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Zlín Film Festival 
Zlín se  opět stane hlavním městem 

 filmů pro děti a mládež. 
Foto: Ivo Hercik
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„Co budeme dělat, dědečku?“ byla věta, po které mi naskočila 
myšlenka - tak já už mám o  budoucnost postaráno. Vnuk Ra-
domírek se hlásí o práci. Jenže poté, co jsem se rád a opakova-
ně k  tomuto momentu vracel, se mi začaly čím dál víc vracet 
myšlenky na  to, jakou bude mít jeho generace budoucnost. 
Pokud se to u nás povede, tak jak se to vede, tak mladí budou 
odcházet. Ale kam? Jaká bude Evropa? Naplní se obavy někte-
rých politologů, že může současná krize, která přechází v krizi 
sociální, skončit až fašizací společnosti? Nebo se muslimský svět 
ze severní Afriky pohne do Evropy? Dojde ke střetu radikálního 
islámu s křesťanstvím, jak už ukazují vypálené kostely v Egyptě? 

Zřejmě opět s cílem mít pod kontrolou ropu se nasměroval hněv k vládám jejich zemí. Kolik 
toho bude stačit, aby se hněv obrátil i na sever do Evropy? Křesťanská Evropa váhá, jako by se 
nepoučila z historie.
„Moc si to bereš,“ přerušil takto mnou nahlas vedenou úvahu bratr. „Podívej se raději kolem sebe, 
jak to všechno kvete, trnky by letos mohly být.“ Raději jsem spolkl námitku, že ještě můžou po-
mrznout nebo přijdou kroupy a nebude nic. To už bych byl ale u něj škarohlíd a ne ten, kdo nese 
zodpovědnost za druhé, a proto má starosti. Švestky nakonec (a nejen ony) pomrzly, ale zase 
se dařilo našim reprezentantům v hokeji a vítězství nad Američany vyvolalo mezi lidmi velkou 
euforii. Auta jezdila s vlajkami nebo aspoň s návleky na zpětných zrcátkách. Zase jsme byli vlas-
tenci. Nebývá ale tomu tak při státních svátcích. Vlajky jsou vyvěšeny jen na budovách veřejné 
správy. Velmi málo si vážíme svobody a málo ctíme ty, kteří za svobodu naší vlasti položili životy 
ať už na frontě, v domácím či zahraničním odboji, v koncentračních táborech. Jak jsme se o tom 
mohli opět přesvědčit při květnových výročích konce 2. světové války. Ale dám na bratra, téměř 
o generaci mladšího, a budu očekávat to lepší. I když naše babička říkávala – nikdy nebylo tak 
zle, aby nemohlo být ještě hůř. Takže by také mohlo platit, nikdy nebylo tak dobře, aby nemoh-
lo být lépe. Tak věřme, že se ti naši hokejisté stanou mistry světa. I když mám obavu, že Švédi 
budou nad jejich síly. I kdyby to ale nevyšlo, tak se děti budou těšit na prázdniny, a my dospělí 
na nějakou dobrou dovolenou. Asi je opravdu lepší, i když je ouvej, vyhlížet něco pěkného a pří-
jemného před sebou. Tak to nevzdávejme.

Šťastné dny vám občanům přeje
MVDr. Stanislav Mišák,

hejtman Zlínského kraje

PS. Tento úvodník píši ve čtvrtek 12. května pozdě večer, kdy na Slovensku finišuje mistrovství 
světa v hokeji, vláda je opět v rozkladu, přesto chystá další škrty, které nesprávně nazývá refor-
mami. V parlamentu to opět vře a myšlenky, co bude dál, nejsou zrovna povzbudivé.

 ▪ Pravidelné jízdy lodi Morava
Od  června bude zahájen pravidelný provoz 
výletní lodi Morava. Na  Baťův kanál bude 
v červnu vyjíždět pouze v neděli. Po dobu let-
ních prázdnin, tedy v červenci a srpnu, budou 
mít zájemci možnost vyrazit na  lodi po  celý 
víkend a ve středu. V září se pak bude loď pla-
vit opět pouze v  neděli. Podrobný jízdní řád 
naleznete na www.hamboat.cz.

 ▪ Hejtmanský den v Lukovském podhradí
Krajská rada v  čele s  hejtmanem Stanisla-
vem Mišákem jednala společně se zástupci 
Fryštáku, Kašavy, Lukova, Lukovečku, Vlčkové, 
Rackové a  Držkové, které tvoří Mikroregion 
Lukovské podhradí. Na  jednání v  Kašavě se 
diskutovalo mimo jiné o potížích s provozem 
a  financováním venkovské školy v  Kašavě, 
v  níž ubývá žáků, o  aktivitách zaměřených 

na rozvoj venkova v oblasti kultury, cestovní-
ho ruchu, zemědělství, ekologie i  sociálních 
služeb. „Některé problémy, které zde zazněly 
– zejména z oblasti školství – musí být řešeny 
na úrovni státu, v mnoha jiných otázkách jde 
o to se vzájemně se starosty informovat a po-
radit si v  praktických věcech. Tito lidé toho 
hodně znají a hodně toho udělali, ale v řeše-
ní některých záležitostí je určitě spolupráce 
s krajem vzájemným přínosem,“ řekl hejtman.

 ▪ Pastviny parku Rochus spásají ovce 
Pastviny v  parku Rochus v  Uherském Hradi-
šti spásá stádo ovcí. Město, které tam vlastní 
většinu pozemků, zvolilo tuto údržbu rozsáh-
lé plochy zeleně budoucí kulturně-rekreační 
zóny jako nejvhodnější. Někdejší vojenské cvi-
čiště se postupně mění na kulturně-rekreační 
zónu. Přeměna lokality, která je kvůli přítom-

nosti vzácných rostlin zařazena do  soustavy 
Natura 2000, byla zahájena loni na  podzim. 
V plánu je vysázení alejí různých druhů dřevin 
a  rostlin i  ovocných sadů, v  parku vzniknou 
i  naučné stezky a  odpočinkové i  sportovní 
plochy. Počítá se také s ekologickou farmou.

 ▪ Za literaturou do Luhačovic
Projekt Literární Luhačovice, který představu-
je autorská čtení pro veřejnost a  slouží roz-
víjení literárního talentu a  zájmu u  mladých 
a  začínajících autorů, se uskuteční ve  dnech 
20.  – 26. června v  Luhačovicích. Milovníci 
literatury z  řad středoškolských i  vysoko-
školských studentů se setkají se současnými 
českými spisovateli, dramatiky a  novináři. 
Přijedou například Eva Kantůrková, Václav 
Dušek, Jan Cimický, Václav Suchý, Petr Prouza, 
Karel Milička. Akci podpořil Zlínský kraj.
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 ▪ Čest památce obětí z Ploštiny a Prlova
Drnovice, Prlov – Oběti tragédií z konce druhé 
světové války uctil 17. a 23. dubna na Ploštině 
a v Prlově hejtman Zlínského kraje Stanislav 
Mišák společně se zástupci obcí a  reprezen-
tanty veřejného života. V  nacisty vypálené 
osadě Ploština zahynulo 19. dubna 1945 tři-
advacet mužů a jedna žena. V Prlově nacisté 
a hlinkovci podnikli na sklonku války trestnou 
výpravu proti civilnímu obyvatelstvu a za po-
moc partyzánům se pomstili vypálením osmi 
domů a zabitím 23 lidí. Při příležitosti  pietní-
ho aktu převzal starosta Prlova Ladislav Gar-
gulák vysoké vojenské vyznamenání - Zásluž-
ný kříž ministra obrany I. stupně.

 ▪ Želechovice slaví 750 let
Želechovice nad Dřevnicí – 750. výročí 
od  první písemné zmínky o  obci si v  tomto 
roce připomínají v Želechovicích nad Dřevni-

cí. Želechovice se staly již v dávné minulosti 
centrem pro několik okolních vesnic. Díky 
jedné z  nejstarších škol v  okrese se odtud 
mohla šířit již po třicetileté válce též základní 
vzdělanost. K  rozvoji obce přispěla také pa-
pírna, pošta, železnice, bohatá obchodní i ře-
meslnická síť, zdravotní středisko a knihovna.

 ▪ Výročí v továrně TON a v České zbrojovce
Bystřice pod Hostýnem, Uherský Brod – Už 
sto padesát let se vyrábí ohýbaný nábytek, 
především známé židle a stoly, v továrně TON 
v  Bystřici pod Hostýnem. Vyrábí se v  místě, 
kde Michael Thonet (1796-1871) roku 1861 
položil základní kámen původní továrny 
THONET. Truhlář, vynálezce a návrhář nábyt-
ku Thonet pocházel z  Boppardu v  Porýní. 
První továrnu založil v  Koryčanech (1856). 
Továrna v Bystřici pod Hostýnem byla ve své 
době největší svého druhu a  stala se vývo-

jovým centrem celé firmy Gebrüder Thonet. 
Půlkulaté 75. výročí letos slaví Česká zbrojov-
ka v  Uherském Brodě. O  výstavbě zbrojního 
závodu v  Uherském Brodě bylo rozhodnuto 
v polovině roku 1936. Výroba zde byla zahá-
jena 2. ledna 1937. Česká zbrojovka je dlou-
holetým výrobcem ručních palných zbraní.

 ▪ Program Mládež v akci
Zlínský kraj – Mladým lidem ve  věku od  13 
do 30 let je určen program Mládež v akci. Je 
jedním z  programů Evropské unie zaměře-
ných na  volnočasové aktivity mladých lidí. 
Neziskovým organizacím ve Zlínském kraji se 
v loňském roce podařilo získat v rámci tohoto 
programu dotace ve výši 77 000 eur. Program 
potrvá až do  roku 2013. Poskytuje podpory 
například na  mezinárodní výměny mládeže, 
dobrovolnickou službu, na  rozšiřování kvali-
fikace pracovníků s mládeží.

Zlínský kraj – Od polských hranic na severu až 
po hranice s Rakouskem na jihu můžete dojet 
na jízdním kole po značené Moravské cyklis-
tické cestě mimo silnice se silným dopravním 
zatížením. Měří 293 kilometrů. Tato cyklistic-
ká magistrála protíná i Zlínský kraj (v délce 65 
km). K jejímu dokončení do plánované podo-
by chybí už jen krátký úsek 1,5 kilometru po 
břehu řeky Moravy na jih od silničního mostu 
v Napajedlích a výhledově možná ještě úsek 
mezi Kvasicemi a bělovským jezem.
„Úsek cyklostezky na levém břehu Moravy 
mezi Pahrbkem a Spytihněví otvíráme slav-
nostně 1. června. Zbývající úsek po břehu 
řeky od Pahrbku do Napajedel jsme alespoň 
srovnali a zhutnili. Za suchého počasí už je 
pro cyklisty dobře sjízdný, za deště nebo na 
in-line bruslích lze toto místo objet po zna-
čené trase s využitím místních komunikací,“ 
uvedla starostka Napajedel Irena Brabcová.
Moravská cyklistická cesta začíná na severu 
kraje v obci Záříčí a vede většinou po míst-

ních a krajských komunikacích přes Chropy-
ni do Kroměříže. Tam se již přimyká k řečišti 
Moravy a vede po jejím pravém břehu novým 
úsekem až do Kvasic. Za nimi se cyklisté musí 
na několik kilometrů vrátit na silnici III. třídy, 
z níž ještě před bělovským jezem odbočí na 
účelovou komunikaci. Přes Moravní lávku se 
cyklisté dostanou v Otrokovicích na levý břeh 
řeky a po jeho hrázích s komfortním novým 
živičným povrchem mohou pokračovat do 
Napajedel. Ve Spytihněvi se dostanou přes 
jez na pravý břeh řeky a budou projíždět po 
nových cyklostezkách krásnou krajinou po-
dél Baťova kanálu až do Starého Města. Dal-
šími obcemi na trase jsou Kostelany nad Mo-
ravou, Ostrožská Nová Ves a Uherský Ostroh. 
V loňském letním období po cyklostezce 
přes Napajedla projelo nebo přešlo přibližně 
60 000 osob. „Hodně našich občanů začalo 
po nových cyklostezkách jezdit na kole do 
Otrokovic do práce, dokonce i v zimním ob-
dobí,“ uvedla starostka Napajedel. (vc)

Podél Moravy jezdí tisíce cyklistů

Zlín, Otrokovice – Nejasno panuje v otázce 
dlouho připravovaného zdvojkolejnění a elekt-
rizace železniční trati z Otrokovic do Zlína. Prá-
ce na této stavbě měly začít už v tomto roce, 
ale z  letošní ministerské dopravní „superkon-
cepce“ jakékoli investice na této trati do roku 
2025 zcela vypadly. „Počítali jsme s moderni-
zací, chtěli jsme na trať ze Zlína do Otrokovic 
nasadit dvě moderní elektrické jednotky, které 
by jezdily až do Olomouce k vlaku Pendolino. 
Podle našich současných informací ale trať mo-
dernizována nebude,“ uvedl ředitel Krajského 
centra osobní dopravy ČD Ludvík Urban. Ředi-
tel Správy dopravní cesty Zlín Ladislav Kašpar 
se k termínu zahájení stavby nevyjádřil. „Je to 
ve stadiu přípravné dokumentace a je podána 
žádost o územní rozhodnutí na Stavebním úřa-
du MMZ. Příprava stavby je ovlivněna raciona-
lizací veřejných investic v dopravě a složitostí 
projednávání s velkým počtem účastníků,“ za-
reagoval na dotaz Okna do kraje.  (vc)

Otazníky kolem 
modernizace trati

Vsetín – Vsetínská nemocnice prožívá oslavy 
stého výročí ve znamení modernizace. Na 
začátku roku 2011 byla dokončena výstavba 
nové budovy, která je již využívána patolo-
gickým oddělením a biochemickou labora-
toří. Po dokončení procesu schválení Státním 
ústavem pro kontrolu léčiv dojde k přestěho-
vání oddělení hematologie a transfúze. „Tím 
je dán prostor k přípravě území pro výstav-
bu lůžkových oddělení interny a neurologie. 
Projektová dokumentace je již připravována, 
a proto optimisticky očekáváme konkrétní 
kroky k její realizaci. Rádi bychom co nejdříve 
nabídli našim klientům a pacientům prosto-
ry, které svou kvalitou odpovídají nárokům 
současné doby,“ uvedl ředitel Vsetínské ne-
mocnice Martin Metelka. Připomněl, že ne-
mocnice byla otevřena 23. dubna 1911 a 16. 
května 1911 přijala první pacienty. (lp)

Vsetínská nemocnice 
oslavila sto let

Baťův kanál lemují pohodlné cyklostezky.    Foto: archiv Baťova kanálu
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Pane náměstku, můžete čtenářům přiblí-
žit, v  čem vlastně spočívá spojitost dů-
chodové reformy s krajskými rozpočty?
Občané znají ze sdělovacích prostředků zá-
měr vlády České republiky získat dodatečné 
finanční zdroje k  navýšení důchodového 
účtu, mimo jiné zvýšením doposud snížené 
sazby daně z  přidané hodnoty. A  protože 
tato daň tvoří významný podíl v  příjmech 
státního rozpočtu, rozpočtech krajů a obcí, 
připravilo Ministerstvo financí České repub-
liky návrhy změn zákonů, kterými si stát 
zajistí, aby tyto finanční prostředky, novými 
koeficienty upravenými v zákoně o rozpoč-
tovém určení daní, byly samosprávám ode-
brány a ponechány na účely podle rozhod-
nutí státu. 
Jako předseda Komise pro financování Rady 
Asociace krajů České republiky jsem sezná-
mil hejtmany s analýzou dopadů a informo-
val o dalších souhrnných stanoviscích Komi-
se pro financování souvisejících se změnou 
postoje vlády k  třetí fázi reformy veřejné 
správy.

Můžete upřesnit co odebrání těchto fi-
nančních prostředků pro kraje a tím pá-
dem pro jejich občany vlastně znamená? 
Co způsobuje krajům další přenášení po-
vinností bez finančního krytí?
Zřízením krajů, zrušením okresních úřa-
dů a  přenesením části působnosti veřejné 
správy na  kraje a  části na  pověřené obce 
se před léty nastavil i  systém financování 
ve  veřejné správě. Zatímco obce a  města 
pokrývají své potřeby zhruba ze dvou třetin 
z daňových a ostatních příjmů a dotace stá-
tu tvoří necelá třetina, tak kraje již šestým 
rokem financuje stát ze dvou třetin z dotací 
a pouze třetinu krajských rozpočtů tvoří da-
ňové příjmy. Přenášení dalších povinností 
v  současnosti na  kraje tak není adekvátně 
pokryto finančními zdroji.
Je zřejmé, že takovýto systém financování 
působnosti krajů není nadále udržitelný. 
Krajům nelze na jedné straně ukládat odpo-
vědnost za rozvoj území, finanční hospoda-
ření jimi zřizovaných organizací, odpověd-
nost za  nakládání s  majetkem a  na  druhé 
straně omezovat rozhodovací pravomoci 
regionálních samospráv a předem z centra 
stanovit na tu kterou činnost dotaci ze stát-
ního rozpočtu.

Jde najít z  této, jak se zdá, slepé uličky, 
kdy stát oddaluje potřebné úřady od ob-

čanů, východiska? Co kraje konkrétně 
navrhují?
Již v roce 2008 Rada AKČR schválila Deklara-
ci k rozpočtovému určení daní a předložila 
ji Ministerstvu financí. Šlo zejména o  pře-
sun stávajících titulů do příjmů ze sdílených 
daní. Dotace mají umožňovat především re-
alizovat projekty generující budoucí úspory, 
vyrovnávat rozdíly ve vybavenosti a konku-
renceschopnosti regionu a  zaměstnanosti 
a naplňovat podmínky stanovené EU. Mini-
sterstvo financí však odmítá pracovat na le-
gislativních změnách rozpočtového určení 
daní akceptujících kraji navržený model a je 
postupně vytvářen paralelní systém stát-
ních „superúřadů“ v regionech přímo podří-
zených ministerstvům v Praze. Znamená to 
opětovné oddálení veřejné správy od obča-
nů a omezování vlivu územních samospráv.

Nevyplývá to z obavy státu ze zvyšování 
zadluženosti veřejných rozpočtů v obdo-
bí světové hospodářské krize?
Argumentace o fiskální konsolidaci a potře-
bě restrukturalizace výdajové stránky v pra-
xi znamená především omezení investič-
ních výdajů a přesouvání řady výdajů dříve 
financovaných ze státního rozpočtu na roz-
počty krajů, měst a obcí. 
Zadluženost krajů a  jimi zřizovaných pří-
spěvkových organizací je 19,1 miliardy ko-
run a nepřekračuje zůstatky na účtech kra-
jů při předpokládaných ročních příjmech 
141,8 miliardy. Můžeme říci, že mezi veřej-
nými rozpočty ve struktuře stát, kraje, obce 
jsou kraje nejméně zadlužené.

I  když nejméně, přesto kraje zadlužené 
jsou. Je to opravdu jen vlivem přenášení 
odpovědnosti státu na  kraje bez finanč-
ních kompenzací?
Jistě to není jen tím, ale nedofinancovaný 
výkon státní správy v přenesené působnos-
ti, podfinancování sociálních služeb a mini-
málních zdrojů na  obnovu krajských silnic 
a nedostatečné financování veřejné dopra-
vy v krajích jsou dlouhodobě rozporovány. 
Opatření jsou nárazová, nesystémová, bez 
perspektivních řešení a často ještě následně 
zpochybňována. Kraje si především začaly 
půjčovat peníze po vstupu České republiky 
do Evropské unie.

A  nemělo by to být naopak? Neměly by 
peníze EU umožnit nižší výdaje z národ-
ních zdrojů?

Vzhledem k  tomu, že saldo mezi platbami 
České republiky do rozpočtu Evropské unie 
a čerpáním prostředků z evropských fondů 
je kladné v náš prospěch, tak to tak na prv-
ní pohled vypadá. Podle zprávy Organizace 
spojených národů je Česká republika v hod-
nocení úrovně lidského rozvoje na 28. místě 
ze 194 členských států Organizace spoje-
ných národů. 
A  právě realizace projektů spolufinancova-
ných z  jednotlivých operačních programů 
nejen umožnila náš rychlejší rozvoj a  zvý-
šení konkurenceschopnosti země, ale rov-
něž vyžadovala značné finanční prostředky. 
Na  spolufinancování a  realizaci projektů 
z Regionálních operačních programů a dal-
ších tematických operačních programů kra-
jům nezbývalo než si půjčit, neboť státní 
dotační zdroje jsou účelově vymezené a při-
bližně třetina finančních příjmů krajů byla 
od  roku 2005 zákonem nastavena na  dří-
vější objem kapitálových a běžných výdajů 
k majetku, který byl na kraje převeden.
Kraje se za dobu od svého vzniku a zejmé-
na po vstupu České republiky do Evropské 
unie naučily zpracovávat koncepce rozvíje-
jící jednotlivá odvětví, vytvářet dlouhodobé 
strategie a definovat priority potřeb samo-
správnými orgány spravovaného území 
i u řízených organizací.

Jaké vlastně vy, potažmo Asociace krajů 
České republiky, navrhujete řešení této 
situace? Co by bylo nejvýhodnější z  po-
hledů nás, občanů?
Pro občany by určitě bylo prospěšné zlep-
šení komunikace a koordinace řešení jejich 
potřeb mezi vládou a kraji, městy a obcemi. 
A  právě proto Rada Asociace krajů České 
republiky a její odborné komise svými kon-
krétními analýzami, závěry a stanovisky na-
bízí spolupráci ministerstvům a Vládě České 
republiky v preferenci před jednostrannými 
konfrontačními kroky centrálních orgánů. 
I toto, bohužel, museli hejtmani řešit právě 
na  jejich důležitém zasedání ve  Zlínském 
kraji. Náš návrh je stále bez odezvy. (red)

Jaroslav Drozd.    Foto: Ivo Hercik    

Důchodová reforma ohrožuje kraje
Vláda neustále přenáší na jednotlivé kraje další a další nároč-
né povinnosti. Ovšem bez toho, aby tuto skutečnost finančně 
kompenzovala. Nyní se dokonce v souvislosti s důchodovou re-
formou připravují kroky k tomu, aby peněz bylo pro kraje ještě 
méně. I to zaznělo na zasedání Rady Asociace krajů České re-
publiky (AKČR), která jednala ve Zlínském kraji. O další podrob-
nosti o aktuálních problémech ve  financování krajů jsme proto 
požádali předsedu Komise Rady AKČR pro financování, náměst-
ka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslava Drozda.

Okno do kraje / červen 2011  strana 5



ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

V  posledních letech se festivalové filmové 
projekce uskutečňují nejen v  samotném 
Zlíně, ale i  v  dalších městech ČR. Letos se 
ve  Zlínském kraji stanou kromě Zlína fes-
tivalovými městy Kroměříž a  Otrokovice, 
za hranicemi našeho kraje se ZFF bude pro-
jekcemi prezentovat ve  Vyškově a  Mladé 
Boleslavi, prostřednictvím Kinematovlaku 
a Minisalonu filmových klapek v dalších 14 
městech. I letos očekávají pořadatelé celko-
vou návštěvnost nad 100 000 návštěvníků.

Novinky: logo, název i centrum
Letošní 51. ročník, první po  velkém jubilu-
jícím a retrospektivním loňském ročníku, je 
novátorským hned z  několika důvodů. Ve-
dle nového vizuálu festivalu, jemuž vévodí 
hlavní cena mezinárodních soutěží – Zlatý 
střevíček, je poněkud pozměněný i sám ná-
zev. V něm, po vzoru mnoha festivalů zahra-
ničních, se do popředí dostalo jméno města, 
jež bylo, je a bude srdcem tohoto filmového 
svátku. Významnou novinkou je i přestěho-
vání středobodu festivalového dění do nové 
budovy Kongresového centra.   
        
Novinky i v předprodejích
51. ročník přináší změnu i v předprodejích. 
Především je zde novinka – Filmpas. Ta při-
jde diváka na 100 korun, ovšem umožní mu 
návštěvu 16 projekcí. Každý den lze zhléd-
nout dvě. Vedle toho se ten, kdo si koupí 
Filmpas mezi prvními osmi sty diváky, do-
stane zdarma na  koncert skupiny Kryštof 
(pátek 3. června, Velké kino). Filmpas  i vstu-
penky jsou v prodeji od 23. května v poklad-
nách Golden Apple Cinema a Velkém kině, 
od 29. května rovněž v akreditačním centru 
v Kongresovém centru Zlín.  

Program
Programová struktura festivalu se dlouho-
době nesoustředí jen na  cílovou skupinu 

dětí, mládeže a rodiny, v poslední době ZLÍN 
FILM FESTIVAL přináší mnoho zajímavých 
zážitků z oblasti kultury, a především filmu 
též mladým lidem na prahu dospělosti, ze-
jména studentům. 
Hlavní soutěžní sekce jsou zaměřeny na hra-
né filmy pro děti a mládež, animované filmy 
pro děti a evropské debuty. Z nesoutěžních 
sekcí budou letos nejvýznamnější Dny ital-
ské kinematografie a Walt Disney. Mladými 
lidmi a  studenty budou pravděpodobně 
nejvyhledávanější sekce Noční horizonty, 
Dokumenty, Novinky české televizní a  fil-
mové tvorby a další.
V rámci bohatého doprovodného programu 
patří mezi nejpozoruhodnější projekty zná-
mý Kinematovlak, tedy železniční vůz upra-
vený do  podoby projekčního sálu, brázdící 
po  několik týdnů před a  po  filmovém fes-
tivalu území České republiky. Letos Kine-
matovlak vyjel 10. května z Olomouce, aby 
po pouti Olomouckým a Moravskoslezským 
krajem dorazil ve středu 1. června – na Den 
dětí – do festivalového Zlína.  
Velkých ohlasů se každoročně dočká také 
dražba filmových klapek, což je projekt ge-
nerující finanční prostředky pro filmovou 
tvorbu studentů zlínské filmové školy. Le-
tošní 14. Minisalon je vystaven od 17. květ-
na v galerii obchodního a zábavního centra 
Zlaté jablko ve Zlíně. Zde klapky setrvají až 
do pátku 3. června, kdy se v multikině Gol-
den Apple Cinema uskuteční jejich veřejná 
dražba.

75 let zlínského filmu
Zatímco v  loňském roce jsme oslavovali 
padesátiletou tradici zlínských filmových 
festivalů, na  letošek připadá výročí 75 let 
existence zlínského filmového studia. Málo-
kdo si uvědomuje, že Filmové ateliery Baťa 
byly založeny jen pět let po výstavbě studií 
barrandovských.

Jubileum filmové tvorby ve  Zlíně bude 
v  rámci ZLÍN FILM FESTIVALU připomenu-
to průřezovou výstavou 75 zlínského filmu, 
která bude probíhat od  30. května až do 
5. června v atriu Univerzitního centra na ná-
městí T. G. Masaryka.

Tipy na letošní extra akce
 ▪ 29. 5. Pohádková GALAXIE, dětský zábavní 

park Galaxie Zlín – Vršava, od 15.00.

 ▪ 31. 5. malování na chodníku, prostranství před 
Velkým kinem, 14.00.

 ▪ 31. 5. Tajemství Jiřiny Bohdalové, Kongresové 
centrum Zlín, 17.00.

 ▪ 31. 5. Večer NADĚJE – Monika Absolonová, ná-
městí Míru ve Zlíně, od 18.00.

 ▪ 1. 6. Den s Českou televizí, náměstí Míru ve Zlí-
ně, 9.00 až 17.00.

 ▪ 1. 6. Petr Nárožný – talkshow, Kongresové cen-
trum Zlín, 17.00.

 ▪ 2. 6. Den s Mladou frontou Dnes, náměstí Míru 
ve Zlíně, od 14.00 (od 18.00 Čechomor)

 ▪ 3. 6. Den s Českým rozhlasem (Aneta Langero-
vá, 5Angels), náměstí Míru ve Zlíně, 9.00 až18.00.

 ▪ 3. 6. koncert skupiny Kryštof, Velké kino 
Zlín, 19.00.

 ▪ 4. 6. SYNOTTIP JÍZDA s  Martinou Sáblíkovou 
(jízda na  in-line bruslích, cyklozávody pro děti), 
náměstí Míru ve Zlíně, od 13.00 (součástí akce je 
také koncert skupiny Děda Mládek Illegal Band)

Výstavy 
30. 5. až 5. 6. Zuzana Mináčová, fotogra-
fie; Jan Saudek/Pavla Hodková, fotografie; 
Emma Srncová, obrazy a další.

Podrobnější informace k  letošnímu ročníku 
festivalu jsou k  dispozici na  internetových 
stránkách www.zlinfest.cz. (mp)

Do nové padesátky dynamicky, s energií i kreativitou

Již po  jednapadesáté se uskuteč-
ní na  přelomu letošního května 
a června ZLÍN FILM FESTIVAL – Me-
zinárodní festival filmů pro děti 
a  mládež. Do  nové padesátky své 
existence hodlá vstoupit s  mladic-
kým elánem, dynamikou i  kreati-
vitou. Nápaditá dramaturgie filmo-
vého i  doprovodného programu, 
jakož i  neopakovatelná atmosféra 
celého festivalu, by měly být záru-
kou, že zlínská přehlídka bude i na-
dále lídrem mezi festivaly svého 
druhu v celosvětovém měřítku.

filmový festival

Záběr na jednu z doprovodných akcí loňského ročníku festivalu.    Foto: archiv ZFF
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inzerce

Z jednání Asociace krajů České republiky.    Foto:  Petr Zákutný

Hejtmani a  další zástupci třinác-
ti krajů České republiky zavítali 
do  Otrokovic, aby v rámci 19. za-
sedání Rady Asociace krajů České 
republiky (AKČR) prodiskutovali 
aktuální problematiku krajů. Nej-
důležitějšími body jejich setkání 
byly hlavně sociální politika, do-
prava a zdravotnictví.

Hejtmani: vláda protipovodňová opatření neřeší

jednání krajů

Jedním z  diskutovaných témat byla také tak-
zvaná Olomoucká výzva, tedy výzva hejtmanů 
moravských krajů k  řešení situace po  povod-
ních v roce 2010 a k povodňové ochraně Čes-
ké republiky, která byla v  polovině loňského 
roku směrována vládě České republiky, Parla-
mentu České republiky a politickým stranám. 
Podepsali ji hejtmani Moravskoslezského, Olo-
mouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje.
„Výzva obsahuje celou řadu pragmatických 
doporučení, ale bohužel se doposud vůbec nic 
nestalo, dokonce jsme se od srpna minulého 
roku nedočkali od vlády žádné odpovědi. Mys-
lím si, že je to velké pohrdání lidmi této země,“ 
neskrýval na jednání se svými kolegy zklamání 
hejtman Stanislav Mišák. Připomněl přitom, že 
i ve Zlínském kraji je mnoho obcí a měst, kte-
ré mají zkušenosti s povodněmi, s přívalovými 
dešti, průtržemi mračen či sesuvy půdy.
„Chtěli jsme, aby byla pružnější prevence. Do-
stat například stavbu protipovodňových hrází 
mezi veřejné stavby, to znamená, že by tyto 
stavby měly v  územních plánech obcí určité 
privilegium při projednávání a nehrozilo by, že 
se pár vlastníků vzepře a ohrozí tak celé obce 

či města. V pořádku není ani jednání pojišťo-
ven, které poté, co zaplatí, okamžitě vypoví 
smlouvu a  nabídnou daleko horší podmínky 
nebo občany nepojistí vůbec. Přitom všude 
ve světě je běžné, že je dáno zákonem, že se 
pojišťovny takto chovat nemůžou,“ upřesnil 
obsah výzvy hejtman Stanislav Mišák. 

Problémy s regionální dopravou
Dalším velmi aktuálním tématem otrokovic-
kého jednání Asociace krajů České republiky 
byla veřejná doprava. 
„Bohužel stalo se, že pan Kalousek bez pí-
semného materiálu, bez možnosti řádného 
připomínkového řízení, bez možnosti krajů 
se k takovému návrhu vyjádřit, nechal za sou-
hlasu premiéra Nečase zablokovat finanční 
prostředky na  financování regionální veřejné 
dopravy. Upozornil jsem pana premiéra, že 
na  financování veřejné železniční dopravy je 
podepsána mezi kraji a vládou smlouva na 10 
let, a  tato smlouva je jednostranně nevypo-
věditelná. Pokud tedy vláda hodlá porušit zá-
vazky a ustanovení z této smlouvy, musím bo-
hužel výslovně upozornit předsedu vlády, že 

kraje budou trvat na  jejím dodržení a budou 
vymáhat plnění závazků státu z této smlouvy 
soudní cestou. Nemáme jinou možnost jak há-
jit zájmy občanů a našich regionů, aby nebyla 
ohrožena základní dopravní obslužnost a  za-
jištění mobility pracovní síly, dopravy do škol, 
zdravotnických zařízení, do úřadů a podobně,“ 
vzkázal po jednání hejtmanů předseda Asoci-
ace krajů České republiky Michal Hašek. 

Platy nemocničních lékařů
Důležitým bodem na programu jednání před-
stavitelů krajů bylo rovněž  navýšení platů 
nemocničním lékařům v  rámci memoranda 
souvisejícího s výzvou Děkujeme, odcházíme. 
„Pojišťovny nesplnily slib státu a neposlaly ne-
mocnicím peníze. Tam, kde jsou nemocnice 
příspěvkovými organizacemi, doplácejí finan-
ce kraje. Naše krajské nemocnice jsou všech-
ny akciovými společnostmi a  kraj za  těchto 
podmínek nemůže na  platy finance uvolnit. 
Věřím, že pojišťovny svůj slib co nejdříve splní 
a  nemocnice budou mít z  čeho lékařům pla-
ty navýšit, a  to i  zpětně,“ komentoval situaci 
ve zdravotnictví Stanislav Mišák. (gad)
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 ▪ Starostky ze Slovácka byly v Senátu
Zlínský kraj – V  Senátu Parlamentu ČR se 
uskutečnil seminář s  názvem Stav a  přípravy 
nového rozpočtového určení daní. Semináře 
se na  pozvání senátorky Hany Doupovcové 
zúčastnily také tři starostky ze Slovácka: Kuno-
vice reprezentovala Ivana Majíčková, Popovice 
Jitka Nováková a  obec Louka Anna Vašicová. 
Využily příležitosti zúčastnit se jednání a  zís-
kat informace o změnách, jež by v budoucnu 
měly zásadním způsobem změnit financování 
městských a  obecních rozpočtů. „Z  prezenta-
ce zástupců ministerstva financí na  semináři 
jasně vyplynulo, že obce hospodařit umí, ale 
stát nikoliv. Přerozdělování financí ze státního 
rozpočtu je pro malé obce stále diskriminační. 
Překvapilo mě, že rozpočtové určení daní není 
vládním tématem, že se na změně zákona pře-
stalo pracovat,“ dodala Ivana Majíčková.

 ▪ Zapisování dětí do pasů končí
Zlínský kraj – Podle nařízení Evropského par-
lamentu a  Rady není možné do  cestovního 
dokladu rodiče zapisovat údaje o  dětech, 
což je již promítnuto i v našem právním řádu. 
V praxi to znamená, že zapisování dětí do ces-
tovních dokladů rodičů bude ukončeno dnem 
30. června 2011. 
Po  tomto datu si již rodič nebude moci ne-
chat zapsat dítě do  svého cestovního dokla-
du a  musí pro ně vyřídit doklad samostatný. 
S  tím je spojeno prokázání českého státního 
občanství dítěte. Při žádosti o vydání prvního 
cestovního pasu musí rodič doložit osvědčení 
o tom, že dítě je státní občan České republiky.  
Podrobné informace týkající se nutných do-
kladů a  vyřízení osvědčení o  státním občan-
ství pro vydání cestovního pasu dítěte můžete 
získat na tel. 577 043 564 nebo 577 043571, 

případně na webu www.kr-zlinsky.cz v sekci 
dokumenty odborů (odbor právní a Krajský 
živnostenský úřad). 

Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:

 ▪ Lékař/lékařka na interní odd. – Kroměříž

 ▪ Lékař/lékařka gynekologicko-porodnického 
odd. – Kroměříž, Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka neurologie – Kroměříž, Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka odd. biochemie – Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka rehabilitace – Vsetín 

Požadavky na pracovní místa, včetně termínů 
uzávěrek, jsou uvedeny na  www.kr-zlinsky.cz/
kariera. Na tomto portále najdete on-line regis-
traci do databáze pro uchazeče o zaměstnání.

Hejtman ocenil práci hasičů
Zlínský kraj – Několik desítek dobrovolných 
a  profesionálních hasičů se v  sídle Zlínského 
kraje dočkalo ocenění za  svou obětavou čin-
nost. Z rukou hejtmana Stanislava Mišáka obdr-
želi 4. května pamětní medaile a listy a někteří 
z nich dokonce i záslužná vyznamenání II. stup-
ně. Slavnostní akce se uskutečnila u příležitosti 
svátku sv. Floriána, který je patronem hasičů. 
 „Přestože jsem tak učinil už několikrát, znovu 
musím všem přítomným ze srdce poděkovat 
za  jejich obětavost a  úctyhodnou schopnost 
a  ochotu přispěchat s  podanou rukou všude 
tam, kde občané potřebují pomoc, a  všichni 
víme, že to nebývá jen v případech požárů. Ha-
siči jsou stabilní a neodmyslitelný pilíř integro-
vaného záchranného systému,“ řekl úvodem 
hejtman Stanislav Mišák. 
Kraj ocenil celkem 44 hasičů, z  toho osm jich 
získalo záslužné vyznamenání II. stupně. V pří-
padě dobrovolných hasičů obdrželi toto vyzna-
menání Jan Filgas (Sbor dobrovolných hasičů 
Hovězí), Václav Holásek (SDH Zlechov), Tomáš 

Holčík (SDH Kvítkovice) a  Stanislav Pumprla 
(OSH okresu Kroměříž). Z profesionálních ha-
sičů obdrželi totéž ocenění Jaromír Chmela, 
Leoš Matějíček, Václav Veselý a  Josef Žajdlík 
(všichni z Hasičského záchranného sboru Zlín-
ského kraje).
Slavnostní ceremoniál byl zpestřen zajímavou 
výstavou dobových hasičských doplňků, oble-
čení a medailí a rovněž hudebním vystoupením 
Dechového orchestru mladých pod vedením 
Libora Mikla. 
Jednalo se již o  6. ročník oceňování hasičů 
na půdě Zlínského kraje. Za tu dobu bylo včet-
ně dnešního ceremoniálu oceněno přibližně 
300 dobrovolných a  profesionálních hasičů. 
V letech 2006, 2009 a 2010 byli navíc hasiči hejt-
manstvím oceněni i za pomoc při povodních. 
Ve  Zlínském kraji působí 460 profesionálních 
hasičů a dále zde máme celkem 20 600 dobro-
volných hasičů registrovaných v  370 sborech, 
přičemž do tohoto čísla je započítán i hasičský 
dorost.  (tz)

Ocenění se dočkalo celkem 44 hasičů.    Foto: Petr Zákutný

Zlín – Více než čtyřicet bodů projednali 
na  svém patnáctém zasedání členové Za-
stupitelstva Zlínského kraje. K  nejzásadněj-
ším patřilo schválení rozpočtového výhledu 
na následující čtyři roky. Předchozí byl schvá-
len v  roce 2009 a  sestaven na  období 2011 
až 2015. V loňském roce došlo k významným 
událostem, například ke změně výše příspěv-
ku na výkon státní správy, snížení v oblasti pří-
jmů ze sdílených daní nebo posunu realizací 
projektů v  rámci programového fondu, a  ty 
přiměly ZK k přepracování a novému projed-
nání výhledu. Ten také počítá s  dočerpáním 
úvěru na  realizace investičních akcí. Zajíma-
vá rozprava se rozvinula před schvalováním 
smlouvy o  financování regionálního letiště 
Přerov na rok 2011. V diskuzi zaznělo, že leti-
ště je pro kraj strategickou investicí a bylo by 
žádoucí, aby byl na  letišti zachován smíšený 
civilní a  vojenský provoz. Zastupitelé rovněž 
schválili sloučení některých středních škol 
ve Zlíně, ve Vsetíně a v Uherském Brodě. Dů-
vodem je především klesající počet žáků, způ-
sobený demografickým vývojem.  (red)

Jednání zastupitelstva

Nepřehlížejme 
domácí násilí
Zlínský kraj – Konferencí 4. května zahájil Zlín-
ský kraj projekt Nepřehlížejme domácí násilí, 
který se věnuje prevenci tohoto negativního 
jevu. Projekt si klade za cíl informovat širokou 
– odbornou i laickou veřejnost o problemati-
ce domácího násilí prostřednictvím konferen-
cí, seminářů, mediální a  letákové kampaně 
a  zvýšit tak povědomí o  této problematice, 
o možnostech a způsobech pomoci a podpo-
ry obětem domácího násilí, přičemž projekt 
současně neopomíjí důležitost práce s násil-
nými osobami.
Partnery projektu jsou Intervenční centrum 
při Poradně pro rodinu, manželství a mezilid-
ské vztahy Zlín, Krajské ředitelství Policie Zlín-
ského kraje a Probační a mediační služba ČR.  
Informace o  projektu lze najít na  stránkách 
www.kr-zlinsky.cz/domacinasili. (red)
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Pomoc nejpotřebnějším je ohrožena
Zlínský kraj – Před několika dny skončila v Ba-
ťově mrakodrapu výstava, která veřejnosti před-
stavila služby sociální prevence poskytované ve 
Zlínském kraji. Na výstavě se představilo více 
než 50 služeb pro osoby bez přístřeší, osoby se 
zdravotním postižením, pro děti, mládež a mla-
dé dospělé, oběti domácího násilí, osoby peču-
jící o osobu blízkou a také pro osoby opouštějící 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné vý-
chovy. Tato akce má však smutnou tečku.
„Služby sociální prevence jsou nezbytnou sou-
částí služeb, jejich zásadním úkolem je pomáhat 
bránit vyloučení občanů ze společnosti, reago-
vat na krizové sociální situace a předcházet rizi-
kům konfliktů mezi společností a osobami žijící-
mi rizikovým způsobem života. Zlínskému kraji 
se podařilo díky projektu Poskytování služeb so-
ciální prevence ve Zlínském kraji, který je spo-
lufinancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky, vybudovat 

dostupnou síť na celém území kraje a zajistit její 
financování do konce roku 2011. Bohužel, mini-
sterstvo práce a sociálních věcí nedodrželo slib 
zajištění prostředků k navázání dalšího tříletého 
projektu trvajícího do roku 2014, který by napo-
mohl rozvíjet a zkvalitňovat tuto vybudovanou 
síť, a proto se dnes služby ocitají v obrovské ne-
jistotě,“ vysvětlila krajská radní pro oblast sociál-
ních věcí Taťána Nersesjan. Ve Zlínském kraji je 
podle ní zapotřebí asi 100 milionů korun ročně, 
aby mohla síť ve stávajícím rozsahu fungovat.
„Všichni, kteří si složitou situaci uvědomují, tedy 
vedení kraje, měst, obcí a poskytovatelé služeb, 
vedou intenzivní jednání se zástupci vlády, aby 
budoucnost těchto služeb byla zajištěna i od 
roku 2012. Věřím, že společným úsilím se nám 
podaří dosáhnout toho, aby projekt mohl po-
kračovat a pomoc lidem, kteří se ocitli v těch 
nejsložitějších životních situacích, nebyla ohro-
žena,“ sdělila radní. (gad)

 ▪ Včelařům více financí
Zlínský kraj – Zájem o  finanční podporu 
z podprogramu Zlínského kraje pro začínající 
včelaře byl letos značný,  přihlásilo se na dvě 
stě zájemců. Členové odborné komise z nich 
nakonec vybrali sto. Rozdělili mezi ně jeden 
milion korun, což je o  půl milionů více než 
v  minulém roce. Finanční prostředky mohou 
včelaři použít  na  nákup včelstev, nástavko-
vých úlů nebo ochranných prostředků. „Jsme 
velmi rádi, že ani letos vedení Zlínského kraje 
nezapomnělo na  naše začínající kolegy. Rád 
bych proto i touto cestou poděkoval za pod-
poru, kterou nám kraj věnuje,“ zdůraznil 
za  Krajský koordinační výbor Českého svazu 
včelařů Jaroslav Studeník . 

 ▪ Výuka řemesel má zelenou
Zlínský kraj – I v tomto školním roce podporu-
je kraj vybrané učňovské obory. Do projektu 
Podpora řemesel v  učňovském školství, kte-
rý v  kraji funguje již čtvrtým rokem, je letos 
zapojeno 13 středních škol. Radní rozhodli 

o  uvolnění částky 2,5 milionů korun, které 
jsou využity za období leden až červen k vy-
plácení prospěchových stipendií. Tímto způ-
sobem se podporují například učni v  oboru 
zedník, sklář, zámečník, tesař, řezník – uzenář, 
obuvník nebo malíř.

 ▪ Mohou si vybrat ze sedmi tisíc míst
Zlínský kraj – Letos vyjde ze základních škol 
v kraji 4 900 dětí. Je pro ně připraveno sedm 
tisíc míst ve středních školách. Jako již tradič-
ně je velký zájem o  studium na  gymnáziích. 
Zájem je také o  zdravotní školy. Zvyšuje se 
také počet přihlášených ke studiu stavebních 
oborů, zájem je také o profese kadeřnice, au-
tomechanik a číšník nebo kuchař.

 ▪ Zadarmo jednu hodinu
Zlínský kraj – V parkovacím domě u zlínského 
mrakodrapu mohou řidiči od začátku května 
parkovat bezplatně jednu hodinu. Parkovací 
dům se 400 místy již nezvládá nápor řidičů, 
kteří přijíždějí na jednání do krajského úřadu 

nebo do  bývalého svitovského areálu, proto 
vedení kraje projednalo uvolnění 28 ze 48 
parkovacích míst pronajatých, ale nevyuží-
vaných policií. Radní zvýšili cenu za  každou 
započatou hodinu, nad rámec bezplatných 
šedesáti minut, o deset korun na třicet. 

 ▪ Kraj dá peníze na obnovu 
Zlínský kraj – Dva miliony korun dá letos kraj 
na  obnovu brownfields, nevyužívaných vý-
robních ploch v regionu. Finance jsou určené 
na  zpracování předprojektové dokumenta-
ce. Hejtmanství peníze rozdělilo již podruhé. 
„V minulém roce to byly čtyři miliony, šly pře-
devším na projekty s větší rozlohou. Letos se 
orientuje na ty menší. Nejvíce prostředků, půl 
milionu korun, získal projekt na komplexní re-
vitalizaci pivovaru v Brumově,“ uvedl hejtman 
Stanislav Mišák. V Brumově se počítá s výstav-
bou rekreačního, ubytovacího a  kulturního 
zařízení. V  regionu je přes 170 těchto lokalit. 
Na  jejich obnovu existuje několik národních 
a evropských zdrojů financování.

Dotace Zlínského kraje míří i na svatý Hostýn.    Foto: Ivo Hercik

Zlínský kraj – Rozdělení částky ve výši 3,628 
milionu korun, a  to na  obnovu kulturních 
památek z  Fondu kultury Zlínského kraje, 
schválili krajští radní. Kraj tak přispěje k  zá-
chraně kulturního bohatství, jehož vlastní-
kem jsou většinou neziskové organizace, 
případně soukromé osoby. Další dva a  půl 
milionu korun bude rozděleno pro žadatele 
z řad obcí, případně pro ty, kdo požadují do-
tace nad dvě stě tisíc korun. Právě v  těchto 
případech musí návrh krajské rady ještě od-
souhlasit krajské zastupitelstvo. 
Celkem tedy bude v  letošním roce z  Fondu 
kultury Zlínského kraje uvolněno 6  162  000 
korun, které poslouží například na  obnovu 
kostela ve  Střílkách, na  opravy střech ně-
kolika kostelů, na  záchranu časem již po-
škozených kapliček, křížů, božích muk. Také 
z nich bude renovována dřevěná fara a kos-
tel ve Velkých Karlovicích, klasicistní křížová 
cesta na  svatém Hostýně. Pokračovat bude 
rovněž obnova loveckého zámečku ve Strání, 
rekonstrukce bývalého fojtství v Topolné pro 
účely expozice a desítky dalších akcí. 
Jednotlivé žádosti ještě předtím, než byly 
projednány radou, posuzovala komise, kte-
rá zohledňovala kulturně-historický význam 
a  stavebně technický stav jednotlivých pa-
mátek. Také bylo přihlíženo k tomu, do  jaké 
míry mají žadatelé možnost využít jiných do-
tačních titulů.  (tz)

Miliony na památky

Finance do kultury
Zlínský kraj – Do 15. června mohou podávat 
kulturní spolky, organizace, kluby a sdružení 
žádosti o příspěvky z Fondu kultury Zlínského 
kraje. Letos to již bude podruhé. Do prvního 
kola výběrového řízení bylo předloženo 162 
žádostí. Vybráno bylo 70 akcí, které získaly cel-
kovou částku 1,03 milionu korun. Mezi podpo-
řenými akcemi je například Festival Janáček a 
Luhačovice, Letní škola barokní hudby či Zlín-
ský taneční festival 2011. (red)
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rozhovor

inzerce

Jste zřejmě jediný bývalý vysoce postavený 
diplomat, který dlouhodobě působí ve Zlín-
ském kraji. Jak jste se k této profesi dostal?
V 19 letech jsem byl povolán do armády. Tam 
jsem si dodělal střední školu a začal jsem studo-
vat vysokou. Absolvoval jsem potom Vysokou 
školu zemědělskou v Brně. Působil jsem dál asi 
osm let na vysoké škole jako odborný asistent 
a po večerech jsem se učil cizí jazyky. První stát-
nici jsem měl z angličtiny, ruštinu jsem znal ze 
školy, pak jsem se připravoval na státní zkoušku 
z francouzštiny. Po roce 1970 se mi naskytla šan-
ce absolvovat v Praze diplomatickou akademii a 
to už mne pak nasměrovalo do diplomatických 
služeb. Později jsem se musel naučit ještě švéd-
sky a dělal jsem i němčinu.

Jak se žije diplomatům?
Diplomatickou misi v New Yorku jsem bral pro 
svůj rozvoj jako určitý studijní pobyt. Setkával 
jsem se tam pod jednou střechou v jedné bu-
dově s představiteli všech samostatných států, 
se všemi politickými, ekonomickými, sociálními 
a jinými problémy, které se ve světě v té době 
řešily. Jednáte neustále s jednotlivými partnery, 
účastníte se zasedání. Vzpomínám si na své vy-

stoupení na Valném shromáždění OSN k proble-
matice jaderné energie. Seděl jsem tam za ce-
dulkou Československo jako představitel tohoto 
státu. Tam jsem měl povinnost tlumočit názory 
naší vlády. To byla obrovská zkušenost.

Co bylo vaším úkolem velvyslance?
Mou základní povinností bylo napomáhat roz-
voji bilaterálních vztahů ve všech oblastech. 
Druhou povinností bylo informovat vládu vlast-
ní země o tom, co se v zemi mého působení 
děje. Ve Švédsku jsem byl jako velvyslanec ve-
doucím zastupitelského úřadu a jeho jednotli-
vých oddělení – obchodního, konzulární služby 
– i diplomatů, kteří měli své oblasti působení: 
například tiskovou, vědu a techniku, politický 
vývoj. Velvyslanec se musí řídit pokyny, které 
dostává z ústředí ve své zemi. Jako v každé in-
stituci se tyto pokyny dají odúřadovat, nebo to 
můžete dělat s osobním zájmem, dát do toho 
něco svého, abyste skutečně napomohl rozvoji 
vztahů mezi dvěma zeměmi.

Kam se dnes podle vás jako bývalého diplo-
mata svět ubírá?
Došlo k velké změně v bipolárním světě. Padla 
železná opona a vedoucí světovou velmocí se 

staly Spojené státy americké. Ve světě ale vyrůs-
tají další významní partneři, kteří budou ovliv-
ňovat mezinárodní vývoj. Novou skutečností 
je ekonomický rozvoj jihovýchodní Asie. A co 
bude dál? Pokud si vyspělá Evropa neuvědomí 
svou pozici a nebude na sobě dál pracovat, tak 
nás v dlouhodobém horizontu převálcuje jiho-
východní Asie. Ale sleduji to teď spíš zpovzdálí a 
více se nyní zajímám o lázeňství.

Co vás trápí v oblasti lázeňství?
Pozoruji nepochopení podstaty a funkce lázeň-
ství, které je nedílnou součástí zdravotní péče 
zakotvené v zákoně. Jsou určitá onemocnění, 
která nevyléčíte v nemocnici. Lázně mají své 
opodstatnění v oblasti léčebné, ale vedle toho 
mohou poskytovat i preventivní služby  pro 
zdravé lidi. Pokud by neměla být léčebná péče 
lázní hrazena ze zdravotního pojištění, stanou 
se lázně pro klienty vyššího věku nebo ze soci-
álně slabších poměrů nedostupné. To by mimo 
jiné znamenalo snížit kapacity a propustit lidi. 
Jenom zavedení regulačního poplatku snížilo 
zájem o pobyty dětí v našich lázních o třetinu. 
Přírodní léčivé zdroje lázní pak budou lidé na-
hrazovat výrobky farmaceutických firem...  (vc)

Josef Krůžela: Zastupoval jsem tuto zemi v cizině

Ing. Josef Krůžela, CSc.
 ▪Oceněn mezi prvními 10 v anketě Osobnost 
roku Zlínského kraje (v letech 2010 a 2007).

 ▪ V letech 1978-1980 pracoval na Stálé misi 
ČSSR při OSN v New Yorku.

 ▪ V letech 1985-1991 byl velvyslancem ve Švéd-
sku.

 ▪ Posledních 20 let stál v čele Lázní Luhačovice; 
byl předsedou představenstva a generálním 
ředitelem akciové společnosti.

 ▪ Trvale bydlí v Praze, je ženatý, má syna a dceru.

 ▪ Působil v Asociaci hotelů a restaurací ČR. Po 
dobu 2 let byl jejím prezidentem.

 ▪ Je členem Sdružení podnikatelů pro rozvoj 
Zlínského kraje.

 ▪ Je předsedou správní rady Centrály cestovní-
ho ruchu Východní Moravy.Josef Krůžela mimo jiné působil dvě desítky let v Lázních Luhačovice.    Foto: Vojtěch Cekota
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kulturaV muzeích se bude ponocovat
Vsetín – Představení nové stolní společen-
ské hry Labyrint se stane součástí bohatého 
programu Muzejního ponocování na  zámku 
ve Vsetíně. „Hra je určena (nejen) nevidomým či 
slabozrakým hráčům, ale všem, kdo mají chuť 
vydat se na  tajemnou a  dobrodružnou cestu 
do nitra pohádkového labyrintu,“ uvedla koor-
dinátorka akce Hana Jabůrková z Muzea regio-
nu Valašsko. Muzejní ponocování se uskuteční 
v sobotu 4. června od 18.00 do 22.00.
Jako každoročně budou součástí večerního 
programu Muzejního ponocování prohlídky 
všech muzejních expozic, například  V  tom 
vsetínském zámku,  Vsetín na  prahu moderní 
doby, Od kolébky po rakev, Putování Valašskem 
a jeho tradicemi a výstavy krajské přehlídky ZUŠ 
„Krabička“, včetně možnosti výhledu na večerní 
Vsetín z  ochozu zámecké věže. Překvapením 
nočních prohlídek budou i oživlé herní figurky 
rytířů, šašků, alchymistů, králů i princezen.  
K  příjemné atmosféře večerního rozjímání 
na  vsetínském zámku přispěje hudební sku-
pina Camerata. Program za  příznivého počasí 

proběhne venku v atriu, za nepříznivého počasí 
se vše odehraje v Mramorovém sále. V obou pří-
padech je pro návštěvníky připraveno bohaté 
občerstvení. „Muzeum regionu Valašsko navště-
vuje v den Muzejního ponocování každoročně 
v průměru 500 návštěvníků. Jde o všechny vě-
kové skupiny, proto je program i v tomto roce 
zaměřen jak na  děti, tak na  dospělé,“ dodává 
Hana Jabůrková.
Zlínské Muzeum jihovýchodní Moravy pořáda-
lo Noc v muzeu 20. května. Slovácké muzeum 
v  Uherském Hradišti připravuje podobný pro-
gram na  pátek 3. června. Od  19.00 do  22.00 
bude otevřena Galerie Slováckého muzea, 
od  20.30 do  půlnoci budou probíhat v  hlavní 
budově prohlídky expozice Egypt a Núbie.
S  myšlenkou noční akce pro veřejnost přišlo 
poprvé v  roce 2004 pražské Národní muze-
um. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé 
ve  velkých evropských městech. Muzea a  ga-
lerie  zůstávají otevřeny do  pozdních nočních 
hodin a  nabízejí návštěvníkům něco, co není 
v jejich denním programu běžné.  (sh, vc)

 ▪ V zámeckém parku se začalo oddávat
Buchlovice – Historicky první svatba se ode-
hrála první květnovou sobotu dopoledne 
v parku zámku Buchlovice. Dosud se svateb-
ní obřady konaly pouze v  Hudebním sále či 
v Sala terreně buchlovického zámku. Správa 
zámku Buchlovice vyšla novou službou vstříc 
stále náročnějším požadavkům nadcháze-
jících novomanželů, kteří mají zájem o  sva-
tební obřad v netradičním romantickém pro-
středí. Původně barokní zahrada, která byla 
koncem 19. století výrazně přeměněna, udi-
vuje symetrickým prostorem neobarokních 
parterů i vzácnými vzrostlými stromy.

 ▪ Muzeum má nový web
Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
spustilo provoz nové internertové prezen-
tace. Návštěvníci současné webové adresy 
www.muzeum-zlin.cz budou překvapeni vý-

raznou změnou a přehledným řazením infor-
mací. Stránky jsou navrženy tak, aby se každý 
mohl jednoduše zorientovat v  nabídce mu-
zea, otevírací doby, pozvánek na  akce a  vý-
stavy, a usnadňují návštěvníkům dostupnost 
informací a jednoduchý přehled. 
Největší novinkou jsou virtuální prohlídky 
zajímavých míst muzea. „Věříme, že nové in-
ternetové stránky přilákají do našich objektů 
nové návštěvníky,“ uvedl ředitel muzea Anto-
nín Sobek.

 ▪ Před 100 lety byl objeven kostel v Modré
Modrá – Na  výšině u  obce Modrá byl roku 
1911 objeven gymnaziálním profesorem Ja-
nem Nevěřilem kamenný základ velkomo-
ravského kostela. Kostel byl založen ve  30. 
až 40. letech 9. století pod vlivem některého 
z  misijních proudů přicházejících na Velkou 
Moravu ze západoevropských oblastí. Jedna-

lo se o menší  kostelík s obdélnou lodí (vnější 
rozměry 9×7 m) a  s pravoúhlým presbytá-
řem (délka 4 m). Kolem kostela se pochová-
valo v  době od  konce 1. poloviny 9. století 
do konce 1. poloviny století následujícího.

 ▪ Nový průvodce kroměřížským zámkem
Kroměříž – S praktickým Průvodcem se mo-
hou vydat turisté na  prohlídku Arcibiskup-
ského zámku a  zahrad v  Kroměříži. Zhruba 
dvousetstránkovou brožovanou publikaci, 
která populární formou přibližuje historii pa-
mátky UNESCO i  světoznámé arcibiskupské 
sbírky, vydali společnými silami odborníci 
z  kroměřížského Národního památkového 
ústavu a Muzea umění Olomouc. 
Dalším výsledkem spolupráce obou institucí 
jsou samoobslužné pracovní listy pro malé 
návštěvníky, které si děti i  jejich rodiče mo-
hou zdarma vyžádat v pokladně zámku.

Záběr z Muzejního ponocování ve Vsetíně v minulém roce.    Foto: archiv MRV

Uherské Hradiště – Cenu za  nejlepší přípravu 
a  realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památko-
vých zón za  rok 2010 získalo v  krajském kole 
Uherské Hradiště. Ocenění si zástupci města  
převzali na  slavnostním setkání u  příležitosti 
Mezinárodního dne památek a  sídel v  Praze. 
V soutěži historických měst se hodnotila péče 
o památky i ostatní objekty, a to v rámci měst-
ských památkových rezervací nebo městských 
památkových zón, ale také ostatní akce, ovliv-
ňující stav památkově chráněného území. Hod-
notitele zajímala péče o  obyvatele a  návštěv-
níky zmíněných rezervací a zón či společenský 
život a finanční účast obce, kraje nebo státu 
na obnově památkových objektů.  (vc)

Hradiště se dobře 
stará o památky

Západné Karpaty
Zlín – Slavnostní představení reprezentativ-
ní publikace přibližující přírodu a  chráně-
ná území Západních Karpat se připravuje 
na konec letošního června. V roce 2008 byla 
zahájena spolupráce mezi Hornonitrian-
ským múzeem v  Prievidzi a  Muzeem jiho-
východní Moravy ve  Zlíně na  projektu „Zá-
padné Karpaty – spoločná hranica“, který je 
součástí programu příhraniční spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007 
– 2013. V  rámci projektu byla vytvořena síť 
spolupracovníků z muzeí, správ chráněných 
krajinných oblastí, středisek agentury ochra-
ny přírody a  referátů životního prostředí. 
Ze shromážděných textových a  fotografic-
kých podkladů byly vytvořeny dvě putovní 
výstavy přibližující přírodní krásy Zlínského 
a  Trenčínského kraje. Hlavním výstupem 
z  projektu je právě zmíněná reprezentativ-
ní publikace, představující chráněná území 
obou samosprávných celků, které spojuje 
poloha na území Západních Karpat.  (dt)
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Zlínský kraj hájil barvy České republiky.    Foto: archiv

sport

Zlín bude hostit
špičkové tenistky
Zlín – Popáté se do tenisového areálu ve Zlíně 
na  Vršavě sjedou hráčky širší světové špičky. 
Ve dnech 6. až 12. června se tam odehraje další 
ročník mezinárodního turnaje Smart card open 
by Monet. Také tentokrát se na prestižním tur-
naji hraje o body do světového žebříčku WTA 
s dotací 50 000 amerických dolarů. Už potřetí 
se součástí tohoto sportovního svátku stávají 
i Zlínské tenisové dny. 
První den v pátek 10. června je připraven Dět-
ský ovocný den s  tenisem, kde si nejmladší  
adepti tohoto sportu vyzkoušejí své umě-
ní pod dohledem kvalifikovaných trenérů 
a k duhu jim určitě za snahu na kurtech přijdou 
i  odměny v  podobě lákavých ovocných cen. 
V sobotu je pak na programu Turnaj osobností. 
V něm z loňska obhajují prvenství bývalý pátý 
hráč světa Jiří Novák a otec současné světové 
sedmičky Tomáše Berdycha, Martin. Mezi po-
zvanými je celá řada osobností, mimo jiné loň-
ští semifinalisté, fotbalisté otec Miroslav a syn 
Michal Kadlecové. Jako nováčci se zúčastní 
také například hokejisté Čajánek či Vlach.  (jč)

Zlín – Změřit síly ve  squashi, badmintonu 
nebo bowlingu mohou nadšenci ze Zlína 
a okolí i bez toho, aby se museli registrovat 
v profesionálním klubu. Od loňského podzi-
mu totiž ve Zlíně funguje takzvaná VŠ LIGA, 
soutěž určená amatérským sportovcům, 
jejíž jarní část je v  plném proudu. A  jak se 
zapojit? Stačí si vybrat sport, uhradit star-
tovné a začít hrát. V každém sportu se hraje 
v pravidelných měsíčních cyklech, tři sezony 
v roce, každá po čtyřech měsících. „Hráči hra-
jí ve  skupinách a  podle výsledků postupují 
výš, či sestupují. Začátečníci se tak nemusí 
bát, že by dostali hned zkraje těžké soupeře, 
ale mají motivaci se zlepšovat,“ poznamenal 
správce ligy Michal Juráň.  (oh) 

Zahrajte si ligu

Amatéři vykopali postup na Euro
Zlínský kraj – Z nadšení a pro zábavu hrají regi-
onální fotbalové soutěže. Nikdy v životě neměli 
profesionální sportovní smlouvu. A přesto bu-
dou hájit české barvy na fotbalovém Mistrov-
ství Evropy. Řeč je o týmu fotbalistů ze Zlínské-
ho kraje, který vítězstvím v dubnovém turnaji 
Regions’ cup dosáhl skvělého úspěchu. Bude 
totiž reprezentovat Českou republiku na  ev-
ropském fotbalovém šampionátu amatérů, 
který se odehraje v portugalské Braze a okol-
ních městech na konci června.
Kvalifikační turnaj Regions’ cup přitom pořádal 
pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka právě 
Zlínský kraj na hřištích ve Starém Městě, Mor-
kovicích, Spytihněvi a Kroměříži. Kromě domá-
cího výběru se o postup do Portugalska utkaly 
amatérské výběry Maďarska, Chorvatska a Lit-
vy. „Jsem rád, že se tak významná akce mohla 
odehrát právě v našem kraji.To, že zvítězili prá-
vě naši fotbalisté, dává všemu ještě příjemnější 
nádech,“ nechal se slyšet hejtman Stanislav Mi-
šák. Spokojen byl i předseda pořádajícího Zlín-
ského krajského fotbalového svazu Vlastimír 
Hrubčík: „Máme zprávy o tom, že delegát UEFA 

byl u  nás spokojen se všemi aspekty turnaje, 
chci poděkovat všem, kteří k tomu přispěli.“
A  jak se samotný turnaj vyvíjel. Domácí svě-
řenci trenéra Petra Zapletala po  bezbrankové 
remíze s týmem západního Maďarska dokázali 
přejet silnou chorvatskou Dalmácii 4:1. V závě-
rečném utkání pravdy pak v Kroměříži udolali 
litevský Alytis 1:0 a  postupové oslavy mohly 
propuknout. „Před bojovností a  vůlí svého 
týmu jednoduše smekám, kluci hráli nadoraz 
a když se přidalo i potřebné štěstí, splnil se nám 
postupový sen,“ radoval se trenér Zapletal. Po-
klonu vysekl hráčům i předseda Českomorav-
ského fotbalového svazu Ivan Hašek. „Pro náš 
výkonnostní fotbal, bez nějž bychom neslavili 
úspěchy ani v  tom profesionálním, je takový 
úspěch moc dobrá zpráva,“ uvedl.
Zástupci amatérského fotbalu v kraji se tak mo-
hou těšit na krásný výlet na jih. Zápasy ve sku-
pinách odehrají 21., 23. a 26. června. Vítězové 
skupin se střetnou ve finále 28. června. Turnaj 
v Portugalsku, na který se kvalifikovalo celkem 
osm zemí, bude pro mnoho hráčů dokonalou 
odměnou za snahu a bojovnost. (oh, jč) 

 ▪ Veslaři z Otrokovic začali nadějně
Otrokovice – Začátek sezony zastihl závodníky 
veslařského klubu z Otrokovic ve velmi dobré 
formě. Potvrdili to zejména v dubnových závo-
dech v Hoříně u Mělníka, kde na dlouhé šesti-
kilometrové trati vybojovali i  několik medailí. 
V závodech, na kterých se objevil i mistr světa 
Ondřej Synek, se nejvíc zadařilo otrokovické 
dvojce Martinu Omelkovi a Janu Vodinskému. 
Tito dorostenci nenašli ve své kategorii přemo-
žitele. Stříbrný úspěch si připsal v kategorii leh-
kých vah do třiadvaceti let i Petr Čabla. 
Sbírku medailí pro otrokovický klub zkomple-
tovala dvojice Adam Atarsia a Jan Smejkal v ju-
niorské kategorii. 

 ▪ Na úvod extraligy Kunovice vyhrály
Kunovice – Softballisté Snails Kunovice sebe-
vědomě vykročili vstříc letošním extraligovým 
kláním. Hned na úvod soutěže dvakrát bodově 
vyloupili nováčka z Mostu. Trpělivá hra, založe-
ná na pozorné obraně hostů z Kunovic, nesla 
své ovoce a  po  prvním vítězství 6:3 přinesl 
druhý zápas exhibici. Výsledek 11:1 pro hosty 
mluví za vše. A Kunovičtí se nemusí stydět ani 
za výsledky v dalším zápase. I když s favoritem 
a  desetinásobným mistrem extraligy Chomu-
tovem dvakrát prohráli, nedali svou kůži lacino. 
Hlavně v prvním duelu, kdy soupeři dovolili je-
diný doběh a prohráli 0:1. Ani druhý výsledek 
3:7 však neznamenal žádnou ostudu. 

 ▪ Vsetínští mladíčci jsou třetí na světě
Vsetín – Už pár týdnů před startem mistrovství 
světa vybojovali čeští hokejisté medaili. Posta-
rali se o to mladí hokejisté ze Vsetína, kteří se 
blýskli ve  světové konkurenci na  turnaji v  ra-
kouském Zell am See. Na  šampionátu hráčů 
narozených v letech 2000 – 2001 obsadili fan-
tastické třetí místo. 
Za výsledky 6:0 proti Německu nebo 6:2 proti 
Slovinsku by se rozhodně nemuseli stydět ani 
naši dospělí reprezentanti. Vsetínské malé bor-
ce zastavil až slovenský výběr, který je porazil 
4:3. Ale díky závěrečné remíze s HC Dukla Jih-
lava si mohli na krk navléct medaile z bronzo-
vého kovu.
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inzerceinzerce

soutěž, volný čas

Velké Karlovice jsou výjimečné hned v něko-
lika směrech. Patří k největším a zároveň nej-
mladším obcím v České republice. Vzhledem 
ke  své poloze v  Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy jsou navíc turisticky velmi atraktivní. 
Kromě nádherné přírody, nového koupaliště 
či mnoha sjezdovek mohou návštěvníci využít 
i nabídky Karlovského muzea.
Muzeum sídlí ve  dvou budovách památkově 
chráněného objektu bývalého kupeckého 

domu z počátku 19. století. K vidění jsou ex-
pozice, které poskytují obraz života lidí v tom-
to koutu Valašska. Jádrem národopisné sbírky 
je zemědělské a  salašnické nářadí, postupy 
zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru. At-
mosféru dokresluje prostá valašská kuchyně 
s původním vybavením. Minulou i současnou 
lidovou uměleckou tvořivost přibližují soubo-
ry řezbářských prací spolu s originálním Bet-
lémem. Etnografickou část završuje karlovský 
kroj zajímavý svou jednoduchostí a výtvarnou 
čistotou.
Samostatná expozice dokládá výrobu liso-
vaného a  foukaného skla ze zdejších, již za-
niklých skláren. Z  poměrně krátké historie 
Velkých Karlovic je připomenuto především 
založení obce, období zbojníků, portášů, po-
hraniční spory a odboj za druhé světové války.
Muzeum pořádá i  spoustu zajímavých akcí, 
momentálně je možné vidět ukázky tradič-
ních řemesel. Již na úterý 31. května jsou při-
praveny ukázky broušení a malování skla, na 

7. června práce na tkalcovském stavu či palič-
kování, 14. června bude k vidění výroba svíček 
z včelího vosku, práce na hrnčířském kruhu či 
řezbářské práce a  21. června cyklus uzavře 
výroba lidových nástrojů, vizovického pečiva 
a  staročeského perníku. Muzeum je v  letním 
období (od začátku května do konce září) ote-
vřeno denně od 9.00 do 17.00. Více informací 
získáte na www.velkekarlovice.cz v sekci mu-
zeum nebo kultura. (red)

Přinášíme šestou část soutěže, ve které si mů-
žete prověřit své znalosti o regionu. Každý, 
kdo správně odpoví, může získat jeden ze tří 
dárkových setů (ceny získá 10., 25. a 50. doru-
čená správná odpověď). Ti, kdo správně odpo-
ví ve všech kolech (do září), se stávají výherci 
publikace o Zlínském kraji a dalších cen.

Otázky na červen:
1. V kterém roce byla založena Univerzita Tomá-

še Bati ve Zlíně?
2. Kolik fakult má tato univerzita?
3. Kdo byl prvním rektorem Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně?
Foto: Jaká památka je zachycena na snímku?

Odpovědi zasílejte do 10. 6. 2011 na emailovou 
adresu soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu 
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín. 

Velké Karlovice nabízejí pestrou podívanou

Fotografie k soutěži.    Foto: Ivo Hercik

Minulé kolo soutěže - Správné odpovědi: 1) Obcí, která ve Zlínském kraji vznikla v roce 2009, jsou Želechovice nad Dřevnicí. 2) Ve Zlínském kraji 
je celkem šest městysů (Litenčice, Nový Hrozenkov, Pozlovice, Osvětimany, Polešovice a Buchlovice).  3) Nejméně obyvatel ze všech čtyř někdejších 
okresních měst ve Zlínském kraji má Uherské Hradiště. Na snímku byl zachycen hrad Buchlov. Výherci dárkového setu: Blanka Horčicová (Šumice), 
Petr Cedidlo (Vizovice), Josef Jagoš (Velké Karlovice).

Okno do kraje / červen 2011  strana 13



Navštivte naše prodejny:

• benzinové sekačky již od 5 490 Kč
•  benzinové sekačky s pojezdem již od 6 490 Kč
• motorové pily již od 4 990 Kč
• vyžínače, křovinořezy, traktory, robotické sekačky za výhodné ceny

EXKLUZIVNÍ PRODEJCE LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

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

Zlín
Tř. T. Bati 161

tel.: 736 624 682

Uherské 
Hradiště
Malinovského 274

tel.: 736 624 683

Uherský 
Brod
Pod Dvorkem 1516

tel.: 736 624 684

www.largocz.cz                info@largocz.cz
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automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení

BS SERVIS 
                 

NAPAJEDLA

Automatická garážová vrata

www.bsvrata.cz    tel.: 602 796 975    bs-servis@volny.cz

   

A K C E  ! ! ! vrata + pohon
od 20.900 Kč + 10% DPH

DEKORY DŘEVA 
ZDARMA!

Vybrané akce v kraji

do 19. 6. Zlín
Viděno srdcem
Výstava snímků nevidomého 
fotografa Václava Fanty. 
Budova 21, 3. etáž.
 
1. 6. Uherské Hradiště
Kytičkový den
Tvořivý program pro děti. 
Galerie Slováckého muzea 
od 9.00 do 15.00
www.slovackemuzeum.cz

3. – 4. 6. Valašské Meziříčí 
Tanec 2011
Festival tance a divadla.
www.tanecvalmez.cz

4. 6. Lukov 
Dětský den na hradě
Hrad Lukov od 10.00.
www.hradlukov.cz

4. 6. Kroměříž
Den tance 
Velké náměstí od 9.00 
do 13.00
www.dk-kromeriz.cz

4. 6. Doubravy, Březůvky 
Pohádkový lesem
Start u kaple na Březůvkách. 
www.doubravy.eu

5. 6. Brumov-Bylnice 
Jak rozesmát princeznu
Brumovské divadelní léto 
na hradě, pohádka od 16.00.                 
www.brumov-bylnice.cz

5. 6. Hostětín
Ochozský vrt a studánky
Exkurze k vývěrům Říčky 
a studánkám.
www.veronica.cz

7. 6. Zlín
Benefiční koncert pro 
„HANDICAP(?)“
Doprovodný program 
od 18.00, koncert v 19.00.
www.filharmonie-zlin.cz

7. - 9. 6. Rožnov p. R.  
Tajemný hrad Rožnov 
Tajemství skrytá v hlubinách 
hradeb. Od 9.00 do 12.00.
www.vmp.cz

9. - 14. 6. Bojkovice   
Světlovský bál 2011
7. ročník festivalu. Hlavní 
program 11. 6. od 17.00 
na nádvoří zámku.
www.svetlovanek.cz

10. - 11. 6. Kroměříž
Jarmark lidových řemesel 
Součástí akce je odpolední 
program, Velké náměstí.
www.vychodni-morava.cz

11. 6. Zlín
Na Mladcovou 
Výlet k rodnému domu 
Františka Bartoše. Sraz 
ve13.00 před zámkem. 
www.muzeum-zlin.cz

18. 6. Rajnochovice
Westernové závody 
Jezdecké ukázky, program 
a soutěže od 10.00 
v Rajnochovicích v hostinci 
Ve Dvoře.
www.hyje.cz

18. 6. Kroměříž
Mistrovství Zlínské oblasti 
ČJF ve skocích 
Kroměříž SŠHS od 10.00.
www.hyje.cz

18. 6. Uherské Hradiště
Farmářský trh 
Součástí je celodenní 
kulturní program 
a spotřebitelské hodnocení
www.ceskefarmarsketrhy.cz

25. 6. Holešov
Holešovská regata 2011
Hudební rodinný festival. 
Vystoupí  Divokej Bill, 
Anna K., No Name... 
Zámecká zahrada od 13.00.
www.velryba.cz

Akce Klubu českých turistů

4. 6. 2011
K prameni Rožnovské Bečvy
Akce zařazená do  programu EURORANDO 
2011, kterou připravili pořadatelé z  Rožnova 
pod Radhoštěm. 
Cílem pochodu s  libovolným startem je pra-
men Rožnovské Bečvy (pod vrcholem Vyso-
ké). Více informací: jan.kubacek@valachnet.
cz, tel. 736 204 656.
 
11. až 12. 6. 2011
Setkání vysokohorských turistů na  Třech 
kamenech
Jde již o 16. ročník. Pěší trasa je 35 km a ostat-
ní trasy podle zájmu účastníků. Start je v Nové 
Hradečné v 8.30. Cíl je tamtéž následující den 
v 16.00 hod. Více informací: urban@montaze.
cz, tel. 736 740 529.
 
25. 6. 2011
U pramene Dřevnice
Akce zařazená do  programu EURORANDO 
2011. Odbor z  Valašského Meziříčí očeká-
vá příznivce turistiky u  pramene Dřevnice 
v  11.00, kdy se uskuteční slavnostní odběr 
vody. Trasy jsou individuální. Více informací: 
ladislav.hojgr@vm.inext.cz, tel. 605 215 879.
 
25. až 26. 6. 2011
Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby V.
Seriál turistických akcí. Pořadatelé očekávají 
účastníky na  jednotlivých vrcholech, kde lze 
získat příležitostné razítko, v  těchto termí-
nech: 
25. 6. – Kelčský Javorník mezi 10.00 a  15.00 
(Martina Schybolová, tel. 607 631 204), 
25. 6. – Obřany na  vrcholu u zříceniny hra-
du mezi 10.00 a  15.00 (Zdeněk Perůtka, tel. 
605 010 413), 
26. 6. – Brdo, u rozhledny mezi 10.00 a 15.00 
(Eva Rosůlková, tel. 777 597 574), 
26. 6. – Chlum, na vrcholu mezi 10.00 a 15.00 
(František Hanák, tel. 721 532 893).
Všechny trasy jsou libovolné, jen je potřeba 
dodržet časový rozsah pořadatelské činnosti.

zábava, volný čas

Muzeum jihovýchodní Moravy ve  Zlíně připravilo překvapení 
pro výletníky, kteří do konce června zamíří k hradu v Malenovi-
cích. Jedinečnou expozicí Dřevo – proutí – sláma, která je umís-
těna v objektu Hájenky nedaleko hradu, bude možné projít vždy 
o víkendu s výkladem odbornice. Více na www.muzeum-zlin.cz.
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automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení

BS SERVIS 
                 

NAPAJEDLA

Automatická garážová vrata

www.bsvrata.cz    tel.: 602 796 975    bs-servis@volny.cz

   

A K C E  ! ! ! vrata + pohon
od 20.900 Kč + 10% DPH

DEKORY DŘEVA 
ZDARMA!



www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

Doporučujeme

Bylinkové dny
1. až 5. června, Uherský Ostroh

www.bylinkovedny.cz

Peníze na rekonstrukci?
Úvěr bez nutnosti doložení příjmů.r bezÚvěrÚvěr

250 000 - 5 000 000 Kč
Výhodné podmínky •  Pevný úrok

Rychlé vyřízení • Jednoduché čerpání

Dobrý klient je neúčelový úvěr s nízkou úrokovou sazbou 6,9 %,
určený pro vlastníky obytných nemovitostí. Úvěr je poskytován v rozsahu

250 000 - 5 000 000 Kč do výše 50 % hodnoty nemovitosti na dobu 6 měsíců – 5 let.

Příklad úvěru Dobrý klient: celková výše úvěru: 300 000 Kč
doba splácení úvěru: 60 měsíců  I  pevná úroková sazba: 6,9 % p.a.  I  úhrada za zpracování úvěru: 2 700 Kč

výše měsíční splátky: 5 926 Kč  I  celková splacená částka: 358 571 Kč   I  RPSN: 7,56 %

www.mpu.cz  I  800 678 678

ý y

pevný úrok

6,9 %
p.a.


