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 ▪ Pravčice mají zemědělské muzeum
Pravčice – Nové muzeum zaměřené na ze-
mědělství vzniklo v areálu pravčické země-
dělské společnosti. Nabízí stálou expozici 
zemědělské techniky našich dědů a přibli-
žuje dějiny šlechtitelství. Návštěvníci zde 
najdou zemědělskou techniku od 18. sto-
letí až do současnosti, týkající se veškerých 
prací od přípravy půdy až po sklizeň. Sbír-
ka obsahuje na  100 exponátů, jako jsou 
bryčky, několik druhů pluhů, secí mašina 
„melichárek“, koňské brány, ledkovač, roz-
metadlo apod.

 ▪ Kraj zahájí několik silničních staveb
Zlínský kraj – Hned čtyři nové stavby zaha-
juje na  začátku letošního července Ředi-
telství silnic Zlínského kraje. Jde o stavební 
úpravu silnice v Uherském Hradišti v úse-
ku mezi bývalým pivovarem v  Jarošově 
a  okružní křižovatkou u  Kauflandu v  cel-
kové délce 2,5 kilometru. Budou se rekon-
struovat tři kilometry silnice mezi Fryštá-
kem a  Horním Lapačem. Na  Kroměřížsku 
začne oprava silnice v úseku Vážany – Ja-
rohněvice v délce 2,1 kilometru. A bude se 
opravovat most v  Luhačovicích-Polichně. 
Ve  všech těchto místech musí motoris-
té počítat s  částečnými nebo i  úplnými 
uzavírkami, se střídavou jízdou řízenou 
světelnou signalizací, a  tedy se zdržením 
proti obvyklé jízdě. Podrobnosti o  těchto 
stavbách a  omezení provozu budou zve-
řejněny na  webu www.rszk.cz. Přes léto 
také ještě bude trvat uzavírka silnice mezi 
Holešovem a Dobroticemi, kde se staví sil-
niční obchvat města. Dobrou zprávou pro 
motoristy je skutečnost, že dne 3. červen-
ce bude otevřeno nové propojení silnice 
II/150 a  II/438 severně od  Bystřice pod 
Hostýnem.  

 ▪ Festival navštívilo téměř sto tisíc lidí
Zlín – Mezinárodní festival filmů pro děti 
a mládež, letos již třiapadesáty ročník, opět 
nabídl svým návštěvníkům bohatý filmo-
vý program a širokou škálu doprovodných 
aktivit. Ty se v letošním roce rozšířily o tzv. 
open air plac – tedy zónu určenou přede-
vším pro mladší věkovou skupinu a  stu-
denty, která zahrnovala večerní koncerty, 
letní kino a stan s občerstvením a vlastním 
programem. Předposlední festivalový den 
byly vydraženy originálně výtvarně zpra-
cované filmové klapky. Výtěžek 1 306 500 
korun opět podpoří studentskou filmo-
vou tvorbu. Festival nabídl 354 projekcí, 
na kterých bylo promítnuto 299 hraných, 
animovaných i  kombinovaných snímků 
z 53 zemí světa, včetně 6 světových a 25 
mezinárodních premiér. Celkem 160 fil-
mů bylo v  České republice uvedeno vů-
bec poprvé. Hlavní festivalový program 
i  doprovodné akce provázel velký zájem 
návštěvníků všech generací. Celková ná-
vštěvnost dosáhla 95 tisíc lidí, z  toho ná-
vštěvnost projekcí (včetně Kinematovlaku 
a projekcí v partnerských městech) činila 
65 tisíc. Atraktivní doprovodný program si 
letos nenechalo ujít 30 tisíc návštěvníků. 
Na  festivalu se akreditovalo 1  820 hostů 
z celého světa.

Zlínský kraj – Bazény a koupaliště čekají na své 
letní návštěvníky ve všech částech kraje.
V krajském městě provozuje společnost STEZA 
koupaliště Zelené v Bartošově čtvrti, Panorama 
na sídlišti Jižní Svahy a celý areál městských láz-
ní v Hradské ulici. V provozu bude systém „ho-
dinek“ pro elektronické sledování doby pobytu 
v bazénech. Novinkou na koupališti Panorama 
bude půjčování slunečníků se stojany. Na kou-
pališti Zeleném bude umožněn průchod do re-
staurace ve  sportovní hale - automaticky přes 
turniket na vstupenku. Ceny vstupného zůstá-
vají na stejné úrovni jako před rokem. V areálu 
městských lázní bude kvůli opravě 50metrový 
bazén do 4. 8. uzavřen.
Za jedno z nejlevnějších ve Zlínském kraji, a při-
tom kvalitních je považováno městské koupali-
ště Otrokovice. Pro letošní rok přichází s novin-
kou, kterou je zvýhodněné vstupné pro rodiny 
s dětmi. Dva dospělí a dvě děti zaplatí za den 
na koupališti 120 korun. Ve Vsetíně je připraven 
venkovní bazén Sokolák. „Máme novinky – WiFi 

po celém venkovním areálu, prodej občerstvení 
a ovocného piva z minipivovaru Valášek, prodej 
zmrzliny,“ sdělila mluvčí vsetínské radnice Jana 
Čadová. Byla zavedena vstupenka  1+2 (1 do-
spělý, dvě děti) a ceny jsou pro rodiny s dětmi 
nižší než v loňském roce. S nezměněným cení-
kem láká letos návštěvníky i městské koupaliště 
ve Valašském Meziříčí. 
Několik novinek připravil pro letošní sezonu 
akvapark v Uherském Hradišti. Došlo ke sníže-
ní ceny vstupného do letního areálu, a to pře-
devším vstupného pro abonenty, děti, rodiny 
s dětmi, studenty, seniory a ZTP. „Jako příjem-
né zpestření připravujeme na  prázdniny také 
velkou letní soutěž o opravdu atraktivní ceny,“ 
uvedl ředitel akvaparku Jiří Durďák.
Kroměřížané se mohou v létě osvěžit na koupa-
lišti Bajda. Nabídne letos nové herní prvky pro 
děti a  několik venkovních fitness zařízení pro 
dospělé. Budou se postupně instalovat bez na-
rušení provozu začátkem léta. Výše vstupného 
zůstává beze změn. (vc)

Koupaliště čekají na návštěvníky

O prázdninách ožívají centra měst

Léto na koupališti u přehrady v Pozlovicích.    Foto: Ivo Hercik

Zlínský kraj – Plno zábavy i  společenských 
a kulturních zážitků připravují na prázdninové 
měsíce všechna větší města v kraji.
Ve dnech od 5. do 14. července se koná v pro-
storách historického centra Uherského Hradi-
ště na Masarykově náměstí sportovně-spole-
čenská akce Slovácké léto. Kromě bohatého 
sportovního vyžití nabídne každý večer hu-
dební program. Začátkem července se histo-
rické prostory Uherského Hradiště již pošesté 
promění v plážové centrum plné sportu a zá-
bavy. Znovu nebude chybět plážový volejbal, 
plážová házená, pétanque a  plážový fotbal. 
Na přelomu července a srpna se uskuteční po-
pulární Letní filmová škola. 
Pod společným názvem Vsetínské kulturní léto 
je připravena řada programů na červenec i sr-
pen; většina z nich se bude odehrávat na Dol-
ním náměstí. Během léta se zde představí ka-
pely NOCA, Gympleři, Jazz Hec, The Kitchen. 

Bude promítat letní kino. Několikrát se bude 
konat farmářský trh. Vrátit veřejnost do centra 
Zlína a nabídnout jí zde kvalitní zábavu a mož-
nost smysluplného trávení volného času – to 
jsou hlavní cíle nového projektu Živé náměstí, 
který spustila zlínská radnice. Skládá se z devíti 
akcí. Například na pátek 27. července se připra-
vuje program Nejezděte do  Londýna – spor-
tujte s  námi na  náměstí! V  pátek 17. srpna to 
budou Závody malých hasičů. 
Mezi nejzajímavější akce, kterými o  prázd-
ninách ožije Kroměříž, patří například re-
konstrukce dobytí města švédskými vojsky 
(12. – 13. 7.), Mezinárodní festival zpívajících 
básníků Stoptime 2013 (25. 7. – 27. 7.), sraz 
automobilových veteránů (3. 8.), Dožínky 
zlínského kraje (23. – 24. 8.), Mezinárodní fes-
tival vojenských hudeb (31. 8. – 1. 9.). Během 
léta se také připravuje promítání letního kina 
na Velkém náměstí.  (vc)
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 ▪ Pomoc z evropských peněz
Zlínský kraj – Největším zdrojem podpo-
ry cestovního ruchu je ve  Zlínském kraji 
Regionální operační program regionu 
soudržnosti Střední Morava, jehož pro-
střednictvím bylo v  našem kraji doposud 
schváleno k  podpoře 120 projektů z  ob-
lasti cestovního ruchu s dotací 1,7 miliar-
dy korun. V rámci těchto projektů vznikne 
476 pracovních míst, z  toho 243 je již vy-
tvořeno.

 ▪ Co říká expert?
Zlín – Jeden z předních českých makroeko-
nomů, Petr Zahradník, zpracoval analýzu, 
zabývající se vývojem v sektoru cestovního  
ruchu. Vybíráme z  ní několik zajímavostí. 
„Údaje druhé poloviny roku 2010 a  pře-
devším pak let 2011 a 2012 ukazují, že jak 
pro celou Českou republiku v souhrnu, tak 
pro většinu krajů České republiky platilo, 
že v cestovním ruchu se návrat do recese 
nekonal a počet návštěvníků naopak mírně 
narůstal jak optikou počtu hostů, tak i pře-
nocování. Na  rozdíl od  celkového vývoje 
české ekonomiky se v  cestovním ruchu 
doposud naplnilo, že výrazný ekonomický 
propad odvětví cestovního ruchu, zazna-
menaný především v roce 2009, byl v nad-
cházejících letech překonán. 
Zlínský kraj i nadále pokračoval v nastou-
peném trendu výrazných přírůstků zahra-
niční návštěvnosti, kde sice v  roce 2012 
ztratil primát nejdynamičtěji rostoucího 
regionu z  pohledu přírůstku zahraniční 
návštěvnosti z  roku 2011, avšak součas-
ně i tak patřil v tomto ohledu mezi velmi 
úspěšné.
Ve  Zlínském kraji byla návštěvnost roku 
2012 stále determinována přírůstkem za-
hraniční návštěvnosti (jež stále zůstala vý-
znamná), ale tentokrát tento trend doplni-
la i velmi slušná návštěvnost tuzemská, jež 
vykázala přírůstek 3,0 % meziročně. Zlínský 
kraj dosáhl mimořádného přírůstku i v po-
čtu přenocování zahraničních návštěvníků 
(13 %, což představuje čtvrté místo v rámci 
České republiky),“ uvádí se ve zprávě.

Kraje? Tahouni cestovního ruchu

Již ve funkci starosty jste se setkával s řeše-
ním oblastí, které máte nyní na starosti jako 
člen Rady Zlínského kraje. Můžete srovná-
vat. Je něco, čím můžete z úrovně kraje po-
moci obcím?
Oblast kultury, památkové péče a  cestovního 
ruchu je velmi široká a  úspěšně se dá zvládat 
jenom ve  spolupráci s  partnery. Těmito part-
nery jsou v kultuře zejména obce, neziskovky, 
zapálení jednotlivci i  odborné kolektivy, v  pa-
mátkové péči jsou to opět obce, vlastníci ob-
jektů, občanská sdružení a církve. Z toho plyne, 
že z  krajské úrovně je možné pomoci obcím 
v  těchto oblastech, což se také děje. Nejvíce 
žádanou podporou je finanční výpomoc na po-
řádanou akci. Celkový finanční objem Fondu 
kultury Zlínského kraje umožňuje akceptovat 
maximálně 40 % žádostí. Byl bych radši, pokud 
by rozpočet kraje umožnil podpořit více žádos-
tí, ale jsem realista a vnímám nezbytnost vyvá-
ženosti rozpočtu.

Jedna třetina Zlínského kraje se dostává 
počty nezaměstnaných mezi nejrizikovější 
území v  celé zemi. Může v této neradostné 
situaci pomoci cestovní ruch?
Cestovní ruch je významný ekonomický sektor 
nejen pro tvorbu HDP České republiky, ale rov-
něž i pro Zlínský kraj. V období let 2007 až 2012 
bylo do infrastruktury cestovního ruchu ve Zlín-
ském kraji z kohezních prostředků investováno 
takřka sedm miliard korun. Díky těmto investi-
cím se podařilo zvládnout celosvětovou recesi, 
která do cestovního ruchu pronikla a nevyhnu-
la se pochopitelně ani Zlínskému kraji, s daleko 
menšími ztrátami, než kdyby nebyly. Náš kraj se 
zařadil na čelo regionů s největším kumulativ-
ním přírůstkem zahraničních turistů v  období 
let 2010 až 2012! Z tohoto úhlu pohledu lze říci, 
že náš kraj přežil stávající fázi ekonomické krize 
relativně velmi slušně a je zde naprosto zjevné, 
že bez investic do  infrastruktury cestovního 
ruchu a masivního marketingu, který ve velké 
míře opět zajišťuje kraj přes svoji dceřinou spo-
lečnost Centrálu cestovního ruchu Východní 
Moravy, by k  takto lichotivým výsledků došlo 
jen velmi těžce. 

Co jsou největší limity dalšího rozvoje ces-
tovního ruchu v regionu?
V  intencích výše uvedeného je nezbytné říci, 
že doslova investiční boom let předcházejících 
ve vztahu k cestovnímu ruchu je obtížně opa-
kovatelný.  Zdroj těchto prostředků pro inves-
tice byl totiž z  65 % tvořen evropskými fondy. 
A  ty v  nadcházejícím programovacím období 
doznají zásadní změny, které s  velkou prav-
děpodobností neumožní takto významné 
investice v  cestovním ruchu dále provádět. 
Proto bude spíše podstatné se zaměřit niko-
liv na  další objemovou expanzi, nýbrž na  fi-

nančně podstatně méně náročné, invenčně 
a kvalitativně však právě naopak, aktivity, jež 
se pokusí pořízené investice ve stávajícím ob-
dobí maximálně zhodnotit. K tomu pochopi-
telně bude opět patřit i velmi dobře odvádě-
ný zastřešující marketing v oblasti cestovního 
ruchu, který bude garantovat opět kraj. Kraje 
jsou dnes tahounem marketingových aktivit 
v  cestovním ruchu ve  svých územích. Pokud 
by kraje přestaly s  masivní podporou marke-
tingu, lze očekávat celkové zpomalení výkonu 
cestovního ruchu. Kraje v rámci svých rozvojo-
vých strategií systémově propojují infrastruk-
turu cestovního ruchu s  jejím marketingem. 
A  to zejména tam, kde došlo díky realizova-
ným projektům z evropských dotací k rychlé-
mu růstu této infrastruktury, či její modernizaci 
zejména v oblasti služeb cestovního ruchu.

Jaké projekty v  cestovním ruchu kraj mo-
mentálně připravuje?
V  oblasti cestovního ruchu je dnes aktuální 
rozvoj potenciálu církevní turistiky, o  který se 
snažíme v  mezinárodním projektu Evropská 
kulturní stezka sv. Cyrila a  Metoděje. Letos 
jsme začali realizovat dílčí projekty přeshranič-
ní spolupráce na  prodloužení známé poutní 
stezky ze sv. Hostýna na Velehrad přes sv. An-
tonínek do Mikulčic a odtud dále na Slovensko 
do Šaštína. Zaměříme se na úpravu trasy i její-
ho značení a čeká nás také příprava tištěného 
průvodce, mapy a  webu stezky. Zlínský kraj 
prostřednictvím Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy dále realizuje i  několik dal-
ších marketingových aktivit. Centrála je rovněž 
partnerem v projektu na znovuobnovení turi-
stické značky Velká Morava, intenzivně spolu-
pracuje s mezinárodním sdružením Il Cammini 
de Europa v oblasti tzv. církevní turistiky a po-
chopitelně nechybí ani u příprav ambiciózního 
projektu – Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila 
a  Metoděje, kde je lídrem pilíře zaměřeného 
na cestovní ruch. 

Zlínský kraj má jedno prvenství mezi kraji – 
pořádá se u nás nejvíce folklorních akcí.  Čím 
ještě se může kraj pochválit v oblasti kultur-
ních aktivit?
Zlínský kraj má osobité kouzlo rozmanitosti 
a  je cílem mnoha turistů, pořádají se pro ně, 
a nejen pro ně, letní a podzimní festivaly – di-
vadelní, hudební, folklorní i  taneční. Namát-
kou je možné připomenout Janáček a Luhačo-
vice, Rožnovská valaška, kroměřížský festival 
Multižánrový hudební piknik či Slovácké slav-
nosti vína a otevřených památek v Uherském 
Hradišti a  mnoho a  mnoho dalších. Je tady 
silná tradice ochotnických divadel. Nelze opo-
menout dětské soubory a  talenty, bez jejich 
rozvoje by vysoká úroveň kulturních aktivit 
v kraji brzy vymizela.  (red)

Ladislav Kryštof.    Foto: archiv

Cestovní ruch je oblastí, která se s  důsledky hospodářské krize vypořádala ve  srovnání 
s  ostatními obory slušně. Konkrétně Zlínský kraj si v  tomto směru vede dobře, o  čemž 
vypovídají i  statistiky návštěvnosti. „Kraje jsou dnes tahounem marketingových aktivit 
v cestovním ruchu ve svých územích. Pokud by přestaly s masivní podporou marketingu, 
lze očekávat celkové zpomalení výkonu cestovního ruchu,“ říká krajský radní Ing. Ladislav 
Kryštof, který má na starosti kulturu, církve, památkovou péči a právě cestovní ruch.
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Vrchol letošních oslav 1 150. výročí přícho-
du slovanských věrozvěstů svatých Cyrila 
a  Metoděje na  Moravu je zde. Je jím den 
státního svátku 5. července. Na poutní místo 
Velehrad v našem kraji sice nepřijede papež, 
jak si původně organizátoři oslav přáli, ale 
i  tak přiláká kulaté výročí pravděpodobně 
více poutníků než jindy. Co všechno je pro 
ně připraveno? 

Mnohé informace se již v  médiích i  v  Okně 
do kraje objevovaly v několika uplynulých mě-
sících. Připomeňme, že místo pozvaného pa-
peže přijede na Velehrad a bude sloužit hlavní 
bohoslužbu v pátek 5. července v 10.30 hodin 
na  venkovním pódiu před bazilikou papežský 
legát kardinál Josip Bozanič, arcibiskup záhřeb-
ský. Spolu s ním budou sloužit mši i četní další 
biskupové z Česka a ze zahraničí. V přímém pře-
nosu budou moci hlavní bohoslužbu sledovat 
i  diváci České televize a  posluchači Českého 
rozhlasu – Praha.

Program je bohatý
Kromě bohoslužeb připravili organizátoři oslav 
řadu dalších programů a lákadel. Program „Ve-
lehrad dětem“ s  podtitulem „S  Cyrilem a  Me-
todějem vážně nevážně“ slibuje vystoupení 
skupiny Vere Gratis, pohádku v podání Divadla 
Tramtárie nebo cyrilometodějskou soutěž. Ve-
lehradský rukopis se rozroste o další strany při 
ručním přepisování Bible. Mladí fotbalisté si za-
kopají pod vedením Antonína Panenky v soutě-
ži ve fotbalových dovednostech, milovníci stol-
ního tenisu si budou moci „zapinkat“ a zájemci 
o  fotografování jistě nepohrdnou fotografic-
kým workshopem. Autorky časopisu IN! vy-
myslely zajímavé hry do Klubu deskových her 
a  připravily interaktivní workshop a  kosmetic-
kou poradnu. Výstava Papežských misijních děl 
bude obohacená například o  Misijní jarmark 
a  štrúdlování, děti si zase zahrají Misijní hry 
a  soutěže. Setkáním vozíčkářů provede herec 
Filip Tomsa a zahraje Cimbálová muzika Pentla.
Ve  Stojanově gymnáziu bude zpřístupněna 

netradiční výstava „Nitěná krása“, kterou ocení 
především milovníci krajky a folkloru. K vidění 
budou výtvarná díla zhotovená technikou šité 
krajky v oblasti liturgie, přírody a folkloru. V pre-
zentaci Vězeňské duchovenské péče se před-
staví obrazy a  díla vytvořená vězni v  českých 
věznicích. Téma, které bylo pro tuto příležitost 
zvoleno, odráží i význam události letošního vý-
ročí příchodu slovanských věrozvěstů na Mora-
vu – Jít cestou naděje. 
Program zpestří promítání historického do-
kudramatu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slo-
vanů v Archeoskanzenu v Modré.

Večer lidí dobré vůle
Už počtrnácté se stává součástí oslav svátku 
slovanských věrozvěstů v  předvečer hlavní 
pouti Večer lidí dobré vůle. Ten začne ve čtvrtek 
4. července v 19.30 hodin na pódiu před bazi-
likou a během něj budou představeny tři cha-
ritativní projekty a  možnosti přispění formou 

dárcovské SMS. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťa-
nem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dal-
ší. Výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi 
předem vybrané projekty. Koncert v  přímém 
přenose odvysílá Česká televize a Český rozhlas 
1 – Radiožurnál.
Jedním z  podporovaných aktivit bude letos 
projekt Adopce nablízko, který realizuje Sa-
lesiánská asociace Dona Boska (SADBA). Jde 
o pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem 

a mládeži na celém světě. Druhým projektem je 
České katolické biblické dílo. Tato instituce Čes-
ké biskupské konference byla vytvořená pro 
uskutečňování biblického apoštolátu. Poslední 
je Nadační fond ADIUVARE. Jeho smyslem je 
pomáhat těm, kterým vnější podmínky brání 
v dosažení stanovených cílů. Nadační fond, kte-
rý založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, 
přispívá k rozvoji duchovních a mravních hod-
not při výchově mládeže.

Praktické informace
Odstavné parkoviště pro osobní automobily 
bude fungovat na  silnici I/55 (Tovární) ve  Sta-
rém Městě a  v  Tupesích na  hřišti. Pokud by 
došlo k  jejich obsazení, bude pro parkování 
využita ještě místní komunikace ulice Východní 
ve  Starém Městě a  silnice I/50H v  úseku Staré 
Město – Zlechov. Vjezd osobních automobilů 
na Velehrad bude možný pouze na povolenky.
Pro dopravu poutníků bude sloužit kyvadlo-
vá autobusová doprava ČSAD. Ve  čtvrtek dne 
4.  července bude zajištěna na Velehrad obou-
směrně z Uherského Hradiště, ze Starého Města 
a ze Zlechova přes Tupesy v čase od 17 do 23 
hodin s  posledním odjezdem z  Velehradu 
ve 23.00 hod.
Podobná organizace dopravy bude platit i v pá-
tek 5. července. Kyvadlová autobusová dopra-
va bude v tento hlavní poutní den vedena od 
6 do 17 hodin.
Postaráno bude i o cykloturisty. V letošním roce 
organizátoři připravili pro návštěvníky, kteří se 
na Velehrad vypraví na kole, možnost úschovy 
kol. Úschovna bude v  provozu dne 4. červen-
ce od 8 do 24 hodin a 5. července od 7 do 15 
hodin. Umístěna bude v zahradě Domova pro 
zdravotně postižené – Vincentinum.
Problémy nebudou mít ani ti, kteří přijedou 
na  poutní místo se stanem a  budou v  něm 
chtít přenocovat. Budou mít možnost uchýlit se 
do nově vzniklých stanových městeček na plo-
še u  cyklostezky od  Tupes (pod hřbitovem) 
nebo na louce naproti hájenkám.
Asi netřeba zmiňovat, že jako o  každé pouti 
bude i  v  centru Velehradu plno stánků s  upo-
mínkovými předměty i s občerstvením.
Stejně jako tomu bylo v  předchozích letech, 
také letos bude mít na Velehradě svůj stan Arci-
diecézní charita Olomouc. Nabídne v něm klid-
né zákoutí pro odpočinek, občerstvení, úkryt 
před sluncem či nepohodou. Maminkám s dět-
mi nabídne místo na přebalování nebo kojení. 
Zájemcům ošetřovatelky Charity změří v přípa-
dě potřeba tlak nebo hladinu cukru.
 (vc, www.velehrad.eu)

Velehrad očekává tisíce poutníků

Velehrad láká tisíce návštěvníků.    Foto: Petr Zákutný

Ruční přepisování Bible.    Foto: Petr Zákutný

Velehrad leží na cyklostezce.    Foto: Petr Zákutný

sv. Cyril a Metoděj
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Vesnicí roku je Vysoké Pole
Již 19. ročník má za  sebou soutěž Vesnice 
roku 2013. První místo a zlatou stuhu získa-
la obec Vysoké Pole, modrou stuhu za spo-
lečenský život obec Nedašov, bílou stuhu 
za  činnost mládeže obec Kateřinice, oran-
žovou stuhu za spolupráci obce a zeměděl-
ského subjektu obec Prlov a  zelenou stu-
hu za péči o zeleň a životní prostředí obec 
Skaštice. Uděleny byly také další speciální 
ceny a  byly oceněny Osobnosti Programu 
obnovy venkova ve Zlínském kraji.

„Zlínský kraj podporuje tuto soutěž největ-
šími finančními částkami v  rámci všech čes-
kých a moravských krajů. Myslím, že tím vy-
síláme jasný signál, že si přejeme, aby naše 
vesnice vzkvétaly nejen po vnější stránce, ale 
aby se v nich lidem také dobře žilo. Řada obcí 
by se určitě ráda přihlásila, ale pořád v nich 
jaksi funguje přílišná autocenzura a odkláda-
jí své rozhodnutí zapojit se do soutěže, což je 
škoda, protože se bezpochyby mají také čím 
pochlubit,“ podotkl hejtman Stanislav Mišák.
Vyhodnocení krajského kola se uskutečnilo 
28. května v  prostorách Baťova mrakodra-
pu. Kromě již zmíněných získaly ocenění 

také další obce. Valašská Polanka byla oce-
něna za  vzorné vedení kroniky, Ratiboř pak 
za vzorné vedení obecní knihovny a Kašava 
za  udržování lidových tradic. Mimořádné 
ocenění za  komplexní přípravu a  realizaci 
urbanistického rozvoje obce si odnesla Lípa. 
Diplom za péči o květinovou výzdobu obce 
získala Machová, uznání se dostalo i Březni-
ci za příkladnou péči o historickou zástavbu. 
Diplomy Zlatá cihla byly uděleny Zděchovu 
za hasičskou zbrojnici a Lípě za rekonstrukci 
bývalého mlýna. Cenu naděje pro živý ven-
kov si odnesla obec Drnovice. Osobnostmi 
Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji 
se stali pan Alois Lukša za  příkladnou péči 
o  tradiční valašskou dřevěnici v  obci Zdě-
chov a  pan Jiří Mareček za  vedení resociali-
zační a  terapeutické komunity v  obci Břez-
nice. „Chtěl bych srdečně poblahopřát všem 
oceněným obcím i  těm, kde se stále snaží 
po všech stránkách vylepšovat místní život,“ 
vzkázal hejtman Mišák a zároveň připomněl, 
že tři vesnice Zlínského kraje již v  minulých 
letech získaly prvenství v  celostátním kole 
soutěže Vesnice roku. Konkrétně to byl Liptál, 
Lidečko a Komňa.

Zlínský kraj je nejštědřejší
Soutěž Vesnice roku má v  České republi-
ce tradici sahající až do  roku 1995. Od  roku 
2000 se skládá z  jednotlivých krajských kol 
a  celostátního finále. Pořadatelem soutěže 
je ministerstvo pro místní rozvoj společně se 
Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst 
a obcí ČR. Na pořádání se kromě toho podílejí 
kraje a  mnoho dalších institucí. Vyhlašována 
je od  roku 1995, cílem je snaha povzbudit 
obyvatele venkova k  aktivní účasti na  vývoji 
svého domova, popularizovat rozmanitost 
a  pestrost uskutečňování programů obnovy 
vesnic a  seznámit širokou veřejnost s  význa-
mem venkova.
Přihlásit se mohou obce vesnického charak-
teru, které mají maximálně 6  200 obyvatel 
a disponují zpracovaný vlastním strategickým 
dokumentem zabývajícim se rozvojem obce. 
Kromě prestiže jsou přitom ve  hře i  nemalé 
finanční prostředky, které zvláště u  těch nej-
menších obcí mohou výrazně pomoci s  dal-
ším rozvojem. Obec, která v krajském kole do-
sáhne na některou z pěti barevně odlišených 
stuh, je oceněna přímo ze státního rozpočtu 
částkou od  300  000 do  600  000 korun. Další 
peníze jim pak přidávají kraje. 
Nejštědřejší je přitom dlouhodobě Zlínský 
kraj, když roční výše podpory činí 2,41 mili-
onu korun. Ostatní regiony podporují soutě-
žící obce částkami daleko nižšími, například 
125 000 korun.

Obce jsou úspěšné
Ty obce, které získají zlatou stuhu v krajských 
kolech, postupují do  celostátního finále. 
A v něm jsou vítězové ze Zlínského kraje tra-
dičně úspěšní. Vesnicí roku v České republice 
se již staly obce Liptál, Lidečko a Komňa. Osíč-
ko získalo druhou cenu a  na  bronz dosáhly 
Rusava a Suchá Loz. Co do počtu prvenství je 
tak před Zlínským krajem jen daleko větší Ji-
homoravský kraj. První Vesnicí Zlínského kraje 
se stal v roce 2000 Břest. Dále pak Horní Lideč, 
Rusava, Nivnice, Osíčko, Modrá, Liptál, Suchá 
Loz, Lidečko, Újezd, Hvozdná, Komňa, Žlutava 
a Vysoké Pole.  (gad, jjn)

Vesnicí roku 2013 ve Zlínském kraji se stalo Vysoké Pole.     Foto: archiv obce

inzerce

Prodej stavebních pozemků v lokalitách:

H&B REAL a.s., tel.: 732 600 200, www.hbreal.cz, reality@hbreal.cz

1. Vsetín - Jasenka
2. Valašské Meziříčí - Beskydská vyhlídka 
3. Uherské Hradiště - Mistřice
      zasíťované pozemky k výstavbě
      skvělá investice do budoucna

vesnice roku
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 ▪ Silnice u Cetechovic je dokončena
Cetechovice – Bezmála čtyřkilometrový 
úsek rekonstruované silnice u  Cetecho-
vic již plně slouží motoristům. Ředitelství 
silnic Zlínského kraje zahájilo tuto stavbu 
přibližně před rokem. Šlo o  rekonstrukci 
části silnice v  úseku od  konce obce Cete-
chovice po křižovatku se silnicí první třídy 
před Střílkami. Součástí stavby byla rovněž 
rekonstrukce mostu. Rekonstrukce si vyžá-
dala 60,8 milionu korun. Stavba byla spo-
lufinancována z prostředků Evropské unie 
v  rámci Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava. „Podařilo se nám takto 
dokončit rekonstrukci dalšího významné-
ho úseku silnice II/432 Kroměříž - Jestřa-
bice. Na  obnovu tohoto dopravního tahu 
v kroměřížském okrese se zaměřujeme již 
několik let. Celá silnice je rozdělena na 15 
stavebních úseků. Z nich už prošlo rekon-
strukcí sedm úseků. Další tři jsou připrave-
ny pro realizaci v  tomto a  v  příštím roce,“ 
uvedl Bronislav Malý z  Ředitelství silnic 
Zlínského kraje. 
V  letošním investičním plánu je zařazena 
stavba Vážany – Jarohněvice o  délce 2,2 
kilometru. K realizaci ještě v letošním roce 
dojde zřejmě i v případě průtahu Cetecho-
vicemi. Rekonstrukce více než dvoukilo-
metrového úseku Koryčany - Jestřabice se 
připravuje na rok 2014.

 ▪ Obce dostanou 343 milionů
Zlín, Olomouc – Takřka sedm desítek obcí 
Zlínského a Olomouckého kraje bude mít 
nové návsi a  upravená veřejná prostran-
ství. Regionální operační program Střední 
Morava jim přispěje částkou 343 miliony 
korun. Na  konci března letošního roku 
obce předložily na  Úřad Regionální rady 
celkem 118 projektových žádostí za  568 
milionů korun. V  Olomouckém kraji to 
bylo 72 obcí, které žádaly o  372 milionů 
korun a ve Zlínském kraji to bylo 48 obcí, 
které žádaly o  196 milionů korun. Dota-
ci z  ROP Střední Morava získalo 69 obcí.
Ve Zlínském kraji bylo podpořeno 27 obcí, 
které na revitalizaci veřejných prostranství 
získaly celkem 115 milionů korun. Od roku 
2007, kdy v Olomouckém a Zlínském kraji 
funguje ROP Střední Morava, obce od 500 
do 5 000 obyvatel, které mohou žádat prá-
vě na revitalizaci území, předložily celkem 
362 projektových žádostí za  2,6 miliardy 
korun a  k  financování z  ROP bylo schvá-
leno celkem 147 projektů za  1,1 miliardy 
korun. 

 ▪ Kraj bude mít třetí babybox
Uherské Hradiště – Nový babybox má za-
čít fungovat koncem července v Uherském 
Hradišti. Bude umístěn v budově, kde sídlí 
vrátnice Uherskohradišťské nemocnice. 
Ženy, které nemohou přijmout své dítě, se 
k němu dostanou přímo z ulice. Bude to již 
57. babybox v ČR. Ve Zlínském kraji fungo-
val od roku 2007 babybox v areálu Krajské 
nemocnice T. Bati ve Zlíně; bylo do něj od-
loženo jedno dítě. O  dva roky později byl 
uveden do  provozu babybox v  Kroměříži, 
kde dosud nebyl použit. Zřizování babybo-
xů finančně podporuje Zlínský kraj.

Firmy úspěšně jednaly v Rusku
Zlínský kraj – Zástupci dvanácti firem z regio-
nu se účastnili na konci května podnikatelské 
mise Zlínského kraje do  Jaroslavské oblasti 
v  Ruské federaci. S  potenciálními partnery 
vedli během mise úspěšná jednání o  zakáz-
kách. Představitelé hejtmanství pak tamním 
podnikatelům prezentovali Zlínský kraj jako 
vhodný region pro umístění investice či jako 
atraktivní turistickou destinaci. 
„Podobné aktivity, na  kterých se podílí více 
subjektů, jsou podle nás dobrým nástrojem 
propagace Zlínského kraje při současné po-
moci firmám v  navázání obchodních vztahů 
se zahraničními partnery,“ poznamenala kraj-
ská radní Taťána Nersesjan.
Dalším cílem návštěvy bylo navázat na rozvíje-
jící se partnerství. V rámci návštěvy byla pode-
psána smlouva o  spolupráci mezi Regionální 
hospodářskou komorou Zlínského kraje a Ob-
chodní hospodářskou komorou Jaroslavské 
oblasti. Mise tak navázala na návštěvu ruských 
představitelů ve  Zlínském kraji v  listopadu 
loňského roku. Podnikatelskou misi do  Jaro-
slavské oblasti v Ruské federaci vedl Jaroslav 

Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje, 
a Martina Dlabajová, předsedkyně Regionál-
ní hospodářské komory Zlínského kraje. 
Podnikatelská část delegace měla na progra-
mu v  obou městech osobní jednání se svý-
mi obchodními partnery a navštívila několik 
místních podniků a firem. 
Ruská strana zorganizovala pro českou dele-
gaci prohlídku historických částí obou navští-
vených měst, návštěvu hotelového komple-
xu Ioann Vasiljevič, komplexu Merkur Buchta 
Koprino a  prohlídku muzejního komplexu 
Vjatskoe.
„S  obchodní komorou v  Rybinsku jsme se 
dohodli na zveřejňování poptávek a nabídek 
našich firem na  jejich webových stránkách 
a na předávání aktuálních informací o pořá-
dání významných akcí souvisejících s podni-
káním v Rusku. V říjnu letošního roku v rámci 
konání Mezinárodního strojírenského veletr-
hu v  Brně přivítáme jejich delegaci ve  Zlín-
ském kraji,“ konstatovala předsedkyně Regi-
onální hospodářské komory Zlínského kraje 
Martina Dlabajová.  (red)

Zlínský kraj – Pět výrobců potravin ze Zlín-
ského kraje se mohlo díky finanční podpoře 
Zlínského kraje prezentovat na  VII. meziná-
rodním veletrhu ekologických potravin, pro-
duktů a  techniky EKOGALA 2013 v  polském 
Rzeszówě. Doprovázela je krajská zastupitel-
ka Milena Kovaříková. Veletrhu se zúčastnilo 
více než 100 vystavovatelů z  různých zemí. 
Akce je organizována pod záštitou polské-
ho ministra zemědělství a  rozvoje venkova, 
hlavním organizátorem je maršálek Podkar-
patského vojvodství.
Zlínský kraj realizuje od roku 2009 s Podkarpat-
ským vojvodstvím projekt vzájemné podpory 
regionálních producentů potravin, kdy výrob-
ci ze Zlínského kraje prezentují své výrobky 

na  veletrhu EKOGALA, producenti z  Podkar-
patského vojvodství pak na akci Perla Zlínska. 
V  letošním roce se na  veletrhu v  Rzeszówě 
prezentovaly firmy MEDOKS  (medovník), RA-
CIOLA Uherský Brod Petr Netopil (švestková 
povidla), Michal Říha (včelař) a Jaroslav Stude-
ník (včelař). Každá z uvedených firem obdržela 
od Zlínského kraje finanční dar ve výši 10 000 
korun jako příspěvek na  náklady spojené 
s účastí na veletrhu. Kromě uvedených firem se 
na mezinárodním veletrhu úspěšně prezento-
vala také ISŠ - Centrum odborné přípravy a Ja-
zyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Valašské Meziříčí, gastronomický obor, jejíž 
studenti soutěžili s  jinými zahraničními škola-
mi v přípravě pokrmů. (red)

Kraj pomohl potravinářům do Polska

Jednání zlínské delegace v Rusku.    Foto: RHK ZK
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Zlínský kraj – Šest nových vozidel získala 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského 
kraje. Nové sanitky budou sloužit ve  Zlíně, 
Vsetíně, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Valaš-
ských Kloboukách a Uherském Brodě.
 Náklady na jejich pořízení ve výši 13,7 mili-
onu korun uhradil zejména Zlínský kraj, čás-
tečně se na nákupu podílela města Uherské 
Hradiště a Vsetín.
 Všechny nové sanitky jsou dodány na shod-
ném základě VW Transporter T5. Jde o čtyři 
menší sanitní vozidla a  dvě vozidla s  kuf-
rovou nástavbou. Její velkou předností je 
vnitřní prostor umožňující bezpečné uchy-
cení a  uložení zdravotnického vybavení 

včetně přístrojů. Vůz této kategorie napří-
klad umožňuje ošetřovat ležícího pacienta 
z obou stran.  (gad)

 ▪ Klub absolventů slaví 80. výročí
Zlín – Letošní výroční schůze Klubu ab-
solventů Baťovy školy práce měla slav-
nostní nádech. Klub byl totiž založen 
přesně před 80 lety. Přítomné pozdravil 
hejtman Stanislav Mišák. „Jsem velmi 
rád, že tady dnes s  vámi mohu pobýt. 
Předstupuji před vás s  velkou pokorou 
a  úctou, zvláště pak obdivuji váš elán 
a životní optimismus, který může být pří-
kladem pro nás všechny,“ uvedl.  Baťova 
škola práce byla založena v  roce 1925. 
Baťa chtěl dát příležitost nemajetným 
a  schopným chlapcům připravit se pro 
praktický život. Podle vzoru školy mla-
dých mužů byla později založena i škola 
mladých žen. 
Smyslem školy práce bylo, aby mladí lidé 
nebyli ničím odkázáni na  pomoc rodi-
čů a  stali se z  nich ukáznění, podnikaví 
a  hospodářsky nezávislí jedinci. Veškeré 
školné si tedy mladí muži a  mladé ženy 
platili sami. Klub absolventů Baťovy ško-
ly práce byl založen ve  Zlíně 3. června 
1933 jako dobrovolné sdružení bývalých 
žáků Baťovy školy mladých mužů a  jeho 
posláním bylo přispívat vzdělávací, spor-
tovní a zábavnou činností k udržení přá-
telských vztahů mezi členy. V  současné 
době má klub tři stovky členů. 

 ▪ Půl milionu na ekologické aktivity
Zlínský kraj – Celkem 11 ekologických 
aktivit podpoří letos Zlínský kraj na svém 
území. Celkově bude na tyto aktivity roz-
děleno půl milionu korun. O  přidělení 
dotací jednotlivým subjektům rozhodli 
krajští radní, a to na základě doporučení 
výběrové komise. 
Podpora je určena především na  envi-
ronmentální vzdělávání, výchovu a osvě-
tu pracovníků center ekologické výcho-
vy, ekologických poraden a  nestátních 
neziskových organizací, dále pak peda-
gogických i nepedagogických pracovní-
ků škol a školských zařízení i samotných 
studentů a žáků.

Nad oblaky. Hvězdou je každý
Staré Město – Pět talentovaných zpěváků ze 
Zlínského kraje postoupilo do čtvrtého ročníku 
celostátního kola pěveckého festivalu pro han-
dicapované talenty „Nad oblaky aneb Každý 
může být hvězdou“. Rozhodlo se o tom v kraj-
ském kole konaném ve Starém Městě. Výkony 
jednotlivých soutěžících, jimiž jsou většinou 
klienti ústavů sociální péče, hodnotila odbor-
ná porota, do  níž mimo jiné zasedli zpěvák 
Leo Machala a krajská radní Taťána Nersesjan, 
zodpovědná za  oblast sociálních věcí. „Atmo-
sféra soutěže je balzámem na  duši uprostřed 
jiných starostí a  práce. Je těžké to popsat, to 

je třeba zažít,“ shrnula Taťána Nersesjan své 
dojmy. V  celostátním kole budou Zlínský kraj 
reprezentovat: Olga Zelená z  Domova pro 
zdravotně postižené v  Kvasicích (tato nadaná 
interpretka si zároveň vyzpívala účast na slav-
nostním koncertu, který se pod patronací 
zpěvačky Báry Basikové uskuteční 7. prosince 
v Luhačovicích), dále Jiří Vašíček z otrokovické 
Naděje, Jan Pokuta z  Domova pro zdravotně 
postižené v Zašové, Jan Horváth z Domova pro 
zdravotně postižené Velehrad – Vincentinum 
a  Renata Vaníčková z  Domova pro zdravotně 
postižené z Velehradu – Salašské.  (red)

Záchranná služba má nové sanitky

Nové sanitky budou rozděleny do regionů.    Foto: Petr Zákutný

Zlín, Karolinka – Navštívit ateliér Jiljího Hartin-
gera v  Karolince měli možnost výherci foto-
grafické soutěže Mládí a (versus) stáří, kterou 
zorganizoval Zlínský kraj a jejíž výsledky byly 
vyhlášeny začátkem letošního roku. Amatérští 
fotografové rozmlouvali s malířem Hartinge-
rem téměř dvě hodiny, poté všichni navštívili 
Valašskou galerii výtvarného umění v Novém 
Hrozenkově. Fotosoutěž byla Zlínským kra-
jem pod záštitou krajské radní Taťány Nerse-

sjan vyhlášena na podzim roku 2012 v rámci 
aktivit Evropského roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity. Hlavní myšlenkou 
fotografické soutěže bylo zachytit soužití růz-
ných generací. 
Do  soutěže se přihlásilo celkem 70 osob. Je-
jich snímky pak posoudila odborná porota. 
Výstava všech soutěžních fotografií je putovní 
a ohledně jejího zapůjčení lze získat informa-
ce na zuzana.gaskova@kr-zlinsky.cz. (red)

Nejlepší fotografové navštívili známý ateliér

Zlínský kraj – Přesně 4,125 milionu korun. To-
lik by mělo směřovat k majitelům více než čtyř 
desítek památek v regionu. Jde o prostředky 
z Fondu kultury Zlínského kraje. Dotace, o kte-
rou mohly všechny fyzické i právnické osoby 
žádat od  ledna, může pokrývat až 60 % cel-
kových nákladů na  realizaci projektu v  roce 
2013. Celkem bylo doručeno 91 žádostí. Jejich 
posuzováním se zabývala Kulturní komise 
Rady Zlínského kraje. Ta při hodnocení zo-
hledňovala například kulturně-historický vý-
znam a stavebně-technický stav jednotlivých 
památek, ale i výši zapojení vlastních finanč-
ních prostředků, tedy aktivní přístup vlastníka 
k obnově. Na základě tohoto hodnocení pak 
doporučila snížit výši podpory o  20 % oproti 
požadované částce, což umožnilo podpořit 
výsledných 43 projektů. (red)

Desítkám památek 
pomohou dotace

Festival nabízí mnoho žánrů.    Foto:  Petr Zákutný
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 ▪ Kraj podpoří další vzdělávání
Zlínský kraj – Poskytnutí podpory devíti 
projektům zaměřeným na  oblast dalšího 
vzdělávání odsouhlasili krajští radní. „Mezi 
podpořenými aktivitami je například další 
vzdělání pracovníků leteckého průmyslu, 
což je aktivita Střední školy letecké v Ku-
novicích,“ přiblížil radní pro školství Petr 
Navrátil. Projekty budou podpořeny z glo-
bálního grantu určeného pro tento účel, 
který je součástí Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Mezi úspěšné žadatele má být rozdělena 
částka 23,915 milionu korun.
Globální grant realizuje Zlínský kraj 
na  základě rozhodnutí o  poskytnutí do-
tace vydaného ministerstvem školství již 
od  roku 2009. Do  roku 2012 byly vyhlá-
šeny čtyři výzvy k  předkládání projektů. 
V jejich průběhu bylo podpořeno celkem 
56 projektů s celkovou výší podpory bez-
mála 182 milionů korun.

 ▪ Dopravní hřiště bude ještě lepší
Uherský Brod – Již od  roku 2008 pro-
vozuje město Uherský Brod dopravní 
hřiště, které slouží nejen žákům základ-
ních škol při povinné výuce dopravní 
výchovy, ale hojně je využívají také děti 
z mateřských škol a o víkendech i rodiny 
s  malými dětmi. Dopravní hřiště město 
před pěti lety zřídilo za přispění Zlínské-
ho kraje a  jeho návštěvnost se pohybu-
je okolo 4 500 dětí. Pro další zkvalitnění 
výuky pomocí moderních technologií 
schválila Rada Zlínského kraje příspěvek 
na  pořízení interaktivní tabule s  příslu-
šenstvím, kterou bude vybavena učebna 
dětského dopravního hřiště. Zlínský kraj 
přispívá dlouhodobě na  provoz devíti 
dětských dopravních hřišť v celém kraji. 
Jejich činnost zajišťují v  pěti případech 
města Zlínského kraje a  u  zbytku státní 
příspěvková organizace Centrum služeb 
pro silniční dopravu. Zlínský kraj podpo-
ruje každoročně oblast dopravní výuky 
na  dětských dopravních hřištích a  akti-
vity týkající se prevence BESIP částkou 
přibližně 800 tisíc korun.

 ▪ Krajem se prohání stovky sportovců
Zlínský kraj – Na  hry VI. letní olympiády 
dětí a  mládeže České republiky, které se 
v  těchto dnech konají ve  Zlínském kraji, 
se představí na 3 000 soutěžících, trenérů 
a členů doprovodu. Olympiáda dětí a mlá-
deže je pořádána pro sportovce do 18 let. 
Je projektem Českého olympijského vý-
boru, který si pro spolupráci s pořádáním 
her vybírá jednotlivé kraje. Zlínský kraj je 
prvním z krajů, kde se dětská olympiáda 
uskuteční již podruhé. Hlavním centrem 
olympiády je Uherské Hradiště. Soutěže 
však probíhají také ve Zlíně, Otrokovicích, 
Ostrožské Nové Vsi, Hluku, Starém Městě 
a Luhačovicích. Mladí účastníci se v prů-
běhu olympiády utkávají v  celkem 16 
sportovních a  2 kulturních disciplínách. 
Své síly měří například v  atletice, fotba-
lu, stolním tenise, vzpírání, veslování, ale 
i  v  méně tradičním orientačním běhu. 
Do kulturních disciplín patří taneční a vý-
tvarná soutěž.

Mimořádný počin? Bylo jich 25
Zlínský kraj – Žáci ze Zlínského kraje, kteří 
dosáhli mimořádných úspěchů v mimoškolní 
činnosti, obdrželi ocenění z rukou představi-
telů Zlínského kraje. Kraj toto významné oce-
nění vyhlásil a předal již po dvanácté. Určeno 
bylo žákům, kteří se v období od dubna 2012 
do dubna 2013 vyznamenali v oblastech hu-
manitní, přírodovědné, technické, umělecké 
či sportovní. „Jsem velmi rád, že máme kaž-
doročně možnost veřejně oceňovat mladé 
lidi za  jejich významné úspěchy a  počiny. 
Naše poděkování a  uznání si však zaslouží 
nejen oni, ale i  jejich nejbližší, zejména pak 
rodiče a pedagogové, kteří je v jejich činnosti 
podporují a inspirují,“ uvedl krajský radní Petr 
Navrátil, zodpovědný za oblast školství, mlá-
deže a sportu.
Na  základě výzvy bylo doručeno celkem 53 
návrhů ocenění. Ty byly posouzeny pracovní-
ky Odboru školství, mládeže a sportu Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje a  vybráno bylo 25 
žáků k převzetí ocenění. 
Ocenění žáci: Barbora Stejskalová (Gymná-
zium Rožnov pod Radhoštěm), Jan Svačina 
(Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť), Markéta Po-
láštíková (Střední odborná škola Josefa Sou-
sedíka Vsetín), Markéta Potáčová, Vendula 
Patkóšová (Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská Valašské Meziříčí), Šimon Ba-
ránek, Lukáš Divoka, Vilém Martinák (Střední 
průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí), 
Martin Horký, Martin Kovář (Střední odborná 

škola Otrokovice), Martin Pecár (Základní ško-
la Valašská Polanka), Michal Buráň (Gymnázi-
um J. A. Komenského Uherský Brod), Michal 
Najman (Masarykovo gymnázium Vsetín), 
Miroslav Dlapa, Pavel Varaďa (Střední odbor-
né učiliště Uherský Brod), Nikola Huňková 
(Základní škola Valašské Meziříčí), Pavel Těšík 
(Konzervatoř P.  J. Vejvanovského Kroměříž), 
Petr Paksi (Obchodní akademie Kroměříž), 
Stanislav Kopecký (Střední škola - COPT Kro-
měříž), Pavel Valsa (Střední škola oděvní a slu-
žeb Vizovice), Rostislav Mikel (Gymnázium 
J. Pivečky a  Střední odborná škola Slavičín), 
skupina 16 žáků (Střední průmyslová škola 
strojnická Vsetín), Štěpán Bubela (Střední 
průmyslová škola polytechnická - COP Zlín), 
Tomáš Lysoněk (Gymnázium Uherské Hradiš-
tě), Václav Staněk (Základní škola Zlín, Kvítko-
vá), Zdenka Juřičková (Střední zdravotnická 
škola a VOŠ zdravotnická Vsetín).  (red)

Vsetín – Pocit štěstí a úlevy provázel soutěžící 
ze Střední odborné školy J. Sousedíka ve Vsetí-
ně při závěrečném vyhodnocení soutěže GAS-
TRO-HRADEC 2013. Za své výrobky si odváželi 
jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. Škola měla zastoupení ve  třech cuk-
rářských kategoriích a jednoho žáka ve vyřezá-
vání z ovoce a zeleniny na volné téma. Přípra-
va probíhala dlouho před soutěží. Nejprve se 
tvořily návrhy, ke kterým se vybrali jednotliví 
cukráři. 
Porotce i návštěvníky zaujal mimo jiné i krásný 
umělecký výrobek tematicky propojený s  blí-
žícím se výročím příchodu Cyrila a  Metoděje 
na  Moravu. Tuto perníkovou krásu vytvořila 
Markéta Poláštíková a  její spolužačka Zuzana 
Kolínková, která byla náhradnicí. Prvně jme-

novaná byla za tento výrobek oceněna i Zlín-
ským krajem. Celé dílo po odborné a umělecké 
stránce vedla Jaroslava Londová, učitelka od-
borných předmětů a držitelka zlaté medaile ze 
světové olympiády v Erfurtu v roce 2012.  (tz)

Nejlepší cukráři jsou ve Vsetíně

Zlín – Hejtman Stanislav Mišák předal pamět-
ní medaili ředitelce Mateřské školy v  Hrad-
čovicích Aleně Běhůnkové, která pracuje 
ve  školství po  celou dobu svého profesního 
života a  více než 28 let působí na  pozici ře-
ditelky školy. Návrh na  ocenění předložil 
hejtmanovi starosta obce Jan Popelka. „Oce-
něním i osobním poděkováním pana hejtma-
na jsem velmi poctěna. Netušila jsem, že se 
mimo mzdy dočkám i takovéhoto zhodnoce-
ní své práce,“ vyjádřila se pedagožka.  (red)

Celý život ve školství. Ocenění ji neminulo

Perník s tematikou oslav sv. Cyrila a Metoděje.    Foto: archiv

Žáci byli oceněni za mimořádné výsledky.    Foto: Petr Zákutný

Alena Běhůnková získala pamětní medaili.    Foto: Petr Zákutný
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Asi před devíti lety vám naměřili unikátní  
IQ 206, což je nejvyšší hodnota v  Česku. 
Jaké to je být nejchytřejším Čechem?
Nejsem nejchytřejší, intelekt je jen určitým vý-
sekem rozumových schopností člověka. Jestli-
že má někdo změřené vyšší IQ, neznamená to, 
že je extrémně chytrý, ale že je schopen vypo-
řádat se rychle a variantně s překážkami. Ku-
příkladu kde člověk, který má IQ 80, vidí jedno 
dvě řešení, člověk s vysokým IQ vidí třeba čty-
řicet řešení. U sebe považuji za nejvýraznější 
vlastnost rychlost. Vždy se rozhoduji hned 
a nikdy nic neodkládám. Ale ať už je moje IQ 
jakékoli, jsem člověk jako každý druhý. 

Dá se vysokému IQ nějak naučit?
Intelekt je vrozený a kvocient IQ představuje 
úroveň inteligence člověka v poměru k ostat-
ní populaci. Během života se dá na  intelektu 
málo změnit. Rozum můžeme cvičit paměťo-
vými úkoly, hraním deskových her nebo čte-
ním. Jako testující společnosti MENSA jsem 
si ověřil, že i  když se lidé s  ročním časovým 
odstupem otestují znovu, výsledky se téměř 
neliší. Učením dosáhneme vyšších vědomos-
tí, ale IQ zůstává. Osobně si myslím, že ideál-

ní koeficient IQ  je v rozmezí 100 – 140. Lidé 
s výrazně nižším či vyšším IQ na tom nebývají 
dobře, protože společnost má tendenci vytěs-
ňovat na okraj vše, co se vymyká průměru. 

Proč jste zakládal soukromou školu? 
Učitelství je můj obrovský koníček a  já jsem 
nadšený pedagog. Chtěl jsem křídla a  sou-
kromé školství mi umožnilo roztáhnout je 
trochu víc. Využívám možností, které dává 
demokracie – ročně trávím několik měsíců 
se svými studenty na  zahraničních stážích. 
Může učitel zažít větší rozkoš, než přednášet 
filozofii studentům přímo na Akropoli? Nebo 
historii v Minojském paláci na Krétě? Takovou 
výuku studentům z paměti nikdo nevymaže, 
a  ve  spojení s  dalšími našimi aktivitami tak 
můžeme poskytovat vzdělání, na  které jsem 
pyšný, ať už jde o pedagogické či ekonomic-
ké směry, nebo gymnázium. Třeba 78 procent 
letošních absolventů našeho šestiletého gym-
názia maturovalo s vyznamenáním.

Kolik se za  studium na  vaší střední škole 
platí a kdo má o soukromou školu zájem?
Školné činí 1  950 korun měsíčně, ale snižuje 
se v závislosti na prospěchu. Nejlepší studenti 

dostávají zpátky 40 procent školného a navíc 
částku 300 korun. Aby ovšem měla soukromá 
škola pro rodiče a studenty smysl, musí nabí-
zet alternativu a něco víc než jiné školy. Není 
určena pouze pro děti bohatých rodičů, jak si 
mnozí myslí, sociální struktura studentů je ob-
dobná jako na veřejných školách. 

Kromě řízení školy také malujete a  píšete 
knihy… 
Mám rád abstraktní umění. Své obrazy nepro-
dávám, pouze vystavuji. Psaní knih a malování 
obrazů považuji za relaxaci. Baví mě vytvářet 
něco nového. Píšu i maluji rychle. Poslední ro-
mán (Písky času, 439 s. -  pozn. red.) jsem na-
psal za pět dnů, formou automatického psaní. 
Přivřu oči, počkám, jestli přijde nápad, a pak 
už to jde samo. Myšlenky a věty přicházejí ne-
smírně rychle. Když jsem u konce textu, skoro 
nevím, co jsem napsal. Nechci být povrchní 
a snažím se, aby v mých románech bylo vedle 
děje i hodně psychologie, filozofie a hlubšího 
zvažování. Pokouším se i v beletrii čtenáře in-
spirovat, aby se společně se mnou zamýšleli 
ve  více rovinách třeba nad smyslem života.  
 Vojtěch Cekota

Vysoké IQ není všechno, říká Karel Kostka

Karel Kostka ve své mateřské škole.    Foto: Ivo Hercik

PaedDr. Karel Kostka, MBA

 ▪ Čech s nejvyšším naměřeným inteligen-
čním kvocientem 206.

 ▪  Spisovatel, malíř, ředitel Střední školy 
Kostka Vsetín, zřizovatel mateřské skoly.

 ▪  Píše a maluje pod pseudonymem Karel 
Cubeca.

 ▪  Narodil se v roce 1960 ve Vsetíně.

 ▪  Vystudoval Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Palackého v Olomouci.

 ▪ V roce 1991 založil jednu z prvních 
soukromých středních škol 
v tehdejším Československu.

 ▪ Je ženatý, má tři děti.

rozhovor

inzerce
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stavba roku

Na slavnostním večeru byli oceněni také studenti stavebních oborů.    Foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj má silnou stavbařskou tradici. 
Vyplývá to alespoň ze statistik právě skon-
čené akce Stavba roku 2012 Zlínského kra-
je. Do  soutěže, nad kterou převzal záštitu 
hejtman Stanislav Mišák, bylo přihlášeno 
51 staveb. Již počtvrté tak drží Zlínský kraj 
prvenství mezi všemi kraji v počtu přihláše-
ných staveb. 

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zvi-
ditelnění kvalitních projektů v oblasti stavi-
telství ve Zlínském kraji a přiblížení nových 
staveb a jejich autorů širší laické i odborné 
veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zvi-
ditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, 
mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují 
zajímavé stavby i mimo území kraje. Odborná 
porota, složená z pořadatelů z krajské staveb-
ní společnosti Svazu podnikatelů ve  staveb-
nictví ČR, České komory architektů, České 
komory autorizovaných inženýrů a  techniků 
činných ve  výstavbě a  Zlínského kraje, letos 

hodnotila výjimečné stavební počiny již po-
jedenácté. Všechna udělená ocenění byla pře-
dána 23. května v  kongresovém a  kulturním 
centru Otrokovická Beseda.

Sedm kategorií
Stavby jsou tradičně rozděleny do sedmi hod-
nocených kategorií. Oproti loňskému roku 
bylo více než deset staveb přihlášeno nejen 
v  kategorii Stavby občanské vybavenosti, ale 
i v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby 
a Realizace rozvojových projektů měst a obcí. 
Na čtyři se zmenšil počet v minulosti ve velmi 
obsazované kategorii Domy pro bydlení. 
Odborná porota rozhodla, že letos nebude 
udělena cena GRAND PRIX Ing.  Arch. Pavla 
Nováka. Nejvyšší ocenění v  letošním ročníku, 
Cenu hejtmana, získala stavba provozovny 
Pneu Vraník Slušovice za  stavebně zajímavé 
dílo tvořící výrazný celek při vjezdu do Slušovic. 
„Ekologická výroba přispívá k ochraně životní-
ho prostředí a za důležité považuji také vytvo-

Stavbaři se mají čím pochlubit 

ření pracovních příležitostí pro 39 zaměstnan-
ců a rozšíření poskytovaných služeb v této části 
zlínského regionu,“ uvedl hejtman Stanislav 
Mišák. 
Novináři krajského sdružení Syndikátu noviná-
řů ČR udělili Cenu novinářů stavbě Živá škola, 
Živá voda Modrá – svět vodních ekosystémů 
nejen za  výborně provedené stavební dílo, 
ale také za  myšlenku uvést do  života velmi 
zajímavou sladkovodní a botanickou expozici. 
Raritou je osm metrů dlouhý podvodní tunel, 
který je nejdelším proskleným tunelem ve vol-
né přírodě v Evropě. Umožňuje pozorovat život 
v šestimetrové hloubce pod hladinou rybníka, 
k zajímavostem patří také hmatová stěna s ke-
ramickými modely ryb pro nevidomé. Novin-
kou letošního ročníku je ocenění stavbyvedou-
cího, které z rukou generálního ředitele SPS ČR 
a předsedy ČKAIT převzal Antonín Kožela za re-
alizaci stavby Pneu Vraník Slušovice. 

Ocenění studentů
Součástí akce je tradičně soutěž studentů 
středních škol se stavebním zaměřením Stu-
dentská práce roku. První místo získala Moni-
ka Bartošová ze SPŠ Zlín, druhý skončil Milan 
Janda ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí a o třetí 
místo se podělili Vojtěch Bartoň a Ondřej Ond-
řej také z Valašského Meziříčí.
Ocenění se dočkali i učni, kteří v minulém roce 
výborně reprezentovali Zlínský kraj v  celost-
ních soutěžích. Dominik Hrubík a Lukáš Fiurá-
šek, učni oboru zedník ze Střední průmyslové 
školy stavební z  Valašského Meziříčí, zvítězili 
v  prestižní soutěži SUSO – soutěž učňů sta-
vebních oborů. Martin Kubját a  David Antoš, 
učni oboru malíř a lakýrník z téže školy, si od-
nesli ocenění hned za dvojí výborné umístění 
– za  první místo v  soutěži Mladý malíř 2013 
a  za  první a  třetí místo v  soutěži Hledáme 
mladé technické talenty. Jan Vašík, učeň obo-
ru truhlář ze Střední školy nábytkářské a  ob-
chodní Bystřice pod Hostýnem, získal ocenění 
za  druhé místo v  soutěžích SUSO a  Hledáme 
mladé technické talenty. (jb)

Regenerace náměstí v Brumově-Bylnici. Živá voda Modrá – svět vodních ekosystémů.

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi.
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Provozovna Pneu Vraník získala Cenu hejtmana Zlínského kraje.

Odborná porota letos neudělila cenu 
GRAND PRIX Ing.  Arch. Pavla Nováka. Nej-
vyšším oceněním v  letošním ročníku je tak 
Cena hejtmana Zlínského kraje.

Zvláštní kategorie
Cena hejtmana Zlínského kraje

 ▪ Provozovna PNEU VRANÍK Slušovice

Cena novinářů
 ▪ Živá škola, Živá voda Modrá – svět vodních 
ekosystémů

Kategorie I. 
Stavby občanské vybavenosti 
Hlavní cena: 

 ▪ Rekonstrukce a dostavba hotelu POHODA – 
Pozlovice

Čestná uznání: 
 ▪ Základní umělecká škola v Uherském Brodě

 ▪ Multifunkční dům obce Lechotice

 ▪ Rekonstrukce objektu jezuitské koleje, 
Uherské Hradiště

Kategorie II. 
Domy pro bydlení
Hlavní cena nebyla udělena
Čestná uznání: 

 ▪ Revitalizace bytového domu, ulice U Zimní-
ho Stadionu 4080, Zlín

 ▪ Domov se zvláštním režimem Loučka – sta-
vební úpravy I. etapa

Kategorie III.
Rodinné domy
Hlavní cena: 

 ▪ Funkcionalistický rodinný dům ve Zlíně na 
Podhoří

Čestné uznání: 
 ▪ Loft - Zlín, Kostelec / Konverze bývalého 
tanečního sálu na obytný dům

 ▪ Rodinný dům Vsetín

Výsledky soutěže za rok 2012

Kategorie IV. 
Průmyslové a zemědělské stavby 
Hlavní cena:

 ▪ Vědeckotechnický park ICT, Zlín

Čestná uznání:
 ▪ Dostavba výrobního areálu firmy Fremach 
Morava v Kroměříži

 ▪ Rekonstrukce a dostavba areálu JANEK spol. 
s r.o., Rožnov pod Radhoštěm

 ▪ Výrobní areál Teknia CZ – Nivnice

Kategorie V.
Dopravní, inženýrské stavby a  ekologické 
stavby 
Hlavní cena:

 ▪ Zkapacitnění sil. II/497 a úprava křižovatky se 
silnicí I/55 v Uherském Hradišti, etapa A

Čestná uznání: 
 ▪ Výstaviště Floria Kroměříž

Kategorie VI.
Realizace rozvojových projektů měst a obcí 
Hlavní cena:

 ▪ Brumov-Bylnice, regenerace náměstí –  
I. etapa

Čestná uznání: 
 ▪ Centrum volnočasových aktivit v obci Lukov

 ▪ Jurkovičova rozhledna, Rožnov p. R.

Stavby realizované mimo území kraje 
Zvláštní cena: 

 ▪ ŠKODA MUZEUM, Mladá Boleslav

Čestná uznání: 
 ▪ Administrativní a parkovací objekt NAMIRO, 
Olomouc

 ▪ Novostavba haly Pilart Blansko

Studentská soutěž
 ▪ 1. místo: Monika Bartošová / Střední průmy-
slová škola Zlín

 ▪ 2. místo: Milan Janda / Střední průmyslová 
škola stavební Valašské Meziříčí

 ▪ 3. místo:  Vojtěch Bartoň, Ondřej Ondřej / 
oba Střední průmyslová škola stavební Va-
lašské Meziříčí

Vědeckotechnický park ICT ve Zlíně.

Rodinný dům ve Zlíně na Podhoří.

Rekonstrukce a dostavba Hotelu Pohoda v Pozlovicích.
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prevence

Ilustrační foto.    FotoSilvia

Senioři. Snadný zdroj zisku?
Při setkání hejtmana a členů krajské rady 
se starosty měst a  obcí Zlínského kraje, 
které se konalo v  květnu v  Luhačovicích, 
byla mimo mnoha jiných témat pozornost 
věnována i bezpečnosti v našem regionu. 
Za jeden z vážných problémů, který se stá-
le nedaří zcela uspokojivě řešit, označil ře-
ditel Krajského ředitelství policie Zlínské-
ho kraje Bedřich Koutný trestnou činnost, 
jíž se dopouštějí nejrůznější podvodníci 
zejména zneužíváním důvěřivosti starších 
občanů. Boj s tímto druhem kriminality je 
už několikátým rokem jedním z  hlavních 
úkolů policie. 

„Velmi často se setkáváme s tvrzením: ´Myslel 
jsem si, že se mi něco podobného nikdy ne-
může stát, protože jsem dostatečně opatrný´. 
Lidé se však zcela mylně domnívají, že pa-
chatele poznají na první pohled a jeho léčku 
zavčasu odhalí. To ale není pravda,“ upozor-
ňuje Jana Macalíková, vedoucí preventivně 
informačního oddělení Krajského ředitelství 
policie Zlínského kraje. „Zpočátku jsem si my-
slela, že ten, kdo se nechá jen tak jednoduše 
okrást, musí být naprosto naivní a  neznalý 
dnešní doby. Avšak to vůbec není pravda,“ 
říká. Například se jednou setkala s případem 
třiasedmdesátileté vysokoškolsky vzdělané 
a zcestovalé dámy, která doma pečovala o ne-
mohoucího, těžce nemocného manžela.  Bylo 
to v době, kdy stát vyplácel příspěvky nuceně 
nasazeným lidem. Právě mezi tyto občany pa-
třil i partner oné paní. Takže jí nepřišlo divné, 
když jí u dveří domu zazvonil člověk a řekl, že 
jim nese peníze. Do bytu ve druhém poschodí 
pak vstoupil muž v  obleku s  kravatou, který 
vytáhl pět tisíc korun a  velmi zdvořile požá-
dal, aby mu paní vrátila přeplatek ve výši dvou 
tisíc korun. Žena šla do skříňky v  ložnici, kde 
měla své úspory. Mezitím znovu zazvonil do-
movní zvonek. Tentokrát jí někdo nesl balík. 
Paní řekla, že žádnou zásilku nečeká. Muž trval 
na tom, aby za ním přišla dolů, což ona odmít-

la. Za ní do druhého patra nikdo nepřišel, do-
mnělý doručovatel se omluvil, že se asi spletl. 
Paní se tedy vrátila do  kuchyně, kde už stál 
onen slušný pán s pěti tisíci korunami. Vrátila 
mu dva tisíce a rozloučili se. Teprve o několik 
hodin později, když si celou scénu přehrávala 
v myšlenkách, zjistila, že peníze ukryté v po-
měrně důmyslné skrýši v šuplíku, chybí. Bylo 
to víc než sto tisíc korun, které měla připrave-
né na  zaplacení manželovy léčby. Pachatele 
ani peníze se však policii nepodařilo vypátrat. 
Věc byla oznámena poměrně pozdě a  popis 
podvodníků byl málo konkrétní.

Rafinovanost a manipulace
 „Ironicky řečeno, někteří pachatelé by ko-
likrát mohli dostat Oskara za  scénáře svých 
podvodů,“ shrnuje policejní zkušenosti Jana 
Macalíková. A upozorňuje na to, že podvod-
níci jsou neuvěřitelně rafinovaní a  umí ma-
nipulovat: „V  posledních měsících se třeba 
rozmáhají legendy o  dopravních nehodách. 

Jeden případ za  všechny: Neznámý člověk 
zavolal staršímu muži z  Valašského Meziříčí 
na pevnou linku. Představil se jako jeho vnuk 
a  velmi přesvědčivě tvrdil, že měl dopravní 
nehodu a  potřebuje 40 tisíc korun na  od-
tah a opravu auta. Peníze si ale nemůže prý 
osobně vyzvednout, protože má moc staros-
tí, a proto pro ně posílá kamaráda. Dědeček 
vzal peníze a vyšel z domu, kde už na něj če-
kala cizí osoba. Teprve až s  časovým odstu-
pem starý pán zjistil, že byl okraden,“ popisu-
je jednu z kauz policejní mluvčí. 
Velmi často prý pachatelé požadují rozměně-
ní peněz, nabízejí různé zdravotní pomůcky 
a  jsou neodbytní, dokud si je člověk nekou-
pí. Většinou se ale tito falešní prodejci díva-
jí, kam si lidé jdou pro peníze, aby si mohli 
ukrást víc. Nejednou se také stalo, že cizí 
žena chtěla obyčejnou vodu, vymlouvala se 
na  silný diabetes a  nevolnost. S  touto lží se 
pak dostala do domácnosti a kradla. 
V polovině června policie obvinila čtyři muže 
z  Ostravska, kteří okradli třináct důchod-
ců po  celé republice, každého průměrně 
o 50 000 korun.

Nebát se říkat „ne“
„Lidé by se měli naučit říkat NE. Nechci, ne-
potřebuji, nepustím vás, nemůžu, zavolejte 
si na policii nebo záchranku. Neumí to. Mož-
ná se bojí, že se ztrapní, ztratí dobrou pověst, 
nebo jsou zkrátka příliš hodní.  Cizího člově-
ka nesmíme pustit do svého soukromí, ať už 
má jakoukoliv záminku. Vše vyřizujte venku 
přede dveřmi, nejlépe přes řetízek. Nikomu 
cizímu nevěřte a telefony od domnělých pří-
buzných s  požadavkem na  vysoké finanční 
částky si ověřujte. Pokud už pachatel vstou-
pí do obydlí, vytvořte dojem, že nejste sami, 
že v jiném pokoji je někdo další. A vůbec ne-
choďte k místu, kde máte schované peníze,“ 
radí mluvčí policie Jana Macalíková. 
Co z  toho plyne? Zvláště bychom se měli 
mít na  pozoru, když někdo cizí přichází 
ve  věcech, jako je údajná dopravní nehoda 
a  nutnost odtahu vozidla, různé doplatky 
za  energie, prosba o  rozměnění peněz, po-
dání vody, použití toalety, nabídka zdravot-
ních pomůcek ve formě dárků např. od pojiš-
ťovny, podomní prodej čehokoliv, výhodná 
nabídka různých služeb a  prací (zhotovení 
pomníků, broušení nožů a  podobně), ná-
hodné telefonáty, náhodné oslovení na ulici.   
Problematice bezpečnosti dříve narozených 
spoluobčanů v širším slova smyslu se vedle 
Policie ČR věnuje také Zlínský kraj, který se 
ve  spolupráci s  Ministerstvem vnitra podílí 
na  realizaci podpory programů prevence 
kriminality pro města a  obce.  „V  roce 2011 
jsme zorganizovali vlastní projekt Nepřehlí-
žejme domácí násilí, který se týkal také ná-
silí na  seniorech. Třebaže náš kraj vykazuje 
jednu z nejnižších měr kriminality, problémů 
a  témat k  řešení je pořád celá řada. A  opa-
trnosti není nikdy dost,“ připomněla krajská 
radní Taťána Nersesjan, zodpovědná za  ob-
last sociálních věcí.   (hm)
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Zámek v Buchlovicích.    Foto: archiv CCRVM

Naučná stezka okolo Buchlova
Hodina přírodopisu u hradu Buchlova v Chři-
bech určitě nadchne školáky  i o prázdninách. 
Nová naučná stezka začíná i končí u parkoviš-
tě pod hradem a měří 3 km. Cestou lesem po-
tkáte dřevěná zvířátka, která neutečou: daňka 
skvrnitého, muflona obecného, prase divoké, 
jelena lesního, srnce obecného a  lišku obec-
nou. Jedenáct informačních tabulí seznámí 
výletníky se zrozením lesa a  jeho obnovou, 
na stanovišti  geologie jsou k vidění horniny 

z chřibských lesů. Nenáročná trasa vede také 
kolem dvou významných historických objek-
tů. Hrad Buchlov je jedním z nejstarších a nej-
mohutnějších královských hradů. 
Kaple sv. Barbory zvaná Barborka sloužila 
v minulosti jako hrobka, takže zde můžete své 
nezvedné děti maličko postrašit. A  kdyby to 
nezabralo, cestou zpátky k  autu jim můžete 
převyprávět pověst o Čertově sedle. 
www.hradbuchlov.cz 

Kulíšek i hledání pokladu 
ve Velkých Karlovicích
Máte problém vytáhnout děti na túru do pří-
rody? Vylákejte je na zábavný výlet se sovou 
kulíškem nebo hledání pokladu. Dvě turistic-
ké trasy připravené speciálně pro malé turisty 
najdete ve Velkých Karlovicích. Kulíškova na-
učná stezka je nová, 2,5 km dlouhá trasa s 10 
zastaveními. Přibližuje zvířata žijící v  CHKO 
Beskydy. Délkou a mírným profilem je vhodná 

i  pro nejmenší děti a  rodiče s  kočárky. Stez-
ku lemují dřevěné hrací prvky a  info tabule 
s hádankami. Poslední zastavení je u pastviny 
s ovcemi, děti si je mohou pohladit a nakrmit 
(je zde umístěn automat na  granule). Stezka 
začíná u Hotelu Pod Javorem a končí u hotelu 
Horal. Výlet s dětmi tu můžete završit koupá-
ním ve vyhřívaných bazénech. 
Dětská turistická trasa Hledej poklad na Gali-
ku je založená na  principu geocachingu. Zá-
jemci si vyzvednou tištěné instrukce s  popi-
sem trasy v recepci hotelu Galik. 
V  terénu pak plní jednoduché úkoly, zís-
kávají čísla do  kódu a  s  ním pak po  návra-
tu do  hotelu otevřou poklad (malý tre-
zor ukrývající drobné dárky). Trasa vede 
kolem nové rozhledny Miloňová, měří 6 km.  
www.valachy.cz

Radovánky na vodě i kolem vody
Za  pěkného počasí se rozhodně vydejte 
k vodě. Nemusí to být jen přeplněná koupa-
liště, klid i zábavu najdete třeba v okolí Luha-
čovické přehrady, kam vás z Luhačovic doveze 
autovláček. 
Po klidné modré hladině vyčištěné a oprave-
né přehrady můžete brázdit ve šlapadle nebo 
v  loďce, děti určitě unaví jízda na  kolečko-
vých bruslích či na kole po krásné cyklotrase 
na okraji Bílých Karpat. A teplý lázeňský opla-
tek na závěr nadchne celou rodinu. 
www.luhacovice.cz

Sázkou na jistotu je Baťův kanál, kde vám půj-
čí loďku a  ztratit se nemáte kde. Navíc letos 
poprvé vyplula po  Baťově kanále speciální 
infoloď s  romantickým názvem Ad Fontes 
čili K  pramenům. Naložíte děti, kola, batohy 
a plujete po nebo proti proudu, rozdíl stejně 
nepoznáte.  Nenáročná je i  cyklotrasa podél 
vodní cesty, ovšem tady vždycky můžete od-
bočit a vydat se na náročnější jízdu přes Chři-
by. www.batacanal.cz

Kroměříž ukrývá tajemství
I ve městě může být velká zábava. Podnikně-
te s dětmi akční výpravu do časů, kdy Kromě-
říž byla letním sídlem olomouckých biskupů. 
Každý pátek od  18 hodin vás historií města 
netradičně provedou kostýmovaní manové, 
sraz u kašny na Velkém náměstí v Kroměříži. 
Určitě ale přijeďte do Kroměříže na celý den, 
projděte si zámek a  jedinečné zahrady za-
psané v seznamu UNESCO a vydejte se s dět-
mi hledat tajemný poklad biskupa Bruna. 
Vlastnoručně vyražená mince za trochu sna-
hy určitě stojí. www.kromeriz.eu

Zvířátka exotická i obyčejná
Nejoblíbenější aktivitou v  ZOO Lešná je ko-
mentované krmení zvířat. O  prázdninách 
si ho můžete užít denně: začíná se v  9.30 
u tučňáků a následují tapíři, klokani, lachta-
ni, vydry, supi, sloni, surikaty, pandy, žirafy… 
a končí se v 15.00 opět u tučňáků. Je to velká 
zábava a navíc se projdete po celé ZOO, nej-
krásnější na Moravě. www.zoozlin.eu. 

Pokud máte raději rybaření a  méně exotic-
ké ryby z našich řek, pak si zajeďte do nové 
expozice s názvem Živá voda v Modré u Ve-
lehradu. Po  nezbytné návštěvě archeoskan-
zenu se totiž podíváte suchou nohou pod 
hladinu rybníka v  nejdelším sladkovodním 
tunelu v Evropě. 
www.zivavoda.cz  

Hrad Buchlov.    Foto: archiv CCRVM

Krajina Horního Vsacka.    Foto: www.valachy.cz

Baťův kanál je i pro cyklisty.    Foto: archiv CCRVM

Komentované krmení.    Foto: archiv ZOO Zlín

Východní Morava

Tipy na letní výlety pro děti 
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Masters of Rock je jedním z největších festivalů v České republice.    Foto: zdenda-foto.wz.cz

Fanoušci letních open-air hudebních fes-
tivalů se v létě každoročně vracejí do Zlín-
ského kraje, který je pořádáním velkých 
koncertních akcí proslulý. Skvělá hudba, 
výjimečná atmosféra a nezapomenutelné 
zážitky za každého počasí lákají tisíce ná-
vštěvníků.

Největší festival 
Největším mezinárodním rockovým festiva-
lem pod širým nebem v  České republice je 
festival Masters of Rock, který letos vstupuje 
už do  druhé desítky ročníků. Od  11. do  14. 
července se areál likérky R. Jelínka ve Vizo-
vicích změní v  letní rezidenci všech rock-
-metalových příznivců.  Stále mladý a dyna-
mický festival svou dramaturgií rok co rok 
přiláká velké množství fanoušků, ať už stá-
lých, kteří s festivalem vyrůstají, tak nových, 

kteří teprve objevují kouzlo super muziky 
a  přátelské, mezinárodní atmosféry v  srdci 
zelených kopců na Valašsku. Jména účinku-
jících kapel potvrzují, že i letos půjde o zce-
la unikátní a  skvělou letní rock-metalovou 
slavnost. Pozvani na Masters of Rock 2013 
prijali například legendární Accept, metalo-
vá opera Avantasia, nejlepší světový kytaris-
ta Yngwie Malmsteen, Leningrad Cowboys, 
Lordi, Rage s filharmonií a řada dalších za-
hraničních hvězd. Z domácích účastníků se 
můžeme těšit například na Desmod, Harley, 
Dymytry, Dark Gambale, Debustrol nebo do-
mácí Fleret, který zde ve velkém stylu oslavi 
30. výročí. 
Vstupenky na 11. ročník festivalu jsou k do-
stání v Masters of Rock Café ve Zlíně, sítích 
Ticketportal, Ticketpro, Ticket-Art a Eventim. 
www.mastersofrock.cz

 ▪ Festival plný trnek a zábavy
Zlín – Jen co se Vizovice vzpamatují 
z  náporu rockmetalových fanoušků, už 
je čeká další mimořádně oblíbená a na-
vštěvovaná akce Vizovické Trnkobra-
ní. Letos se bude konat předposlední 
prázdninový víkend, od 23. do 25. srpna, 
opět v  areálu likérky ve  Vizovicích. Již  
46. ročník tohoto hudebního festivalu se 
bude stejně jako v  předchozích letech 
odehrávat na dvou scénách – hlavní scé-
na bude situována u pálenice a vedlejší 
scéna do dolní části areálu. Návštěvníci 
se mohou těšit na  hvězdy české a  slo-
venské hudební scény, jako jsou kapely 
Kryštof, Chinaski, No Name, UDG, Char-
lie Straight, Pražský výběr nebo Čecho-
mor. K hudebnímu programu letos nově 
přibude také program divadelní, v němž 
bude možné zhlédnout Politické diva-
dlo Báry Polákové, skeče HBO Na stojáka 
či beatboxera En.dru. O dětské návštěv-
níky se postarají královéhradecké Di-
vadlo Drak a  ostravské Divadlo loutek. 
Novinkou letošního ročníku je kinoka-
várna promítající filmy s  odlehčenou, 
letní a  hudební tematikou (Rok ďábla, 
Indiánské léto či Polski film). A  co by 
to bylo za Trnkobraní bez tradiční sou-
těže v  pojídání švestkových knedlíků, 
která se bude konat v sobotu 24. srpna. 
www.vizovicketrnkobrani.cz

 ▪ Starý dobrý western na Bystřičce
Bystřička – Jubilejní 15. ročník festivalu 
Starý dobrý western se uskutečni v  pá-
tek 2. a  v  sobotu 3. srpna na  tradičním 
místě u přehrady Bystřička na Vsetínsku. 
Jeho pořadatelem je občanské sdružení 
Country kapela Gympleři Vsetín. Během 
dvou dnů si budou moci návštěvníci 
na  dvou hudebních scénách vychutnat 
na  třicet kvalitních amatérských, po-
loprofesionálních i  profesionálních hu-
debních seskupení z České a Slovenské 
republiky. V pátek odpoledne a večer vy-
stoupí na festivalu v areálu letního kina 
Poutníci, Naďa Urbánková & Bokomara 
a  Gympleři. V  sobotu potěší poslucha-
če v  letním kině svou hudbou a  písně-
mi Ivan Mládek & Banjo Band, Neznámi 
(Šterusy), Robert Křesťan & Druhá tráva, 
Charlie McCoy & Druhá tráva a Petr Spá-
lený & Apollo Band. Na scéně U Mokro-
šů se představí Jižané a  Country S.R.O. 
Během uplynulých ročníků festival Sta-
rý dobrý western překonal očekávání 
pořadatelů i  diváků a  pozvedl se mezi 
nejlepší a  největší festivaly tohoto za-
měření v  České republice. Vstupenky 
na  festival se prodávají v  informačních 
střediscích ve Vsetíně a Valašském Mezi-
říčí, v Zelenáčově šopě ve Zlíně, v Měst-
ské knihovně v  Rožnově pod Radhoš-
těm a  v  bufetu Delikates na  Bystřičce. 
www.starydobrywestern.cz

Čtvrtek 11. 7.
14.00 – 14.50 Fleret, 15.10 – 16.00 Trollfest
16.20 – 17.20 Arkona, 
17.40 – 18.50 Primal Fear
19.20 – 20.30 Grave Digger
21.00 – 22.15 Leningrad Cowboys
22.45 – 00.15 Accept
00.45 – 02.00 Dragonforce

Pátek 12. 7.
10.00 – 10.40 Gate Crasher
10.50 – 11.30 Seven, 
11.45 – 12.35 Daniel Krob
12.50 – 13.40 Dark Gamballe
14.00 – 14.50 Neonfly, 
15.10 – 16.00 Elvenking
16.20 – 17.10 Audrey Horne
17.30 – 18.40 Prong, 
19.00 – 20.10 The 69 Eyes
21.00 – 22.15 Rage & Lingua Mortis Orch.
22.45 – 00.15 Devin Townsend Project
00.45 – 02.00 The Exploited

Sobota 13. 7.
09.30 – 10.05 Warhawk
10.20 – 11.30 NIL, 11.45 – 12.35 Egotrip
12.50 – 13.50 S.S.O.G.E.
14.10 – 15.10 Desmod
15.30 – 16.30 Amaranthe
16.50 – 17.50 Brainstorm
18.00 – 19.00 Waltari, 19.20 – 20.30 Moonspell
21.00 – 22.15 Lordi
22.45 – 00.15 Yngwie Malmsteen
00.50 – 02.00 Masterplan

Neděle 14. 7.
09.30 – 10.10 Debustrol
10.25 – 11.15 Dymytry
11.30 – 12.20 Ragnarok
12.40 – 13.30 Harlej, 13.50 – 14.50 Xandria
15.10 – 16.10 Sanctuary
16.30 – 17.30 Anneke van Giersbergen
17.50 – 19.00 Leaves‘ Eyes & Atrocity
19.30 – 20.30 Powerwolf
21.00 – 24.00 Avantasia

Podrobný program festivalu (hlavní pódium)

Masters of Rock... Hvězdy léta

festivaly
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Proměny Valašského Meziříčí
Valašské Meziříčí – Výstava v komorním sále 
v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude 
lákat od  letošního 4. července do  29.  září 
všechny milovníky historie z východu Mora-
vy.  Bude představovat na  starých mapách, 
kresbách i fotografiích proměnu tváře Valaš-
ského Meziříčí v posledním století. 
„Vystavená díla přibližují nejen někdejší 
vzhled, ale i  atmosféru a  malebnost města 
stojícího na  soutoku dvou stejnojmenných 
řek už více než osm staletí,“ řekla Simona Hla-
váčová z  Muzea regionu Valašsko. Součástí 
výstavy je i model valašskomeziříčského ná-
městí, které si mohou návštěvníci přestavět 
podle svých představ. Dřevěné malované do-
mečky nejsou jen hračkou – jednotlivé stav-
by o sobě prozradí něco z historie, ale i ně-
jakou zajímavost o původních obyvatelích či 
osudu stavby. 
Ze staveb ve  Valašském Meziříčí je patrné, 
že se na  nich podepsala řada architektonic-

kých osobností. Z  těch nejvýznamnějších je 
třeba připomenout osobnosti A. Grubera, 
R. Stockara, B. Kupku a další.  Ze současných 
architektů jde zejména o  Z. Trefila. Z  archi-
tektonického ateliéru posledního zmíněné-
ho autora pochází řada studií městských zá-
koutí, či třeba celých urbánních celků. 
Kromě poučení, potěšení oka a zabavení se 
prostřednictvím interaktivních prvků přímo 
ve  výstavě se návštěvníci mohou zúčastnit 
i  komentovaných procházek po  městě. Ty 
budou probíhat pravidelně každou středu 
od 10.00 po celou dobu výstavy. Větší skupi-
ny alespoň šesti lidí si mohou objednat ko-
mentovanou procházku i v jiném termínu. 
Výstava bude otevřena denně kromě pon-
dělí. První procházka po  městě s  průvod-
cem se koná už den před zahájením výstavy, 
tedy ve středu 3. července v 10 hodin. Sraz 
účastníků je u infocentra ve Valašském Me-
ziříčí.  (red)

Zlín, Uherské Hradiště – Pestrý výběr z klasické 
i soudobé, světové i české dramatické tvorby 
nabídne divákům v  nové divadelní sezoně 
(68.) Městské divadlo ve Zlíně. Ve Velkém sále 
uvede muzikály Divotvorný hrnec a  My fair 
lady, připomene pohnuté osudy Největšího 
z  Pierotů, oživí hravého Tracyho tygra. V  je-
vištní verzi poprvé představí knižní bestseller 
Žítkovské bohyně. „Pojítkem plánovaných in-
scenací je téma okouzlení, snů, zázraků a kou-
zel,“ říká umělecká šéfka divadla Hana Miko-
lášková. Režisérka Zoja Mikotová připravila 
pohádku O pejskovi a kočičce. Divadlo uvede 
nevšední rodinnou komedii Benjamina Kurase 
Nikdy nekončí. Slovácké divadlo v  Uherském 
Hradišti chystá premiéry muzikálu divadla Se-
mafor Dobře placená procházka a  inscenace 
Jiráskovy Lucerny.  (vc)

Divadla připravují 
řadu premiér

 ▪ Filmy pod značkou Baťa
Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlí-
ně nabízí návštěvníkům 14|15 BAŤOVA IN-
STITUTU unikátní DVD se zrestaurovanými 
filmy z ateliérů firmy Baťa. Filmy vycházejí 
na DVD poprvé. Trojdiskové DVD obsahu-
je výběr z  dochovaných baťovských filmů 
z let 1935 až 1948. První DVD tvoří reklamní 
filmy na obuv, druhé dokumenty o životě 
ve Zlíně a v Baťových závodech, na třetím 
diváci naleznou reklamní filmy na  ostatní 
výrobky a služby včetně instrukčních filmů 
pro prodavače. Tři DVD nabízejí dohro-
mady 32 filmů ve stopáži 241 minut. Stojí 
449 korun. DVD jsou dvojjazyčná, v  češti-
ně a  angličtině, nechybějí ani titulky pro 
neslyšící. Film pro svou propagaci začala 
firma Baťa používat na konci dvacátých let 
minulého století, ale své filmové projekty si 
několik let nechala vyrábět na zakázku, vět-
šinou v pražských ateliérech. Teprve v roce 
1935 začala skupina mladých filmových 
tvůrců ve Zlíně natáčet reklamní a instrukč-
ní filmy, které pro potřebu podniku vznika-
ly ve vlastních filmových ateliérech.

 ▪ Léto na hvězdárnách
Zlínský kraj – Příjemným i poučným zpest-
řením letního a dovolenkového programu 
může být návštěva některé z  hvězdáren. 
Například hvězdárna ve Valašském Meziříčí 
bude v červenci a v srpnu přístupná veřej-
nosti ve  večerních hodinách (v  pracovní 
dny ve 21 hodin). Večerní programy budou 
zaměřeny na pozorování a poznávání zají-
mavých objektů noční oblohy – především 
Měsíce a  planety Saturn. Beseda u  dale-
kohledu – jak je tento typ pořadu nazván 
– bude doplněna výkladem odborného 
pracovníka. Valašskomeziříčská hvězdárna 
bude v létě otevřena i během dne, a to kaž-
dý den kromě neděle.  
Pozorovat noční oblohu mohou zájemci 
i na hvězdárně v Kroměříži. Je však nutno 
předem zavolat a  domluvit si pozorování 
na  telefonu 732  805  921. Vsetínská hvěz-
dárna nabízí každý pracovní den v  době 
od 9 do 15 hodin možnost prohlídky kopu-
le s astronomickými dalekohledy, kde se za 
příznivého počasí bude pozorovat Slunce, 
sluneční skvrny a další projevy sluneční ak-
tivity. Kromě toho se mohou lidé seznámit 
s meteorologickou stanicí ČHMÚ a stanicí 
pro sledování čistoty ovzduší, které jsou 
umístěny v  areálu. Pokud jde o  večerní 
pozorování, v  případě bezmračné oblohy 
probíhají každé úterý a pátek po setmění. 
Řadu programů připravuje na  prázdniny 
také hvězdárna v  Uherském Brodě. Každé 
úterý a čtvrtek od 6. do 29. srpna od 9.30 
hodin bude probíhat velkoplošné promítá-
ní pro děti. V pondělí 12. 8. ve 20.30 hodin 
se uskuteční pozorování meteorického roje 
perseid s  přednáškou Rostislava Rajchla 
„Astronomie před a  po  příchodu Cyrila 
a Metoděje na Moravu“. 

Lukov – Hrad Lukov 1983 – 2013 aneb Všechno 
je jinak, to je název výstavy, která je do konce 
srpna otevřena na hradě ve Zlíně-Malenovicích. 
Představuje na 22 panelech textem i obrazem 
třicet let akcí na  lukovském hradě. Především 
dobrovolnické práce mladých lidí z Hnutí Bron-
tosaurus a  nadšenců ze Spolku přátel hradu 
Lukova, kteří věnovali svůj volný čas obnově 
hradní zříceniny. „Informace na  panelech jsou 
doplněny předměty, archeologickými nálezy 
ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve  Zlí-
ně, které zajišťuje archeologický výzkum a do-
hled při rekonstrukci hradu Lukova,“ upřesňuje 
kurátorka výstavy, muzejní archeoložka Jana 
Langová. Návštěvníci uvidí například renesanč-
ní keramiku a  kachle s  vyobrazením šlechticů 
v dobových oděvech nebo kamenné architek-
tonické články z období vrcholné gotiky - kle-
nební žebra, fiálu, a nedávno objevené nádher-
né ostění ve tvaru čtyřlístku. (dl)

O hradu v Lukově

Jeden z obrazů zachycujících minulost Valašského Meziříčí.    Repro: MRV

kultura
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sport

Obhájil titul. Bude hvězdou?
Březolupy, Pardubice – Nepočítal s  tím, že 
by obhájil titul. Vždyť dosud se ještě nikomu 
nepodařilo vyhrát evropský pohár dvakrát 
za sebou. Po loňském vítězství v nizozemském 
Blijhamu odjížděl Patrik Mikel k letošnímu roč-
níku do Pardubic naprosto klidný. Patnáctiletý 
závodník klubu AK Březolupy měl za cíl být nej-
lepší z Čechů a pokusit se stanout na stupních 
vítězů. Jenomže po skvělých výkonech a nervy-
drásající finálové jízdě, kdy před sebe nepustil 
do té doby nejlepšího britského jezdce, se mohl 
radovat z dalšího fantastického úspěchu. 
„Když jsem projel cílovou rovinkou, byl jsem 
hrozně šťastný. Nemohl jsem tomu uvěřit. 
Všichni kolem mi blahopřáli. Byl to nejkrásnější 
pocit,“ rozplýval se mladý závodník z Otrokovic. 
Obhajoba titulu je pro něj vždycky těžší.

Mladý talent tak nepřestává udivovat své okolí 
skvělými výsledky a sám pro sebe si klade nej-
vyšší cíle.  „Jednou bych se chtěl probojovat 
do nejlepší soutěže na světě – Speedway Grand 
Prix. Doufám, že se budu moci jako závodník 
ploché dráhy živit,“ plánuje si Patrik Mikel. Le-
tos ho čeká ještě mistrovství světa v kubatuře 
do 125 ccm, kde loni skončil sedmý. „To se mi 
pokazila motorka, letos doufám v  lepší umís-
tění,“ říká mladý jezdec, který od  letoška také 
začal sedlat silnější motorku kategorie do 250 
ccm. A jaký má recept na úspěch? „Určitě bych 
to nedokázal bez podpory taťky, mamky a ses-
try. Hlavně taťka se mnou při práci stíhá cesto-
vat a chystat motorky. Obrovský podíl na mých 
úspěších má Autoklub Březolupy v čele s Jose-
fem Mizerou,“ dodává Patrik Mikel. (oh)

Ve Zlínském kraji vyrůstá závodník, který má za sebou několik mezinárodních úspěchů.    Foto: Vojta Zavřel

 ▪ Svedli bitvu o historický úspěch
Zlín – Zisk Poháru hejtmana Zlínského 
kraje? Už před začátkem utkání 12. června 
na  zlínském fotbalovém stadionu Letná 
bylo jasné, že pro oba finalisty by šlo o nej-
větší úspěch v historii klubu. Pro Luhačovi-
ce i Štítnou nad Vláří šlo o pravý fotbalový 
svátek, protože v  krajském poháru tyto 
týmy nikdy tak daleko nepostoupily. Luha-
čovice v semifinále vyřadily Nedachlebice, 
na  jejichž hřišti zvítězily 4:2. Štítná si zase 
poměrem 3:0 poradila s Podlesím. Ze zisku 
poháru hejtmana Zlínského kraje se nako-
nec radovala Štítná. Po bezbrankovém vý-
sledku o vítězi rozhodly až penalty.

 ▪ Gymnastky ze Zubří dobývaly Evropu
Zubří – Úspěch za  úspěchem sklízejí v  le-
tošním roce mladé gymnastky oddílu TJ 
Gumárny Zubří. Po  účasti na  mistrovství 
světa v  estetické skupinové gymnastice 
v  Bulharsku se blýskly výborným výko-
nem také na  světovém poháru Challenge 
Cup 2013, který se konal počátkem května 
ve španělské Barceloně. Zubřanky se v zá-
vodě probojovaly až do  finále a  nakonec 
obsadily deváté místo. „Pro děvčata to byla 
obrovská zkušenost. Chci poděkovat Zlín-
skému kraji za finanční i morální podporu, 
díky které jsme se zahraničních závodů 
mohly zúčastnit,“ zmínila předsedkyně od-
dílu moderní gymnastiky Gabriela Cábová.

 ▪ Ve Zlíně se převedli Bosák či Jarošík
Zlín – Divokou remízou 6:6 skončilo be-
nefiční fotbalové utkání, které odehrály 
týmy Real Top Praha a  Zlín Stars druhou 
červnovou sobotu na  zlínském fotbalo-
vém stadionu. Pětadvacetitisícový výtěžek 
z této exhibice věnovali pořadatelé projek-
tu na podporu dětí postižených cyklickou 
fibrózou.  Bez nároku na jakýkoliv honorář 
se v zápase ukázali na jedné straně známí 
čeští fotbalisté jako například Luděk Zelen-
ka či Jiří Jarošík spolu s dalšími osobnostmi, 
jako je komentátor Jaromír Bosák či herec 
a zpěvák Vojtěch Dyk. Proti nim se postavili 
současní i bývalí fotbalisté Zlína. 

 ▪ Zlínský tenis slaví 90 let
Zlín – Vychoval spoustu špičkových čes-
kých tenistů a i dnes si drží výbornou úro-
veň. Zlínský tenis si letos připomíná 90. 
výročí, které bude provázet řada skvělých 
akcí a turnajů, na nichž se předvedou zná-
mé tenisové osobnosti. Začátkem června 
oslavy zahájil VIP turnaj osobností konaný 
u příležitosti dětského filmového festivalu. 
Na  kurtech se předvedli například bývalý 
zlínský odchovanec a někdejší světová te-
nisová pětka Jiří Novák, herec Pavel Zed-
níček a mnoho dalších známých bývalých 
i  aktivních sportovců. V  rámci oslav Zlín 
ještě čeká prestižní turnaj žen Smart Card 
by Monet, který je dotován 25 tisíci americ-
kých dolarů. Vše vyvrcholí v září velkolepou 
akcí, na které se představí  řada osobností.

Zlín, Otrokovice – Dominanci zlínské házené 
ukázalo Mistrovství republiky starších žaček, 
které se odehrálo první červnový víkend v Ot-
rokovicích. Na  turnaji, který byl vyvrcholením 
sezony, změřila síly šestice nejlepších družstev 
z České republiky. Tým HC Zlín měl hned dvoj-
násobné zastoupení, což se v historii ještě žád-
nému jinému klubu nepovedlo. „Pro zlínskou 
házenou je to skutečně obrovský úspěch,“ po-
tvrdil trenér mladých zlínských házenkářek Petr 
Habrovanský.
Turnaj se odehrál systémem každý s  každým 
a z napínavých bojů nakonec vyšla vítězně děv-

čata z týmu HC Zlín A. Béčko Zlína bralo nako-
nec šesté místo, ale vzhledem k tomu, že bylo 
poskládáno z o rok mladších hráček, je pro ně 
samotná účast na turnaji velkým úspěchem. 
„Naše áčko získalo titul zaslouženě. Už v sezoně 
jsme ukázali, že jsme na tom velmi dobře. Naší 
největší předností byla hlavně vyrovnanost 
kádru a také skvělé výkony naší brankářky,“ po-
chvaloval si trenér Habrovanský, který zároveň 
pochválil výborně zorganizovaný turnaj v otro-
kovické sportovní hale Štěrkoviště.
Zlínská mládežnická házená má dlouhodobě 
výborný zvuk a patří mezi nejužší špičku v Čes-
ké republice. „Velkou zásluhu na tom mají kole-
gové z miniházenkářského klubu HC Junior Zlín 
pod vedením Marty Slavíkové. Tam poctivě děti 
čtyři roky připravují,“ říká Petr Habrovanský.
A jaký osud teď čeká mistrovské družstvo zlín-
ských žaček? Od  příštího roku bude většina 
z nich chtít prorazit i v dorostenecké kategorii. 
Podle trenéra je právě tento přechod pro děv-
čata nejtěžší. „Přicházejí starosti s  příchodem 
na  střední školu, první lásky… Kdo ale vydrží 
rok, většinou pak u  házené zůstane,“ uzavírá 
Petr Habrovanský. (oh)

Zlínské házenkářky jsou nejlepší v republice

Jsou nejlepší v republice.    Foto: Pavlína Vařechová
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Letecký průmysl letí vzhůru
Tradice leteckého průmyslu na území dneš-
ního Zlínského kraje sahá do  30. let minu-
lého století. Zvláště v 60. až 80. letech byly 
zdejší letecké fabriky chloubou tuzemského 
průmyslu. Pak se sice nakrátko stáhly nad 
podniky mraky a musely přežít několik tur-
bulencí, ale výrobu se podařilo udržet. A co 
víc. Tradiční firmy navyšují produkci a vyví-
jí zcela nové produkty, navíc vznikly i další 
společnosti, kterým se podařilo v tomto ná-
ročném oboru etablovat. 

Padesát důvodů k oslavě
Na konci dubna měli v Kunovicích důvod ote-
vřít šampaňské. Z tamního letiště odletěl k zá-
kazníkovi 50. letoun L 410 z produkce společ-
nosti Aircraft Industries. Této produkce, které 
by ještě před deseti lety asi málokdo věřil, se 
podařilo dosáhnout od roku 2005, kdy letecká 
továrna Let získala po  několika konkurzních 
peripetiích nové majitele. Současná společ-
nost, tedy Aircraft Industries, je tak více než dů-
stojným pokračovatelem letecké výroby v Ku-
novicích, která byla zahájena již v roce 1936.
Nosným výrobním programem firmy je legen-
dární „turbolet“, malý dopravní letoun L 410. 
Stroj byl zalétán v roce 1969, krátce na to byla 
zahájena výroba. Od  té doby se jich vyrobilo 
přes 1 100 kusů a slouží v pěti desítkách zemí 
celého světa. Stroj je samozřejmě průběžně 
modernizován, současně produkovaná verze 
nese označení L 410 UVP-E20. Letouny s kapa-
citou 19 cestujících jsou schopny provozu v ex-
trémních klimatických podmínkách.
Legenda se už ale brzy výrazně pozmění. To-
várna totiž intenzivně pracuje na verzi L 410 
NG, která přinese několik zásadních změn.  
To vše se promítne například do  vyšší ces-

tovní rychlosti, současně se prodlouží dolet. 
Sériová výroba by měla začít na přelomu let 
2015 a 2016. Odhady počítají s roční produk-
cí až 24 strojů.
Areál továrny, kde nyní pracuje téměř 900 lidí, 
v  minulosti opouštěla i  další proslulá letadla. 
Jde například o L 200 Morava či Z 37 Čmelák.

Zlínská letecká má pokračovatele
Firma Baťa patřila k průkopníkům letecké výro-
by. V roce 1933 financovala stavbu prvních klu-
záků, o rok později vznikla samostatná akciová 
společnost Zlínská letecká se sídlem v Otroko-
vicích. Záhy se rozjela produkce motorových 
letadel. Přesto, že historii továrny ovlivnila oku-
pace, znárodnění či recese, letadla se zde nikdy 
nepřestala vyrábět. Některá z  nich, například 
řada Trenér, se stala ve své kategorii ikonami. 
Od roku 2009 navazuje na tradici Zlínské letec-
ké (potažmo Moravanu) firma ZLIN AIRCRAFT, 
která produkuje cvičné, akrobatické a  víceú-
čelové stroje značky ZLIN. Aktuálně jde o čtyř-
místný víceúčelový letoun Z  143 LSi Genius 
a jeho modifikaci s infračerveným kamerovým 
systémem Flir a výcvikový a akrobatický speciál 
Z 242 L Guru.
Nedílnou součástí výroby byly a  jsou kromě 
výroby a oprav letadel další projekty zaměřené 
k podpoře výroby malých dopravních, akroba-
tických, sportovních a  jiných letadel, zejména 
výroba leteckých kol a brzd a padákových dílů. 
Komponenty a náhradní díly vyrábí společnost 
v  rámci partnerské spolupráce rovněž pro le-
touny L-410, větroně a další typy. Mezi výrob-
ky jsou i  vystřelovací sedačky, stabilizátory 
a směrovky. Dodnes je společnost významným 
výrobcem podvozkových kol a brzd s mnoha-
letou tradicí.  (jjn)

 ▪ Do oblak s elektřinou
Minimálně jedno prvenství leteckým 
konstruktérům ze Zlínského kraje nikdo 
nevezme. Dne 28. března 2013 vzlétl z ku-
novického letiště prototyp lehkého spor-
tovního letounu poháněného elektrickým 
motorem - SportStar EPOS. „Jsem rád, že 
jsme mezi prvními na  světě, kterým se 
podařilo myšlenku sportovního letadla 
na  elektropohon realizovat na  úrovni 
stroje směřujícího k  sériové produkci. 
Vnímám blízkou paralelu s  automobilo-
vým průmyslem. I tam se elektromobilita 
pere o své místo na trhu, které jí právem 
patří, ale musí při tom překonávat řadu 
technických problémů. Jsem přesvědčen, 
že potenciál elektropohonu sportovních 
letadel je velmi široký,“ uvedl vedoucí pro-
jektu Martin Drštička. SportStar EPOS je 
vyvíjen společností Evektor-Aerotechnik, 
která je výrobcem lehkých sportovních 
a  cvičných letounů. Společnost Evektor 
byla založena v  roce 1991 a  patří mezi 
přední konstrukční a  vývojové kanceláře 
v České republice. Její hlavní činností jsou 
vývojové a konstrukční aktivity pro evrop-
ský letecký a automobilový průmysl. Mezi 
letouny vyvinuté společností Evektor patří 
malé sportovní letouny EuroStar a Sport-
Star, čtyřmístný letoun VUT100 Cobra a ví-
ceúčelový letoun EV-55 Outback.

Soutěžní otázka: V kterém roce byl zalé-
tán stroj L 410?

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

 ▪ Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: Kolik pramenů se v Lu-
hačovicích využívá k lázeňské léčbě?
Výherci: Martina Procházková (Valašské 
Meziříčí), Helena Šimoníková (Sehradice), 
Roman Pařízek (Rožnov pod Radhoštěm)

L 410 UVP- E20.    Foto: Aicraft Industries, a.s.

ZLIN   Z 143 LSi Genius.    Foto: ZLIN AIRCRAFT a.s.

inzerceinzerce

zajímavosti, soutěž
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Zlínský kraj – Prázdninová nabídka Východ-
ní Moravy je plná zážitků. Folklor, kultura, 
sportovní aktivity i  sladké nicnedělání, 
prostě prázdniny! Červencových akcí je 
nepřeberné množství, proto se podívejme 
na některé tipy bez dlouhého úvodního slo-
va. Číst si o akcích je fajn, ale tohle opravdu 
musíte zažít na vlastní kůži!

 V  průběhu státních svátků se budou konat 
také dva tradiční folklorní festivaly. V Rožnově 
pod Radhoštěm se uskuteční již 37. Rožnovské 
slavnosti, které přetékají z  areálu Dřevěného 
městečka ve  skanzenu do  města Rožnova 
a zase zpět. Chlapi budou soutěžit v odzemku 
i  obuškovém tanci a  určitě bude celé tři dny 
hodně veselo. www.vmp.cz 

 V Bystřici pod Hostýnem se ve stejnou dobu 
od 5. do 7. července koná mezinárodní folklor-
ní festival Na rynku v Bystřici s hosty z Tchaj-wa-
nu a Indie. www.rusava.net

 Z Valašska do Lašska se dostanete 7. července 
ve Zvonici na Soláni, kde členové Lašské diva-
delní společnosti Gigula zahrají komedii se 
zpěvy s názvem Ondráš, pán Lysé hory. Třeba 
bude hra inspirací i  pro malíře, kteří budou 
na  Soláni až do  14. července oživovat tradici 
krajinomalby v  kurzu malířské školy vedené 
odbornými lektory.  www.zvonice.eu 

 Na klid a ticho Podzámecké zahrady v Kromě-
říži můžete 13. července směle zapomenout. 
Vzplane tady velká bitva a  o  dobytí města se 
znovu pokusí zlotřilí Švédové. V pátek 12. čer-
vence večer zahájí historickou podívanou prů-
vod městem s loučemi. Akce je součástí oslav 
750 let města Kroměříže. www.kromeriz.eu

 Setkávání milovníků vážné hudby, především 
Leoše Janáčka, to je Festival Janáček a Luhačo-
vice. Patří  mezi nejprestižnější hudební událos-
ti v České republice a koná se na počest tohoto 
hudebního génia. Jubilejní 20. ročník Festivalu 
Janáček a Luhačovice bude zahájen 15. červen-
ce fanfárovým koncertem před bustou Leoše 
Janáčka. Hudební svátek potrvá v  lázeňském 
městě až do 19. července.
http://lazneluhacovice.cz/janacek/

 Město Bystřice pod Hostýnem pořádá výsta-
vu ke 140. výročí narození moravského malíře 
Jano Koehlera, tvůrce mozaikových obrazů 
křížové cesty na  Sv. Hostýně. Výstava JANO 
KOEHLER se uskuteční ve  výstavních sálech 
bystřického zámku od 20. července do 1. září. 
www.bystriceph.cz

 Máte rádi židovské anekdoty? Tak si nenechej-
te ujít tradiční Týden židovské kultury v Holešo-
vě. Letošní ročník se koná od 21. do 27. červen-
ce a hlavním tématem je právě židovský humor. 
Šachova synagoga, unikátní židovský hřbitov 
i další městské památky stojí za vidění i  jindy. 
www.holesov.cz

 Nezaměnitelnou chuť a vůni má tradiční Festi-
val česneku, který se uskuteční 27. července 
v Buchlovicích. Nakoupíte, ochutnáte, pobaví-
te se, a  pak můžete vyrazit ještě na  zámek 
do  Buchlovic či nahoru na  hrad Buchlov. 
www.k-cesnek.cz/buchlovice.php

 Anenskou poutí vyvrcholí 28. července letní 
program ve Valašském muzeu v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. Nabídne také Hejův no-
žík (13. 7.), Pekařskou sobotu (20. 7.) nebo Ozvě-
ny Valašského Slavína (21. 7.). www.vmp.cz

 Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké 
Javořině se budou letos konat poslední červen-
covou neděli. Naše nabídka akcí tak uzavírá 
pomyslný kruh od Dnů dobré vůle na Velehra-
dě  po slavnost bratrství mezi národy na sym-
bolickém vrcholu Velká Javořina. S  trochou 
dobré vůle vyšlápnete nahoru jako nic. http://
velkajavorina.com.webx2.forpsi.com/

Stranu připravila Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy. Kalendář akcí v celém regio-
nu a další tipy a zajímavosti najdete na portálu 
www.vychodni-morava.cz.

Letní filmová škola

Letní filmová škola Uherské Hradiště je již 
řadu let největším nesoutěžním filmovým 
festivalem v  České republice. I  letos se 
sjedou tisíce filmových fanoušků do Hra-
diště, aby se seznamovali s filmovým umě-
ním i sami mezi sebou. 39. ročník festivalu 
potrvá od 26. července do 3. srpna. 
Každý z devíti dnů nabídne pozoruhodný 
filmový i doprovodný program včetně ex-
kluzivních událostí. Právě na LFŠ bude po-
prvé uveden dokument Josefa Abrháma 
ml. Hoteliér, zachycující setkání legend 
českého filmu a  zakladatelů Činoherního 
klubu. Někteří protagonisté se premiéry 
osobně zúčastní. Bohatý na  mimořádné 
zážitky bude také doprovodný program, 
který reaguje na filmové projekce (výsta-
va fotografií Vojtěcha Jasného či výstava 
k hollywoodské sekci s názvem Souhvězdí 
Hollywoodu), ale zároveň představí pře-
hlídky tvorby výrazných osobností výtvar-
ného umění a  fotografie (Petr Nikl, Karel 
Cudlín a  další). Více informací na  adrese 
www.lfs.cz.

V muzeu ožívají nafukovací hračky

Svou první stálou expozici má od  letoš-
ního června Muzeum Napajedla, které 
vzniklo v areálu Nového kláštera. Je věno-
vána nafukovacím hračkám, které vznika-
ly v 60. a 70. letech minulého století podle 
návrhů designérů Libuše Niklové a Alfré-
da Kluga v podniku Fatra Napajedla. Origi-
nální expozice, jejímž autorem je syn Libu-
še Niklové, známý výtvarník Petr Nikl, byla 
navržena jako „Člověče, nezlob se!“, kde si 
děti i dospělí mohou vzít do rukou proslu-
lé a Fatrou dnes opět vyráběné sedací na-
fukovací hračky a zahrát si s nimi na hrací 
ploše, zabírající velkou plochu sálu. 
Vedle toho se návštěvník svěží interaktiv-
ní cestou dozví o  historii výroby hraček 
ve Fatře i o díle jejich návrhářů.

zábava, volný časČervenec je plný zážitků

Valašský útok.    Foto: archiv CCRVM

inzerce

Styl a komfort

Klidná lokalita u lesa

Dispozice 3+kk až 5+kk

Prostorný pozemek  
ke každému domu

tel.: 602 716 647
www.stavyma.cz

Bydlení  
v přírodě

Obytný soubor rodinných domů Zlín - Paseky

Prodej zahájen

tel.: +420 577 432 891 
fax: +420 577 433 350

e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

11.-14. 7. 2013
Areál likérky Vizovice

Extra dlouhý set exkluzivně pro Masters Of Rock!
World‘s Greatest Guitar Player!

Exkluzivní evropské festivalové show!

Světový comeback!

Speciální set pro MOR 
- odehrají první dvě kultovní alba!

Světová premiéra!

Arkona | Neonfly | Elvenking | Ragnarok | Desmod | Dymytry | Harlej | Dark Gamballe | Fleret - slaví 30 let! 
Silent Stream of Godless Elegy | Seven | Debustrol | Daniel Krob | Egotrip | Nil | Gate Crasher | Warhawk

VSTUPENKY: Pragokoncert - tel: 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com 
na baru v Masters Of Rock Café ve ZLÍNĚ a přes www.mastersofrock.cz
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KONEC 
NADZVEDÁVÁNÍ 
ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH 
DVEŘÍ!
NOVÉ

NOVINKA!
MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ !!

ROTO PATIO LIFE

INTEGROVANÉ
KŘÍDLO = 
VYSOCE
MODERNÍ
VZHLED!

Uw= 0,76 W/m2K

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA DŘEVĚNÁ EUROOKNA

POSUVNÉ DVEŘE
BEZBARIÉROVÉ

www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz

Pobočka
ve „ZLATÉM JABLKU“
571 817 347
777 021 700
DENNĚ 9ºº – 21ºº

Kvítková 80
budova „ČEDOK“
577 212 359
AKTUÁLNÍ CENY
PO – PÁ 9ºº – 17ºº

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

ZEPTEJTE SE NA SLEVU !

Zatravňovací rohož PLASTIparking
Plastová ochrana trávníku PLASTIparking
je pevná, pružná a dlouhodobě trvanlivá 
rohož. Je dodávána ve dvou kvalitách podle 
cílového určení (Standard a Special). Rohož 
se rozvine a upevní k zemi kovovými spoj-
kami – U Pin. Po položení a prorostení 
trávou vznikne pevná plocha, na které je 
možno trvale parkovat, přejíždět, chodit. 
Nevznikají vyjeté koleje. Také celkový stav 
trávníku se zlepší.

Zatravňovací rohož PLASTIkorzo
Používáme všude tam, kde chceme vytvořit 
pevnější travnatou plochu, např. chodník, 
pojezdy u golfových hřišť. Po dvorcích, kde 
běhají psi a ničí trávník, lze také použít
pro časově omezené stání osobních auto-
mobilů. Je tedy určena pro menší zátěž než 
PLASTIparking. 

Cena rohože je již od 249,- Kč/m. 

NENÍ TŘEBA JEN BETONOVAT, ZACHOVEJME ZELEŇ!

www.global-vizovice.cz
Objednávejte zde:                                   

!
NOVINKA

!
NOVINKA

!

Videoukázky na w w w. z at rav n ova c i ro h oz . c z   

Další výhody? Vytvoříte-li parkovací místo pomocí PLASTIparking či PLASTIkorzo, můžete jej 
kdykoliv snadno zrušit. Není třeba s dalšími náklady demontovat travní dlaždice a složitě rovnat 
terén. Rohož lze následně použít jinde. A kde ještě ušetříte? Nejen levnější a rychlá instalace, 
ale dále neplatíte mnoho let daň ze zastavěné plochy, jako u klasických dlaždic! A daň je to 
nemalá! Činí v současné době nejméně 5 Kč za m2 a rok, ale může být i několikanásobně zvýšena.
Použijte zatravňovací rohože PLASTIparking a PLASTIkorzo, které se používají po celém světě!!! 
Trvanlivost zbudovaných ploch je mnoho desítek let. 

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


