větší pohoda.

Takže vnímáte u  své profese, kterou lidé 
vesměs obdivují, i určité negativní stránky?
Každá práce má některé záporné stránky. 
U herectví je to hlavně čas. Většinu času trávíte 
v divadle. Já ještě nemám rodinu ani děti, tak 
mám na práci větší volnost. Obdivuji kolegy-
ně, které mají děti, ráno jsou v práci, večer jsou 
v práci a ještě stihnou být skvělými matkami. 

Věděla nebo tušila jste už předem, když 
jste jela v  březnu do  Prahy na  slavnostní 

večer, že to budete vy, kdo mezi nominova-
nými získá Cenu Thálie?
Netušila. Dozvěděla jsem se to skutečně až 
v okamžiku, kdy v sále Ivan Trojan přečetl mé 
jméno. Dopředu mi to nikdo nenaznačil. Ale 
zůstala jsem klidná. Říkala jsem si předtím, že 
i samotná nominace je krásná věc a že by mi 
úplně stačila, ale byla jsem samozřejmě ráda, 
že vyslovili moje jméno.

Jak se vám líbí zlínské divadlo? 
Ve Zlíně jsem spokojená. Určitě to není tak, že 
bych teď sbalila kufry a jela někam hledat větší 
štěstí. Tady ve Zlíně se dělá dobré divadlo. 

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti?
Ve Zlíně mě do konce roku zaměstná zkouše-
ní pohádky „Jak šlo vejce na vandr“. Ke konci 
června začnu zkoušet v  Praze Horáčkův pro-
jekt Kudykam, který má mít premiéru v  říjnu 
ve Státní opeře.  
 Vojtěch Cekota

MgA. Petra Hřebíčková

Petra Hřebíčková.  foto: Ivo Hercík

INZERCE
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KULTURA

KULTURNÍ STŘÍPKY

Zámek restauruje
cenné exponáty
Vizovice – Poprvé ve  své 
novodobé historii představil 
vizovický zámek veřejnosti 
při zvláštní prezentaci restau-
rované sbírkové předměty. 
Každý z  těchto exponátů je 

totiž uložen mimo prohlídkové okruhy a návštěvníci je běž-
ně nemají možnost spatřit. „Za posledních pět let se správa 
zámku může pochlubit celkem devatenácti restaurovanými 
předměty, což je v  podmínkách tohoto objektu skutečně 
úspěch,“ konstatovala kastelánka Jana Pluhařová. V  ne-
dávné době se díky sponzorům podařilo zrestaurovat čtyři 
vzácné obrazy ze zámecké sbírky a dvě dřevěné konstrukce 
židlí z gobelínového souboru. Peníze na restaurování pravi-
delně uvolňuje i ministerstvo kultury.

Filharmonie připravuje projekt Orbis Pictus
Zlín – Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravuje 
projekt s  názvem Orbis Pictus. Autorkou vokálně-instru-
mentální hudební kompozice na texty Jana Amose Komen-
ského je Zuzana Lapčíková. Kromě zlínské filharmonie se 
představení zúčastní Český filharmonický sbor a  jazzový 
kvintet Zuzany Lapčíkové. Premiéra se uskuteční 22. června 
ve  zlínském Domě umění. Naplánovány jsou zatím čty-
ři koncerty, z  toho tři ve  Zlínském kraji. Kromě zlínského 
Domu umění se s  projektem představí i  ve  Sněmovním 
sále Arcibiskupského zámku Kroměříž a  Domě kultury 
v Uherském Brodě. Orchestr s tímto pásmem vystoupí také 
na prestižním hudebním festivale Smetanova Litomyšl. Na 
kocertech se představí kolem 120 účinkujících.

Vlčnov ožije jízdou králů
Vlčnov – Tradiční slavnosti s  jízdou králů, při nichž si ná-
vštěvníci mohou vybírat z desítek rozmanitých programů, 
se uskuteční o  víkendu 29. – 31. května ve Vlčnově. Díky 
své pestrobarevnosti a  tradici se Jízda králů Vlčnov stala 
svátkem folkloru pro obdivovatele lidového umění z celého 
světa. Už v pátek 29. května bude zahájena v 18:00 v Galerii 
na Měšťance výstava Jízda králů 2006 s obrazy Václava Na-
světila. Ve 20:00 v Klubu sportu a kultury začíná program 
Verbíři z  Brodska VI., ve  kterém účinkují soubory Olšava 
z  Uherského Brodu, Vlčnovjan, CM Čardáš z  Bojkovic, CM 
Mladí Burčáci z Míkovic a soutěžící o nejlepšího tanečníka 
slováckého verbuňku na  Uherskobrodsku. Hlavní program 
– Jízda králů, objížďka legrútů po  vesnici – se uskuteční 
v neděli od 11:30. Krojovaný průvod všech účinkujících vy-
jde od Sokolovny ve 14:00 a bude směřovat na stadion TJ.

Zlín – Letošní 49. mezinárodní festival filmů pro 
děti a mládež  Film festival Zlín 2009 se usku-
teční ve dnech od 31. května do 7. června.
Každý rok se na  festivalu představuje jedna 
evropská kinematografie. Letos padla volba 
na Španělsko. Bude uvedeno přes třicet sním-
ků mapujících dějiny španělské kinematogra-
fie. Na  programu bude například výjimečný 
film Duch úlu, provokativní Sídliště a Carolina 
cesta. Pro dětské publikum je zařazen možná 
nejúspěšnější z  dětských španělských filmů 
všech dob – Třetí dětská válka z roku 1982. 
Další část programu festivalu tvoří sekce Špa-
nělský spaghetti western připravená ve spolu-
práci s Institutem Cervantes v Praze. Diváci se 
mohou mimo jiné těšit na španělsko-němec-
kou koprodukci Poslední mohykán v režii Ha-
ralda Reinla.

Změna letos nastává u akreditací a vstupného 
na  odpolední projekce. Doposud byli diváci 
zvyklí na  bezplatný vstup na  všechny filmové 
projekce. Vzhledem k negativním zkušenostem 
z minulého ročníku, kdy byly poprvé otevřeny 
filmové sály v  multikině Zlaté jablko a  divá-
ci přecházeli ze sálu do sálu a  rušili ostatní, se 
organizátoři festivalu rozhodli zavést vstupné 
dvacet korun na odpolední projekce. Pokladny 
budou k  dispozici ve  Velkém kině, ve  Zlatém 
jablku a v prostorách akreditačního centra fes-
tivalu na Univerzitě Tomáše Bati v Mostní ulici. 
Zlín má v  pořádání filmových přehlídek dlou-
holetou tradici. Už v letech 1941 a 1942 se zde 
konaly přehlídky českého a  slovenského filmu 
pod názvem Filmové žně. Ty jsou dodnes po-
važovány za počátek tradice filmových festivalů 
v Československu. (vc)

Festival s novým systémem akreditací 

Kroměříž – Návštěvníkům Kroměříže se naskytne 
od června až do konce prázdnin příležitost na-
vštívit výstavu malíře světového významu.
Muzeum Kroměřížska připravilo v  Galerii 
v podloubí na Velkém náměstí v Kroměříži vý-
stavu obrazů proslulého amerického výtvarníka 
a  filmaře Andy Warhola. Warhol hrál význam-
nou  roli ve výtvarném umění 20. století a změ-
ny, které přinesl, byly ještě zásadnější, než tvor-
ba dalších malířských „hvězd“, jako byli Pablo 
Picasso či Salvador Dalí. Po Warholovi už není 
umění tím, čím bylo dříve.
Vystaveno bude 34 jeho velkoformátových seri-
grafií – sítotisků ze soukromé sbírky. Mezi vysta-
venými díly „kraluje“ barevně úchvatná královna 

NTombi ve čtyřech variantách a bude předsta-
vena i Camouflage (celkem v osmi ztvárněních), 
která vznikla v roce 1987, tedy v roce Warholo-
va úmrtí. Dále budou k vidění  vždy v několika 
variantách – sériích jeho portréty J. W. Goetha, 
E. Kennedyho, sv. Apolény či serigrafie Kolínská 
katedrála nebo zátiší Kladivo a srp.   
Výstava bude pro veřejnost otevřena od  so-
boty 6. června do 30. srpna 2009 denně mimo 
pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 
Pokud navštíví výstavu rodiče s dětmi, jednak 
budou mít výhodnější rodinné vstupné, a jed-
nak si děti mohou pohrát v  dětském koutku, 
kde je čekají hry a  dovednosti spojené s  díly 
Andy Warhola.  Jiří Stránský

Dílo Andyho Warhola bude k vidění v Kroměříži

Zlínský kraj – Reflexi kulturně-společenského ži-
vota ve Zlínském kraji přináší již 19 let časopis 
ZVUK Zlínského kraje. Revue, kterou vydává  
Krajská knihovna Františka Bartoše a  muzea 
v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně, 
vychází dvakrát ročně. 
Časopis obsahuje příspěvky o  historii, památ-
kách, národopisu,  recenze knih, ohlédnutí 
za  výstavami a  aktuálními kulturními a  spo-
lečenskými akcemi, vzpomínky a  paměti. 
Pravidelně jsou zde publikovány rozhovory 
s  osobnostmi, v  minulosti například se socha-
řem Otmarem Olivou, cimbalistkou Zuzanou 
Lapčíkovou, dramaturgy Dodo Gombárem, Mi-
roslavem Plešákem, malířem Josefem Ruzselá-
kem nebo cestovatelem Richardem Jaroňkem. 
Nechybí ani glosy a  postřehy z  každodenního 

života, jejichž autory bývají mj. Ludvík Vaculík, 
Pavel Popelka nebo Josef Holcman. Ústředním 
tématem nového čísla „jaro/léto 2009“ je prolí-
nání a ovlivňování kultur. Podrobnější informa-
ce o časopise a jeho obsahu lze nalézt na webo-
vých stránkách krajské knihovny (www.kfbz.cz/
zvuk.htm).  (pg)

Vychází ZVUK 
Zlínského kraje

Sítotisk Královna NTombi.  repro: ODK
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TIP NA VÝLET

Soutok se nachází zcela mimo zá-
stavbu, situován je na jižní hranici 
Přírodního parku Záhlinické rybní-
ky. Rusava, která je levostranným 
přítokem Moravy, má délku asi 30 
kilometrů, velikost povodí pak činí 
přibližně 148 čtverečních kilome-
trů. Řeka pramení v Hostýnských 
vrších, postupně protéká obcí Ru-

sava a městy Holešov a Hulín. Morava je jednou 
z největších tuzemských řek. Je dlouhá 354 
kilometrů, z toho na území České republiky je 
to asi 270 kilometrů. Soutok leží zcela mimo 
značené trasy. Zřejmě nejlépe je přístupný po 
ochranných hrázích na obou stranách řeky 
Moravy. Lepší je zvolit pravý (vzhledem k ústí 
protilehlý) břeh, kde je sice nezpevněná, ale za 
sucha snadno sjízdná cesta na koruně hráze.

 ▪ lokalizace
jihovýchodně od 
Kroměříže

 ▪ turistické souvislosti
Přírodní park Záhlinické 
rybníky, k soutoku 
nevedou značené 
turistické či cyklistické 
trasy

SOUTOK MORAVY A RUSAVY

Soutok se nachází na západním 
okraji Valašského Meziříčí, poblíž 
silnice směrem na Branky. Od to-
hoto místa již tok nese název Beč-
va. Vsetínská Bečva, někdy ozna-
čovaná také jako Horní Bečva, je 
dlouhá zhruba 59 kilometrů. Řeka 
pramení v Beskydech pod vrchem 
Čarták. Délka toku Rožnovské 

Bečvy, pro kterou se vžilo i pojmenování Dolní 
Bečva, pak činí takřka 38 kilometrů. Její pramen 
se nachází na severní straně hory Vysoká. Sou-
tok řek, mezi jejichž koryta je vklíněn historický 
park Abácie, je součástí naučné stezky T. G. 
Masaryka. Ta začíná na náměstí ve Valašském 
Meziříčí, soutok je pak jejím třetím zastave-
ním. Další zastavení naučné stezky jsou věno-
vána například zámku Žerotínů či pomníčku 
 T. G. Masaryka. 

 ▪ lokalizace
západní okraj Valašského 
Meziříčí (Vsetínsko)

 ▪ turistické souvislosti
soutok je jedním ze 
zastavení Naučné stezky 
T. G. Masaryka

SOUTOK VSETÍNSKÉ A ROŽNOVSKÉ BEČVY

Olšava ústí do Moravy severový-
chodně od obce Kostelany nad 
Moravou. Olšava se do Moravy 
vlévá po přibližně 45 kilomet-
rech – její pramen je totiž v Bílých 
Karpatech, na úbočí vrchu zva-
ného Na Koncích. Řeka protéká 
například Uherským Brodem. 
Část neregulovaného toku mezi 

Podolím a Míkovicemi má statut přírodní pa-
mátky. Celková plocha povodí Olšavy činí asi 
520 čtverečních kilometrů.  Stručné informace 
o řece Moravě jsou zmíněny již v textu o souto-
ku s Rusavou. Soutok Olšavy a Moravy je dobře 
přístupný. Lze využít vodní cestu Baťův kanál 
či zavítat k soutoku na kole. Poblíž totiž vede 
cyklotrasa číslo 47. Na protilehlém břehu pak 
vede cyklostezka s živičným povrchem spojují-
cí Kostelany nad Moravou a Staré Město. 

 ▪ lokalizace
poblíž Kostelan 
nad Moravou 
(Uherskohradišťsko)

 ▪ turistické souvislosti
vodní cesta Baťův kanál, 
nejbližší nástupní místa 
jsou přístav Staré Město 
a přístaviště Kostelany 
nad Moravou

SOUTOK MORAVY A OLŠAVY

Ústí řeky Dřevnice do  Moravy 
se nachází na  západním okra-
ji Otrokovic. Dřevnice pramení 
v  Hostýnských vrších nedaleko 
obce Držková. Celková délka toku 
přesahuje 42 kilometrů, plocha 
jejího povodí činí přibližně 435 
čtverečních kilometrů. Dřevnice 
protéká Slušovicemi a  následně 

celou zlínskou aglomerací. Stručné informace 
o řece Moravě jsou zmíněny již v textu o sou-
toku s  Rusavou. Ústí Dřevnice do  Moravy je 
dosažitelné přímo z  Otrokovic, vhodnější ale 
je vypravit se k soutoku po vodní cestě Baťův 
kanál. Soutoku nejbližší přístaviště je totiž 
přímo v  Otrokovicích, další pak od  letošního 
roku v Napajedlech. Cyklisté pak mohou vyu-
žít cyklotrasu číslo 47, která v  místě soutoku 
vede po protilehlém břehu.

 ▪ lokalizace
západní část Otrokovic 
(Zlínsko)

 ▪ turistické souvislosti
vodní cesta Baťův kanál, 
nejbližšími přístavišti 
jsou Otrokovice a 
Napajedla

SOUTOK MORAVY A DŘEVNICE

INZERCE
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SPORT

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

Čajánek byl nejproduktivnější
Vsetín, Zlín – Odchovanec zlínského hokeje Petr Čajánek se 
stal nejproduktivnějším hráčem české reprezentace na mi-
strovství světa ve  Švýcarsku. V  sedmi zápasech nasbíral 
deset bodů za pět gólů a stejný počet přihrávek a v celko-
vém pořadí kanadského bodování mu patřila devátá příčka. 
Ve Švýcarsku se představili i další odchovanci Zlína, obránci 
Miroslav Blaťák a Karel Rachůnek a bývalý obránce Vsetína 
Ondřej Němec. 

Aerobik je zlatý
Zlín – Fitness tým Aerobic 
klubu Zlín vyhrál mistrovství 
Evropy, které se konalo ve špa-
nělském Blanes. Zlaté medaile 
získaly Klára Kalíková, Lucie 
Vyvlečková, Eva Urbanová, 
Petra Kubíčková, Petra Ma-

chalíková, Kateřina Bahulová, Erika Markytánová, Karolína 
Friesová a  Kristýna Veitová, svěřenkyně trenérek Renáty 
Myjavcové a Sylvy Košacké. 

V Lípě se pojede downhill
Lípa – V termínu od 5. do 6. června se v Lípě uskuteční závod 
ve sjezdu horských kol v kategorii jednotlivců  i čtveřic. Kromě 
toho se ale divákům představí také závodníci v  disciplínách 
flatland či dirt. Hlavní závod se pojede v  neděli 6. června. 
Na trati se podle pořadatelů ukáže až 200 závodníků. 

Plavci na medaile nedosáhli
Zlín – Plavci SK Zlín skončili šestí v  letošním ročníku první 
ligy družstev. Vítězství obhájila Kometa Brno. Šesté místo 
patřilo i zlínským plavkyním, jejich kategorii ovládl Trutnov. 

Kuželkář Marančák skončil třetí
Luhačovice – Opora luhačovického kuželkářského družstva 
Theodor Marančák se umístil třetí na mistrovství České re-
publiky, které se konalo v  Olomouci. „Konkurenty mi byli 
hráči české reprezentace včetně těch, kteří nastupují v  za-
hraničních klubech, takže si třetího místa cením,“ svěřil se 
Marančák. 

Fotbalový turnaj učňů
Želechovice nad Dřevnicí 
– Osm týmů z  učilišt z  celé 
Moravy zápasilo na  tradičním 
květnovém turnaji, který se 
letos konal v  prostorách zá-
kladní školy v  Želechovicích. 
Turnaj ovládlo Odborné učiliš-

tě a Praktická škola Lipová-lázně. Na druhém místě skončilo 
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Pořadatelem 
turnaje je již tradičně Odborné učiliště a  Praktická škola 
Zlín-Klečůvka.

Zlín,Vsetín – Hokejisté Zlína vstoupí do nad-
cházející extraligové sezony pod novým 
názvem. Po změně generálního sponzora je 
název klubu PSG Zlín. Se stavební společnos-
tí, která se v názvu klubu objevila, hokejisté 
uzavřeli čtyřletou smlouvu s dvouletou opcí. 
Z hokejového dění ve Zlíně zcela nezmizí ani 
předchozí generální sponzor, společnost RI 
Okna. Přesunula se totiž do pozice hlavního 
sponzora. „Klub je v současné době finačně 
stabilizovaný, netíží ho dluhy jako v minulých 
letech. Pro fanoušky je to určitě dobrá zprá-
va,“ konstatoval prezident zlínského hokeje 
Martin Janečka. 
Nový generální sponzor a s ním spojená změ-
na názvu není jedinou novinkou ve zlínském 

hokeji. Zásadní informací je i uzavření spo-
lupráce s odvěkými rivaly ze Vsetína.  Valaš-
ský hokejový klub, který v současnosti hraje 
druhou ligu, se stane pro extraligový Zlín far-
mou, smlouva platí zatím na jeden rok. „V prv-
ní řadě se jedná o spolupráci formou výměny 
hráčů oběma směry. V praxi to znamená, že 
naši hráči, kteří se nevejdou do základního 
kádru, nemusí hostovat v klubech daleko od 
Zlína. A v případě, že se objeví výborný hráč 
ve Vsetíně, máme možnost ho otestovat a na-
příklad se může probojovat až do extraligy,“ 
řekl Miroslav Michalovský, generální manažer 
zlínského klubu. „Spolupráce je výhodná pro 
obě strany,“ uvedl Stanislav Pavelec, jednatel 
společnosti Valašský hokejový klub. (zd)

Hokejový Zlín změnil název klubu

Zlín – Chátrající Stadion mládeže ve Zlíně se 
konečně dočká rekonstrukce. Práce na první 
etapě by měly začít nejpozději v listopadu le-
tošního roku. V plánu je vybudování nové at-
letické dráhy, šaten a revitalizace travnatého 
ragbyového hřiště. Vše by mělo být hotovo 
do září příštího roku, náklady nepřesáhnou 
40 milionů korun. 
Stadion mládeže byl dostavěný v roce 1950 
a trénovali zde například olympijský vítěz v 
běhu Emil Zátopek, desetibojař Tomáš Dvo-
řák nebo oštěpařka Nikola Tomečková-Brej-
chová. Slouží také potřebám školní výuky. 
V posledních letech stadion kvůli nevyjasně-
ným majetkovým vztahům chátral a Zlín se 
tak stal jediným krajským městem v České 
republice, kde se atleti připravují a závodí na 
škvárovém oválu. „Na kompletní rekonstruk-
ci a tím i splnění všech představ by nestači-
lo ani dvě stě milionů korun, proto budeme 

stadion vylepšovat postupně,“ přiznal zlín-
ský radní Karel Jankovič.
Projektová dokumentace pro první etapu 
ještě není hotová, s dosavadními návrhy ale 
místní atleti příliš spokojení nejsou. „Spíš 
než nám bude stadion vyhovovat potřebám 
výuky tělesné výchovy. Pokud se nám nepo-
daří prosadit naše připomínky, je možné, že 
na Stadionu mládeže se už nebude závodit, 
protože by zde nemohl být uznán žádný 
rekord. Zrušit by se musel i tříkilometrový 
závod přes překážky, který má osmapadesá-
tiletou historii,“ upozornil vedoucí družstva 
zlínských atletů Martin Janiš.
Ragbisté Zlína vítají především rekonstrukci 
travnaté plochy. „V současné době je hrozně 
hrbolatá, hřiště je navíc za sucha velmi tvrdé. 
Jsme proto rádi, že se počítá se systémem 
zavlažování,“ řekl místopředseda ragbyové-
ho klubu Martin Dosoudil.  (zd)

Stadion mládeže se dočká zásadní rekonstrukce

Sportovcem roku  
Zlínského kraje je atlet 
Zlín – Sportovcem Zlínského kraje za rok 2008 
byl vyhlášen skokan do dálky Roman Novot-
ný, který hájí barvy Atletického klubu Kromě-
říž a jako reprezentant i celé České republi-
ky. V loňském roce dokázal skončit osmý na 
olympijských hrách v Pekingu a měl rovněž 
velký podíl na prvním vítězství kroměřížské-
ho družstva v extralize. Slavnostní vyhlášení 
sedmého ročníku ankety se uskutečnilo ve 
Velkém kině ve Zlíně. „Velmi si tohoto ocenění 
vážím, musím přiznat, že mě překvapilo. Mys-
lel jsem si, že vyhraje někdo jiný,“ uvedl úspěš-
ný atlet, jehož letošní prioritou je uspět na mi-
strovství světa v Berlíně. „To znamená skončit 
do osmého místa,“ upřesnil.  (zd)

VÝZVA

Zlínský kraj – Pořádáte nekomerční sportovní akci pro 
veřejnost ve Zlínském kraji? Připravujete nábor do vašich 
sportovních klubů či oddílů pro jakoukoliv věkovou sku-
pinu? To vše může být zveřejněno v magazínu Okno do 
kraje. Stačí zaslat na mailovou adresu redakce (redakce@
oknodokraje.cz) stručný text s charakteristikou připravo-
vané akce a údaji o místě a času konání a s kontaktem na 
pořadatele. Příspěvky, které splní všechna kritéria, jsou 
postupně zařazovány na sportovní stránku magazínu 
Okno do kraje. 

Roman Novotný.  foto: AK Kroměříž
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POZVÁNKA NA AKCE

Kroměřížsko

 ▪ Holešov 4. 6.
Na kolo jen s přilbou
Program pro děti plný her a sou-
těží. Akce se ukuteční na hřišti I. 
ZŠ, začátek akce je v 15:00.
www.holesov.info

 ▪ Bystřice p. H. 6. 6. – 25. 6.
Bystřické zámecké slavnosti
15. ročník hudebního festivalu, 
na němž vystoupí mimo jiné 
houslista Václav Hudeček či ang-
lický klavírista Luis Alvanis. 
www.mubph.cz

 ▪ Kostelany 19. 6. – 21. 6.
Kostelany Džem Fest
Netradiční festival komedií 
a improvizace v divadle, hudbě 
a pohybu.
www.kostelany.cz

 ▪ Kroměříž 20. 6. – 28. 6.
Forfest Czech Republic 2009
20. ročník mezinárodního 
festivalu současného umění 
s duchovním zaměřením.
www.forfest.cz

 ▪ Holešov 24. 6. – 28. 6.
Loutky a Bábky
Mezinárodní divadelní přehlídka 
loutkových her a souborů. Akce 
se koná na několika místech ve 
městě.
www.holesov.info

Uherskohradišťsko

 ▪ Dolní Němčí 13. 6.
Pečení chleba
Druhý ročník netradiční akce 
nazvané Pečení chleba, která se 
koná v Muzeu Na Mlýně. Součás-
tí akce jsou i ochutnávky
www.dolni-nemci.cz

 ▪ Kunovice 13. 6.
Rockové léto
Vystoupení rockových kapel 
v letním areálu. První koncert 
začíná v 15:00.
http://rockoveleto.bigbity.cz

 ▪ Kunovice 15. 6. – 21. 6.
Kunovské léto
XV. ročník Mezinárodního 
dětského folklorního festivalu 
Kunovské léto.
www.oskunovjan.cz

 ▪ Modrá 20. 6. – 21. 6.
Slavnost letního slunovratu
Tradiční letní slavnost v archeo-
skanzenu.
www.archeoskanzen.cz

 ▪ Uherský Ostroh 21. 6.
Galuškovo Slovácko
Folklorní pořad věnovaný 
autorovi humorných povídek ze 
Slovácka.
www.uhostroh.cz

Vsetínsko

 ▪ Vsetín 11. 6. – 14. 6.
Letní filmový maraton
Přehlídka filmů ve vsetín-
ském kině Vatra.
www.dkvsetin.cz 

 ▪ Val. Meziříčí 18. 6. – 20. 6.
Valašský špalíček
27. ročník festivalu na křižovatce 
žánrů. Akce se koná především 
v zámku Žerotínů.
www.kzvalmez.cz

 ▪ Rožnov p. R. 27. 6.
Kouzelná nitka
Ukázky tradičních ručních prací 
ve Valašském muzeu v přírodě 
(skanzen). 
www.vmp.cz

Zlínsko

 ▪ Zlín 30. 5. – 7. 6.
Film festival Zlín
49. ročník mezinárodního filmo-
vého festivalu pro děti a mládež. 
www.zlinfest.cz

 ▪ Zlín 1. 6. – 9. 6.
Akce Cihla 2009
Možnost zakoupení benefičních 
cihel. Výtěžek je určen pro po-
moc mentálně postiženým. Akce 
se koná na  více místech ve Zlíně.
www.akcecihla.cz

 ▪ Slušovice 7. 6.
Dostihové odpoledne
Na programu jsou rovinové 
i překážkové dostihy.
www.dostihy.webz.cz

 ▪ Držková 11. 6. – 20. 6.
Držková 2009
II. ročník mezinárodního výtvar-
ného sympozia.
www.drzkova.web4u.cz

 ▪ Racková 13. 6.
Rackovské vítání léta
Festival tvořený dětským odpo-
lednem (od 14:00) a hudebním 
večerem (od 20:00). Akce se koná 
na hřišti, případně v KD.
www.spzrackova.cz

 ▪ Zlín 20. 6.
Pozvánka pro pěstitele citrusů
Den otevřených dveří ve skleníku 
nestora zlínského citrusářství 
Vlastimila Perůtky. Akce se koná 
od 9:00 do 14:00.
Pod Tlustou 5087, Zlín

 ▪ Luhačovice 21. 6.
Kolonádní koncert
Vystoupí Collegium Antonína 
Dvořáka. Začátek je v 16:00.
www.vychodni-morava.cz

Baťův mrakodrap

 ▪ Výstava k soutěži  
Duhová kulička
do 7. 6.   2., 3. a 16. etáž
Výstava reklamních plakátů vy-
tvořených žáky základních škol 
z  celé ČR. Tématem plakátů je 
„Mé město jako ideální místo 
pro život“. Duhová kulička je 
soutěž kreativní etické reklamy 
spojená s  odbornými konferen-
cemi, pořádaná v rámci zlínské-
ho filmového festivalu.

 ▪ Ukrajina očima 
dobrovolníků II.
8. 6. – 26. 6.   2. etáž (do 22:00)
Aktualizovaná výstava foto-
grafií, která v  krajském sídle 
proběhla již loni. Bude mož-
né zhlédnout nové snímky 
z  Podkarpatské Rusi, jež vy-
tvořili dobrovolníci ze sdru-
žení Samari, kteří se zúčast-
nili rekonstrukce nemocnice 
ve Vinogradovu.

 ▪ Toulky světem  
s fotoaparátem
8. 6. – 30. 6.   3. etáž (7:00-17:00)
Výstava fotografií autorky Ivany 
Brčić, na kterých zachytila krásy 
Madagaskaru, Thajska, Vanuatu, 
Austrálie a Indonésie.

 ▪ Mládí kraje
29. 6. – 12. 7.   2. etáž (do 22:00)
Prezentace děl na  téma „Kouz-
lo Zlínského kraje“ vzniklých 
v  rámci soutěže Mládí kraje, ur-
čené pro žáky základních škol, 
víceletých gymnázií a  základ-
ních uměleckých škol.

 ▪ Výstava fotografií  
Jana Zlínského
do 30. 6.   14. etáž (7:00-17:00)
Autor představuje snímky ze 
svých cest po Evropě.

INZERCE

Velkým problémem je, když se mykóza vrací a opakuje
K léčbě akutních vaginálních mykóz jsou běžně používány léky a přípravky – 
tzv. antimykotika. Mnoha ženám se však mykózy včetně velmi nepříjemných 
potíží, jako jsou svědění, výtok, pálení, bolest při pohlavním styku nebo bolest 
při močení, i po této léčbě neustále vracejí. Za opakování nemoci často může 
oslabená imunita. V takovém případě je třeba organizmu pomoci, aby se one-
mocnění pokud možno neopakovalo. 

Vhodné řešení – podpůrná léčba Wobenzymem
Potvrzují to výsledky projektu, kterého se zúčastnilo 7 ambulantních gynekolo-
gických pracovišť v ČR. Bylo sledováno 62 žen, které v průběhu jednoho roku 

Trápí Vás opakované vaginální mykózy? i přes poskytování standardní antimykotické léčby ve formě čípků, mastí 
nebo tablet prodělaly mykózu čtyřikrát až devětkrát. V následujícím roce 
po zahájení podpůrné léčby Wobenzymem zůstalo 39 pacientek – 63% ze 
všech – zcela bez mykóz. 17 žen (27,4%) mělo mykózu pouze jednou, zbýva-
jících šest žen dvakrát nebo třikrát. Co je ale zvlášť důležité: U všech sledo-
vaných pacientek došlo ke zlepšení – tj. snížení počtu opakovaných mykóz.

Začněte už teď užívat Wobenzym
Ženy zařazené do projektu užívaly Wobenzym v dávce 2x8 dražé denně 
po dobu 10 týdnů. Samozřejmě že i přes tuto podpůrnou léčbu je zapotřebí 
v létě dodržovat nezbytná hygienická a další opatření, aby se možné riziko 
vzniku vaginálních mykóz snížilo na minimum. Jestliže Vás však trápí opakova-
né vaginální mykózy a chcete si léto prožít pokud možno bez nich, je vhodné 
užívat Wobenzym s dostatečným předstihem tak, aby došlo k nezbytnému 
posílení oslabené imunity – jedné z hlavních příčin opakování této nemoci. 

Více informací na: www.wobenzym.cz                                                                                 

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte 
příbalovou informaci. Při těhotenství a v průběhu kojení vždy konzultujte užívání Wo-
benzymu s lékařem.

Vaginální mykóza (známá také jako kvasinková infekce nebo kandidó-
za) je nejčastějším onemocněním, kvůli kterému ženy navštěvují ordina-
ci gynekologa. Tři ze čtyř žen ji prodělají alespoň jednou za život, téměř 
polovina z nich ji dostává opakovaně. V České republice tento problém 
v současnosti trápí nejméně 100.000 žen v produktivním věku. 

Přehled akcí je platný k 15. květnu 2009, případné změny po tomto termínu jsou vyhrazeny. V minulém čísle byla chybně uvedena informace o místu konání 
koštu vína, který se konal v Uherském Hradišti, nikoliv v Uherském Brodě. Za chybu se omlouváme.



sleva až 200.000 Kč
na vybrané byty do 30. 6. 2009

Z L Í N  K Ř I B Y

kriby@re�ma.cz
www.re�ma.cz

577 018 365
775 305 212
606 716 327

65%
prodáno

byt za cenu
nájmu

sleva až 200.000 Kč

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

Vrcholně kvalitní práce

RRodinné domy na klíč

dotace pro rodinné domy

Zelená úsporám



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

elektronickou podobu magazínu naleznete na www.oknodokraje.cz

inzerce


