
 
če

rv
en

ec
 2

0
0
8
 

 r
o
čn

ík
 I
V

Po cyklostezkách 
Zlínským krajem

5

Livia Klausová 
navštívila Zlín

7

Rozhovor s ornitologem 
Miroslavem Dvorským

10



SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU

CESTOVATELÉ / TÁTA 

/ MÁMA

/ DĚTI

/ DĚTI

/ DĚTI

POTVRZENÍ NÁVŠTĚVY VELEHRADSKÝCH ZEMÍ / PROSTOR PRO CELNÍ RAZÍTKA

/ ZEMĚ BIBLICKÁ / ZEMĚ AKTIVIT PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

/ ZEMĚ HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ / ZEMĚ  ZDRAVOTNÍKŮ A ZTP

/ ZEMĚ MISIONÁŘŮ / ZEMĚ ČASOPISU IN! 

/ ÚSTŘIŽEK PRO SLOSOVÁNÍ

/ JMÉNO VELITELE VÝPRAVY

/ TELEFON, E-MAIL

PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE NALEZNETE NA WWW.VELEHRAD2008.CZ 

VÝHERCE ZÍSKÁVÁ
ZÁJEZD K MOŘI PRO CELOU RODINU

/ Co vás čeká s velehradským pasem?
Pro letošní ročník Dnů lidí dobré vůle jsme pro všechny správné holky, kluky, 
mámy a táty opět připravili cestovatelskou soutěž, kterou si s námi můžete zahrát. 
Kromě toho, že zažijete legraci a uvidíte spoustu zajímavostí, můžete především 
vyhrát zájezd k moři pro celou vaši rodinu!!!
  
/ Co proto musíte udělat? 
Stačí, když v průběhu našich Dnů lidí dobré vůle projdete 6 stanovišť                              
„velehradských zemí“, kde našim „celníkům“ odpovíte buď na kvízovou otázku 
nebo splníte soutěžní miniúkol. Po kontrole platnosti vašeho „pasu“ dostanete 
potvrzovací razítko. 
Až projdete všech šest zemí a získáte všechna potřebná razítka, můžete vhodit ústřižek 
pasu s vyplněnými kontaktními informacemi do slosovatelného osudí, které bude 
umístěno ve Stojanově gymnáziu.  Dne 4. července 2008  po 19 hodině bude během 
Večera lidí dobré vůle vylosována ze všech majitelů velehradského rodinného pasu 
jedna rodina, která si může začít balit pasy skutečné, protože vyhraje zájezd k moři. 
Podrobné informace a pravidla soutěže naleznete na:         www.velehrad2008.cz 
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    PÁTEK 4. ČERVENCE 2008
Aktivity pro životní prostředí / Archeoskanzen v Modré
Soutěž ve fotbalových dovednostech pro veřejnost / Fotbalové hřiště
Ruční přepisování Bible /   Stan naproti obecnímu úřadu 
Aktivity pro životní prostředí  /    Informační stánek u baziliky
Soutěž ve fotbalových dovednostech     
pod záštitou Antonína Panenky / Fotbalové hřiště
Série výstav s charitativní tématikou / Stojanovo gymnázium
Velehrad dětem – Vysílá Rádio dobré vůle / B podium u baziliky
Mezinárodní setkání vozíčkářů / Před ZŠ
Chce to čin – přijď být IN! Program časopisu IN! / Hřiště ZŠ
  

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
 
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací 
významných projektů občanské společnosti
Přímý přenos: Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál

Účinkující: J IŘÍ PAVLICA S HRADIŠŤANEM • PEHA • PETR BENDE  
 • EWA FARNA • OTOKAR KLEIN • KATARINA ŠTÚROVÁ
 CZECH VIRTUOSI BRNO •KANTILÉNA - dětský sbor a další
Moderátoři: P. Prokop Siostrzonek a Lucie Výborná

Program Hnutí a nových komunit / B podium u baziliky a duchovní program v bazilice 

    SOBOTA 5. ČERVENCE 2008
Národní pouť · Slavnostní poutní mše svatá 
 Hlavní celebrant: kardinál Giovanni Coppa
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Baťův kanál brázdí nová výletní loď pro 60 osob. Zakoupil ji Zlínský kraj za částku šest milionů 
korun. Slavnostní uvedení lodi do provozu se uskutečnilo 21. června v přístavišti Na Rejdě ve Spytih-
něvi. Součástí odpoledne byl také ofi ciální křest lodi. Loď je určena pro pravidelné výletní plavby 
i plavby na objednávku.

Celkem šest koncertů nabídne letošní ročník kroměřížského hudebního festivalu Hudba v zahra-
dách a zámku, který bude probíhat od konce června až do 7. srpna. Na milovníky hudby čeká například 
vystoupení houslistky Gabriely Demeterové. Podrobný rozpis programu je na internetových stránkách 
www.hudba–kromeriz.cz.

V červnu byla zahájena stavba nového úseku dálnice D1 z Kroměříže do Říkovic. Nový úsek dálnice 
naváže v Kroměříži na dokončovaný obchvat ve východní části města a bude končit mezi obcemi Horní 
Moštěnice a Říkovice napojením na silnici I/55. Tato část by měla být zprovozněna v říjnu 2010. Náklady 
na stavbu jedenáctikilometrového úseku činí přes čtyři a půl miliardy korun.

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 
tak už je to opět tady: studenti i žáci si určitě říkají „konečně!“ – školní 
rok 2007/2008 je prakticky za námi. Věřím, že studijní výsledky Vašich 
ratolestí udělaly radost nejen Vám, ale především jim samotným. 
Nedávno jsem si vyhledal citát z proslovu Tomáše Bati ke studentům, 
který se datuje rokem 1931 a hodí se právě do doby končícího školního 
roku: „Školy, které pro vás budujeme, mají v první řadě ten účel nauči-
ti vás umění vydělávati více peněz při menší dřině, nežli to dovedou 
vaši rodiče. Započněte s tímto uměním ihned.“ Tolik slova významného 
muže české historie, na kterých není ani po desetiletích nutné cokoliv 
měnit. Vzdělání, věda, výzkum, inovativní myšlení, rozvíjení tvůrčího 

přístupu k práci, kreativita, to jsou znaky, které k citátu přidávám já. Jen takto bude naše společnost jako 
celek bohatnout a umožňovat nám spokojený a plnohodnotný život.
Chci tedy popřát všem těm, kteří zdárně ukončili některou z fází školní docházky, ať již úspěšnými přijíma-
cími zkouškami na vyšší stupeň vzdělání, nebo získáním výučního listu, maturity či některého z vysoko-
školských titulů. Vzdělání je zkrátka základním předpokladem úspěchu a já jsem rád, že si to naše společ-
nost čím dál více uvědomuje. 
Čekají nás dva měsíce prázdnin, tedy doba dovolených a mírného zpomalení v současném životním sho-
nu. Věřím, že si volné chvíle užijete v kruhu svých rodin a třeba také společně vyrazíte na některé zajímavé 
akce u nás doma, tedy ve Zlínském kraji.
Náš region je charakteristický tím, že se v období prázdnin u nás koná nepřeberné množství rozličných 
kulturních, společenských či sportovních akcí. Na některé Vás zveme na dalších stránkách tohoto maga-
zínu, nicméně rád bych některé z nich více zdůraznil. Po právě skončeném fi lmovém festivalu pro děti 
a mládež, který je mimo jiné jednou z těch nejvýznamnějších marketingových aktivit, nás na začátku 
července čekají Dny lidí dobré vůle na Velehradě a Národní pouť připomínající a oslavující příchod slovan-
ských věrozvěstů, svatého Cyrila a Metoděje na Moravu. Je to okamžik pro zastavení se a přemýšlení, který 
by měl člověka duchovně obohatit. Zkuste si letos se svými rodinami v bohaté nabídce programu vybrat. 
A také nás o prázdninách čeká ještě jedna dá se říci „megaakce“, tou je Barum rally Zlín – sportovní podnik 
evropského věhlasu, na který k nám opět přijedou desítky tisíc fanoušků motoristického sportu. Všechny 
tyto akce mají jedno společné, dostávají k nám do regionu obrovské množství lidí, kteří využívají místních 
služeb, poskytují referenci, a tím zvyšují návštěvnost našeho kraje. V cestovním ruchu, který patří k našim 
prioritám, se však odehrává množství dalších zajímavých věcí. Na Baťově kanále můžete využít novou 
výletní loď  „Morava“, kterou jsme spustili na vodu na konci června a současně ji i slavnostně „pokřtili“. 
Spojení této vodní cesty s cyklistickými trasami a slováckými vinicemi je návod, jak báječně strávit několik 
dnů volna. Můžete také navštívit řadu vynikajících folklorních akcí, které se budou konat na celém území 
kraje, nebo si zasportovat třeba na hřebenových túrách v Bílých Karpatech či v Beskydech. 
Zkrátka těším se, že se v létě potkáme na některé z řady avizovaných setkání, které lidé v tomto regionu 
organizují, a společně si užijeme krásné letní dny. Přeji Vám vydařené prázdniny a načerpejte mnoho sil 
do druhé poloviny roku.
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/ Co vás čeká s velehradským pasem?
Pro letošní ročník Dnů lidí dobré vůle jsme pro všechny správné holky, kluky, 
mámy a táty opět připravili cestovatelskou soutěž, kterou si s námi můžete zahrát. 
Kromě toho, že zažijete legraci a uvidíte spoustu zajímavostí, můžete především 
vyhrát zájezd k moři pro celou vaši rodinu!!!
  
/ Co proto musíte udělat? 
Stačí, když v průběhu našich Dnů lidí dobré vůle projdete 6 stanovišť                              
„velehradských zemí“, kde našim „celníkům“ odpovíte buď na kvízovou otázku 
nebo splníte soutěžní miniúkol. Po kontrole platnosti vašeho „pasu“ dostanete 
potvrzovací razítko. 
Až projdete všech šest zemí a získáte všechna potřebná razítka, můžete vhodit ústřižek 
pasu s vyplněnými kontaktními informacemi do slosovatelného osudí, které bude 
umístěno ve Stojanově gymnáziu.  Dne 4. července 2008  po 19 hodině bude během 
Večera lidí dobré vůle vylosována ze všech majitelů velehradského rodinného pasu 
jedna rodina, která si může začít balit pasy skutečné, protože vyhraje zájezd k moři. 
Podrobné informace a pravidla soutěže naleznete na:         www.velehrad2008.cz 
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Kudlovská nádrž se dočká vyčištění
Zlín – Kudlovská nádrž v centru Zlína by 
se měla začít čistit příští rok na jaře. Na 
dně nádrže je totiž podle odhadů vrstva 
usazenin vysoká až jedenáct metrů, navíc 
není vyloučeno, že se v ní skrývá nevybuch-
lá munice z druhé světové války. Čištění 
nádrže přijde zlínskou radnici nejméně na 
deset milionů korun. Magistrát by rád 
část této sumy pokryl z evropských fondů. 
Kudlovská nádrž vznikla počátkem 30. let 
minulého století a sloužila k zachytávání 
sedimentů z Kudlovského potoka. Nádrž již 
přitom nebyla čištěna několik desítek let. 
Odborníci odhadují, že se v ní nachází až 
10.000 krychlových metrů usazenin.

Kroměříž chce o třicet procent 
snížit úrazovost ve městě
Kroměříž – V pořadí již třetí celostátní kon-
ference na téma Bezpečná škola se konala 
v prostorách Střední zdravotnické školy 
v Kroměříži. Odborníci se zabývali zejména 
protiúrazovou prevencí. Úrazy jsou totiž 
hlavní příčinou úmrtí českých dětí a mladých 
dospělých. Ročně zemře vinou úrazu 153 
z nich. Snížit úrazovost a zajistit ve školách 
vyšší bezpečnost je smyslem mezinárodního 
projektu Bezpečná škola, který má v Kromě-
říži velmi dobré zázemí. Již v roce 2003 uděli-
la Světová zdravotnická organizace Kroměříži 
jako prvnímu městu ve střední a východní 
Evropě titul Bezpečná komunita. Dlouhodo-
bým cílem projektu Bezpečná komunita je 
snížit do roku 2015 počet úrazů v Kroměříži 
o 30 procent proti stavu z roku 2001. 

Vesnicí roku je Lidečko
Lidečko – Titulem Vesnice roku 2008 Zlín-
ského kraje se může pyšnit Lidečko na Vse-
tínsku. Kromě Zlaté stuhy získá díky svému 
úspěchu celkem dva miliony korun od Zlín-
ského kraje a ministerstva pro místní rozvoj. 
„Myslím, že se na našem kladném hodnoce-
ní promítl zejména čilý  společenský život 
v obci a naše snaha udržovat zvyky a tra-
dice,“ uvedl starosta Lidečka Vojtěch Ryza. 
Čtrnáctého ročníku soutěže se zúčastnilo 
20 obcí. Další hlavní ocenění získaly obce 
Vysoké pole (zelenou stuhu za péči o zeleň 
a životní prostředí), Hostišová (bílou stuhu 
za činnost mládeže), Babice (modrou stuhu 
za společenský život), Ludslavice (oranžovou 
stuhu za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu) a Valašská Bystřice (duhovou stu-
hu za Naději pro nový venkov).

Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti 
dětem, která chce pomoci sociálním 
a zdravotnickým zařízením na území jižní 
a jihovýchodní Moravy, pokračuje i v roce 
2008. Odborná porota vybrala z výtvarné 
a literární soutěže dvanáct obrázků a básní, 
které seřadila do speciálního kalendáře pro 
rok 2008. Každý měsíc je  věnován jednomu 
zařízení, které se soustřeďuje na pomoc zne-
výhodněným či jakkoliv hendikepovaným 
dětem. Měsíc červenec je věnován Domovu 
se zdravotním postižením Velehrad. Chce-
te-li pomoci velehradskému domovu, číslo 
jeho účtu je 218015918/0300, variabilní 
symbol je 807.

Nabídka služeb koupališť se rozšířila
Zlínský kraj – Nároky na kvalitní 
služby a zázemí koupališť se rok 
od roku zvyšují. Bazény připomí-
nající spíše požární nádrže jsou již 
dávno minulostí. Prakticky každý 
rok se před sezonou provozova-
telé vrhají do větších či menších 
úprav a vylepšení. 
Například na koupališti v Otroko-
vicích ve čtvrti Bahňák jsou letos 
nově otevřena dvě nohejbalová 
hřiště, na nichž lze hrát i plážový 
volejbal. „Je zde i jeden pingpon-
gový stůl, houpačky a malá i vel-
ká skluzavka,“ uvedl ředitel pro-
vozující společnosti Karel Skopal. 
Teplejší vody ve venkovním 
25 metrovém bazénu se letos 
dočkají návštěvníci Lázní Zlín. 
Pro ohřev vody bude provozo-
vatel využívat nově nainstalova-
ných solárních kolektorů. Bazén 
v Návojné na jižním Valašsku 
má nový nátěr, provozovatel má 

k dispozici nové měřicí přístroje 
pro pravidelné kontroly kvality 
vody. Městské letní koupaliště 
v Uherském Brodě má pro tuto 
sezonu nové nátěry všech bazé-
nů, ochozy získaly protiskluzový 
povrch, je upravena nová plocha 
pro slunění.
V Ostrožské Nové Vsi mohou lidé 
využívat placené přírodní kou-
paliště Kámen. Letošní novinkou 
je zde půjčování lehátek. A také 
velká skluzavka je od tohoto léta 
zdarma. „V sousední Kunovské 
tabuli však platí stejně jako už 
vloni zákaz koupání, protože zde 
dochází k přetěžování šterkopís-
ku,“ upozornil starosta obce Sta-
nislav Tureček. 
Kvalitní čistá voda a velká plocha 
na plavání jsou výsadami štěrko-
viště u Nového Hrozenkova. „Ale 
dokonalejší sociální zázemí nám  
zatím chybí. Získáme-li dotaci 

z Regionálního operačního pro-
gramu, chtěli bychom je vybu-
dovat pro příští sezonu,“ uvedla 
starostka Stanislava Špruncová.
Problémy s kvalitou vody naopak 
mívá za horkého počasí Luhačo-
vická přehrada. Ale pro rekreanty 
je zde letos připravena příjemná 
novinka v podobě dokončené 
okružní zpevněné komunikace 
kolem celé přehrady. Byl dokon-
čen asi kilometrový úsek v zadní 
části přehrady. „Projížděk kolem 
vodní plochy si mohou užívat 
cyklisté či in-line bruslaři,“ láká 
návštěvníky starostka Pozlovic 
Olga Tkáčová.
Všechna koupaliště musí splňo-
vat dnes už hodně přísná hygie-
nická kritéria. Kvalitu vody sledují 
hygienici pravidelně také na osmi 
přírodních koupalištích. Aktuální 
výsledky rozborů vody jsou k dis-
pozici na www.khszlin.cz.  (vc) 

Lidé dobré vůle se opět sejdou na pouti ve Velehradě
Velehrad – Pod společným 
názvem Dny lidí dobré vůle se 
konají na Velehradě už devátým 
rokem oslavy svátku slovan-
ských věrozvěstů, svatých Cyrila 
a Metoděje. Projekt, jehož vlaj-
kovou lodí je již tradičně Večer 
lidí dobré vůle, poukazu je jak 
na hodnoty židokřesťanské kul-
tury, tak i na působení Cyrila 
a Metoděje v našem geogra-
fickém prostoru, ba i na vznik 
české vzdělanosti a státnosti. 
Jeho cílem je mimo jiné posta-
vit most mezi všemi lidmi dob-
ré vůle bez rozdílu národnosti, 
politického přesvědčení nebo 
náboženského vyznání. 

Oslavy se uskuteční ve dnech  
3. až 5. července. Program bude 
mít řadu novinek. Z Velehradu 
bude online vysílat nové interne-
tové Rádio dobré vůle. Návštěvní-
ci pouti mohou zhlédnout výsta-
vu fotografií věnovanou papeži 
Benediktu XVI. A na poutním 
místě se uskuteční i konference 
k 10. výročí působení Vězeňské 
duchovní služby v ČR.
„Program Dnů lidí dobré vůle 
chystá celý tým lidí a vždycky už 
od září předchozího roku. Vážím 
si toho, že mám od počátku 
plnou podporu arcibiskupa Jana 
Graubnera. Cítím, že Velehrad 
má velkou podporu také v osobě 

zlínského hejtmana Libora Luká-
še. A nesmím zapomenout ani 
na záštitu Livie Klausové a euro-
komisaře Jána Figeľa,“ řekl hlavní 
organizátor Josef Kořenek.
Koncert Večer lidí dobré vůle 
začíná na nádvoří před bazili-
kou v pátek 4. července v 19:30. 
Účinkovat na něm budou mimo 
jiných Jiří Pavlica s Hradišťanem, 
Petr Bende, PEHA, Czech Virtu-
osi Brno, dětský sbor Kantiléna, 
Otokar Klein, Katarina Štúrová. 
Hlavním celebrantem slavnost-
ní poutní mše svaté v sobotu 
v 10:30 bude italský kardinál Gio-
vanni Coppa, bývalý papežský 
nuncius v České republice.   (vc)

Sedmý ročník Zemědělské výstavy Kroměříž se uskutečnil v sobotu  
7. června v kroměřížské místní části Kotojedy. Součástí programu výstavy, 
která se uskutečnila za finančního přispění Zlínského kraje, bylo předvádě-
ní a hodnocení kolekcí hospodářských zvířat.  (jjn) foto: Jaroslav Janečka

LEPší OBCHVAT VsETínA

Vsetín – Po celý červen trá-
pila motoristy na Vsetínsku   
dopravní omezení na dvouki-
lometrovém obchvatu města 
I/57 od mostu na Poschle až 
po most v části Rokytnice. 
Rekonstrukce byla součástí 
stavby nové čtyřproudé silni-
ce ze Vsetína do Valašského 
Meziříčí. V červenci už silničáři 
otevřou semetínskou a v srp-
nu i ratibořskou křižovatku. 
Celý tah v délce 2,5 kilometru 
bude zprovozněn v létě příští-
ho roku. V plném proudu už 
je také příprava druhé etapy 
stavby z Jablůnky na Bystřičku 
v délce 4,5 kilometru.  (vc)
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Po cyklostezkách do přírody i do zaměstnání

Zlínsko
Ve Zlíně už jsou několik let 
v provozu cyklostezky podél 
potoka Januštice, přes Kostelec 
až k ZOO Zlín, byla vybudována 
cyklostezka podél řeky Dřevnice 
na Havlíčkově a Tyršově nábřeží, 
z Bartošovi čtvrti do Příluků, pod 
kopcem za továrním areálem do 
Prštného. Svazek obcí Region 
Zlínsko pracuje na velkém pro-
jektu. Jeho cílem je vybudovat 
páteřní cyklostezku od Otro-
kovic až do Vizovic. Bude dlou-
há 22 kilometrů. Na ni budou 
navazovat po levé i pravé straně 
desítky kilometrů přípojných 
tras do obcí v širokém okolí. 
Tohoto projektu se účastní 26 
obcí. Kromě významu turistické-
ho a rekreačního, tedy potěšení 
ze samotné jízdy, bude páteřní 
cyklostezka plnit i úlohu doprav-
ní. Cyklistická doprava se totiž v 

údolí Dřevnice může stát alter-
nativou k přepravě motorovými 
vozidly. Náklady na vybudování 
celé páteřní trasy se odhadují na 
asi 370 milionů korun.
Zlín začne letos stavět další část 
cyklostezky v místní částí Male-
novice. Trasa naváže na již vybu-
dovanou komunikaci z Male-
novic k nákupnímu středisku 
Centro. Investiční akce si vyžádá 
zhruba 12 milionů korun, polo-
vinu peněz město získalo ze 
Státního fondu dopravní infra-
struktury. První vyznavači cyklo-
turistiky by se po ní měli projet 
ještě letos. 
V tomto roce hodlá zlínský 
magistrát začít s výstavbou 
ještě dalších pěti úseků cyk-
lostezek za zhruba 90 milionů 
korun. Pohodlnější jízdy by se 
lidé mohli dočkat v úsecích 
Povodí Moravy – OBI, Cigánov 

– Čepkov – ÖMV, zimní stadion 
– Lesní hřbitov, Havlíčkovo ná-
břeží – Dřevnická a Gymnázium 
Lesní čtvrť – Kudlov. 

Uherskohradišťsko
Na Uherskohradišťsku vznikly 
v minulých pěti letech cyklostez-
ky Staré Město – Velehrad, Babi-
ce – Huštěnovice – Staré Město, 
Kunovice – Ostrožská Nová Ves, 
loni na podzim byla dokončena 
trasa ze Starého Města do Koste-
lan nad Moravou a na jaře byla 
otevřena cyklostezka spojující 
Kostelany a Nedakonice.
Nová cyklostezka spojí v budouc-
nu také Staré Město a čtyři kilo-
metry vzdálenou obec Zlechov. 
Vedení staroměstské radnice si 
od tohoto kroku slibuje přede-
vším zvýšení bezpečnosti cyk-
listů, kteří nyní musejí přejíždět 
po frekventované silnici I. třídy. 
Letos se má vybudovat prvních 
asi 500 metrů této cyklostezky. 
Náklady na první etapu činí přes 
2,4 milionu korun. Radnice chce 
získat dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve výši 
asi 1,5 milionu, zbytek peněz 
uhradí ze svého rozpočtu.
Cyklostezku, která volně naváže 
na plánovanou trasu mezi Uher-
ským Brodem a Nivnicí, začne 
stavět obec Suchá Loz. Stezka 
propojí obec s přehradní nádrží 
Ordějov a obcí Bystřice pod 
Lopeníkem. Cyklisté se tak poho-
dlně dostanou z Uherského Bro-
du až na hřebeny Bílých Karpat.

Kroměřížsko
Pozadu nezůstává ani Kromě-
řížsko. Tamější radnice připravila 
podklady pro asi osmikilomet-
rový úsek cyklostezky vedoucí 
přes území Kroměříže, Střížovic 

a na části území Kvasic. „Náklady 
na realizaci projektu se pohybují 
ve výši 45 milionů korun. V pří-
padě, že by došlo k podpoře naší 
žádosti, bude dotace poskytnu-
ta z rozpočtu Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, a to ve výši 
85 procent celkových nákladů,“ 
sdělila projektová manažerka 
radnice Jana Pošvancová. Cyk-
lostezka s asfaltovým povrchem 
povede z Kroměříže podél řeky 
Moravy až k silničnímu mostu 
u Kvasic. Její součástí má být 
i několik stanovišť na odpočinek 
a dřevěná lávka přes Panenský 
potok. V případě, že projekt rad-
nice uspěje, mohlo by se začít 
s realizací již v roce 2009.

Vsetínsko
Na Vsetínsku se těší velkému 
zájmu Cyklostezka Bečva z Vel-
kých Karlovic do Vsetína. Střídá 
oba břehy Bečvy, je páteřní tra-
sou Horního Vsacka. Vede všemi 
obcemi v údolí a nabízí pohodo-
vou vyjížďku pro rodiče s dětmi. 
Zpevněný povrch je dokončen 
v několika úsecích.
Ve Velkých Karlovicích jde o úse-
ky mezi hotelem Horal a Ski areá-
lem Razula a od obecního úřadu 
k zařízení Pepi Centrum. Na 2,5 
kilometru dlouhou asfaltovou 
stezku narazí cyklisté v Hově-
zí. Ve Vsetíně je pak k dispozici 
devět kilometrů, povrch tam tvo-
ří asfalt či zámková dlažba.
Ostatní úseky v délce přibližně 
40 kilometrů jsou v přípravě. 
Do budoucna by se Cyklostezka 
Bečva měla stát součástí spo-
lečné sítě cyklostezek mezi Kra-
kowem a Vídní.
Možností, kam vyrazit na kole, je 
tedy spousta. 

Vojtěch Cekota

Ještě před třiceti lety nebyl žádný problém vyrazit na kole kam-
koli. Automobilů na silnicích tolik nebylo. Cyklisté používali běž-
né cesty i ulice měst. Dnes už to tak jednoduché nemají. I kdy-
bychom pominuli bezpečnost, jaký požitek máte z výletu, když 
vás v těsné blízkosti předjíždí jedno auto za druhým? A tak přišlo 
na pořad dne vyznačování cyklotras či budování cyklostezek.

Cyklostezky umožňují kolařům bezpečnou jízdu. foto: Ivo Hercík
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Výpis místo živnostenského listu
Od 1. července se jako průkazy živno-
stenského oprávnění vydávají výpisy ze 
živnostenského rejstříku, a to výpisy dvou 
typů: 1. Výpis s náležitostmi obdobnými 
jako na živnostenském listu či koncesní 
listině – tento typ výpisu vydávají jen obecní 
živnostenské úřady pouze podnikatelům za 
poplatek různý podle okolností. 2. Výpis 
s údaji evidovanými v živnostenském 
rejstříku (vyjma rodných čísel a pokut) 
– tento typ výpisu může na žádost získat 
každý na živnostenském úřadě nebo na 
Czech POINTu za 20 Kč za každou stránku 
s možností výběru, které živnosti, jež daný 
podnikatel provozuje, budou na výpisu 
uvedeny. 
Dosavadní průkazy, tedy živnostenské listy 
a koncesní listiny, zůstávají v platnosti až 
do doby vydání prvního výpisu – ten se 
podnikateli vydává na jeho žádost nebo 
při první oznámené změně po účinnosti 
novely. Výměna starých průkazů za nové 
tedy nebude probíhat automaticky, 
ale až při prvním kontaktu podnikatele 
s živnostenským úřadem.

Snížení počtu živností 
U řemeslných živností se zrušuje požadavek 
praxe v případě vzdělání v oboru, u vzdělání 
v příbuzném oboru (vyjma vysokoškolského) 
se stanovuje jednotný požadavek jednoleté 
praxe, zůstává zachována možnost prokázat 

odbornou způsobilost pouze šestiletou praxí 
bez vzdělání. U vázaných živností se v řadě 
případů rovněž výrazně zkracuje požado-
vaná délka praxe. Slučováním živností nebo 
jejich převedením do jiného druhu živností 
dochází ke snížení počtu řemeslných živností 
z 51 na 41, počtu vázaných živností z 55 na 34 
a počtu koncesovaných živností z 29 na 20. 
125 živností volných se soustřeďuje do jediné 
volné živnosti vymezené 80 obory činností, 
přičemž oprávnění k výkonu volné živnosti 
opravňuje k výkonu všech 80 oborů činností. 
Má-li tedy podnikatel živnostenské 
oprávnění s předmětem podnikání například 
„Zprostředkování obchodu a služeb“, od 1. 
července je vedle této činnosti oprávněn 
k výkonu všech ostatních oborů činností 
živnosti volné, tedy také např. k výrobě 
obuvi nebo k překladatelské činnosti.

Snížení správních poplatků
Novela zavádí jednotné poplatky za sou-
časné ohlášení i několika živností a podání 
žádostí o koncesi – při vstupu do podniká-
ní 1 000 Kč, při dalším ohlašování 500 Kč. 
Výpisy typu 1 se v těchto případech vydávají 
zdarma. 100 Kč vybere živnostenský úřad 
za vydání výpisu typu 1 při oznámení změ-
ny údaje, který tento typ výpisu obsahuje 
(zejména příjmení, bydliště, místo podniká-
ní, obchodní fi rma, sídlo), oznamování změn 
provedených předem v obchodním rejstříku 
nadále zůstává bez poplatku.

Další významné změny
Počet podnikatelů, pro něž může být jedna 
fyzická osoba ustanovena do funkce odpo-
vědného zástupce, se zvyšuje ze 2 na 4. 
Zůstává zachována povinnost oznámit pře-
rušení provozování živnosti na dobu delší 
než 6 měsíců, doba, na kterou je možné pře-
rušit, však již není zákonem omezena (dříve 
max. na 2 roky). Zrušují se některé povinnos-
ti podnikatele, např. povinnost mít v provo-
zovně pro účely kontroly průkaz živnosten-
ského oprávnění. Nadále platí, že podnikatel 
je povinen oznamovat živnostenskému úřa-
du všechny změny a doplnění týkající se 
údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro 
ohlášení živnosti, do 15 dnů ode dne jejich 
vzniku, to se však netýká změn a doplnění již 
zapsaných do obchodního rejstříku.

Co se nemění
Nemění se většina povinností podnikatelů 
týkající se oznamování provozování živnosti 
v provozovnách a jejich označování, ozna-
čování objektu, v němž má podnikatel místo 
podnikání nebo sídlo, identifi kace při obcho-
dování s použitým zbožím a další. Stále je 
možné využít obecního živnostenského úřa-
du jako tzv. centrálního registračního místa 
(CRM) pro podání určená současně živnos-
tenským úřadům a fi nančním úřadům, OSSZ, 
zdravotním pojišťovnám nebo úřadům práce. 
Téměř 2 roky jsou živnostenské úřady schop-
ny pořídit si vlastní cestou výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Čeští podnikatelé již tyto 
výpisy k ohlášení nepřipojují.
Novela ovlivňuje i činnost živnostenských 
úřadů, které musí přizpůsobit své postupy 
nové úpravě, objem zákonem požadovaných 
činností se však nezmenšuje. Živnostenské 
úřady mají i po novele povinnost evidovat 
v živnostenském rejstříku všechny stanove-
né údaje a dbát na jejich aktuálnost, musí 
dodržovat lhůty pro zápisy údajů do rejstří-
ku, vydávání výpisů a správních rozhodnutí 
a v neposlední řadě mají za úkol dohlížet na 
plnění všeobecných a zvláštních podmínek 
provozování živnosti a pomocí živnosten-
ské kontroly také na dodržování povinností 
uložených podnikatelům živnostenským 
zákonem a zvláštními právními předpisy.

Ing. Lukáš Lysoněk
Krajský živnostenský úřad

ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

V dubnu jsme vás informovali o blížící se významné novele živnostenského zákona 
a slíbili jsme zveřejnit přehled změn, které přináší. novela byla zveřejněna ve sbír-
ce zákonů pod č. 130/2008 sb., účinnosti nabývá 1. července 2008 a jejím hlavním 
cílem je snížení administrativní zátěže živnostenských podnikatelů. Pokud jde o úko-
ny, které směřují od podnikatele k živnostenskému úřadu (ohlášení živnosti, žádost 
o koncesi, oznamování změn, žádost o zrušení živnostenského oprávnění), ruší se 
dosavadní pojetí místní příslušnosti podle místa bydliště fyzické osoby nebo sídla 
právnické osoby, a podání tak lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřa-
du v České republice, a to buď přímo, nebo prostřednictvím kontaktního místa veřej-
né správy Czech POInT. Využije-li podnikatel podání přes Czech POInT, vedle poplat-
ku stanoveného pro daný typ úkonu zaplatí navíc 50 Kč. Czech POInT podání doručí 
obecnímu živnostenskému úřadu, který si podnikatel zvolí, a tento úřad příslušnou 
věc také vyřídí; má-li podání nedostatky, vyzve úřad podnikatele k jejich odstranění.

Novela živnostenského zákona 

Podnikatelé by se měli se změnami zákona podrobně seznámit. foto: archiv
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Zlín – Jmenovitě byli oceněni 
MUDr. Rudolf Uhlář z Lukova, 
Libor Slavík z Otrokovic, Marek 
Ovečka z Kroměříže, Jana Trcha-
líková z Veselé a Alois Václavík 
ze Sehradic. Hejtman současně 
poděkoval paní Zdeňce Wasser-

bauerové, která se již řadu let 
věnuje náboru potenciálních 
dárců na území regionu a letos 
byla za tuto svou činnost oce-
něna i v rámci ankety Osobnost 
Zlínského kraje. 
„Velmi vítáme každého nového 

občana, který je ochoten vstou-
pit do registru dárců a být k dis-
pozici pro potřebu odběru. V sou-
časné době máme v databázi na 
Zlínsku tři tisíce dárců, dvacet 
z nich už podstoupilo odběr, 
protože právě jejich znaky kme-
nových buněk byly vytipovány 
jako vhodné pro konkrétního 
příjemce. Hledání shod je velmi 
náročné a děje se prostřednic-
tvím celosvětové databanky,“ 
vysvětlila Zdeňka Wasserbaue-
rová, kterou k její charitativní 
práci před dvanácti lety přivedla 
osudová událost – onemocnění 
v té době sedmiletého vnouč-
ka leukémií. „Tehdy jsem si řekla 
nebreč a něco dělej! “ vzpomíná 
dnešní aktivní spolupracovnice 
Nadace pro transplantaci kostní 
dřeně, kterou vnuk dávno pře-
rostl a přináší jí radost.
„Lidé by měli vědět, že léčba 
leukémie, krevních onemocnění 
a některých druhů rakoviny tím-
to způsobem má u nás sedmde-
sáti pěti procentní úspěšnost, čili 
stejně pozitivní výsledek, jakým 
se pyšní nejvyspělejší státy svě-
ta. Je zde tedy velká šance, že 
poskytnutím své kostní dřeně 
doslova darují život někomu 
dalšímu. A to je pocit, který stojí 

za to,“ zamýšlí se organizátorka 
a pokračuje: „Jestli to bolí? Všich-
ni říkají: trochu nepříjemné to 
bylo, ale dá se to vydržet. Šli by-
chom do toho znovu!“ 
Věk nově zaregistrovaných dár-
ců je limitován hranicí pětatřiceti 
let, samotný odběr kostní dřeně 
se potom může uskutečnit po 
překročení této hranice, v rámci 
České republiky se odběry dřeně 
odehrávají pouze ve speciali-
zovaných podmínkách Fakultní 
nemocnice v Plzni. „Základní 
vyšetření krve do databáze se 
ve Zlínském kraji provádí na 
transfuzních stanicích ve zlínské 
či uherskohradišťské nemocni-
ci a vzhledem k tomu, že není 
hrazeno zdravotními pojišťovna-
mi, ale platí se ze sbírek a spon-
zorských darů, budeme velmi 
vděčni i za tuto formu podpory,“ 
dodává paní Wasserbauerová.
A tak každý, kdo chce být této ini-
ciativě nápomocen (a přitom již 
třeba překonal věkový limit), má 
možnost být prospěšný i jinak. 
Stačí přispět formou dárcovské 
SMS ve tvaru  DMS KOSTNIDREN 
na číslo 87777. Konto Nadace pro 
transplantaci kostní dřeně: ČSOB 
Plzeň, č.ú. 04343043/0300.

Helena Mráčková

Z KRAJE

Zlínský kraj ocenil studenty
Zlín – Jeden kolektiv a 17 jed-
notlivců ze středních škol bylo 
oceněno Zlínským krajem za 
mimořádné úspěchy v mimo-
školní činnosti nebo za mimo-
řádný čin. Šlo o sedmý ročník 
akce, kterou připravuje odbor 
školství, mládeže a sportu kraj-
ského úřadu. Ocenění získali: 
Václav Nedělka (Tauferova 
střední odborná škola veteri-
nární Kroměříž), Vladislav Vacek 
(Gymnázium Kroměříž), Andrea 
Adamcová (Střední zdravotnic-
ká škola Kroměříž), Kristýna 
Krajčovičová (Střední průmys-
lová škola Uherský Brod), Šárka 
Pančochová (Střední průmys-
lová škola Uherský Brod), Zby-
něk Hyrák (Střední škola prů-
myslová a hotelová Uherské 
Hradiště), Jakub Hlůšek (OA, 
VOŠ a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Uher-
ské Hradiště), Tereza Jelénková 
(Střední škola – COPT Uher-
ský Brod), Silvie Čerešňáková 
(Gymnázium Uherské Hradiš-
tě), Šárka Serafinová a Tomáš 
Surý (Střední škola cestovního 

ruchu, s. r. o. v Rožnově pod 
Radhoštěm), Michal Sucháček, 
Lukáš Martinka a Pavel Šipula 
(Střední odborná škola Jose-
fa Sousedíka Vsetín), Alžběta 
Pechová (SPŠ strojnická Vse-
tín), Alice Kubešová (SPŠ poly-
technická – COP Zlín), Veronika 
Vašková (Střední škola oděvní 
a služeb Vizovice) a kolektiv 19 
žáků ze SOŠ Luhačovice.

střílecký hřbitov je otevřen
střílky – Barokní hřbitov ve 
Střílkách se v sobotu 7. června 
dočkal znovuotevření. „K zpří-
stupnění památky došlo po 
letech práce, shánění peněz 
a mnoha záslužných aktivitách. 
Zejména je nutné ocenit práci 
občanského sdružení a jme-
novitě paní Skřítkové, která 
svým úsilím značně pomohla 
k obnově hřbitova,“ uvedl sta-
tutární náměstek hejtmana 
Vojtěch Jurčík. Jak upřesnil, 
byly zde osazeny kopie kdysi 
ukradených soch, opraveno 
schodiště, balustrády i zdi. 
V dohledné době by mělo ještě 
dojít k opravě hřbitovní kaple.

Najít vhodného dárce 
kostní dřeně je obtížné

První dáma navštívila festival filmů
Zlín – Mezi mnoha vzácnými hos-
ty spjatými se světem kinema-
tografie a umění zazářila během 
letošního ročníku mezinárodní-
ho filmového festivalu pro děti 
a mládež, který se uskutečnil na 
začátku června, také manželka 
českého prezidenta Livia Klau-
sová. První dáma navíc nad 
touto významnou akcí převza-
la záštitu. Do regionu ji pozval 
a následně také osobně dopro-
vázel hejtman Libor Lukáš. 
Ten také první dámě věnoval 
dárek – nedávno vydanou kníž-

ku nazvanou „Putování s prezi-
dentem po Zlínském kraji“. 
Publikace má více než osm desí-
tek stran. Prostřednictvím textů, 
ukázkami novinových článků  
a velkým množstvím barevných 
fotografií podrobně přibližuje 
harmonogram návštěvy, která 
se uskutečnila ve dnech 13. až 
15. března 2007 ve všech okre-
sech kraje. 
Jednalo se o již druhou návště-
vu prezidentského páru ve Zlín-
ském kraji. Ta první se uskuteč-
nila v dubnu 2006.

Setkání hejtmana s dárci kostní dřeně. foto: Jan Vandík

Dárce kostní dřeně za rok 2007 přijal na konci května hejtman 
Zlínského kraje Libor Lukáš, aby jim poděkoval za humanitár-
ní pomoc touto formou dárcovství a předal jim pamětní medai-
le i symbolickou odměnu v podobě vitamínových balíčků. 

První dáma na zlínském festivalu. foto: Petr Zákutný
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Za zdravotnictví odpovídá v rámci kraj-
ské samosprávy Ing. Bronislav Fuksa, člen 
Rady Zlínského kraje. Ptáme se, jak hodno-
tí vývoj ve svěřeném resortu.

Pane radní, nedávno jste označil za největ-
ší úspěch v oblasti krajského zdravotnictví 
prosazení koncepce moderní léčby onkolo-
gických onemocnění. Mohl byste vysvětlit, 
co přesně si pod tím máme představit?

Především výstavbu onkologického centra, 
která byla zahájena v září 2007. Jsme inves-
torem této akce, jejíž stavební část si vyžádá 
náklady ve výši 166 milionů korun. Onko-
centrum vznikne rekonstrukcí 21. pavilonu 
Krajské nemocnice Tomáše Bati a přístavbou 
radioterapeutického oddělení, které bude 
krčkem s tímto pavilonem spojeno. Současně 
zde bude vybudováno i nové energocentrum 
a také dojde k rekonstrukci 17. pavilonu, do 
něhož je po dobu rekonstrukce 21. pavilonu 
přesunut provoz dotčených oddělení. Tato 
přístavba představuje poměrně složitou tech-
nickou záležitost vzhledem k požadavkům, 
kladeným na odstínění lineárního urychlova-
če, kdy je nezbytné použít speciálních beto-
nových směsí o síle až 2,2 metru. Pracoviště 
by mělo být vybaveno zdravotnickými tech-
nologiemi v celkové hodnotě přibližně 155 
milionů korun; jejich pořízení proběhne v režii 
Krajské nemocnice T. Bati. Kromě již zmíněné-
ho lineárního urychlovače budou do provozu 
uvedeny i další moderní vyšetřovací a léčebné 
metody. Onkologické centrum by mělo začít 
sloužit v listopadu 2008, kdy bude občanům 
Zlínského kraje poskytována komplexní onko-
logická péče srovnatelná s podobnými praco-
višti v ostatních krajích České republiky.

Proč se vlastně Zlínský kraj tak intenzivně 
zaměřuje právě na onkologicky nemocné 
pacienty? Přibývá jich?

Péče o onkologicky nemocné má své opod-
statnění, protože jak ve Zlínském kraji, tak 
v celé České republice dochází k růstu počtu 
nádorových onemocnění, můžeme bohužel 
hovořit o dlouhodobě vzestupném trendu. 

Hlavní problém nespočívá v tom, že by zde 
byl počet onkologických pacientů vyšší než 
v ostatních krajích, ale v tom, že na rozdíl 
od ostatních regionů České republiky, stále 
ve Zlínském kraji neexistuje zařízení, které 
by poskytovalo onkologickým pacientům 
komplexní péči bez nutnosti převozu paci-
entů, často ve vážném zdravotním stavu, do 
specializovaných center v Jihomoravském či 
Olomouckém kraji. Realizací onkocentra ve 
Zlíně, které bude úzce spolupracovat s radi-
ologickým pracovištěm v Holešově, bude 
tento problém vyřešen a našim nemocným 
klientům bude zajištěno mnohem vyšší 
pohodlí, než je tomu dosud.

Co považujete za další úspěchy ve sféře 
krajského zdravotnictví? 

Určitě je to pokračující konsolidace a dovyba-
vení moderního traumatologického centra, 
které ošetřuje nejtěžší poranění u pacientů 
z celého Zlínského kraje. Dále bych uvedl 
zahájení výstavby nového moderního sídla 
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kra-
je ve Zlíně či dokončení transformace lůžko-
vých zdravotnických zařízení Zlínského kraje 
úspěšným převedením poslední nemocnice 
fungující dosud v režimu příspěvkové organi-
zace na obchodní společnost, a to konkrétně 
vytvořením akciové společnosti ze vsetínské 
nemocnice. Zlínský kraj se tak stal zakladate-
lem čtyř významných nemocnic v kraji, a to 
Krajské nemocnice T. Bati a.s., Uherskohra-
dišťské nemocnice a.s., Kroměřížské nemocni-
ce a.s. a Vsetínské nemocnice a.s., některé pra-
cují na společných principech, které chceme 
v budoucnu prohloubit.

Mohl byste přiblížit investice, které se 
v krajských nemocnicích připravují?

Zlínský kraj hodlá v letech 2007 až 2010 inves-
tovat v oblasti zdravotnictví ze svých zdrojů 
celkem asi 600 milionů korun. Dalšími zdro-
ji budou také vlastní prostředky nemocnic 
a prostředky z fondů EU. Z těch nejvýznamněj-
ších akcí můžeme jmenovat úpravy druhého 
nadzemního podlaží východního křídla objek-
tu "A" v areálu kroměřížské nemocnice, sta-
vební úpravy porodnicko-gynekologického 
oddělení uherskohradišťské nemocnice, cen-
tralizaci vybraných provozů vsetínské nemoc-
nice, výstavbu krajského střediska zdravot-
nické záchranné služby ve Zlíně. V Krajské 
nemocnici T. Bati to jsou kromě stavby onko-
logického centra například stavební úpravy 
kožního oddělení, propojení budovy porod-
nicko-gynekologického oddělení a léčebny 
dlouhodobě nemocných.

Jak se osvědčila praxe zpoplatňování poby-
tu v nemocnicích?

Hlavním důvodem zavedení regulačních 
poplatků od prvního ledna 2008 bylo zamezit 
plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb, 
neboť Česká republika má jeden z nejvyš-
ších podílů veřejných výdajů na financování 

zdravotnictví na světě. Zavedením poplatků  
očekáváme úsporu výdajů systému veřejného 
zdravotního pojištění pro rok 2008 ve výši až 4 
miliardy korun. Předpokládá se, že tedy zůsta-
ne více prostředků na kvalitní péči o vážně 
nemocné. Pacienti by měli být ochráněni před 
nežádoucími dopady kumulovaných doplatků 
za léky. Je počítáno s poklesem předepisování 
levných léků na banální nemoci. Úhrada těchto 
poplatků v rámci nemocnic zřizovaných Zlín-
ským krajem probíhá jak formou hotovostních 
plateb, tak i prostřednictvím bezhotovostního 
platebního styku. Krajská nemocnice T. Bati 
a.s. v rámci rozšíření spektra možností svým 
klientům nabízí od prvního května letošního 
roku také platbu prostřednictvím SMS. 
Forma úhrad a struktura platebních míst 
v jednotlivých nemocnicích se odvíjí od 
specifických podmínek každé nemocnice, 
zejména s přihlédnutím k organizačnímu 
členění a odlišnému prostorovému řešení 
každého nemocničního areálu. 

Lze již nyní vyčíslit konkrétní finanční pří-
nos této praxe?

Příjmy nemocnic založených Zlínským kra-
jem z výběru regulačních poplatků za první 
čtvrtletí 2008 představují celkovou částku 
16 milionů korun, při nezměněné struktuře 
regulačních poplatků lze tedy očekávat celo-
roční příjmy ve výši  64 milionů korun. Tak-
to získané prostředky poslouží ke zlepšení 
služeb pacientům.
Mohu říci, že odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví krajského úřadu od počátku letoš-
ního roku sleduje problematiku regulačních 
poplatků v nemocnicích Zlínského kraje. 
Z takto zjištěných informací vyplývá, že hlav-
ní účel regulačních poplatků, tedy zmíněné 
zamezení nadužívání zdravotnických služeb, 
je naplňován. 

Do jaké míry se náš region potýká s nedo-
statkem pracovní síly v nemocnicích? 

Obecně můžeme hovořit o nedostatku lékařů 
i sester a o pokračující migraci odborného per-
sonálu z východu na západ. I v našich nemoc-
nicích je stále častěji slyšet slovenštinu, což 
však není ke škodě věci. Slovenští lékaři a sest-
ry mají stejné vzdělání a stejnou kvalifikaci, 
jako ti naši. Jde o trend, na který si musíme 
zvyknout. Personální situaci se však snažíme 
řešit, a proto všechny nemocnice založené 
Zlínským krajem spolupracují se středními 
zdravotnickými školami a vyšší odbornou 
školou zdravotnickou a podílí se na praktické 
výuce jejich studentů, kteří pak mohou nalézt 
uplatnění právě v těchto nemocnicích. Jedním 
z problémů v personální oblasti, s nímž se však 
v současné době vážně potýkáme, je zejména 
nedostatečná legislativní úprava předates-
tačního vzdělávání lékařů, v jejímž důsledku 
dochází ke komplikacím při získávání nezbyt-
ného vzdělání lékařů pro samostatný výkon 
jejich povolání. 

Helena Mráčková

Pozornost zaměřujeme na onkologicky nemocné
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Zlínský kraj a prevence negativních jevů u mládeže

Pozornost je zaměřena do škol
Odbor školství, mládeže a sportu je metodic-
kým a koordinačním článkem celého systému 
prevence ve školách a školských zařízeních. 
V každé škole pracuje totiž metodik prevence 
– učitel, který se mimo své základní pracovní 
povinnosti věnuje prevenci sociálně pato-
logických jevů. Připravuje pro žáky a kolegy 
tzv. minimální preventivní programy, jejichž 
záměrem je realizovat činnosti, které napo-
máhají ve školách vytvářet příznivé sociální 
klima. Spolutvůrci jsou školní psycholog, škol-
ní poradenské pracoviště, speciální pedagog 
i okresní metodik prevence v pedagogicko– 
psychologické poradně, společně s vedením 
školy a celým pedagogických sborem. „I když 
funkce školního psychologa a poradenského 
pracoviště na každé škole je hudbou budouc-
nosti, přesto se mnohým školám, díky dobré 
spolupráci vedení školy, pedagogů i rodičů, 
v prevenci daří. Škola bez šikany, vandalismu či 
vulgárního vyjadřování není žádný nedostižný 
ideál. Už teď v kraji takové školy existují,“ říká 
Jarmila Peterková z oddělení mládeže, sportu 
a rozvoje lidských zdrojů krajského úřadu. 

Další krajské nástroje prevence
V rámci odboru kancelář hejtmana je zří-
zeno oddělení neziskového sektoru, které 
se zabývá koordinací protidrogové politiky 
prostřednictvím krajského protidrogového 
koordinátora, jehož činnost je zaměřena na 
nestátní neziskové organizace zabývající 
se preventivními aktivitami a metodickou 
pomocí městským a obecním úřadům. 
Jako poradní orgán volených krajských 
politiků byla již v roce 2001 zřízena odbor-
ná Komise Rady Zlínského kraje pro otázky 
prevence sociálně patologických jevů, která 

se skládá jak ze zástupců odborně zaměře-
ných organizací, jako je probační a mediač-
ní služba, Policie ČR, obecní policie či Kraj-
ská hygienická stanice Zlínského kraje, tak 
specialistů z oblasti psychologie, medicíny 
a léčby závislostí.
„Zlínský kraj klade maximální důraz na pre-
venci. Podporujeme proto také projekty 
zaměřené na práci se skupinami dětí, mlá-
deže a mladých dospělých, ohroženými 
vznikem a rozvojem sociálně nežádoucího 
chování, což jsou mimo jiné projekty na 
podporu činnosti nízkoprahových zaříze-
ní pro děti a mládež. Z krajského rozpočtu 
jsou ročně na tyto a další aktivity vyčleněny 
tři miliony korun," vysvětluje vedoucí oddě-
lení neziskového sektoru kanceláře hejtma-
na Pavlína Nováková.

Situace na drogové scéně v regionu
Zlínský kraj každoročně mapuje situaci na dro-
gové scéně a zpracovává výroční zprávu o rea-
lizaci protidrogové politiky. Zde jsou základní 
fakta za rok 2007. „Spektrum zneužívaných 
látek je téměř neměnné. Problémem regionu 
jsou především drogy vyráběné a pěstované 
zde, např. metamfetamin – pervitin, marihua-
na, extáze. Průměrný věk uživatelů drog je 25 
let. Svoji první cigaretu zkouší děti už na prv-
ním stupni základní školy. Nejmladšími uživa-
teli marihuany byli zaznamenáni žáci šesté 
třídy, mohou být už ale i mladší. Velký nárůst 
zaznamenává v poslední době užívání alko-
holu. V rámci činnosti městských policií bylo 
v roce 2007 v regionu provedeno 2 164 kon-
trol a zjištěno 987 podnapilých osob mladších 
18 let,“ uvádí autorka zprávy Pavlína Nová-
ková. Z dokumentu dále vyplývá, že počet 
uživatelů návykových látek v kraji roste, v roce 
2007 bylo zaznamenáno 1164 uživatelů drog, 
což oproti roku 2006 představuje zvýšení o 16 
%. Roste také počet „injekčních“ uživatelů, kde 
nárůst proti roku 2007 činí 14 %. 

Kde najít odbornou pomoc
O snížení zmíněných rizik usilují kontaktní 
centra, která provozují terénní výměnné pro-
gramy pro uživatele drog – jde o službu prv-
ního kontaktu s uživatelem v terénu (výměna 
jehel) včetně komplexního programu s cílem 
motivovat klienta ke změně životního stylu, 
rizikového chování a k vyhledání příslušných 
odborných zařízení. V současné době v kraji 
fungují čtyři kontaktní centra. Kontaktní cen-
tra poskytují služby, poradenství a motivační 
programy pro klienty. Pro děti a mládež, kteří 
zažívají nepříznivou sociální situaci, fungují 
také nízkoprahová zařízení, zejména pro dívky 
a chlapce, kteří se buď ze sociálních důvodů 
nemohou anebo nechtějí zapojit do standard-
ních volnočasových aktivit, vyhýbají se insti-
tucionalizované péči, upřednostňují pasivní 
trávení volného času a mají vyhraněný životní 
styl. V kraji funguje deset zařízení.

V minulém čísle jsme se věnovali problematice sociálně škodlivého chování dětí, respek-
tive možnostem, jak mu předcházet etickou výchovou. nyní přibližujeme systém preven-
ce těchto nežádoucích jevů, jaký od roku 2001 praktikuje Krajský úřad Zlínského kraje. 
stěžejní činnosti jsou soustředěny do tří odborů, které spolupracují. Jsou jimi  odbor škol-
ství, mládeže a sportu, odbor kancelář hejtmana a odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

V nízkoprahových centrech se mohou děti věnovat různým aktivitám. foto: Ivo Hercík

KOnTAKTní CEnTRA
název provozovatel adresa web
Kontaktní centrum Zlín o. s. ONYX Gahurova 1563, Zlín www.os-onyx.cz
Kontaktní centrum Klíč o. s. AGARTA Ohrada 1879, Vsetín www.agarta.cz
Kontaktní centrum Plus Oblastní Charita KM Ztracená 63, Kroměříž www.kromeriz.caritas.cz
Kontaktní centrum Charáč o. s. Podané ruce Průmyslová 819, Uh. Hradiště www.podaneruce.cz

níZKOPRAHOVÁ ZAříZEní
název provozovatel informace
NZDM TULiP Oblastní Charita Uh. Hradiště www.uhradiste.caritas.cz
NZDM T-Klub o. s. Unie Kompas www.unko.cz
NZDM Šlikr o. s. Unie Kompas www.unko.cz
NZDM Salesiánský klub mládeže o. s. Salesiánský klub mládeže www.zlin.sdb.cz
NZDM Vítek o. s. Naděje www.nadeje.cz
Nízkoprahový klub pro romské děti a mládež RUBIKON Diakonie ČCE – Vsetín www.diakonievsetin.cz
NZDM ARCHA o. s. Na Cestě www.centrumarcha.cz
NZDM JASPIS o. s. Jaspis www.jaspis.info
NZDM Zrnko Charita Vsetín www.vsetin.caritas.cz
Poradenské centrum R–EGO o. s. R-Ego Slavičín tel. 577 341 446Zd
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ornitolog a ochránce přírody

narozen 6. prosince 1957 v Přerově

o přírodu se zajímá od dětství

od roku 1972 je členem Moravského 
ornitologického spolku v Přerově, 
v roce 1974 vstoupil do České 
společnosti ornitologické a v roce 
1990 do Českého svazu ochránců 
přírody

profesionálním pracovníkem 
Českého svazu ochránců přírody se 
stal v roce 1992

ženatý, dvě děti

kromě ochrany přírody jej baví 
turistika, fotografování a cestování

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Miroslav Dvorský

Dvorský: Člověk se má v přírodě chovat skromně
Miroslav Dvorský, pracovník Českého svazu ochránců přírody. foto: Miroslav Juráň

Valašskomeziříčští ochránci přírody jsou 
považováni za specialisty na čápy. Jak jste 
k tomuto označení přišli?
Je pravda, že se na nás v této souvislosti obrací 
soukromé osoby a podnikatelé ze Zlínského, 
Olomouckého i Moravskoslezského kraje. 
Čápi patří mezi problematické druhy živoči-
chů, protože si staví hnízda na komínech, kde 
ucpou průchod, nebo na elektrickém vedení. 
Ochraně čápů jsme se začali věnovat už v roce 
1986, kdy jsme postavili první hnízdo, a od té 
doby jsme jich udělali přes padesát. Napří-
klad v okrese Vsetín hnízdilo v loňském roce 
třináct párů čápů, z toho jedenáct hnízd jsme 
nějakým způsobem upravovali nebo pře-
mísťovali my.

Je Zlínský kraj z hlediska ornitologie něčím 
jedinečný?

Ve Zlínském kraji se nachází Chráněná krajin-
ná oblast Beskydy. Ta je sama o sobě ornitolo-
gicky velice zajímavá z hlediska typických hor-
ských druhů ptáků, které už jinde nenajdeme. 
Máme tady ale například také silnou populaci 
chřástala polního. V ornitologické oblasti Hor-
ní Vsacko je vůbec celá řada druhů, jejichž 

výskyt je v Evropě výjimečný, i když nám třeba 
připadá, že tomu tak není. Jde například o ťu-
hýka obecného, lejska malého, datla černého 
nebo pěnici vlašskou. To jsou všechno druhy, 
které v Evropě už moc neuvidíme. Lidé vůbec 
netuší, že sem jezdí například Angličani a jsou 
u vytržení, jaké druhy ptáků vidí. Oni tam totiž 
nemají ani toho čápa.

Vaším původním zaměřením byla ornito-
logie, od roku 1992 se profesně věnujete 
ochraně přírody. Byl příklon k ochranářům  
vývojem vaší ornitologické činnosti?

Já jsem pořád hlavně ornitolog, ale čím je člověk 
starší, tím víc cítí, že je potřeba v ochranářském 
působení postihnout co nejširší oblast. V příro-
dě je všechno provázáno, jedno bez druhého 
nebude fungovat. Člověk se stále více roztahu-
je do krajiny. Populačně sice Česká republika 
neroste, ale lidé stále obsazují víc a víc volné 
přírody. To by ani nevadilo, jenže lidé v příro-
dě přestávají hospodařit a staví si domy, které 
se víc hodí do Beverly Hills, ale ne do valašské 
krajiny. A v tom by měla tkvět ochrana přírody, 
ne hlídat pouze konkrétní druhy zvěře a jejich 
stanoviště, ale taky krajinný ráz.

Pokud by chtěli lidé začít s ochranou příro-
dy u sebe, co by ve svém chování a naklá-
dání s přírodou měli udělat nejdřív?
Já jsem propagátorem takzvaných živých 
zahrad. Spousta druhů živočichů se vytratila 
z blízkosti člověka, protože ten se chová v mís-
tě svého života agresivně. Ono se to třeba 
nezdá, ale anglický trávník a zastřižené keře 
na zahradě nejsou pro zvířata vůbec příznivé. 
Živá zahrada je takové místo, kde je jak upra-
vený trávník a okolí, tak i třeba jezírko, zídka 
pro ještěrky a ptačí budky, aby člověk zvířátka 
zase dostal do své blízkosti. A druhou věcí je 
osobní skromnost. Člověk by si měl odpovědět 
na otázku, jestli potřebuje k životu všechny ty 
věci, které mu ukazují v televizi. Měli bysme se 
zamyslet a říct si, co skutečně potřebujeme. 
Protože jinak se tady dusíme. Erazim Kohák tvr-
dí, a já s ním souhlasím, že všechno, co vymys-
lel člověk, auta, počítače, mobily, je dobré, ale 
nesmíme se toho stát otroky. Musíme být zod-
povědní. A to se může projevovat třeba tak, že 
než každé ráno nastartujeme auto, položíme 
si otázku: Skutečně je nutné jet vozem? Nejde 
to dojít pěšky nebo dojet na kole? Jinak se 
tady totiž skutečně udusíme. (mij)

INZERCE
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Zlínský kraj – Jak přimět návštěvní-
ky hradů, zámků a muzeí, aby se 
do historických objektů častěji 
vraceli? Ne vždy se podaří změ-
nit návštěvní trasu a nabídnout 
v expozici něco nového. Cestou 
k zatraktivnění památek se proto 
mnohdy stávají vystoupení her-
ců, skupin historického šermu, 
hudebníků. Nebo také zpřístup-
nění v netradiční dobu, s nočním 
osvětlením, se strašidly...
„Během letošního roku se u nás  
uskuteční deset zvláštních kul-
turních akcí. Přesvědčili jsme se, 
že nám zvyšují návštěvnost,“ kon-
statoval kastelán státního hradu 
Buchlov Rostislav Jošek. Na Buch-
lově se už letos uskutečnil Dětský 
den, kdy přišlo až o polovinu více 
návštěvníků než jindy. Velkou 
atrakcí jsou noční prohlídky. Letos 
budou na Buchlově ve dnech 
24. až 26. července; mají název 
Buchlovské noci s černou paní. 

Noční prohlídky budou organizo-
vány od 21:00 do 01:00, vždy po 
patnácti minutách pro skupinu 
nejvýše 35 osob. Lidé se mohou 
objednat předem. Do nočního 
života na hradě a v jeho okolí se 
v tuto dobu zapojí na stovku her-
ců a účinkujících. „Je to vzrušující, 
noční prohlídky přitahují,“ dodává 
Jošek. Státní hrad připravil na čer-
venec také Kovářské dny s ukáz-
kami práce uměleckých kovářů, 
srpnové divadelní víkendy, irský 
večer a ukázky historických kos-
týmů. Už loni se osvědčilo také 
otevření hradu o svátku svatého 
Štěpána o Vánocích.
Zámek v Buchlovicích se ještě 
k nočním prohlídkám neodhodlal. 
Pro své návštěvníky však připra-
vuje na 4. až 6. července program 
Růže na zámku. Místnosti budou 
vyzdobeny růžemi. Uskuteční se 
zde také módní přehlídka.
Jako osvědčené lákadlo používají 

noční prohlídky také na hradě ve 
Zlíně-Malenovicích. Letos se usku-
teční 12. července a 30. srpna. Ve 
dnech 4. a 5. července proběhne 
na malenovickém hradě divadelní 
festival Hrandění.
Funkční ukázky starých mlýnů, 
kováren a pil jsou trvalou sou-
částí Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Per-
sonál v dobových kostýmech ve 
skanzenu návštěvníkům vypráví 
podrobnosti o životě ve starých 
chalupách. Kromě toho se zde 
uskutečňují i tematické kulturní 
akce. Během Slovanských dnů 
5. a 6. července se představí 
návštěvníkům folklorní skupi-
ny z Polska, Slovenska a Srbska, 
v sobotu 12. července ožije Dře-
věné městečko zvukem dlátek 
až třiceti řezbářů. Za zmínku stojí 
také Pekařská sobota 19. červen-
ce, což bude oslava prastarého 
cechu pekařského.  (vc)

Hrady a zámky: lidé žádají atrakce
V pořadí již šestý ročník oblíbeného 
Gulášfestu proběhne ve dnech 10., 11. 
a 12. července na fobalovém stadionu 
ve Valašském Meziříčí. Pořadatelé 
letos zajistili také zastřešené velko-
kapacitní stany, aby akci neovlivnilo 
nepříznivé počasí. Kromě vaření gulá-
šů a jejich pojídání se lidé mohou těšit 
také na minimálně šest druhů vychla-
zeného piva, nafukovací skákací hrad 
a spoustu soutěží pro malé i velké. 
Lidé mohou navštívit také nově zre-
konstruované koupaliště, které se 
nachází jen sto metrů od areálu, kde 
bude Gulášfest probíhat. 

Na každoroční Týden židovské kultury 
zve všechny zájemce o toto etnikum 
do Holešova občanské sdružení Společ-
nost Judaica Holešov. Letošní festival se 
uskuteční v termínu od 27. června do 
2. srpna. Pro 8. ročník festivalu Týden 
židovské kultury bylo zvoleno téma 
Etika a rodina v židovství. Ze třiceti 
zamýšlených akcí by mělo být 13 kon-
certů, 8 besed a přednášek, 3 filmy, 
3 taneční vystoupení, 2 bohoslužby 
a jedno dramatické vystoupení. Projekt 
se koná pod záštitou mnoha osobností 
a institucí, festival má čestné předsed-
nictvo, jehož prezidentem je spisovatel 
a pedagog Arnošt Lustig. 

Přibližně tisíc účinkujících z Evropy, Asie 
i Jižní Ameriky vystoupí na 5. bienále 
mezinárodního folklorního festivalu 
Vsetínský krpec,  který se uskuteční 
v době od 3. do 6. července ve Vsetíně. 
Akci připravuje vsetínská radnice ve 
spolupráci s Folklorním sdružením Čes-
ké republiky, soubory valašských písní 
a tanců Jasénka a Vsacan a Domem 
kultury. Hlavní program se bude ode-
hrávat na velkém pódiu vedle domu 
kultury, tančit a zpívat se však bude 
také na Dolním náměstí, v kině Vatra, 
v domě kultury, ale také v sokolovně, 
v místních hospodách i  přímo na ulici 
při slavnostním průvodu městem.

Za účasti krajského radního Jindřicha 
Ondruše a více než stovky milovníků 
umění z celého Zlínského kraje byla 
na konci května otevřena nová galerie 
současného umění v Kroměříži. Projekt 
je dílem občanského sdružení Galerie 
Orlovna města Kroměříže. Galerie, jejíž 
prostory byly pro kulturní účely bez-
platně zapůjčeny Národním památko-
vým ústavem, bude sloužit jako multi-
funkční prostor pro mladé a začínající 
výtvarníky z regionu, družebních měst 
Kroměříže a měst s Kluby UNESCO. 
Otevřena bude všem směrům sou-
časného výtvarného umění. Nedílnou 
součástí projektu občanského sdružení 
je oživení a rekonstrukce nádherného 
výstavního prostoru.

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KuLTuROu

K dispozici je letní číslo časopisu ZVUK Zlínského kraje 
Zlínský kraj – K procházce po zámec-
kých zahradách a parcích Zlínské-
ho kraje nebo k úvaze nad tím, jak 
se stavíme k památkám, jsou-li 
pro nás skutečně hodnotou, které 
si dokážeme vážit a správně o ni 
pečovat, vybízí nové, letní dvojčís-
lo časopisu ZVUK Zlínského kraje. 
Kulturně–společenská revue 
vycházející od roku 1990 se věnu-
je především kulturnímu životu 
na Zlínsku, Vsetínsku, Uhersko-
hradišťsku a Kroměřížsku (odtud 
název ZVUK) a snaží se zazname-
nat pozoruhodné dění v regionu 
hlubším, nadčasovějším pohle-
dem, než jaký poskytují běžné 
sdělovací prostředky. Nahlédnout 
do zákulisí redakční práce časopi-

su ZVUK umožní rozhovor s jeho 
dlouholetým šéfredaktorem Jaro-
slavem Zapletalem.
Časopis dále přibližuje bohatou 
historii spojenou s kostelem sva-
tého Jana Křtitele v Kroměříži 
nebo přináší zajímavé vyprávění 

o tolerančním kostele ve Vel-
ké. Kromě toho nabízí množství 
dalších zajímavých příspěvků, 
například reflexi osobnosti Jana 
Antonína Bati, vzpomínku na 
nedávno zemřelého archeologa 
Jiřího Kohoutka či příspěvek Jiří-
ho Severina o historii továrních 
kapel. Rubrika Literatura předsta-
vuje nejlepší literární práce mla-
dých studentů. Orientaci v nově 
vydaných regionálních publika-
cích usnadní několik recenzí. 
Informace o časopise najdete na 
www.kfbz.cz/zvuk.htm, magazín 
je možné koupit v oddělení pro 
dospělé čtenáře v budově Krajské 
knihovny Františka Bartoše ve Zlí-
ně a u vybraných knihkupců. (red)

30. 6.–15. 8. Canisterapie  
v obrazech 
Výstava fotografií přibližující 
činnost Canisterapeutického 
centra ve Zlíně, 2. etáž 

Do 18. 7. Dny umění 
nevidomých na Moravě 2008 
Nevidomí a slabozrací umělci, 
3. etáž 

22. 7.–15. 8. Maesotoric 
Graziano Cuberli 
Výstava italského umělce, 
používajícího pro svá díla 
zejména předměty denní 
spotřeby, 3. etáž

BAťůV MRAKODRAP Začíná Festival Janáček a Luhačovice
Zlín – Dvě výročí spojená s životem Leoše Janáčka provázejí letošní 17. 
ročník Festivalu Janáček a Luhačovice. Festival se uskuteční v největ-
ších moravských lázních ve dnech 21. až 25. července. V srpnu 1928, 
krátce po odjezdu ze svých oblíbených Luhačovic, Janáček v Ostravě 
umírá. Od jeho úmrtí tedy uplyne rovných 80 let. A letos také uplyne 
půlkulatých 105 let od Janáčkovy první pravidelné návštěvy v Luhačo-
vicích.  Letošní ročník zahájí v Městském domě kultury Elektra v 19:30 
symfonický koncert se sólisty Františkem Novotným – housle a Micha-
lem Kaňkou – violoncello. Zazní na něm ve světové premiéře také 
Suita z Janáčkovy operní prvotiny „Šárka“. Z Janáčkovy tvorby bude 
v následujícím týdnu přednesena v Lázeňském divadle ještě celá řada 
komorních opusů. Japonská klavírní virtuózka Yuko Fuchimoto uvede 
na svém samostatném recitalu klavírní cyklus „Po zarostlém chodníč-
ku“ a na závěr festivalu společně s  Dvořákovým collegiem Janáčkovo 
„Concertino“. Úterní koncert v 15:30 se uskuteční v prostorách chrámu 
svaté Rodiny. Festival se koná pod záštitou manželky prezidenta Livie 
Klausové, prezident Václav Klaus je jeho čestným předsedou.  (vc)
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KULTURA



KROMĚříŽsKO
1. – 31. července
Kroměříž
Arcibiskupský zámek – Poznej 
světové kulturní dědictví 
UNESCO

2. července
Kroměříž
Atrium Základní 
umělecké školy – Hudba 
z kroměřížského archivu 
v odlesku žesťových nástrojů
www.unesco–klub.cz     

5. července
Holešov
ČS Bikemaraton Drásal 2008 
– 15. ročník závodu horských 
kol Hostýnskými vrchy 
info@drasal.cz

12. července
Holešov
Zámecká zahrada – Setkání 
automobilových veteránů

15. července
Kroměříž
Sněmovní sál Arcibiskupského 
zámku – Vivaldi tour Gabriely 
Demeterové
www.hudba–kromeriz.cz

19. července
Morkovice
Morkovské chlap – 10. ročník 
„papírového“ triatlonu
www.morkovice–slizany.cz

26. července
Hulín
Hulmen – 5. ročník amatérské-
ho triatlonu
www.aspot.wz.cz

27. července – 2. srpna 
Holešov
Týden židovské kultury
www.olam.cz 

uHERsKOHRADIšťsKO
1. – 5. července
Velehrad
Dny lidí dobré vůle – pouť 
při příležitosti oslav svátku 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje
www.velehrad.cz 

4. – 6. července
Hluk
Dolňácké slavnosti  
s Jízdou králů
www.mestohluk.cz 

17. – 19. července
uherské Hradiště
CZ – SK Hello Jazz Weekend 
– jazzové koncerty v Hradišti
www.jdp.cz 

26. července
Buchlovice
VII. Ročník festivalu česneku 
– svátek česneku v areálu 
buchlovického zámku
www.buchlovice.cz 

27. července
Velká Javořina
Slavnosti Čechů a Slováků  
na Javořině
www.javorina.com 

29. července – 3. srpna
uherské Hradiště
XXXIV. Letní filmová škola
www.lfs.cz 

VsETínsKO
3. – 6. července
Vsetín
5. Mezinárodní folklorní 
festival Vsetínský krpec
www.krpec.info

4. – 13.července
Rožnov pod Radhoštěm
Krásné lilie z celého světa 
– celostátní výstava lilií
www.vmp.cz

5. července
Javorníky
Setkání lidí dobré vůle, 
slavnostní mše svatá na místě 
bývalého světelného kříže, 
kulturní program u chaty 
Kohútka
www.novyhrozenkov.cz

6. července
Vsetín
Jízda historického parního 
vlaku – vlak pojede na trati 
Vsetín – Brumov–Bylnice

6. července
Lidečko
Areál u motorestu – 19. 
Mezinárodní festival dechové 
hudby

10. – 12. července
Valašské Meziříčí
Guláš fest – kulinářský festival, 
vystoupí například kapely 
Abraxas, Burma Jones, nebo 
Kanon
www.gulasfest.cz

12. července
Rožnov pod Radhoštěm
Hejův nožík – 12. ročník mezi-
národního setkání řezbářů
www.vmp.cz

12. – 13. července
Bystřička
Valašská 24 – závod kolem 
Bystřičky na horských kolech
www.mtbmaraton.cz

12. – 19. července
Vsetín
18. Mezinárodní týden 
turistiky na Valašsku
mttv.unas.cz

21. července
Bystřička
IV.  Bystřičská ratatashow 
– festival historického šermu, 
ukázky sokolnictví, tanců 
a žonglování

25. – 26. července
Hrachovec u Valašského 
Meziříčí
Hrachovka 2008 – hudební 
open air festival
www.hrachovka.com

26. července
Karolinka
Beskyd rallye – závod 
historických vozidel
www.karolinka.cz 

26. července
Rožnov pod Radhoštěm
Romská píseň – 14. ročník 
mezinárodního hudebního 
festivalu
www.vmp.cz

26. července
Vsetín
XIII. Amfolkfest – malý 
hudební festival na konci 
světa

ZLínsKO
5. července
Luhačovice
Lázeňské divadlo – zahajovací 
koncert mistrovských kurzů  
G. Beňačkové 

13. čevence
Luhačovice
Luhačovická pouť –mše, 
atrakce pro děti, jarmark, 
šermíři a koncerty

10. – 13. července
Vizovice
Masters of rock 2008
www.mastersofrock.cz

21. – 25. července
Luhačovice
Janáček a Luhačovice 
– hudební festival

25. července
Brumov-Bylnice
Hrad Brumov – koncert  
známé brněnské folkové 
skupiny Poutníci

29. července – 8. srpna
Luhačovice
Akademie Václava Hudečka

AKCE V sRPnu

IN
ZE

RC
E

Město Vsetín 
slaví 700 let 
od první 
písemné zmínky
M sto Vsetín v roce 2008 
oslaví 700 let od první pí-
semné zmínky o Vsetín . V 
návaznosti na toto význam-
né výro í se v letošním roce 
koná spousta akcí vztahu-
jících se k tomuto jubileu. 
Jedna z nejvýznamn jších
akcí je Mezinárodní folk-
lorní festival Vsetínský kr-
pec, který se koná ve dnech 
3. – 6. 7. 2008. Jedná se o 
bienále této kulturn  spole-
enské akce zam ené nejen 

na prezentaci folklóru eské
republiky, ale p edevším na 
prezentaci lidového um ní
Evropy i celého sv ta. Pro 
p ítomné budou p ipravena
dv  pódia, na kterých budou 
v pr b hu ty  festivalových 
dn  probíhat paraleln  pro-
gramy. P ehlídka vyvrcholí 
v ned li 6. 7. galakoncer-
tem, na kterém se p edstaví
všechny zú astn né soubo-
ry, ale ješt  p ed ním je pro 
letošní návšt vníky p ipra-
vena malá lah dka ve form
jízdy historického parního 
vlaku na trati Vsetín – Byl-
nice. Radnice m sta Vsetí-
na všechny srde n  zve na 
tuto velkou kulturní událost. 
http://www.mestovsetin.cz/, 
www.krpec.info. 
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Fotbalisty Tescomy Zlín povede v příští 
sezoně trenér Josef Mazura. Bývalý 
kouč Brna, Drnovic a naposledy sloven-
ské Trnavy podepsal s klubem dvoule-
tou smlouvu. Jeho asistentem bude 
Petr Maléř. Mazura u zlínského týmu 
nahradí Pavla Hoftycha, který požádal 
o předčasné ukončení smlouvy a poté 
přešel do klubu Bohemians 1905. 

Roman Kresta z Luhačovic skončil dru-
hý na Rallye Hustopeče. Jeho šňůru 
tří vítězství v řadě v českých soutěžích 
přerušil vítězný Václav Pech. V průběž-
ném pořadí se Kresta bezpečně udržel 
na prvním místě.  Otrokovický jezdec 
Pavel Valoušek závod v Hustopečích 
nedokončil a v průběžném pořadí klesl 
na třetí příčku. 

Házenkářky Zlína budou i v příští sezo-
ně hrát v elitní interlize. Účast v ní jim 
zajistila zvládnutá baráž proti druhému 
celku první ligy, Sokolu Poruba. Zlín na 
jeho hřišti vyhrál 29:24, v odvetě hra-
né v Otrokovicích zvítězil 31:22. „Byly 
to těžké zápasy, ale zvládli jsme je. 
Věříme, že příští sezona bude lepší,“ 
svěřil se předseda zlínského klubu Petr 
Habrovanský. 

Kunovice hostily mistrovství České 
republiky juniorů, juniorek a masters 
v kulturistice. Mezi juniorkami zvítě-
zila Sváčková z Vlčnova. Hned čtyř-
násobné zastoupení mělo Slovácko 
v kategorii od 50 do 60 let. Němec 
obsadil čtvrté místo, Podškubka devá-
té, jedenácté Vanďurka a čtrnácté 
Oláh. „Celkem se šampionátu zúčast-
nilo sedmdesát závodníků,“ prozradil 
Antonín Podškubka, který byl také 
organizátorem akce. 

Odchovanec vsetínského hokeje Jiří 
Hudler získal v zámořské NHL ceněný 
Stanley Cup. Útočník jej vyhrál v dresu 
týmu Detroit Red Wings, který porazil 
ve finálové sérii Pittsburgh Penguins 
4:2 na zápasy. 

Vsetín se vrací v seniorské kategorii na 
hokejovou mapu. Klub získal licenci na 
druhou ligu od Blanska, v příští sezoně 
tak bude hrát třetí nejvyšší soutěž. 
„Dáváme dohromady mužstvo, chce-
me spolupracovat se Zlínem, Třincem 
a dalšími oddíly,“ prohlásil bývalý 
vsetínský hokejista Stanislav Pavelec, 
který zastupuje nově založený Valašský 
hokejový klub. 

Triatlonista Petr Vabroušek vyhrál 
potřetí v kariéře závod na polovičních 
ironmanských vzdálenostech ve Vídni. 
Dlouhodobě nejlepší český závodník 
zvítězil o půldruhé minuty před Lotha-
rem Lederem z Německa.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

sPORTOVní JEDnOHuBKYFotbalistům Slovácka postup unikl
Uherské Hradiště – Fotbalistům 1. 
FC Slovácko o vlásek unikl postup  
do první ligy. K návratu do elit-
ní soutěže stačilo uherskohra-
dišťskému týmu vyhrát v posled-
ním kole doma nad Marilou 
Příbram. Utkání ale fotbalisti 
nezvládli a po porážce 0:1 se 
propadli až na konečnou pátou 
příčku. Z postupu do nejvyšší 
soutěže se vedle Příbrami rado-
vali i hráči Bohemians Praha.
„Byl to sen fanoušků, vrátit se 
hned po roce do nejvyšší sou-
těže. Od splnění jsme byli kou-
sek,“ mrzí sportovního ředite-
le Slovácka Petra Pojezného. 
Kapitán týmu Pavel Němčický 
přiznal, že tým se o návrat do 

první ligy připravil sám nevyrov-
nanými jarními výkony. „To, že 
jsme figurovali ve hře o postup 
i v posledním kole, bylo i díky 
souhře náhod. Odvety jsme 
nesehráli dobře,“ přiznal. 
Během sezony Slovácko vystřída-
lo hned tři trenéry. Pavel Malura 
odkoučoval celý podzim a přes-
tože s mužstvem vybojoval první 
místo, vedení klubu jej odvolalo 
a nahradilo Leošem Kalvodou. 
Ten ale vydržel na lavičce jen 
jedenáct kol. Na poslední čtyři 
zápasy ho vystřídal dosavad-
ní kouč klubového dorostu Jiří 
Dekař, který mužstvo dvěma 
výhrami za sebou vrátil na postu-
povou druhou příčku. Tu ale Slo-

vácko neudrželo. „Pro trenéra je 
nejhorší pocit, když soupeř slaví 
na jeho stadionu postup,“ neza-
krýval Dekař zklamání po porážce 
s Příbramí v posledním kole. Kdo 
povede tým v příští sezoně není 
jisté. I přes nesplnění sportovní-
ho cíle ve Slovácku nepřevládá 
při hodnocení sezony zklamání. 
Novému majiteli a jeho manage-
mentu se podařilo klub stabilizo-
vat, takže může v příštích letech 
pomýšlet na návrat do nejvyšší 
soutěže. „Udělali jsme kus prá-
ce. Zda se v nadcházející sezoně 
opět pokusíme o postup je však 
předčasné tvrdit. Ještě ani neví-
me, jaké složení bude mít kádr,“ 
přiznal Pojezný.  (zd)

Hluk – Členové AWK Hluk se stali 
vítězi prvního mistrovství Čes-
ké republiky klubů v přetláčení 
rukou. Siláci ze Slovácka pře-
kvapivě odsunuli na druhé mís-
to favorizované Židlochovice.
Šampionát se uskutečnil v hluc-
ké sportovní hale, kam dorazilo 
pět družstev, z elitních scházelo 
pouze Hradišťsko. Domácí mezi 
favority nepatřili, a to proto, 
že neobsadili kategorii junio-
rek. „Mysleli jsme, že v mužích, 
ženách a juniorkách se nám 
bodovou ztrátu nepodaří sma-
zat. Dopadlo to ale skvěle,“ 
radoval se z nečekaného titulu 
předseda AWK Hluk Dušan Tesa-
řík, který je zároveň preziden-
tem České asociace přetláčení 
rukou. 
Páka, která je ve světě známá 
jako armwrestling, už dávno 
není jen hospodskou zábavou, 
ale sportovním odvětvím s přís-
nými pravidly. Ty během sou-
boje posuzuje dvojice rozhod-

čích, která může za přestupky 
udělovat fauly a případně duel 
kontumovat v neprospěch neu-
kázněného závodníka. 
V Hluku vznikl oddíl před osmi 
roky, v současnosti má patnáct 
stabilních členů, mezi kterými 
nechybí ani ženy. „Řada našich 
závodníků dosahuje skvělých 

výsledků, a to i na mezinárodní 
úrovni,“ upozornil Tesařík. „Páka 
není jen o silných pažích. Posi-
lovat se musí i záda nebo prsní 
svaly. Důležitá je také taktika,“ 
prozradil Jaroslav Štůsek, opo-
ra Hluku a devatenáctinásobný 
medailista z mistrovství světa 
i mistrovství Evropy.   (zd)

Sportovci Hluku vyhráli český šampionát v páce

V Hluku soupeřili borci z celé České republiky. foto: archiv

sTOLní TEnIsTé sKOnČILI

Zlín – Stolní tenisté Avexu Zlín skončili stejně jako 
v minulé sezoně druzí v extralize. Nad jejich síly 
byli obhájci z El Niňa Praha. Další úspěchy už klub 
nepřidá, kvůli nedostatku financí ukončil pár dnů 
po prohraném finále činnost a licenci na nejvyšší 
soutěž prodal do Hradce Králové. „Nepodařilo se 
nám zajistit odpovídající sponzorské zázemí a to 
i přesto, že jsem v regionu oslovil sto sedmdesát 
firem. Dvacet mi zaslalo zamítavou odpověď, 
ostatní se ani neozvaly,“ přiznal předseda klubu 
Antonín Výmola. Zlín působil v nejvyšší soutěži tři 
roky. Kromě dvou druhých míst vybojoval i čtvr-
tou příčku. Velké úspěchy klub slavil v mezinárod-
ní Superlize, v níž letos postoupil do finále.  (zd)

Kroměříž – Kroměřížský atlet Róbert Štefko získal 
titul mistra České republiky v maratonu. Čtyřicetile-
tý běžec byl nejlepším z tuzemských závodníků na 
Pražském mezinárodním maratonu, kde doběhl cel-
kově patnáctý. Za vítězným Keňanem Mungarou zao-
stal o téměř třináct minut. Štefkovi k titulu pomohla 
indispozice největšího českého favorita Pavla Nová-
ka, který kvůli špatnému mezičasu odstoupil na čty-
řiadvacátém kilometru. „Všichni jsou nemocní nebo 
zranění, takže to padlo na mě,“ zlehčoval v cíli svůj 
úspěch. Štefko v Praze uspěl i přesto, že neměl na 
závod optimálně natrénováno. Podle svého odhadu 
v přípravě naběhal pouze kolem devadesáti kilome-
trů. „Popravdě jsem ani nepředpokládal, že dorazím 
do cíle,“ svěřil se maratonec.  (zd)

Štefko je opět mistrem
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Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu Okno do Kraje pro vás 
připravujeme soutěž o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který 
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní: 

Kolik žilo na konci loňského roku ve Zlínském kraji žen?

První cenou jsou sportovní hodinky, dalšími propagační předměty. 
Vyhrává 100. správná odpověď. Další ceny obdrží 6., 54., 93.,164., 251. 
správná odpověď. Odpovědi posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména výherců zveřejníme v zářijovém vydání magazínu Okno do 
kraje a na internetových stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z květnového vydání: První cenu – USB flashdisk vy-
hrává: Josef Hadaš – Val. Meziříčí. Propagační předměty získávají: Miro-
slav Oravec – Velké Karlovice, Oldřiška Varaďová – Zlín, Petra Chvílíčko-
vá – Bojkovice, Jindřiška Hrbasová – Zlín, Pavel Palička – Huštěnovice.

Vybrané výherní anketní lístky z květnového vydání: Hlavní cenu 
– mobilní telefon: Miroslav Matulík - Vizovice. Vstupenky  od agentury 
Velryba získávají: Milan Januš – Vsetín, Ludmila Ištvánková – Otroko-
vice, Jana Drábková – Zlín, Monika Kochaníčková – Zdounky, Barbora 
Blešová – Kostelec u Holešova. Propagační předměty získávají: Anna 
Mráčková – Zlín, Antonín Dobeš – Jarošov, Marek Svoboda st. - Zdoun-
ky, Bedřich Směšný – Zlín, Drahomíra Štekláčová – Slavičín.

Soutěžíme o sportovní hodinky a deset propagačních předmětů
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Vážení čtenáři,
v květnovém čísle magazínu Okno do kra-
je jsme pro vás připravili několik anketních 
otázek. Cílem bylo zjistit, jak jste spokojeni 
s kvalitou magazínu, co vás v něm nejví-
ce zajímá, či co zde naopak postrádáte. 
Hlavním posláním časopisu, který pro vás 
vydává Zlínský kraj, je totiž komunikace 
s vámi, občany. Podobná anketa se objevila 
i v minulých ročnících časopisu. Pravidelná 
zpětná vazba je totiž naprosto nezbytná 
pro další zlepšování obsahu a grafiky. Proto 
všem z vás, kteří jste odpověděli, děkujeme.
Celkem dorazilo 496 odpovědí. Z toho poš-
tou 281, zbytek pak emailem. Z obdržených 

anketních lístků vyplynulo, že s obsahem 
magazínu je spokojeno 80 procent z vás 
(součet odpovědí v kategoriích ano a spíše 
ano). Stejný poměr čtenářů, tedy 80 pro-
cent, kladně hodnotí i grafickou podobu 
magazínu. Čtenářů, kteří jsou s obsahem či 
grafikou vyloženě nespokojeni, je v obou 
případech po jednom procentu.
Součástí magazínu Okno do kraje jsou stá-
le častěji i přílohy. Pro 95 procent z vás jsou 
informace v nich obsažené zajímavé a pří-
nosné. Ptali jsme se vás i na to, jaký typ 
informací považujete za nejzajímavější. 
Pro 25 procent čtenářů, kteří odpověděli, 
to jsou kratší aktuální materiály, více než 

60 procent ale upřednostňuje praktické 
informace. Zbytek připadá na větší zpra-
vodajské materiály a rozhovory. Zjišťovali 
jsme také, s jakými tématy či rubrikami, 
které se v magazínu objevují pravidelně, 
jste nejméně spokojeni. Na tuto otázku 82 
procent čtenářů odpovědělo, že je zajímají 
všechny rubriky. Ještě jednou děkujeme 
všem, kteří na otázky odpověděli. Všechny 
získané poznatky se budeme snažit uplat-
nit tak, aby magazín Okno do kraje byl 
ještě více naplněn informacemi, které vás 
zajímají a jsou pro vás přínosné.
Přehled těch nejdůležitějších výsledků 
ankety naleznete v následujících grafech.

JsTE sPOKOJEnI s GRAFIKOu? nEJVíCE VÁs ZAJíMAJí? JsTE sPOKOJEnI s OBsAHEM?

INZERCE

www.kkssro.cz

stavební firma
Príluky 386, 760 01 Zlín

stavíme pro Vás ...
Firma má zaveden a certifikován systém rízení jakosti podle ISO 9001 a ISO 14001.

• stavby pozemního a dopravního 
inženýrství

• stavby a rekonstrukce ÈSPH
• stavby obèanské vybavenosti

tel.: 577 637 111 • fax: 577 637 101
e-mail: kks@kkssro.cz
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Program podpory regionů ČSOB a Poštovní spořitelny zná své vítěze. Na základě roz-
hodnutí nezávislé komise, která se skládala ze zástupců krajů, Fóra dárců a samoz-
řejmě ČSOB a Poštovní spořitelny, byly z mnoha projektů, které se nakonec do
programu v daném regionu přihlásily, vybrány ty nejlepší a nejzajímavější. Ze Zlín-
ského kraje získalo podporu celkem 11 projektů.
Na dotaci 30 tisíc korun se může připravit Odborné sociální poradenství v rámci Centra
pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Cílem tohoto projektu je poskytování široce
dostupných služeb sociální intervence pro rozsáhlou klientelu a to na profesionální úrovni. 
Podporu ve výši 100 tisíc korun získal projekt Vzdělávání s Vitkem, který předložilo
středisko Naděje o.s. na pobočce ve Zlíně. Za cíl si tento projekt klade posílit možnosti
přístupu ke vzdělání u skupiny dětí a mládeže ohrožených sociálně patologickými
jevy v regionu Vizovicko. Konkrétně se bude jednat o pomoc s přípravou na vyučování
u dětí ze sociálně slabších rodin, rozšíření přístupu k internetu, zvýšení vzdělávání
v oblasti ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu. 
Finanční částku 54 tisíc korun získal projekt Revitalizace zalesněné zemědělské
půdy ve prospěch veřejnosti a biodervizity krajiny. Cílem projektu je zvýšení dru-
hové pestrosti nově zalesněné lokality a to úpravou její zamokřené části způsobem,
který bude přínosný pro volně žijící živočichy, krajinu a také pro člověka. 
Nejsme lhostejní, tak se jmenuje projekt Mateřského centra Klubíčko, který získal
podporu ve výši 68 tisíc korun. Cíle tohoto projektu jsou dva. Jednak zvýšit kvalitu
poskytovaných služeb návštěvníkům Mateřského centra a jednak usnadnit vzdělá-
vání znevýhodněných skupin - matek s malými dětmi, žen ohrožených nezaměstna-
ností, mužů, kteří jsou v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.
Postarám se o sebe je projekt zaměřený na zajištění celoživotního vzdělávání osob
ohrožených sociálním vyloučením, zejména však osob s mentálním postižením a psy-
chiatrickým onemocněním. Projekt získal dotaci 50 tisíc korun. 
Druhý ročník Divadelního festivalu Ludmily Čapkové získal podporu 30 tisíc korun.
Divadelní spolek Kroměříž hodlá tímto festivalem přispět k znovuobnovení tradice
pořádání divadelních festivalů ochotnických souborů. 
Filmový klub ve Vsetíně získal podporu 17 tisíc korun na projekt Filmového dědictví.
Projekce Filmového dědictví jsou součástí existujícího projektu Film a škola, strate-
gického programu Asociace českých filmových klubů, který si klade za cíl zvýšit este-
tickou a filmovou výchovu středoškolské mládeže. 

Soutěž Superman Kelč, která získala 11 tisíc korun, je pořádána v rámci Dne dětí.
Akci pořádá Občanské sdružení Anděl. V rámci soutěže porovnají své síly, znalosti, vě-
domosti a dovednosti chlapci dané věkové kategorie. 
Deset tisíc korun získal projekt Poznejte naši cestu, který formou dne otevřených
dveří umožní nahlédnout veřejnost do světa postižených lidí a současně propojí svět
zdravých a nemocných společnou akcí. 
Pro získání většího počtu dobrovolníků a vzniku nových týmů, které by poskytovaly
v rámci Canisterapie ve Zlíně pomoc všem, kteří ji potřebují, jsou určeny finanční
prostředky ve výši 40 tisíc korun. Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozi-
tivního působení psa na zdraví člověka. 
Sociální centrum denních aktivit Iskérka získalo finanční dotaci ve výši 40 tisíc korun
na projekt Hlavičko, pracuj! Projekt se snaží aktivizovat občany s duševním one-
mocněním, kterým by poskytl stejné možnosti vlastního rozvoje jako široké populaci.
Jedná se především o získání základní počítačové gramotnosti. 

Připomeňme, že program podpory regionu ČSOB a Poštovní spořitelny, byl vyhlášen
v březnu tohoto roku již podruhé. Počet regionů se oproti loňsku výrazně zvýšil. Do
programu bylo tentokráte zahrnuto sedm regionů (jsou to kraje: Plzeňský, Karlovar-
ský, Zlínský, Olomoucký, Pardubický, Středočeský a kraj Vysočina). Projekt podpory
regionu si kladl za cíl podpořit takové regionální aktivity, které svou podstatou při-
spějí ke zlepšení života v dané oblasti s důrazem na amatérskou kulturu a umění,
vzdělávání a ochranu životního prostředí. 

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ
Do programu se může zapojit také veřejnost. Kromě již rozdělených finančních
prostředků má jeden z vybraných projektů možnost získat speciální prémii ve výši
dalších 50 tisíc korun. A o tom již rozhodne veřejnost sama. Připojit se k tzv. 
„ceně veřejnosti“ se může každý. Stačí dát svůj hlas projektu, který si to podle va-
šeho názoru nejvíce zaslouží. Hlasování probíhá prostřednictvím internetu od 
28. května do 25. června na webových stránkách ČSOB a Poštovní spořitelny.

www.csob.cz
www.postovnisporitelna.cz

Peníze našly  svůj  c í l
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Od 3. března 2008 opět hrajeme o třetí a poslední vůz Nová Škoda Fábia. Předání výhry bude spojeno s oslavou 12-ti let 

působení MPU na českém trhu. Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na pobočkách MPU a www.mpu.cz.

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, náměstí Míru 186, 760 01 Zlín | www.mpu.cz, T: 577 211 317 
Pokladní hodiny: PO - PÁ 8.00 - 18.00 hodin, SO 8.00 - 13.00 hodin

■ bilanční suma přes 2,7 miliardy korun

■ více než 4 000 klientů

■ 12 let kvalitních služeb

■ spořící produkty, vkladní knížky

Výše vkladu
(v tisícich Kč)

Výpovědní lhůta

1 3 6 12 18

100 - 400 3,3 3,7 4,0 4,4 4,6

400 - 1000 3,5 4,1 4,5 4,8 4,9

1000 a více (3,7 - 5,3 % p.a.)

Všechny vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů, 
tedy stejně jako vklady u bank. Stejná je i výše pojištění vkladů, 

a to na 90 %, do výše ekvivalentu 25.000 EUR.

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

Máte zájem doplnit náš pracovní tým?

Nabízíme uplatn ní v d lnické profesi
guma  divize výroba

Pracovní režim: podle harmonogramu rozvrženého
 na celý kalendá ní týden

Registrace uchaze
o d lnickou profesi probíhá každý pátek
KDE:  hlavní vrátnice v administrativní budov

AS:  7.00 - 10.00 hodin

Uchaze i o zam stnání
si p inesou strukturovaný životopis

Zam stnavatel regionu 2008

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